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előszó

ezzel a kötettel köszöntik barátai, munkatársai, tanítványai 60. születésnap-
ja alkalmából egyed Pétert, a kolozsvári babeș–bolyai Tudományegyetem 
Magyar Filozófiai Intézetének professzorát, és kívánnak neki termékeny, 
sikerekben gazdag további éveket. 

Munkássága három nagy fejezetre tagolódik: szépirodalom, iroda-
lomkritika, filozófia. könyvei és publikációi a hazai és a magyarországi 
nyilvánosság mellett ismertté tették nevét külföldi (különösen olasz és 
francia) szakmai körökben is. Filozófiai tevékenysége a politikai filozó-
fiától (azon belül főként a liberalizmus, a szabadságelméletek, a kisebb-
ségpolitikák kérdéskörei) a német idealizmuson át a magyar filozófiatör-
ténetig több diszciplínára is kiterjed. szépirodalmi művei közt egyaránt 
található verseskötet, novellagyűjtemény és regény. Tizenkilenc önálló 
kötetének jegyzéke e könyv végén olvasható. 

egyed Péter az egyetemi diploma megszerzése után néhány évig kö-
zépiskolai tanár volt Temesváron, majd tíz éven át a kriterion könyvkiadó 
szerkesztőjeként dolgozott. 1990 óta a kolozsvári egyetem filozófia tanszé-
kén tanít, és jelentős érdemeket szerzett az erdélyi filozófiai szakképzés 
rendszerváltást követő újjászervezésében. 

A kötetben olvasható tanulmányok mindegyike kötődik kutatá-
si témái valamelyikéhez. A tanulmányok elrendezése során a tematikai 
hasonlóság elvét követtük. A kötet első részében azok a személyes hang-
vételű írások kaptak helyet, amelyek szerzőjüknek hozzá fűződő kapcso-
latáról szólnak. A második rész írásainak tárgya az irodalom- és művé-
szetelmélet, az irodalom és a filozófia viszonya. A kötet harmadik részébe 
soroltuk a politikai filozófia nagy témáival foglalkozó tanulmányokat, a 
negyedikbe a magyar filozófia- és kultúratörténet kérdéseit taglaló szöve-
geket. Végül az ötödik részben filozófiatörténeti és alkalmazott filozófiai 
kérdéseket érintő írások kaptak helyet. 

A tanulmányok szerzői részint egyed Péter tanszéki munkatársai, 
egykori és mostani tanítványai, részint a szakterület elismert kutatói és ok-
tatói – az ünnepelt barátai. köszönetünket fejezzük ki azért, hogy a kötet-
nek szánt írásaik jóvoltából ez a gyűjtemény a maga változatos anyagával 
hasznos munkaeszköze lehet az oktatásnak, és egyben tartalmas betekintést 
nyújt a filozófiai kutatások mai állásába is.

A szerkesztők 
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VAjDA MIHÁlY

Az éN EGyEDEM, MEG AztáN EGyEtEM, 
BEGyEDEM

(Egyed Péter barátomnak 60. születésnapján)

Mikor is ismerkedtünk meg egymással? Tulajdonképpen fogalmam sincs, 
legfeljebb kitalálom. Aztán Te meg majd megmondod, igazam van-e. régen 
lehetett, még a rendszerváltás előtt. ergo több mint huszonöt éve. s ha tudok 
számolni, Te akkor még harmincöt sem voltál. Hihetetlen! s már akkor ott 
voltál a babeş–bolyai Filozófia Tanszékén? Nem, az lehetetlen. Vagy még-
sem. Nem nagyon értettük egymás világát. Nálatok minden sokkal rosz-
szabb volt – ezért is nem értették idősebb, Nálad idősebb, néha nálam is 
idősebb erdélyi barátaink, hogy nekünk meg mi a fene bajunk van kádár 
papa Magyarországával –, de nem pont úgy volt rossz, másképpen. Hogy 
miket beszél magyarul egy filozófus, az senkit sem érdekelt, ha jól sejtem. 
csak persze ne szidja romániát, s főleg ne állítsa, hogy a magyaroknak nem 
jó ceauşescu romániájában. (Csókolom a segged, szeretett vezérünk – kap-
tam a minap egy könyvet. Még nem olvastam.) De Heidegger vagy Wittgen-
stein, ki az ördögöt zavartak volna? Ha most belemennék abba, hogy nálunk 
tényleg másképpen volt-e, akkor sohasem keverednék ki a felnyíló zavaros 
gondolatmenetből; olyan nagy baj lenne ez? 

egyelőre azonban most még tisztáznom kell, hogy voltaképpen mikor 
ismerkedtünk meg egymással. Nekem balla zsófiék széchenyi téri háza, la-
kása rémlik – vagy nem szabadna turkálni a magánéletekben? biztos, nem 
szabadna, de ez engem nem zseníroz. Amúgy sem a zsófihoz való viszonyo-
dat firtatnám – tán még a feleséged is volt, javíts ki, kérlek, ha nem így van! 
–, csak az a kérdés érdekel, hol és mikor ismerkedtünk meg mi ketten. Mert, 
ha Te netán a Filozófia Tanszéken voltál is, amit igazából nem hiszek, én oda 
bizony a rendszerváltásig be nem tehettem a lábam – miért? ki a fene tudta, 
hogy én ki vagyok? De mégis így volt; első kolozsvári látogatásunkkor Tóth 
sanyi – tényleg, mi van vele? él-e, hal-e?, megnéztem gyorsan a google-ben, 
annak nem is létezik –, akit rögtön megszerettem, elvitt bennünket az egye-
temi menzára, az is ott volt a Farkas utcában, vagy nem az volt a Farkas utca? 
A templom ott van, kicsit arrébb, az utca másik oldalán, az egyetem épülete 
mellett, melyet én hosszú évekig csak kívülről láttam; ha jól sejtem, nem is 
egyszer vitt oda sanyi ebédelni. két évvel később már nem ott ettünk, holott 
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sanyival nagyon is tartottuk a kapcsolatot. őt rúgták ki? rólunk szerzett a 
szeku adatokat? A fene tudja, mindegy. A lényeg: nem az egyetem épületé-
ben ismertelek meg; amikor már ott (is) találkoztunk, az sokkal később volt, 
valamikor 1990-ben. Akkor már-még éppen volt cinzia, azt hiszem, de ezt 
is Neked kell megmondanod. A baj csak az, hogy ha mindent Neked kell 
megmondanod, akkor miért nem Te írod e sorokat? Na, csak hülyéskedek. 
Nem az életrajzodat akarom megírni, csak azt, ami felvillan a szemem előtt, 
ha éppen rád gondolok. cinzia valami lakásban, ott valahol, ahol a rákóczi 
út véget ér, s híd ível át a szamoson. Ha jól sejtem, utoljára kolozsváron 
ugyanabban a lakásban láttalak, egy kedves új feleséggel, akit sajnos alig-
alig tudok felidézni magamban: azon egyetlen alkalommal láttam őt; ha 
jól megy, akkor voltam utoljára kolozsváron. ez alkalommal fényképeket 
is készítettem, de feleségedről, legnagyobb sajnálatomra, nem készült kép.

Nagyon előreszaladtam. Hol van még az utolsó kolozsvári látogatá-
som? Ha őszinte akarok lenni – az őszintétlen ünnepi megemlékezéseket 
meg nagyon nem szeretem –, megismerkedésünk és a rendszerváltás kö-
zötti időről még homályos képek sem élnek bennem. Hát akkor fantáziá-
lok. Megismerkedésünk dátumáról halvány fogalmam sincsen. e jeles dá-
tum és a rendszerváltás utáni első kolozsvári utam között többször kellett 
találkoznunk, mert ’90-ben, amikor az egyetemen jöttünk össze, néhány 
kollégám Debrecenből, s néhányan a te tanszékedről, már elég jól ismertük 
egymást. és most sikerült összezavarodnom. Nem tudom, mikor voltam 
a rendszerváltás után (nálatok hogy mondják ezt: forradalom? ceaușescu 
kinyírása? Nálunk már nem is mondanak semmit, csak rezignáltan legyin-
tenek) először kolozsváron (újabb kérdés: én egyszer már megtanultam, 
hogy nem „kolozsváron”, hanem „kolozsvárt” kell mondani, de az utóbbi 
időben elég hülyén bámulnak rám, ha „kolozsvárt” mondok; szóval, hogy 
mondják?). emlékszem egy útra salat csillával, vonaton, amikor megér-
keztünk, brigi is ott volt nálad, akkor láttam őt először, de az határozottan 
különbözik a két tanszék néhány tagjának találkozásától az egyetemen. De 
hogy miért mondom én el mindezt – azt nem igazán tudom. csak azt sze-
rettem volna tisztázni, mikor és hogyan kerültünk közelebb egymáshoz, de 
ez sehogy sem akar sikerülni. egy biztos: amikor ’90 után már Te is utaz-
hattál, sokszor voltál Magyarországon, sokszor találkoztunk is egymással; 
talán budapesti meg debreceni találkozásaink során ismerkedtünk meg 
közelebbről, s szerettük meg egymást igazán. 

Tulajdonképpen három kolozsvári találkozást és eseménysort akar-
tam felidézni. Mindhárom létrejöttében oroszlánrészed volt. Nem is tudod, 
mennyire meghatódom még most is, ha arra gondolok, mennyi mindent 
tettél Te azért, hogy engem kolozsvárt ismerjenek, s nemcsak a kolozsvári 
magyarok, hanem még a románok is értsenek. benned van valami odafi-
gyelés a másikra, a barátra, ami belőlem szégyenszemre hiányzik. elérted, 
hogy engem a babeş–bolyain díszdoktorrá avassanak, tudom, harcoltál 
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ezért. Az avatáson (1999-ben) Te tartottál egy nagyon szép laudációt. ez 
alkalomra kiadattad egy könyvemet románul, pontosabban született egy 
összeállítás esszéimből (meditaţii anticarteziene), melynek gerincét a poszt-
modern Heidegger című kötetem képezi; mellesleg a román kötet jobb, mint 
az alapjául szolgáló magyar. Hogy ez kinek az érdeme – azt nem tudom. 
A tiéd-e, Mihali cipriané, avagy Alexandru Polgáré-e, a fordítóé, azt nem 
tudom. De az egészet Te kezdeményezted. A második alkalom ugyancsak 
egy könyvem román nyelvű kiadásához kapcsolódik. Az Ilisszosz parti be-
szélgetéseket adattad ki 2010-ben Vasile Prahovean fordításában (Coversaţii 
pe malul rîului Ilisos). Harmadszor meg abban is szereped volt, hogy bretter-
díjat kaptam, aminek végtelenül örülök, nem is annyira a díj miatt, hanem 
gyuri miatt. Mesteredet kimondhatatlanul szerettem. s külön szeretném 
megköszönni neked a könyvet, melyet róla írtál-összeállítottál. 

Ijedten állapítom meg, hogy az utolsó bekezdésben egyed Péter 
ürügyén Vajda Mihályról beszéltem, de ezt ez esetben nemigen kerülhet-
tem meg, ha egyszer, Péter, a kettőnk viszonyáról akartam írni. ez a kis 
szöveg számomra nemcsak személyed szeretetteli köszöntése. köszönet 
is azért, hogy segítségeddel az erdélyi magyar kultúrának a részévé vál-
hattam. Ami nagyon fontos nekem.

Hát, Péter: nagyon-nagyon sok jót és szépet kívánok még Neked az 
elkövetkezendő sok-sok évre. Isten éltessen! szeretettel: Misu (a Te Mihály 
bátyád).
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DeMéNY PéTer

ERDélyI RENEszáNsz MAGáNEMBER

„A potidajai csata után szókratész kilométereken át vitte a hátán a sebe-
sült Alkibiádeszt. szóval ténylegesen egy herkulesi erejű emberről van 
szó” – mondta egyed Péter ragyogó filozófiatörténeti kurzusai egyikén. 
Akkoriban, másodévesen, persze az anekdotikusság hatott rám, a csata, 
a seb, a herkulesség, és csak most, hogy leültem, tegyek végre eleget a 
felkérésnek, küzdjek meg végre a lustaságommal, most ébredtem rá, itt 
nem csupán az erőről van szó, hanem a barátságról is. Vagy elsősorban 
arról. Ma már azt a herkulesi erőt is részben az észrevétlenül szerelembe 
lendülő barátság számlájára írnám.

régóta ismerem Pétert, és az a tulajdonsága ragadott meg a legjobban, 
ahogy évtizedeken keresztül viszi egykori barátait, nem hagyja a porban az 
emléküket. Darkó István, Palocsay zsigmond, Panek zoltán, Veress ger-
zson – ez alig néhány név a számtalanból. és ahogy mesél róluk, fel tudja 
kelteni azt az érzést, hogy oly korban volt fiatal, amelyben megérte fiatalnak 
lenni, holott mindannyian tudjuk, hogy a történelemtudomány egy egyre 
sötétülő diktatúráról beszél a század második felének romániájában.

az első magánember – ez a címe annak a tanulmánynak, melyet az 
ész hieroglifáiban (kriterion, bukarest, 1993) közölt Alkibiádészről. Talán 
innen is megközelíthető a Péter jelleme. egyfelől a diktatúra szorítása, és 
egy elnyomott közösségé, mely természetesen afelé kényszerít, hogy min-
denben együtt mozogj vele, másfelől a barátság, mely nem hagyomány kér-
dése és nem tranzitív viszony (nem biztos, hogy apám barátja az én barátom 
is, az enyém meg az apámé). Magánembernek lenni azokban az időkben 
lelkileg nem volt éppen veszélytelen.

Péter egyénisége több baráti kör találkozásánál helyezkedik el. A har-
madik Forrás-nemzedék (balla zsófia, Darkó István, szőcs géza); a bretter-
iskola (Ágoston Vilmostól Tamás gáspár Miklósig); a kriterion (Dávid 
gyula, Deák Ferenc); a temesváriak (az egyetem elvégzése után ide került fi-
lozófiatanárnak) (bárányi Ferenc, Mandics györgy); a bukarestiek (Méliusz 
józsef, szász jános); a képzőművészek (Antik sándor). Mindig csak néhány 
nevet említettem; a lényeg a sokféleség. Ha Péterrel találkozik-beszélget az 
ember, mindig boldogan megrémül attól, ki mindenkit ismer. Mindenkit. 
ehhez kell egy jó adag, már-már a túlságos nagyvonalúságig menő tág ke-
bel, de kell egy jó adag hiteles empátia és érzékenység is. olvassuk csak el 
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azokat az előszavakat, melyeket a Darkó-, Palocsay-, Veress-kötetekhez írt, 
olvassuk el a bretter-monográfiát, és látni fogjuk, mindegyik alkotóról tud 
személyeset és megvilágító erejűt mondani, és ez nem is könnyű, nem is ke-
vés. olyan emberről próbálok beszélni, aki a figyelme révén szeret, és ez 
bizonyos értelemben nemcsak ön-, hanem közveszélyes is. A humoron túl 
azt próbálom mondani, hogy aki a soha nem lankadó figyelmet érzi, az biz-
tos lehet benne, hogy itt nincs könnyű bocsánat. ezt nem a túlzott morális 
szigorúság terminusaiban gondolom, hanem úgy, hogy aki ennyire figyel, 
az amellett, hogy szeretettel, mélyen is, megtéveszthetetlenül.

reneszánsz ember – ezt is szoktam gondolni-mondani róla. elképesz-
tő az a műveltség, amely belőle árad, és nyilván nem független attól, hogy 
egyed Ákos történész fia, könyvek és gondolatok között nőtt fel. Ám ez a 
műveltség nem passzív és nem önző: sokfelé fordul (irodalom, filozófia, tör-
ténelem, zene, vadászat – ! –), sok mindent asszimilál, és valahogy maradék-
talanul. ezt nem úgy értem, hogy „mindent tud” (Péter nem gőgös, nem is 
unalmas), hanem úgy, hogy az ember érzi a végiggondolásra való törekvést.

Márpedig éppen ezek voltak a reneszánszok (és bevallom, ezt a kife-
jezést jobban szeretem, mint a szárazabb polihisztort, meg kalandvágyóbb 
is): a festők, akik szonettet írtak és repülni szerettek volna. Ha egy filozófus 
elmeséli, gyerekkorában hogyan ültették maguk mellé a taxisok, hogyan 
engedték vezetni, akkor megértjük, miért ír verseket.

és ez is olyan mélyről, olykor bizonyára saját maga számára is várat-
lanul érkező energia. Van abban valami megható, hogy egy költő a kurszk 
2000-ben bekövetkezett tragédiájáról, -ból írjon verseket, s ezekből állít-
sa össze a kötetét. ez a költő persze magáról is fedetten, metaforikusan, 
a jelek kölcsönhatása révén beszélt (a szemiotika is érdekli, natürlich), 
de mégis magáról vagy olyasmiről, amivel könnyebben össze lehetett 
kapcsolni (mint amilyen például az 1969. augusztusi Woodstock, ahol 
az 1954-ben születettek zenéje részben elhangzott, részben létrejött). De 
hogyan lett az övé a kurszk? 

Ilyen váratlan, de nem hivalkodó meglepetésekből áll az egész ember. 
öltöny, vasalt ing, nyakkendő még otthon is, „na, figyelj csak ide” kezdetű 
mondatok, és olyan humor, hogy a nevetés adja a másikat. konferenciák, 
műhelyek szervezése, és közben: „te tudod, hogy Horváth Andor hetven 
lesz az idén?” lélekkútból érkező hang, és az egész nagy testet rázó nevetés. 
Platón és Hagi, goethe és pálinka, kréta és nyaralás, Norberto bobbio és 
madonnák, porban. Mint aki annak is örül, hogy keres, és annak is, amit 
talál.
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EGy BővítEtt háRMAs tAlálKOzó 
EMléKEIBől

A 60-as évek vége felé, ’67-ben vagy inkább ’68-ban Tordai zádor meglá-
togatott bretter györggyel. bretter többször is hivatalos volt a feleségem, 
Marienka készítette emeletes krémesre meg török lepényre, amelyeket jó 
anyám receptjei szerint készített. Híresen finom tészták voltak, a baráti kör 
örömére. (zárójelben: hasonló hír járta eörsi István anyukája leveseiről, 
ízesen finom levesek lehettek, amelyet szívesen fogyasztott a lukács-kör 
apraja-nagyja.) Tudtam, hogy gyuri édesszájú, ő csábította hozzánk Tor-
dai zádort, akiről a helyszínen derült ki, hogy ő sem veti meg az édessé-
geket. Innivalóként, moszkvai emlékeimet idézve, vodkával szolgáltam. 
(Megjegyzem, rövidesen átképeztem magam máig tartó tisztelettel a szil-
vórium fogyasztására.) Fogyasztottunk, beszélgettünk. zádort megkértem, 
dedikálná nekem akkoron megjelent könyvét, az Egzisztencia és valóságot. 
szívesen meg is tette. A beszélgetés sartre-ra terelődött. bretter is ez idő-
ben írta a humanizmus témakörére hangolódó tanulmányait, készülőben 
volt Vágyak, emberek, istenek című kötete. sorra jelentek meg a hatvanas 
évek végén, a hetvenesek elején gyönyörű esszéi, parabolái Ikarosz legendá-
járól, laokoónról, a némáról, kronoszról, a kegyetlenről, a kentaurok di-
lemmájáról, Apollónról, nimfákról, szerelemről, silenusról, aki valamikor 
a forrásokat őrizte… jómagam éppen a jelenkor esztétikai értékkategóriáit 
igyekeztem átfogni; igyekezetem eredményét, a groteszk-transzcendens re-
lációt egyed Péter később elhíresült rendszerként emlegette. Ám megelőző-
en a benne rejlő kísérő érzelmek metaforikus érzékivé tételével kedveskedett 
nekem. A groteszk pólust kísérő nevetést bizarr metaforával jellemezte: a 
tengerben fuldokló kényszerhahotájával, amelyet egy asszisztáló cápa uszo-
nyának csiklintása váltott ki…

rövidesen az ember és társadalom viszonyrendjeinek filozófiai össze-
vetéseinél tartottunk. Amikor a cselekvő ember paradigma példáit emleget-
tük fel a magányos én és – ahogy Adorno mondaná – a magányosság közös-
sége rejtett kapcsolatában, felelevenedtek előttünk simone de beauvoir pár 
szavas emlékei. Például: „láttam, hogy a szovjetunióban is egyedül halnak 
meg az emberek”, vagy a szilveszterező sartre-ról, aki „a társaságtól távol, 
egy üres szekrényben állva vezényelte a rádióban elhangzó szimfonikus ze-
nét.” Persze szóba került az irodalmi Nobel-díj pár éve múlt visszautasítása 
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is. sartre megokolását idézve – „burzsoá díj, amelyet burzsoák osztanak”, 
és „egy író nem engedheti meg, hogy intézményt csináljanak belőle, még 
akkor sem, ha ez a legmegtisztelőbb formában történik”– eljutottunk az 
akkoriban divatos epitheton ornansok, díszitő jelzők kiosztásáig. Például 
Antony Quinnt, zorba-alakításában gyönyörködve, korunk odüsszeuszá-
nak tekintettük. 

Persze komponáltunk mi beceneveket is jó szerivel tanár kollegá-
inkról, barátainkról, de erre most nem térek ki.

sartre az előbbi indokláshoz még hozzátette: „Az egyszerű körül-
mények között élő filozófus és irodalmár az intellektuális embert úgy tisz-
telte, mint kora erkölcsi lelkiismeretét.” Hát akkor nem magát sartre-ot, a 
cselekvő sartre-ot kellene úgy tekintenünk, mint korunk lelkiismeretének 
prototípusát? Hiszen Tordai zádor említett könyvében, roger garaudy 
nyomán, azt írja, hogy „a megszállás és az ellenállás, a felszabadulás és 
a hidegháború, a munkásosztály mozgalmai és a gyarmati népek függet-
lenségi harca tapasztalatainak befolyása alatt sartre egzisztencializmusa 
valamiféleképpen historizálódott.” 

Most azonban csak egy mosolyfélét villant rám a szemüvege mögül, 
feláll, ránt egyet dokknadrágján, let’s go – mondja és búcsúzik.

Marienka az asztalt leszedve megállapítja a két elárvult maradék sü-
teményt szemlélve: „Hát, a krémesemnek nem volt sikere?” A vodkásüveg 
állapotáról már más véleményen volt. Azt feleltem, igen, inkább dumáltunk. 

*

Ma már csak visszagondolhatunk ezekre a beszélgetésekre, és próbáljuk új-
raélni őket. A visszagondolások – emlékezeti optimizmus ide vagy oda – a 
múló idő eseményeiről is tudósítanak. elsősorban bretter györgy legtermé-
kenyebb éveiről, úgy a hetvenes évek közepéről. Igazat védő, sziporkázón 
világító írásainak legszebbjei születtek ez idő tájt, és kötődtek a mán is túl-
mutató barátságok közte és a fiatalabb nemzedék lelkes követői között. 

Mindenek előtt egyed Péter bensőséges, következetes barátságáról 
vallanak a telő évek. ő maga 2007-ben így emlékszik: „Verőfényes tavaszi 
nap van, valamikor a hetvenes évek közepén, hetyke felöltőjében, arcán 
azzal a mosollyal, amely jelzi, hogy aznapra is kifundált valamit, bretter 
györgy elindul az egyetem felé. Másodéves egyetemistaként gyakran csat-
lakoztam hozzá a lengedező jó meleg szellőben, a Fürdő utcán, az út hátra-
levő részére. Akkor volt alkotó életének a csúcsán és ez az 1975-ös év még 
mutatta kolozsvárnak azt a jó szellemét, amiért ezt az azóta annyira meg-
gyalázott várost könnyedén lehetett szeretni. Abba a lakásba bárki tanít-
vány beköszönhetett, ha érzéseit meg tudta fogalmazni, vagy a személyére, 
a lelkére, a környezetére, szellemi természetű problémáira adható válaszok 
artikulációs lehetőségeire volt kíváncsi.”
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bretter mesélte, hogy egyik képzőművész tanítványa, céhükre jel-
lemző szűkszavúsággal megvallotta, azért kíváncsi a válaszok artikulá-
ciós lehetőségeire, „mert a tanár úr olyan vagány”… ezzel bizonyára „a 
mindig valamit kifundáló” bretter györgy szabad, csillogó szellemessége 
iránti szimpátiájára akart utalni.

A ború éveinek emlékei sem engednek a magukéból, sorjáznak ko-
nokul.

Péter írja: „a hagyományos állami cenzúrát 1977 júliusától kezdve 
váltotta fel a párt-, azaz a közvetett belügyi cenzúra. ezután nyilván még 
inkább működött az öncenzúra is – meg mindaz, ami a társadalmi nyil-
vánosságból még megmaradt. Az írásmód belső derűje és bretteri kedélye 
elképzelhetetlen lett volna e korszakhatár után, amikor is – pontos cenzú-
rautasítások híján – az apparatcsikoknak a közvetlen, ’megelőző’ önkényes-
kedés útját kellett választaniuk, mely kétségtelenül meg is felelt ’sátáni’ alap-
természetüknek.” és a mi lett volna, ha?… keserű sejtetésével hozzáteszi: 
bretter györgy „’valami elöl’ is meghalt.”

A korszakhatár az emlék és az emlékezés között is utat szab. Ám ez az 
út mezsgyén halad ingadozva a volt és a van között. A múltat emlékeink – 
akarva-akaratlan – gondolati jelenné szilárdítják.

egyed Péter utolsó emléke is a tovább felé intő emlékezés. „Mindig 
csak azzal a magam elé állított feltétellel írok róla, hogy – az elméleten túl 
– hátha ismét sikerül az emlékezetemből valamit előhívnom, hogy bevillan-
jon az arc. emlékszem, 1977 őszén éppen bodor Ádámék voltak nála. Vál-
tottunk néhány szót, majd azzal a visszahúzó lassúsággal én is elballagtam. 
A kórház folyosóján az alkonyatban aztán világossá lett bennem, hogy utol-
jára láttam. Máig is hihetetlen számomra, hogy mikor elment, 45 éves volt.”

*

Végül, a hármas találkozó emlékezése, íme, négyesre váltott át. Pedig 
csak belepillantottam egyed Péter 2007-ben megjelent bretter-kötetébe, 
ám ez a bepillantás is elég volt ahhoz, hogy az írásaiba foglalt diszkurzív 
és hiteles elemzései mögött rejtőzködő személyes élmények és visszagon-
dolások pars pro totoiból kiérezzem egy máig fonódó barátság szűnni 
nem akaró melegségét.

kolozsvár, 2014. december 14.
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MészÁros ANDrÁs

CíMszAvAK EGy IRODAlMI KAzUIstA 
jEGyzEtFüzEtéBől

Philip roth regényének, a vágy professzorának főszereplője, David kepesh 
arra figyelmezteti a hallgatóit, hogy a szemináriumában olvasott irodal-
mi műveket ne is próbálják az aktuális irodalomtudományi irányzatok 
fogalomrendszere alapján értelmezni és elemezni, mert azzal megölik a 
szövegeket. elutasítja azt a nézetet is, hogy az irodalom a maga legérté-
kesebb és legmegragadóbb pillanataiban semmi másra, semmi szövegen 
kívülire nem vonatkozna. Mindezekkel szemben azt ajánlja, hogy bármi-
lyen irodalmi műről azon a nyelvezeten szóljanak, amelyet a köznapokban 
vagy a köznapok kiemelt pillanataiban a szerelmükkel használnak. ezzel 
bensőségesebb viszonyba kerülhetnek az adott mű szereplőivel, de akár a 
szerzővel is. én még kepesht kiegészítem azzal, hogy – régi, teológiai ha-
gyományokat felelevenítve – az irodalmi szövegekben foglalt történetek 
esettanulmányokként is felfoghatók, és a kazuisztika eljárásmódját felhasz-
nálva életviteli, etikai vagy akár filozófiai tanulságok vonhatók le belőlük.

Az alább következő rövid és címszavakkal ellátott „kazuista szöve-
geket” tekintse az ünnepelt némelykori beszélgetéseink és két, hosszab-
ban tartó felvidéki és erdélyi közös barangolásunk szupplementumának. 
Amely, ugyebár, bizonyos filozófiai és irodalomtudományi irányzatokban 
a valódi jelentés hordozója lehet.

France „illetlen történetei”. stefan zweig a búcsú a tegnaptól című ön-
életrajzi könyvében feljegyzi Anatole France-ról, hogy „az öregúr egész 
délután illetlen történetekkel traktált minket, és ezt megjátszott, magasz-
tos komolysággal és leírhatatlan bájjal tette”. France iróniája közismert, de 
novellái és regényei alapján kissé elcsodálkozunk zweig állításán. Valóban 
ilyen színész lett volna France, aki anekdotákkal szórakoztatja hallgató-
it, miközben ő maga szinte eltávolítja magát a történetektől? és vajon mi-
lyen történetek lehettek ezek? Az igaz, hogy nem szükséges mélyenszántó 
narratológiai elemzéseket elvégezni ahhoz, hogy felfedezzük, France sze-
replői rendkívüli módon szeretnek monologizálni, vagyis a történetmon-
dás nemcsak köznapi megnyilvánulásaira, hanem regényírói módszerére is 
rányomta a bélyegét. Talán ezért annyira szimpatikusak ezek a szereplők a 
filozófiai tájékozódásúak számára.
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No de az „illetlenség”? Ne elégedjünk meg zweig kijelentésével, ha-
nem nézzük meg, mire és hogyan emlékeznek azok, akik írónkkal napi 
kontaktusban voltak. Hirtelenjében két személy visszaemlékezései ugranak 
be az emlékezetünkbe. Az egyik Márkus ottília (bölöni györgy későbbi fe-
lesége), aki France legmeghittebb barátnőjének, Madame de caillavet-nek a 
halála után volt France titkára, és aki kémeri sándor álnév alatt jelentette 
meg France-ot idéző két könyvét. A másik jean-jacques brousson, aki pedig 
akkor volt France famulusa, amikor az a jeanne d’ arc élete című művén 
dolgozott. első olvasásra kiderül, hogy a nemi szempont tisztán elkülönít-
hető a két krónikásnál. Ami nemcsak a férfi, illetve női írásmódot jelenti, 
hanem – és talán elsősorban – azt, hogy France másként nyilvánult meg női, 
illetve férfi titkára előtt. csípős nyelve és szarkazmusa ellenére tapintatos 
ember volt. ottília előtt nem lett volna hajlandó olyan megjegyzésre, mint 
amilyent brousson jegyzett le abból az alkalomból, hogy France egy fasor 
végén beforduló hölgyről – aki azért mégiscsak távol volt még a szemlélők-
től – megállapította, hogy biztosan angol. A kérdésre, hogyan jutott erre a 
megállapításra, France azt mondja: „kifogástalanul csúnya. Ha az angol nő 
rászánja magát arra, hogy csúnya legyen, nem hagyja abba.” Nőtitkára előtt 
France, az esztéta és a nosztalgiával emlékező ember jelenik meg, tehát ne 
itt, hanem broussonnál keressük az illetlen történeteket.

brousson elsősorban leszögezi, hogy France „ünnepi” társalgási mo-
dora anekdoták jól felépített sorából építkezett. Azaz valóban színészi pro-
dukcióként értelmezhető. Volt benne ellenpontozás – vagyis az épületes 
történetet mindig frivol mese követte –, művészettörténeti betét, irodalmi 
szövegek idézése, a velük való azonosulás és meghatódás, vagyis mindaz, 
amit egy jó magánszámtól elvárhatunk. ripacskodás azonban nem. ettől 
megmentette France-ot kifejlett arányérzéke és mérhetetlen műveltsége. 
ezért van, hogy a testiség is mindig a könnyed erotika szintjére emelődik 
nála. Mintha Diderot szólna hozzánk abban a véleményében, hogy a ho-
moerotikus vágyakat „grammatikai hibáknak” nevezi: „Vannak, akik hím-
nembe teszik, amit nőnembe kellene helyezni. Mások nőnembe, ami jog 
szerint hímnemű. ezen a világon mindenki úgy üdvözül, ahogyan tud.” 
A tizennyolcadik század szelleme jelenik meg előttünk abban a csiklandó-
an bájos formájában, ahogyan azt a „fatalista jakab” adja elő gazdájának 
véget nem érő meséiben. Nem véletlen, hogy France volt az egyik legjobb 
ismerője rabelais műveinek is. ezt a tudását szintén bele tudta szőni legköz-
napibb megjegyzéseibe is. Megrögzött fabuláló volt. Amikor római salátát 
tesznek a tányérjára, akkor nemcsak azt közli ottíliával, hogy az kellemesen 
üdítő, hanem azt is, hogy főként kegyeletből fogyasztja, mert az ínyenc és 
gunyoros modorú meudoni plébánost, rabelais-t juttatja eszébe. Most már 
közelebb járunk France „illetlen” történeteihez, hiszen a rabelais–Dide-
rot-háttér előtt a kolostori történetek is iróniával jelenítődnek meg. ezek 
gyöngyszeme a szent Ferenc által a hentes elől megmentett bárány esete, 
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amelyet a klarisszák kolostorában helyeztek el, nehogy éhen haljon. Itt ad-
juk át a szót France-nak: „A szentre való tekintettel megnyitották előtte a 
kolostort, bár kos volt. […] Míg kicsi volt, az apácák versengtek érte. De nö-
vekedett, barátom. Veleszületett ártatlanságát elvesztette, akárcsak ön meg 
én. A bárány átadta helyét a kosnak, a szarvas állatnak, amely olyan, akár 
az ördög: konok és sikamlós erkölcsű. A kos tűrhetetlen volt a kolostorban. 
A kertben? lelegelte a híres, sztigmatizált tőből fakadt rózsafákat, és sok 
más dolgot művelt, amit nem mondhatok el önnek, mert nem nagyon épü-
letesek. Végre is a gubbiói farkashoz kellett fordulniuk. könyörögtek neki, 
hogy a rend iránti szeretetből ismét gonosszá és farkassá legyen. Íme, bará-
tom, így történt, hogy a jámbor gubbiói farkas megette szent Ferenc kossá 
fejlődött bárányát”. 

Nos, ilyenek és ehhez hasonlóak voltak France „illetlen” történetei, 
és ebbe a sorba illesszük be (utolsóként) azt a frivol anekdotát is, amely-
ben megfricskázza az általa állandóan ostorozott Akadémia intézményét is. 
A történet arról szól, hogy France a házába visz egy könnyűvérű nőcskét, 
aki kifogástalanul és ügyesen teszi a dolgát mindaddig, amíg valamilyen 
jelből rá nem jön, hogy kliense az Akadémia tagja. ettől a pillanattól kezd-
ve túlzóvá vált a kedvessége, vagyis elrontott mindent. A történet France 
kérésében csúcsosodik ki: „Válasszuk szét a dolgokat, szép kicsikém, és ne 
zavarjuk össze az ambíciót a szerelmi gyönyörűséggel.”

broussont tovább olvasva kiderül, hogy volt France-nak egy másik 
beszédmodora is: az ún. köznapi beszélgetés. Ami, ugyebár, ugyancsak mo-
nológ volt, mert a beszélgetőtársnak a hallgató szerepe jutott. ez az előadás-
forma azonban nem előre elkészített és poénra kihegyezett volt, hanem na-
gyon lassan, dadogva, ellentmondásokon keresztül indult el, és utána találta 
meg belső logikáját. Utána viszont kérlelhetetlenül járta be az összes lehetsé-
ges utat, használta fel az összes odaillő idézetet, a megfelelő hasonlatokat, és 
vonta be a vonatkozó filozófiákat. ehhez jegyezte meg brousson, hogy ami-
kor egy ilyen többórás „társalgásból” felkelt, olyan kimerült volt, mintha a 
Nemzeti könyvtár teljes állományának tartalmát a fejébe öntötték volna.

ez már nem az a stílus, amelyről zweig írt. De talán intellektuálisan 
izgalmasabb. 

Isten megszólítása. De mondhatnánk így is: mit hall meg az Isten? egyhá-
zak, szekták, türelmetlen istenimádók, farizeusok, ájtatos vénasszonyok kü-
lönböző szertartásokat találtak ki az égő áldozatoktól zsolozsmák mormo-
lásáig azért, hogy meghallgassa őket az úr. Abban a hitben, hogy ha eléggé 
alázatosak és szemforgatók lesznek, akkor lehajol az úr hozzájuk, és felemeli 
őket maga mellé. Pedig az úr hallása más frekvenciára van hangolva. egy-
általán: a mindenkori isten érzékszervei nem emberi mintára működnek. 
Nagy tévedés, ha abból indulunk ki, hogy az érzékszerveink többé-kevésbé 
megbízható adatokat szolgáltatnak számunkra a külvilágról. Még nagyobb 



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

24

tévedés, ha azt hisszük, hogy az érzékszerveink nem részrehajlóak. Pedig 
bizony azok. Azt látjuk meg, amit látni akarunk, és azt halljuk, amit hallani 
akarunk. Ha látásunknak széppel kedveskednek, és ha fülünket harmoni-
kus hangzás tölti meg, akkor odafordulunk a szép és a harmónia forrásá-
hoz. közben nem vesszük észre, hogy a szép a mi szépünk, és a harmónia 
a mi összhangzatunk. A legnagyobb emberi tévedés pedig az, amikor meg 
vagyunk győződve arról, hogy Isten is ilyen természetesen egoista. Ha Isten, 
akkor nem az. Istenségekkel megesik, hogy nagyon, nagyon emberiek. Az 
Istennel azonban nem.

Anatole France novellájának főszereplője, a zsonglőr barnabás a jó-
indulatú perjel révén, aki felismeri barnabás tiszta szívét, kolostorba kerül 
szerzetesnek. ott csodálja a kódexmásoló, festő és szobrászkodó barátokat, 
és nem tudja, hogy fejezze ki szűz Mária iránti hódolatát. egy este azonban 
meghallotta egy szerzetes történetét, aki csupán az Ave Máriát tudta elmon-
dani. ezt a szerzetest társai lenézték, de mikor meghalt, szájából öt szál rózsa 
szökött elő, a Mária nevében levő öt betű tiszteletére. barnabás ettől kezdve 
megváltozott. szabályos időközönként bezárkózott a kápolnába, ahonnan 
csak hosszú idő elteltével jött ki. A perjel nem tudta, mire vélni ezt, és egy 
alkalommal kileste, mit csinál barnabás. elámult és megbotránkozott azon, 
amit látott. barnabás ugyanis azt tette, amit a legjobban tudott: tótágast állt 
az oltár előtt és zsonglőrködött. A perjel be akart törni a kápolnába, hogy 
eltávolítsa onnan barnabást, de akkor azt látta, hogy szűz Mária leszállt az 
oltárról, és palástjával letörölte barnabás homlokáról az izzadságot. A perjel 
leborult a földre, és azt mondta: boldogok az együgyűek, mert ők meglátják 
az Istent. – lehet, hogy a perjel pontosan idézte a szentírást, de nem biztos, 
hogy megértette a történetet. Hiszen a szentírás is csak nekünk szól, embe-
reknek, akik az őszintéket, a tiszta szívűeket balgáknak tartjuk. barnabás 
nem kételkedett abban, hogy ha önmagát adja az Istennek, és ezt tiszta szív-
vel és örömmel teszi, akkor meghallgatásra talál.

lazik rojtsvanc, a csetlő botló és kissé együgyű zsidó, ehrenburg 
csodálatosan humanista regényének főszereplője, élete utolsó pillana-
tában elmesél egy történetet a jom kippur ünnepén vezeklő zsidókról. 
A hívők között van a hároméves kis joszka is, aki nagyon unja a hajlon-
gó, imádkozó tömeget, de az apja nem engedi, hogy megszólaljon, és még 
kevésbé, hogy az édesanyjától kapott kis sípot fújja. A hívők ki akarják őt 
zavarni a zsinagógából, de best, a csodarabbi közbeavatkozik. Megenge-
di joszkának, hogy belefújjon a sípba. és megtörténik a csoda. lecsap a 
mennykő, best sírva fakad, és a hívők megkönnyebbülnek, hiszen az úr 
megbocsátotta bűneiket. Amikor ezt megköszönik bestnek, az elhárítja a 
köszönetnyilvánításokat. ezt mondja: „Isten befogta a fülét, és megtiltotta 
nekem, hogy sírjak. Nem hallotta többé az imádságaimat. ekkor azon-
ban szétáradt a kisfiú kiabálása. Megfújta a sípot, és az Isten ezt meghal-
lotta. Nem bírta ki, és elmosolyodott…” és még hozzátette, hogy nem az 
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imádságok és jajveszékelések, hanem az ünnephez egyáltalán nem illő, de 
gyermeki szívből jövő cselekedet mentette meg a várost. – A történet el-
mesélése után lazik meghal, ezzel is megerősítve mondanivalóját. Nem 
mellékes összefüggés, hogy ezt a történetet annak a templomszolgának 
mesélte el, aki nem akarta neki megengedni, hogy a szentélyben haljon 
meg, fizetés nélkül. Ám amikor a templomszolga rádöbbent, hogy lazik 
már nem él, de arcán ugyanaz a mosoly árad szét, amely joszka arcán is 
megjelent, megfeledkezett a fizetségről és a kötelező imádságokról. kezé-
ből kiesett a gyertya, és sírva fakadt. 

Nell Gwynn. Az asszociációk hálózata néha meglepő csomópontokban 
fut össze. Némi idő elteltével pedig az eredeti jelentések elhomályosodnak, 
és más területekre tevődnek át. jó példával szolgálva ahhoz, hogy az inter-
textualitásban megjelenő szövegátfedések, amelyeket akár plágiumnak is 
nevezhetnénk, valójában variációk ugyanarra a témára. 

A Tom jones 11. könyvében, a nyolcadik részben van egy kis kité-
rő, amelyben Fielding fontosnak tartja, hogy sophie Western szolgáló-
lányának, Honournek a reakcióját megmagyarázza. A nevezett részben 
Honour felháborodik azon, hogy úrnőjét valaki skót kurvának nevezte. 
és itt Fielding elmesél egy 17. századi történetet Nell gwynnről, II. károly 
angol király sok évig kitartott szeretőjéről, aki egyébként az első angol 
színésznő volt. Nell gwynn megkérdezi a szolgáját, miért véres, mire ő 
azt feleli, hogy összeverekedett valakivel, aki az úrnőjét kurvának nevezte. 
Mire Nell gwynn azt válaszolja: „szamár vagy. ezért naponta vereked-
hetnél, hiszen az egész világ tudja ezt rólam.” – De a szolga ezt mormolja: 
„komolyan? Akkor sem hagyom, hogy egy kurva lakájának nevezzenek.” 
Fieldingnek két magyarázata is van Honour (és a háttérben Nell gwynn 
lakájának) reakciójára. Az egyik bizonyos alkoholtartalmú italok elfo-
gyasztásával és ezen italok hatásával függ össze. A másik viszont – és erre 
rengeteg, a korabeli pikareszkregényekben fellelhető példát találunk – an-
nak a következménye, hogy a regényekben szereplő szolgák saját szemé-
lyiségjegyeiket az úr személyes tulajdonságaival kapcsolják össze. Azaz: 
az úr megsértését saját sérelemnek fogják fel. ez a kölcsönösség aztán 
Diderot „fatalista jakab”-jánál abban csúcsosodik ki, hogy jakab írásba is 
akarja foglalni az egymástól való függőséget. sophie és Nell gwynn törté-
netének egymás mellé helyezése Fielding narrációs eljárásaira, tehát arra 
is fényt vet, hogyan vetítődik rá egy fiktív történetre a kor ismert anekdo-
tája, elbizonytalanítva az olvasót az ilyen ironizációval. Vagyis Fielding 
– annak ellenére, hogy köznapi történetként tálalja Nell gwynn szolgá-
jának sztoriját – a valóságtalanítás felé tereli Nell gwynn személyét. Nell 
gwynn már nemcsak az a szerető, aki királyának két fiút is szült, hanem 
egy exemplum szereplőjévé is válik, aki kiemelődik a konkrét időből, és 
elindul azon az úton, amelyet bejárva eszményített nőként jelenhet meg. 
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ennek az útnak a végállomását szerb Antal jelölte ki Nell Gwynn 
csókja című novellájában, ahol expressis verbis fogalmazódik meg, hogy 
ezt a nevet a kényes fantázia „fényesített/e/ varázstükörré”. A novella sze-
replői, a Párizsban élő magyar entellektüellek vonják össze ebben a név-
ben mindazt, amit az abszolút nőről feltételezni tudnak. és amikor látó-
körükben megjelenik az amerikai csodanő, akkor nem a Nell gwynnről 
álmodozó jános az, aki összekapcsolja a valóságot az álommal – pedig 
Delia Danthorp, az amerikai hölgy éppen őt áhítja titokban. A narrátor 
veti magát a nő után, aki a dilemmát (tehát azt, hogy nem érdeklődése 
tárgya van mellette) azzal oldja fel, hogy felajánlja az elbeszélőnek: sze-
retkezés közben mindketten másra gondoljanak. és jön a megoldás: az 
ágyban egyszeriben Nell gwynn jelenik meg, az a nő, akivel a szeretkezés 
végtelenné táguló pillanatában mindent át lehet élni. Vagyis megvalósul a 
csoda: a narrátor Delia Danthorpban Nell gwynnt öleli, Delia Danthorp 
alias Nell gwynn pedig jánost képzeli maga mellé. Az álmodozó szerel-
me is beteljesül. Nell gwynn az a nő lett, aki bárki és mindenki egyben, 
azaz a véletlent és a sorsszerű kényszerűséget is megszemélyesíti. bárkibe 
beleképzelhetjük, és ő jelenik meg mindenki révén. kielégíti a gyönyörre 
vágyót, és megsimogatja a beteljesíthetetlen álmot kergetőt. Nell gwynn a 
nő – ahogyan azt a férfiak valóságtalanító képzelete létrehozza. 

szerb Antal azért még egyet csavar a történeten. Ne higgyük ugyan-
is, hogy a narrátor valamiféle kimeríthetetlen energia és rámenősség révén 
kapta meg Delia Danthorpot. Nem. Hanem egy zseniális megérzés gyengí-
tette el a hölgy térdét. A felvállalt szerepcsere. Az, hogy az aktivitást áten-
gedte a nőnek. Ahogyan azt shaw Don juanja is elárulta már: a siker titka, 
hogy gyengék tudjunk lenni.

ja, és még valami: Nell gwynn nem áll semmilyen rokonságban Ales-
sandro baricco regényének jasper gwynnjével. 

Öregek. A létnek nemcsak „elviselhetetlen”, hanem felszabadító könnyű-
sége is lehet. Idősebb korban, amikor felgyorsul az életidő, egy sajátságos 
szédület fogja el az öregeket. Megszűnik a mindennapok szorító komolysá-
ga, hiszen mi lehet fontosabb annál, ami a közeljövőben vár rájuk? A vég-
gel való szembenézés a múlttal való el- és leszámolás egymástól eltérő mó-
dozatait hozhatja felszínre. Az egyik végleten a középkori halálirodalom 
és moralitásdrámák tanulsága áll: következik a végső elszámolás és jobb 
arra felkészülni. ez arra sarkallhat mindenkit, hogy „tisztába rakja” saját 
múltját, kivetve abból mindent, ami a serpenyő túloldalát terhelné le, és az 
életünket tenné könnyűvé. ezt sok példából ismerjük. A másik végleten ket-
téágazódnak az életviteli taktikák. egyik irányba mutat Don juannak az 
utolsó ítéletet semmibe vevő hetykesége, a „ráérünk mi arra még” életfilo-
zófia. ez provokáción alapul. A másik irányra az észak-európai irodalom-
ban bukkanhatunk. ez pedig az öregség ironikus voltát emeli ki. ez azon 
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alapszik, hogy a köznapokat és a köznapok emberére jellemző moralizálást 
az élete végéhez közeledő ember már semmibe is veheti. Nyugodtan kilép-
het eddigi életéből, letérhet az eddig járt útról, hiszen eljött az ideje, hogy 
végre önmagává váljon. Az irónia itt az, hogy a környezet ezt nem is tudja 
kezelni. A megszokáson, rutinon felépülő mindennapok embere képtelen 
felfogni ezt a másságot, és még mindig a megelőző állapotból kiindulva 
próbálja értelmezni a felfoghatatlant: ez most lett mássá? Hiszen a válto-
zást nem az öregkorral, hanem a fiatalsággal szokás összekapcsolni. ezért 
aztán fel sem tételeződik, hogy az öregember elkövetheti azt, amit eközben 
elkövet. Miáltal szabaddá válik számára a tér és a véletlen is a kezére játszik. 
Arto Paasilinna finn író főhősnője, a 78 éves linnea – akit unokaöccse fo-
lyamatosan kihasznál és végül életére is tör – elképzeli, hogyan teszi el láb 
alól unokaöccsét és annak két akasztófavirág barátját. Mit tesz isten? ez vé-
letlenül sikerül is neki. és habár két alkalommal a saját maga kotyvasztotta 
méreg okozza a két gazember halálát, és a végén (ugyancsak passzívan és 
akaratlanul) saját maga öli meg unokaöccsét, mindhárom alkalommal bün-
tetlenül, sőt, saját önismerete számára bűntelenül lép túl az eseményeken. 
jonas jonasson svéd szerző bestsellerének öregura, Allan az aggok házából 
lép meg századik születésnapján, mert megunta, hogy a főnővér határozza 
meg napjának minden percét. szinte linnea alteregójaként jelenik meg a 
továbbiakban, mert kalandvágyó ártatlanságában a hozzá csapódott másik 
két férfival és egy dúskeblű és szabad szájú, vörös hajú hölggyel együtt alvi-
lági figurákat tesz el láb alól. kiderül viszont, hogy a valós történés mint-
ha csak a háttérben zajlana, mert a médiák kialakította változat, az ügyész 
konstrukciói, valamint a nyomozó rendőr tényeket követő rekonstrukciós 
kísérlete egymást keresztezik, hogy végül feloldódjanak és semmissé válja-
nak Allan kimeríthetetlen fantáziája és konfabulációs képességei hatására. 
Az ún. valóság semmibe vétele Allan esetében elhunyt édesanyja fatalista 
világszemléletéből táplálkozik. erre a fatalizmusra van felépítve a regény-
ben párhuzamosan megjelenő korábbi élettörténet, amelyen belül Allan 
végigszáguld csaknem az egész huszadik századi világtörténelmen, és kap-
csolatba kerül ennek a világtörténelemnek az alakító alakjaival (az egyetlen 
Hitlert leszámítva). kiderül azonban, hogy a legnagyobb irónia (és a regény 
fergeteges humora) fakad abból, ha „vakon” megyünk el a nagybetűs törté-
nelem mellett. Ahogyan Allan a köznapokat sem „látja”.

Alighanem a mindennapoknak ez a semmibe vétele, a rutincselekvés 
kauzalitásából való kilépés az öregek életének legnagyobb hozadéka. A két 
regényben szinte azonos módon a főszereplő életének alakulásával párhu-
zamosan és annak hatására a mellékszereplők sorsa és élete is megváltozik. 
Mégpedig a nem várt, de remélt irányban. Maguk az öregek pedig mindezt 
vagy elhallgatják és titkolják (linnea), vagy pedig túlbeszélik (Allan), de 
mindkét stratégia ugyanabba az irányba mutat: a narráció tükrében jelenik 
meg minden. A beszéd az egyedüli valóság.
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sőt, mindennek van egy intertextuális vonzata is. regénye egyik 
részében jonasson arra utal, hogy saját történetének egy szereplője mint-
ha Paasilinna regényéből lépett volna elő. Igaz ugyan – jegyzi meg –, hogy 
Paasilinna ezt soha nem írta meg, de ez csak idő kérdése. Mintha Diderot-t 
olvasnánk, aki hasonlót mond sterne művéről. és mindketten (Diderot és 
jonasson is) az időre kenik a felelősséget, és a lehetőséget is az időben látják. 
Mi viszont tudjuk, hogy a legnagyobb ironikus éppen az idő.

Örök igazságok. Az európai kultúra építményének egyik hordozója az 
IgAz – széP – jó eszméinek viszonyrendszere. ezekre az eszmékre filozó-
fiai rendszerek épültek, és ha élhetünk itt bizonyos leegyszerűsítéssel, akkor 
azt mondhatjuk, hogy eszmetörténeti szempontból az egyes eszmék ideig-
lenes túlsúlya nyomán jött létre vagy a tudományos-logikai, vagy az eszté-
tikai, vagy pedig az etikai tájékozódású korszak. Más szempontból: ezen 
eszméknek a valóság elé helyezése eredményezi az axiológiai világnézetet.

Ha azonban elhagyjuk a filozófia terrénumát, és áthelyeződünk a 
mindennapokba, akkor arra döbbenünk rá, hogy az – egyébként valóban 
nélkülözhetetlen – alapeszmék rendkívül veszélyesekké is válhatnak. Fő-
ként akkor, ha valamilyen egyeduralomra törő rendszer kisajátítja őket, 
sajátos tartalommal és jelentéssel ruházza fel, utána pedig ráerőszakolja a 
valóságra. A huszadik század elejének irodalmában Anatole France volt az, 
aki főként a kereszténységgel kapcsolatban jutott arra a meggyőződésre, 
hogy az eszmék könnyen devalválódnak, és nevükben a legembertelenebb 
érdekek léphetnek fel. A huszadik század első felében pedig karel Čapek, 
valamint robert Musil írták le, hogy egyrészt az ember fontosabb, mint az 
önmagában vett eszme, másrészt pedig, hogy „aki szó szerint veszi az esz-
méket, az őrült”. Az utóbbi kijelentés ugyan Tuzzinak, a külügyminisztéri-
umi hivatalnoknak a szájából hangzik el, vagyis oda kell értenünk a diplo-
mata relativizáló szemléletét, de közben azért képzeljük lelki szemeink elé a 
habzó szájú agitátort, az égő tekintetű prófétát vagy az ájtatos plébánost, és 
lehet, hogy Tuzzinak adunk igazat.

Rész és egész. Amely viszonynak leggyakrabban az ontológiai vonatko-
zásait, esetleg szociális relevanciáit szokták elemezgetni. és ebből egyrészt 
nagyszabású metafizikai, másrészt politikafilozófiai rendszerek alakulnak 
ki. Nem beszélve a történetfilozófiai koncepciókról, amelyek a társadalom 
és az egyén viszonyrendszerének változásaiból eszmei következményeket is 
levonnak. ritkábban találkozunk azzal, hogy a társadalmi építménnyel, a 
politikai rendszerrel, a szokások hálózatával, morális elvekkel stb. szembeni 
egyéni viszonyulás módozatait vetnék elemzés alá. Pedig az ilyesfajta meg-
közelítés figyelemre méltó etikai tanulságokat hordoz magában. Musil írja, 
hogy „a részletkérdések legszenvedélyesebb támadóiból lettek az élet egé-
szével remekül összehangolt lelkek”. Ami jelenti egyrészt azt, hogy vannak 
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emberek, akik csupán a részletekig érnek fel gondolkodásukban és a gon-
dolkodásukból fakadó erkölcsi felháborodásukban, és ugyanezek az em-
berek aztán a legmegalkuvóbbak a mindennapokban. Ami bizonyos lelki 
tunyaságot és lelkifurdalás nélküli behódolást feltételez az adottal szemben. 
Ugyanakkor, persze, ez a köznapi viselkedés legelterjedtebb és mindenki 
által elfogadott módozata, ami állandóságot és viszonylagos biztonságot 
eredményez. ez az, amit helyes cselekvésnek szoktak nevezni. (Azt most ne 
firtassuk, hogy a helyes cselekvés mindig helyénvaló-e, hiszen a helyénvaló-
ság már komoly odafigyelést kíván meg.)

 Másrészt azonban Musil kijelentése utal arra is, hogy a valódi rebel-
lisek sosem ragadnak le a részletkérdéseknél, hiszen ezek az emberi életút 
mentén elhelyezett kis csalétkek, amelyek – ha rájuk harapunk – azt az il-
lúziót táplálják bennünk, hogy nem vagyunk átlagemberek, és felvállalunk 
valamit az ún. közös ügyekből. csakhogy az „élet egésze” (ami Musilnál a 
mindennapokat jelenti) éppen ekkor hosszabbítja meg a létét, és uralja még 
teljesebben az egyének életét. A valódi rebellisek nem ágálnak úton-útfélen, 
és nem dobnak követ minden őket megugató kutyára. A valódi rebellist va-
lamiféle erkölcsi nyugalom uralja, amely csak akkor csap át felháborodásba, 
ha valóban a létezés egésze kerül veszélybe. ennek a veszélynek a jelei azon-
ban ritkán nyilvánvalóak. rejtetten és közvetve mutatkoznak meg, gyakran 
éppen saját ellentétük révén. Felismerésük ezért nagy adag műveltséget, fi-
lozófiai áttekintést, morális odaadást feltételez.

tériesített idő. Ulrich, Musil regényének főszereplője beleütközött az elbe-
szélés lehetetlenségébe. Vagyis abba a problémába, amellyel Musil birkózik 
egész művében. Milyen is lehet az elbeszélés rendje? Mert hiszen az csak 
az események egyszerű sorrendje, amikor a heterogén folyamatokat egyet-
len szálra fűzzük fel. Musil, ricoeurt alaposan megelőzve döbben rá, hogy 
a kronologizált, vagyis a saját logikára kapcsolt elbeszélés hozza létre saját 
identitásunkat. Pontosabban azt az önazonosságot, amely kiveti önmagából 
az élet esetlegességét, kanyargós útját és kínos mellékzöngéit. Amikor eze-
ket kizártuk, akkor lép be a játékba az „azért, mert”, a „vagyis”, az „ebből kö-
vetkezve” és a többi kötőszó, amely a leggyakrabban kauzális összefüggést 
kreál ott is, ahol addig nem volt. értelmet visz az értelmetlenségbe. és ezál-
tal megnyugszunk. Visszatér a kisgyerek felelőtlen viszonyulása, hiszen ha 
az események egymásból következnek, akkor mi nem is vagyunk felelősek 
a megtörténtekért. Az elbeszélés kiemel bennünket a történetből, szerep-
lőből elbeszélőt csinál. ezt nevezi Musil „primitív epikus elemnek”. ez az, 
ami nélkül a magánélet, az egyéni világértelmezés és egyéni önláttatás nem 
lehet meg. csakhogy e mögött a magánszemély mögött már elfordult a tör-
ténelem színpada, vagyis, ahogy Musil írja: „már minden elbeszélhetetlen-
né vált, nem követ ’fonalat’, hanem végtelenül bonyolult szövésű felületként 
terül ki”. Musil ezért fel is adja a hagyományos elbeszélő formát, és rátalál 



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

30

az epikának arra a módozatára, amely az antikvitásban szakadt le a szépiro-
dalomról. A régi görög filozófusok még feltehették a kérdést, hogy miben 
különbözik az eposz a filozófiai elmélkedéstől, ha mindkettő a hexametert 
használja tartalmai kifejtésére? A kettéválás első fokozata a hexameter fel-
adása és a prózai forma átvétele volt. A második lépésben a szépirodalom 
hagyta el egy időre a filozófiát, és a kronologikus elbeszélésben vélte felfe-
dezni a kiutat. A kronológia volt hivatott – logikai formája következtében 
– helyettesíteni a filozófiát. és elhittük, hogy az elbeszélt történet maga a 
szükségszerűség, a metafizikai azonosság. A visszatérés a filozófiához – a 
tériesített időhöz – azzal kezdődött el, hogy néhány 18. századi regényíró 
(sterne, Diderot) megbontotta a kronológiát, és egyrészt az asszociációkat 
hívta segítségül a vélt kauzalitással szemben, másrészt feltördelte az elbe-
szélés menetét, és bevezette az időbeli visszatéréseket. A huszadik száza-
di szerzőknek könnyebb dolguk volt, mert a nyelvi fordulat lehetővé tette 
számukra, hogy a korábban metafizikainak hitt összefüggéseket áttegyék 
a szemlélésbe és a szemléletbe (mint például Thomas Mann). Musil pedig 
mindezt megtetézte azzal, hogy a filozófiai elmélkedésbe szőtte bele a soro-
zatosan értelmezett cselekvéstöredékeket. ezzel pedig ezek a töredékek nem 
egymásutániságukkal nyerték el viszonyulásaikat, hanem az értelmezés – 
amely ugyan az időben bomlik ki, de alapvetően téries formájú – adja meg a 
töredékek lehetséges kapcsolódásait. Amiből az is következik Musil olvasója 
számára, hogy ne a történések alapján próbálja befogadni a főszereplők ál-
landó eszmefuttatásait, hanem az utóbbiakból kiindulva rekonstruálja ma-
gukat az eseményeket és epizódokat. és persze, magukat a szereplőket is.

türelmetlenség. Valószínűleg minden ember tevékenységében, aki szemé-
lyisége teljes bevetésével űz valamilyen tevékenységet, rejtőzik egy adag tü-
relmetlenség – mondja Diotima Arnheimnek Musil a tulajdonságok nélküli 
ember című regényében. ez így el is fogadható vélemény, csupán az a gond 
vele, hogy a türelmetlenséget bezárja az akarati tevékenység körébe, és kizá-
rólag személyes tulajdonságot fabrikál belőle.

Ha ugyanis jobban szemügyre vesszük a türelmetlenség létformáját, 
akkor nagyon gyorsan rájövünk, hogy nem is annyira a cselekvéssel ma-
gával, mint inkább annak időformájával van szoros kapcsolatban. A türel-
metlenség az a jelenség, amelyik arra irányul, hogy kizárja a cselekvésből 
annak időmeghatározottságát, vagyis „itt és most” kívánja elérni célját. 
szinte semmissé teszi a hagyományokban megőrzött múltat, és nemcsak 
a hosszú távlatokat, hanem a rövid lejáratú jövőt is egyetlen pontba ránt-
ja össze. A szociológiából tudjuk, hogy léteznek olyan kultúrák, amelyek a 
szükségleteik kielégítését nem vagy alig képesek kinyújtani az időben, és 
most, rögtön kívánják azok beteljesítését. Azt is tudjuk, hogy ezek a kul-
túrák menthetetlenül a jelenbe záródnak, jövőképük ugyan nem hiányzik, 
de ami van, az utópikus jellegű. ennek folytán nem is tudják ellenőrizni a 
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jövőt. Mondhatnánk, hogy civilizációs tekintetben kiesnek a történelemből. 
ezek a csoportok minden modern kultúrában marginalizálódnak. ennek a 
folyamatnak előre nem látott, de mégis beálló következménye a centrum-
ban lévő csoportok csökkent toleranciaszintje az ontikusan türelmetlen 
csoportokkal szemben. Az eltérés és az eltérés nyomán kialakuló feszültség 
ugyanis azért jelenik meg, mert megértési problémák adódnak a margina-
lizálódott és a nem marginalizálódott csoportok között. ez egy hermene-
utikai kérdés, hiszen elvontságában arról van szó, hogy két különböző és 
egymástól diametrálisan eltérő időorientáción belüli megértési stratégiák 
feszülnek egymásnak, és ezek értékelő funkciókat is vindikálnak maguk-
nak. egyszóval: ideologizálódnak.

Diotima biztosan nem erre a türelmetlenségre gondolt, hanem inkább 
arra, amelyik személyes attitűdként mutatkozik meg. Az ugyanis nem cso-
portjellegű. Hiszen teljesen más az a türelmetlenség, amellyel az újat felis-
merő egyén viszonyul konzervatív környezetéhez, vagy pedig az a hitbeli 
türelmetlenség, amely minden militáns egyházat jellemez az eltérő hitű – 
sőt: ún. hitetlen – emberekkel szemben, és más az ifjúság türelmetlensége, 
amikor az idősebb generáció megszokottságot előnybe helyező hozzáállását 
tapasztalja. Diotima véleménye talán inkább arra az egyedi példára alkal-
mazható, amely a szerelmes türelmetlenségét jellemzi szerelme tárgyának 
elodázgató reakcióival szemben. Persze, tudjuk, hogy a kultivált szerelem 
nagyon is él az elodázás taktikájával. legalábbis a trubadúr költészet óta. 
A beteljesedés időben való kitolása emeli a szerelem értékét, míg a közvetle-
nül elért eredmény gyorsan csömört okoz. ennek ellenére meg kell értenünk 
Trisztán és Izolda, rómeó és júlia türelmetlenségét, hiszen egy kőkemény 
társasági idő szorításában kellett megvalósítaniuk szerelmüket. ők valóban 
személyiségük teljes bevetésével élték meg élettörténetüket.

Más téma azoknak a szerelmeseknek a türelmetlensége, akik eleve 
beleszülettek az idő ökonómiája által ellenőrzött társadalmi cselekvésfor-
mákba.

türelmetlen olvasó. őt külön kell választani a türelmetlen emberektől. 
egyrészt azért, mert az ő türelmetlensége nem a köznapiság társadalmi 
terében és időorientációja mentén alakul ki, hanem a poétikus létet céloz-
za meg. Az ott forgolódó emberek pedig felforgatják a szokásos időrendet, 
amelyet csak utólagosan rekonstruálhatunk. A türelmetlen olvasó másrészt 
a recepciós elméletek által eddig nem konceptualizált befogadói viszo-
nyulást jeleníti meg, amely az átlagolvasót és a vele kalkuláló írót jellemzi. 
A türelmetlen olvasó az olvasmányos műveket szereti. No és, milyen az ol-
vasmányos könyv? olyan, amelyikben a cselekmény nem szétfolyó, a fősze-
replő nem álmodozó, a szöveg világos, a narráció nem a retardáló epizó-
dokat, hanem az előrehaladást emeli ki. Az ilyen olvasóról fanyalogva szól 
az irodalomtudomány, főként, ha strukturalista vagy formalista jellegű. De 
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mi van akkor, ha maga az író az olvasmányos könyvet tartja modellnek? 
Mint például stefan zweig, aki bevallotta: sikerének az volt a titka, hogy a 
türelmetlen olvasó saját bensőjéből szólt hozzá, és csak úgy tudott írni, hogy 
szövegeit megszabadította minden ballaszttól. kondenzációnak nevezte ezt 
a módszert, amely a szöveg belső architektúrájának állandó sűrítését, azaz 
azt jelentette, hogy mindent ki kell hagyni a szövegből, ami a háttértudásra 
utalna. A kihagyás, a kiszűrés nyomán alakul ki az a könyv, amelyet az író-
ban is lakozó türelmetlen olvasó kíván.
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THoMkA beÁTA

ANtROPOlóGIAI RétEGzEttséGű 
REGéNyFIKCIó

Kontextusok. A múlt század utolsó harmadában a svéd irodalomban 
nőtt a társadalmi, nemzedéki ellentétek és a nemek, etnikumok közötti 
feszültségek iránti figyelem. A viszonyok drámaiságának bemutatásá-
val e fogékonyság radikalizálja, egyes művekben pedig átpolitizálja az 
elbeszélő irodalmat. Poétikai változásként a regényben elbizonytala-
nodnak a tényszerű és a fikciós válaszvonalai: az életrajzi, történeti és 
a dokumentáris elem nem szorul a fiktív világokon kívülre. Az etikai és 
az antropológiai vonatkozások nyomatékossá tétele az artisztikum he-
lyett a történeti és jelenkori tapasztalatból következő kritikai magatar-
tást részesíti előnyben. Mindez nyomon követhető Agneta Pleijel (1940) 
műveiben is, aki a grand récit végét hangoztató lyotard-ral ellentétben 
az ezredvégen terjedelmes opusok, az északi sagák hagyományát idéző 
család- és nemzedékregények írását választotta. Fikciója több tekintetben 
antropológiai meghatározottságú: motivikus, tematikus mozzanatként 
jelentkezik vagy a regényhős hivatásaként kerül előtérbe, tehát kutatás, 
elemzés, terepmunka tárgyaként válik a történet részévé. Műfajpoétikai 
karakterisztikumként az alakok és viszonyaik konstituálásában játszik 
szerepet, ami lényegében a figurák jelentőségének ignorálását képviselő 
narratív poétikák elvetése. 

Átlépni a határokat című interjújában Pleijel saját származásának, 
életútjának, kulturális többnyelvűségének néhány mozzanatáról beszél: 

„Nemrég tudtam meg, hogy a családom egy része Németország-
ból, egy másik része pedig belgiumból származik. A XVII. század-
ban sokan jöttek svédországba munkát keresni. A nagyapám, akit 
az első regényemben írtam le, tizenkilenc éves korában elutazott 
svédországból Holland-Indiába, és ott maradt harminc évig, meg-
ismerte a nagymamámat, aki félig jávai, félig holland volt. A ma-
mám tizenhárom éves korában jött svédországba, és egy szót sem 
tudott svédül. Tehát nem volt idegen a családomtól az emigránsok 
élettapasztalata. Azt hiszem, ez valamiképp hatott rám. én pedig 
Amerikában töltöttem a gyermekkorom egy részét, mert apám 
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matematikus volt, és a háború után tudósokat hívtak az egyesült 
Államokba.”1

e tények közvetetten Lord Nevermore (2000) című művére2 is hatás-
sal vannak. Pleijel etnográfiai, filozófiai, irodalmi tanulmányokat folytatott, 
házassága és személyes kontaktusai révén, melyekre idézett interjújában is 
utal, a nyolcvanas években közvetlenné vált kapcsolata a lengyel ellenzéki 
értelmiséggel és az akkori társadalmi forrongásokat is megtapasztalta. Az 
életrajzi körülmények némi támpontot nyújtanak a kérdés megválaszolá-
sához, hogyan alakult ki a svéd szerző lengyel irodalom, művészet, história 
iránti szenvedélyes érdeklődése, és hogyan vált egy elgondolkodtató, ez-
redfordulós „lengyel regény” elbeszélőjévé. Milan kundera műfajtörténeti 
összefüggésbe állítja a problémát: „a regény európa műve; felfedezései, jól-
lehet különböző nyelven történtek, egész európa osztályrészének tekinten-
dők. A felfedezések egymásra következése (és nem a szövegek összegezése): 
ez az európai regény története. Teljességgel csak ebben a nemzetek fölötti 
összefüggésben vizsgálható és érthető meg egy-egy mű értéke (vagyis felfe-
dezéseinek jelentősége).”3

Ars poeticák. Pleijel nagyregényének középpontjában a klasszikus re-
gényhősökhöz hasonló, sokrétűen megformázott alakok, két barát kap-
csolata és életeseményei állnak: együttesük közvetetten egy különös 20. 
századi lengyel kortörténetet körvonalaz. A művelődéstörténeti háttér is 
figyelemre méltó, hisz innen emeli át a szerző a fiktív világba drámai és 
kalandos sorsú alakjait.

„Mi van az álarcok mögött? stas szerint a létezés. A tiszta forma.” e 
gondolat képviseli a Lord Sohamár4 egyik tengelyét. A költészetről vallott 
felfogás tekintetében egyetértést érzékelünk az elbeszélő és a történet emlé-
kezetes művészfigurája, stanisław között.

1 Agneta Pleijel: Átlépni a határokat. Agnieszka Drotkiewicz és Anna Dziewit be-
szélget Agneta Pleijellel. Fordította Pálfalvi lajos. In: Lettre, 59. szám, 2005, tél. 
Yxlan, stockholmi-szigetek, 2005. július 23–24. (Magyar lettre 59. sz. 2005. tél 
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre59/agneta_pleijel.htm) A személyes tapasz-
talat beépül a Vindspejare (1987), német fordításban a Der Weg des Windes (Hans-
joachim Maass ford., München, 1992) című regényébe, mely öt nemzedéken át 
követi a svéd, holland, kelet-indiai származású család történetét. 

2 A regény 2012-ig 24 kiadást ért meg, négy nyelvre fordították le.
3 Milan kundera: cervantes alábecsült öröksége. In: a regény művészete. Fordította 

réz Pál. európa, bp., 2008, 13–14. 
4 Agneta Pleijel: Lord Sohamár. Fordította Papolczy Péter. Valahol európában soro-

zat, l’Harmattan, bp., 2012. A regény 2001-ben elnyerte a svéd rádió regénydíját. 
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„és mi a nyelv? Az ember nem tud meglenni szavak nélkül. / De tud-
nia kell, hogy egy szó nem valami pontos jelentés csomagocskája. egy 
szó egyben kés is. Ami határt állít, szétszaggat és nyes. Tudta, mit ért 
stas »tiszta forma« alatt, legalábbis úgy képzelte, tudja. Már akkor is 
valószínűleg tudta. A tiszta forma az, ami időn kívül helyezkedik el.” 

„A költészet nyelvi dimenzió, a prózánál testesebb. / A költészetben 
minden nehézség nélkül lehet ugrálni belső és külső, absztrakt és 
konkrét, elméleti és gyakorlati között. lehet kapcsolatot teremteni és 
eltéríteni. Visszahívni és ott tartani. lehet tapogatózni és súrolni, és 
félhomályos célozgatásokon át eljutni a tisztánlátáshoz.” 

A fentieket kettős jellemzésként olvashatjuk, mert a lengyel festő, író 
regénybeli poétikájára vonatkozó mondatok Pleijel hatásos, dinamikus 
szerkesztésmódjára, elbeszélői imaginációjára és erőteljes, retorizált próza-
stílusára is érvényesek. Hasonló megfigyelést eredményeznek a stas fotó-
montázsaival, tükörkísérleteivel5 kapcsolatos reflexiók is:

„egy arc folyamatosan változik a nézőpont, fény, a belső mozgások 
és az elsuhanó gondolatok függvényében. De ezt az arcot egy adott 
pillanatban örökítették meg. egyetlen arc nem létezik, hazugság, ha-
misítvány. Mindannyiunkban számos én létezik. […] Amit mi való-
ságnak nevezünk, az feltehetően állandó mozgásban van. Az állandó-
ság képzelete nem több délibábnál. Hány arcot kell előcsalogatni egy 
valósághű portréhoz?” 

Az esztétikai, művészeti és regénypoétikai dilemma szoros összefüg-
gésben áll az önazonosság kérdéskörével. Az előtérben álló két fiatalembert, 
stast és barátját a személyiség alakulásának, az önkeresésnek a folyamatá-
ban ismerjük meg és követjük tovább. 

értékrendek. A másik műalkotástengelyt az elválaszthatatlan gyermek- és 
fiatalkori barát, bronisław és az általa képviselt minőségek, a higgadtság, 
tudományos elhivatottság, fegyelem, értelem alkotja. e jegyek folyamatosan 
ellenpontozzák a művészet, metafizika, mágia, vallás értékrendjét. ezért vél-
heti stas azt, hogy „a tudomány rosszabb, ki fogja irtani a metafizika utolsó 
nyomát is az emberekből, jóllakatja és eltompítja őket a materializmussal!” 

A végeérhetetlen vitákban fokozatosan letisztul a kép: két össze nem 
egyeztethető jellem, temperamentum, emberi magatartás, hivatás, életgya-
korlat és világkép kibontakozásának tanúi vagyunk. e. A. Poe a holló című 

5 Az esztétikai következtetések egyik forrása Witkiewicz autoportret wielokrotny 
w lustrach (Petersburg 1915–1917) című montázsa. (http://wroblewg.w.interia.pl/
foto/pages/fo003.htm)
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versének refrénbeli szava (nevermore) bron gúnyneveként, stas perspektívá-
jából fogalmaz meg ítéletet barátjáról és viszonyukról. 

A regénykompozíció a két alak közötti ellentétekben a korszak nagy 
szemléleti dilemmáit, a 20. század első harmadának szellemi, művészi, 
intellektuális szembenállásait is érzékletessé s egyben reflexió tárgyává 
teszi. stas és bron modelljei, lengyel történeti előképei a művész stanisław 
Ignacy Witkiewicz Witkacy, valamint bronisław Malinowski antropoló-
gus.6 szemléleti, szakmai és alkati különbségeikhez a regényfikcióban még 
egy választóvonal társul. A 19. század utolsó negyedének varsói és krakkói 
szülötteiként az ifjak más-más fennhatóság alá tartozó lengyel régiók pol-
gárai. Az első nagy háború kitörésekor e történeti és biografikus tény el-
lentétes táborokba kényszeríti őket. A katonai, politikai, meggyőződésbeli 
mozzanatokkal együtt ez később ideológiai eltávolodáshoz is vezet közöt-
tük. A lengyel nemzeti önszemléletet és azonosságtudatot illetően stas és 
bron más-más álláspontot képvisel. Az avantgárd művész nemzetileg el-
kötelezett lengyel patrióta, a világjáró és élete végégig külföldön maradó 
tudós pedig a nemzeti elfogultság elutasításának és a kivándorolt lengyel 
értelmiségi életútnak a példázója. A krakkói jagelló egyetem s az általa 
jelképezett közép-európai műveltség mindezek ellenére mérce, forrás és 
eszmény marad számára mindvégig.

A Lord Sohamár két fiatal, felnőtt, majd megöregedő alakja az olva-
sásban több tekintetben is szimbolikus rendeltetésűvé válik. stas nem éri 
meg életműve megbecsülését, amit csak az utókortól kap meg, míg bront 
szakmai elismerés és sikerek kísérik végig tudósi pályáján. A világtörténel-
mi események, sorsuk alakulása, valamint a felnőtt korral járó önállósodás 
és személyiségük kialakulása szükségszerűen eltávolítja őket egymástól. 
A krakkóban, Varsóban, zakopaneban együtt töltött fiatalság, a korai sze-
relmi élmények, csalódások, a pályakezdet nehézségei, az önazonosság-ke-
resés életszakasza azonban meghatározó közös érzelmi bázisuk marad.

Regénypoétika. A Lord Sohamár kitüntetett vonulata a két központi figura 
elmélyült alakulásrajza és kapcsolattörténete. A tudós és a művész fikciós 
pályaképe a fejlődésregény, a család- és nemzedékregény, kor- és eszmetör-
ténet elemeiből szövődik. A műfajtípusok hagyományának kombinálása és 
a narratív kiterjesztés szokatlan élményt biztosít az ezredforduló olvasói-
nak, hisz az elgondolás egésze és részletei, a motiválás sokrétűsége a nagy-
epikai forma teljességképzetét idézi. 

A bemutatás mikroperspektívája a temporális folyamathoz hason-
lóan fokozatosan kitágul, helyét a látóteret megnyitó panorámaszerű di-
menzió váltja föl. A kiindulópontot jelentő korai, lengyelországi szakasz 
téridejét a két fiatalember világutazása új kronotoposzok sorával bővíti. 

6 Pleijel nyilatkozata szerint jan kott keltette fel érdeklődését e kapcsolat iránt.
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Pleijel affinitása és gazdag imaginációja által a 20. századelő közép-európai, 
lengyel és szentpétervári atmoszférája ugyanúgy hatásosan elevenedik meg, 
ahogyan a trópusok egzotikus világa is. stas és bron hajóútja egybeesik az 
első világháború kitörésével, majd az események egyidőben futnak a külön-
féle világrészeken (Melbourne, Déli-tenger, új-guinea, london, bolzano, 
egyesült Államok…). stas csak átmenetileg, bron azonban, a kalandregény-
hősökhöz hasonlóan (bahtyin szavával) mindvégig „mozgó pont marad a 
térben”.

Nézőpontok, distanciák. A kétpólusú regénykomponálás egyenrangúsítja 
az ellentétes karakterű főalakok jelentőségét, míg a narrátor különleges 
helyzete folytán egyensúlyteremtő pozíciót képvisel a feszültségekkel teli 
viszonyban. A kettősség a létértelmezés két lehetőségéből származik: stast 
– feltételezhetően bron látószögéből – „duma, hadova”, „mámorittas kép-
zelgés” (18) minősíti, bron pedig a „makacsság, éleslátás és lázadó kedv” 
(19) megjelenítője. Az elbeszélő a két alkat, típus és professzió között áll, a 
két pólus közötti harmadik, ám nem semleges tényező. Mindkettőt becsüli, 
az általuk képviselt értékeket pedig alárendeli a fikciós építkezésnek. Az el-
lentétezés, egymás elveinek viszonylagossá tétele, a viták és szembenállások 
különös szerkezeti dinamikát és ritmust biztosítanak a regénynek. A nar-
rátor érzékelhetően cserélgeti, csökkenti vagy növeli a távolságot önmaga 
és alakjai között. Hol egyikhez, hol a másikhoz közelít: rokonszenve ele-
inte bront, később stast tünteti ki. Néha stas tekintetével lát, máskor bron 
látószögéből állítja stasról: „elkényeztetve és elhanyagolva”; „kiállhatatlan. 
szeretetre méltó.” 

Beszédmódok. A karakterek közötti különbségeknek mint nyelvi meg-
nyilvánulásoknak a bemutatása remek regényretorikai megoldásokról 
tanúskodik. logika vs hadova, olvassuk, s rövidebb talán nem is le-
hetne a kontraszt lényege. A beszédszálak, az alakok érvelésmódjának, 
szókincsének szembesítése éles stílusfordulatokat eredményez a szöveg-
ben. Mintha a váltások, a tényközlésből a vizionálásba, az állításból a 
viszonylagosításba, a konkrétumból az absztrakcióba tett ugrások nem 
is csupán stas és bron jelleméből, hanem magából az elbeszélői alkatból 
következnének. 

A két központi alakon kívül kétségtelenül ellie, bron feleségének 
jellemrajza a legárnyaltabb: a mű kiemelt jelentőséget biztosít higgadt 
magatartásmódja, erkölcse és emberi minőségei együttesének. bron látó-
szögéből a következőképpen ragadható meg kapcsolatuk:

„Már meg is fogalmazott egy elméletet, amelyet megosztott ellie-
vel. Az egyén magányára egy megoldás létezik, és ő ezt egyesült sze-
mélyiségnek nevezte.
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Ahhoz, hogy ezt valaki elérje, nem szabad akadályt képeznie a másik 
számára.
Hogy teljesen őszintén élhessen egy másik emberrel. Nem hitte, hogy 
ez lehetséges. ez, ellie, az én etikám. Az ember akkor lehet hű magá-
hoz, ha olyan valakivel él, aki lehetővé teszi a teljes nyíltságot, és nem 
sértődik meg attól, ha az a másik, aki. A hibáival és a fogyatékossága-
ival együtt. ő szívesen felfedte ellie előtt a sajátjait.
Az igazságban akarok élni, ellie, és őszintén.
Az egyesült személyiségben, ami elűzi a magányt.”

bronisław útjának kísérőjeként a kapcsolatuk, gyermekeik, családi 
életük alakítója, a történetegész összefüggésében pedig külön jelentőségű 
ellie szerepe és az általa képviselt értékrend. A kompozícióban az elbeszélő-
höz hasonló egyensúlyteremtő funkciót tölt be, aki főhősei, a két ellentétes 
pólus közé feszíti ki a történetíveket. ellie-re és stasra a bronból hiányzó 
alkati jegyek jellemzőek. ellie diszkrét ellensúlyt és korrekciós lehetőséget 
képvisel bron végsőkig céltudatos s a női rugalmasságtól eltérő merevsé-
gével szemben. Az asszony személyisége és érzelmi világa gazdagabb, lelki 
konstrukciója bonyolultabb, odaadása, önzetlensége és kapcsolatteremtő 
adottságai kivételesek. A regény motivációs hálózatában kiemelt fontosságú 
a férfi és a nő közötti érzéki és intellektuális partnerség modellálása.

Az elbeszélő – értelmező. A regénydiskurzus dinamikáját a narráció és az 
érvelés, a párbeszéd és a belső beszéd, az elbeszélői és a szereplői nézőpontok 
váltogatása biztosítja. Az elbeszélő köztes helyzetének és aktív jelenlétének 
azonban van még egy különleges lehetősége. Formailag kívülálló s ennek 
megfelelően, művész és értelmiségi alakjaihoz hasonlóan, önálló eszmefut-
tatásokban reflektálhat a történetbeli elvont kérdésekre. A narráció a hang-
súlyozott intellektuális karakter ellenére sem lép ki a történetszerű keretből, 
sehol sem billen át esszészerű beszédmódba. Az elvont tárgyú dialógusokat, 
fejtegetéseket hirtelen vágással követik a visszatérések a konkrét helyszínhez 
vagy éppen az érzéki vonatkozásokhoz. 

A narrátornak a három főalak látószögei közötti ingázása narratív 
interpretációs lehetőség, az elbeszélés így világértelmezéssé válik. A regény-
fkció antropológiai funkciót tölt be, amihez kiváló kiindulópontot jelent és 
ösztönzést nyújt bronisław hivatása és elkötelezettsége. Az elbeszélőt, fik-
cióbeli alakjához hasonlóan, az emberi kapcsolatok szerveződése, a viszo-
nyok alakulása, lényege, átváltozásai foglalkoztatják. egyik a rendszerezett 
ismeretekre, a másik az érzéki imagináció és az intellektus fikcióteremtő 
együttesére alapoz. A dolgok, az emberi alkatok összefüggéseinek elemző/
értelmező bemutatása a 20. századi regénynek már nem megkerülhetetlen 
poétikai alkotóeleme. különös, hogy Pleijel visszaállítja e funkciót, s ezáltal 
teret biztosít alakjai epikai tágasságú megjelenítésének, általuk pedig a kor 
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és a körülmények, a nemek és kultúrák, magatartások és viselkedésmódok 
átfogó művészi, esztétikai és kultúraelméleti vonatkozásokban gazdag pa-
norámába rendezésének.

Kroki, portré, microstoria. A Lord Sohamár két századforduló által ha-
tárolt anyaga nem csupán a műbeli időtáv által tágul historikus körképpé. 
A főalakok és a mellékszereplők jellem-, alak- és helyzetrajzai, a sorstörté-
netekké összeálló élethelyzetek történeti perspektívából microstoriák soro-
zatának tekinthetők. A 20. század eleji zakopanei öreg pincér figurájának 
rajza például emlékezetes krokiba sűríti a kor atmoszféráját. Megjelenése, 
neve, mozgása, epizódnyi felbukkanása elegendő ahhoz, hogy a lassú, a vé-
géhez közeledő, végérvényesen lezáruló békekorszak jelképévé váljon:

„sötétedett. lent a városban gyér fény szűrődött ki a Morskie okóból, 
a tenger szeméből. Nem a tóból, hanem a kocsmából. […] A terített 
asztalok rendezett sorokban álltak, mint akik ellenséges seregek tá-
madását várják. A háttérről levált a közel százéves pincér, Metusalem. 
rovarszerű árnyékát maga után vonszolta. Az árnyék úgy festett, mint 
ami bármikor leválhat a tapétáról, hogy szárnyat bontson.”

Pleijel egyénítő művészetének remek példái a hatásos portrévázlatok 
és az olyan epizódok, mint amilyet a drohobyczi kis festő, bruno megje-
lenítésének szentel (426–440.). A viszonylag rövid egység határozott vo-
nalvezetésű rajzot készít róla, amit az olvasói imagináció kiegészíthet a 
tragikus sorsú lengyel művész, bruno schulz (1882–1942) életrajzi és tör-
ténelmi referenciáival. csupán töredékidőre bukkan fel stas társaságában, 
majd nála három évvel később válik a gestapo áldozatává. Fikcióbeli elő-
fordulásához mégis egy sajátos teljesség képzetét társítjuk, ami a regény-
ből és a schulz-életműről alkotott víziónkból merít. opusa és személyes 
sorsa feltételezhetően együttesen jelentett ösztönzést a regényíró számára 
is, amikor a virtuális Witkiewicz–schulz-találkozást vázolta, a fikcióban 
pedig egymás mellé illesztette a két művész tragikus halálát.

zeitgeschichte. Agneta Pleijel módszere és időkezelése a történészek 
léptékfogalmára emlékeztet. közelnézeti látószögből bemutatott jellem- 
és helyzetrajzai tempósan, higgadtan bontakoztatják ki a figurákat és a 
történésszálakat. „európa fejlődése a családok fejlődése…” ennek meg-
felelően a bildungsroman is hosszú időtávot fog át. Története a szülők 
életidejét, tehát a szereplőket megelőző kor érintésével indul. stas és 
bron sorsát halálukig kíséri, ami az utóbbi esetében családja, gyermekei 
életszakaszát is felöleli. A regényzárás utóidejű és átível a 21. századba. 
Az utolsó (24.) fejezet évtizedekkel stas és bron halála után jelképesen 
ismét összeköti a közöttük megszakadt szálat. A II. világháború kitöré-
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sekor, lengyelország megszállásakor menekülő, öngyilkosságot elkövető 
Witkiewicz vélt tetemének exhumálásán, a lengyel–ukrán határvidéken 
Malinowski unokája is részt vesz. Az előbbi dokumentált mozzanat, az 
utóbbi viszont fikciós megoldás. 

A regényzárásban jelzésszerűen felbukkannak a 20. századot lezáró 
európai történelmi fordulatok, a lengyel függetlenségi mozgalmak, a berlini 
fal leomlását megelőző európai forrongások is. A mű végének motívumis-
métlése, melyben két fiatalember a második ezredforduló éjjelén ugyanúgy 
végigmegy a zakopanei folyó hídkorlátján, mint stas és bron a 19/20. szá-
zadforduló szilveszterén, egyértelműen szimbolikus jelentésű.

„A híd korlátján két fiatal fiú egyensúlyozott a folyó fölött. […] előbb 
egyik ugrott le a korlátról […] és akkor leugrott a másik is. Átölelték 
és megcsókolták egymást, így üdvözölték az új évezredet…”

A záró mondatokban egymás mellé kerül bron 1942-ben New York-
ban bekövetkezett halálának motívuma, jeziory behavazott temetője, ahol 
stanisław fekszik, ellie innsbrucki örök nyughelye, valamint bruno (schulz) 
meggyilkolásának életrajzi hitelességű epizódja:

„Drohobyczban a kis festő lélekszakadva futott a gettóból, ahova a 
többi zsidóval együtt beterelték, hazafelé, hogy elhozzon pár ecsetet… 
egy kedves gestapóstól kapott engedélyt. De egy kevésbé kedves gesta-
pós ekkor meglátta, és puskagolyót küldött utána az utcán.” 

Az utalásokban rendkívül gazdag szövegdarab amellett, hogy felidézi 
a történet alakjait és elköti a szálakat, lényegében mintha a bron – és az 
említettek – utolsó pillanatait elbeszélő látomásos, metaforikus diskurzust 
folytatná. ez Pleijel nyelvi eszményének és az asszociativitásának még egy 
emlékezetes megnyilvánulása. A telítettség ebben a „prózánál testesebb” 
szövésben növeli a narratívum költői hatásfokát, minthogy a regény kiemelt 
fontosságú szöveghelyei metaforikus beszédmódra váltanak. stas, bron és 
ellie halálának látomásos megjelenítései erőteljes, szuggesztív egységek. 
Az élet lezárulása nem elbeszélhető tartalom, legfeljebb az analógiás prin-
cípium alakzatai által megjeleníthető állapotvízió. Mindhárom látomásos 
diskurzus, az életálmoknak nevezett tudatáramhoz hasonlóan, egyben ösz-
szegezés, a múlt meghatározó élményeinek rekonstrukciója. bron haldoklá-
sa7 lényegében a hatalmas regényanyag sajátos összefoglalása is. Magának a 
végső szívrohamnak ezzel ellentétben két szikár mondatot szán az elbeszélő: 
„úgy érezte, megfullad. Felállt, de a kés gyorsabbnak bizonyult.” 

7 Sohamár uraság című fejezet, 508–537.
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gregUs zolTÁN

MAszK és ARC.  
Az észlElés KéRDésE A HamletBEN*

Hamlet: Ó, boldog Isten!  
Hisz én vagyok a világ első bohóca.

(William shakespeare: Hamlet, dán királyf)

MAszK és ARC. Az észlElés KéRDésE A HamletBEN

Ha a tragikus szituáció attól jó, hogy mindenki veszít, hogy szükségsze-
rűen csak rosszul lehet dönteni, akkor ez kitüntetetten igaz a Hamletre, 
hiszen itt minden fontos szereplő elveszíti mindenét, még mielőtt meg-
halna. A drámabeli helyszín kiürül, nem marad senki-semmi, csak a 
meséléssel megbízott Horatio.1 Tudjuk, a tragikus szituáció a szavak és 
a tettek feszültségére épül, ami arra int bennünket – különösen shakes-
peare-nél –, hogy ne vegyük készpénznek sem a tetteket, sem a szavakat, 
hisz mindkettő játszható. A köztük lévő sajátos feszültség, azok egymás-
nak feszülése vagy kisülése azért lehetséges, mivel mindkettő emberi 
szándékok kinyilvánítása vagy elleplezése. A Hamletben az elég korán 
körvonalazódó, egymástól eltérő szándékok kereszttűzében zajló tragi-
kum azért sokrétű és izgalmas, mivel nehezen adják ki magukat a hősök. 
A megfogalmazódó intenciók mindig helyzetekbe ágyazódnak, külön-
böző nézőpontokból fogalmazódnak meg, bizonytalanok és bármikor 
felülírhatják egymást, vagy sok esetben nincs a konkrét szituációtól el-
emelt általános érvényük. egyszóval, a körvonalazódó vágyak és szándé-
kok rendszere folyamatos refigurációra szorul.2

jan kott figyelmeztet arra, hogy a Hamlet közvetlen előzményének 
tekintett saxon grammaticus 12. századi dán sagájában megelevenedő 

1 ebben a kerettörténetben van egy érdekes csavar, hisz Hamlet bízza meg Horatiót, 
hogy mesélje el a történteket, az a Hamlet, aki, úgy tűnik, nem hisz a történetek-
ben, az utólagos legitimációban, és sok esetben a szavakban sem.

2 Arról nem is beszélve, hogy az anya alakját, szándékait és esetleges szerepét a gyil-
kosságban – ami Hamletet is nagymértékben izgatja – titok fedi: nem látunk bele 
az ő kártyáiba.

* Az esszé első megjelenése: Hamlet, avagy hogyan késsük le a vágyat? In: Látó, 
2014/4., 79–88.
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történet és a Homérosznál megtalálható oresztész-történetek meglepő 
egyezést mutatnak, ahol csak a nevek különböznek, de a cselekmény és 
a dráma alapelemei azonosak.3 ezekben a történetekben a Hamlethez 
hasonlatos alakok (oresztész, illetve Amleth) a száműzetésből hazatérve 
megölik a jogtalan bitorlót, elfoglalják a trónt, és helyreállítják a rendet.4 
A Hamletben, mint tudjuk, nincs ilyen happy end. kott ezt azzal magya-
rázza, hogy Hamletnek két, kívülről ráerőszakolt szerep közül kellene 
választania, az egyik, aki öl, és a másik, aki nem öl, és végső soron egyik 
sem elfogadható számára, mert bármelyiket választja, kirekesztődik a 
társadalomból: vagy mint királygyilkos, vagy mint olyan, aki nem bosz-
szulta meg apja halálát.5 Hamlet mintha tudatában lenne annak, hogy a 
múltból fakadó kényszerválasztást csak saját felelősségre oldhatja meg. 
csak sejteni lehet, hogy számára már nem olyan magától értetődő a bosz-
szú hagyománya. Hamlet nagyságát inkább az adja, hogy a számára fel-
adott terén akar választ adni, a hagyománykövetés helyett inkább saját, 
autonóm módon szeretne megfelelni. ez viszont nemcsak azt feltételezi, 
hogy pozícionálnia kell magát egy már létező, adott világban, hanem vi-
lágával együtt önmagát is ki kell találnia: azt, hogy ki ő, mit keres ebben 
az egészben, és mit is akar tulajdonképpen. Nem hiszem, hogy Hamlet 
összetett és ellentmondásos alakja felfűzhető lenne egyetlen értelmezési 
elvre – hiszen állandó feszültségben él, s folyamatosan újra kitalálja ön-
magát6 –, mégis úgy tűnik, hogy alakja az elszalasztott lehetőségek tragi-
kumát hordozza.

Az emberi szándékok megkonstruálásában kulcsfontosságú sze-
repet kap az, hogy ki mit mond és tesz, de még fontosabb az, hogyan 
teszi azt, amit tesz (vagy nem tesz). ezáltal felértékelődik az észlelés 
terepe, és ezt a dráma szereplői is nagyon jól tudják. Folyamatosan ki-
lesik vagy figyelik a másikat, külső jelekből próbálnak következtetni a 
másik kilétére vagy szándékaira. stratégiai megfontolásból folyamatosan 
tesztelik egymást, csak az ebben használt eszközök különböznek. Mivel 
a kezdeti szituáció7 elég korán körvonalazódik – legalábbis sejtések és 
prognózisok szintjén –, a történet jelentős részét a motivációs tengelyek 
feltérképezése, a másik megkonstruálása, illetve az előzetes „tudás” ve-
rifikációja teszi ki. Ha azt vizsgáljuk, hogy egy adott észlelésre mikor 
érkezik válasz, akkor az figyelhető meg, hogy a Hamletben egy sajátos, 
lebénított szenzomotorikus alakzat érvényesül: a megváltozott környezet 

3 jan kott: Istenevők. Vázlatok a görög tragédiáról. európa, bp., 1998, 287.
4 Uo., 288.
5 Uo., 308.
6 Vö. Heller Ágnes: kizökkent idő I. osiris, bp., 2000, 69.
7 A királyi udvar már szinte kezdettől sejti, hogy Hamletet előbb-utóbb el kell rakni 

láb alól, mivel nem nézi jó szemmel a gazdaságos trónfoglalást, ehhez hasonlóan 
Hamlet is korán értesül arról, hogy mi történt apjával és a trón körül.
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letapogatása (észlelés) hosszan kitartott, amire csak nagyon későn érke-
zik válaszreakció (cselekvés). bár korábban is felmerül, gyakorlatilag a 
király csak a negyedik felvonásban dönt úgy, hogy Hamletet eltávolítja az 
udvarból; miként Hamlet is – ha Polonius véletlenszerű leszúrását nem 
számítjuk – csak az utolsó felvonásban szánja rá magát a „cselekvésre”.

az észlelés szerepe

úgy gondolom, hogy Hamlet hírhedt nem-cselekvése nem puszta beteges 
halogatás, hanem van benne valami óvatosság. Ugyanis nem elég, hogy 
„tudja” a történteket, hanem meg is akar győződni azok igazsága felől,8 s 
erre valójában stratégiákat dolgoz ki, tehát cselekszik. Itt az adatközlő ki-
léte amúgy is kérdéses – lehet gonosz szellem is, aki megtéveszteni akar –, 
de még akkor is, ha az üzenet tárgyi szintje egybeesik Hamlet sejtésével, 
annak metaszintje, azaz a szellem számára való hozzáférhetősége paradox 
marad: honnan tudja a szellem, ha az említett körülmények között halt 
meg? A szellem által közvetített, „arc nélküli igazság”-tól – ahogyan lacan 
mondja a Másik beszédét jellemző, eszmék és idealitások mentén szervező-
dő szimbolikus dimenzióról9 – Hamlet az arc irányába mozdul el, a meg-
konstruálható maszkok mögött az arcot szeretné felfedezni. ez persze azt 
is jelenti, hogy az igazság nem tranzitív, nem vihető át egyik személyről a 
másikra, hanem csak annyiban az, ami, amennyiben van személyiségfe-
dezete. Hamletnek arra az igazságra kell válaszolnia, ami nem mások által 
közvetített, hanem a szemtől-szembeni szituációban bomlik ki.

Az átrendeződött hatalom és a külső fenyegetés következtében fo-
kozott készenléti állapot uralkodik az országban. Mások állandó megfi-
gyelése és lehallgatása általános gyakorlat az udvarban, mindenki idegen 
mindenki számára. Hamlet is csapdákat állít másoknak, és a verifiká-
cióban nagymértékben a látásra hagyatkozik. ophelia elmeséléséből 
tudjuk, hogy Hamlet perceken keresztül vizsgálta arcát, mintha le akar-
ta volna rajzolni: „vizsgálni kezdé arcomat, / Mintha levenné [as would 
drow it]” (II., 1.). Az udvar titkosszolgálata fordított stratégiát használ, a 
falak lehallgató „poloskákkal” vannak felszerelve Polonius személyében. 
A király embere a rejtekhelyet választja, amiből kifolyólag folyamatosan 
a hallást részesíti előnyben – a szavakra figyel. Még laertest is ennek 

8 gondoljunk csak bele, ha megölné Dánia királyát, akkor ezzel a szemtanút is 
eltüntetné. Mire hivatkozhatna ennek hiányában? Nem tekintenék-e a többiek 
ténylegesen őrültnek, ha egy szellemre hivatkozva, a tőle hallottakkal próbálná 
legitimálni tettét, hiszen egyedül ő hallotta a szellem szavait? A néző persze hajla-
mos készpénznek venni a testvérgyilkosságról szóló történetet, mivel claudius két 
ízben is visszaigazolja számára, de erről csak a néző tudhat, senki más.

9 Vö. jacques lacan: részletek a Hamlet-szemináriumból. In: Thalassa, 1993/2., 26.
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szellemében okítja ki: „A gondolatnak nyelve sose keljen […] Füled min-
denki bírja, szód kevés […] Ítéletet hallj bárkitől, ne mondj” stb. Ham-
let, mintha tudatában lenne ennek, nyelvi csapdákat dolgoz ki, a nyelvet 
használja fel a provokatív szituációk megteremtésére, de jobban hisz a 
szemének, mint a fülének (vagyis a szavaknak).10 Hamlet még az egérfo-
gó-jelenetben is folyamatosan kommentekkel látja el a színészek játékát, a 
nyelven keresztül értelmezve a látottakat – nyilván, hogy modellezhetővé 
tegye az eljátszottakat –, de itt is a király reakciójára, az arcon megmutat-
kozó rezdülésekre figyel. 

Az észlelés fontosságának és stratégiai szerepének Hamlet már a 
darab elején tudatában van, ezért kendőzi el arcát, ezért rejtőzködik az 
őrültség mögé. Persze Hamlet nem naiv, tudja, hogy mások is maszkot 
viselnek, a megkonstruált maszkok mögötti indíttatásokat és mozgatóru-
gókat szeretné kilesni, a maszk mögött megbújó arcot. és ebben nagyon 
jónak bizonyul, rögtön felismeri a hátsó szándékot egykori cimborái ar-
cán: „Hívattak; szemetekből látszik a vallomás, melyet tartózkodástok 
nem bír elleplezni”. Még ophelia arcáról is képes leolvasni, hogy csap-
dába csalták, hogy lehallgatják: „Hol az apád?” – kérdi egészen várat-
lanul tőle. Hamlet sokáig hisz abban, hogy az énnek van/lehet egyfajta 
fenomenalitása, hogy bizonyos helyzetekben feltárulkozhat a személyi-
ség igazi magja, noha ő rejtve maradhat mások előtt. ez a csiki-csuki 
játék azonban zátonyra fut az anyával való kapcsolatban. Az anya nem 
válik meztelenné, nem fedi fel az arcát.

Hamlet az őrültség maszkját – mint valami udvari bohóc – termé-
szetesen arra használja, hogy elrejthesse az udvar elől szándékait, de ál-
tala, Heller Ágnes szép megfogalmazásában, „barátságos dialógust foly-
tat az őrülettel”,11 ami már kockázatos lehet. A maszk persze megengedi 
egyfelől, hogy másokkal játszhat, ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a 
személyiségét már-már szétfeszítő, belső ellentmondásos tereinek adjon 
hangot.12 bizonyos mértékben még Polonius is reflektál erre: „csudálatos, 
hogy gyakran az őrültség eltalálja, mit az értelem s józan ész nem bírna 
oly szerencsésen megoldani”. Itt mutatkozik meg, hogy Hamlet karaktere 
nem szorítható egy racionális modellbe, s ezért minden olyan igyekezet, 
mely értelmezni szeretné Hamlet meglepő, motiválatlan gesztusait, kissé 
melléfog. és persze nehéz ezt elkerülni.

10 Figyelemre méltó, hogy Hamlet gyakran elég elutasító a szavakkal szemben: „szó, 
szó, szó.” – válaszolja Polonius kérdésére, hogy mi az, amit olvas.

11 Heller: i. m., 77.
12 ellentmondásos, önmagát is folyamatosan átértékelő magatartását már az 

opheliának címzett levél is igazolja, amelyben az indító költői formát rögtön visz-
szavonja.
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Nász és gyász

Figyelemre méltó, hogy a királyi udvar gyanúja – azt illetően, hogy mi bánt-
ja Hamletet – három motívum körül forog: a gyász, a nász és a szerelem kö-
rül. Vagy az apja iránt érzett gyásznak, vagy a királyi pár nászának, vagy az 
opheliával való szerelemnek tulajdonítják Hamlet őrületét – bár ez utóbbi 
lehetőségét viszonylag hamar kizárják. Nem is állnak messze az igazságtól. 
Talán legtalálóbban gertrud fogalmazza meg Hamlet bánatát: „Félek, hogy 
az nem más, mint a derék: / Atyja halála, s gyors nászunk reá.” 

Freud olvasatában Hamlet habozásának rejtélye az ödipusz-
komlexussal magyarázható: „A királyfi ugyanis arra nem tudja magát rá-
szánni, hogy egy másik emberen olyan tettet toroljon meg, amely megegye-
zik az ő saját ödipális vágyaival – és ez okozza bukását.”13 Mint ismeretes, 
Freud eszmerendszerében a kezdeti nárcisztikus libidómegszállás közép-
pontjában az anya (melle) áll, ami még nem különül el a gyerektől. A libi-
dófejlődés fallikus szakaszában a gyerek az apa helyébe lép, és vágya arra 
irányul, hogy elcsábítsa az anyját. Mindez akár leegyszerűsítő magyarázat-
nak is tűnhet, amire bátran legyinthetünk. A dráma vonatkozásában ak-
kor válik megvilágítóvá, ha kiegészítjük azzal, hogy mind a nárcisztikus én 
létrejötte, mind a felettes-én kialakulása Freudnál egyfajta deszexualizációs 
folyamatot eredményez: a libidó egy része semlegesítődik vagy elmozdítha-
tóvá válik. erósz energiáiról való lemondás az egyik esetben egy idealizációs 
folyamat eredménye, amely a képzelet erejét fokozza fel az énben és funk-
cionális zavarokat okoz az örömelv kiteljesedésében; a másik esetben, az 
identifikációs folyamat következtében egy eszmei sík iktatódik az én és az 
ő vágya közé, amely ösztön-szublimációhoz vezet, azaz másfajta kielégülés 
keresésére indítja az ént.14

Hamlet szinte természetellenes módon lenézi és megveti a vágyat, a 
szexualitást – s ez a pszichoanalízis nézőpontjából árulkodó tünetegyüttes. 
A gyász, hisz ezzel indul a dráma, sok mindenre magyarázat lehet. egy sze-
retett személy elvesztésekor a legtermészetesebb reakciónk a vele való iden-
tifikáció, vagyis a mentális azonosulás segítségével pótoljuk hiányát.15 A dán 
királyfi az idealizált, de mindentől (elsősorban szerelmétől) megfosztott 
apafigura nézőpontján keresztül szemléli a világot. bár kérdés, hogy hihe-
tünk-e Hamletnek a megfigyeléssel megbízott cimborái társaságában, hisz 
szerepjátékra kényszerül, mégis úgy tűnik, hogy valami fontosat fogalmaz 
meg magáról: nem kíván senkit. Miután az egész világ, miként a Woyzeckben, 
csak „egy felborult fazék”-ra emlékezteti, ahol még az ég is „undok és dög-
letes párák összeverődése”, Hamlet azt mondja magáról – egyébként nem 

13 sigmund Freud: A pszichoanalízis foglalata. In: Uő: Esszék. gondolat, bp. 1982, 
459.

14 Vö. gilles Deleuze: Mi a halálösztön? In: Thalassa, 1997/1. 
15 Freud: i. m., 461.
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kis erotikus felhangokkal –, hogy: „én nem gyönyörködöm az emberben, 
nem – az asszonyban se, hiába mosolygasz.”. Az önjellemzésbe ágyazott 
reprezentáció, minden túlzása ellenére, olyan traumatikus tapasztalatról 
tanúskodik, ami kiszorítja a másik iránti vágyat. ez azért lehet furcsa, mert 
eközben az anyjával, a királyi pár hálószobájával kapcsolatos képzetei érez-
hetően erotikus töltetűek, illetve a hozzá közel álló nők, ophelia és gertrud 
megalázása is arról tanúskodik, hogy élvezetet talál benne, ami egyfajta 
kompenzáló, szublimációs pótcselekvésnek minősül. 

Nem nehéz észrevenni, hogy szintén e kulcsszavak, a gyász és a nász 
kérdése jelenik meg ophelia temetésekor is. Az elvesztett kedves köré szer-
veződve, de a jelenben történő cselekvést közvetlenül kirobbantó erőkké, 
a laertésszel való rivalizálás mozgatórugójává válnak. úgy tűnik, a gyász 
tengelye és a vágy iránya átrajzolódik a dráma végére, és a tragikumot csak 
fokozza egy temporális eltolódás: Hamlet akkor fedezi fel saját vágyát, ami-
kor már késő: lemarad saját vágyáról. Már említettem, hogy az identifiká-
ciós probléma, a bosszú hagyományára visszavezethető kényszerszituáció 
– az ölni vagy nem ölni kérdése, azaz kinek választom magam a szimbo-
likus rendben – Hamlet számára itt már nem jelent igazi alternatívát, hi-
szen autonóm módon szeretne eljárni. Viszont mindkét opció mögött az 
anya vágyához való viszonyulás fedezhető fel: elfogadom-e vagy elutasítom 
az anya választását. Tudjuk, az anya vágya megfejtetlen marad, de Hamlet 
mintha időközben ráébredne arra, hogy ez nem is az ő kérdése, és ebben a 
felismerésben jelentős szerepe lehet opheliának, hiszen ő az egyetlen, aki 
betölthette volna Hamlet vágyának valós tárgyát. ez a gondolat összhangba 
hozható lacan értelmezésével, miszerint Hamletnek akkor jön el az órája, 
akkor képes cselekedni, amikor eltörli a közvetlenül nem a sajátot érintő, 
hanem a mindenkori Másik diskurzusaként is felfogható szimbolikus ren-
det –, ahol inkább a nyelv beszéli őt, mintsem ő a nyelvet –, és akarja, arti-
kulálja saját vágyát, azaz felvállalja saját válaszadását.16 A hagyományként 
működő szimbolikus rend a dráma kontextusában nem más, mint a múlt 
visszatérő szelleme, kísértete. ennek felfüggesztése teszi lehetővé, hogy kap-
csolatba lépjen a valóssal, azaz a jelennel, hiszen itt, a valós közepette kell 
megfogalmaznia akaratát, felfedeznie saját vágyát. Hamlet az utolsó feje-
zetben úgy cseveg a sírásókkal, mintha már semmi dolga sem lenne, érez-
hetően nem foglalkoztatja a bosszú kérdése. Ide, a megtisztított terepbe lép 
be ophelia halála, ami felkelti benne az elvesztett vágyat, egy elmulasztott 
nász lehetőségét.17

16 lacan: i. m., 26–27.
17 ezt anyja kimondja: „reméltem, Hamletemnek nője léssz, / Azt gondolám, nász-

ágyadat vetem meg, / Nem sírodat hintem”.



GrEGuS zoLTÁN 
maszk és arc. az észlelés kérdése a Hamletben

47

képekbe fojtva

Hamlet magatartásában egy sajátos észlelési zavar figyelhető meg. Van va-
lami abban, hogy lacan a hisztérikus és kényszerneurotikus tüneteit véli 
felfedezni viselkedésében.18 Mintha észleléseit folyamatosan zavarnák a 
múltból származó képzetek: az apja emléke, illetve a szellem által kinyilat-
koztatott tartalmak. Ilyen értelemben a múlt (vagy a közelmúlt) szemüve-
gén keresztül szemléli a jelent, s ezért észlelése nem a jelenben játszódik, 
hanem a múlt foglya marad. lekési a jelent. Tulajdonképpen a szavak/esz-
mék (szimbolikus) és az észlelhető (nevezzük ezt valósnak) szférája közé 
ékelődik egy harmadik mező, a képzetes (imaginárius) világa. Hamlet 
sok esetben imaginárius képekkel küszködik, ezeket vetíti a másikra: 
claudiust folyamatosan az apa képével veti össze, opheliát pedig az anya 
„összetört”, minden idealitástól megfosztott képén keresztül szemléli. 
A képek hatalma leginkább a nőket érinti és az anyával való összetett 
kapcsolatban csúcsosodik ki. 

Az imagináriusnak való kiszolgáltatottsága igazolhatja a szellem je-
lenlétét is a drámában, hiszen Hamletnek már azelőtt vannak az apjával 
kapcsolatos víziói, mielőtt még a szellem megjelenne. Hogy mennyire meg-
rázó a szellem kinyilatkoztatása, az abból is kitűnik, hogy Horatio az apja 
szellemével való találkozás után nevezi őt először őrültnek: „ez csak hiú, 
zavart beszéd, uram”. Traumatikus tapasztalat igazolódik vissza Hamlet es-
küjében is, hogy töröl minden korábbi tapasztalatot elméjéből. Tabula rasa: 
„Igen, letörlök emlékezetem / lapjáról minden léha jegyzetet, / könyvek 
tanácsit, képet, benyomást”. ez persze korántsem jelent tabula rasát, mivel 
az apjától hallott képzetek töltik be, amelyek más tartalmakat kiszorító be-
vésődésként hatnak.19 erejüket az adja, hogy Hamlet sejtéseit és vízióit egy 
szimbolikus fórum, a minden kiválósággal felkent apafigura kísértő szelle-
me erősíti meg: „ó, az én próféta lelkem!” – így kiált fel, amikor tudomást 
szerez a történtekről.

A szellemmel való találkozás után Hamlet a szimbolikusan közve-
tített tartalmak és benyomások rabjává válik: belép a Másik idejébe, ami 
egyúttal azt is jelenti, hogy a döntéshez szükséges jelenvalóságát feladni 
kényszerül. ez a múltnak, a hagyománynak alárendelt pozíció elfogadása 
kettős veszéllyel fenyegeti hősünket: egyrészt, megfosztja jelenétől20 – ettől 
kezdve csak a múltban történtek lenyomatára figyel –, ami a saját feladására 

18 lacan: i. m., 22.
19 ezeket akár ősbenyomásnak is tekinthetjük, mivel a benyomások eredete nem tel-

jesen tiszta.
20 Hamletnek, úgy tűnik, szüksége van a szemtől szembeni helyzetekre, az őt ért sé-

relmeknek a jelenben kell bekövetkezniük ahhoz, hogy cselekedni tudjon. Mintha 
kicsit félne az utólagos legitimációtól, hisz ezen keresztül hasonlatossá válna clau-
diushoz. 
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készteti: feladja korábbi terveit, hogy visszamegy Wittenbergbe tanulni, de 
az opheliával való kapcsolata is ezt sínyli meg, kegyetlenül ellöki magától. 
Másrészt azzal szembesíti a „kizökkent az idő” tapasztalata, hogy az anya 
nem más, mint egy „rémséges asszony”. szó szerint megbénítja az a felisme-
rés, hogy anyja választásában nyoma sincs a gyásznak, hogy az anya csak egy 
ringyó. Mindez azért válik traumatikussá Hamlet számára, mert képtelen 
szabadulni az ideálisan megterhelt képzetes reprezentációtól (imaginári-
us), ami egyébként a megszállt tárgyiságra jellemző rögzülésre vezethető 
vissza. Folyton ezt kéri számon a világon, ami szükségszerű csalódás-
hoz vezet. Hamlet elveszti a világba vetett hitét, nincs, ami támpontokat 
nyújthatna az élethez, ami értelmes összefüggésként mutatná számára az 
időt. Ha ez nincs, akkor úgy tűnik, minden elveszett, hiszen semmi sem 
képes helyettesíteni a jelölők láncolatában. Az ideális tárgyiság, mondhat-
ni, nincs a saját helyén. (ez a hiánytapasztalat még Hamlet önmarcango-
ló reflexióiban is visszatér, önmagában is azt tapasztalja, hogy képtelen 
megfelelni az apai elvárásoknak, a rá nehezedő nyomásnak. Talán csak 
a Horatióval való barátsága mentesül ez alól, és leginkább ophelia esik 
áldozatául a kényszeres projekciónak.)

A harmadik felvonásban Hamlet kezdetben két kép összehasonlításá-
val próbálja rávenni a királynét, hogy térjen észhez, ébredjen fel a király „va-
rázsigéinek”21 hatása alól: „Tekints e képre, s e másikra itt, / két férfi testvér 
hű ábráira.”. Hamlet itt valósággal tobzódik a túlzó, kényszeres képzetek-
ben: „Hah! egy zsíros ágy / Nehéz szagú verítékében élni; / bűzben rohadva 
mézeskedni ott / A szurtos almon”. Az imaginárius, a képzetek túlhajtására 
a közbelépő szellem is figyelmezteti Hamletet: „Minél gyöngébb a test, a 
képzelet / Annál erősben működik” (Uo.). Hamlet ebben a jelenetben nem 
tud szabadulni a képektől, őrjöng, hallucinál, és annyira hatalmába kerítik 
az egymásra vetülő képek (a ringyó és az Anya), hogy lehetetlen higgadtan 
szemlélnie a másikat. Hamlet itt is korábbi stratégiáját alkalmazza, teszteli a 
másikat – „Hát nem pirulsz el? – kérdi az anyjától, miután minden gazságot 
a képébe vágott –, de anyja mozgatórugóinak megfejtése lehetetlenné válik.

Az anyának fenntartott szent hely22 kiüresedik, pontosabban, egy 
olyan valós foglalja el a helyét, amiről bár nem sikerült eldönteni, hogy rin-
gyó-e vagy sem, de mindenképp szétzúzza az ideális képet. A szellemmel 
való korábbi találkozás pontosan ezt közvetíti számára, de Hamlet akkor 
még nem ismeri fel a kinyilvánított tartalmat. korábban csak arra figyelt, 

21 Vö. „csipdesse arcod, hívjon mucijának” – mondja Hamlet anyjának, a király ma-
gatartására utalva.

22 Žižek használja ezt a fogalmat a lacani objet petit a fogalmával kapcsolatban. ez 
utóbbiról mondja, hogy „lényege éppen az olyan ellentétes meghatározásokra utal, 
mint a megfoghatatlan, fenséges tárgy és/vagy ürülékszerű szemét – ami szünte-
len azzal fenyeget, hogy az egyik a másik helyébe lép” (slavoj Žižek: A coca-cola 
mint objet petit a. In: uő: a törékeny abszolútum. Typotex, bp., 2011, 45.).
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hogy gyilkosság történt, s ez megtorlást igényel, de ezt is felnagyította. Az 
apját ért sérelmek egy nagyobb rendszer részei, nem csak az előbbit kell or-
vosolni, hanem az egész világ megváltásra vár – meg kell váltani a mindent 
átható fertőtől. Megváltónak lenni pedig, tényleg elég nehéz teher, s Ham-
let már-már összeroppan alatta, de mégis működött egy erős elszántság 
az „igaz világ” helyreállítására, amiért még anyját is képes lenne leszúrni. 
ennek tudatában mondja, amikor anyjához készül, hogy: „Dobjon szavam 
tőrt, ne rántson kezem”. A gertrudnak adott tanácsokból is az derül ki: hisz 
abban, hogy az ész (és az észnek alárendelt szokás) által megzabolázhatóak 
a vágyak. Még az érzékek is a szimbolikus rendet támogatják, hiszen általuk 
például felismerhető a jóság: „ámde béna / érzék az; ilyet őrült sem hibáz, 
/ Így elmehábor sem tevé soha / rabbá az érzést, hogy választani / épen ne 
tudjon, ily különbözőkben”. Az anyjával való találkozás után viszont Ham-
letben megtörik valami, egyfajta beletörődés lesz úrrá rajta. úgy tűnik, le-
tesz korábbi szándékáról, hogy változtasson a dolgokon: lényegében arról, 
hogy valami eszményképhez igazítsa a dolgokat. 

Itt talán egy olyan belátáshoz jut Hamlet, ami az eszmék mentén fel-
építhető ideális rend feladására készteti. Az eszményi világ eltörlését közve-
títi áttételesen apja szellemének bukástörténete is – egy nemes jellem elve-
szíti mindenét és a pokolra jut –, amit ő késve ismer fel. és talán itt kezdődik 
egy ébredéstörténet Hamlet számára a szimbolikus és imaginárius szen-
dergésből, ami csak tetőződik a sírásók társaságában azzal a tapasztalattal, 
ahol az élet évszámok közé szorított tömörségével abszurd fényt vet a világ-
megváltó tettek komolyságára. Hamlet számára igazából itt kezdődhetne a 
játék, saját vágyai érdekében –, ahol már nem lehet másra hárítani, vállalni 
kell az arcot.
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lAczkó sÁNDor

ÖNáltAtás és lElKIIsMEREt

blanche: Nem az igazat mondom,  
hanem azt, aminek igaznak kellene lennie.

(Tennessee Williams: a vágy villamosa)

jean-Paul sartre a lét és a semmi című műve rosszhiszeműség és hazugság 
című fejezetében arról ír, hogy a hazugság lényege szerint a hazug tisztában 
van az igazsággal, amit szándékosan elrejt a becsapott elől. önmagunknak 
való hazugság esetén viszont, mint írja, a hazug és a becsapott kettőssége 
nem létezik, mert önmagam elől akarok elrejteni valamit, ami így nem le-
hetséges. Akinek hazudunk és aki hazudik, az ugyanazon személy, vagy-
is mint becsapott, ismernem kell azt, amit mint hazudó el akarok rejteni 
becsapott önmagam elől, s ez logikailag, sőt tudatilag képtelenségnek tű-
nik. „… ha megpróbálom szándékosan … becsapni önmagamat, teljesen 
csődöt mondok ebben a vállalkozásban, a hazugság visszahátrál előlem és 
eltűnik szemem elől, önmagam becsapásának tudata maga támadja hátba és 
rombolja le ezt a vállalkozást.”1 Tehát az önmagunknak való hazugság mint 
rosszhiszeműség sartre szerint ténylegesen nem lehetséges, mert tudati el-
lenállást eredményez. De vajon igaza van sartre-nak? Nem lehet kétséges, 
hogy az érzelmi, pszichikai affektusok meglehetősen nagy szerepet kapnak 
az önáltatás játékában. Az érzelmek és a vágyak tekintetében önmagunk 
félrevezetése nagyon is lehetségesnek tűnik, s pszichénk is rendkívül ta-
lálékony, ha egy vágyott valóságot akar igazzá varázsolni. Ugyan tudjuk, 
hogy valami tényszerűen nem igaz, de olyan jó az illúziók világa előtt kaput 
nyitni, és egy másik, elviselhetőbb vágyvalóságnak teret engedni. Vajon az 
önmagunkra irányuló hazugság esetében miért nem szólal meg lelkiisme-
retünk hangja, ha már a másokra irányuló hazugságaink esetében oly szí-
vesen csap lármát? különös viszony az övék, érdemes arra, hogy vizsgálat 
tárgyává tegyük az önáltatás és a lelkiismeret összefüggéseit.

Nos, nyilvánvaló, hogy a hazugság maga komplex jelenség, amely a 
közösségi lét és az egyéni identitás teljességét érinti, s amelyhez gyakorló 
hazudozóként mindenkinek köze van. A lét(ezéshez), illetve önmagunk és 
mások megértéséhez éppúgy hozzátartozik, mint a kommunikáció által 
1 jean-Paul sartre: a lét és a semmi. Fordította seregi Tamás. l’Harmattan kiadó, 

bp., 2006, 87.
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befolyásolt gyakorlati cselekvéshez vagy magához az emberi természethez. 
sőt, egyenesen identitásmeghatározó, önazonosító szerepe van, s ennyiben 
az élet természetes, ám sokszor veszedelmes jelensége. A valósághoz fűződő 
viszonyunkról éppúgy szól, mint jellemünkről, illetve önmagunk és a ’má-
sik’ azonosításáról vagy éppen védelméről. 

A hazugság egyik különös és talán legveszedelmesebb esete nem má-
sok haszonszerzés céljából történő szándékos és durva becsapása, hanem az 
önmagunkra irányuló hazugság, az önámítás. Nem kétséges, hogy vágya-
ink és hamis reményeink olykor felülírhatják a tényeket és a valóságot, s ezek 
számtalanszor vezetnek drámai konfliktushoz. roger scruton egy gondola-
ta alkalmas kiindulási pont lehet számunkra. „A pesszimizmus hasznának 
tanulmányozása feltárja az emberi természet egyik legérdekesebb vonását, 
nevezetesen azt, hogy a nyilvánvaló tévedéseket a legnehezebb megcáfol-
ni. […] az ok az észnél mélyebben keresendő, olyan érzelmi szükségletek-
ben, amelyek minden eszközzel megvédik magukat, és nem mondanak 
le a könnyen szerzett illúziók vigaszáról. ezek sokszor olyan alacsonyabb 
szintű hiedelmek és érzelmi reakciók, amelyek fajunk számára egykor hasz-
nosak lehettek, de többé már nem azok, viszont huzalozva vannak az em-
beri agykéregben, nem rendítheti meg őket olyan gyenge valami, mint egy 
érv.”2 Miről ír itt scruton? érzelmi szükségletről, illúziók vigaszáról, mélyen 
gyökerező tévedéseinkhez való ragaszkodásainkról, egyéni és kollektív elő-
ítéleteinkről. Másként fogalmazva, önmagunk megtévesztésének különös 
mechanizmusáról. Arról, hogy az ember mennyire ragaszkodik saját maga 
teremtette világához, hamis képzeteihez és illúzióihoz. 

Az önámítás ugyanakkor az élet mondhatni természetes velejárója, 
sajátos szükséglete. eszköz, amely révén az ember megerősítheti integritá-
sát, elhelyezheti magát a világban, célt és reményt adhat életének, önmagát 
és világát formálhatja, megalapozhatja boldogságát vagy éppen boldogta-
lanságát. Az önámítás mint eszköz, el tudja velünk hitetni vágyak és re-
mények teljesülését, s képes a valóság felülírására és transzformálására. Ha 
nem lennének céljaink és vágyaink, ha nem tudnánk magunkkal elhitetni 
ezek reális voltát, akkor nem lenne cselekvés és nem lenne céltételező gon-
dolkodás sem. önmagunkra irányuló hazugságaink tehát nem feltétlenül 
haszontalanok, ha önismeretünk részévé válnak, s ha nem ütköznek durván 
a tényszerű valósággal, s alakulnak át otromba és reflektálatlan élethazug-
sággá. 

*

A modern drámairodalom remekművei ábrázolják érzékletesen önmagunk 
félrevezetésének mechanizmusát és problémavilágát, illetve azt, hogy meny-
nyire könnyedén tudja az ember illúziók varázsvilágával kecsegtetni önma-
2 roger scruton: a pesszimizmus haszna és a hamis remény veszélye. Fordította 

csordás gábor. Noran libro, bp., 2011, 8. 
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gát, sőt szélsőséges esetben mindez hogyan transzformálódhat élethazug-
sággá. Az önáltatás egyik legizgalmasabb megjelenítése Tennessee Williams 
a vágy villamosa című drámájában blanche esete. szerelmével, Mitch-csel 
folytatott drámai párbeszéde pontosan megvilágítja a probléma lényegét, 
illetve blanche önámításának természetét.

MITcH Más szóval sohasem nézhettem meg jól magát, blanche. 
blANcHe Hová akar kilyukadni? 
MITcH gyújtsunk világosságot. 
blANcHe (riadtan) Világosságot? Milyen világosságot? Minek? […]
MITcH Hogy egyszer, igazából jól megnézhessem. 
blANcHe remélem, nem akar csakugyan megsérteni? 
MITcH Nem, csak a valóságot akarom látni. 
blANcHe Nekem nem kell a valóság. 
MITcH Azt elhiszem. 
blANcHe Megmondom, nekem mi kell. Varázslat. Igen, igen, én 

varázslattal szeretném megajándékozni az embereket. én mindent elvál-
toztatok a kedvükért. Nem az igazat mondom, hanem azt, aminek igaznak 
kellene lennie. és ha ez bűn, hát akkor kárhozzam el érte! …”3

Nos, mi történt itt, mivel és hogyan vezette félre önmagát blanche? Mi 
a baj blanche-csel, azon túl, hogy becsapta Mitch-et, aki bízott benne, meg-
szerette, de csalatkoznia kellett benne? leginkább az, hogy önmagát vezette 
félre reflektálatlanul azáltal, hogy túlságosan ragaszkodott az általa terem-
tett alternatív valósághoz. elhitetett magával valamit, vágyvilágába vará-
zsolta önmagát, amiről tudta ugyan, hogy nem igaz, de mégis jó volt számá-
ra ’másként tudni’, s ezt a másként tudást mint alternatív valóságot el akarta 
fogadtatni a környezetével is, amely viszont nem asszisztált mindehhez. 
(stanley, vagyis blanche húgának férje mindvégig átlátott rajta, Mitch pedig 
utóbb jött rá blanche hazugságaira.) garantált konfliktushelyzet. blanche a 
számára túlságosan is hétköznapi valóságot akarta felülírni valami sokkal 
szebbel, aminek ’igaznak kellene lennie’. A baj ott kezdődött számára, hogy 
már el is hitte azon másik valóság létét, s a varázsolt álomvilágból nem talál-
ta meg többé a kapaszkodókat a reális világba, amely mintegy arcul csapta 
őt. blanche mindvégig tudta az igazat, hogy ő nem az, akinek mutatja ma-
gát, de a tényleges önmagához képest a vágyott önmaga sokkal inkább tet-
szett neki, ezért varázsolta magát a vágyott önmaga valóságába. De hol van 
itt az önbecsapás, ha tudta, mi az igaz? Hát ott, hogy a két valóság, a tény-
leges és a vágyott, túl távol került egymástól, sőt ellentétbe került egymás-
sal. s ez a kettősség végső soron kikezdte blanche integritását és széttépte 

3 Tennessee Williams: A vágy villamosa. In: Drámák. Vál., szerk. Upor lászló. For-
dította bányay geza et al., európa, bp., 2006, 198. 
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személyiségét. A vágyott valóság igaznak maszkírozása valóban önmagunk 
becsapását eredményezheti, és drámai konfliktushelyzethez vezethet. 

blanche példája azt a problémát vetíti elénk, hogy milyen drámai ese-
tei vannak önmagunk becsapásának. Amikor vágyvalóságunkat igaznak 
akarjuk tudni és gondolni, s alternatív valóságot teremtünk a magunk szá-
mára a tényszerű valóság mellé. Amikor látszólag teremtünk és varázso-
lunk, holott csak egy, a kívülállók számára tűrhetetlen és elfogadhatatlan 
másik valóságot hozunk létre. Ám ha az alternatív valóság, amiről blanche 
nagyon szeretné hinni, hogy igaz, mindent felülír, s a tényleges valósággal 
szemben reflektálatlanul ez a másik valóság válik egyedül érvényessé, ak-
kor bajba kerülhet életünk és személyiségünk. Varázsolhatunk ugyan szebb 
valóságot magunknak a profán és szürke valósággal szemben, de ha tuda-
tunk és környezetünk ellenáll, mint blanche esetében történt, akkor válik 
igazán veszedelmessé ez az önáltatás, s eredményezhet akár tudathasadást 
is. szembenézni saját hazugságainkkal, reflektálni önmagunk hazugságme-
chanizmusaira, nos, ez lenne talán a legnehezebb feladat, s egyben a legiz-
galmasabb jellempróba. s ez az, amit blanche elmulasztott. A saját önáltató 
álomvilága, ha úgy tetszik, élethazugsága hullott vissza a fejére, mert terem-
tett vágyvilága konfliktusba került a tényleges és durva valósággal, s túlsá-
gosan ellenére volt környezetének. 

De lehet-e, szabad-e megfosztani valakit illúzióitól és élethazugságá-
tól? Az élet eleve hazugságra és csalárdságra épülne, s nincs menekvés? Az 
élethazugságtól való megfosztatás valóban boldogtalanság forrása? Avagy 
éppen az tenné szerencsétlenné az embert, hogy önámítása egyre táplálék-
hoz jut? ezen súlyos kérdéseket firtatja Ibsen a vadkacsa című drámájában, 
s idézi fel a problémát két szereplő, gregers és relling párbeszéde. 

gregers Mondja, ha maga ilyen rossz véleménnyel van Hjalmar 
ekdalról, akkor mi öröme telik abban, hogy reggeltől estig vele tölti 
az idejét? 
rellINg Az istenért, hát végtére is orvos volnék, … , azért mégis-
csak úgy való, hogy törődjem a szegény betegekkel, legalább azokkal, 
akikkel egy házban lakom!
gregers Ne mondja, szóval Hjalmar is beteg?
rellINg Mondja, ki nem beteg ezen a világon? 
gregers és Hjalmar milyen kúrát kap?
rellINg A szokásos relling-féle gyógymód, igyekszem tápot adni 
önámításának. 
gregers jól értem? Tápot adni? 
rellINg Igen, azt mondtam, „tápot adni önámításának”. Mert, tud-
ja, ez a hazugság az élet mozgatórugója. […]
gregers szegény, boldogtalan ekdal hadnagy, hát igen, neki aztán 
tényleg le kellett mondania ifjúkori eszményeiről.
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rellINg […] kérem, ne használja ezt a finomkodó kifejezést, hogy 
„eszmény”. Van erre nekünk egyszerűbb, kifejezőbb szavunk is, a 
„hazugság”.
gregers ön szerint ez a két dolog összefügg?
rellINg Igen. körülbelül úgy, mint a malária meg a váltóláz. 
gregers relling doktor, én addig nem nyugszom, amíg ki nem 
mentem Hjalmart az ön karmai közül. 
rellINg Nagy rosszat tenne vele. Mert aki megfosztja az átlagem-
bert az élete nagy hazugságától, a boldogságát veszi el tőle! … 4

relling szikár igazsága, miszerint az élet eleve hazugságra és illúziók-
ra épül, s a hazugság az élet mozgatórugója és esszenciája, a legkevésbé sem 
megnyugtató igazság. A kérdésre, miszerint szabad-e illúzióitól, önámító 
tévhiteitől megfosztani az embert, ha jobbat nem tudunk számára nyújta-
ni, relling egyértelmű nemmel válaszol, mert szerinte az ember boldogsága 
múlhat sikeres önáltatásán. A kijózanító szembesítés által elveszítheti lába 
alól a talajt. Hagyni kell hát és segíteni azt, akinek – mint Hjalmar ekdalnak 
– önmaga becsapásán alapszik élete és boldogsága. Ám a válasz mégsem 
ennyire egyszerű. Mert nagyon is lehetséges, hogy éppen az tette szeren-
csétlenné Hjalmart, hogy önámítása szüntelenül tápot kapott. Ha pedig így 
van, akkor Hjalmar ekdal vagy bárki más, vajon a boldogságát vagy a bol-
dogtalanságát köszönheti-e önáltatásának? ez arra utal, mennyire veszedel-
mes masinéria az önáltatás, mert vihet bennünket a mennybe, vagy röpíthet 
akár a pokolba is. 

*

kant szerint „látszólag ellentmondás, ha saját magunkat akarjuk szándéko-
san becsapni.” „Az ember mint morális lény önmagát mint fizikai lényt nem 
használhatja fel csupán olyan eszközül, amelyet ne kötelezne a belső cél. 
összhangban kell lennie a morális lény kijelentésével, s önmagával szemben 
igazmondásra van kötelezve.”5 ez az igazmondásra kötelezett voltunk az 
alap, a főszabály, amelytől minden eltérés az emberi méltóság megsértését, 
ezáltal az ember morális lényi mivoltának megsemmisülését hozza magával. 
Hogyan értelmezhetjük ezt a gondolatot? kettős értelemben, természetesen. 
egyrészt úgy, hogy a magam méltósága miatt nem hazudhatok másoknak, 
tartozom magamnak úgymond annyival, hogy nem hazudok, tehát a saját 
magam iránti méltóság akadályoz meg benne. Másrészt viszont a szó konk-

4 Henrik Ibsen: A vadkacsa. In: Három dráma: (Nóra; A vadkacsa; solness építő-
mester). Fordította bart István, Hajdu Henrik, Németh lászló. európa, bp., 2010, 
206–207. 

5 Immanuel kant: az erkölcsök metafzikája. Fordította berényi gábor. gondolat 
kiadó, bp., 1991, 545.
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rét értelmében érthetjük úgy is a kitételt, hogy önmagam félrevezetése szá-
mára nem hagy lehetőséget. önmagammal szemben vagyok igazmondásra 
kötelezve, vagyis nem áltathatom önmagam, nem hagyhatom önmagamat 
önmagam által eltéríteni a valóságtól, mintegy tudatos észtevékenységgel 
nem törekedhetem önnön becsapásomra. kötelességemben áll, belső pa-
rancsom része, hogy nem vezethetem félre, nem csaphatom be magamat, 
igazmondásra vagyok kötelezve önmagammal szemben kettős értelemben 
is. Ahogyan másokat nem csaphatok be, ugyanúgy erre is kötelez az igaz-
mondás premisszája. 

Márpedig az igazmondás kötelezettségének az elvetése, megsértése 
kant szerint becstelenség, ami viszont nem más, mint a lelkiismeretesség 
hiánya. „…vagyis a becsületes vallomás hiánya belső bíránk előtt, akit egy 
másik, rendkívül szigorú személynek gondolunk el. Vágyunkat, (önszere-
tetből) valóságnak tartjuk, s mert a cél, amelyre irányul, magánvalóan jó, 
a belső hazugság, jóllehet ellentétes az ember önmaga iránti kötelességével, 
ilyenkor csak gyengeségnek minősül.”6 Majd azzal zárja gondolatmenetét, 
hogy mégis feddést érdemel, mert ez az álnok bűn átterjed más emberekhez 
fűződő viszonyunkra is, miután már megsértettük az igazmondás legfőbb 
alaptételét. Tehát, ha önmagunknak képesek vagyunk hazudni, akkor más-
nak is fogunk. ez gyengeségünk következménye, ami viszont már a lelkiis-
meret problémájához vezet. 

kant a lelkiismeretről mint önmagunk bírájáról beszél. értelmezésé-
ben nem kétséges, hogy a hazug is hallja lelkiismerete vádló hangját post 
festa, és ő dönt, hogy engedelmeskedik-e neki, felhagy-e a hazudozással. 
A lelkiismeret nem más – olvasható az ember kötelességéről önmaga, mint 
veleszületett bírája iránt című fejezetben –, mint „az emberben lévő belső 
törvényszék tudata, amely előtt gondolatai vádolják vagy felmentik egy-
mást.”7 lelkiismerete révén az ember önmagával számol el, a vádló és a 
vádlott ugyanazon személy. Felfogása szerint a lelkiismerete hangját min-
den ember hallja, legfeljebb nem hallgat rá. csakis azért int és vádol, hogy 
megvédjen. először megint, majd vádol, ezután a belső bíró ítéletet hirdet, 
amely ítélet lehet felmentés vagy elmarasztalás, de sohasem lehet jutalma-
zás, hacsak nem a jutalom maga a megnyugvás, a lelkiismeret nyugtalanító 
hangjának az elcsendesedése. 

Mi is hát és mire való a lelkiismeret? A lelkiismeret az, ami örökö-
sen tetten éri az embert. Tapintatlanul és szemrehányóan kérdez („jól tet-
tem?”), vagy éppen megfellebbezhetetlenül és ítélkezően állít („rosszul 
tettem!”). Vádol és védelmez. Paradox módon azért vádol, hogy védel-
mezzen. Felénk fordulása néha ijesztő, megjelenése olykor démonikus, 
mentegetőzésünk jobbára esetleges. egyszerre zökkent(het) ki nyugal-
munkból és állít(hat)ja helyre nyugalmunkat. kíméletlenül ostoroz, 
6 Uo. 
7 Uo., 554. 



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

56

netán megnyugtatóan békén hagy. Hűséges társ rapszodikus természet-
tel. Hol hallgat, hol pedig nagyon is bőbeszédű. 

szeretnénk hinni, hogy a lelkiismeret az ember megzabolázásának és 
megszelídítésének az eszköze. Nélküle az ember vad és féktelen, míg vele és 
általa (önmagával és környezetével) együttműködésre kész lény. De a lel-
kiismeret mégsem garancia semmire. A modern ember lelke nem pusztán 
azért nyugtalan és nyughatatlan, mert háborog a lelkiismerete, hanem azért 
is, mert kíváncsi, s mert semmire sem vágyik jobban, mint hogy ismeretei 
függvényében megváltoztassa a dolgok rendjét. A lelkiismeret nem csupán 
visszautal valami múltbéli rosszra, hanem figyelmeztető szava ellenére csá-
bítóan helyet hagy a ’bűnös-lét’ kihívásának. Hangja által az ember ugyan 
tudja vagy tudni véli, hogy ’mit nem szabad(ott volna)’ tennie, mégis kihí-
vón vonzza maga a ’bűnös-lét’. Mert a modern ember létét mi sem jellemzi 
jobban, mint az, hogy – bár hallja lelkiismeretének hangját – különböző 
technikákat dolgoz ki arra nézve, hogy semlegesítse ezt a kellemetlen han-
got. Tépelődése, mint a lelkiismerete általi ’tettenérést’ követő nyugtalanító 
kérdezősködés, egyúttal ösztönzi is. 

*

Amikor önmagunkat ámítjuk, akkor egy személyben egyszerre lehetünk 
félrevezetők és félrevezetettek. Ugyanakkor önmagunk becsapása esetében 
mintha a lelkiismeretünk se hallatná hangját. úgy tűnik, az önmagunkra 
irányuló hazugság felett a lelkiismeret sem diszponál, s szívesen engedi át a 
terepet az önáltatásnak. Vajon miért lehetséges mindez? láthattuk, a vádló 
és a vádlott a lelkiismeret esetében ugyanaz a személy, akárcsak az önáltatás 
esetében a hazug és a megtévesztett. előbbi esetben rendkívül szigorú, míg 
az utóbbiban különösen szelíd az a belső bíró, aki előtt védenünk kell ma-
gunkat, illetve aki véd bennünket. Miért nem vádolja a megtévesztett belső 
önmagam hazug önmagamat? A tapasztalat azt mutatja, hogy „a lelkiisme-
ret olykor teljesen képtelen arra, hogy szembeszegüljön torzításainkkal”.8 

ezért nem elegendő pusztán a lelkiismeretünkhöz fordulni, mikor igazol-
ni kívánjuk hazugságainkat önmagunkkal szemben. Ha másoknak hazu-
dunk, csúnyán és menthetetlenül, a lelkiismeret jobbára hallatni szokta 
hangját. Ám ha önmagunknak hazudunk, lévén hogy ez nem lelkiismereti 
kérdés, csöndben marad. Márpedig a lelkiismeret, ha megszólal, akkor mint 
szigorú belső bíró lép fel, s furdal, nyugtalanít és vádol, míg az önáltatás, ön-
igazolás esetében ugyanazon belső bíró jóindulatú és jámbor, s könnyedén 
felment önmagammal szemben a hazugság felelősségének terhe alól. úgy 
tűnik, sajátos munkamegosztás van az önáltatás és a lelkiismeret között. Az 
egyik úgy véd, hogy vádol, a másik úgy, hogy felment.

8 sissela bok: a hazugság. Fordította Háber judit. gondolat kiadó, bp., 1983, 166.
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De miért nem lármázza fel a házat lelkiismeretünk, amikor önma-
gunkat akarjuk félrevezetni? Mert mindkettő ’munkaköri kötelessége’ úgy-
mond, hogy védelmezze személyi integritásunkat. Ám nem ugyanakkor és 
nem ugyanúgy. Amikor magunkat szédítjük, akkor a lelkiismeret mintegy 
átengedi a terepet önáltatásunk eszköztárának, mert ugyanazon védelmi 
mechanizmus része mindkettő. A lelkiismeret azért vádol, hogy megvédjen. 
Az önámítás is véd, méghozzá azzal, hogy célokat, utat jelöl ki, remények-
kel kecsegtet, s ehhez energiát stimulál. Mert önmagunk vágyhazugságait 
személyiségünk energiáinak az összefogására használja, s a lelkiismeret ezt 
hagyni szokta. Nem a lelkiismeretünk lesz az, ami figyelmeztet bennünket 
arra, hogy hamis illúziókban ringatjuk önmagunkat. egy konfliktushelyzet 
előbb döbbent rá bennünket minderre. Azért nem szól a lelkiismeret sziré-
nája, amikor önmagunkat csapjuk be, mert önvédelmi mechanizmusunk 
eme másik formáját hagyja érvényesülni. Nincs dolga vele. Annál inkább a 
másokra irányuló hazugságainkkal. 

Nem kétséges, hogy az önáltatás, önmagunk becsapása nem lelkiis-
mereti, hanem önismereti probléma. Tudatosítani, kontrollálni kell, hogy ne 
távolodjunk el túlságosan a tényleges valóságtól. önámításunk révén egy, a 
reális valóságtól eltérő vágyvalóságot teremtünk magunknak. De az éden-
kertbe (aminek igaznak kellene lennie) mégsem hazudhatjuk vissza önma-
gunkat. Még blanche sem. jobb tehát szembenéznünk önmagunk megté-
vesztésének a természetével. A hazugság ugyanis önreflexió, önmagunkkal 
történő szembenézés nélkül akár a lélek halálos mérge is lehet. A hazugság, 
önmagamra irányuló hazugságunk ugyanakkor tükör önmagunk előtt, 
amiben megláthatjuk saját problémáinkat. csakúgy, mint a hazugság eseté-
ben, az önámítást sem megtagadni, hanem felfedni kell. önismeretté szelí-
díteni. Talán ez a legtöbb, amit tehetünk. 
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loboczkY jÁNos

A zENE MINt MEDItáCIós OBjEKtUM  
hAMvAs BélA íRásAIBAN

közismert, hogy Hamvas béla egész életművében kitüntetett jelentősége 
van a művészeteknek. egyrészt maga is írt regényeket, gondoljunk például a 
karneválra és a Szilveszterre, másfelől pedig esszéinek egy jelentős hányada 
közvetlenül is kapcsolódik vagy konkrét műalkotásokhoz, vagy művészeti 
ágakhoz. A zenéhez külön is vonzódott, nem mellesleg, legalább is műked-
velő szinten, egészen jól zongorázott. Ugyanakkor egyáltalán nem töreke-
dett valamiféle sajátos esztétika, illetve művészetelmélet kidolgozására.1 ez 
egész gondolkodásától idegen elképzelés lett volna. úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy eszménye a létre, a lét igazságára tekintettel lévő művészet volt.2 
A speciális esztétikai részletkérdések taglalása helyett nála művészetfilo-
zófiáról, másképpen „a művészet áldott történelméről” van szó. e lényegi, 
„láthatatlan” történelem megértésében kitüntetett jelentősége van a zené-
nek, zenei jelképeknek, ahogyan azt az anthologia humana bevezetésében 
megfogalmazza: „csak a zenei jelképek által juthatunk tapasztalathoz arra 
vonatkozólag, hogy a világtörténet milyen szakaszában vagyunk. csak a 
zenei jelképek által szerezhetünk tudomást arról, hogy az emberi lét nem 
halad és nem fejlődik, hanem rejtelmes módon szüntelen átlényegülésben 
örvényszerűen kavarog és önmagában a végső megoldást forralja. csak a 
zene nyújt fogalmat arról, hogy a változás nem mérhető, mert az nem egye-
nes vonalban történik, hanem a számok rendje szerint; de nem az évszá-
mok, hanem a zenébe rejtett metafizikai aritmetika haladványai szerint.”3

A címben is jelzett meditációs objektum kifejezés pedig arra utal, 
hogy a legkülönbözőbb műalkotások, illetve könyvek válhatnak meditáci-
ós objektummá az ember számára. ezek az „állandó szemlélődésnek, min-
dig újból és újból való megrendült csodálkozásnak” az objektumai, s mint 

1 Arra azért érdemes utalni, hogy feleségével közösen írt egy művészettörténeti és 
esztétikai szempontból is fontos könyvet a II. világháború után a modern magyar 
festészetről. lásd Hamvas béla – kemény katalin: Forradalom a művészetben – 
absztrakció és szürrealizmus magyarországon. Pannónia könyvek, Pécs, 1989.

2 Hamvas bölcseletének filozófiai hátterét és tartalmát részletesen elemzi és tekin-
ti át Thiel katalin: maszkjáték. Hamvas béla kierkegaard és Nietzsche tükrében. 
Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2002.

3 Hamvas béla (szerk.): anthologia humana – ötezer év bölcsessége. Átdolgozta: ke-
mény katalin. életünk könyvek, szombathely, 1990, 15.
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ilyenek, kimeríthetetlen inspirációi a gondolkodásnak, s ezeken keresztül az 
ember a „lét géniuszával” lép közvetlen kapcsolatba. Ilyennek tekinti példá-
ul beethoven V. szimfóniájának sorsmotívumát vagy a IX. szimfónia scher-
zójának dionüszoszi témáját. Természetesen nem csak zenei példákat hoz, 
hiszen a művészetekben egyébként sem a különbségeket, az eltérő kifejezési 
formákat, műfajokat vizsgálja, hanem az összefüggéseket. Nem analizál, 
hanem szintetizál, nála nincs külön festészet, zene, irodalom, ezzel szemben 
az „ős-egy-kozmosz” van és annak művészete. Mindez éppúgy megnyilvá-
nulhat a madarak énekében, egy indián halottas énekben vagy beethoven 
szimfóniáiban. Ugyanakkor Hamvas az ember művészi-mesteri tevékeny-
ségét metapoiézisznek tekinti. ebben benne rejlik a poiézisz, tehát az „az 
aktivitás, amely nem a közvetlen biológiai életre vonatkozik, hanem a létért 
való küzdelemben felvett célszerű magatartáson túllép”,4 valamint „meste-
ri megalkotása annak, amiben léttöbblet nyilatkozik meg, ahogy Nietzsche 
mondja, nem Schöpfung, hanem Überschöpfung (nem alkotás, hanem al-
kotás önmagam fölé), vagyis nem poiézisz, hanem metapoiézisz.”5 A mű-
vészet tehát nem „utánzás”, hanem egy „teljesértékű világ” megteremtése, 
amely megfelel az emberi létnek. ezek a gondolatok bizonyos értelemben 
Heideggernek azt a megközelítését is felidézhetik, amely a „létező igazságá-
nak működésbe lépésé”-t tekinti a műalkotás eredetének.6 Hamvas ismerte 
Heideggert, hivatkozik is rá, a Lét és időt biztosan olvasta. A metapoiézisz 
kapcsán még egy fontos vonatkozást emelnék ki a művészet és a természet 
összefüggéséről. A természeti szép számára nem valamiféle önmagában 
létező, őseredeti adottság, amely mintegy megelőzi a művészetet, vagy ép-
pen annak mintájául szolgál. Az ember szerinte nem az „érintetlen termé-
szetben”, hanem „a művészetté emelt természetben” lehet otthonos, tehát 
egyfajta második természetben. Maga a természet is így válik igazán „ele-
venné”: „De a különös az, hogy mintha maga a természet is életre teljesen 
készen csak abban az esetben és akkor érezné magát, ha az ember művészi 
létébe magához fölemeli.”7

Visszatérve a zenéhez, érdemes röviden utalni arra, hogy az a felfo-
gás, mely szerint a zene különleges helyet, szerepet tölt be a művészetek 
között, illetve az emberi létben, a romantikától kezdődően hangsúlyozódik 
bölcselőknél és költőknél egyaránt, elég csak Novalisra, schopenhauerra, 
kierkegaardra, Nietzschére gondolni. Mindegyiküknél közös az a meggyő-
ződés, hogy a zene képes valamiféle metafizikai általánosságot közvetlenül 
megragadni, túl a fogalmiságon. schopenhauer egyenesen a zene metafizi-
kájáról beszél, amely a „világakaratot” képes érzékeltetni, Nietzsche pedig 

4 Hamvas béla: Metapoiézisz. In: Dúl Antal (szerk.): Hamvas béla művei: Patmosz I. 
életünk könyvek, szombathely, 1992, 281.

5 Uo.
6 Heidegger: a műalkotás eredete. Fordította bacsó béla. európa, bp., 1988, 60–61.
7 Hamvas béla: i. m., 283.
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a görög tragédia születését köti a zene szellemiségéhez, dionüszoszi jelle-
géhez. Hamvas a zene dionüszoszi vonása mellett, ahogy már utaltam rá, 
azt emeli ki, hogy a világtörténelem, pontosabban „az áldott történelem” 
leginkább zenei jelképekkel tapasztalható meg.

Ugyan Hamvas „művészetté emelt természet”-ről ír, ezzel együtt is a 
zenei ősélmény egyik megnyilvánulását a madarak énekében érzékeli. egy 
rigó három ütemes, „félig önkívületben énekelt szenvedélyes és diadalittas” 
éneke a művészetek, pontosabban egyfajta művészetvallás kifejeződése volt 
számára.8 Felidézi ez orpheusz dalát éppúgy, mint szent Ferenc alakját, aki 
a madaraknak prédikált, vagy éppen Mozart graciőz zenéjét. De nála nem 
is csak különböző zenei asszociációkra teremt alkalmat a madarak éneke, 
hiszen itt sem csupán „esztétikai” vonatkozásokról van szó. sokkal inkább 
transzcendens és antropomorf ontológiai dimenzióról: „A világ teremtésé-
nek hajnalán, az angyalok dicsőítő éneke lehetett ilyen átszellemülten tün-
döklő s ilyen boldogan elragadtatott. s végül hallottam egyet, aki nevetett, 
hangosan, énekelve, csillogva nevetett, ahogy csak az tud nevetni, aki olyan, 
mint a nap, egész egyszerűen lényének közvetlen értelme és tartalma volt ez 
a nevetés.”9 bizonyos értelemben paradox vonása a zenei ősélmény hamvasi 
értelmezésének, hogy egyfelől arról beszél: minden madár „metafizikusan, 
vagyis az emberen túlról érthető”, másfelől pedig antropomorf módon ír 
a különböző madár-énekek emberi életvonatkozásairól, ahogyan például 
egy fülemile daláról szól: „A dalban nincs fájdalom vagy szenvedés, nincs 
hősi erő vagy nevetés, nincs öröm, nincs diadal. Amikor az ember az életen 
túljutott, s már nem akar semmit, az egyetlen, ami még foglalkoztatja: vá-
rakozom, amíg hívnak, s addig imádkozom. A várakozásnak ez a nyugodt, 
csendes, megbékült imája, ez a fülemile dala, ez a mártírdal, kristálytiszta 
várakozás a halálra és a túlvilágra, – búcsú a szépséges földtől, az édes élet 
mámorától, és kérés az éghez, hogy eressze be.”10

A zenei ősélmény egy másik fontos példája Hamvasnál egy indián 
halottasének.11 A feljegyzett hat és fél ütemnek az a sajátossága, hogy azt 
kulturált lény, iskolázott torok nem képes előadni, mivel hiányzik belőle az 
„elemi nagyvonalúság” és a „tagolatlan bőgés”, pedig ez a kettő az indián-
ének lényegi jellemzője. A civilizált ember magába fojtja érzéseit a halott 
ember búcsúztatásakor, az indiánból elemi erővel tör ki a bőgés. Valami 
ősi emberi tör itt felszínre. Persze Hamvas itt sem pusztán egy etnográfi-
ai jelenséget rögzít, nem azt akarja tipizálni. sokkal inkább a művészetben 
is meghatározó szenvedély kitörésének tartja ezt az elemi erejű emberi ki-
fejezést. A művészet nem esztétikai zsonglőrködés, hanem „az a képesség, 

8 Hamvas béla: A madarak éneke. In:uő: babérligetkönyv. Hexakümion. szombat-
hely, életünk, 1993, 248–253.

9 I. m., 250–251.
10 I. m., 252.
11 Hamvas béla: A halottasének. In: uő: arkhai. Medio, szentendre, 1994, 137–143.
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amely gyújt és csóvát vet az anyagba s az fellángol. De sajátságos tűzzel. Az 
anyag tüze a hang, a szín, a kő, ezzel a tűzzel együtt ég vele az élet tüze, és a 
halálé és a szépségé és a halhatatlanságé.”12 A tűz ilyen metafizikai felidézése 
valószínűleg Hérakleitoszra13 is utalhat, akinek aforizmáit Hamvas megle-
hetős szabadsággal le is fordította, s számára az egyik meghatározó görög 
filozófus volt. A zenei ősélmény példája Hamvasnál egyúttal azt is jelenti, 
hogy elhibázott a riegl által hangsúlyozott műakarat (kunstwollen) kifeje-
zés. ennél a művészet „eredete” lélektani, az alkotó művet akar teremteni. 
szerinte a zenei ősélmény jellege megcáfolja ezt az elméletet. Ugyanis itt va-
lamiféle végtelen „zenei óceán” egy hulláma hozza létre a hangot. A tenger 
morajlása, lüktető zúgása „éppen olyan gazdag és mély zene, mint az orkán, 
a Mozart-szimfónia vagy a Máté-passió kórusa”.14 bizonyos értelemben a 
zene dionüszoszi jellege lép itt elénk, abban az értelemben, hogy a zenéhez 
Hamvas magával ragadó – ezzel együtt a tényleges zenei alkotó folyamatot 
egyoldalúan értelmező – sorai szerint „semmiféle tervszerűség, szándék, 
felkészültség, céltudatos és szubjektív mozzanat nem szükséges, sőt fölös-
leges is. Valamilyen torkon ragadóan és lenyűgözően rettenetes, valami lé-
legzetelállítóan emberfölötti és földöntúli az, ami kell. Minden gyereksírás, 
zenekar, ének, sikoltás egy csepp a zenei óceánból.”15 Tehát a zeneszerző 
„egyszerűen” benne áll ebben a zenei óceánban, s ihletetten megragad egy-
egy zeneileg kifejezhető pillanatot.16

A zenei ősélmény hamvasi interpretációja után térjünk vissza a klasz-
szikus zenei témákhoz. Hamvas hangsúlyozza, hogy itt csak személyes 
élmények értelmezéséről lehet szó, nem pedig valamiféle zeneelméleti 
12 I. m., 138.
13 „…ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem isten, sem ember nem 

alkotta senki, hanem volt mindig és van és lesz örökké élő tűz, amely fellobban 
mértékre és kialszik mértékre.” (b 30) Fordította kerényi károly. In: Görög gon-
dolkodók 1. kossuth kiadó, bp., 1993, 33. Hamvas ugyanezt így fordítja: „ezt a 
világot, amely mindenki számára ugyanaz, nem teremtette sem isten, sem ember, 
mindig volt és van és lesz, örökké égő tűz, mely mértékre fellobog, és mértékre 
kialszik.” Hamvas béla: az ősök nagy csarnoka III. Medio, 2005, 343.

14 Hamvas: i. m., 140.
15 I. m., 140.
16 A tengerhasonlat egyébként kierkegaard-nál is feltűnik a Don juan-elemzésében: 

„Don juan állandó lebegésben van két dolog között: hol eszme, vagyis erő és élet 
– hol pedig individuum. ez a lebegés viszont a zenei rezgés. Amikor háborog a 
tenger, a tajtékzó hullámok élőlényhez hasonló képeket idéznek fel; úgy tűnik, 
mintha ezek a lények mozgatnák a hullámokat, pedig fordítva van, a hullámmoz-
gás hozza létre őket. Don juan is ilyen kép, mely újra és újra megjelenik, de soha 
nem ölt alakot, soha nem lesz konzisztenciája, oly individuum, aki folyton alakul, 
de soha nem lesz kész, s akinek történetéről csak úgy tudhatunk meg valamit, ha a 
hullámok zúgását hallgatjuk.” kierkegaard: Vagy-Vagy: Az érzéki zsenialitás mint 
csábítás. Fordította Dani Tivadar. osiris, bp., 2005, 91. Persze itt inkább esztétikai 
jellegű leírásról van szó, Hamvasnál pedig elsősorban művészetontológiai, még 
inkább életfilozófiai megközelítésről.
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általánosításról, hiszen a „meditációs objektum megválasztása az emberi 
életben a legszemélyesebb tevékenység”.17 ebből kiindulva Hamvas maga 
beethoven VII. szimfóniájáról, Waldstein-szonátájáról és kései vonósnégye-
seiről, valamint bartók kétzongorás szonátájáról írt önálló esszéket. Válasz-
tásai azért is figyelemre méltóak, mivel elszórt utalásokból, illetve szemé-
lyes közlésekből az derül ki, hogy számára a zene utolérhetetlen magasságát 
bach zenéje jelentette, legalábbis a zene transzcendens tisztaságában.18

De akkor miért is beethoven? elsősorban azért, mert számára bee-
thoven zenéje „titáni” zene, valami egészen új jelenség, nem a zenei formát 
illetően, hanem a hangok tekintetében. kétféle értelemben is, ahogyan azt 
a VII. szimfónia és a zene metafzikája című esszéjében megfogalmazza. 
egyrészt beethoven előhívta a zenei ősélmény addig rejtett hangzásait: 
„A hangokat kicsalta rejtekükből, kitépte búvóhelyükről, erőszakosan le-
tépte őket onnan, ahová nőttek, rendszeresen kiszívta őket, kiemelte őket a 
mélyből, ahová süllyedtek, kövekből, tengerből, földből, lélekből, csillagok-
ból, alvilágból, szenvedélyesen, vadul, bőszülten, kegyetlenül kiolvasztotta 
őket, elbűvölte, kirántotta, előráncigálta őket.”19 Másrészt – nyilvánvalóan 
nietzschei hatásra is – Hamvas a „sorsfölötti sors zenéjé”-nek nevezi bee-
thoven muzsikáját, egyfajta „Übermusik”-nak: „beethoven megtalálta 
azt a helyet, ahol nem a formán és nem a zenén, hanem magán a hangon 
változtatott úgy, hogy azt egy fokkal fölemelte (kiemelés l. j.)”.20 ez a zene 
azt a lehetőséget teremtette meg, hogy az „életfölötti élet és az emberfölötti 
ember a hangvilágban megnyilatkozhat. beethoven a zenét a kozmikus ős-
jelenségek számára megnyitotta, mivel a zene úgy, ahogy találta, erre alkal-
mas nem volt, az egészet egy fokkal fölemelte. ez az Übermusik értelme.”21 
A VII. szimfónia valószínűleg azért is lehetett Hamvas számára kitüntetett 
jelentőségű, mivel a mű megszületésének hátteréhez tartozik, hogy beetho-
ven eredetileg odüsszeuszról akart operát írni, s emellett e zene nietzschei 
értelemben vett dionüszoszi jellege egészen szembeötlő. A titán maga is az 
a mitológiai lény, aki nem ismeri a mértéket, kevély, ezért szükségszerűen 
ütközik össze a „Nagy renddel”, és bukik el. A titán mellett ott van ebben 
a világban a szirén, s kettejük sajátos küzdelmében mintegy dialektikusan 
nyilvánul meg az ember evilági elveszettsége: „A titán azt hitte, a boldog-
ság a szirénnél van, a szirén azt hitte, hogy a titánnál. s azóta is hiszi és 
hiszi minden titán és szirén a mai napig, hogy a boldogság a másiknál van. 
és elfelejtették, amit akartak, elfelejtették az isteni öröklétet.”22 beethoven 

17 Hamvas béla: Anthologia humana, i. m., 18.
18 ez a megjegyzés Dúl Antal szíves közlésén alapul.
19 Hamvas béla: A VII: szimfónia és a zene metafizikája. In: uő: a láthatatlan törté-

net. Akadémiai kiadó, bp., 1988, 90.
20 I. m., 98.
21 I. m., 99.
22 I. m., 92.
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zenéje szintén alig-alig ismeri a boldogságot vagy az önfeledt gyönyört, a 
megnyugvást, sokkal inkább az örök küzdelmet. Hamvas itt nem a zenének 
a hallgatóra tett hatásáról beszél, hanem az alkotó művet teremtő kínjairól, 
amelyről a kontár, a dilettáns mit sem tud: „A mester ösztönszerűen tud-
ja, hogy a munkája fölött érzett gyönyörűség ellen önmagát be kell oltania. 
Amíg örül, kontár. Mikor elkezd fájni, teher lenni és elkezd kényszer len-
ni, kezd mester lenni.”23 Amellett, hogy Hamvas jellemzése nem föltétlenül 
igaz minden zseniális zeneszerzőre (gondoljunk csak Mozartra), a művészi 
alkotófolyamat aszketikus jellegét találóan hangsúlyozza. ráadásul nála az 
aszkézis nem valamiféle önsanyargatás, hanem a jógával áll összefüggésben. 
bizonyos értelemben a modern, jungi mélylélektan felfogásához hasonló-
an a jóga képes a tudatalatti tartalmakat a tudat küszöbe fölé emelni. ezek 
a tartalmak pedig abból a feltételezett ősvilágból valók, amikor „az ember 
egésze még kint élt a fényen, és nagyobbik fele nem volt elmerülve”.24 bee-
thoven művészete ebből a megközelítésből „hang-jóga”, amely valódi arche-
típusokat hív elő, hoz felszínre. ez akkor válik igazán veszélyessé, amikor 
az aszkéta az ősjelenséggel azonosítja magát, s ekkor a mitológia szerint az 
ember sárkánnyá, szörnyeteggé vagy démonná változik. beethoven is így 
válik titánná, de sorsa mégsem egyszerűen a bukás, hiszen nála a szenvedé-
lyek féktelen felszabadítása mellett mindig ott van azok megzabolázása is. 
Hamvas ezt többek között a beethoveni piano zeneileg is pontos és plaszti-
kus jellemzésével illusztrálja: „A hangok egyre erősödnek, mindegyik hang 
az előbbinél nagyobb erővel szólal meg, és mértani hatvánnyal fokozódnak, 
egyre nagyobb és nagyobb szenvedéllyel dübörögnek és robbannak, és ami-
kor az ember azt hinné, hogy a hangszer dobhártyát tépő üvöltésben tör ki, 
az egész egyszerre, átmenet nélkül, hirtelen lehalkul.”25

Hamvas nem kis szarkazmussal reflektál mások beethoven-értelme-
zéseire (pl. „a szimfóniáról sok ostobaságot írtak”). Ugyan nem kell föltét-
len azonosulnunk elutasító gesztusával, lényegileg igaza lehet, amikor azt 
hangoztatja, hogy beethovennél nem puszta motívumokat kell keresgélni, 
hiszen nála nem zenei jelbeszédről van szó, amely egyszerűen megfejthető, 
hanem olyan „varázshangról”, amely „kellő tudással alkalmazva a rejtett 
valóságot mágikusan felidézi”.26

A beethoven-szimfóniához kapcsolódó invenciózus fejtegetésekből 
még három, egy-egy tételhez is köthető gondolatmenetet emelek ki. Az 
egyik a III. tétel prestója. A tempó ugyan követhetetlenül sebes, mégsem 
szédítő, mivel a felkorbácsolt szenvedélyeket lefojtja a zeneszerző, s mintegy 
átlátja a kozmosz egészét: „Valaki olyan sebességgel száll, mint egy égitest a 
világűrben, mint egy meteor, s ez a már éppen csak hogy követhető irtózatos 

23 I. m., 93.
24 I. m., 94.
25 I. m., 96.
26 I. m., 101.
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tempó nem szédítő: aki száll, józanul öntudatánál van, és a tempót nemcsak 
követi, hanem diktálja. közben mindent lát, mert a pillanat századrésze 
elég neki arra, hogy valamit felismerjen. Így suhan fényévnyi távolságokra, 
határtalan magabiztossággal és fegyelmezetten.”27 egy másik mozzanat a 
madárhang, amivel egy másik Hamvas-esszé kapcsán már foglalkoztunk. 
A madárdalban, hangsúlyozza itt is, a zene ősmotívumai rejlenek, ráadásul 
minden egyes madárnak sajátos, egyéni éneke van, tehát a végtelen zenei 
variációkra is példát mutatnak. A VII. szimfónia első tételében Hamvas ér-
telmezésében madárdalzene mint szirénzene szól, vagyis „a bűbájos csábító 
zenéje, akinek nem lehet ellenállni, s akinek mosolya megsemmisülés, öle-
lése halál”.28 A harmadik vonatkozás tulajdonképpen a szimfónia II. tételé-
hez kapcsolódik amellyel kapcsolatban általában azt emelik ki az elemzők, 
hogy ez a leginkább „görögös” tétel, mivel a főtéma ritmikája egy daktilus 
és egy spondeusz verslábat idéz föl. Hamvas először is a lét négy fokáról 
beszél: „A szilárd, az oldott, az érzékfölötti és a tiszta: van. A szilárd fokon 
a lét plasztikus, tapintható, látható, képszerű. Az oldott fokon a lét zenei 
és hangzó. Az érzékfölötti fokon elvesztette képszerűségét és hangzását; …
nem nyelvi szó, hanem nyelvfölötti abszolút mágia. s a negyedik fokon ezt 
az érzékfölötti abszolút mágiát is levetette. Van.”29 beethoven zenéje éppen 
azért Übermusik, mivel nem a lét oldott, zenei fokát testesíti meg, hanem a 
negyediket, a tiszta Vant, amelynek ősi változata a tücsökmuzsika: „Amikor 
a VII. szimfónia első tételének sziréni zenéje után a második tétel monoton, 
kétnegyedes, lágy hangjai megszólalnak, nem lehet kétség, hogy a madár-
dal muzsikája után itt most a tücsökmuzsika zendül meg, az elíziumi tücs-
kök örökkévaló, kétnegyedes, lassú csendes zenéje, amely örök idő óta szól, 
túl minden szenvedélyen, a tiszta lét muzsikája, a tiszta van, túl munkán, 
játékon, szerelmen, csábításon, örömön, túl boldogságon, túl győzelmen, 
túl szépségen, szól örök ideig, halkan, egyhangúan, végtelen békével és ki-
mondhatatlan megnyugvással, a mulandóságon túl, az örök létből nézve a 
sors változásait, a változhatatlanságból az elmúlást.”30

Ugyan Hamvas, ahogy utaltam rá, meglehetősen elutasító a különbö-
ző zenetudományi elemzésekkel szemben, azért röviden érdemes felidézni 
szabolcsi bence elemzésének néhány mozzanatát a VII. szimfóniáról.31 Már 
csak azért is, mivel több tekintetben egybecseng a hamvasi gondolatokkal, 
persze annak metafizikai túlfeszítettsége nélkül. szabolcsi a „mámor in-
vokációjának” tartja a művet, s arra hívja fel a figyelmet, hogy a zenéből 
a ritmus volt először kész, „ez a szökdelő, doboló, sistergő, szavaló ritmus, 

27 I. m., 100.
28 I. m., 106.
29 I. m., 107.
30 I. m., 108–109.
31 lásd szabolcsi bence: beethoven. művész és műalkotás két korszak határán. zene-

műkiadó, bp., 1976, 322–325.
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mely diadaléneknek éppoly jó, mint gyászindulónak vagy szüreti táncnak.”32 
A II. tételről pedig egészen költői módon fogalmaz a zenetörténész: „egyet-
len ködös daltéma ez, amint felszáll a mélyből, megvilágosodik, ellenszó-
lammal bővül, derültebb középrészt fog át, felfokozódik, fugátóvá terjed, 
felkiált, lecsügged és elhal – lényegében semmi kifejlés, csak felszállás és 
alámerülés, egyetlen görög ritmus állandó lüktetése közben.”33 egyébként 
arra maga szabolcsi mutat rá, hogy gyakran éppen a zenei szakma fordult 
értetlenül beethoven szimfóniája felé, legalábbis kezdetben. A korabeli né-
met zenetudósok és kritikusok egy része ugyanis azt vélelmezte, hogy bee-
thoven részegen komponálhatta e művét, Weber, a híres operaszerző szerint 
pedig ezzel a szimfóniával megérett a tébolydára. szabolcsi viszont a mű 
látszólagos alaktalanságában azt látja, hogy itt a különböző zenei formák 
(rondo, dalforma, szonáta) „sokarcú képletekké vegyülnek”, s ezzel éppen 
a formátlanság rémét akarja elűzni. beethoven itt már alig bír úrrá lenni a 
„belső tűz szétrepesztő” erején. 

Hamvas írásaiban beethoven ugyanakkor nem csupán a titáni zene 
utolérhetetlen példája. A Waldstein-szonátát éppenséggel úgy jellemzi, 
hogy ez az egyetlen olyan beethoven-mű, amely „ezüstsima és felhőtlen”,34 
amely a fehér márványból készült dór oszlopok nemes egyszerűségét idézi 
fel, „semmi sötétség, semmi zavar”. Ugyanakkor ez a zene sem derűs, Ham-
vas az első tétel záró témájának precíz összhangzattani elemzéséhez azt fűzi 
hozzá, hogy ez „antigonei sóhaj”, könnytelen szembenézés az élettel és sors-
sal. szerinte ezt a legnevesebb beethoven-előadók sem tudják, s ezért sem 
képesek érzékeltetni, inkább csak pontosan lejátsszák a motívumot. 

egy másik írásában35 pedig bizonyos alkotók és bölcselők – Platón, 
Hérakleitosz, lao-ce szophoklész, bach, shakespeare, goethe, Tolsztoj, cé-
zanne – kapcsán szól beethoven utolsó kvartettjeiről. Hamvas az előbbiek 
és beethoven öregkori művei közös jellemzőjének a melankóliát tartja, ami 
nem valamiféle kedély, hanem létállapot: „A melankólia a mulandóság vég-
ső állomása, az élet utolsó, legeslegutolsó csepp méze. ez a végső gyönyö-
rűség és a legvégső tudás. ez az édes szomorúság az élet utolsó csábítása, és 
az ember utolsó elragadtatása, ez az utolsó bizonyosság, és ez az utolsó ve-
szély.”36 Hamvas értelmezésében a melankóliának saját nyelve van, s ezen a 
nyelven szólalnak meg beethoven utolsó kvartettjei is. ennek a nyelvnek az 
a sajátossága, hogy töredezett, látszatra egymáshoz nem tartozó gondolatok 
kusza szövevénye. A zenetudományi interpretációk a sokszólamúság és a 
variációs forma megújítását vagy a kontrasztok végletes kiélezését, bizonyos 

32 I. m., 323.
33 I. m.,324.
34 lásd Hamvas béla: A Waldstein szonáta. In: uő: Patmosz, i. m., 225–227.
35 lásd Hamvas béla: kései művek melankóliája. In: uő: Silentium. Titkos jegyző-

könyv. Unicornis, Medio kiadó, é. n., 187–210.
36 I. m., 200.
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értelemben a forma felbomlását látják ezekben a művekben,37 Hamvas pe-
dig a zenét is szinte láttató költőiséggel jellemzi ezt a látszólagos formát-
lanságot: „úgy látszik, mintha egymáshoz nem tartozó darabokból lenne 
összetákolva eszelős sietségben. erről kérem nincs szó. soha olyan gonddal 
és lélekjelenléttel nem szerkesztett. De a valóság ez, ilyen zsúfolt, ilyen ösz-
szetörtnek látszik, és az egyes részek között ilyen brutális fekete villámok 
égnek. egészen heterogén anyag, ébredő és félig alvó lelkek benne, okosak és 
züllöttek, szerelmesek és iszákosak, gonosztevők és fanatikusak, tékozlók és 
kéjelgők, és rejtélyesen és kinyomozhatatlanul mind egyszerre van.”38

Tanulmányomban a témához kapcsolódóan még egy kérdést járok 
körbe, Hamvas bartók-interpretációját, amely a zeneszerző kétzongorás 
szonátáját állítja a középpontba.39 ebben a nagy ívű esszéjében Hamvas 
nem egyszerűen bartók zenéjéről beszél, hanem egyúttal a modern mű-
vészetről, annak lehetőségeiről, illetve a modern ember léthelyzetével való 
összefüggéseiről is. korábban elemzett írásaihoz hasonlóan Hamvas itt 
is rendkívül plasztikusan és szuggesztív eredetiséggel fogalmaz, kapcsol-
ja össze a művészetelméleti fejtegetéseket az élet- és társadalomfilozófiai 
gondolatmenetekkel. Ugyanakkor több emfatikus megállapítása nagyon is 
vitatható, szerintem bizonyos szerzőket, műveket túlságosan is sommásan 
ítél meg. Például megbírál egy bartókról szóló, kitűnő és rendkívül alapos 
könyvet40 közhelyes megállapításai miatt, sőt a szerzőt úgy minősíti, mint 
aki dilettáns módon, rossz stílussal közelít a témához. ezzel szemben én 
inkább éppen azt emelném ki, hogy lendvai ernő nagy erudícióval kap-
csolta össze a zenei-összhangzattani elemzést a művek költői világának 
megragadásával. Az pedig igazi nóvuma a könyvnek, ahogyan a szerző rá-
világít az aranymetszet arányának jelenlétére bartók nagy műveiben, ezzel 
is alátámasztva a természeti elv jelentőségét a zeneszerzőnél. Abban igaza 
van Hamvasnak, hogy „a zene a káoszból kilépő rend első alakja, a legelső 
artikuláció, a hangok fátyla alatt derengő rendszer, amelynek még nincs lo-
gosza, s így nem tud beszélni.”41 Azt viszont igaztalan vádnak érzem, ami-
kor bartók műveit aránytalanoknak mondja, sőt azt állítja, hogy „a zene 
bennük lényegesen kevesebb, mint a korszak ellen tanúsított ellenállás.”42 
bartóknál, több modern zeneszerzővel szemben, éppen a zenei gazdagság 
és nem a „steril ráció” a jellemző. Azt a hamvasi értékítéletet is elhibázott-
nak vélem, hogy bartók a folklór „tudományos módszereire” helyez rend-
kívüli súlyt, ezzel a szcientifizmus túlságos hatása nyilvánul meg alkotói 

37 lásd például szabolcsi bence: i. m., 388–391.
38 Hamvas béla: kései művek melankóliája, i. m., 205.
39 lásd Hamvas béla: A kétzongorás szonáta. In: uő: Patmosz, i. m., 332–361.
40 lásd lendvai ernő: bartók költői világa. szépirodalmi könyvkiadó, bp., 1971.
41 Hamvas béla: A kétzongorás szonáta, i. m., 334.
42 I. m., 335.
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működésében, s ennek következtében zenéje „ritkán nem doktrinér.”43 Vég-
ső soron bartók is a modern művészeknek abba a sorába tartozik Hamvas 
szemében, akiknél, mint például joyce, sztravinszkij, Picasso esetében, a 
„démoni intellektus virtuóz teljesítményéről” van szó, viszont hiányzik a 
hiteles (autentikus) egzisztencia. úgy vélem, hogy Hamvas, aki egyébként 
maga elutasítja az ideológiákat, az ideologikus gondolkodást, itt mintha 
maga is az egyoldalú ideologizálás hibájába esne, amikor ilyen kérlelhetet-
lenül ítélkezik bizonyos értelemben a modern művészet egészéről és benne 
bartók zenéjéről. Abban persze mély igazság rejlik, amikor azt hangsúlyoz-
za, hogy a „modern kollektívumnak bármely alakja (nép, nemzet, faj, osz-
tály), nem szerves összetartozás”,44 s ez létében veszélyezteti az autentikus 
individuumot. Ugyanakkor bartók zenéjének félreértése, ha valaki a népze-
néhez való viszonyulásában szervetlen tudományoskodást lát. Vajon arról 
van-e szó, hogy Hamvas egyébként biztosnak látszó zenei ítélőképessége 
bartók esetében megbicsaklott? Nem gondolom, hiszen ebben az esszében 
is több találó zenei részlet-elemzést olvashatunk. Inkább azt mondhatnánk, 
hogy itt, a nála alapvetően jellemző éles modernitás- ellenes kultúrakritika 
valahogyan a művészettel kapcsolatos tisztánlátását helyenként elhomá-
lyosította. ezzel együtt befejezésül egy olyan fejtegetését idézem, amely a 
szonáta mint zenei forma jelentőségét emeli ki találóan bartók művésze-
tében. Azt hangsúlyozza, hogy akkor nyúlt hozzá, „amikor gondolkodása 
rendszerré ért, és amikor a végső értelmek kidolgozására más lehetőséget 
nem talált”, mivel a „magasabb zenei realitásba való áttörést csak a szoná-
ta biztosítja”45. e hamvasi gondolatmenet alapján persze végső soron azt is 
feltételezhetjük, hogy bartók zenéje, minden fenntartása ellenére, pozitív 
értelemben is megérintette.

43 I. m., 340.
44 I. m., 352.
45 I. m., 360–361.
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TIbor szAbó

BOBBIO sUl CONCEttO E sUllA REAltà  
DEllA DEMOCRAzIA 

Vista la lunga carriera intellettuale, e in parte anche politica, di Norberto 
bobbio, non ci pare sorprendente il fatto che attraversasse molte correnti 
di idee, a partire dall’attualismo di giovanni gentile, allo storicismo di 
benedetto croce, dalla fenomenologia di Husserl fino al socialismo libe-
rale di gobetti e alla concezione del diritto di Hans kelsen, così via fino 
ad arrivare alla fine degli anni ’40 a una prima sintesi della sua propria 
concezione politica. l’originalità di bobbio sta – sotto questo aspetto – 
nella ricomposizione di tale tendenze filosofico-giuridico-politiche a un 
insieme di concezioni unica che lo rendono uno dei maggiori filosofi ed 
intellettuali del Novecento italiano.1 Questi suoi meriti nello sviluppo del-
la cultura e della scienza (come anche della politica) sono riconosciuti non 
solo dai suoi adepti, ma anche dai suoi avversari. lui è, senza dubbio, una 
delle figure più importanti del secolo scorso in Italia. e non solo, perché 
anche in altri paesi europei e latinoamericani riconoscono la validità delle 
sue affermazioni teorico-politiche.

bobbio è uno dei maggiori teorici della democrazia liberale nel No-
vecento europeo, anche se questa affermazione va intesa non in modo as-
soluto. Perché l’itinerario intellettuale di bobbio è molto più complesso e 
non si può ridurre a un solo aspetto (a quello politico) della sua attività.2 
Anche questo, peraltro, si potrebbe dividere in diverse tappe intellettuali e 
politiche. Non per caso sente anche lui il bisogno di porre questa domanda 

1 Pier Paolo Portinaro lo chiama il „maggior intellettuale italiano della seconda 
metà del secolo”. cfr. Pier Paolo Portinaro: Introduzione a bobbio, roma – bari, 
2008. gius. laterza & Figli, 3. Parla in questi termini anche Péter egyed: Huszadik 
századi olasz gondolkodók a szabadságról (Pensatori italiani del Novecento sulla 
libertà), in: Erdélyi múzeum, 1998, 3–4., 137–150. lui sostiene che bobbio fu „il 
filosofo italiano più importante della nostra epoca” („korunk legjelentősebb olasz 
filozófusa”).

2 Qui non entriamo nei dettagli della sua carriera complessa. lui stesso, verso la 
fine della sua vita riassumeva in parecchie occasioni il suo svilippo giuridico e 
filosofico. si vedano – oltre i numerosi articoli e libri sulla sua vita – anche la sua 
autobiografa (a cura di Alberto Papuzzi, editori laterza, roma–bari, 1999.), e i 
suoi scritti nel volume De senectute e altri scritti autobiografci, (einaudi, Torino, 
1996.) come autobiografa intellettuale, un bilancio o Gongedo. 
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in uno dei suoi ultimi saggi: si tratta di „quale bobbio?”.3 e in un certo senso 
ha ragione, perché ci sono tanti temi ed argomenti che lui aveva trattato du-
rante tutta la sua carriera che non possiamo dichiarare in una semplice tesi, 
come: „bobbio fu convinto che…” ovvero „bobbio fu persuaso di…”. certo, 
il filosofo torinese aveva sempre idee chiare sui temi da lui analizzati. Ma il 
problema è un altro, e cioè che – appropriandosi della concezione storici-
stica di croce – lui, anche essendo professore accademico, riflette sempre 
sui temi attuali del dibattito giuridico, filosofico (e anche in parte politico), 
fermo restando, però, su una sua posizione originaria. e questa convinzione 
originale lo convinse dell’importanza preponderante della democrazia nel 
Novecento. così, possiamo sostenere con sicurezza che Norberto bobbio fu 
un eccellente teorico della democrazia liberale, tema che ricorre sempre nei 
suoi studi. 

La democrazia: come? e perché?
 
la democrazia – solo a prima vista – è un problema teorico, ma a pensarci 
bene essa viene posto all’orrizzonte teorico spesso dell’attuale situazione 
politica. Quando bobbio analizza – per esempio – la nozione della demo-
crazia nel Dizionario di politica comincia con la tradizione di Aristotele 
sulle tre forme di governo dicendo che la democrazia sia una „forma cor-
rotta” del potere governativo.4 Poi parla della „tradizione romano-media-
vale della sovranità popolare” per, poi arrivare alla „tradizione repubbli-
cana moderna”. Dunque, anche a partire dall’epoca antica, la democrazia 
fu studiata sulla base delle esperienze storiche concrete, e non solo nella 
sua versione astratta. l’idea e la realtà della democrazia era sempre in que-
stione, ma anche qui vale il criterio metodologico molto importante, cioè 
di dover distinguere la descrizione e la normatività, per dire con kant: il 
Sein e il Sollen della nozione. 

e a maggior ragione ciò deve essere preso in considerazione poiché a 
partire dell’ottocento – secolo dell’entrata delle masse popolari nello scac-
chiere politico – la questione si pone con impeto non solo sul campo della 
filosofia (come „dottrina politica”), ma anche sul campo della realtà (come 
„questione di alternativa tra monarchia e democrazia”). la formulazione 
teorica delle diverse correnti di politica, come il liberalismo, il conservati-
vismo e il socialismo da parte di teorici importanti (come benjamin con-
stant per il liberalismo, edmund burke per il conservativismo e Marx per il 
socialismo) hanno influito sui moti reali della storia, ma ben presto queste 

3 si tratta del saggio intitolato gongedo, op. cit., 99.
4 Norberto bobbio: Dizionario di politica (diretto da Norberto bobbio, Nicola 

Matteucci e gianfranco Pasquino), seconda edizione. UTeT, Torino, 1983, 308–
318.
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tendenze classiche si trasfomarono, e – soprattutto, poi, nel ventesimo se-
colo – si compenetrarono a vicenda. succede così che nel Novecento si può 
incontrare ogni tipo di ideologia e tendenza politica, come anche il „socia-
lismo liberale” tanto caro a bobbio. Nell’ottocento socialismo e liberalismo 
furono concezioni del tutto antagonisti.

Ma alla sua formazione contribuirono – oltre ai grandi pensatori 
come gentile e croce5 – anche pensatori minori come carlo rosselli, teori-
co del socialismo liberale, fondatore del movimento „giustizia e libertà”, o 
guido calogero e Aldo capitini, teorici del liberalsocialismo, o addirittura 
il liberal-comunismo („la rivoluzione liberale”) di Piero gobetti (il qua-
le fu vicino al pensiero di Antonio gramsci). In una lettera indirizzata a 
chi scrive, bobbio – parlando del suo orientamento ideologico – scrive così: 
„l’indirizzo di pensiero politico cui mi sento più vicino è quello del socia-
lismo liberale di carlo rosselli, e del liberalsocialismo di guido calogero 
e Aldo capitini che confluì nel Partito d’Azione di cui feci parte sin dalla 
fondazione”.6 la questione, ormai, non è troppo semplice: dunque bobbio 
è liberale o socialista, è partigiano della democrazia o convinto socialde-
mocratico che non sono la stessa cosa. rispondere a queste domande è un 
compito assai complicato. Una cosa, però, è vero che lui si dichiarò sempre 
liberale e socialista allo stesso tempo.

Ha ragione Perry Anderson dicendo che un simile accoppiamento del 
liberalismo e democrazia, liberalismo e socialismo non si trova altrove in 
europa, ma questo fatto si spiega con la inconsueta storia d’Italia. „Infatti 
bobbio si situa all’incrocio fra tre grandi correnti di pensiero reciprocamen-
te in conflitto. Per la sua formazione di fondo e per convinzione bobbio è 
un liberale. Ma il liberalismo italiano è sempre stato un fenomeno a parte, 
all’interno del quadro europeo.”7 Mentre il liberalismo in Inghilterra, in 
Francia e in germania stava scomparendo come forza politica, in Italia – se-
condo Perry Anderson – „l’unificazione nazionale fu conseguita non a spese 
del liberalismo, ma anzi proprio sotto le sue insegne. Inoltre il liberalismo 
che emerse vittorioso dal risorgimento ebbe una doppia legittimazione: fu 
sia l’ideologia costituzionale dei moderati piemontesi…sia la definizione se-
colare di uno stato italiano creato in contrasto con la volontà della chiesa 

5 su ambedue i pensatori bobbio ha dedicato un saggio completo, oltre agli accenni 
occasionali nei suoi saggi. cfr. Norberto bobbio: Dal fascismo alla democrazia. I 
regimi, le ideologie, le fgure e le culture politiche, (a cura di Michelangelo bovero), 
baldini&castoldi, rispettivamente, Milano, 1997, 187–214., e 215–236.

6 la lettera indirizzata a chi scrive ora si trova nel volume mások tükrében. Szabó 
Tibor válogatott levelezése (Nello specchio degli altri. Il carteggio scelto di T. sz.), 
in corso di pubblicazione.

7 Perry Anderson: Norberto bobbio e il socialismo liberale. In: Socialismo liberale. 
Il dialogo con Norberto bobbio (a cura di giancarlo bosetti), ed. Unità, roma, 
1989, 25. 
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romana”.8 così c’era stata una continuazione del pensiero e dell’azione libe-
rali anche all’inizio del Novecento con il regime di giovanni giolitti, con 
il liberalismo economico di Vilfredo Pareto e con il liberalismo etico di 
benedetto croce. e bobbio stima questa tradizione liberale italiana e cerca 
di arricchirla con la sua concezione della democrazia liberale. Ma l’ambien-
te storico-politico non era favorevole per una tale ricerca teorica: bobbio 
aveva 13 anni quando avvenne la Marcia su roma. l’avvento del fascismo 
cambiò profondamente la visione del giovane studente universitario e – pur 
iscrivendosi al Partito Nazionalfascista9 – divenne sempre più un convinto 
democratico. come „individuo sospetto” venne due volte arrestato anche 
essendo ormai docente universitario. Proprio la realtá del regime fascista lo 
fece pensare ancora più seriamente alle teorie democratiche della storia po-
litica e alle possibilità reali di una democrazia nuova, su basi liberali, dopo 
la resistenza e la liberazione.

Dottrina e lezioni del fascismo

A più riprese, bobbio torna ad analizzare la dottrina del fascismo come 
„antidemocrazia”. Dice che il fascismo „ebbe un’ideologia negativa”, cioè è 
„antidemocratico, antisocialista, antibolscevico, antiparlamentare, antilibe-
rale, anti-tutto”.10 Ma perché dice questo, bobbio? Dice questo, perché ha già 
studiato attentamente la storia d’Italia.

Anzi, essendo di formazione giuridica riesce a ben individuare le pe-
culiarità del processo storico e giuridico d’Italia, a partire dal famoso sta-
tuto Albertino, „quando il fascismo giunse al potere, lo stato italiano era 
una monarchia parlamentare, che reggeva sullo statuto concesso da carlo 
Alberto al regno sardo nel 1848, poi diventato costituzione del regno d’Ita-
lia. lo statuto albertino era una costituzione moderatamente liberale; ma 
nei settant’anni della sua esistenza ebbe un’evoluzione in senso sempre più 
liberale e democratico”.11 bobbio non è stato convinto completamente dei 
risultati democratici dei governi prefascisti come i governi di giolitti, che 
riteneva esempi di „una democrazia incompiuta”, ma nello stesso tempo ha 
riconosciuto „l’instaurazione della forma di governo parlamentare, il pro-

8 Perry Anderson: Norberto bobbio e il socialismo liberale, op. cit., 26.
9 Questi documenti si trovano ora nella sua Autobiografia. Vedi anche il mio saggio: 

Cesare Pavese és a Piemont-mítosz. abbagnano, bobbio és Pavese (cesare Pavese 
e il mito di Piemonte. Abbagnano, bobbio e Pavese), in: Cesare Pavese és Elio 
Vittorini. életpályák célkeresztben. szTe olasz Tanszék – belvedere Meridionale, 
szeged, 2011, 108–119. 

10 Norberto bobbio: Proflo ideologico del Novecento. garzanti, Milano, 1990. 153.
11 Norberto bobbio: Dal fascismo alla democrazia, op. cit., 37. sulla storia d’Italia 

cfr. la mia monografia: olaszország politikatörténete 1861–2011. belvedere – 
Meridionale, szeged, 2012.



TIbor SzabÓ 
bobbio sul concetto e sulla realtà della democrazia  

75

gressivo allargamento del suffragio, la formazione dei partiti moderni radi-
cati nella società civile”.12 Il fascismo, dunque, ha interrotto questo sviluppo 
„normale” della storia politica e civile italiana, instaurando uno stato to-
talitario. „con l’avvento del fascismo, ottant’anni di lenta e faticosa con-
quista politica furono rapidamente e violentemente cancellati. l’Italia aveva 
un governo parlamentare, liberale e democratico. Il fascismo le impose in 
pochi anni un governo antiparlamentare, antiliberale e antidemocratico. Il 
processo che fu chiamato di fascistizzazione dello stato, attraverso una serie 
di leggi <squisitamente> fasciste, fu il processo che condusse il paese dallo 
stato democratico allo stato totalitario”.13 Ma il fascismo non ha cambiato 
„solo” il sistema statale, ma – con questo – voleva trasformare anche la vita 
della gente quotidiana con mezzi non del consenso democratico, ma esclu-
sivamente con la forza (o la violenza). Man mano i diritti delle libertà poli-
tiche e civili venivano prima limitati, controllati poi la maggioranza di essi 
erano anche soppressi (come la libertà di associazione, il diritto di sciopero 
ecc.). Il Duce afferma che „la giustizia democratica del suffragio universale è 
la più clamorosa delle ingiustizie; il governo di tutti – ultima Tule dell’ideale 
democratico – conduce in realtà al governo di nessuno”. e, infatti, i diritti 
politici furono praticamente aboliti.14 Ma fra i teorici del fascismo c’erano 
alcuni (come giovanni gentile e Alfredo rocco) che – in modo alquanto 
strano – spiegavano che il fascismo fosse una continuazione del liberalismo. 
gentile sostenne che ci sono due liberalismi: l’uno è individualistica, atomi-
stica e materiale d’origine illuministica, l’altro è il liberalismo fascista, per 
il quale – cita bobbio – „la libertà è sì il supremo fine e la norma d’ogni vita 
umana: ma in quanto l’educazione individuale e sociale la realizza, attuan-
do nel singolo questa volontà comune, che si manifesta come legge, e quindi 
come stato”. e l’individuo non può non essere sottoposto „all’interesse su-
periore della comunità e la volontà sovrana dello stato”.15

Visto questa „lezione del fascismo”, non si può sorprenderci che bob-
bio ha scelto la via dell’antifascismo. Prima di tutto „solo” una reazione 
prevalentemente teorica, essendo già docente di filosofia del diritto all’Uni-
versità di camerino, aderendosi al gruppo di „giustizia e libertà”. Ma per 
questa sua attività clandestina veniva arrestato la prima volta nel 1935. Poi, a 
siena aderisce al movimento ormai schiettamente politico, liberalsocialista 
di guido calogero ed Aldo capitini. Nel 1942, aderisce al Partito d’Azio-
ne clandestino e poco dopo arrestato una seconda volta per attività clan-
destina. rilasciato dopo tre mesi di carcere può continuare la sua carriera 

12 Michelangelo bovero: Fascismo e democrazia nel pensiero di Norberto bobbio. In: 
Norberto bobbio: Dal fascismo alla democrazia, op. cit., 10–11.

13 Norberto bobbio: Dal fascismo alla democrazia, op. cit., 39.
14 Norberto bobbio: Dal fascismo alla democrazia, op. cit., 55.
15 Norberto bobbio: Profilo ideologico del Novecento, op. cit., 158–159.
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universitaria e scrive articoli e libri „apolitici”.16 Però, dopo la liberazione 
scrisse articoli politici sul quotidiano del Partito d’Azione, la giustizia e li-
bertà e si presentò anche come candidato in Veneto per il Partito d’Azione 
alle elezioni per l’Assemblea costituente nel 1946. Non fu eletto e abban-
donò presto la politica attiva. bobbio si ricorda così: „le cose, per il Pd’A, 
andarono malissimo: nel Veneto la Dc conquistò la maggioranza assoluta, 
il Partito d’azione ebbe una manciata di voti. Nell’ordine delle preferenze io 
fui secondo, ma a distanza,, dopo Meneghetti…Un fiasco incredibile. Io dis-
si a me stesso: <basta, la mia vita politica è finita>”.17 Infatti, bobbio non si 
presentarà mai più come deputato per nessune delle elezioni italiane, anche 
perché si è reso conto della scelta degli elettori italiani dopo il 1946 che an-
dava o per i democristiani o per i comunisti. „eravamo un partito di intel-
lettuali, estranei a quelle che saranno chiamate le due subculture del nostro 
paese, quella cattolica e quella socialista.” lui sapeva bene che l’azionismo 
di tradizione liberale e democratica era orientato a sinistra, ma „aveva le sue 
radici nella storia del liberalismo europeo”.18 Per ora, non si occupa pratica-
mente ma solo teoricamente di politica, ma molto più tardi, nel 1984, accetta 
la nomina del Presidente della repubblica sandro Pertini a „senatore a vita” 
e entrò – a malavoglia (come si ricorda) – nel senato della repubblica.

Scritti politico-flosofci su democrazia e dittatura

Dopo aver abbandonato la carriera di politico, bobbio – anche come profes-
sore di Filosofia del diritto poi, di Filosofia della politica presso l’Università 
di Torino – intraprese una carriera di intellettuale accademico, ma che – 
nello stesso tempo – continua ad elaborare il suo pensiero sulla democrazia, 
sul liberalismo e sul liberalsocialismo.

In uno dei suoi saggi del 1976, bobbio tratta il tema della democrazia 
e della dittatura in forma sintetica. Per quanto riguarda la democrazia, egli 
– prima – riassume le teorie filosofiche sulla democrazia. la ritiene „una 
delle forme di governo, ovvero uno dei diversi modi con cui può essere eser-
citato il potere politico”.19 l’analisi, poi, di bobbio, prende in considerazione 
la nozione di democrazia su tre aspetti. Nella teoria politica la democrazia 
– secondo lui – ha un uso descrittivo, come „una delle tre forme di governo”. 

16 „Durante il fascismo chi non voleva compromettersi col regime doveva tenersi 
il più lontano possibile da studi che toccassero temi politici.” – scive nella sua 
autobiografa intellettuale. cfr. Norberto bobbio: De senectute, op. cit., 127. così è 
che scrisse in questo priodo solo libri e articoli accademici.

17 Norberto bobbio: Autobiografia, op. cit., 81. 
18 Idem, 83.
19 Norberto bobbio: Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica. 

giuglio einaudi editore, Torino, 1985, 126. (le citazioni in questo capitolo segue 
questa edizione).
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la democrazia – come si presenta da Platone e Aristotele – „è quella for-
ma di governo in cui il potere è esercitato da tutto il popolo, o dal maggior 
numero, o dai molti, e in quanto tale si distingue dalla monarchia e dall’a-
ristocrazia in cui il potere è esercitato, rispettivamente, da uno oppure da 
pochi”. Per quanto riguarda l’altro uso, l’uso prescrittivo della nozione della 
democrazia, qui bobbio presenta la miglior o la peggior forma di governo. 
Nella storia del pensiero politico Pericle loda (come fra i moderni: rousse-
au), ma Aristotele condanna la democrazia nello stesso modo come sono 
contrari alla democrazia i pensatori moderni come Hobbes, Vico, Monte-
squieu, kant e Hegel (quest’ultimo esaltava la monarchia costituzionale). Il 
terzo uso – secondo bobbio – può essere identificato con forme progressive 
o regressive della democrazia nella storia dell’umanità. 

Fra l’età della restaurazione e della grande guerra „la storia della de-
mocrazia coincide con l’affermarsi degli stati rappresentativi nei principali 
paesi europei” – sostiene bobbio, facendo la distinzione fra democrazia rap-
presentativa la quale si è a poco a poco consolidato in Inghilterra, e la demo-
crazia diretta come il germe della futura democrazia socialista formulata da 
Marx. lo scopo nel Novecento è l’estensione della democratizzazione che 
„consiste non tanto, come spesso si dice erroneamente, nella sostituzione 
della democrazia diretta alla democrazia rappresentativa, ma nel passaggio 
dalla democrazia nella sfera politica…alla democrazia nella sfera sociale”. la 
democratizzazione della società, in questo senso, vuol dire l’affermarsi della 
società civile, altro tema centrale del pensiero bobbiano. Qui si fanno vedere 
le preferenze di bobbio per una democrazia non tanto formale, ma addi-
rittura sostanziale. I valori politico-etici di questa democrazia sostanziale 
sono l’uguaglianza (non l’uguaglianza giuridica, ma l’uguaglianza sociale 
ed economica), la libertà e i diritti umani. su questi temi bobbio consacra 
diverse voci di enciclopedie che sono stati, poi, pubblicati in volumi a parte.20 

Per quanto riguarda l’opposto della qualsiasi forma di democrazia, 
cioè la dittatura, bobbio ne parla prima in un contesto teorico, poi, in senso 
storico. comincia l’analisi della dittatura con la presentazione della ditta-
tura degli antichi. la democrazia viene contraposta non all’autocrazia (che 
giuridicamente sarebbe più giusto) ma alla dittatura, nozione „estesa ormai 
a tutti i regimi che non sono democrazie”. la parola „dictator” provviene 
dall’antichità classica che era un magistrato straordinario nominato per un 
certo periodo di tempo e ne davano per molti secoli un giudizio positivo. 
„Anche per rousseau la dittatura è salutare se è rigorosamente limitata nel 
tempo”. Il dittatore dell’epoca antica aveva solo una funzione esecutiva e 
mai quella legislativa come nei tempi moderni. così, „il carattere distintivo 
più importante fra dittatura classica e dittatura moderna sta nell’estensione 

20 cfr. per esempio Il Dizionario di politica già ricordato, o il volume: Eguaglianza e 
libertà (giulio einaudi editore, Torino, 2009.) che sono fondamentali per capire 
ancora più profondamente i valori della democrazia in bobbio.
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del potere, che non è più soltanto circoscritto alla funzione esecutiva, ma 
estende alla funzione legislativa e addirittura quella costituente”. la ditta-
tura rivoluzionaria – che si presenta anche da babeuf e blanqui – in Marx 
prende forma come „dittatura del proletariato nel senso di dominio di clas-
se”. oggi, però, „per dittatura s’intende ormai sempre più non generica-
mente il dominio di una classe ma una forma di governo, cioè un modo di 
esercizio del potere”.21

e qui bobbio arriva a un punto cruciale della sua riflessione sulla de-
mocrazia. Dice e ripete anche in altre sedi che l’errore del marxismo fu che 
ha rivolto la sua attenzione alla domanda: „chi governa?” invece di quella: 
„come governa”. la prima questione, dunque, non è se esiste già una classe 
dominante o egemone, ma appunto il suo metodo di governo: ciò caratte-
rizza la data classe e non la classe stessa.22 Per lui la democrazia non sia un 
regime ma „solo” una forma di governo di uno stato.

Contrasto tra ideale e realtà

essendo giurista e influenzato dal realismo giuridico di kelsen, il filosofo 
torinese cercò di guardare sempre con occhi realistici le vicende storiche e 
politiche intorno a lui, in Italia e in europa anzi nel mondo. ci riuscì nella 
maggioranza dei casi. È andato in vari paesi (la Francia, la gran bretagna 
ma anche la cina) per avere esperienze diverse sullo stato di democrazia 
(o dittatura) in altri paesi. Questi suoi viaggi non erano casuali ma voluti: 
così poteva decidere she il suo modello di democrazia è quello britannico. 
sull’esperienza sovietica non ebbe buone impressioni non potendo accetta-
re l’eliminazione di certi diritti politici e civili. 

Intanto cercò di capire l’essenza del suo ideale: cioè la natura e il 
contenuto del suo ideale politico: la democrazia liberalsocialista. Ma come 
intende esattamente questo termine? È una democrazia liberale o una de-
mocrazia socialista? o tutt’e due? o un tutt’altra cosa? Forse quest’ultimo. 
Perché abbiamo visto che per lui la democrazia è sempre liberale. Ma allora 
perché anche socialista? bobbio, dopo la liberazione sarebbe diventato so-
cialista? sì, in un certo senso: sì. seguì da vicino tutto quello che succedeva 
in Italia: la cosìdetta „anomalia italiana”, l’egemonia del Dc e del PcI nella 
vita politica. Ma simpatizzò con il PsI (e con il PsDI), soprattutto quando 
avvennero certe trasformazioni nell’interno del Partito. lui si chiamò „un 

21 Norberto bobbio: stato, governo, società, op. cit., 157.
22 cfr. sull’argomento anche Perry Anderson: Norberto bobbio e il socialismo 

liberale, op. cit., 37. cfr. inoltre il mio saggio intitolato: Cambiamenti radicali 
di destra nell’ungheria di oggi (manoscritto di una conferenza fatta a Trieste 
nell’aprile 2014).
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socialista democratico”.23 sperava in una svolta democratica anche dopo 
essere eletto capo del governo bettino craxi, ma subito ebbe una delusione 
a causa del „famoso” decisionismo del leader socialista. la tanto aspettata 
e bramata idea del socialismo liberale e democratico in realtà non fu altro 
che un regime antiliberale e – molte volte anche – antidemocratico con 
abuso del potere e pieno di corruzione.

Ma – in fin dei conti – cosa intendeva bobbio per socialismo? Il so-
cialismo viene inteso da lui come „l’erede del liberalismo”. Interpretando 
la concezione di un suo maestro, carlo rosselli, dice: „Delle varie versioni 
del liberalsocialismo la più corrispondente all’interpretazione storica della 
reciproca integrazione dei due ideali era quella di rosselli, inteso il socia-
lismo come l’<erede> del liberalismo il cui fine era quello di rimuovere al-
tri ostacoli all’irresistibile processo verso l’emancipazione dell’uomo oltre 
quelli rimossi dalla grande rivoluzione borghese. se per socialismo s’inten-
de collettivismo alla maniera sovietica, socialismo e liberalismo sono agli 
antipodi, ma se s’intende meno privilegi e più eguaglianza…il socialismo 
doveva essere considerato come il naturale e conseguente sviluppo del libe-
ralismo”. Poi, bobbio continua così: il liberalsocialismo esprimeva l’esigen-
za di un capovolgimento radicale rispetto al fascismo che era stato illiberale 
in politica e antisocialista in economia, ma gli pareva anacronistica sia il li-
beralismo puro, sia il socialismo puro nella sua versione sovietica che „aveva 
dimostrato a sufficienza le sue radici illiberali”. Il liberalsocialismo sarebbe, 
dunque, la terza via da seguire, secondo rosselli, calamandrei e altri teorici, 
come anche bobbio. Ma il liberalsocialismo non è neanche uguale con la so-
cialdemocrazia. „I socialdemocratici storici, considerandosi prima socialisti 
che democratici, avevano finito per presentarsi ed essere considerati come 
l’antitesi della tradizione liberale.” Dunque, e questo è molto importante per 
capire bene la concezione della democrazia e del liberalsocialismo di bob-
bio, per lui il tratto distintivo di tutte le concezioni, il punto di riferimento 
fondamentale in ogni tipo di concezione politica è senza dubbio l’esistenza o 
no della libertà nell’ideale e nella realtà di tale concezioni.24 In una lettera a 
Perry Anderson, bobbio scrive così sul liberalismo: „Dal punto di vista ide-
ologico credo che la principale ragione di contrasto tra noi sia il mio iniziale 
e mai abbandonato liberalismo, inteso, come io l’intendo, lo dico una volta 
per sempre, come la teoria che sostiene essere i diritti di libertà la condizione 
necessaria (anche se non sufficiente) di ogni possibile democrazia, anche di 
quella socialista (se mai sarà possibile)”.25 bobbio – conoscendo i fatti politici 

23 cfr. Norberto bobbio: Autobiografia, op. cit., 175.
24 le citazioni sono dal volume Norberto bobbio: Dal fascismo alla democrazia, op. 

cit., 337–340.
25 giancarlo bosetti: Il carteggio bobbio – Anderson. In: socialismo liberale. Il 

dialogo con Norberto bobbio oggi, op. cit., 82.
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cinesi – ancor più scettico per i paesi già socialisti, là dove tarda l’emancipa-
zione dell’individuo.26

ogni tanto, però, si vedono veri ostacoli alla realizzazione di tale ide-
ale (secondo noi: anche puro) della democrazia liberale. Perry Anderson ri-
torna un’altra volta all’enumerazione delle carenze di questa concezione di 
bobbio. oltre ai limiti e alle antinomie della democrazia, nella realtà politica 
dei paesi di democrazia avanzata si sono presentati problemi che sembrano 
qualche volta anche insuperabili. Qui bobbio solleva una serie di critiche 
chiamate „promesse non mantenute” verso l’ordine politico vigente in occi-
dente. la complessità delle moderne società industriali pone su un’altra sca-
la la partecipazione di ogni singolo individuo alle decisioni collettive, la bu-
rocratizzazione è diffusa, lo spazio politico viene limitato, la manipolazione 
economica e politica diventa frequente, e tutto ciò serve gli interessi di un 
ceto relativamente ristretto della popolazione (le cosìdette „oligarchie”), per 
non parlare di una sfera oscura, invisibile della democrazia parlamentare 
(come l’esercito, i servizi segreti e – possiamo aggiungere – le società segrete, 
come la P2 o il gladio in Italia).27 Non per caso Tommaso greco in un libro 
su bobbio parla – nel caso italiano – di „democrazia malata”, enumerando 
le disfunzione del sistema democratico. greco accenna a una conferenza del 
1959 di bobbio (Quale democrazia?) dove il conferenziere rintraccia le ano-
malie della democrazia italiana nella „scarsa omogeneità della società italia-
na”, nelle „differenze enormi tra le varie classi e tra le stesse classi del Nord 
e del sud”.28 Il rimedio a tutti questi mali, bobbio lo vide nella creazione di 
riforme sociali, economiche e scolastiche per costruire finalmente – dopo 
cento anni di unità d’Italia – l’identità italiana. Proprio per questa ragione 
parla ancora nel 1994 (durante il primo governo berlusconi) della necessità 
dell’identità nazionale in questi termini: „l’Italia è stata fatta, ma l’interro-
gativo è se siano stati fatti gli Italiani” – alludendo alla politica della lega.29

26 Per i fatti nuovi dopo il 1989, nell’area dell’europa centro-orientale, bobbio, in 
un’intervista data a l’Unità (il 13 luglio 1989) ribadisce anche per questi paesi 
l’esigenza dei diritti politici, umani, civili e sociali.

27 A queste critiche di bobbio alla democrazia reale, gianfranco Pasquino (un altro 
senatore della repubblica) dice che queste „promesse non mantenute non sono 
„irrosolvibili contraddizioni interne alle democrazie”, ma al contrario „sfide che 
non solo possono, ma debbono essere affrontate nelle nuove condizioni della 
democrazia”. cfr. gianfranco Pasquino: La democrazia esigente. Il Mulino, bolo-
gna, 1997, 14–15.

28 Tommaso greco: Norberto bobbio. un itinerario intellettuale tra flosofa e 
politica. Donzelli editore, roma, 2000, 130–131.

29 s. n.: bobbio: l’Italia è fatta, gli Italiani no. l’Unità, 20 maggio 1994. 6. bobbio 
continua: „Io, infatti, ho sempre avuto come riferimento l’Italia dei colti. Mi sono 
sempre sentito fiero di essere italiano, perché ci sono stati uomini come Dante, 
come Verdi e l’ho sempre considerato un primato rispetto ad altri Paesi. Ma alla 
maggior parte della gente non importa nulla che l’Italia abbia avuto un Dante o un 
Verdi. si pensa a Forza Italia…”.
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bobbio è consapevole dei limiti della democrazia maggioritario. Il 
filosofo torinese riprende la teoria di Hans kelsen sulla democrazia come 
un insieme di regole fondamentali.30 Vuole stabilire anche chi è autoriz-
zato a prendere le decisioni collettive e come, in che modo. Il principio 
collettivo, maggioritario secondo bobbio ha almeno tre limiti. edoardo 
greblo li riassume in questa maniera: „il limite di validità si presenta nel 
caso in cui la decisione collettiva presa a maggioranza equivalga alla de-
cisione di abolire il principio di maggioranza; il limite di applicazione si 
riferisce alla sfera dei diritti di libertà, che non sono negoziabili; i limiti di 
efficacia comprendono l’ambito delle promesse non mantenute…”.31 Ma 
oltre ai suoi stessi limiti, la democrazia maggioritaria ha anche delle apo-
rie nell’attuazione tecnica dei principi democratici che, così, non si posso-
no risolvere. Non si conosce, per esempio, la composizione dei votanti, e 
molti non vanno a votare (cioè c’è gente che non vuole votare) e se pren-
diamo in considerazione anche gli astenuti, allora come si può spiegare: 
cosa vuol dire la maggioranza. Ma ben oltre ai limiti e alle aporie della 
democrazia, la realtà della democrazia fa vedere una sua crisi: „la rivinci-
ta degli interessi particolari, la conservazione delle oligarchie, il mancato 
passaggio dalla democrazia politica alla democrazia sociale, la persistenza 
del potere invisibile e l’assenza di un autentico controllo pubblico del po-
tere e la carenza di un’educazione alla cittadinanza politica”.32 

Ma rimane – malgrado tutto – convinto che „lo stato democratico è la 
migliore o la meno cattiva delle forme di governo soltanto se la sua azione si 
svolge all’interno della struttura dello stato di diritto, inteso come governo 
delle leggi contrapposto al governo degli uomini”.33 siamo convinti, anche 
noi, che la garanzia, l’unica garanzia di uno stato democratico sia istituzio-
nale e non personale. la dipendenza da una persona o da un ristretto grup-
po di persone guasta e corrompe tutto il sistema statale e civile.

ma che via scegliere?

A noi pare che bobbio fosse rimasto perplesso – in fin dei conti – quale via 
scegliere fra le diverse ideologie. Non c’è dubbio che era sempre stato con-
vinto della giustezza delle idee liberali, democratiche e socialisti, ma questi 

30 cfr. Hans kelsen: La democrazia, bologna, 1984. Il Mulino. Il teorico della 
„dottrina pura del diritto” è convinto che „liberalismo e socialismo non presentano 
differenza ideologica…”, e concepisce la liberà come libertà individuale (vedi il 
capitolo primo La libertà, 39–49.). 

31 edoardo greblo: Democrazia. Il Mulino, bologna, 2000, 144. 
32 su questi temi della crisi della democrazia – riassunti qui da greblo – bobbio parla 

nel suo libro intitolato: Il futuro della democrazia, giulio einaudi editore, bolo-
gna, 1984.

33 Norberto bobbio: Autobiografia, op. cit., 212.
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valori positivi volevano significare la stessa cosa? sì, per lui, sì. e proprio 
in ciò sta l’originalità del suo pensiero politico-filosofico. bobbio non era 
mai stato un liberalista puro, un socialista puro, ma sempre fu democrati-
co. e come cittadino italiano ed europeo fedele ai valori della democrazia, 
dell’uguaglianza, della pace e dei diritti umani, bobbio merita un luogo fra i 
maggiori umanisti (nel senso quotidiano della parola) della sua epoca. 
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TAkÁTs józseF

Az ElMARADt tAlálKOzás.  
A Giustizia e libertà – FElFEDEzés és 

CsAlóDás tÖRtéNEtE A jászI-lEvElEKBEN*
Az ElMARADt tAlálKOzás…

Tíz évvel ezelőtt, 2004 táján kaptam meg egyed Pétertől Szabadság és szub-
jektivitás című kötetét, amelyben Huszadik századi olasz gondolkodók a sza-
badságról című tanulmánya is szerepel. Amikor elolvastam e tanulmányt, 
különösen a carlo rosselliről szóló oldalakat, különösen Socialismo liberale 
című művének rövid ismertetését, az jutott eszembe, meg kellene vizsgálni, 
mennyiben hasonlít, mennyiben különbözik egymástól két húszas-harmin-
cas évekbeli politikai írónak, rossellinek és jászi oszkárnak a liberális szo-
cializmusa. rosselli főműve először 1930-ban jelent meg Párizsban franci-
ául (olaszul csak 1945-ben), jászié, a marxizmus vagy liberális szocializmus, 
ugyan döntően 1919-ben íródott, de csak 1983-ban került nyilvánosságra 
– érdekes módon szintén Párizsban, magyarul. Nem gondolhattam, hogy a 
két szerző ismerte a másik műveit: amikor rosselli emigrált a fasiszta olasz-
országból (megszökött a deportálásból lipari szigetéről) 1929-ben, jászi 
már évek óta Amerikában élt. Ám elég volt belelapozni jászi válogatott leve-
lezésének kiadásába, hogy kiderüljön: ő tudott olasz sorstársáról, olvasta az 
írásait, sőt, 1933 körül nagy élményt jelentett számára a rosselli működé-
sével való megismerkedés. Az alábbi tanulmány arra igyekszik választ adni, 
mi váltotta ki jászi lelkesedését, s miért fordult át érdeklődése csalódásba. 
közel tíz éve tartó, meg-megszakadó, újrakezdődő kutatásomat, amelynek 
rosselli és jászi a főszereplője, egyed Péter tanulmánya indította el; kézen-
fekvő tehát, hogy az őt köszöntő gyűjteménybe megírjam mindazt, amit 
carlo rosselli és jászi oszkár elmaradt találkozásáról tudok. 

Pontosan nem tudom, jászi mikor találkozott először a Párizsban mű-
ködő Giustizia e Libertà mozgalom és negyedévi folyóirat hírével – az első 
említése az általam ismert levelezésben az 1933. augusztus 29-i, Menczer 
bélának írt levelében található, amely megjelent a válogatott levelek köteté-
ben is.1 A címzett jászi unokaöccse volt, akkoriban épp a francia fővárosban 
élő szocialista újságíró-történész, aki otthonosan mozgott az ottani olasz 

1 litván györgy – Varga F. jános (szerk.): jászi oszkár válogatott levelei. Magvető, 
bp., 1991, 342–343.

* e tanulmány részben azon olaszországi kutatómunkán alapul, amelyet a klebels-
berg kunó ösztöndíj tett lehetővé számomra 2013-ban.
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emigráció köreiben,2 s azon kevés nem olasz szerző közé tartozott, akik 
publikáltak rosselli antifasiszta politikai mozgalmának a folyóiratában, a 
Quaderni di Giustizia e Libertában. 

„Nagy érdeklődéssel olvastam leveledet emigrációs terveitekről. 
Mindaz, amit írsz, felette rokonszenves előttem, hisz azokhoz tarto-
zom, akik legkorábban észrevették a Marxizmus csődjét. (Pártom tu-
lajdonképpen az első megmozdulás volt egy liberális és ethikai szocia-
lizmus felé.) A Giustizia e Libertà s a rosselli Socialisme liberale-jának 
szelleme kétségtelenül az új irány felé gravitál, de ennek alapjai – sem 
tudományos, sem filozófiai szempontból tekintve – még nincsenek ki-
dolgozva. Nagyon régtől fogva az az érzésem, hogy Mazzini szelleme 
lehetne a materialista evolution[ista] szocializmus igazi ellenmérge. 
Ámde sajnos, eddig sosem volt elég időm Mazzinit mélyebben átta-
nulmányozni.” 

Menczer jászihoz írott levelei nem ismertek (talán megtalálhatók a 
címzett amerikai hagyatékában), így nem világos, hogy augusztus 3-i leve-
lével csak beszámolt-e nagybátyjának új párizsi barátairól, vagy elpostázta 
neki a Qgl egyes számait, esetleg rosselli francia könyvét is. Ha azt feltéte-
lezem, hogy elpostázta (ez látszik valószínűnek), akkor úgy tűnik, jászi nem 
tanulmányozta alaposabban a küldeményeket, ezért reagált csak az általá-
nos irányukra. A későbbi hónapokban tanulmányozni fogja, amint 1933. 
októberi és 1934-es levelei mutatják.

Menczer híradása mindenesetre telibe találta jászi intellektuális ér-
deklődésének az egyik legfontosabb pontját. egy évvel korábban, 1932. au-
gusztus 17-én így írt károlyi Mihálynak, a bolsevizmussal rokonszenvező 
egykori politikustársának, saját politikai-ideológiai helyzetét, „elvi politiká-
ját” megvilágítandó:

„A lélek és a kritika szabadságát képtelen vagyok feláldozni a »has sza-
badságának«. In nuce: itt van a véleménykülönbség forrása közöttünk. 
Az idők ellenem vannak, jól tudom, s olykor fájdalmasan érzem egye-
düllétemet ebben a bolsevizált és fasizált világban. […] Ilyenkor csak a 
múltba merülhetek, s megnyugtat az az érzés, hogy a múlt legnagyobb 
szellemei velem vannak s megerősítenek, s hogy a nagy alapvető em-

2 olasz emigráns kapcsolatairól Menczer részletesen írt The Danube and the Tiber 
Flowing with blood. an Exile’s Story című, olasz olvasók számára írott, kiadatlan 
memoárjában: MTA könyvtára kézirattára, Menczer béla-hagyaték, Ms 5895/75. 
Ugyanerről lásd még a Fodor Ilona által készített interjút: Menczer béla Párizs-
ban. In: Fodor Ilona: Csillagokból kopjafa. Marosvásárhely, Mentor, 2000, 311–
341. A beszélgetés eredetileg a Valóság 1975/10-es számában jelent meg. 
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beri értékeket, s ezek legnagyobbikát, a szellemi és erkölcsi szabadsá-
got nem lehet tartósan megsemmisíteni.
A világnak egy új szocialista szintézisre van szüksége, s én minden 
nap, mint valami oberlini robinson, kémlelem a szellemi tenger ho-
rizontjait, hogy vajon nem bontogatja-e a szárnyait egy megváltó új 
világnézet sirálya? én látni vélem nem egy elemét ennek az új élet-
hitnek, de már túl öreg, fáradt s a napi munka által lefoglalt vagyok 
ahhoz, hogy ezeket az elemeket rendszerbe öntsem s szimbólumokká 
kovácsoljam.”3

színpadiasan azt írhatnám, hogy 1933 nyarán Menczer levelében (fel-
tételezhető olasz–francia küldeményeiben) az „oberlini robinson” megpil-
lanthatta a szabadság elvét és a szocializmust szintézisbe foglaló új világ-
nézetet –, ám csak visszafogottan örült neki. Az idézett levélrészlet mintha 
némi megbántottságot is mutatna: az új irány, amely felé a gl és rosselli 
elindult, számára nem volt új, hiszen sok évvel korábban ebbe az irányba 
indult ő maga is, s mi a radikalizmus című 1918-as írásával ebbe az irányba 
kívánta elindítani polgári radikális pártját is. 1919-ben Anti-Marx-könyvét 
írva (ez kapta utóbb, első kiadásában a marxizmus vagy liberális szocializ-
mus címet) a liberális szocializmus tudományos és etikai alapjait próbálta 
kidolgozni. A Menczer leveléből (küldeményeiből) megismert új olasz irány 
saját, félbe maradt kísérletére is emlékeztethette. Mazzini tanulmányozásá-
nak szükségességét valóban nem a gl juttatta jászi eszébe. Naplója szerint 
1922-ben bécsben bolton king Mazzini-monográfiáját olvasta, 1927–28 te-
lén Washingtonban, a kongresszusi könyvtárban az olasz hazafi műveit.4 
1929-ben megjelent The Dissolution of the Habsburg monarchy című köny-
vében egyforma lelkesedéssel dicsérte Mazzini írásait és Alessandro levi 
róla szóló monográfiáját.5

1933 őszére azonban jászi visszafogottsága lelkesedéssé változott. Mi-
előtt azonban rátérnék októberi leveleinek ismertetésére, rövid kitérőben 
megmagyaráznám, miért nem bizonyos, hogy Menczer közvetítette jászi 
felé a gl kiadványait és rosselli könyvét. jászi legalább 1930-tól barátivá 
váló személyes és levélkapcsolatban állt gaetano salveminivel,6 az olasz 

3 jászi oszkár válogatott levelei, i. m., 338.
4 litván györgy: jászi oszkár. osiris, bp., 2003, 300. 
5 jászi oszkár: a Habsburg-monarchia felbomlása. bp., 1983, 76. Alessandro levi 

a rosselli-testvérek, carlo és Nello atyai nagybátyja volt, jelentős hatással a gon-
dolkodásukra. Vö. salvo Mastellone: Carlo rosselli e „la rivoluzione liberale del 
socialismo”. leo s. olschki, Firenze, 1999, 122–123. 

6 litván györgy azt írta kiváló életrajzában (litván: i. m., 349.), hogy jászi 1933 
tavaszán ismerkedett meg salveminivel. Valószínűbb, hogy már 1930-ban ismerte 
személyesen, ugyanis 1930-ban megjelent újabb adalék a bolsevizáló lélek termé-
szetrajzához című cikkében elmesélt egy tőle hallott anekdotát. lásd: jászi oszkár: 
a kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. Héttorony, bp., 
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emigráció egyik legismertebb, Amerikában élő tagjával, carlo rosselli atyai 
barátjával, aki a gl-mozgalom egyik alapítója volt 1929-ben. elvileg elkép-
zelhető, hogy jászi már 1933 nyara előtt tőle, általa hozzájutott az említett 
olasz kiadványokhoz. 1932–33-ban ugyanis nagy „szocializmus” szócikkén 
dolgozott az Alvin johnson szerkesztette sokkötetes Encyclopaedia of the 
Social Sciences számára, s ennek bibliográfiájában már szerepel rosselli 
francia nyelvű könyve. Az általam ismert levelezésből úgy tűnik, jászi 1933 
szeptemberében adta le a tanulmány méretű szócikk szövegét,7 de lehetsé-
ges, hogy még később is bővíthette az irodalomjegyzékét. A lexikon XIV. 
kötete 1934 végén jelent meg.8 

A legkézenfekvőbb feltételezés mégis az, hogy Menczer a Qgl 7., 1933 
júniusára datált számát küldte el augusztus 3-i levelével együtt oberlinbe, 
amelyben saját írása is megjelent Lettera di un profugo della Germania a 
un amico italiano címmel, ugyanis jászi levele következő bekezdésében 
Menczernek a nácizmusról alkotott véleményét bírálta –, ha valóban a cikke 
alapján, akkor talán kissé leegyszerűsítő módon. A negyedévi lap 7-es szá-
ma nemcsak Menczernek volt fontos, hanem szerkesztőjének, rossellinek 
is. Így írt róla 1933. szeptember 17-én Harold laskinak: „A 7-es számtól 
kezdve európaibb tónust akarunk adni a folyóiratnak, nem csak német, 
francia stb. eseményekkel foglalkozva, de keresve külföldi személyiségeket 
is munkatársnak.”9 rosselli az angol Munkáspárt akkori legtekintélyesebb 
ideológusának azt is jelezte, hogy rendszeresen küldeni fogják neki a Qgl-t, 
s remélte (hiábavalóan), hogy meg tudja nyerni őt is munkatársul. Menczer 
levele a Qgl 7-es számában tehát a folyóirat nemzetközi nyitásába illesz-
kedett bele; azt is mondhatnánk, épp a megfelelő szám került jászi oszkár 
kezébe. 

két 1933. október közepén, 15-én és 16-án írott hosszú levél tanúsko-
dik arról, hogy jászi számára nagy szellemi élményt jelentett a Qgl-lel való 
találkozás. Az első levelet csécsy Imrének írta budapestre, szerepel váloga-
tott leveleinek gyűjteményében,10 ezért itt teljes terjedelmében nem idézem. 

1989, 146. A salvemini hagyatékában (Istituto storico della resistenza in Toscana, 
Fondo gaetano salvemini) található első jászi-levél 1930. július 14-én íródott, vél-
hetően egy elmaradt találkozásra reagálva, s nyári meghívást tolmácsolva jásziék 
lakhelyére, oberlinbe. – köszönettel tartozom luigi Pepének, hogy a salvemini 
művei kiadásával foglalkozó bizottság titkáraként engedélyezte számomra a ha-
gyatékban való kutatást.

7 „Most fejeztem be egy hosszabb tanulmányt az encyclopedia of the social sciences 
számára a szocializmusról” – írta jászi azonosítatlan levelezőtársának 1933. szept-
ember 26-i kiadatlan levelében. oszk kézirattár, „korai levelek” feliratú doboz, 
külön jelzet nélkül.

8 „szocializmus cikkem most jelent meg az encyklopédiában” – írta jászi csécsy 
Imrének kiadatlan levelében 1934. december 10-én. oszk kézirattára, 163/1540. 

9 carlo rosselli: Dall’esilio. Lettere alla moglie. 1929–1937. Passigli, Firenze, 1997, 
156.

10 jászi oszkár válogatott levelei, i. m., 344–348.
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Az egyik legfontosabb harmincas évekbeli levele ez jászinak (s egyben talán 
a legkoncepciózusabb is), amelyben egykori titkárának, régi barátjának arra 
a bejelentésére válaszol, hogy felhagy addigi magánhivatalnoki munkájával, 
s a továbbiakban a Századunk című folyóirat szerkesztésének, jászi egykori 
munkája folytatásának szenteli magát. jászi levele nagyszabású politikai-
ideológiai iránymutatás a Századunk szerkesztéséhez, egyben összefoglalá-
sa saját eszmei tájékozódásának, amely véletlen módon összekapcsolódik a 
gl kiadványai felfedezésének élményével. Hosszabban, bár lerövidítve idé-
zem, hogy érzékelhetővé váljanak a személyes motívumok összefonódásai a 
gl-olvasmányélménnyel: 

„Terveid erősen foglalkoztatnak. Nemcsak baráti, de önző szempont-
ból is. Nagyon fájó volt ugyanis az érzés, hogy nincs senki, aki az 
eszméimet, helyesebben az irányvonalamat folytatná. A Fiam termé-
szetesen 18 évével teljesen a moszkvai varázs alatt áll, Századunk-beli 
barátaim pedig, – bármily derekasak és kiválóak is – egy új szinté-
zis nélkül állanak, vagyis fegyvertelenül úgy a bolsevizmussal, mint 
a szoci revizionizmussal szemben. Nagy öröm, sőt vigasz azt látni, 
hogy Te férfikorod delén hajlandó volnál a munkát ott folytatni, ahol 
én elhagytam. Már Századunk-beli cikked (minden hevenyészettsége 
dacára) arról győzött meg, hogy ha még nincsenek is megoldásaid, 
a problémákat rendkívül tisztán látod, s egy új világnézetnek heve s 
ritmusa él már benned. Ugyanis már kiforrott benned az a gondolat, 
hogy szabadság és Igazságosság nélkül el kell pusztulnia a világnak, 
vagy egy olyan vegetatív szolgaság fog bekövetkezni, melyben valami-
re való embernek nem érdemes többé élni. […] Akkor is a lelkemből 
beszéltél, amikor a helyzet lényegét a liberalizmus talpra állításában 
látod.” 

Mint látható, a levél eddigi részében még nem esett szó a párizsi olasz 
emigrációról – a gl-ről azonban igen, hiszen a „szabadság és Igazságos-
ság” a giustizia e libertà fordítása. öntudatlanul vagy tudatosan, jászi nor-
maként, a vágyott „új szintézis”, „új világnézet” kulcsfogalmaiként kezelte 
e levélben a gl motívumát.11 Feltűnő az is, hogy a Századunkat jászi úgy 
értékelte e levélben, mint aminek szerzői tanácstalanok, és nem tudnak el-
lenállni a bolsevizmus és a „szoci revizionizmus” hatásának. ez igaz lehetett 
a folyóirat némely szerzőjére, másokra azonban nem: a Századunkról ta-
nulmányt író szalai Pál szerint12 a lap szocialisztikus szemléletű írásainak 

11 A gl mozgalma (és folyóirata) giosuè carducci Victor Hugóhoz című költemé-
nye záró szavai nyomán kapta a nevét. lásd: stanislao g. Pugliese: Carlo rosselli. 
Socialista eretico ed esule antifascista. bollati boringhieri, 2001, 120. 

12 szalai Pál: A századunk és a szép szó a magyar társadalomtudomány fejlődésé-
ben. In: Valóság, 1982/12., 34–49.
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szerzői számára főként a marxizmust meghaladó szocialista gondolkodó, 
Hendrik de Man művei jelentették a tájékozódási pontot a húszas-harmin-
cas évek fordulóján,13 de megjelentek benne a szabadpiaci liberalizmus téte-
leire hivatkozó szerzők is. jászit, úgy tűnik, az előbbi irány irritálta inkább, 
s nem az utóbbi. Talán az adalék az ifjú bolsevizáló lélek pszichológiájához 
című cikke, majd a károlyi Mihály bolsevizmus-rokonszenvétől elhatároló-
dó írása nyomán kialakult 1930-as vitáinak, vagy a braun róberttel (a fo-
lyóirat egyik legtekintélyesebb szerzőjével) a szovjet kísérlet megítéléséről 
folytatott levélvitájának14 a hatására alakult ki jásziban ez a képzet a Száza-
dunk ideológiai állapotáról. 

elgondolkodtató az is, hogy „a liberalizmus talpra állítását” helyes-
li csécsy nézeteiben, miközben néhány sorral előbb még „új világnézetet” 
emlegetett – a liberalizmus pedig régi világnézet. A harmincas években 
mindvégig megfigyelhető jászi levelezésében, hogy amikor az „új szintézis” 
szükségességéről ír (márpedig sokszor ír róla), hol újfajta szocializmusnak, 
hol újfajta liberalizmusnak nevezi. ennek a fogalmi rugalmasságnak az az 
előfeltétele, hogy e két izmusban ne egymás javaslatait kizáró eszméket lás-
son, hanem összeegyeztethető, s egymás javaslatait kiegészítő ideákat. A gl 
fogalmai éppen ezt jelképezik. A fenti levélrészletben emlegetett csécsy-
cikk egyébként roosevelt elnök könyvéről szólt; értékelése alkalmat adott 
jászinak arra, hogy kifejtse elítélő (budapesti barátjával egyetértő) vélemé-
nyét a tervgazdasági kísérletekről, továbbá a bolsevizmus veszélyéről, 

„mellyel szemben nem lehet elég korán a szabadság, Igazságosság s 
Nemzetköziség ősi nagy szimfóniáját megszólaltatni!! Azt hiszem, 
erre már megérett a talaj. Így a boldogság egy nemével látom, hogy 
a párisi olasz emigrációnak egyik legnemesebb és legtehetségesebb 
csoportja nyíltan hadat üzent úgy a fasizmusnak, mint a bolseviz-
musnak és a II. Internacionálénak. Folyóiratuk, a Parisban megjelenő 
Giustizia e Libertà egy lázas és minden reményre feljogosító útkeresés. 
ezért az egy kiadványért meg kell tanulnod olaszul! (küldök egyide-
jűleg néhány példányt!)”

A levél zárlatában jászi még egyszer visszatért a giustizia e libertà 
kezdeményezésére, s ajánlotta csécsynek, hogy vegye fel a kapcsolatot 
Menczer bélával Párizsban. csécsy kissé rezignáltan válaszolta oberlini 

13 lásd például gönczi jenő cikkét: szocialista hitújítás. In: Századunk, 1929/5., 
295–301. 

14 Az utóbbiról lásd: Takáts józsef: eötvös-revízió. jászi oszkár levele az Uralkodó 
eszmékről 1935-ben. In: 2000, 2012/9., 27–35.
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mesterének, hogy valamelyest tud olaszul,15 és Menczerrel felveszi a kap-
csolatot: s valóban, amikor 1933 végén Párizsban járt, találkoztak is. Annak 
nincs nyoma hármuk levelezésében, hogy Párizsban Menczer olasz baráta-
ival is találkozott volna; nem is tartom valószínűnek. csécsytől jóval távo-
labb állt a gl forradalmi liberális szocializmusa, mint jászitól, ő valóban 
„a liberalizmus talpra állításának” a lehetőségét kereste a harmincas évek 
közepén,16 míg a gl vagy rosselli inkább „a szocializmus újfajta talpazatra 
állításának” lehetőségét. Ugyanakkor a következő években újra és újra ér-
deklődött Menczertől a gl-ről,17 salveminiről,18 s a rosselli-testvérek meg-
gyilkolása után közölte a Századunkban Menczer róluk írt nekrológját.19

A csécsynek való levélírás másnapján, október 16-án jászi 
Menczernek is írt. e levele nem található meg kiadott válogatott levelei kö-
zött, ezért hosszabban idézem. jászi amerikai levelei ritkán lelkesek, magyar 
levelezőtársaival szemben gyakran fogalmazott élesen, kritikusan, olykor 
kíméletlenül, különösen, ha politikai jellegű művükről vagy véleményük-
ről mondott ítéletet. Így az alábbi sorok kivételszámba mennek harmincas 
évekbeli levelezésében: 

„szép leveled nagy öröm, sőt vigasz volt számomra. Nagy izoláltsá-
gomban már-már azt hittem, hogy végleg eltrotlisodtam s elvesztet-
tem a kontaktust a világgal oberlini kolostoromban. jól esik tehát 
látni, hogy a lényeges kérdésekben teljesen egy úton haladunk s az a 
szintézis, mely felé a nemes Giustizia e Libertà törekszik, ugyanaz, a 
mi már a H. sz. [Huszadik század] korában a szemem előtt lebegett s 
amely az emigrációban még világosabb lett előttem. Hogy a politika 
alapvető erkölcsi kérdésekre való válaszadással kezdődik, melyek ta-

15 csécsy Imre kiadatlan levele jászi oszkárhoz, 1933. november 26. oszk kézirat-
tár, „korai levelek” feliratú doboz, külön jelzet nélkül. „A giustizia e libertà-val 
megpróbálok megbirkózni – írta csécsy –, mert valami keveset mégis értek ola-
szul, s ha időm lenne, örömmel meg is tanulnék.”

16 lásd erről például csécsy Imre talán legkoncepciózusabb (kiadatlan) levelét jászi-
hoz: 1935. június 21. oszk kézirattára, 163/399.

17 Menczer béla kiadatlan levele csécsy Imréhez, 1936. november 24. oszk kézirat-
tára, 163/1751. „A giustizia e libertà hangja és felfogása a régi, vagy ha lehet, még 
élesebb. Igaz ellenben, hogy a »g. e l.« minden katonailag kiképzett s más mozgal-
mi funkció által nem kötött tagja, carlo rosselli barátom parancsnoksága alatt, a 
spanyol köztársaságért harcol Huescánál. […] A hetilap továbbra is megjelenik, a 
folyóiratot rosselli távolléte s a »hadibudget« miatt be kellett szüntetni.”

18 Menczer béla kiadatlan levele csécsy Imréhez, 1936. december 5. oszk kézirat-
tára, 163/1751. e levelében csécsy érdeklődésére salvemini Il Vaticano e la guerra 
L’Etiopia című cikksorozatáról írt az etióp emigrációval szoros kapcsolatban álló 
Menczer. salvemini különben már a húszas évek végén ismert szerző volt a szá-
zadunk körében: The Fascist Dictatorship in Italy című, 1928-as könyvéről gönczi 
jenő írt ismertetést (Századunk, 1929. IV. évfolyam, 8. szám, 504.). 

19 Menczer béla: A rosselli-testvérek halálára. In: Századunk, 1937/6–7., 247–249.
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pasztalatilag vagy induktive nem oldhatók meg, az oberlini tanításom 
alapvető tétele immár nyolc év óta.
Persze a végső morális problémák hangsúlyozása még nem elegen-
dő. A gazdasági adottságokra is kell választ adni. A kommunizmus 
gazdasági visszautasítása épp oly fontos, mint erkölcsi visszautasítása 
immorális módszereinek. erre nézve még hiányzik az alapvető szin-
tézis. sem george-nak, sem Dühringnek, sem oppenheimernek nem 
sikerült a liberális szocializmusnak egy elfogadható rendszerét kidol-
gozni. Ha Parisba jutok (s ezt nagyon remélem) szeretnék egy beható 
eszmecserét folytatni a g. e l. embereivel.”

A gl embereivel való párizsi találkozás tudtommal elmaradt, pedig 
jászi 1934-ben fél évet töltött európában, hosszabb időt Franciaországban 
is: február–márciusban a tengerparton, szeptember elején Párizsban.20 Ma-
gántermészetű okai éppúgy lehettek ennek, mint politikaiak: unokaöccse 
szeptemberben már londonban élt, s időközben megváltoztak jászi nézetei 
is a gl-ről, amint arról 1934. január 2-i levele tanúskodik, amely egyébként 
a leginkább bíráló (majdhogynem kioktató) hangnemű levél a Menczernek 
írottak, s általam is ismertek közül. Az itt idézett bekezdés apropója jászi 
fiának a Párizsba érkezése:

„ebben [a szótértésben] nem csak gyuri [jászi fia] marxista dialekti-
kája lesz hibás, hanem a Giustizia e Libertà ideológiájának szerfelett 
vague [iránytalan, határozatlan] természete is. Persze bizonyos, hogy 
a hangsúly csak a kooperatív szocializmuson lehet. De hogy ez mi, 
senki sem tudja. sehol semmi kísérlet emez alapvető kategóriáknak 
kidolgozására. A tervgazdasági bálvánnyal szemben is semmi elha-
tárolás. Az egész koncepció úgy lebeg, mint Mohamed koporsója. e 
mellett félnek Marxhoz és a bolsevizmushoz komolyan hozzányúlni. 
Ilyen eszközökkel és felkészültséggel a mozgalom csak egy erőtlen in-
tellektuel tiltakozás maradhat. Hogy a mozgalom a genfi pacifizmus 
hipokrízisével és csődjével még mindig nem tudott tisztába jönni, leg-
jobban mutatja minden realitási érzék hiányát. […] »A produktivitás 
közös frontja« tényleg a legfontosabb dizideratum, a melynek egyelő-
re összes alapfeltételei hiányoznak. jelszók hangoztatása nem elég, a 
szocializmusnak egy újabb tudományos alapvetése szükséges minden 
vonatkozásban.”21

20 litván: i. m., 357., 363. 
21 jászi oszkár kiadatlan levele Menczer bélához, 1934. január 2. jászi e levele a 

borbándi gyula-gyűjteményben található: Müncheni Magyar Intézet, regens-
burg. Menczer béla-csomó. – köszönettel tartozom k. lengyel zsoltnak, az Inté-
zet igazgatójának a kutatásomhoz nyújtott segítségéért.
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jászi leveléből nem derül ki, hogy a Qgl-nek mely írásai váltották 
ki ingerült bírálatát. A gl (olaszul: a giellista mozgalom), s így a folyóirata 
is, ideológiai értelemben, tág antifasiszta és szocialista alapon, vegyes és 
változékony volt. Maga carlo rosselli azonban éppoly határozott bírálója 
volt a marxizmusnak, a szovjet rendszernek és az állami tervgazdálkodás 
eszméjének, mint jászi.22 De volt eltérés is a nézeteik között. A Socialismo 
liberale szerzője a marxizmus meghaladását a szocializmus megújulása 
előfeltételének tekintette, ám így írt róla: „Amikor azt mondjuk, hogy 
Marx meghaladott, nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy nem maradt 
semmi élet és életerős a gondolkodásában. ellenkezőleg. […] A fiú függet-
lenedik, de nem tagadhatja meg saját apját. A mai szocialisták Marx gyer-
mekei…”23 jászi antimarxizmusa ennél élesebb, teljesebb volt. Miközben 
rosselli (már harmincas évek eleji, a Qgl-be írt cikkeiben, például a Note 
sulla russia címűben) bírálta a sztálini diktatúrát, a bolsevik forradalom 
nagy időszakát elismeréssel emlegette.24 jászi ellenben az egész bolseviz-
must utasította el. levelének gl-bírálata mégis elvéti a tárgyát, amikor 
nem politikai mozgalomnak, hanem elméleti műhelynek tekinti a gl-t, 
amelynek célja a kooperatív szocializmus „tudományos alapvetésének” a 
kidolgozása. ez jellegzetesen doktriner félreértés. 

ráadásul a bírálatból, hasonló hangnemben, a levelezőpartnerének 
is kijutott, nemcsak olasz barátainak: „Te is elképesztően leegyszerűsíted a 
helyzetet, a mikor a fascizmust dögrováson látod”, írta Menczernek, aki e 
levél után hosszú hónapokon át nem írt oberlinbe. csak két évvel később 
újult fel kettejük levelezése: jászi 1936. január 18-án így írt unokaöccsének: 
„alig hallottam rólad valamit az utolsó másfél év alatt.” A levélben nincs 
utalás a gl-re (ekkor Menczer már másfél éve londonban élt), zárlatának 
pedig némi kiengesztelés jellege van: „Aki a 60-on túl van, annak több-
nyire nincs igaza, amint a harmincon aluliak is csak nagyon ritkán lát-
nak tisztán. A Te korosztályod áll a legközelebb az igazi meglátásokhoz!”25 
Fél évvel későbbi levelében hozta csak szóba jászi az olaszokat: „Az olasz 
emigráció kiadványait már rég nem kapom; csak salvemini utján tudok 

22 Vö. egyed Péter: Huszadik századi olasz gondolkodók a szabadságról. In: uő: Sza-
badság és szubjektivitás. koMP-Press–korunk, kolozsvár, 2003, 95.; rosselli 
marxizmus-bírálatáról lásd: Pugliese: i. m., 96–105. 

23 carlo rosselli: Socialismo liberale. einaudi, Torino, 1997, 73. 
24 lásd elisa signori nagy bevezető tanulmányát: Fra le righe. Carteggio fra Car-

lo rosselli e Gaetano Salvemini. A cura di elisa signori. FrancoAngeli, Milano, 
2009, 50.; rossellinek a szovjet rendszerről adott kritikájáról: ekaterina Naumova: 
carlo rosselli e la russia: critica del regime totalitario. In: gaetano salvemini – 
ekaterina Naumova: Carlo e Nello rosselli; Carlo rosselli e la russia: critica del 
regime totalitario. galzerano – Qualecultura, 1997, 28–30. 

25 jászi oszkár kiadatlan levele Menczer bélához, 1936. január 18. Müncheni Ma-
gyar Intézet, regensburg. borbándi gyula-gyűjtemény, Menczer béla-csomó.
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mozgalmukról.”26 ezek szerint jászi hosszabb ideig rendszeresen kapta 
– úgy látszik, nem Menczer és nem salvemini útján, hanem közvetlenül 
– „az olasz emigráció kiadványait”: hogy ez a megfogalmazás csak a gl 
folyóiratát vagy hetilapját jelenti-e, vagy mást is, csak találgathatjuk. el-
képzelhető, hogy jászi a Qgl ugyanazon postázási listáján szerepelt, mint 
Harold laski. Az Menczer rossellihez írt egyik leveléből tudható, hogy az 
olasz emigráns vezető is tudott jásziról;27 nehezen elképzelhető, hogy az 
1933-ban újra (egy évre) Párizsba áttelepülő Menczer ne beszélt volna új 
liberális szocialista barátjának nálánál jóval ismertebb liberális szocialista 
rokonáról. A tervezett személyes kapcsolat azonban nem jött létre jászi és 
rosselli között. 

Az elmaradt találkozásnak talán az is oka lehetett, hogy 1933–1934-
től kezdve fokozatosan eltávolodott egymástól salvemini és rosselli 
politikai álláspontja – márpedig jászi olasz politikai tájékozódásában 
salvemini volt a mérce. A két antifasiszta emigráns vitája elsősorban a 
gl-mozgalom függetlensége megőrzésének, illetve a kommunistákkal 
való együttműködés szükségességének kérdése miatt alakult ki.28 Ame-
rikai életrajzírója szerint salvemini azzal magyarázta az 1934-re bekö-
vetkezett szakadást, hogy a gl-ben „mélységes kommunistabarát hatás” 
kezdett érvényesülni, amit ő nem tudott elfogadni.29 salvemini éppoly 
intranzigens antikommunista volt, mint oberlini barátja: a népfront stra-
tégiáját is elutasította, mert cinikus kommunista taktikának látta, amely 
a demokratikus baloldal kommunizmus és fasizmus közötti „harmadik 
útjának” eltűnéséhez vezet – márpedig ő a gl-t éppen ilyen „terza via”-
nak szerette volna látni. lehetséges tehát, bár nem bizonyos, hogy jászi 
azért vált tartózkodóbbá vagy elutasítóbbá a gl-lel szemben, mert ame-
rikai olasz barátja is tartózkodóbbá és elutasítóbbá vált.

jászi általam ismert levelezésében legközelebb 1937-ben, a rosselli-
testvérek meggyilkolásakor tűnik fel a gl: kiadatlanul maradt, de szűk 
körben magyarul sokszorosított, budapesten terjesztett nekrológot írt 
carlo rosselliről, amely talán az özvegyéhez és a gl-hez is eljutott Pá-
rizsba.30 „Mellékelem kis jegyzetemet rosselliről – írta csécsy Imrének 
budapestre. – Nem ismertem személyesen, de közös barátaink voltak. le-
het, hogy cikkem, pláne nevem alatt, nem bírná ki a pesti nyilvánosságot. 

26 jászi oszkár kiadatlan levele Menczer bélához, 1936. augusztus 24. Müncheni 
Magyar Intézet, regensburg. borbándi gyula-gyűjtemény, Menczer béla-csomó.

27 Menczer béla kiadatlan levele carlo rossellinek, 1934. június 18. Istituto storico 
della resistenza in Toscana, Fondo: Archivi di giustizia e libertà, subfondo: 
carlo rosselli, serie 1: carteggi di carlo rosselli. – köszönettel tartozom Mirco 
bianchinak, az IsrT munkatársának firenzei kutatásaim segítéséért.

28 Fra le righe, i. m., 46. skk. 
29 charles killinger: Gaetano Salvemini. a biography. Praeger, Westport, 2002, 270. 
30 lásd: Takáts józsef: Három magyar nekrológ a rosselli-testvérekről. In: aetas, 

2012/2., 118–134.



TakÁTS jÓzSEF 
az elmaradt találkozás…

93

Ha kell, adjátok ki anonym. Ha így sem lehet, sokszoroztasd a költsé-
gemre s légy szíves elküldeni annak a pár embernek, akiket a megemlé-
kezés talán érdekelne.”31 Nyilvánosan 1938-ban The Good Society, illetve 
a jó társadalom című tanulmányában hivatkozott rossellire és párizsi 
körére: „a szocializmus és a liberalizmus megbékítésére a legjelentősebb 
erőfeszítést éppen az emigráns olasz szocialisták fejtették ki a sajnos tra-
gikus véget ért carlo rosselli vezetése alatt”. lábjegyzetben hozzáfűzve: 
„Giustizia e Libertà c. folyóiratában, Párizs.”32

Az elmaradt találkozás ellenére a gl-lel való megismerkedés ma-
radandó következményekkel járt jászi életművében. 1937. július 3-án írt, 
csécsynek szóló levelében a rosselli-testvérek megölése feletti megdöb-
benés összekapcsolódott egy könyvtervvel: „Állandóan e szörnyűség 
hatása alatt állok és könyvet tervezek írni arról a századokat betöltő iro-
dalomról, mely az egyén jogát vitatta a zsarnok megölésére.”33 A könyv 
sok éven át készült, társszerzővel, s többszörösen átíródott, mire 1957-
ben against the Tyrant. The Tradition and Theory of Tyrannicide címmel 
megjelent34 – egyes részei azonban már a negyvenes évek elejére elké-
szültek.35 én úgy vélem, hogy a zsarnokölés elmélete iránti érdeklődés 
a gl mozgalma megismerésének a hatására rögzült jászi gondolkodásá-
ban. Ahogyan elisa signori fogalmazott: a merényletek, s velük összefo-
nódva a zsarnokölés témája a giellista környezet, s azon túl, általában az 
egész olasz emigráció Leitmotiv-ot képező „folytonos belső ellentmondá-
sa” volt.36 Magát rossellit is erősen foglalkoztatta a zsarnokölés terve és 

31 jászi oszkár kiadatlan levele csécsy Imrének, 1937. július 3. oszk kézirattára, 
163/1543

32 jászi oszkár: A jó társadalom. In: uő: A kommunizmus kilátástalansága és a szo-
cializmus reformációja, i. m., 262–263.

33 A teljes levelet lásd: Takáts józsef: Három magyar nekrológ a rosselli-testvérekről. 
In: aetas, 2012/2., 131. 

34 oscar jászi – john D. lewis: against the Tyrant. The Tradition and Theory of 
Tyrannicide. The Free Press, glencoe, 1957.

35 oscar jászi: The stream of Political Murder. In: The american journal of Economics 
and Sociology. Vol. 3, No. 3, April, 1944, 335–355. A tanulmány lábjegyzete így 
hangzik magyarul: „e cikk az alábbi, megjelenés előtt álló könyv fejezete: against 
the one – Past, Present and Future of Tyrannicide.” jászi már 1941 nyarán a könyv 
befejezését tervezte: jászi oszkár kiadatlan levele csécsy Imrének, 1941. július 9. 
oszk kézirattára, 163/1547. 

36 Fra le righe, i. m., 66. lásd még ugyanerről: joel blatt: „carlo rosselli’s socialism”. 
In: spencer M. Di scala (szerk.): Italian Socialism: between Politics and History. 
University of Massachusetts Press, Amherst, 1996, 86–90. e témának mozgalom-
történeti művében alfejezetet szentelt Mario giovana is: Giustizia e Libertà in 
Italia. Storia di una cospirazione antifascista 1929–1937. bollati boringhieri, 2005, 
97–112. 
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igazolása, s lehetséges, hogy éppen ez vezetett meggyilkoltatásához.37 Ha 
időben megjelent volna, a zsarnokölés-elméletet tárgyaló mű lett volna 
jászi szellemi hozzájárulása a giellista küzdelemhez. 

37 Vö. Pugliese: i. m., 6. A rosselli-testvérek meggyilkoltatásáról máig viták foly-
nak olaszországban: csak az elmúlt negyedszázadban négy könyv jelent meg a 
gyilkosságról és feltételezett megrendelőiről, részben ellentétes magyarázatokkal. 
A rosselliről szóló szakirodalom többsége szerint az oVra, a Mussolini-rend-
szer titkosrendőrsége volt a megrendelő, a kisebbségi vélemény szerint viszont az 
NkVD, a szovjet titkosszolgálat, amely a spanyol polgárháború végén sorra likvi-
dálta rivális szocialista ellenfeleit. 
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DeMeTer M. ATTIlA

A lIBERAlIzMUs PARADOxONAI: Az EMBERI 
jOGOK és A NEMzEtI szUvERENItás EszMéINEK 

KAPCsOlAtA
A lIBERAlIzMUs PARADOxONAI…

kétségkívül paradox dolog egyazon tanulmány címében egymás mellé ren-
delni az emberi jogok és a nemzeti szuverenitás (az állampolgárság) eszméit: 
hiszen míg az egyik az egyetemesség igényét, addig a másik a partikula-
ritásét hordozza. Ha más szavakkal akarnánk ugyanezt az ellentétet érzé-
keltetni, akár azt is mondhatnánk: míg szükségképpen vagyunk emberek, 
nem vagyunk ugyanilyen szükségszerűen állampolgárok. Állampolgárok-
ká akkor válunk, ha befogad bennünket egy partikuláris politikai közösség. 
embernek viszont születünk. ennek ellenére ez a paradoxon, ami tehát tu-
lajdonképpen a partikuláris és az egyetemes ellentétéből származik, még-
iscsak létezik, s ha nem korábban, akkor 1789-ben végérvényesen nyilván-
valóvá is lett. A francia forradalom híres jognyilatkozata ugyanis egyszerre 
beszélt az „ember” és a „polgár” jogairól.

A filozófia történetében az első olyan gondolkodó, aki felismerte, 
hogy a liberalizmus alapelveiből, s az emberi szabadság eszméjéből tulaj-
donképpen a „világpolgárjognak” is következnie kellene, s hogy ez ellen-
tétben áll a szuverén államok akkori (és jelenlegi) rendszerével, kant volt. 
az örök békéről szóló írásának1 harmadik definitív cikkelyében ezért azt 
állította, hogy legalább egy világpolgári jog mindenképpen létezik, ez pedig 
minden embernek a hospitalitáshoz való joga: azaz ha valaki másnak a föld-
jére lép, ezért még ne bánhassanak vele ellenségesen. ez a jog nem vendég-
jog, állította, csupán a látogatás joga, azaz minden embernek az a joga, hogy 
magát „társaságul felkínálja”, amire már egyszerűen az a tény is feljogosítja, 
hogy „a Föld felszíne közös birtok”, s rajta „az emberek nem szóródhatnak 
szét végtelenségig, hanem végül is „meg kell tűrniük egymást”, és „senkinek 
sincs eredendően több joga, hogy a Föld valamely helyén legyen, mint bárki 
másnak”.

Az emberi jogoknak az állampolgársággal való összefüggését azonban 
igazán mélyrehatóan Hannah Arendt elemezte a totalitarizmus gyökereiről 

1 Immanuel kant: az örök békéről. Fordította babits Mihály. kriterion könyvkiadó, 
bukarest, 1971, 70.
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szóló munkájában,2 gyakorlatilag arra a – látszatra meghökkentő, de végső 
soron nagyon is logikus – álláspontra helyezkedve, hogy az emberi jogok 
eszméje és a nemzeti szuverenitás követelése között nyilvánvaló történelmi, 
de egyszersmind rejtett logikai kapcsolat áll fenn, ami eleve lehetetlenné te-
szi, hogy az emberi jogok a maguk tiszta univerzalitásában valaha is érvény-
re jussanak. érdemes érvelését felelevenítenünk, hogy ennek a paradoxon-
nak a természetét megértsük.

Arendt elemzése egy sor, a nacionalizmus keletkezésével és természe-
tével kapcsolatos megállapításból indít, nacionalizmuson értve azt a – fran-
cia forradalommal először bekövetkező – történelmi folyamatot, melynek 
során az állam úgymond „eszközszerűvé silányul”, azaz a nemzeti ideológia 
szimpla eszközévé válik. „A nacionalizmus – írja – lényegében az állam el-
fajulásának a kifejeződése, melynek során az a nemzet eszközévé silányul, 
miközben az állampolgári azonosulást felváltja a nemzeti közösséggel való 
identifikáció.”3 A nacionalizmus tehát állam és nemzet rejtett konfliktu-
sát jelenti, s Arendt szerint államnak és nemzetnek ez a konfliktusa már a 
modern nemzetállam születésekor megjelent, amikor a francia forradalom 
az Ember és polgár jogainak nyilatkozatát a nemzeti szuverenitás igényével 
kombinálta. a modern nacionalizmus születése tehát gyakorlatilag egybe-
esett az emberi jogok deklarálásával, és minden jel arra utal, hogy itt többről 
van szó, mint véletlenszerű történelmi egybeesésről.

Alaposabban megnézve azt találjuk, hogy a természetes emberi jo-
gok, azaz az embert emberi mivoltánál fogva megillető jogok eszméjének 
a népszuverenitás vagy nemzeti szuverenitás igényével való eszmei/logikai 
kapcsolata tulajdonképpen kétirányú. egyik irányban ez egy feltételezett-
ségi viszony, ami azt jelenti, hogy az úgynevezett természetes jogok csakis 
az állampolgárság révén gyakorolhatók, vagyis az egyetemesként kinyilat-
koztatott jogok csakis egy partikuláris politikai közösségben való részvétel 
révén gyakorolhatók. ez megmagyarázza az említett jognyilatkozat címé-
ben tetten érhető kétértelműséget, s egyszersmind fényt derít az egyetemes 
és partikuláris, emberi és polgári ellentétére is. Továbbá mutatja azt, hogy a 
természetes emberi jogok eszméje és a népszuverenitás követelménye vagy 
igénye között történelmi, deklarált kapcsolat van. Mindmáig vannak ezért 
olyan szerzők, akik azt tartják, hogy emberi jogokról beszélni nemzetállami 
garanciák nélkül értelmetlenség. Így például Michael keating a Nemzetek 
az állam ellen című könyvében, katalónia és Québec példáit elemezve ma is 
egyértelműen arra az álláspontra helyezkedik, hogy a polgári jogok és sza-
badságok kerete a nemzetállam, mert noha ezeket egyetemes módon nyilat-
koztatják ki, gyakorlati megvalósulásuk a törvényekbe való foglalásuktól s 
az állami megerősítéstől függ. következésképpen csupán az állampolgárság 

2 Hannah Arendt: Az emberi jogok keltette bonyodalmak. Fordította Módos Mag-
dolna. In: uő: a totalitarizmus gyökerei. európa könyvkiadó, bp., 1992, 349–374.

3 Hannah Arendt: A törzsi nacionalizmus. In: uő: i. m., 275–291, 278.
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s a nemzeti közösséghez való tartozás révén képesek az emberek ezeket a 
jogaikat gyakorolni. „Az Ember és polgár jogainak 1789-es, ünnepelt nyilat-
kozata – mondja –, az emberi jogok gyakorlását tételesen is az állampolgár-
sághoz s a népszuverenitáshoz kötötte.”4

csakhogy ez a kapcsolat fordított irányban is fennáll, vagyis mond-
hatjuk azt, hogy a népszuverenitás igénye magából a természetes jogok esz-
méjéből következik. Ahhoz, hogy ezt megérthessük, rousseau filozófiájához 
kell fordulnunk. rousseau ugyan a francia forradalom idején már nem élt, 
de „tanítványa”, sieyès abbé (majd robespierre) révén mégis a politikai ese-
ményekre legnagyobb hatással lévő filozófusnak bizonyult, legalábbis 1789 
és 1794 között. rousseau volt az, aki maradandó érvénnyel fogalmazta meg 
a tézist, miszerint az ember „szabadnak születik”, azaz szabadsága emberi 
mivoltának velejárója, következésképpen nem az intézményes politikai álla-
potok függvénye: az ember szabadnak születik és nem szabaddá válik adott 
politikai/intézményi feltételrendszer mellett. Az ember tehát nem azért 
szabad, mert valamiféle egyházi vagy világi autoritás jogokkal felruházta, s 
jogait nem is a teremtőtől kapja (ez áll például az amerikai Függetlenségi 
nyilatkozatban), hanem saját jogon bírja őket: szabadsága eleve, emberi 
mivoltánál fogva megilleti, s ezért az emberi szabadság állapota ontoló-
giai szempontból prioritást élvez az intézményes, fennálló politikai álla-
potokhoz képest.5

A francia forradalom olyan korabeli bírálóinak, mint például ed-
mund burke, még az volt a véleményük, hogy a szabadságot s az ember 
elidegeníthetetlen jogait az állam képtelen biztosítani, ha egyszer ezek 
megelőzik a politikai állapotokat. „Az emberek – mondotta burke – nem 
élvezhetik egyszerre a polgári és nem polgári állapotok jogait.”6 Valójában 
azonban rousseau egész igyekezete arra irányult, hogy olyan kormányzati 
rendszert gondoljon ki, amelyik a politikára képezné le a természeti állapo-
tot. „Az ember szabadnak született, és mégis mindenütt láncon van. […] 
Hogyan ment végbe ez a változás? Nem tudom. Mi teheti törvényessé? ezt 
a kérdést, azt hiszem, meg tudom oldani.”7 Tanítása tehát azért volt (azért 
lehetett) jó a forradalmárok céljaira, és azért értékelődött föl még inkább 
1792 után, mert nem egyszerűen a szabadság állapotának intézményesítését 
kérte (tulajdonképpen minden forradalomnak ez a célja), hanem egyszer-
smind egy új kormányzati formát is sürgetett, s e két követelés messzeme-

4 Michael keating: Nations against the State. Palgrave, New York, 2001, 31.
5 ezért mondjuk mindmáig a liberalizmusról, hogy „primacy-of-right theory”, azaz 

olyan elmélet, amely a jog elsőbbségét tanítja a törvénnyel szemben, hiszen ezek a 
jogok éppen emberi méltóságunkból fakadnak.

6 edmund burke: Töprengések a francia forradalomról és egynémely londoni tár-
saságok ezen eseménnyel kapcsolatos tevékenységéről. Fordította kontler lászló. 
Atlantisz kiadó, bp., 1990, 147.

7 jean-jacques rousseau: a társadalmi szerződésről. Fordította Mikó Imre. 
kriterion könyvkiadó, bukarest, 1972, 22.



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

98

nően összefüggött egymással. Az igazi társadalmi rendszernek az emberek 
természeti állapotát kell leképeznie a politikára, s amennyiben az emberek 
természeti állapotukban szabadok, s ebben a minőségükben egyenlők, ak-
kor ez az államrend nem lehet más, mint a köztársaság (későbbi nevén: 
demokrácia). A szabadság rendszerének megalapozásához, következte-
tett tehát rousseau, a nép kezébe kell adni a hatalmat. látható módon ő 
a szabadság intézményesítését a politikai egyenlőség és a népszuverenitás 
követelményének rendelte alá: a szabadság követeléséből következett tehát 
a népszuverenitás igénye.

Az Ember és polgár jogainak nyilatkozatát rousseau szellemisége 
hatja át: a nép szuverenitását (amely különbözik a fejedelemétől) nem Isten 
kegyelméből, hanem az ember nevében nyilvánítja ki, és ezek után termé-
szetesnek tűnik, írja Arendt, hogy ha az ember „elidegeníthetetlen” jogai 
érvényre jutnak, a nép szuverén önkormányzáshoz való jogának részévé 
válnak. Vagyis, vonja le a konklúziót Arendt, alighogy az ember színre lé-
pett tökéletesen felszabadult, tökéletesen különálló lényként, aki méltóságát 
magában hordja, és nem szorul e tekintetben semmiféle szélesebb, őt fel-
ölelő rendre, máris eltűnt és átváltozott a nép egy tagjává. Az emberi jogok 
egész kérdésköre ilyenformán kibogozhatatlanul összefonódott a nemzeti 
felszabadulás kérdésével: úgy tűnt, semmi más nem biztosíthatja e jogokat, 
mint a felszabadult nép szuverenitása. s mivel a francia forradalom óta az 
emberiséget nemzetek családjának tekintették, fokról fokra nyilvánvalóvá 
vált, hogy az ember igazi megjelenési formája nem az egyén, hanem a nép.8

Mindennek egyik következménye az volt, hogy az európai államok 
magukat egyre inkább nemzeti elven kezdték legitimálni, azaz európa el-
fogadta és magáévá tette azt az álláspontot, hogy az egyetlen legitim for-
mája az államiságnak a nemzetállam, ráadásul – miként arra lord Acton 
is figyelmeztetett9 – a franciák a nemzeti szuverenitást az állami intézmé-
nyek „fölé” emelték. ezért is válhatott a nacionalizmus az államiság új le-
gitimációs doktrínájává. A gondolatot, miszerint csupán a nemzeti akarat 
legitimálhatja az államiság formáját, nagyon precízen fogalmazta meg már 
a forradalom idején a forradalom kezdeti szakaszának legjelentősebb teore-
tikusa, s egyszersmind egyik legbefolyásosabb politikai személyisége, a már 
említett sieyès abbé. érdemes ugyanakkor figyelni arra, hogy a nemzeti le-
gitimációs elvet maga sieyès is a természetes jogra vezeti vissza. Igaza van 
tehát Arendtnek, amikor azt mondja, hogy az emberi jogok egyszerre ké-
pezik elidegeníthetetlen örökségét minden emberi lénynek, de ugyanakkor 
egyedi örökségét az egyedi nemzeteknek. ezek a jogok a nemzetet egyfelől az 
általános emberi jogok nyilatkozatából folyó törvények megtartására köte-

8 Hannah Arendt: Az emberi jogok keltette bonyodalmak, i. m.,350.
9 lord Acton: A nacionalizmus. Fordította Horkay Hörcher Ferenc. In: ludassy 

Mária (szerk.): az angolszász liberalizmus klasszikusai I. Atlantisz könyvkiadó, 
bp., 1991, 120–152.
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lezik, másfelől viszont kijelentik, hogy szuverén, tehát semmiféle egyetemes 
törvény nem korlátozza, és nincs semmi, amit önmagánál felsőbbrendű-
ként ismerne el. „A nemzet – mondta sieyès – mindenekelőtti, ez az eredete 
mindennek. Akarata mindig törvényes, ő maga a törvény. előtte és rajta túl 
semmi sincs, csak a természetes jog […] A kormány kizárólag akkor gya-
korol valódi hatalmat, ha alkotmányosan teszi. csak akkor törvényes, ha 
rákényszerített törvényekhez igazodik. A nemzeti akaratnak ezzel szem-
ben csak önmaga valóságára van szüksége ahhoz, hogy mindig törvényes 
legyen, ő az eredete minden törvényességnek. A nemzet nemcsak nincs alá-
vetve egy alkotmánynak, de nem is lehet alávetve, nem kell hogy alá legyen 
vetve, mert ez egyenértékű lenne azzal, hogy nem is létezik”.10 A nemzetnek 
az a képessége, hogy alkotmányt adjon magának, nem egyszerűen politikai 
közösségként definiálja a nemzetet (szemben mondjuk az emberek társadal-
mi vagy kulturális közösségével), hanem olyan közösségként, amely képes a 
maga számára politikai teret teremteni, vagyis olyanként, ami létében már 
megelőzi és akaratával legitimálja az intézményesített politikai rendet.

Hogy miféle súlyos következményekkel járt az emberi jogok azono-
sítása a népfelségjogokkal a nemzetállamok európai rendszerén belül, arra 
csak akkor derült fény, írja Arendt, amikor a második világháború hajnalán 
egyszer csak egyre nagyobb számban tűntek fel a színen olyan emberek és 
népek – zsidók, cigányok például –, melyeknek legelemibb jogait sem bizto-
sította a nemzetállam rendes működése. eladdig azért hitték „elidegeníthe-
tetlennek” az emberi jogokat, mert a feltételezések szerint nem függtek az 
adott kormánytól; hirtelen viszont kiderült, hogy mihelyt az embereknek 
nincs saját kormányuk és így a jogaik a minimumra redukálódnak, nincs 
olyan hatalom, amely ezeket megvédené, sem olyan intézmény, amely haj-
landó volna biztosítani őket. 

A két világháború közötti időszak ugyanakkor a nemzetközi szer-
vezetek szerepével kapcsolatosan is igen lesújtó tapasztalatokkal szolgált. 
A Nemzetek szövetsége nyilvánvalóan kudarcot vallott, mielőtt még ér-
vényt szerezhetett volna a rendszabályainak, hiszen nemcsak az érintett 
kormányok szegültek szembe többé-kevésbé nyíltan szuverenitásuk ilyetén 
csorbításával, hanem az adott kisebbségek sem voltak hajlandók elismerni 
a felkínált nem nemzeti garanciákat, és vagy a velük azonos nemzetiségű 
anyaállamhoz folyamodtak, mint a németek és a magyarok, vagy valamiféle 
terület feletti szolidaritáshoz, mint a zsidók.

Az elidegeníthetetlennek tekintett emberi jogok tehát alkalmazha-
tatlanoknak bizonyultak még az olyan országokban is, amelyeknek alkot-
mánya rájuk épült, valahányszor színre léptek olyan emberek, akik már 
nem voltak állampolgárai semmiféle szuverén államnak. Mindez ma is 

10 emmanuel joseph sieyès: Mi a harmadik rend? Fordította Hahner Péter. In: 
Hahner Péter (szerk.): a nagy francia forradalom dokumentumai. osiris könyvki-
adó, bp., 1999, 36–43, 41–42.
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arra enged következtetni, állítja Arendt, hogy léteznie kell egy olyan jog-
nak, amely megelőz minden más emberi jogot, s amelyről a nagy emberjo-
gi dokumentumok nem tesznek említést: az a jog, hogy jogaink legyenek, 
a jog ahhoz, hogy az ember valamiféle szervezett közösséghez tartozzék, 
hogy elismerjék egy közösség tagjának. ez a jog nem fejezhető ki a tizen-
nyolcadik század fogalmi kategóriáival, mert ezek feltételezik, hogy az 
emberi jogok közvetlenül az ember „természetéből” fakadnak, nem pedig 
egy adott közösséghez való tartozásból.

A legutóbbi időkben seyla benhabib volt az, aki részint kant okfej-
téséhez, de főként Arendt iménti gondolataihoz kapcsolódva részletekbe 
menően elemezte a befogadás – a „mások”, az idegenek befogadásának – 
feltételeit megalapozó filozófiai premisszákat, s „a jog ahhoz, hogy jogaink 
legyenek” híres arendti szintagmáját.11 éppen azért, mondja, mert felismerte 
az emberi jogoknak a nemzeti szuverenitással való szoros kapcsolatát, illet-
ve azt a tényt, hogy ezek a jogok csak az állampolgárság feltételei között gya-
korolhatók, Arendt az emberi jogokat teljességgel alkalmatlannak tartotta 
arra, hogy segítségükkel a befogadás kötelezettségét megalapozzuk. Ilyen 
értelemben, noha Arendt „egész gondolkodása kantiánus”, ebben a kérdés-
ben nem követi kantot, azaz nem hisz abban, hogy létezne olyan „morá-
lis” kötelezettségünk, amely tiszta emberségünkben szólítana meg minket, 
transzcendálva mindazokat a kulturális, vallási, nyelvi partikularitásokat és 
különbségeket, amelyek minket elválasztanak egymástól, s arra szólítana fel 
bennünket, hogy elismerjünk valakit, mint közösségünk tagját.

Az ember jogát jogai birtoklására, más szóval minden ember jogát 
arra, hogy az emberiséghez tartozzék, magának az emberiségnek kellene 
garantálnia, s Arendt szerint egyáltalán nem biztos, hogy ez lehetséges.12 
Ugyanezzel függ össze, állítja benhabib, hogy Arendt elutasította a tiszta 
emberi jogok eszméjéből következő liberális perspektívát, azaz nem hitt 
abban, hogy létrejöhetne valamiféle globális demokrácia, valamiféle „em-
beriség-demokrácia” és „világkormányzat”. Mélységesen riasztotta és ta-
szította ez a perspektíva, többek között azért is, mert azt gondolta, hogy 
egy ilyen kormányzat a demokratikus kontroll bevett eszközeivel nem 
lenne ellenőrizhető.

Az emberek ma azt remélik, írta erről maga Arendt, hogy egy „vi-
lágkormányzat” „az államot közigazgatási gépezetté változtatja, a politikai 
konfliktusokat bürokratikus úton intézi el és a hadsereget rendőri erők-
kel váltja fel”. Persze ez a remény teljesen utópikus, hogyha politika alatt 
– mint általában – az uralkodók és alattvalók közti viszonyt értjük. „eb-
ből a szemszögből a politikum megszüntetése helyett a despotikus uralom 

11 lásd: seyla benhabib: The right to have rights: Hannah Arendt on the 
contradictions of the nation-state. In: uő: The rights of others. aliens, residents 
and Citizens. cambridge University Press, cambridge, 2004, 49–69.

12 Uo., 58.
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szörnyűségesre növekedett formájához jutnánk el, amelyben az uralkodók 
és az alattvalók közötti szakadék oly gigantikus méreteket öltene, hogy tel-
jességgel lehetetlen lenne a lázadás, az uralkodók alattvalók általi bármiféle 
ellenőrzéséről nem is beszélve. eme despotikus jellegen az sem változtatna, 
hogyha e világkormányzásban nem fedezhetnénk fel személyeket, despo-
tákat, hiszen a bürokratikus uralom, a büró anonimitása révén gyakorolt 
uralom sem kevésbé despotikus attól, hogy azt ’senki’ sem gyakorolja; ellen-
kezőleg, e hatalom még szörnyűségesebb, hiszen ezzel a senkivel senki sem 
beszélhet, előtte magát senki sem mutathatja meg”.13 Mindent összevetve te-
hát, konkludál benhabib, „Arendt gondolkodásának egyik legtalányosabb 
vonása, hogy noha bírálta a nemzetállamok rendszerének gyengeségeit, 
legalább annyira szkeptikus volt a világkormányzat eszméjével szemben”.14

A fentiek alapján ezért benhabib arra a következtetésre jut, hogy 
szemben kanttal, Arendt nem is tudott jó filozófiai megalapozást adni a 
befogadás aktusának. számára a kantéhoz hasonló kísérletek egyébként is 
csupán az igazolási kényszer metafizikai formájának tűntek fel. Álláspont-
ja inkább az volt, hogy a jogokhoz való jog elismerése „a republikánus po-
litikai közösséget illeti meg, amelyben az egyének egyenlőségét a többiek 
elismerése garantálja”.15 ez politikai, nem pedig koncepcionális megoldás, 
állítja benhabib.16

összegezve tehát, Arendt azt gondolta, hűen ahhoz, amit a politikai 
tevékenység és közösség természetéről mindig is gondolt, hogy a jogunk ah-
hoz, hogy jogaink legyenek csak egy olyan közösségben adott, amelyben 
nem a születéstől fogva adott sajátosságaink, hanem tetteink és véleménye-
ink alapján ítélnek meg minket. Annak alapján, amit teszünk, mondunk 
vagy gondolunk. Maga is inkább választotta azt, hogy az újonnan meg-
alapított zsidó nemzetállam helyett egy többnemzetiségű, multikulturális, 
liberális és demokratikus államban éljen. „Politikai életünk – írta – azon 
a meggyőződésen nyugszik, hogy képesek vagyunk megfelelő szervezéssel 
az emberek egyenlőségét biztosítani, mert az ember a vele egyenlőkkel és 
csakis azokkal közösen építheti fel, változtathatja meg a világát és cseleked-
het benne. […] Nem születtünk egyenlőnek; egyenlővé csupán egy csoport 
tagjaiként válunk, ha elég erős az a közös elhatározásunk, hogy kölcsönösen 
egyenlő jogokat biztosítunk egymásnak.”17 Az ember „természetes” jogait 

13 Hannah Arendt: Mi a politika? Fordította Mesés Péter. In: uő: a sivatag és az oázi-
sok. gond–Palatinus, bp., 2002, 9–222, 28–29.

14 seyla benhabib: i. m., 61.
15 Uo., 65.
16 Arendt emberi jogokkal kapcsolatos álláspontjának értőbb és türelmesebb ol-

vasatát találjuk serena Parekh könyvében, különösen annak ötödik fejezetében: 
serena Parekh: The Foundations of Human rights. In: uő: Hannah arendt and the 
Challenge of modernity. a Phenomenology of Human rights. routledge, New York, 
2008, 121–149. 

17 Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei, i. m., 362.
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csak az emberiség, az emberiséghez való tartozás lenne képes biztosítani, s 
„egyáltalán nem biztos, hogy ez lehetséges”. benhabib nem jár utána annak, 
hogy mi indítja Arendtet eme szkeptikus megállapításra, s mintegy ténynek 
veszi, hogy Arendt gondolkodásának „talányos vonása”, hogy bár bírálta a 
nemzetállamok rendszerét, de egyszersmind elutasította a „világkormány-
zat” és a humanitárius rend gondolatát is. Az Arendt munkásságával fog-
lalkozó fejezet végén mintegy az újabb történelmi fejlemények irányából 
bírálja – igaz, nagyon óvatosan – Arendtet.

Arendt hontalansággal kapcsolatos reflexióinak történelmi hátterét, 
írja, a két világháború között bekövetkező, az állampolgárság elvesztésé-
nek sokakat érintő folyamata képezte. Válaszként a Nemzetek szövetsége 
kiterjesztette védelmét személyek olyan csoportjára is, akiktől megvonták 
az állampolgárságot. Az útlevél nélküli személyeknek is elismerték a tör-
vény védelemre való jogosultságát. Azóta viszont a nemzetközi jogban a 
menekültjogi konvenció hatályát kiterjesztették olyan személyek letelepíté-
sére is, akik nagyszabású társadalmi és politikai események kiszolgáltatott 
áldozatai, s a menekültek, biztonságuk és jólétük érdekében, segítségben 
részesülnek. A menekültek nemzetközi védelmében bekövetkező további 
fejlemények sora oda vezetett, hogy ez azokra az egyénekre is kiterjedt, akik 
menekvést keresnek az otthon elszenvedett igazságtalanság és zaklatás elől. 
Az Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozatának 14. cikke a menedékjogot mint 
egyetemes emberi jogot rögzíti: „Mindenkinek joga van az üldözés elől más 
országban menedéket keresni és azt élvezni. erre a jogra nem lehet köztörvé-
nyes bűncselekmények miatti, kellően megalapozott üldözés, sem pedig az 
egyesült Nemzetek céljaival ellentétes cselekmények esetében hivatkozni.” 
A genfi konvenció, s a hozzá csatolt Protokollum, az eNsz Menekültügyi 
Főbiztosának és a Nemzetközi bíróságnak a létrehozása további lépések 
ezen az úton. Mindazonáltal azt benhabib is elismeri, hogy míg a menedék 
keresésének jogát elismerik emberi jogként, a menedéknyújtás kötelezettsé-
gét továbbra is féltékenyen őrzik az államok mint szuverén privilégiumot. 
„ebben az értelemben a hontalan személyeket, menekülteket, menedéket 
keresőket védelmező nemzetközi jog terén bekövetkező jelentős változások 
ellenére sem lehet azt mondani, hogy kant vagy Arendt teljesen tévedésben 
lettek volna, amikor a területileg határolt államközpontú nemzetközi rend-
szer gyökeres, középponti paradoxonának az egyetemes emberi jogokból és 
a szuverenitásból fakadó követelések konfliktusát látták.”18

közelebbről megnézve viszont azt találjuk, hogy Arendt gondolkodá-
sának ez a „talányos vonása” korántsem annyira talányos, mint amennyire 
benhabib annak véli, vagy inkább, mint amennyire annak akarja láttatni. 
Arendt életművének több pontján is érinti a kérdést, a különböző időkben 
keletkezett műveiben nagyon hasonló érvekkel támasztja alá fenti nézetét. 

18 seyla benhabib: i. m., 68–69.
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gondolkodásmódját egyébként is nagyon szigorú belső koherencia jelle-
mezte, így egész életművét tekinthetjük olyan gondolati egésznek, amely-
ben nincsenek jelentősebb törések és fordulatok. erre a gondolatvilágra, 
Arendtnek a politikáról vallott mindenkori felfogására az jellemző, hogy 
mélyen meghatározta a görög antikvitás dokumentált politikai tapasztalata. 
Arendt mindig is azt gondolta, hogy a politikára vonatkozó nézeteink ma 
sem függetleníthetők teljes mértékben a görögség politikai tapasztalatai-
tól, mert szerinte „az emberek soha, sem azelőtt, sem azután nem tartották 
olyan becsben a politikai tevékenységet és nem ruházták fel olyan méltóság-
gal azt a szférát, mint ők”.19 

A politikai élet természetére nézvést ezért legtöbbször azt hangsú-
lyozta, hogy a klasszikus antikvitás a politika lényegét az egyenlők egymás-
sal folytatott szabad, vagyis kényszermentes beszélgetéseként fogta föl. De 
több helyütt utal arra is, s talán a legrészletesebben a mi a politika? című, 
torzóban maradt munkájában fejti ki ezt a gondolatot, hogy a politika min-
dig térhez kötött. A politikum, írja itt, a maga görög értelmében a szabad-
ság köré szerveződik, ami negatív értelemben az elnyomás hiányát jelenti, 
pozitív értelemben pedig egy olyan, „csak sokak által megteremthető teret, 
amelyben mindenki a magával egyenlők között mozog”.20 A politika görög 
eszményének központi fogalma tehát az iszonomia, aminek Arendt szerint 
csupán téves modern értelmezése a törvény előtti egyenlőség elve.21 Az 
iszonomia sem azt nem jelentette, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, 
sem pedig azt, hogy a törvény mindenki számára ugyanaz, hanem pusztán 
annyit, hogy mindenki azonos igényt tarthat a politikai tevékenységre, s e 
tevékenység a poliszban elsősorban az egymással való beszélgetést jelen-
tette. ez a beszélgetés tehát csak az egymással egyenlők között lehetséges, 
s amikor a görögök úgy vélték, hogy a rabszolgák vagy a barbárok beszéd 
nélküliek, akkor arra gondoltak, hogy olyan helyzetben vannak, amelyben 
a szabad beszéd lehetetlen.

ennek a politikai szabadságnak viszont, mint említettem, a „döntő 
eleme” az, hogy „térhez kötött”. „Aki elhagyja a poliszt, vagy száműzetés 
lesz a sorsa, az nem csak hazáját, szülőföldjét veszíti el, hanem az egyedüli 
teret is, amelyben szabad lehetett: a hozzá hasonlók társaságát.”22 A szabad-
ság politikai tere tehát a polisz, s a szabadság csak akkor válik „politikaivá”, 
„amikor egy városban biztosíttatik, tehát egy kézzelfogható térhez kötődik”. 
A gondolatot többször, több helyen is megismétli, így például a forradalom 
című művében is, itt viszont már függetleníti az antikvitás politikai tapasz-
talataitól, s az amerikai és a francia forradalom történetének szentelt törté-

19 Hannah Arendt: Mi a szabadság? Fordította Módos Magdolna. In: uő: múlt és jövő 
között. osiris–readers International, bp., 1995, 151–180, 163.

20 Hannah Arendt: Mi a politika?, i. m.,56.
21 Uo., 57.
22 Uo., 58.
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nelmi stúdiumok alapján általánosan érvényes igazságként fogalmazza meg 
azt, hogy „a szabadság, ha létezett valaha megfogható valóságként, térben 
mindig korlátozott volt”.23

Arendt tehát arra gondolt, hogy bármiféle politikai közösség feltételez 
egyfajta belső, morális köteléket, a közösségi lojalitás egy olyan formáját, 
ami eleve csak behatárolt térre és közösségre korlátozódhat. A patriotizmus 
egy tipikusan ilyen lojalitási forma, a barátság pedig, az a bizonyos philia, 
amit Arisztotelész a politikai közösség feltételének tekintett, tipikusan ilyen 
morális kötelék: a barátság ebben az értelmezésben nem meghitten sze-
mélyes jellegű kapcsolat, hanem, miként Arisztotelész mondta, „politikai 
erény” és mint ilyen, „politikai igényeket támaszt”.24

Mindezt akár valamiféle egyéni, nosztalgikus, a politikának a régi 
időkre jellemző, nagyszerű eszményét sirató elégikus hajlam számlájára is 
írhatnánk, s elvileg igaza lehetne benhabibnak abban, hogy ez „egy olyan 
előfeltevés, ami alábecsüli a világszintű politika lehetőségeit”.25 csakhogy 
Arendt nem az egyetlen 20. századi politikai gondolkodó, aki azt gondol-
ta, hogy az emberiség eszméje, és az embereket mint embereket egymással 
összefűző, az egyetemes humanitás eszméjéből fakadó erkölcsi kötelék 
politikai szempontból hasznavehetetlen. ráadásul olyan gondolkodók 
társaságába kerül ezzel a gondolattal, akik vajmi keveset tudtak – vagy 
legalábbis keveset beszéltek – az antikvitás politikaelméleti hagyatéká-
ról, s a legkevésbé sem nevezhetők nosztalgikusoknak. Így például nem 
is olyan régen Pierre Manent fogalmazott meg a jelenkori humanitárius 
érzékenységgel s az univerzalista „emberiség-morállal” szemben olyan 
ellenvetéseket, amelyek éppen a politikai rend természetéhez, s e rend kor-
látos voltához kapcsolódó felismerésekben fogantak.26

bármit is tanítson az egyetemes humanitárius rend „steril” doktríná-
ja, állítja Manent, más rend, mint a köztársaság politikai rendje, ha egyenlő-
séget és szabadságot akarunk magunknak és másoknak, nem is lehetséges 
és nem is kívánatos. olyan rendben kell tehát gondolkodnunk, amely lehe-
tővé teszi a tényleges politikai kohéziót, valóságos politikai közösséget hoz 
létre, mégpedig azáltal, hogy „hatékonyan összekapcsoljuk az önmagunkra 
és a másikra irányuló érzést”. és ez csak ott lehetséges, „ahol az adott politi-
kai rendben az emberek rendelkeznek valami közössel, nevezetesen a politi-
kai renddel, a politikai testtel, a köztársasággal, ami is közös dolog”. „A dol-
goknak eme összekapcsolódása révén a politikai rendben valamiképpen 

23 Hannah Arendt: a forradalom. Fordította Pap Mária. európa könyvkiadó, bp., 
1991, 360.

24 Hannah Arendt: emberségről sötét időkben. Fordította rózsahegyi edit. In: Vilá-
gosság, 1996/6., 17–37, 33.

25 seyla benhabib: i. m., 61.
26 Pierre Manent: Az ember létfeltételei és az emberi nem egysége. Fordította kende 

Péter. In: Uő: Politikai flozófa felnőtteknek. osiris kiadó, bp., 2003, 317–331.
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összefolyik az én és a Másik, s ekkor az egyén számára lehetővé válik, hogy 
megfeledkezzen magáról, hogy feláldozza magát abban az egyszerre egoista 
és önzetlen aktusban, amit a haza iránti áldozat jelent.”27

kétségtelen, írja Manent, hogy ez a politikai rend kevésbé látszik tisz-
tának, nemesnek és emberinek, mint a humanitárius rend: nem az egyete-
mes emberiség rendje, nem szól közvetlenül az emberhez, úgy, mint em-
berhez. De bármennyire is kívánatosnak tartjuk az egyetemes emberiség 
rendjét, ne feledkezzünk meg arról, hogy „az általános emberi szánalom”, 
a testvériség és a szolidaritás érzéseinek intenzitása, tehát azoknak az em-
beri érzelmeknek az intenzitása, amelyek egy ilyen rendet fenntarthatná-
nak, nagyon csekély, s ahhoz, hogy erőre kapjanak, ezeket az érzéseket „a 
partikuláris közösségre kell koncentrálni”. Ha ezeket az érzéseket az egész 
emberiségre terjesztjük ki, akkor bizonyára igazságosabb és erkölcsösebb 
rendet remélhetünk, legalábbis elvben, de sokkal törékenyebbet: túlontúl 
gyengék lesznek ezek az érzések ahhoz, hogy egy elfogadhatóan igazságos 
és boldog emberi szövetkezést hozzanak létre. Az erkölcsi haladásnak az az 
ígérete, amelyet a jelenkori humanitárius érzékenység hordoz, steril marad, 
mondja Manent, ha nem tudunk olyan politikai keretet létrehozni, amely-
ben az valóságos és tartós hatásokat produkálhat. „csak akkor lesz új rend, 
ha a régi rend kényszereit – más szóval politikai létfeltételeink kényszereit 
– eltökélten magunkévá tesszük. ezek a kényszerek is tartalmaznak egy ígé-
retet: azt, hogy az ember ember voltát illúziók nélkül, de az ember politikai 
természetének igazsága szerint fogjuk megvalósítani.”28

Más szavakkal: az egyetemes humanitárius rend liberális víziója nem 
csupán az emberi nem tényleges állapotától tekint el (attól a ténytől, hogy a 
Föld mind a mai napig nemzetállamokra osztott), hanem az ember politi-
kai természetéből fakadó lehetőségeket (s e lehetőségek korlátos voltát) sem 
veszi számításba.

27 Pierre Manent: i. m., 330–331.
28 Uo.
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EURóPAI EGyéNEK – EURóPAI KÖzÖsséGEK

Európa […], te lelkek nevelője […], viaskodom érted
(kosztolányi Dezső)

e tanulmány megírásához a végső motivációt egyed Péter Európa-közösség 
című előadása és írása adta.1 szerinte a vizsgálandó kérdés a témában az, 
hogy „közösségi lényekként vonatkoztatni tudjuk-e magunkat […] valami-
hez, amit európai rendnek nevezünk.”2 Válasza határozott és egyértelmű: 
az európai polgárok igenis képesek közösséget alkotni, amelynek konkrét 
összetartó ereje „a kereskedelem, a piac, a tőke és a vállalkozás […], az eu-
rópa-eszme […] a vallások közösségét jelenti. […] európa történetileg a ke-
resztény Isten értékrendiségében gyökerezik.”3 

A fenti állítás jó kiindulópontul szolgál a továbbgondolkodás számá-
ra, illetőleg arra, hogy – ha csak vázlatosan is – kifejtsem felfogásomat az eu-
rópai egyének és közösségek viszonyának kérdéséről. Azt gondolom, alap-
vetően történetfilozófiai dilemmákhoz érkezünk. olyanokhoz, amelyeket 
eddig talán nem tisztáztunk kellő mélységben és egyértelműen. Hadd te-
gyek egy röpke kísérletet álláspontom összefoglalására. Meglátásom szerint 
elsősorban s mindenekelőtt két kérdést indokolt és kívánatos tisztáznunk: 
végül is mit jelent valójában a közösség fogalma, továbbá a közösség hogyan 
kapcsolódik Európához, az európaisághoz?

a közösség nem kitaláció, elvárás, hanem szükségszerű képződmény.
A közösség fogalmáról tucatnyi értelmezés születik.4 A legkülön-

félébb meghatározásokkal, nem ritkán látványos ellentmondásokkal ta-
lálkozhatunk. csupán ötletszerű kiemeléssel hadd emlékeztessek néhány 
markáns kísérletre.

1 egyed Péter: európa-közösség. In: karikó sándor (szerk.): közösség és instabili-
tás. gondolat kiadó, bp., 2008, 59–73. Továbbá egyed Péter: Diskurzus a közös-
ről: a filozófiában és jogban. In: uő: A közösségről – a hagyományos, valamint a 
kommunitarista felfogásban. scientia kiadó, kolozsvár, 2005.

2 egyed Péter: európa-közösség, i. m., 69.
3 egyed Péter: uo., 59–60.
4 csupán egyetlen publikáció a sokból. g. A. Hillary: Definitions of community: 

Areas of Agreement. In: rural Sociology, Vol. 20., Nov., 2., 34–147. A szerző közel 
száz meghatározást gyűjtött össze.
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Filozófiai közhelynek számít az arisztotelészi felfogás, mely szerint az 
ember „társas állat”, vagyis közösségi lény. később Marcus Aurelius, a filo-
zófus-császár úgy folytatja a gondolatot, hogy a közösségi szellem az ember 
számára eredendően, tehát alkata szerint a leglényegesebb.5 érdekes ellent-
mondás, miközben az egész pedagógiai szakirodalom középpontba állítja 
a közösség fogalmát és eszméjét, addig Helmut Plessner 20. század eleji né-
met gondolkodó, társadalomkutató már arról elmélkedik, hogy az embert 
óvni kell a közösség szellemétől, mivel az csupán egy túlértékelt ideológiai 
kreálmány.6 legalábbis olyan, túldimenzionált fogalom, amely elszakad az 
evilági alapoktól, és végső soron egy „angyalian túlvilági, individuális szen-
tek és mártírok társaságává”7 magasztosul. s innen csupán egy lépésre va-
gyunk Hamvas béla pesszimizmusától. szerinte a „[k]özösségről filozófia, 
tudomány, költészet úgy beszél, mintha létezne. A közösségre azonban az 
ember nem érett meg.”8

Anélkül, hogy belebocsátkoznék részletes közösségelméleti fejtege-
tésbe, hadd jelezzem röviden saját értelmezésemet. Azt tartom, hogy a kö-
zösség fogalmáról és jelentéséről legalább két szinten lehet vizsgálódnunk: 
nagyon általános, tehát filozófiai vonatkozásban, illetőleg konkrétabb tár-
sadalom-tudományi megközelítésben. A két vizsgálódási sík gyakran ke-
veredik egymással, nem kis értelmezési gubancot okozva. számomra ter-
mészetes dolog, hogy legfőképp a filozófiai meghatározást illik és indokolt 
tisztázni. Filozófiailag kifejezve és közérthetően fogalmazva, a közösség 
nem más, mint az emberek (az egyének) más emberekkel történő együttélé-
se és együttműködése, még tömörebben fogalmazva, az ember társadalmi 
anyagcseréje. ebben a legáltalánosabb értelemben a közösség nem pusztán 
bizonyos, mesterségesen felállított mérce, óhaj, eszme, kívánság, s kivált-
képpen nem valamiféle agyrém, hanem nagyon is természetes és reális 
megnyilvánulás, mindenképpen szükségszerű, konkrét társadalmi tértől 
és időtől függetlenül is létező képződmény. Ami nélkül nincs emberi világ, 
nem működne a társadalom, az egyes egyén pedig nem boldogulna benne. 
Az egyes egyén csakis társadalmi lényként tud megnyilvánulni. Máskép-
pen kifejezve: az egyének lényük működtetése által teremtik és termelik az 
emberi közösségeket, azaz a társadalmiságot. a társadalmiság valójában 
minden egyén lényege, saját élete és gazdagsága. látható, hogy a közösség fo-
galma ily módon ontológiai tartalmat kap: a társadalom entitása nyilvánul 
meg általa, miközben nem a társadalom, hanem a társadalmiság fogalmával 
válik azonossá.

5 Marcus Aurelius: Elmélkedések. kossuth könyvkiadó, bp., 1971, 97.
6 H. Plessner: The Limits of Community. Humanities books, New York, 1999, 66–67. 

A német nyelvű eredeti kiadás 1924-ben jelent meg.
7 j. Fraser: community, the Private and the Individual. In: The Sociological review, 

Vol. 35., 1987 November, 801.
8 Hamvas béla: a láthatatlan történet. Medio kiadó, bp., 2006, 168–169.
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Azonban a közösségnek (túl az absztrakt szinten) léteznek konkrét 
alakzatai, történeti megnyilvánulási formái. sokszínű formavilágát vizs-
gálják a társadalomtudományok. ezen a szociológiai, történettudományi, 
szociál-pszichológiai, pedagógiai stb. szinten már valóban feltehetjük azt az 
izgalmas – még mindig általános, ám a filozófiaihoz képest már kevésbé 
absztrakt – kérdést, hogy tudniillik mitől közösség a közösség? Tönnies szó-
használatával élve, mi az a „közös mag”, amely a közösséget el is választja 
a társadalom, az állam, a csoport fogalmaitól, egyéb emberi halmazoktól? 
egyed Péter szerint a közösség legfontosabb kohéziós ereje maga a szokás-
jog. Mások más mozzanatot emelnek ki. Például gerald Delanthy kortárs 
angol szociológus szerint napjainkban, amikor minden bizonytalanná 
válik, „erős késztetés jön létre a közösség, a hovatartozás és az együttélés 
meghitt világára. […] A közösség azt kínálja fel az embereknek, amit sem 
a társadalom, sem az állam nem képes megadni, jelesül a valahová tartozás 
tartós tudatát egy bizonytalan világban. […] A közösség általános vonatko-
zásban a valahová tartozás sajátlagos formája.”9 

A szokásjog és a valahová tartozás tudata és érzete szerintem jól 
kiegészíti egymást. Nem szükséges mindenáron egyféle jellemzőhöz ra-
gaszkodnunk. és gondolhatunk Hankiss elemér ma már klasszikussá 
váló koncepciójára, miszerint az azonos cél, érdek, értékrend és a „mi-
tudat” fűzi egybe a közösséget.10 

Még egy problémát emelnék itt ki: a közösségkutatók között állandóan 
visszatérő dilemma a közösség (felfogásom szerint tehát a társadalmiság!) és 
az egyén viszonyának az értelmezése. közösség és egyén – nyilvánvalóan 
ez két „pólus”, de úgy ítélem meg, szembeállításuk végzetes hiba lenne. Ha-
misnak tartok minden olyan elgondolást és törekvést, amely hierarchikus 
viszonyt próbál felállítani közöttük. Vakvágányra visz bennünket az olyan 
eljárás, amely azt vallja: egyszer a közösséget, másszor az egyént emeljük pi-
edesztálra. Mondván: a közösség az elsődleges, a magasabb rendű „elem” az 
egyénnel szemben, és ezért az egyénnek végső soron fel kell áldoznia magát 
a közösség oltárán. Vagy fordítva: az egyén a fontos és a mindenható erő a 
közösséggel szemben, tehát a közösség igazodjon a mindenkori egyéni ér-
dekekhez és törekvésekhez.

e két véglettel szemben viszont azt gondolom, közösség és egyén egyen-
rangú tartópillérek, mindegyik csakis a másikkal való relációjában értelmes 
és jelentőséggel bíró. A közösség nem valamilyen idegen terep, politika vagy 
ideológia által mesterségesen felállított, netán kierőszakolt jelenség, formális 

9 g. Delanthy: Community. routledge, london and New York, 2006, 41., 186. és 192. 
A közösség – írja a továbbiakban – az egyén természetes megnyilvánulása, amivel 
szintén egyetértek.

10 Hankiss elemer: közösségek: válság és hiány. In: Valóság, 1980/9., 12–26. Az 
1980-as évtizedben élénk közösségkutatás bontakozott ki Magyarországon. lásd 
még Mérei Ferenc: Társ és csoport. Akadémiai kiadó, bp., 1989.
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képződmény, hanem olyan bensőséges világ, amely éppen hogy az egyének 
képességeiből, alkotó energiájából és fantáziájából táplálkozik. Ugyanakkor 
az individuális létezés és érték reális helyét, valamint jelentőségét mindig 
a közösség hálója, erőtere jelöli ki és biztosítja folyamatosan. A közösség-
egyén viszony legmélyebb tartalma: a közösség és az egyén egymást mindig 
kölcsönösen feltételezik, egyúttal mindig kölcsönösen gazdagítják is. ebben a 
viszonyban megmutatkozik az, hogy az emberi létezés, az egyén mennyire 
közösségi vonatkozású. és fordítva: az emberi közösség mennyire az egyé-
nek képességeiből és törekvéseiből építkező faktum. Amikor egyént mon-
dunk, akkor a közösséget (is) állítjuk. és amikor közösségről van szó, az 
egyén(ek)re gondolunk. Hadd hivatkozzam ezzel az összefüggéssel kapcso-
latban Tőkei Ferencre, akinek „telitalálós” fogalmazását máig nem „emész-
tettük” meg igazán. Azt írja a másfél évtizeddel ezelőtt elhunyt – többek kö-
zött közösségkutató – filozófus, hogy „a kifejlett individualitás egyértelmű a 
kifejlett társadalmisággal.”11 Tőkei ez irányú vizsgálódása, sajnos, elkerülte 
a közösségtémával foglalkozó társadalomkutatók többségének a figyelmét, 
ami szerintem méltatlan és elfogadhatatlan. csupán egyetlen mozzanat 
erejéig szeretnék reagálni fenti állítására. Ha kibontjuk a mondat értelmét, 
könnyen eljuthatunk egy olyan következtetéshez, amely mintegy új fénybe 
állítja az egyén ontológiai státuszát: hétköznapi nyelvre lefordítva: minden 
egyén értékes. ezen összefüggés fényében válik igazán sokatmondóvá egyed 
Péter azon állítása, hogy tudniillik „[e]gyén és közösség ’cserekereskedelmé-
nek’ talaja […] az értékteremtés és értékhordozás.”12 

Európai közösség – európaiság

Milyen tanulsággal szolgálhat a fenti – általános jellegű – közösségfejtegetés 
az európa-közösség értelmezésére nézve? láttuk, egyed Péter két kompo-
nenst emel ki: a tőke és a vállalkozás történeti hatását, valamint a keresztény 
vallás közösségteremtő voltát. csak egyetérteni tudok állításával, viszont 
érdemes kissé részletezni és bővíteni azt.

Nézetem szerint európa (azon belül az európai Unió) mindenekelőtt 
egy sajátos, értékvilágot és -rendet képező közösségmegnyilvánulást jelent.13 
európát közösségként (is) felfoghatjuk, ami nem más, mint az európaiság 

11 Tőkei Ferenc: egyén és közösség. In: a társadalmi formák marxista elméletének 
néhány kérdése. kossuth könyvkiadó, bp., 1977, 428. A szerző itt Marx közösség-
felfogását vizsgálja, amelynek eredménye, nézetem szerint, nem nélkülözhető a 
közösségkutatásban.

12 egyed Péter: bevezető. In: A közösségről…., i. m., 8–9.
13 Dominique barthélémy: Analysis of the concept of european Dimension. In: 

European Education, Vol. 31., No. 1. spring, 1999, 65. barthélémy elévülhetetlen 
érdemet szerzett abban, hogy a pedagógia elméletébe és gyakorlatába bevonult az 
európaiság eszméje.
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megtestesítője. az európaiság nem más, mint Európa mint közösség tartalmi 
kifejezője, összefoglaló kategóriája. Az európaiság természetesen sokféle ér-
ték történeti megjelenítését foglalja magába, amelyek közül az alábbi három 
értéket különösen is fontosnak tartom: a keresztény vallás és hit, a tőke dina-
mikája, továbbá az individuum méltósága történeti képződményeit. Miben 
áll ezen értékek jelentősége?

a) bizonyára sokat vitatkozhatnánk a keresztény vallás és hit társa-
dalmi szerepéről, a történelemben betöltött helyéről. Ám akárhogy is van, 
az nehezen vonható kétségbe, hogy ez a vallási képződmény s a vele együtt 
járó erkölcsi értékrend, közös kultúrateremtés az európában élő különbö-
ző népeket integrálta, egyfajta egységbe forrasztotta, közös vagy legalábbis 
hasonló sorsközösség tagjaivá fűzte egybe. ennyiben a kereszténység prog-
resszív szerepet játszott (és játszik) európában, és azon túl is. Az áldásos 
hatására kiváló példa mutatkozik a magyar történelemben. I. szent István 
döntésére gondolok. István és országa roppant éles történelmi kihívás előtt 
állt. A döntő kérdésre, hogy tudniillik mi történjék a magyarsággal, elvi és 
gyakorlati szempontból egyaránt többféle válasz kínálkozott. 1. Maradjunk 
meg őseink pogány hitvilágánál és a törzsi-nomád szervezettségi formánál 
(lásd koppány törekvését). Utólag tudjuk, ez az út nem sok jót sejtetett: a 
sztyeppei népek mind bekerültek a történelem süllyesztőjébe. 2. kössük 
össze a magyarság sorsát bizánccal. bizánc akkoriban világhatalom volt, 
ám ez csupán néhány évszázaddal (1453) hosszabbította volna meg a ma-
gyarság létét. 3. „Vigyázó szemetek” Nyugatra fordítsátok: tagozódjék be a 
magyarság a civilizált állami keretbe, és vegye fel az akkor már európa nyu-
gati felében uralkodó keresztény vallást. István ez utóbbi út mellett döntött, 
és – többek között – a kereszténység elfogadásával beillesztette a magyar-
ságot a civilizált európába. Az a tény, hogy a magyar létezés tartóssá válik, 
s mindmáig őrzi létjogosultságát, a kereszténység jelenlétével és integratív 
szerepével is összefügg.

b) A tőke (a tőkeviszony) mint a kapitalizmus „lelke”, az európai törté-
nelem szülötte. egyedülálló fejleményként előáll a tőke dinamikája, ami azt 
jelenti, hogy a termelés, a technológia, a természettudomány, a vállalkozás, 
a munkaformák, a szükségletek olyan fejlődésnek indulnak, melyhez képest 
az összes azt megelőző korszak vívmányai eltörpülnek. Piedesztálra emel-
kedik a szüntelen, végeláthatatlan, magától értetődő megújulási készség és 
képesség. ez lesz a tőke dinamikájának a varázsa, ami azután rövid idő után 
meg is szüli a tőke diadalát. Hamarosan „európa kiterjesztette önmagát a 
világ minden tája felé. […] A kis európa az egész világ urává lesz. […] eu-
rópainak lenni, Nyugat-európainak lenni azt jelenti, mint a világ uraihoz 
tartozni, […] a kis európa megáldja civilizációjával az egész világot.”14 két-

14 Heller Ágnes.: európa… európa. In: csejtei Dezső – laczkó sándor (szerk.): Euró-
pai integráció – Európai flozófa. Pro Philosophia szegediensi Alapítvány, szeged, 
1999, 27.
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ségtelen, mára európa sok szempontból recseg-ropog, a világtörténelmet 
ma már nem európában írják, mégis a tőkének ez a nyughatatlan természe-
te, dinamikája napjainkban sem veszített érvényességéből, és nincs jogunk 
megtagadni ezt a gazdasági alapú értéket, amelyet az európai civilizáció 
teremtett, illetőleg kínált fel a világ számára. Noha tudjuk, hogy más vonat-
kozásban a tőke nyers érdeke fájó igazságtalanságot és egyenlőtlenséget is 
hoz magával.

c) Az individuum mélységes tisztelete és méltósága talán a legszebb 
európai érték. Az újkori ember, az európai polgár megszabadul ősrégi tár-
sadalmi kötöttségeitől: a születés, a rend, a tulajdon, a vallási felekezet, a 
foglalkozás, a nemzeti hovatartozás és nyelv különbözőségeitől (korlátai-
tól). Minden ember szabadnak születik (ez jogilag manifesztálódik is), el-
vileg minden lehet belőle. azzá válik, amivé teszi, teremti magát – a saját 
tehetségével, teljesítményével és szorgalmával. kialakul az önmagát választó 
és vállaló, autonóm individuum, aki már hisz önmagában, saját erejében és 
jövőjében. „Az egyén semmi más – fogalmazza oly szépen és pontosan ro-
bert Musil, az európaiságról szóló esszétöredékében –, mint önmaga elemi 
teljesítménye.”15 és mintha csak folytatná a gondolatot Milan kundera: „Is-
tenből Deus absconditus lesz, az emberből a mindenek alapköve.”16 Mindez 
komoly kihívást jelent az egyén számára, megfelelni rá, azt gondolom, csak 
magas fokú erkölcsi tőkével, erénnyel birtokolva tudna. joggal írja ezzel kap-
csolatban gáll ernő, hogy csak „a fejtartásban, az évmilliók alatt kiegyene-
sedett emberi gerinc tartásformájában kifejeződő ethosz”17 képes betölteni 
ilyen nagy ívű történelmi szerepet. úgy vélem, hajlamosak vagyunk meg-
feledkezni az ethosz fontosságáról, pedig e nélkül nem valósulhat meg az 
individuum tisztelete és méltósága.

Európai unió – közép-Európa – kisebbségi lét 

Az eddigiekben arról volt szó, hogy miként működhet elvi és optimális 
szempontból a közösség és az európaiság. Most nézzük meg egy pillanat 
erejéig, hogyan alakulhat a közösség-megnyilvánulás egy konkrét reláció-
ban. Ami számomra fölöttébb izgalmas kérdés: milyen összefüggésekkel 
járhat az európai Unió, a közép-európa és a romániában élő magyar etni-
kai kisebbség egymásra való vonatkozásainak vizsgálata. Tudom, megannyi 
kérdést illene itt boncolgatnom, de csupán egyetlen kritikai észrevételt tu-
dok tenni. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a közösségépítés során 
miféle gonddal találkozhatunk az Európai unió – közép-Európa – a magyar 
kisebbség által alkotott, „háromelemes” viszonyrendszerben.

15 robert Musil: Esszék. kalligram könyvkiadó, Pozsony, 2000, 61.
16 Milan kundera: a regény művészete. európa könyvkiadó, bp., 1992, 177.
17 gáll ernő: a sajátosság méltósága. Magvető kiadó, bp., 1983, 97.
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Az európai Unió mint adott közösség és a közép-európai tagálla-
mok közti viszonyt többféle, mindkét oldalról jövő politikai probléma, 
hamis tudati előítélet, káros érzelmi-erkölcsi természetű reflex, rossz be-
idegződés mérgezi. egy részük leírását, még az unió megszületése előtt, a 
zseniális Márai sándor előlegezi. Az író készséggel elismeri a Nyugat (je-
lesül az európai polgári társadalom) fejlődésének progresszióját, de mint 
öntudatos közép-európai polgár, jól érzékel egy méltatlan és elfogadha-
tatlan magatartás- és tudatbeli reflexjelenséget, és kritikájának világosan 
hangot is ad. Hadd idézzem itt is (mert oly pontos és kifejező) az ismert 
sorokat: „ez a Nyugat – a kontinensről beszélek! – milyen jogon kény-
szerít engem arra, hogy fogyatékossági érzéseim legyenek? sem szellemi, 
sem morális jogcím nincs többé erre. […] Hol az a szellemi vagy morális 
jogcím, amivel a Nyugat ma megkövetelheti tőlem, a keletitől, hogy haj-
bókoljak előtte?”18

úgy látszik, a tudati-morális beidegződések mélyebb és hosszabban 
tartó nyomokat hagynak az egymást követő nemzedékek életében, mint-
sem azt elsőre gondolnánk. Mert mintha az európai Unió és a közép-
európai tagállamok viszonyát is fertőzni tudják! gondolhatunk például 
konrád györgy egyik, még 2004-ben német nyelven publikált írására, 
amelyben fájdalmas szellemességgel jegyzi meg: „A nagyban az a szép, 
hogy nagy, s a kicsiben a kicsiség. ez általában így van, de a nagynak 
gyakrabban megy az agyára, hogy ő nagy, mint a kicsinek a kicsisége.”19 
Azt gondolom, az európai Unió (a brüsszeli bürokraták) működésében 
olykor valóban érződik ilyen vagy hasonló allűr. kritikájában tovább-
menve még keményebben fogalmaz Ales Debeljak kortárs szlovén esz-
széista. Már könyve címe (Európa – európaiak nélkül) is sokat mondó. 
Merész állítása szerint az európai Unió hivatalos politikája csak folytatja 
a korábbról már rá jellemző polarizációs törekvést, tulajdonképpen a hi-
degháborús hagyományokra emlékeztetve. Az európai Unió „a kommu-
nista fedőt eldobó országokban ellenség helyett a szegény rokont (kieme-
lés tőlem – k. s.) kezdte látni, akinek érthetetlenül nagyok a kívánságai 
és gyerekes az utánzási vágya […], a posztkommunista eliteket nem a ra-
cionális meggondolás mozgatja […], hanem inkább valamiféle totalizáló 
eszme, amely az európai Uniót mint az ígéret földjét és minden feszült-
ség feloldását mutatja be.”20 kemény mondatok ezek, amelyeket mind-
két „fél” komolyan (komolyabban) vehetne. ezután következik Debeljak 
„kegyelemdöfése”. szerinte a közösségi társulás (eU) legnagyobb dilem-
mája: „hogyan lehetne megőrizni a korábbi egyenlőtlenséget a földrész 

18 Márai sándor: Európa elrablása. Akadémiai–Helikon, bp., 1999, 85–86.
19 konrád györgy: europas Identität und die Dominanz Amerikas. In: osteuropa, 

54, jahrgang, Heft 5–6., 30. Az összefüggést részletesen tárgyalja a közép tágulása 
(Noran, bp., 2004.) című könyvében.

20 A. Debeljak: Európa – európaiak nélkül. Napkút kiadó, bp., 2006, 35.
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nyugati és keleti része között, ugyanakkor úgy tenni, mintha támogatnák 
az egyenjogúság elvének programját.”21 

lesújtó megállapítás, amelynek ha csak a fele igaz, akkor is nagy 
horderejű probléma előtt áll az európai közösség. Az Unió nyugati, fej-
lettebb része és a keleti, elmaradottabb tagállamok régiója közti viszony 
ma is ugyancsak ellentmondásos, feszültségekkel terhelt. Ha kölcsönösen 
azt akarjuk, hogy megmaradjon ez az európai közösség, mindkét oldal-
nak (tehát brüsszelnek, a hivatalos intézményközpontnak, a szerveze-
ti egységeknek, illetőleg az egyes tagállamoknak, különös tekintettel a 
közép-európai régióra) jelentős változásokat kívánatos foganatosítania 
a politikában, a jogban, a szellemi-morális hozzáállásban. számomra 
egyértelműnek tűnik a feladat: a Nyugat végérvényesen számoljon le 
mindenféle arisztokratikus, felsőbbrendű beállítódásával, lesajnáló érzü-
letével, közép-európa pedig szabaduljon meg a rózsaszínű álmoktól, a 
naivitástól, a kényelmes és gondolattalan majmolástól. A hatékony eu-
rópa-közösség, a további együttműködés fejlesztése megkívánja vagy 
inkább megköveteli a közös – az eddigieknél mélyebb szintű – átgon-
doltságot, differenciáltabb összehangolást és a nagyobb mérvű felelősség-
vállalást. Ha az ilyen megújulásra megvan a kölcsönös akarat, hajlandóság 
és képesség, akkor az európa-közösség áldásos hatására jól érzékelhető 
és tapasztalható módon fény derül. Ha nincs sem készség, sem alkotó erő, 
akkor ez a közösségforma elavulttá válik, majd átadja történelmi helyét 
és szerepét valami másnak.

az etnikai kisebbségi közösség 

sajnos, nem meglepő, ha azt írom, románia és a magyar etnikai kisebbség 
mai viszonya sem problémamentes. Nem vagyok ugyan a téma szakértő-
je, de bátorkodom hangot adni abbéli álláspontomnak, hogy a megany-
nyi kérdés közül mindenképpen érdemes vizsgálatokat folytatnunk egy 
szélesebb tárgykörben, eddig jórészt felszínesen kutatott területen. Arra 
gondolok, hogy európa mint közösség hogyan függ össze a romániában 
élő magyar kisebbség mint közösség létezésével. jóllehet, önmagában 
adottan, a magyar nemzetiségi létezés feltárására igen kiterjedt tudomá-
nyos kutatómunka születik, ám fontos elvi és módszertani szempontnak 
tartom annak a kérdésnek a felvetését, hogy milyen összefüggés áll fenn a 
magyar kisebbségi létforma és európa (az európai Unió mint közösség), 
Magyarország (mint anyanemzet) és románia (mint államalkotó keret) 
között.

21 Debeljak: i. m., 52.
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Nyilvánvaló, ez ügyben (is) komoly – jellegüket tekintve: politikai, 
jogi, gazdasági, pszichológiai és morális – kérdések várnak tisztázásra. 
Hadd hivatkozzam ismételten egyed Péter egy másik korábbi írására. 
A szabadságjogokat vizsgálva jogosan hívja fel figyelmünket arra, hogy 
már az általános emberi jogok megalapozása is úgyszólván reménytelen 
feladat. Hát még a kisebbségi jogok egyértelmű és egyöntetű deklarálása 
milyen nehézségekbe ütköző dolog! jobb híján marad a puszta kijelentés. 
A kisebbségi közösségi jogokról szólva, egyed Péter jól látja (amit persze 
nem mindenki ismer fel!), hogy „a kisebbségi-közösségi jogok hagyomá-
nyos emberjogi alapokból filozófiai-logikai világossággal nem vezethetők 
le.”22 

ezt az egyed Pétertől idézett tanulságot úgy fordítanám át a té-
mámra, hogy az európa-közösség (valójában az európaiság, méghozzá 
abban az értelemben, ahogy a fentiekben röviden összefoglaltam) álta-
lános tartalmi jegyeit nem lehet automatikusan vonatkoztatni a kisebb-
ségi közösségre, illetőleg nem célszerű azt számon kérni a kisebbségi 
létezéstől. ez túl egyszerű, kényelmes és bár látványos, mégis felszínes 
művelet lenne. Ami kívánatos: egy speciális szempont, különleges meg-
közelítés alkalmazása. kimondva, elvileg egyszerűnek, magától értetődő 
dolognak tűnik: jelesül a magyar etnikai kisebbség problematikáját ak-
kor érthetjük meg igazán, akkor ragadhatjuk meg a magyar nemzetisé-
gi közösség reális helyét és szerepét, ha az egész kérdéskör vizsgálatát és 
megítélését behelyezzük a magyarországhoz és a romániához való viszony 
prizmájába.

Nyilvánvaló és – újból hangsúlyozva – természetes feladatnak tűn-
het az ilyen célmegjelölés. Mégis, konkrét megvalósítása roppant nehezen 
és sok-sok kudarc, különféle kellemetlenségek közepette történik. Már az 
ilyen célkitűzés felismerése is komoly akadályokba ütközhet. Azt hiszem, 
csak apró lépésekben, lassan haladhatunk előre, és nagy valószínűséggel 
több nemzedék folyamatos küzdelmét, kosztolányi Dezső szavaival élve: 
szüntelen viaskodását feltételezi. könnyű „harci” terepre nem számítha-
tunk, még akkor sem, ha hazánk és románia egyaránt eU-tagállam, to-
vábbá elvileg mindkét ország elfogadja az európai értékeket. gondoljunk 
például arra az egyszerű tényre, hatásában persze nagyon is zavaró jelen-
ségre, hogy még 1989 után is az derült ki – ahogyan erre Vajda Mihály 
rámutat – , hogy „közép-európa kis nemzeteinek legfontosabb közös 
sajátossága az a tény, hogy nem szeretik egymást.”23 Ilyen körülmények 

22 egyed Péter: a szabadság a flozófában. Pallas Akadémia kiadó, csíkszereda, 
2003, 340. kiemelés a szerzőtől. egyed Péter itt támaszkodik kelemen jános felfo-
gására.

23 Vajda Mihály: közép-európa. In: csák lászló (szerk.): Európa közepe – közép-
Európa? librarius, szeged–kecskemét, 2000, 3. A kiemelést megváltoztattam az 
eredeti szöveghez képest. k. s.
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közepette valóban nagy eltökéltség szükséges minden részsiker elérésé-
hez. és ilyen érzelmi állapotok között az ember bizonyára nehezen tud 
higgadt maradni, illetőleg könnyen menekülhet a puszta beletörődésbe 
vagy éppenséggel az indulatok zuhatagába. egyik megnyilvánulás sem 
tesz jót a „háromelemű” közösség (eU – Magyarország – románia) és az 
etnikai magyar kisebbség közötti viszony fejlődésének. Viszont prolon-
gálja a kisebbségi lét problémáit.

sajnálatos fejlemény, hogy maguk a politikai és állami intézmények 
sem szabadultak még meg – a múltból rájuk ragadt – egyoldalúságaiktól, 
káros beidegződéseiktől, torz reflexeiktől. Ha korábban, Ales Debeljak 
nyomán, arra a fájdalmas jelenségre hívtam fel a figyelmet, hogy tudniil-
lik a fejlett Nyugat (s azon belül is maga az európai Unió) alapvető jelen-
tőségű kérdésekben másként gondolkodik, mint cselekszik, akkor most 
kénytelen vagyok azt állítani, hogy közép-európa államai között ugyan-
csak megjelenik ez a kettősség, csak éppen más formában. érdemes felfi-
gyelnünk ezzel kapcsolatban Markó béla egy 2014-es keltezésű cikkének 
alábbi állítására: „Miközben kelet-közép-európa és a balkán országai 
retorikájukban a határok nélküli európa feltétlen hívei, a valóságban […] 
tovább fabrikálják a fából a vaskarikát, a nemzetállamokat. Nemcsak ro-
mánia, amelynek alkotmányában is benne van a nemzetállami megha-
tározás, hanem a többiek is. legyünk őszinték, a mai Magyarország is 
egyre inkább nemzetállamnak látszik, ha az állampolgárság és a nemzeti 
hovatartozás szándékolt összekeverését nézem.”24 

súlyos problémára utalnak ezek a mondatok, hamarjában nem is 
tudok rá, mit írni. csak reménykedni tudok abban, hogy az eU-hoz, 
Magyarországhoz, romániához és az ottani magyar kisebbséghez való 
viszonyunkat kölcsönösen újra tudjuk gondolni és építeni. Azt hiszem, 
kölcsönös önkritikai készség és képesség nélkül semmire sem juthatunk. 
ennek megnyilvánulását ma, sajnos, nem láthatjuk, legfeljebb nyomok-
ban tapasztalhatjuk. keserű-kényszerűséggel vehetjük tudomásul, hogy 
az érdekelt felek közötti szükséges és normális párbeszéd, az oly szüksé-
ges, előre mutató szakmai dialógus ma sem történik, pedig ez még csu-
pán az első lépés egyike lehet az előre haladáshoz.

*

A fentiekben csak vázlatosan tudtam felvetni néhány szempontot, a rész-
letes kifejtéssel és az elmélyült vizsgálódással – tudom – adós maradtam. 
Viszont az eddigiekből is levonhatok egy megszívlelendő következtetést. 
Végső soron arra a – nem épp szívderítő – következtetésre jutottam, hogy 
európában, különösen közép-európában mind az európai egyének, 

24 Markó béla: egyoldalúságok. In: Népszabadság, 2014. július 19. hétvége, 5.
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mind az európai közösségek (az európaiság megnyilvánulása vonatkozá-
sában) még meglehetősen távol állnak attól, hogy valóságosan és kézzel-
foghatóan megtalálják a helyes és igazságos válaszokat a történelem által 
kiszabott kihívásokra. 
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csejTeI Dezső

A „KONzERvAtív FORRADAlOM”  
FOGAlMáRól*

A „KONzERvAtív FORRADAlOM” FOGAlMáRól

Ha a „konzervatív forradalom” terminust vesszük górcső alá, mindenkép-
pen szem előtt kell tartani, hogy olyan ideológiai-politikaelméleti foga-
lomról van szó, amelyet még egyik modern ellenzője – mégpedig tisztán 
szakmai-technikai, merőben apolitikus szempontból vett ellenzője –, stefan 
breuer is „az újabb ideológia-történetírás egyik legsikeresebb alkotásának” 
nevez.1 A konzervatív forradalom mint terminus a politikaelméleti iroda-
lomban is meghonosodott, s épp ebben a nyelvi formában gyökeresedett 
meg. A szintagmát ugyanakkor ideológiai szempontból is gyakran támad-
ták, számosan elfogadhatatlannak tekintették. 

A probléma központi magvát az képezi, hogy lehet-e egyáltalán vala-
milyen általános fogalmat találni annak a politikai-ideológiai szimbolikus 
térnek, szemléletmódnak a tartalmi megnevezésére, mely a világháború 
utáni Németországban a hagyományos értelemben vett régi konzervativiz-
mus, valamint az ezekben az években megalakuló, hatalomra viszont majd 
csak 1933-ban jutó nemzetiszocializmus között helyezkedik el, ahová tehát 
– mondanivalóját, argumentációját és retorikáját tekintve – spengler gon-
dolkodásmódja is tartozik. e problémakör megfelelő, a tudományosság kö-
vetelményeit is kielégítő, igényes tematizálását elméleti szempontból évtize-
deken át megakadályozta a szélsőbaloldal vulgáris marxizmusa, melyet az a 
tendencia vezérelt, hogy az összes olyan politikai felfogást, nézetrendszert, 
mely a polgári jobbközéptől jobbra állt, a fasizmus címszava, „tetőfogalma” 
alá soroljon be, mégpedig mindenfajta megkülönböztetés nélkül. ezzel 
természetesen nemcsak a differenciálni tudás, a megkülönböztetni tudó 

1 stefan breuer: anatomie der konservativen revolution. Wissenschafliche 
buchgesellschaft, Darmstadt, 1993, 1.

* jelen tanulmány néhány ponton javított változata annak a fejezetnek, amely 
csejtei Dezső – juhász Anikó: oswald Spengler élete és flozófája című monográ-
fiájában jelent meg (Attraktor kiadó, Máriabesnyő–gödöllő, 2009.). Az alábbiak-
ban természetesen nem átfogó igényű elemzésről, áttekintésről lesz szó, hiszen egy 
ilyen tárgyalás messze túlmutatna jelen tanulmány keretein; csak a főbb karakter-
jegyek felmutatására szorítkozunk, s ezen belül is mindenekelőtt a spenglerre is 
vonatkozókat helyezzük előtérbe. A magyar nyelvű feldolgozások közül kiemel-
hető karácsony András a konzervatív forradalom utópiája a két háború közötti 
Németországban című kiváló tanulmánya. In: Századvég, 2005/1.
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képesség elemi tudományos követelményének gyakorlati érvényesítését tet-
te lehetetlenné, hanem magának a „fasizmus” terminusának szemantikáját 
is oly mértékben kiüresítette, hogy azt ezek után már szinte válogatás nélkül 
bárkire és bármilyen embercsoportra lehetett alkalmazni – a „proletárdikta-
túra” mindenkori vezetőinek kénye-kedve szerint.2 ennek a tendenciózusan 
beszűkítő – ám paradox módon épp a beszűkítést korlátlan módon kiter-
jesztő – felfogásnak máig ható kisugárzásai vannak, s éppen ezért mindmá-
ig jogosult a kérdés egyik legkiválóbb feldolgozója, r. P. sieferle 1995-ben 
tett megállapítása, mely szerint „manapság csaknem lehetetlenség az euró-
pai szélsőjobbról beszélni anélkül, hogy ezzel – szinte automatikusan – a 
nemzetiszocializmus is ne kerülne a látószögünkbe. ez bizonyos mértékig 
optikai torzítás, mely az ex-post-perspektíva nyomán jött létre.”3

ez az elméleti szempontból fölöttébb káros egyneműsítés azzal a kö-
vetkezménnyel járt, hogy a hermeneutikai pillantás számára – épp ebből az 
„ex-post-perspektívából” eredően – ma már szinte lehetetlenség az 1920-as 
évek Németországára úgy visszatekinteni, ahogyan az „a maga mivoltá-
ban” volt, vagyis ahogyan fennállt a későbbi fejleményektől eltekintő kite-
kintés nélkül. Hasonlatosan ahhoz, amiképp nem tudjuk Pheidiasz vala-
melyik szobrát sem olyan módon szemlélni, ahogyan az egy korabeli görög 
figyelő tekintete előtt tárult fel. szemünkben ugyanis kiküszöbölhetetlenül 
ott táncol harmadfélezer esztendő kulturális fejlődésének telosza. szin-
te lehetetlenség a jelzett kor eseményeit és történéseit anélkül szemlélni, 
hogy azt óhatatlanul ne állítanánk valamilyen teleológiai sorba, vagyis úgy 
szemügyre venni, hogy azt ne a végkifejlet felől szemlélnénk. Ugyanakkor 
kétségtelen, hogy finom, de távolról sem elhanyagolható különbségek áll-
nak fenn aközött, hogy (1) valamit a ténylegesen felfejthető kauzális sorok 
mentén szemlélünk, hogy (2) valamilyen eseménysoron egyszerűen hagy-
juk érvényesülni a tudat spontán teleologikus működését, valamint akö-
zött, hogy (3) ugyanazt az eseménysort tudatosan, a végkifejlet felől nézve, 
mint szükségszerűen a végeredménybe torkolló folyamatot értelmezzük. 
ez utóbbi esetben lép működésbe Marxnak „az ember anatómiája kulcs 
a majom anatómiájához” első pillantásra tetszetősnek tűnő, mélyebb érte-
lemben azonban káros és komoly egyoldalúságokhoz vezető tétele. ez azért 
káros, mert hamis és félrevezető módon olyan utólag megkonstruált teleo-
lógiai rend sémáját vetíti rá azokra a történésekre, eseményekre is, melyek 
ténylegesen létező „lehetőségburka” sokkal gazdagabb volt annál, semhogy 

2 Hazai vonatkozásban ennek felel meg rákosi hírhedt tétele, mely szerint „tízmil-
lió fasisztával nem lehet szocializmust építeni”. elmélettörténeti szempontból pe-
dig ugyanennek a tendenciának „legklasszikusabb” emléke lukács györgy: az ész 
trónfosztása című műve.

3 rolf Peter sieferle: Die konservative revolution. Fünf biographische Skizzen. (Paul 
Lensch, Werner Sombart, oswald Spengler, Ernst jünger, Hans Freyer.) Fischer 
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1995, 20.
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egy – visszafelé nézve – kizárólagos történéssor elemei közé lehessen be-
sorolni őket, oly módon, mintha létezésük abban merülne ki, hogy vala-
milyen „vég” megteremtése végett, arra való tekintettel álltak fenn egyálta-
lán. Módszertani szempontból ez a visszafelé tekintő, beszűkítő teleológiai 
szemlélet lesz az oka annak az immár ideológiai tartalmakat is magában 
hordozó felfogásnak, hogy – ismét a konkrét helyzethez visszatérve – „het-
ven esztendő távlatából a frontok oly módon szorulnak össze, hogy az, ami 
ma egyetlen barna mocsárnak tűnik, a maga idejében heves harcoktól át-
hatott politikai terület volt”.4 

Másfelől az ideológiai egybemosás elutasítása azt a maga módján 
úgyszintén egyoldalú és elfogult nézetet sem jelentheti, hogy a korabeli né-
met radikális jobboldalnak és a nemzetiszocializmusnak semmi köze sem 
lenne egymáshoz. épp ellenkezőleg: „a szélsőjobbon – folytatja sieferle 
– számos olyan mozgalom, álláspont, elméleti próbálkozás létezett, me-
lyeknek nyilvánvalóan szoros érintkezési pontjai voltak a nemzetiszocia-
lizmussal, de mégsem voltak azonosak azzal.”5 Pontosan ez jelenti a dolog 
elméleti „pikantériáját”. különbséget tenni, de csak ott és annyiban, ahol és 
amennyiben az ténylegesen fennáll, anélkül, hogy bármilyen engedményt 
kellene tenni egyrészt a teljes egybemosásnak, másrészt pedig a teljes szét-
választásnak, főleg, ha ezeket a véleményeket ideológiai és aktuálpolitikai 
felhangok színezik.

 Az eddigiek alapján látható, hogy az „abszolút” történeti hűséget 
visszanyerni kívánó, tökéletesen elfogulatlan hermeneutikai pillantás el-
érhetetlen; legfeljebb – patetikusabb pillanataiban – leopold von ranke 
gondolhatta azt, hogy létezik valami ilyesmi.6 Menthetetlenül és mindig is 
egy adott hermeneutikai szituációba vagyunk beleállítva. ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ezen belül a kutatónak ne kellene törekednie az „emberi-
leg elérhető” maximális korrektségre és elméleti tisztességre. e törekvést 
adott esetben külső körülmények is előmozdíthatják; sieferle az alábbi 
momentumot emeli ki: „Meglehet, először a szélsőjobb legmakacsabb el-
lenfelének, a szélsőbal történeti legitimációjának kellett teljes mértékben 
összetörnie ahhoz, hogy lehetségessé váljon a szóban forgó jelenségekre 
való szabadabb, elfogulatlanabb pillantás. A Weimari köztársaság ide-
ológiai konstellációjának összessége és sajátossága csak akkor vehető va-
lóban szemügyre, ha teljes mértékben félretoljuk a politikai beazonosítás 

4 rolf Peter sieferle: i. m., 20. 
5 rolf Peter sieferle: i. m., 20.
6 Arra a híres tételére gondolunk, mely szerint a történész én képes önmagát teljesen 

kikapcsolni, és a dologra úgy tekinteni, ahogyan az önmagában megesett („wie es 
eigentlich gewesen ist”).
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salakját.”7 s ez annál is könnyebben megtehető, mert az a szellemi klíma, 
melyben a szélsőjobboldal és szélsőbaloldal korabeli formái – s így maga 
a „konzervatív forradalom” irányzata is – kialakultak, immáron a múlté. 
Így tehát a hozzá való viszonynak elsődlegesen nem a harc, hanem a meg-
értés formáját kell magára öltenie. s ha ez a múlt messze nem oly távoli, 
amilyennek stefan breuer gondolja – „spengler és jünger művei manapság 
olyan őskövületekként hatnak, melyeket ritka állatfajok hagynak hátra az 
őskőzetekben, s melyeknek e kövületekhez tartozó élete titok marad”8–, az 
a múlt már mindenképp fennáll, melynek keretein belül lehetséges az elfo-
gulatlan tudományos diszkusszió.

eddig a „konzervatív forradalom” kifejezést elsősorban politikai-ide-
ológiai okokból elutasító felfogásra helyeztünk hangsúlyt. Van azonban egy 
másik felfogás is, mely a terminust döntően szakmai-tudományos okokból 
utasítja el. Idetartozik a már említett stefan breuer nézete, aki munkája zá-
rófejezetében az alábbi összegzést adja: „Nem lehet kimutatni a politikai, 
társadalmi vagy gazdasági meggyőződéseknek olyan középponti magvát, 
mely csakis a konzervatív forradalom szerzőinek lenne sajátja, s mely más 
irányzatoktól megkülönböztetné őket. […] Ugyanez vonatkozik a mentali-
tás, a szimbolikus és képszerű gondolkodás mélyebben fekvő szintjeire is, 
melyeken úgyszintén nem lehet valamilyen felcserélhetetlen azonosságot 
felmutatni. ez az út nem vezet tovább: a ’konzervatív forradalom’ tarthatat-
lan fogalom, mely több zavart kelt, mint amennyi világosságot teremt. ezért 
törölni kell a 20. század politikai áramlatainak listájáról.”9 breuer egész fel-
dolgozása azt próbálta kimutatni, hogy a „konzervatív forradalom” képvi-
selői minden téren roppant szerteágazó, szétfutó nézeteket képviselnek, s 
ezeket lehetetlenség ezen a néven közös tető alá hozni. ehelyett ő a neonaci-
onalizmus megnevező kifejezést használja, ami – túl azon, hogy használata 
önmagában véve is problematikus – a szóban forgó radikális különbségeket 
egyáltalán nem tünteti el – legfeljebb más „tetőfogalom” alá kívánja őket 
rendelni. Másfelől pedig – bármelyik „tetőfogalmat” fogadjuk is el – olyan 
egységgel kívánja felruházni az egész irányzatot, mellyel az soha nem ren-
delkezett, s amilyet soha nem vindikáltak maguknak tagjai sem.

Azonban nézzük meg most közelebbről magát a terminust; mikor 
keletkezett ez a szóösszetétel, s ki alkotta meg? ezzel kapcsolatban érdekes 

7 rolf Peter sieferle: i. m., 21. sieferlének itt csak részben van igaza. Időközben 
ugyanis ezt a politikai beazonosítást olykor – döntően aktuálpolitikai okokból – a 
baloldali liberalizmus vállalta magára, és ennek következménye a „fasiszta” címke 
oly nagyvonalú osztogatása, melyhez foghatót csak az 50-es években tapasztalha-
tunk. ennek persze az a – nem minden veszély híján lévő – következménye, hogy 
a „fasizmus” szó jelentése még inkább kiüresedik, még inkább megfoghatatlanná 
válik, olyannyira, hogy szinte már akkor sem lehetne használni operatív fogalom-
ként, ha a valódi, tényleges fasizmus jelenne meg a színen.

8 stefan breuer: i. m., 201.
9 stefan breuer: i. m., 181.
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jelenségre figyelhetünk fel: ugyanaz a szintagma két alkalommal bukkant 
fel a német politikai irodalomban – először a két világháború között, má-
sodszor pedig a második világháború után –, de alaposan megváltozott 
jelentéstartalommal. első megjelenésekor egyértelműen szintézisteremtő, 
egységképző jelentése volt, így szerepel már 1921-ben Thomas Mann egyik 
esszéjében – kinek személyében, ha úgy tetszik, ily módon a szintagma meg-
alkotóját tisztelhetjük –, mégpedig az orosz antológia című tanulmányban, 
ahol Nietzsche kapcsán az alábbiakat írja: „Az ő szintézise felvilágosodás 
és hit, szabadság és kötöttség, szellem és test, ’Isten’ és ’világ’ szintézise. 
Művészileg kifejezve: konzervativizmus és forradalom egyesítése. A kon-
zervativizmusnak ugyanis csak szellemre van szüksége, hogy ugyanúgy 
forradalmi legyen, mint bármelyik pozitivista-liberális felvilágosodás, s 
maga Nietzsche kezdettől fogva […] nem volt más, mint konzervatív forra-
dalom”.10 Mann-nak ez a rövid eszmefuttatása két szempontból is telitalálat. 
egyrészt azért, mert kitűnően adja vissza azt az ellentmondásos feszültsé-
get, melyet maga a szóösszetétel indukál, másrészt pedig azért, mert ennek 
forrását Nietzschében pillantja meg, aki – oly sok más dologhoz hasonlóan 
– ebben is megelőzte korát. 

De ez még nem több mint egyszeri szóösszetétel. A kifejezés alkal-
mankénti használata azonban eljutott odáig, hogy néhány évvel később 
Hugo von Hofmannstahl egyik előadásában (az irodalom mint a nemzet 
szellemi tere – Das Schrifttum als geistiger raum der Nation, 1927) már 
mint programszerű terminus jelenik meg. Az előadásban Hofmannsthal 
arról szól, hogy – Thomas Mannhoz hasonlóan – valamilyen szintézis-
teremtő szellemet keres, mely kellő ellensúlyt tudna képezni a 16. század 
szellemátalakító mozgalmaival – a reneszánsszal és a reformációval – szem-
ben, majd így folytatja: „A folyamat, melyről beszélek, nem egyéb, mint egy-
fajta konzervatív forradalom, mégpedig olyan méretekben, melyhez hason-
lót az európai történelem nem ismer. célja a forma, egy új német valóság, 
melyben az egész nemzet részt vehet.”11 Hofmannsthal megfogalmazása 
viszont messze túllő a célon; a „konzervatív forradalmat” ő olyan egysé-
ges mozgalom színében tünteti fel, amilyen az soha nem volt. Ugyanakkor 
hangsúlyozandó, az egységképző momentum mind Thomas Mann, mind 
pedig Hofmannstahl esetében még a náci hatalomátvétel előtt kapott nyo-
matékot.

10 kurt lenk: Deutscher konservatismus. campus Verlag, Frankfurt–New York, 
1989, 111. A teljesség kedvéért azért megjegyezhető, hogy a szintagma erede-
te még régebbre is visszavezethető; a 19. században gyakran előfordult, hogy az 
1688-as angol „dicsőséges forradalmat” „konzervatív forradalom”-nak nevez-
ték. Vö. Armin Mohler – karlheinz Weissmann: Die konservative revolution in 
Deutschland 1918–1932. (6., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage.) Ares 
Verlag, graz, 2005, 94.

11 Idézi kurt lenk: i. m., 100–111.



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

122

Átmeneti jelenségnek tekinthető, hogy elméleti szempontból és átfogó 
értelemben először egy konzervatív porosz nemes, Hermann rauschning 
használta a kifejezést,12 az a rauschning, aki először a náci párt alapító tag-
jai közé tartozott, 1934-ben azonban „emigrált és a rendszer kérlelhetetlen 
ellenfelévé vált”.13 Az 1941-ben a tengerentúlon megjelent mű viszont nem 
válthatott ki szélesebb visszhangot, hiszen az akkori évek mindenről szól-
tak, csak nem az elmélyült tudományos diszkusszióról; emellett a terminust 
meglehetősen speciális értelemben használta: „a keresztény-monarchista 
ellenmozgalom márkaneveként szerepelt a modernitás nihilisztikus dina-
mizmusával szemben, mely a nemzetiszocializmusban, a bolsevizmusban, 
valamint a kettő sátáni szintézisében, jünger és Niekisch nemzeti bolseviz-
musában tetőzött.”14 

A nácizmus hatalomra jutása, eszkalációja idején, majd az általa elő-
idézett világégést követő években szintén nem a finom distinkciókra helye-
ződött a hangsúly; a kor, érthető okokból, hajlamos volt mindazt „fasisztá-
nak” minősíteni, ami valamilyen módon kapcsolatban állt a nácizmussal, 
érintkezési pontokat mutatott vele, vagy éppen elősegítette annak hatalom-
ra jutását. úgy tűnt, hogy a „konzervatív forradalom” megkülönböztető 
terminusának immáron végleg befellegzett. Azonban új fordulatot adott 
a dolgoknak, hogy 1950-ben könyv alakban is megjelent egy fiatal szer-
ző, Armin Mohler könyve (Die konservative revolution in Deutschland 
1918–1932), melyet előző évben baselben doktori értekezésként nyújtott be. 
(Mohler egyik témavezetője karl jaspers volt.) Mohlert, aki épp az akkori 
években – 1949–1953 között – ernst jünger személyi titkára volt, könyve 
megírása során két alapszándék mozgatta: „konzervatív forradalmon egy 
önálló mozgalom értendő, melyet a nemzetiszocializmustól éppúgy meg 
kell különböztetni, mint a konzervatív reakciótól, magvát pedig egy közös 
világkép alkotja.”15 A magunk részéről a fő hangsúlyt itt nem az egységkép-
ző oldalra helyeznénk – hiszen Mohler az „egységesség” mellett legalább 
akkora jelentőséget tulajdonít a „konzervatív forradalom” „tetőfogalma” 
alatti különböző, olykor egymással is szembenálló irányzatok bemutatásá-
nak is –, hanem inkább az elhatároló oldalra. Arra, hogy ez a mozgalom 
mennyiben különbözik a nácizmustól és – kisebb mértékben – a hagyomá-
nyos konzervativizmustól. 

Mohler monográfiája egy vonatkozásban mindenképpen elérte célját; 
abban ti., hogy – immáron nem ideológiai, hanem egyre inkább szakmai-
elméleti téren – újraélesztette a 20. századi német konzervativizmusról szóló 

12 Hermann rauschning: Die konservative revolution. Versuch und bruch mit Hit-
ler. Freedom Publishing co., New York, 1941.

13 Fehér M. István: martin Heidegger. Egy XX. századi gondolkodó életútja. göncöl 
kiadó, bp., 1992, 235.

14 stefan breuer: i. m., 1.
15 stefan breuer: i. m., 1.
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diskurzust.16 Felfogásával természetesen lehet egyet nem érteni,17 de ennek 
most már nem a politikai kiátkozás, hanem a szakmai véleménykülönbség 
elismerése és tiszteletben tartása kell hogy legyen a következménye.

Nézzük meg ezek után röviden, hogy hová vezethető vissza a „kon-
zervatív forradalom” eredete! rolf Peter sieferle annak a véleményének ad 
hangot, hogy az eredet kérdésében túl kell lépnünk Németország határain, 
és a forrást valahol az 1880-as évek Franciaországában kell keresni.18 ekkor 
kezd kialakulni ugyanis az a radikális jobboldal, melyhez fogható jelenséget 
a korábbi európai politikai térképen nemigen lehetett találni. Az újdonságot 
az jelenti, hogy ennek az új jobboldalnak a politikai szótárában, érvkészleté-
ben, ellenségképében és módszereiben olyan elemek kezdenek feltünedezni, 
melyek korábban kizárólag a baloldalhoz – annak is elsősorban radikális 
válfajához – tartoztak. kemény, sőt kíméletlen jobboldali fellépésekre – 
nyugodtan nevezhetjük őket reakciós vagy akár ellenforradalmi erőknek 
– természetesen már korábban is akadt példa. Arra azonban nem, hogy a 
korábbi szélsőjobb bármikor is kokettált volna a baloldali frazeológiával, 
vagy a maga céljaira felhasználta volna annak érveit, jelszavait. 

 ez az új, radikális jobboldal – személyi összetételét tekintve – főleg 
két forrásból táplálkozik; egyrészt a kiábrándult szociáldemokratákból, akik 
csalódottan vették tudomásul, hogy a szocializmus – annak marxista vál-
fajában is – egyre jobban beintegrálódik a fennálló társadalmi rendbe, és 
fokozatosan elhalnak benne a fennálló rendszert transzcendálni kívánó cél-
kitűzések. Másrészt pedig a kiábrándult konzervatívokból, akik csalódottan 
vették tudomásul pozícióik további gyengülését és a liberalizmussal való ki-
egyezés kényszerű gyakorlatát.19 úgy tűnt tehát, hogy a fennálló társadal-
mi rend nemhogy békésen, hanem még erőszakkal sem változtatható meg; 
mégpedig azért nem, mert annak egyetlen korábbi letéteményese, a radi-
kális baloldal feladta korábbi pretencióit, rendszerkonformmá vált, vagy a 
korabeli szóhasználattal élve: a revolúció gondolatát felváltotta az evolúcióé.

A születőfélben levő radikális új jobboldal egyik megkülönböz-
tető jegye, hogy – ellentétben a korábbi, alapvetően arisztokratikus 
ókonzervativizmussal – ekkor már maga is tömegmozgalommá próbált 

16 Nem véletlen, hogy 2005-ig munkája hat – egyre jobban ki- és átdolgozott – ki-
adást ért meg.

17 ezt tette már viszonylag korán kurt sontheimer: antidemokratisches Denken 
in der Weimarer republik. Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus 
zwischen 1918 und 1933. Nymphenburger Verlaganstalt, München, 1962.

18 rolf Peter sieferle: i. m., 8. skk.
19 A konzervatívoknak a liberálisok felé tett kényszerengedményei a 19. század utol-

só évtizedeiben Nyugat-európa-szerte megfigyelhetők. Armin Mohler utal arra, 
hogy ez a folyamat Angliában már korábban végbement; itt a konzervatívok – a 
politikai vereségek hatására – kénytelenek voltak egy sor liberális elvet átemelni 
saját politikai credójukba. Vö. Armin Mohler – karlheinz Weissmann: i. m., 13. 
skk.
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szerveződni; csakhogy ennek a tömegmozgalomnak immáron nem egy 
konkrét társadalmi osztály – a proletariátus – lett volna a szubjektuma, 
hanem a sokkal megfoghatatlanabb nép vagy – még szélsőségesebb esetek-
ben – a népfaj, a rassz. ennek megformálódásában jelentős szerepet játszott, 
hogy a jelzett időszakban maga a korabeli európai társadalom is kezdett 
modern tömegtársadalommá válni. különös jelentőségre kezdtek szert ten-
ni a modern tömegkommunikáció első formái, jelesül a sajtó: kulcspozícióba 
került a publicista mint „távolból ható hipnotizőr”. gabriel de Tarde szerint 
„hajdan 20 szónok befolyásolt 2000 athéni polgárt, manapság 20 újságíró 
befolyásol 40 millió franciát.”20 létrejöttek a modern, politikai tömegpártok, 
s a század végén feltűntek a színen az első, klasszikus tömegelméletek (le 
bon, Tarde, sighele), melyek elsőként fogalmazzák meg a tömegekkel bánni 
tudás hatékony technikáit. Nos, ezek az átalakulások a radikális jobboldal 
számára sem maradtak rejtve.

Így a 20. század első évtizedeire alapvetően átalakult az európai po-
litikai spektrum. Ha a 19. század második felének klasszikus parlamenti 
„patkóját” összehasonlítjuk, mondjuk, a Weimari köztársaság parlament-
jének összetételével, akkor az alábbi döntő különbséget látjuk: az előbbi 
esetben jobboldalon helyezkedett el a konzervatív párt, mely döntően a 
nemesség, a földbirtokosok és az egyház érdekeit képviselte; középütt fog-
laltak helyet a liberálisok, a nagy- és középpolgárság, baloldalon pedig a 
szocialisták, szociáldemokraták az ipari munkásság képviseletében. 

e séma a második esetben alapvetően átalakult; először is a par-
lamenti patkó szélsőbaloldalán immáron a kommunisták foglaltak he-
lyet, akik azonban ugyancsak a munkásság képviselői voltak, akárcsak 
korábban a szociáldemokraták. Az igazi változás mégis a jobboldalon 
játszódott le: „A szélsőjobbon a nemzetiszocialisták ültek, és félrevezető 
lenne, ha bennük a konzervativizmus szélsőséges formáját, vagy egyálta-
lán a nemesség, a földbirtokosok, vagy a mezőgazdaság érdekképviselőit 
akarnánk látni. követelésük egy nemzeti forradalomra irányult, mely-
nek meg kellene haladnia a parlamentáris-demokratikus status quot; a 
monarchisztikus Ancien régime-hez való reakciós visszatérést azonban 
hevesen elutasították […] A politikai spektrum komplexebbé vált; most 
már nem illeszkedett bele egy szimplán duális szerkezetbe.”21 

A vázolt séma az átalakulás politikai-parlamentáris végeredményét 
tükrözi. kérdés viszont az, hogy ez a séma miként alakult ki, illetve még 
inkább az, hogy ebben hogyan helyezkedik el az a mozgalom, melyet 
„konzervatív forradalomnak” nevezünk. ehhez az 1918-as németországi 
állapotokhoz kell visszanyúlni. A kérdésről szóló kitűnő tanulmányá-
ban karácsony András megjegyzi, hogy „1918-tól valójában nem létezett 

20 Idézi Pataki Ferenc: a tömegek évszázada. bevezetés a tömeglélektanba. osiris ki-
adó, bp., 1998, 30.

21 rolf Peter sieferle: i. m., 7–8.
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konzervatív párt Németországban, vagy ha létezett is, csak átmeneti je-
lenségként, szinte folyamatos átalakulásban és mindig csekély politikai 
súllyal. Ugyanis a Német konzervatív Párt (Deutschkonservative Partei) 
komoly politikai erőként csak 1876–1918 között működött. Az 1918-as fel-
oszlást követően a tagok nagyobb része újjáalapította a – csekélyebb poli-
tikai súllyal rendelkező – Német Nemzeti Néppártot (Deutschnationale 
Volkspartei), ami 1933-ban megszűnt, s e párt tagjainak egy része a nem-
zetiszocialista pártot gyarapította.”22 korábban mi is erre utaltunk, mi-
kor a német jobboldalt illetően az 1918-as összeomlást követő időkben 
– legalábbis pártszervezeti szempontból – valóságos politikai vákuum-
ról beszéltünk. „Mindebből ugyanakkor nem következett a konzervatív 
gondolkodás visszaszorulása – folytatja karácsony. – éppen ellenkezőleg 
történt! A húszas évek elejétől a konzervativizmus egyre határozottabban 
és a nyilvánosság egyre szélesebb körében jelentkezett újra.”23 Nos, éppen 
ez az elméleti-ideológiai „területfoglalás” volt az, ami a „konzervatív for-
radalom” képviselőinek nevéhez fűződik a tízes évek végétől, s a húszas 
évek elejétől.

s ez az a pont, amikor immáron a „konzervatív forradalom” szóösz-
szetételben rejlő tartalmi instanciák kibontására térünk rá. A szintagmá-
ban azonnal feltűnik, hogy benne olyan elemek kerülnek egymás mellé, 
melyeknek első megközelítésre semmi közük sincs egymáshoz, s a szóösz-
szetételt éppen emiatt szinte robbanásszerű feszültséggel töltik fel. ezért 
teljesen jogos Armin Mohler megjegyzése, mely szerint a kifejezésben rej-
lő mentalitást is csak paradoxonokban lehet kifejezni. ezzel kapcsolatban 
utal arra, hogy már Thomas Mann is e paradoxon pontos megnevezésére 
törekedett; így például szerepel nála a „világ-alkalmasságra való akarat” 
(Wille zur Welttauglichkeit) kifejezés, mások a „szkeptikus lelkesültség” 
mellett foglaltak állást, míg végül a „heroikus realizmus” megnevezés vált 
általánossá.24

A szóösszetétel első fele tanúságtétel amellett, hogy a „konzervatív 
forradalom” valamilyen formában kötődik a konzervativizmushoz. kér-
dés az, hogy miképp és milyen mértékben. kurt lenk hosszú táblázatban 
állítja szembe a klasszikus konzervativizmus, valamint a felvilágosodás 
preferenciáit:

22 karácsony András: A konzervatív forradalom utópiája a két háború közötti Né-
metországban. In: Századvég, 2005/1., 70.

23 karácsony András: i. m., 70.
24 Armin Mohler – karlheinz Weissmann: i. m., 96. Az ősforrás azonban minden 

bizonnyal itt is Nietzsche, aki már 1886-ban „az erősek pesszimizmusáról” beszél. 
önkritika-kísérlet. In: a tragédia születése avagy görögség és pesszimizmus. Fordí-
totta kertész Imre. európa kiadó, bp., 1986, 6. 
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koNzerVATIVIzMUs FelVIlÁgosoDÁs
hagyomány vs haladás
autoritás vs többség és emancipáció
megőrzés vs csinálás és tervezni akarás
rend vs káosz és anarchia
reálpolitika vs ideológiák és utópiák
legitimitás vs forradalom
intézmény vs szubjektív önkény
népszellem vs individualizmus
bölcsesség vs racionalitás és felvilágosodás
természetesség vs konstrukció és absztrakció
sokféleség vs törvényszerűség
organizmus vs atomizmus, „mechanizmus”
hierarchia vs egyenlőség, demokrácia
érzés vs reflexió
örökkévaló vs divat, „korszellem”25

„korszellem”25

Az ilyen táblázatok természetesen soha nem tarthatnak a teljességre igényt. 
De ha végigtekintünk a baloldali oszlopon, akkor úgy hisszük, egyetlenegy 
tételt sem találnánk, melyet a „konzervatív forradalom” képviselői eluta-
sítottak volna. Akkor ezek szerint maga a „konzervatív forradalom” nem 
lenne egyéb, mint a német konzervativizmus utolsó fázisa? Vannak szerzők, 
akik szó szerint ezt vallják.26 Mások viszont – az e témában egyedülálló 
monográfiát író Panajotis kondylis27 kutatásaira támaszkodva – azt állít-
ják, hogy a konzervativizmus történetileg kötött fogalom, a nemességhez 
kapcsolható, így a nemesség hanyatlása a 19. században a konzervativizmus 
hanyatlásával egyenlő, tehát a 20. században már nem lehet politikai érte-
lemben vett konzervativizmusról beszélni.28 

Nem jelen dolgozat feladata e kérdésben végső igazságot szolgáltat-
ni. Arra azonban feltétlenül utalni kell, hogy a „konzervatív forradalom” 

25 kurt lenk: i. m., 59.
26 Így például Martin greiffenhagen: Das Dilemma des konservatismus in 

Deutschland. r. Piper & co. Verlag, München, 1971, 243.
27 Panajotis kondylis: konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und untergang. 

klett-cotta Verlag, stuttgart, 1986.
28 stefan breuer: i. m., 4–5. s ebben az összefüggésben még csak meg sem említ-

jük, hogy még azok között is, akiket a szakirodalom többnyire idesorol, akadtak 
olyanok – például Wilhelm stapel –, akik magát a szintagmát képtelenségnek, 
contradictio in adjectonak tartják. Vö. Martin greiffenhagen: i. m., 245.
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képviselői – amennyiben ragaszkodnak a konzervatív értékrendhez –, ezt 
sajátos értelemben teszik. érdemes e szempontból az egész mozgalom egyik 
alapvető művéből, Arthur Moeller van den bruck, a harmadik birodalom 
című munkájából néhány sort idézni: „Ami ma forradalmi, holnapra kon-
zervatívvá válik. A megőrzés mindig felváltja a változást, és helyrehozza azt, 
amit emez maga mögött hagyott, helyreállítja azt, amit emez elhibázott. Mi 
nem a forradalmat akarjuk tovább folytatni, hanem a forradalomnak azo-
kat az eszméit, melyek benne rejlenek, és melyeket az maga sem értett meg. 
A forradalmi eszméket a konzervatív eszmékkel akarjuk összekapcsolni, 
melyek újból megteremtődnek, s konzervatív-forradalmi módon addig 
akarjuk előrevinni, ameddig olyan állapotokhoz nem érünk, melyekben 
ismét élni tudunk.”29 Vagyis az egészben a hogyan az érdekes; tehát nem 
önmagában a konzervatív értékrendhez való ragaszkodás a döntő, hanem 
az, hogy ezzel az értékrenddel mit tudnak kezdeni, hogyan lehet ezen ér-
tékek alapján a fennállót megváltoztatni, forradalmasítani. ezzel áll össze-
függésben Moeller van den bruck szinte klasszikus megfogalmazása, mely 
ugyanebből a műből származik: „konzervatívnak lenni annyit tesz, hogy 
olyan dolgokat alkotunk, melyeket érdemes megőrizni”.30 

s ezzel már a szóösszetétel másik tagjánál járunk. Ezt a konzervati-
vizmust – minden korábbival ellentétben – nem a múlthoz való visszaté-
rés gondolata vezérli – vagyis nem az, hogy az előttünk álló mindenkori 
jövő hogyan fordítható vissza valamilyen múltba –, hanem éppenséggel az, 
hogy a múlt hogyan képes forradalmasítani a jövőt, a múlt értékrendje ho-
gyan házasítható össze egy intenzív jövőélménnyel.31 ebben az értelemben 
a „konzervatív forradalom” irányzata valóban kiszakadt a hagyományos 
konzervatív mentalitás öleléséből. s ezt a fordulatot jellemzi pontosan rolf 
Peter sieferle, midőn elemzése középpontjába „a konzervatív forradalom-
nak a modernitáshoz, nevezetesen a technikai civilizációhoz” való viszonyát 
állítja.”32 csakhogy ezen a ponton az említett szerző is hibát követ el; „mo-
dernitás” és „konzervatív forradalom” – egyébként helyes – összekapcsolása 
könnyen azt a tévképzetet keltheti, mintha a mozgalom „a” modernitáshoz 
mint olyanhoz viszonyulna affirmatív módon. ez nagyrészt érvényes a mo-
dern technikai civilizáció esetében, de már korántsem áll fenn például a po-
litikai modernitás – polgári parlamentarizmus, liberális szabadságjogok stb. 

29 Arthur Moeller van den bruck: Das dritte reich. ring Verlag, berlin, 1923, 22.
30 Idézi Martin greiffenhagen: i. m., 243.
31 ezt az összefüggést kovács gábor az alábbi módon fogalmazza meg: „A háborús 

összeomlás után a konzervatív forradalom a maga heterogén, egymástól sok te-
kintetben nagyon is különböző irányzataival egy új típusú jobboldalt jelent, mely 
a régitől legfőképpen abban különbözik, hogy nem a tradíció megőrzésére, hanem 
életképes tradíció megteremtésére helyezi a hangsúlyt.” In: Meg akartunk szaba-
dulni a pártoktól. Maradt egy: a legrosszabb.” oswald spengler demokráciakriti-
kája. In: Világosság, 1997/1., 25.

32 rolf Peter sieferle: i. m., 25.
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– vonatkozásában, melyet a „konzervatív forradalom” képviselői mereven 
elutasítottak. Nem beszélve arról, hogy még a modernitás azon elemeit is, 
melyeket átvehetőnek tartottak – így például magát a technikát – alaposan 
átértelmezték, egy, a modernitástól olykor jelentősen különböző hermene-
utikai szituációba helyezték. Így tehát a konzervatív forradalomnak a mo-
dernitáshoz való elfogadó viszonya még a legenyhébb megfogalmazásban is 
erősen szelektívnek nevezhető.

Nézzük ezek után, mennyiben tekinthető a konzervatív forradalom 
egységes mozgalomnak, milyen szociológiai és elméleti paraméterek jellem-
zők rá, milyen képet mutat formális szervezettsége. először is egy „névsorol-
vasás” tűnne szükségesnek. kiket sorolunk általában ehhez az irányzathoz? 
e kérdésekkel legrészletesebben stefan breuer foglalkozott. Ami az ide so-
rolható szereplőket illeti, az alábbi névsor állítható össze, a teljesség igénye 
nélkül: oswald spengler, Arthur Moeller van den bruck, Max Hildebert 
boehm, Wilhelm stapel, Hans Freyer, carl schmitt, edgar julius jung, 
Martin spahn, ernst jünger, ernst Niekisch, othmar spann. e – szerve-
zetileg egymáshoz semmilyen módon nem kötődő – csoport tagjaira figye-
lemre méltó életrajzi hasonlóságok jellemzők. először is az, hogy túlnyomó 
többségük kisvárosban vagy tartományi nagyvárosban született, de nem 
világvárosban, metropoliszban – részben ez magyarázza a többségüknél 
megfigyelhető nagyváros-ellenességet. További közös elem, hogy a szülői 
házban többnyire jelentős volt a vallás szerepe. csaknem valamennyien 
humángimnáziumba jártak – ezzel a császárság vékony műveltségi elitjébe 
tartoztak, majd egyetemet végeztek. egyértelműen azonban sohasem sike-
rült felemelkedniük a bildungsbürgertum sorai közé, többségükben kívül-
állók maradtak, ez pedig részbeni magyarázatot ad arra, hogy többségüket 
miért jellemzi a fölényeskedő hang vagy éppen az akadémiai elittel szemben 
érzett ressentiment. További közös tényező lehet még az, hogy fiatal koruk-
ban – egyetemi éveik alatt – szorosabb vagy lazább kapcsolatba kerültek a 
kor ifjúsági mozgalmaival vagy a – többségében erősen konzervatív beállí-
tottságú, olykor antiszemita hangoktól sem mentes – egyetemi diákszövet-
ségekkel. A legdöntőbb, meghatározó élményt azonban a háború jelentette 
számukra, bár közvetlen frontszolgálatban csak egy részük vett részt. Töb-
ben a háború után alakult szabadcsapatoknak (Freikorps) is tagjai voltak.33 

szervezeti szempontból már jóval alacsonyabb szintű homogenitásról 
lehet beszélni. A csoport tagjainak túlnyomó többsége nem kapott egyetemi 
katedrát; így gyakorta politikai klubokba tömörültek (ilyen volt például az 
1919-ben alapított juni klub, mely nevét a június 28-án aláírt versailles-i 
békeszerződés elleni tiltakozásnak köszönhette, vagy az 1924-ben alapított 
Deutschen Herrenklub). e klubok látogatottsága nem volt túl nagy, viszont 
értelmiségi körökben meglehetősen ismertek voltak. Vagy pedig politikai 

33 Vö. ezzel kapcsolatban stefan breuer: i. m., 26–32.
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lapok köré tömörültek; ezek közül leghíresebb az 1909–1939 között meg-
jelenő Die Tat volt, de megemlíthető a juni klub hetilapja, a Das Gewissen 
is. A csoport tagjai túlnyomórészt politikai publicisztikával foglalkoztak, 
de – mint ahogy karácsony András is hangsúlyozza – más műfajokban is 
otthonosan mozogtak (szociográfiai és filozófiai elemzések stb.).34

Az életrajzi és szociológiai hasonlóságoknál sokkal fontosabb a men-
talitásbeli közösség kérdése. Vajon köthető-e valamilyen egységes nézet-
rendszer az irányzathoz, vagy pedig az egyes tagok véleményei annyira 
széttartóak, hogy ez meghiúsít minden egységképzést? A vonatkozó feldol-
gozásokban itt a legnagyobbak a nézetkülönbségek. stefan breuer, mint lát-
tuk, nemcsak a megnevező fogalomhasználatot – „konzervatív forradalom” 
– utasítja el, hanem bizonyos értelemben az irányzat meglétét is megkér-
dőjelezi. rolf Peter sieferle és Armin Mohler viszont az egység mellett fog-
lal állást. előbbi megpróbálja felvázolni azt a hermeneutikai horizontot is, 
melynek terében a „konzervatív forradalom” irányzata is elhelyezhető. egy 
három pólusból álló szerkezetet vázol fel, melynek csúcspontjait a Weimari 
köztársaság három legbefolyásosabb ideológiai áramlata jelenti:

humanitárius liberalizmus

konzervatív forradalom  marxista szocializmus

A séma előnye – túl azon, hogy szakít a hagyományos „bal-jobb” du-
ális szerkezettel – főként abban áll, hogy segít az önidentifikáció kialakítá-
sában, amennyiben mindkét másik pozíció – polemikus célzattal – közös 
nevező alá hozható:

A humanitárius liberalizmus pozíciójából a másik két álláspont a tota-
litarizmus programatikus formáit képezik.

A marxista szocializmus pozíciójából a másik két álláspont a tőkés tár-
sadalom programatikus formáit képezik.

A konzervatív forradalom pozíciójából pedig a másik két álláspont 
a nemzeti közösség univerzalisztikus felbomlasztásának programatikus 
formáit képezik.35

ezzel tehát – legalábbis polemikus, elhatároló formában – megvan az 
a közös talaj, melyből kiindulva értelmesen lehet beszélni a „konzervatív 
forradalom” egységéről; mindhárom pozícióból lehet azonosítani az ellen-
felet, ugyanakkor viszont amazok belső különbségei a háttérbe szorulnak.

ez az egység azonban – s erről még az ezt a felfogást valló álláspon-
tok szerzői sem feledkeznek meg – mindig is tagolt egység, azaz olyan 
34 karácsony András: i. m., 72. és 75.
35 Vö. rolf Peter sieferle: i. m., 22–23.
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képződmény, melyet nem valamilyen szellemi egyöntetűség jellemez, ha-
nem mélyen barázdált, sokféle, olykor egymással szembenálló irányzatra 
bomlik. épp ezért mind Armin Mohler, mind pedig rolf Peter sieferle kí-
sérletet tesz a legfontosabb csoportok beazonosítására:

Mohler – Weissmann sieferle
1. A népiek (die Völkischen) 1. A népi komplexum

2. Az ifjúkonzervatívok 2.  A nemzeti szocializmus komp-
lexuma

3. A nemzeti forradalmárok 3.  A forradalmi nacionalizmus 
komplexuma

4. A szövetségek (die bündischen) 4. Az aktivista-vitális komplexum

5. A parasztság (das landvolk) 5.  A biológiai naturalizmus komp-
lexuma

jelen körülmények között sajnos nem térhetünk ki az egyes csoportok 
részletesebb bemutatására és – főként – a besorolás mögött álló indo-
kokra. Annyi azonban ebből a felsorolásból is kiderül, hogy egyrészt a 
mozgalom valóban igen tarka összetételű, másrészt pedig az egyes fel-
sorolások részben fedik is egymást. A két felsorolás között pedig az a 
legfőbb különbség, hogy sieferle a maga felsorolásába – jóllehet nem va-
lamelyik külön pont alatt – a nácizmust is beveszi; egyébként logikailag 
sem tehet mást, ha a nemzetiszocializmust is az iménti fogalmi három-
szög szimbolikus terében kívánja elhelyezni. ebből azonban – legalábbis 
az ő esetében – az következik, hogy a nemzetiszocializmus része, alesete 
lesz a „konzervatív forradalom” mozgalmának, nem pedig attól világo-
san elválasztható képződmény. ez pedig csorbítja elméletének meggyő-
ző erejét.

s ha elfogadjuk azt, hogy e mélyreható különbségek ellenére még-
is lehet értelmesen beszélni az irányzatról, mint önálló arculattal bíró 
intelligibilis képződményről, akkor a legfontosabb jegyek beazonosítása 
már könnyebb. 

kezdjük a legáltalánosabbal, azzal, ami a vázolt háromszögről le-
olvasható. Megállapítható, hogy a „konzervatív forradalom” képviselői 
nemcsak a marxista típusú szocializmussal állnak szemben – bár egy-
két képviselőjük, például ernst Niekisch, itt is kilóg a sorból –, hanem 
elsősorban és döntően a liberalizmussal. ezzel eldőlni látszik az a kér-
dés, hogy a 20-as évek neokonzervatív irányzatainak mi volt a fő ellen-
sége: a marxizmus-e, ahogyan lukács györgy gondolta, vagy pedig a 
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liberalizmus, ahogyan például Fritz stern vélte.36 A „konzervatív forra-
dalom” képviselőinek szemében, írja kurt lenk, „az ellenségkép a libe-
rális polgár. […] A polgárságtól ered minden mélyen elvetendő dolog: a 
francia forradalom, a liberalizmus, a mechanisztikus természetfelfogás, a 
hitetlenség, a kapitalizmus, a marxizmus, az individualizmus, a pacifizmus 
humanitáseszméje stb.”37 ez az eredendő liberalizmus-ellenesség persze 
elsősorban közvetlen megnyilvánulásaiban érhető tetten. legerőteljeseb-
ben a katonai vereségből következő versailles-i békerendszer elutasításá-
ban mutatkozik meg, amihez a legszorosabban kapcsolódik – külpolitikai 
szempontból – a weimari rendszerrel mint teljesítő-állammal, mint Né-
metország „helótizálásának” eszközével szembeni mély ellenszenv, belpo-
litikai szempontból pedig a parlamenti demokrácia és a köztársasági ál-
lamforma elutasítása. 

kérdés most az, hogy ezzel a fő ellenséggel szemben milyen progra-
mot próbált szembeállítani a „konzervatív forradalom”? Itt az összes részle-
tet felmutató és egységes programot nem vázolhatjuk fel, lévén, hogy ilyen 
nem is volt; de a főbb pontok azért megnevezhetők. Idetartozik legelőször 
– szemben a „nyugati”, „nemzetközi” befolyás elterjedésével – a nemzeti 
szellem, önbecsülés visszanyerése, valamint az országot megosztó forradal-
mak helyett a nemzeti egység, összetartozás újbóli megteremtése. gazdasági 
szempontból a liberális piacgazdaság erős korlátozása, ennek feltétele az erős 
állami beavatkozás; a korabeli retorika ezt nevezte „német” vagy „nemzeti” 
– olykor „porosz” szocializmusnak. A gazdaság területén törekedtek továb-
bá a vállalkozók és a munkavállalók között „munkaharmónia” megteremté-
sére. Ugyanakkor a „konzervatív forradalom” képviselői – itt csak a „népi” 
irányzat jelent kivételt – messzemenően elfogadták a technikai modernizá-
ciót, a modern technikai civilizáció kihívásait. csakhogy, mint rolf Peter 
sieferle megjegyzi, ez a technika immáron nem azokat az értékelőjeleket 
és minősítést kapta, mint a felvilágosodás idején és a 19. század folyamán; 
hogy ti. a technika képezi azt az arzenált, amely majd jólétet, kényelmet és 
boldogságot teremt az embereknek. erre a technikára viszont – s ennek a 
megítélésnek főként ernst jünger volt az apostola – inkább az alábbi jegyek 
jellemzőek: jéghideg tárgyilagosság, objektivitás, acélos keménység, élesség, 
átható világosság, elvont egyszerűség, pusztító erőszakosság, érzelemmen-
tesség, polgárság-ellenesség stb.38

Politikai téren – a liberális parlamentarizmus elutasítása mellett – ko-
moly hangsúlyt fektettek a következő elemekre; erős etatizmus, az autoriter 

36 Fritz stern: The Politics of Cultural Despair (1961). Németül: kulturpessimismus 
als politische Gefahr. Taschenbuchausgabe, München, 1986. Itt a liberalizmus nem 
politikai pártként vagy mozgalomként szerepel, hanem úgy, mint „a modernitás 
szellemi és politikai alapzata”. 1986, 10.

37 kurt lenk: i. m., 160.
38 rolf Peter sieferle: i. m., 17–18., 38–39.
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vonások felerősödése, a hierarchia elvének előtérbe helyezése – ezek azon-
ban csak elvétve kötődtek a monarchista berendezkedés követeléséhez; 
többnyire egy szűk politikai elit, a vezérelvűség, a cézárizmus elvét tartották 
a megfelelő irányítási formának. Ugyancsak a politika szférájához sorolha-
tó az etnocentrizmus, az etnikai elv előtérbe helyezése, mely némely eset-
ben érintkezett, sőt átcsapott a rasszizmusba, illetve az antiszemitizmusba. 
A belső különbségek ezen a téren is meglehetősen nagyok. stefan breuer 
megfogalmazása szerint a skála legalján schmitt, zehrer és spengler állnak, 
s – épp az utóbbival kapcsolatban – megjegyzi: „spengler számára mi sem 
tűnt tévesebbnek, mint a népiek próbálkozása, hogy a nagypolitikát egy bi-
ológiai-materialista rasszfogalom alapján akarják irányítani. Ha ugyanis a 
rassz teljesítményen, kinevelésen, kiválogatódáson nyugszik – végső soron 
tehát az elit szinonimája, akkor a népi biologizmus, mely a vezérminősé-
geket mintegy a természet nászajándékának tekintette, a merő kényelmet 
jelentette.”39 jünger és stapel esetében már némiképp más a helyzet. ők is 
elutasítják a biológiai rasszizmust, de a kulturális antiszemitizmus voná-
sai már fellelhetők náluk. A faj és a vér misztikája még erősebb Freyer és 
Moeller van den bruck esetében, míg a rasszideológia vonatkozásában ta-
lán Niekisch ment el a legmesszebbig. Természetesen e vázlatos felsorolást 
tovább lehetne finomítani, ha az időtényezőt is figyelembe vennénk, azt ti., 
hogy az etnocentrikus hangok felerősödése vagy épp elhalkulása kinél mi-
kor, milyen politikai helyzetben mutat változásokat; a dinamikus áttekintés 
is igen nagy szórást mutat.

Ami pedig az alapvető erkölcsi értékek, erények kérdését illeti, itt a 
„konzervatív forradalom” képviselői nagyrészt a hagyományos konzerva-
tivizmus értékrendjéhez nyúlnak vissza. A kurt lenk által felsorolt lista 
csaknem minden tétele – valamilyen formában – fellelhető náluk: vallás, 
autoritás, szokások, haza, család, nép, talaj, hagyomány, folytonosság, létre-
jövés, gyarapodás, természet, történelem, ill. kötelesség, rend, fegyelem, en-
gedelmesség, áldozathozatal stb.40 ezt a listát azonban a másik oldalon olyan 
értékké transzformálódó fogalmak egészítik ki, mint erő, lendület, energia, 
heroizmus, testiség, tempó, világosság, keménység stb. Mindez jól mutat-
ja, hogy ez a konzervativizmus más, mint a régi: modern konzervativizmus. 
Martin greiffenhagen külön kiemeli a heroikus eltökéltség, a decizionizmus, 
a döntés-fanatizmus elemét, melyben nem a döntés tartalma, tárgya, célja az 
érdekes, hanem elsősorban annak benső pátosza, pusztán szubjektív me-
részsége.41 s ennek az új vonásnak a megjelenését Thomas Mann az elsők 
között vette észre: „Tudjátok ki érkezett meg? A gótikus ember. Nem hal-
lottatok még a gótikus emberről? Akkor nem vagytok jól értesültek. A gó-
tikus ember az új intoleranciának, a szellem új antihumanitásának, az új 

39 stefan breuer: i. m., 88.
40 kurt lenk: i. m., 22, 41.
41 Martin greiffenhagen: i. m., 249–250.
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zártságnak és határozottságnak, a hitben való hitnek az embere; ő már nem 
polgár, ő a fanatikus ember.”42

Végezetül ejtsünk néhány szót a mozgalom külpolitikai szkoposzáról! 
Itt is egy közös alapzatról lehet beszélni, ebből sarjadnak ki aztán a különfé-
le elképzelések. ez a közös alap pedig természetesen a versailles-i békerend-
szer revíziója, illetve elutasítása. A „konzervatív forradalom” valamennyi 
képviselője egyetértett abban, hogy a háborús vereség és az azt követő bé-
kediktátum Németországot méltatlan, megalázó helyzetbe hozta, és olyan, 
hosszú távra kiható állapotokat kívánt megteremteni (például a jóvátétel 
kérdése), melyeket egyszerűen elfogadhatatlannak tartottak.43 jóval szór-
tabb képet mutat viszont az, hogy a békeszerződést – területi szempontból 
– hogyan, milyen határok között kívánták megvonni. ebből a szempont-
ból egy mérsékeltebb és egy radikálisabb szárnyat lehet megkülönböztetni; 
az előbbihez tartozott jung, Freyer, Moeller van den bruck és a Tat-kör, az 
utóbbihoz pedig spengler, jünger és stapel. Ami az első megoldást illeti, itt 
a célok többnyire az eredeti határok visszaállítására, esetleg a német nyelvű 
közösség egy államban való egyesítésére (Anschluss Ausztriával) vonatkoz-
tak. A második megoldás viszont ezen jóval túllépett, és egyértelmű világ-
uralmi pretenciókat fogalmazott meg – természetesen az egyes szereplők ví-
ziójának megfelelően. s hasonlóképp különböztek egymástól a tekintetben 
is, hogy Németország nagyhatalmi státuszának visszaállítását hegemonikus 
vagy pedig birodalmi keretekben képzelték-e el, ennek részletező bemutatá-
sára azonban most nem térünk ki.

befejezésképp egy momentumot azonban mindenképp érinteni kell; 
mégpedig a „konzervatív forradalom” képviselőinek a nácizmushoz való vi-
szonyát. Természetesen ez is roppant összetett kérdés, hiszen itt nemcsak az 
egyes szereplők nézeteit, kijelentéseit kellene nyomon követni, hanem azt 
is, hogy ezek mikor, milyen történeti szituációban hangzottak el. Voltak, 
akik a nemzetiszocializmus színre lépését szinte a kezdetektől nyomon kö-
vethették, így például a Münchenben élő spengler, aki kezdettől fogva erős 
fenntartásokkal viseltetett a nácizmussal szemben. Moeller van den bruck 
szintén korán kapcsolatba került Hitlerrel, mikor az akkor még szinte tel-
jesen ismeretlen politikust 1921 tavaszán meghívták a juni klubba, hogy 
előadást tartson. Ma már lehetetlen a hatást pontosan felmérni; a találko-
zás egyik szervezője, rudolf Pechel 1947-ben mindenesetre úgy emlékezett 
vissza, hogy Moeller az alábbi szavakkal utasított vissza minden későbbi 

42 Thomas Mann: Egy apolitikus ember elmélkedései. Fordította györffy Miklós. He-
likon kiadó, bp., 2000, 442. 

43 A történeti igazság végett: stefan breuer megjegyzi, hogy a versailles-i béke dik-
tátumai még mindig enyhébbek voltak annál, mint amit – győzelme esetén – 
Németország kívánt volna érvényesíteni, és oroszország vonatkozásában – lásd 
breszt–litovszki-béke – részben meg is valósított. I. m., 56.
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együttműködést: „ […] a fickó ezt sohasem fogja fel” („ … der kerl begreift’s 
nie”).44 

Alapvető változás 1930-tól kezdve következett be, amikor a náci párt 
gyors ütemben megerősödött. A hatalomátvétel előtti álláspontot Mohler 
úgy jellemzi, hogy Hitler és az NsDAP alapvető elutasítása a „konzervatív 
forradalom” részéről kivételes volt, de ugyanúgy ritka volt a nácizmushoz 
való feltétlen csatlakozás is.45 A részbeni elfogadást az erősítette, hogy a két 
irányzat fő célkitűzése tulajdonképpen azonos volt; a weimari rendszer, a 
liberális parlamentarizmus megdöntése. ekkor alakult ki a „konzervatív 
forradalom” képviselőinek zömében az az álláspont, hogy a náci pártot esz-
közként kellene felhasználni ahhoz, hogy saját céljaikat megvalósítsák. 

A hatalomátvétellel azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. 
Az erőviszonyok átrendeződése miatti mozgásokat stefan breuer a kö-
vetkezőképp ábrázolja: „[…] a nemzetiszocializmus eredeti szövetséges 
partnerei annak ellenfelei lettek, mialatt az egykori ellenfelek vagy teljes 
mértékben azonosultak az új rezsimmel, vagy pedig valamilyen funkciót 
tulajdonítottak neki saját történelemképükben. Az első változat erősebb 
formájában jung és zehrer esetében tanulmányozható, gyengébb formá-
jában pedig Freyernél és stapelnél. A második pedig schmitt és Niekisch 
esetében. ezenkívül még a alábbi formációkat különböztetjük meg; voltak 
olyanok, akik hűek maradtak az eredeti elutasításhoz, jóllehet okuk lett 
volna annak felülvizsgálatára (spengler); s akadtak végül olyanok, akik 
kezdeti – inkább intuitív – elutasításuk igazolására később egyre jobb in-
dokokat találtak (a jünger fivérek).”46

Az egyre növekvő szakadéknak mindkét oldalról megvoltak a maga 
okai; a nácik – túl azon, hogy eszük ágában sem volt másokkal most meg-
osztani a végre megszerzett hatalmat – jól látták a „konzervatív forrada-
lom” képviselőinek kiszámíthatatlanságát, álláspontjuk gyakori változását, 
melyet a szigorú pártfegyelem szempontjából megengedhetetlen „értelmi-
ségi” lazaságnak tartottak. Másrészt Hitlernek kifejezetten nem tetszett a 
„konzervatív forradalom” képviselőinek germanomániája; ő ezzel szemben 
jobban kedvelte az „árja” kifejezést, melybe az ókori görögök és rómaiak is 
beletartoztak, és a túlhajtott „népi” (völkisch) ideológiától is idegenkedett. 
Neokonzervatív oldalról viszont Hitler infantilis antiszemitizmusát utasí-
tották el, s nem rokonszenveztek a náci tömegmozgalommal sem; a fontos 
döntéseket – szerintük – mindig „fent” kell meghozni. „A konzervatívok 
a szellemi elittől várták a vezetést” – írja karácsony András –, „s nem a 
tömegérzést kifejező vezértől. Nem a tömeg vállára akartak állni, hanem 

44 Idézi Armin Mohler – karlheinz Weissmann: i. m., 188.
45 Armin Mohler – karlheinz Weissmann: i. m., 189–190.
46 stefan breuer: i. m., 167.
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eleve a tömegfelettiséget hangsúlyozták. Arisztokratizmusuk a nivelláció 
elleni törekvés volt.”47

A nácizmushoz való viszony rövid áttekintését Armin Mohler ösz-
szegző szavaival zárjuk: „A harmincas évek elejére elég világosan meg-
mutatkoztak a nemzetiszocializmus és a konzervatív forradalom közötti 
ideológiai különbségek. Az NsDAP azon vezetői, akik maguk is konzer-
vatív-forradalmi közegből jöttek – mint például Himmler, aki az ’Artam’ 
szövetséghez tartozott, és a népi ezoterika iránt érdeklődött, vagy otto és 
gregor strasser, akik kapcsolatban álltak a juni klubbal, spenglerrel és a 
jobboldali értelmiség más gondolkodó főivel –, vagy megtanulták, hogy 
tekintettel legyenek Hitler indulataira és a pártrezonra, vagy pedig kivál-
tak. ez egyeseket – például joseph goebbelst, aki már régen kifejezésre adta 
Moeller van den bruck és ernst jünger iránti csodálatát – nem akadályozott 
meg abban, hogy a konzervatív forradalmárokat megnyerjék a pártnak; si-
kertelenségük mindenesetre ama előzetes elképzelés helyesbítéséhez veze-
tett, hogy vajon tényleg ezt akarják-e.”48

Végezetül feltehetjük a kérdést: vajon hozott-e létre maradandó érté-
keket a „konzervatív forradalom” mozgalma? s ha igen, akkor melyek ezek? 
A kérdésre adandó választ egyrészt az nehezíti, hogy a válaszadás során ne-
héz elválasztani egymástól a politikai rokonszenvet/ellenszenvet, valamint 
a tényleges elméleti – tudományos, publicisztikai vagy művészi – teljesít-
ményt és értéket, másrészt pedig az, hogy nemcsak a „konzervatív forra-
dalom” egyes képviselői között volt jelentős az elméleti különbség, hanem 
olykor az egyes szerzők írásai, munkái között is jelentős egyenlőtlenségek, 
szintbeli különbségek figyelhetők meg. ezzel együtt a feltett kérdésre fel-
tétlenül igennel kell válaszolnunk. ezt az opciót erősíti meg egyébként az a 
megújult elméleti érdeklődés is, mely az utóbbi két-három évtizedben ezt az 
irányzatot övezi, politika- és társadalomtudományi, illetve -elméleti szem-
pontból. A „konzervatív forradalom” azoknak a sorsdöntő, drámai változá-
soknak az egyoldalúságaira hívta fel a figyelmet, melyek a 10-es évek végétől 
s a 20-as évek elejétől következtek be az egyik vezető európai államban, Né-
metországban. Hozzájárult annak tudatosításához, hogy azok a változások, 
melyek az országban mentek végbe, egyfelől valóban alapvető mértékben 
járultak hozzá Németország demokratizálásához, de másfelől a kultúrér-
tékek komoly pusztulásához vezettek. Az, ami az egyik oldal felől nézve 
a „szabadság” és az „egyenlőség” kétségtelen megnövekedését jelentette, a 
másik oldal felől szemlélve egyenlő volt a minőség devalválódásával, a nivel-
lálódással és az eltömegesedéssel, a primitivizálódás korábban soha nem ta-
pasztalt elterjedésével, mintegy nyomatékosítva azt, hogy az előbb említett 
elemek elterjedésének és megerősödésének természetesen megvan a maga 
ára. Nem kis mértékben a „konzervatív forradalom” képviselőinek érdeme, 
47 karácsony András: i. m., 97.
48 Armin Mohler – karlheinz Weissmann: i. m., 193.
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hogy az olyan, valaha komoly erkölcsi tartalmat hordozó kifejezések, mint 
„tekintély”, „rend”, „fegyelem”, „kötelesség” stb. továbbra is értékindikáto-
rok maradhattak. s nem az ő fellépésüknek, hanem épp a parttalan sza-
badelvűség eluralkodásának tulajdonítható az, hogy e szavak szemantikája 
napjainkra úgyszólván sarkaiból fordult ki, csaknem szitokszavakká váltak, 
és puszta megjelenésükhöz ma már minimum a rendpártiságot – ha éppen 
nem a totalitarizmust – asszociálják. A „konzervatív forradalom” képvise-
lői mutattak rá a polgári parlamentarizmus kétségtelenül létező gyengéire 
(carl schmitt: Die Geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentariz-
mus, 1923), s tolták előtérbe azt, hogy a konzervatív értékrend igenis össze-
egyeztethető a modern technikai civilizációval (ernst jünger: Der arbeiter, 
1932). részben az ő fellépésüknek is köszönhető, hogy a baloldali „földin-
dulás” után a 20-as években konszolidálódhatott a politikai jobboldal, és 
megformálódhatott valamilyen – igaz, rendkívül ingatag és törékeny, de a 
pluralizmust mégis csak működtetni képes – politikai egyensúly. Végül hoz-
zátehetjük – s e mozgalom ellentmondásosságát mi sem bizonyítja jobban, 
mint épp e tényező –, hogy jóllehet a „konzervatív forradalom” szereplői 
és gondolatai, alapelvei között több is akadt, mely kétségtelenül a nemze-
tiszocializmus irányába mutatott, ezt a mozgalmat mégsem lehet a maga 
egészében besöpörni a nácizmus „előfutárai”, „szálláscsinálói” címkéje alá. 
Hiszen a másik oldalról épp e mozgalom mutatta meg, hogy – pontosan a 
konzervatív értékrendre, a szellemi arisztokratizmus tudatos vállalására, a 
minőségre alapozva – nemcsak „balról”, hanem „jobbról” is lehet – sőt kell 
is – konfrontálódni a nemzetiszocializmussal. 

Mindehhez azt is hozzá kell tenni, hogy e mozgalom tagjainak arti-
kulált nézetei között is egész sor naiv elképzelés, téves felismerés van jelen, 
sőt kifejezett ostobaságok is felbukkannak szép számban. ezért is jogosult 
a „konzervatív forradalom” egészét utópikus vállalkozásnak tekinteni, 
ezt teszi tanulmányában például karácsony András is. értékeléséből idé-
zünk: „Noha a konzervatív forradalom képviselőinek nézetei a harmincas 
évek közepéig meghatározóak voltak a német politikai nyilvánosságban, 
ám egy társadalmi, gazdasági és politikai doktrína magva, amely csak az 
említett szerzők sajátja lett volna – nem ragadható meg. ebből következő-
en nem is tudták hatóképesen átformálni a politikai életet. Hozzátehetjük: 
nem is törekedtek arra, hogy a politikai élet formalizált intézményein ke-
resztül megjelenjenek. Nem alapítottak pártot, nem csatlakoztak párthoz, 
a mozgalmi egység idegen volt tőlük. A konzervatív forradalom értelmi-
ségi mozgalom volt mindig is […].”49

s végül megkockáztatható a következő kijelentés: bár a „konzervatív 
forradalom” által vizionált rend sem váltott volna ki – távolról sem – osz-
tatlan örömöt mindenkiben, ennek ellenére feltételezhető, hogy hatalomra 

49 karácsony András: i. m., 101.
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jutása esetén nem az a sors jutott volna a 30-as, 40-es évek európájának, mint 
amiben ténylegesen részesült. A mozgalom tagjainak magatartása, megnyi-
latkozásai alapján stefan breuer egy helyen felveti a „mi lett volna, ha […]” 
kérdését. ezt írja: „Ha Németországban nem a nemzetiszocializmus, hanem 
az újnacionalizmus győzött volna, akkor ebből befelé egy diktatórikus, ki-
felé pedig erősen revizionista rezsim jött volna létre, mindamellett nagyobb 
lett volna annak objektív lehetősége, hogy az európai zsidóságot megkímélje 
a holocaust poklától, a világ többi részét pedig a második világháborútól. 
Mindez azonban conjectural history, és természetesen semmiképp sem vé-
dőbeszéd az újnacionalizmus mellett.”50

50 stefan breuer: i. m., 194.
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losoNcz AlPÁr

tétlEN KÖzÖsséG

Közösségvesztés, apória. Mi az, ami közösséget kovácsol? Miért va-
gyunk együtt? Az eltávolodás és a közelség milyen relációira kell gondol-
nunk? A közösség különfajta formákban jelenik meg számunkra: így be-
szélünk világközösségről, politikai közösségről, polgárok közösségéről, 
szeretetközösségekről, történelmi közösségekről vagy akár sorsközössé-
gekről.1 és nem szabadulhatunk meg könnyen a közösség elvesztésének 
gondolatától: valójában ezen állandósult veszteségtudata mélyen beleíró-
dik gondolkodásunkba. Azok a fogalmak, amelyekkel élünk és amelyek 
irányítanak bennünket a modernitásban, magukon viselik a kommuná-
lis intimitással kapcsolatos lamentációkat. 

sokfajta irányban tájékozódhatunk. Fenomenológusok a jelenlét és a 
távollét kiéleződő feszültségében érik tetten a fenomenológiai közösség eltü-
nedezését, vagy egy mindig-már létező, azaz eredendő észleleti közösséghez 
képest mérik a fennállót: Heidegger azon gondolkodik, hogy lehetséges-e 
egyáltalán a kvantitatív mértéken alapuló politika közvetítésével közösséget 
létrehozni? Azt viszont már én kérdezem, hogy lehetséges-e közösség ott, 
ahol a közöst (common wealth, közjavak) a piaci kvantumokra bízzuk? Van-e 
közösség ott, ahol a közös tartományát a privát szférába tuszkolják, elfelejt-
ve, hogy a „privát” eredendően megfosztottságot jelent? Nem kell-e nekünk 
is részt vennünk a közöstől való megfosztottság kritikai diskurzusában? 
A kereszténység különböző korporeális elemeire támaszkodó filozófusok 
azután azt mérlegelik, hogy lehetséges-e még a corpus mysticum, valamint a 
szeretet elveszett közössége: politika-filozófusok (például D. schnapper) azt 
a kérdést taglalják, hogy a nemzet még mindig a legnyitottabb közösségnek 
bizonyul, annak ellenére, hogy a befogadás és a kizárás együttesén alapul – 
ám a nemzeti közösség kirojtosodása az etnifikáció felé lendített el bennün-
ket, azaz, a nemzeti közösség univerzalizmusának gyengüléséhez vezetett. 
Ahelyett, hogy differenciálatlanul pálcát törünk a nemzeti exkluzivizmus 
fölött, azt a tényt kell előtérbe helyezni, hogy a nemzet kérdése a közösség 
és az univerzalizmus metszetében található. elvégre, a sokat elemzett vi-
tasorozat a liberalizmus és a kommunitarizmus között is idevág: ki az, aki 
közösséget formál? Vajon a történelmi adottságokra szabadon vonatkozó, 
1 bataille sade márki kapcsán a bűn köztársaságában megvalósuló közösségről szól. 

Ha már a példákat akarjuk szaporítani.
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hagyományba bennálló konkrét egyén, vagy a polgári együttlétben kitel-
jesedő, és pace edmond burke, az absztrakciókat szabadon megélő egyén? 
A hovatartozás vagy a racionalitás közössége? Hogyan lehet szimultán mó-
don értekezni az általános érdekekről és a konfliktusokról? 

De ott van a barátságot újra átgondoló Derrida, aki a feltétlen vendég-
látásban pillantja meg a világközösség zálogát, vagy ott van jean-François 
lyotard, aki transzcendentális illúzióról beszél a beszélő kollektivitás, a 
„mi” kapcsán: lyotard ajtót nyitott a „Mi” szemantikájára, amikor kimu-
tatta, hogy a közösségiség csak heterogén frázisokban mondható. Aki arra 
vállalkozik, hogy vizsgálja a „mi” kimondásának nehézségeit („Mi”, ma-
gyarok: ki az, akit a határon átívelő egységesítés unifikál, ki az, aki mond-
hatja a performatívumot: „Mi”?), az aligha felejtheti el lyotard sajátos, 
figyelemre méltó állásfoglalásait. A szabadság, egyenlőség, testvériség triá-
dájából az első kettő megkérdőjelezhetetlen érvénnyel bír, ám a testvériség 
állítólagosan erőszakos aspektusai iránti kétely függőben hagyta éppen a 
közösség kérdését. Pedig aligha vonatkoztatható el a közösségiség kérdé-
se a testvériség aspektusaitól. Nem utolsósorban, amennyiben lefejtjük a 
konjunkturális értelmezési rétegeket, úgy a kommunizmus problémáját is 
(jelentsen bármit: anarchisztikus közösséget, vagy a gazdasági determináci-
ók kényszerét leküzdő emberek megteremtett közösségét) csak e kérdés je-
gyében érthetjük. ezzel nem szerettem volna befejezni a felsorolást, inkább 
csak olyan példákat villantottam fel, amelyek megvilágító erejűek.

Voltaképpen, ha visszatekintünk a nyugati történelem folyásirányára, 
akkor azt kell látnunk, hogy e veszteségtudat árnyékként kíséri e gondolko-
dást: amennyiben széjjelnézünk, mindig ott van a veszteséghorizont a kö-
zösség kapcsán. Nem erről van-e szó akkor, amikor az archaikus közösség 
eltűnéséről beszélnek, vagy amikor azt panaszolják, hogy az istenek és az 
emberek communitasa végérvényesen a múlté? Nem ugyanerről van-e szó 
akkor, amikor a mítosz eltűnésére utaló hangokat halljuk? ráadásul, ahogy 
tapasztaljuk, a közösséget (és nemcsak a nemzeti közösséget), nehezen lehet 
elszakítani a mítosz kötelékeitől, a felvilágosodás fáradozása ellenére is. De 
akkor hozzátehetek még egy kérdést: a közösség elvesztésének lamentációja 
mögött nem az a tapasztalat áll-e, hogy a közösség már eleve elvesztettként 
létezett és létezik? Nem a veszteség a közösség létezésének a formája?

A nyugati gondolkodás dinamikája elgondolható akár e veszteség 
kompenzációjaként vagy olyan dialektikus műveletek soraként, melyek a 
veszteség elveszítésén fáradoznak, abban az értelemben, hogy a nyugati tör-
ténelem sajátossága: veszteség mint irreverzibilis mozzanat, egyáltalán nem 
létezik. Pontosabban, abban az értelemben, hogy a közösség elvesztésének 
folyamatai konstitutív elvnek bizonyulnak. 

Ám annak ellenére, hogy a folytonosságot hoztam szóba, mégsem 
valamilyen történelmi szubsztancializmust szeretnék sugallni, amely a tö-
retlen kontinuitás képét vetíti ki: a közösségvesztés tapasztalata maga is 
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történeti formákban jut felszínre. Társadalom és közösség: e feszültségvi-
szony szinte közismert, mi sem rakhatjuk félre. ezenkívül, ha szót ejtünk 
a közösségről, aligha tudjuk megkerülni, hogy – a modernitásba való be-
zártságunk okán – ne hozzuk szóba a nemzet jelentéseit. Minden bizonnyal 
rousseau-nak kiindulópontnak kell lennie itt, modern veszteségtapasztalat 
ugyanis nélküle nem képzelhető el. csakhogy a szokványos értelmezés a 
történelmi regresszió rousseau-i leírása kapcsán történelmi szukcessziót lát, 
egymásra következő történelmi periódusokat, ami az autentikusság termé-
szetbe oltott fogalmát hitelesíti. Ha ehhez hozzáadódik Ferdinand Tönnies 
Gemeinschaft-elgondolásának egyfajta értelmezése, akkor megerősítjük 
a szokványos tolmácsolást, amely a (személytelen) társadalmat, jelesül az 
újkori/modern társadalmat (minthogy társadalom csak e történelmi kor-
szakban lehetséges) negatív közösségként mutatja be, azt mondja, hogy a 
társadalom a közösség (azaz a klánok, családok stb.) pusztulása után jön 
létre. ezt ellentételezi azon állítás, amelyet jean-luc Nancy mond egy he-
lyen:2 a közösség ellenáll, hovatovább a közösség ez az ellenállás maga. 
Vagyis a közösség és a társadalom nem-koincidens feszültségteli együttlé-
te nem a történelmi szukcesszió, hanem az egyidejű ellentmondás alapján 
gondolandó el. Nem elegendő, ha azt mondjuk, hogy a kapitalizmus, amely 
nélkül a modernitás nem tárgyalható, nem pusztította el a korábban léte-
ző közösségformákat, a társadalom és a közösség nem diakronikus, hanem 
szinkronikus módon léteznek.

Ám a modern közösségre utaló apória tanához tartozik, hogy a közös-
ség sohasem beteljesült, a modern, polgári közösség sohasem eléggé közös, 
valamifajta lehetetlenség és bevégzetlenség mindig belevésődik létezésébe. 
Az újkor meghatározó gondolkodói hangot adtak ezen lehetetlenségnek: a 
rousseau-tól Hegelig vezető utat úgy is lehet ábrázolni, mint a társadalmi 
elismerés konfliktusterhes folyamatának taglalását, miközben nem felejt-
hetjük el, hogy éppen Hegelnél ez az útvonal az én-től a Mi interszubjektív 
szintjéig terjed. Viszont éppen Hegelnél, aki alkalomadtán rendkívül radi-
kális nézeteket fogalmazott meg a modern társadalommal kapcsolatban, 
ott vannak azok a szükségszerű maradékok, amelyek a polgári közösségen 
belüli exkluzivitásra utalnak, ilyen például a jogflozófában a csőcselék ka-
tegóriája, amelyet nem a moralizálás, hanem a szerkezeti meghatározottsá-
gok jelentései fognak körül. e tény jól mutatja, hogy az inkluzió és exkluzió 
feszültsége, amelyet a határok, demarkációs vonalak érvényesítésének kon-
textusában kell elképzelnünk, szükségszerű velejárója a kapitalizmusban 
feltáruló közösségformáknak. Hegel „csőcseléke”3 ebben az értelemben 
nem volt pusztán alkalmi digresszió, hanem a közösségépítés fontos aspek-
tusára/fonák vonatkozására derített világosságot.

2 jean-luc Nancy: La communauté désoeuvrée. Paris, 2004, 146.
3 erről példamutató módon, F. ruda: Hegels rabble. continuum studies in 

Philosophy, 2011.
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Közösség és kényszerített interszubjektivitás. A közösség keretet ad az el-
választottság és az együttlét, az elkülönböződés és a hasonulás egymásra 
utaló megnyilvánulásainak. Milyen elválasztottság? A hovatartozás milyen 
hasonulást és elkülönülést igényel? Az itt kiindulópontnak tekintett rous-
seau tolmácsai ingadoznak a rejtett egoizmus és a nyílt altruizmus emlege-
tése között. rögvest látni fogjuk, hogy ez kapcsolatban áll témánkkal. Az 
első irányulás szerint az alapvető kohezív kapocs a sajnálat és az együttér-
zés a szenvedő iránt. ezzel bizonyságot nyer az egyenlőség elve, merthogy 
mindenki rendelkezik testtel, azaz mindenki potenciálisan az együttérzés 
alanya és tárgya: az együttérzés közvetlen érzés, és említett aspektusainak 
köszönhetően univerzalizálható. De az érzés mögött megbúvik egy önvo-
natkozódó közömbösséghiány, egy nem-neutrális állapot: a) örülök annak, 
hogy mégsem én vagyok az, akire a szenvedés vonatkozik, b) rettegek a féle-
lemtől, ezért elképzelem, hogy én is tárgya lehetek a jövőben kibomló szen-
vedésnek, ennélfogva együtt érzek másokkal. 

egy másik orientáció szerint az együttérzés nem egyéb, mint a nem-
egoisztikus jellegű altruizmus. Az együttérzés identifikációs mechanizmus-
ként értendő az érdekszabályozott társadalomban, abban az értelemben, 
hogy örökös forrása a morális érzéseknek. A rokonszenvvel ellentétben (A. 
smith roppant fontos kategóriája), amelynek, mint azonosulási mechaniz-
musnak, nem kell szükségszerűen erkölcsi kategóriának lennie (a rokon-
szenv vonatkozhat a gazdag emberekre is), az együttérzés alapvető szerepet 
játszik. Fontos, hogy az irigység kizáródik az együttérzés tartományából: 
csak így lehetséges megérteni az emberközi interszubjektivitásban kibomló 
méltányosságot (tudjuk, a mai elmélet az altruizmus széles skáláját ismeri,4 
ebből a szemszögből is értelmezhető rousseau érvelése). 

elengedhetetlen az együttérzés kiemelése rousseau-nál a közös-
ség szempontjából. De lényeges hangsúlyozni az interszubjektivitás és az 
egoizmus metakeretét. rousseau deklaratív kijelentése a sajátlétezéssel 
kapcsolatban („legyél önmagad”) félrevezethet bennünket. Nem pusztán 
egy szublimált egoizmusról van-e szó?5 Vajon az olyan kifejezések, mint 
például az „önmagunkkal való megegyezés” nem pusztán az ismert ön-
szeretet kifejeződései-e? Nem a modern diszharmónia naiv meghaladá-
sával van itt dolgunk? 

rousseau azért is kihagyhatatlan a modern kritikai önértelmezés tárá-
ból, mert sajátos módon forgatja az „individuális létező” fogalmát: az ő pers-
pektívájában megjelenik az interszubjektivitás közvetítésével megvalósuló 

4 s. kolm: Introduction to the economics of giving, Altruism and reciprocity. In: 
s. kolm–M. Ythier (eds.): Handbook of the Economics of Giving, altruism and 
reciprocity. North Holland, elsevier, 2006, 4–108. s. c. : efficacité et altruisme: les 
sophismes de Mandeville, smith et Pareto. In: revue économique, 2006/1., 5–31.

5 Historisches Wörterbuch der Philosophie (1971) (Hrsg. j. ritter, k. gründer und g. 
gabriel). schwabe Verlag, basel, 1., 206–207.
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mérgezettség jelenségrendszere. Durván leegyszerűsítve, a modern ember 
nem tud eléggé egoisztikus lenni. Nem abban találtatik a probléma, hogy a 
modern ember túlzott módon önmagára összpontosít, hanem abban, hogy 
az egyetemleges csereviszonyokba belebonyolódó (marxi fogalommal 
élve: a csereérték dominanciáját elszenvedő) ember fokozottan függősé-
gi szerkezetekbe kerül, azaz képtelen megvalósítani a sajátlétezést, nem 
lehet önmaga. Itt visszakerülünk a fiktív természeti állapot távlatába: az 
eredendő ember a „primitívnek nevezhető szenvedélyeivel” csupán a dol-
gokkal szembesül, és ebben az értelemben önmagára utalt. Ám az ember, 
aki a történelemben nyilatkozik meg, aki nem is polgár, de nem is „ember” 
(”semmi”) önmagát mások segítségével méri. Nem önmaga immáron, el-
veszíti ezt a „fennkölt és abszolút érzést”, ő nem azokkal a dologaspektu-
sokkal foglalkozik, amelyek körülveszik, hanem azokkal az akadályokkal, 
amelyek közé és a dolgok közé ékelődnek. 

Az ember és a dolgok közötti relációk helyett az embert a folytonos 
interszubjektív komparációk irányítják: rousseau a társadalmilag hite-
lesített és érvényesített mértékek egyik legnagyobb kritikusa. Nem taka-
rékoskodik a szavakkal, hogy e jelenséget ostorozza, így emlékezetes esz-
mefuttatásában egyenesen „eredendő bűnként” említi. Aki ténylegesen 
önvonatkozódó, nem árthat más embereknek, mert csak az az ember, aki 
mérlegel, aki méri a mértéket, kvantifikálja a gazdagságot, méricskéli a te-
hetséget, azaz a mértéket teszi meg a közösség szubsztrátumának, van ab-
ban a helyzetben, hogy determinálja más emberek életútjait. A komparáció 
társadalmilag legitimált gyakorlata, a közösséget gyengítő társadalom, mint 
az összehasonlítás közege, a kölcsönös korrumpálódás kontextusává alakul 
át. Foucault-i nyelven szólva rousseau arra hív fel bennünket, hogy min-
den kompromisszum nélkül viseljünk gondot önmagunkra, ez paradoxális 
módon a közösség záloga, amely felváltja a komplex és kényszerű társadal-
mi kapcsolatként létező interszubjektív világot. A francia gondolkodó nem 
arra hív fel bennünket, hogy szabaduljunk meg önmagunktól, hanem arra, 
hogy erőteljesen és kitartóan foglalkozzunk önmagunkkal. A szokványos 
kritikákkal szemben, amelyek a francia filozófusban a totalitarizmus előfu-
tárát, vagy a közösséget a misztikus-erotikus unió, fuzionálás alapján min-
tázó képviselőjét látják, itt másfajta kép tárul elénk. 

rousseau-t gondba ejti, hogy a tudományokban megtestesülő reflexív 
tevékenységek csak fokozzák az interszubjektív függést és tovább gyengítik 
a közösségiség kötelékeit. Az irigységről szóló diskurzus csak annak alapján 
érthető, hogy az irigység béklyóit magán viselő ember nem önmaga, hanem 
mindig utaltságszerkezetekben él. Az irigység és a fényűzés (a 18. század-
ban ott a hatalmas és tekervényes vita a luxus közösségi vonatkozásairól) 
eltávolítanak bennünket önmagunktól, e jelenségek bevonnak bennünket 
ama epochális krízisbe, amelyet rousseau oly erőteljesen kibontott. A kö-
zösség a kényszerített társadalmi interszubjektivitással szemben felsejlő 
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önmagukkal-foglalkozó, önvonatkozódó egyének együttléte. ez azt jelen-
ti, hogy a közösség nem oldódik fel a társadalomban feltáruló relációkban. 
A közöttiség mindig magában foglalja a nem-szubsztanciális önvonat-
kozást. Ha a közösség magában foglalja a másoknak való kitettséget, úgy 
rousseau fáradozásai abba az irányba mutattak, hogy az interszubjektiv 
mértékbe való modern beleágyazottság közösséggyengítő.

De már szinte eltávolodtunk rousseau-tól, akit, ahogy tudjuk, a kö-
zösség utáni nosztalgiával szokás vádolni, amivel megalapozta az erősza-
kos közösségteremtés építményét. Nézzük meg egy pillanatra, a közösség 
vonatkozásában, a rousseau és Adam smith között felsejlő különbségeket 
– smith egyébiránt figyelmesen követte a francia gondolkodót. smith, Fran-
cis Hutcheson tanítványa, olyan gondolatokkal nyit, amelyek rousseau-t 
idézik. Mert azt fontolgatja, hogy jóllehet ismerjük ama tételt, miszerint az 
egoizmus kormányoz bennünket, mégis ott van az eredendő érdekeltség 
más emberek boldogságával kapcsolatban. Miközben nem teszünk szert 
semmilyen nyereségre, csupán a „tekintet élvezetét”6 nyerjük el, ennek 
alapján elgondolhatjuk akár a tekintetek közösségét is. A skót filozófus a ro-
konszenv kapcsán olyan elméletre nyit ablakot, amely a kölcsönös reflexív 
tekinteteket gyűjti egybe, ezt nevezem itt a tekintetek interpasszivitásának. 
A társadalom: a tekintetek kölcsönössége és a kölcsönös megerősítések, 
az egymást generáló irigységek játéka, annak képzete, hogyan képzelnek 
el mások bennünket, valamint azon embereknek az interiorizációja, akik 
bennünket néznek. rögzítjük a saját magunkra irányuló rokonszenvet, ám 
ezen dimenzió attól a rokonszenvtől függ, amellyel mások tekintenek ránk: 
rousseau-val ellentétben itt az externalitás erősen konstitutív jellegű. Az 
önszeretet egybeesik a rokonszenvvel. Ahogy smith megjegyzi egy helyen, 
megfordítva bizonyos keresztény vonatkozásokat: úgy szeretem önma-
gamat, mint felebarátomat, azaz pontosan annyira szeretem önmagamat, 
amennyire a felebarátom szeret engem.7

ez a reflektált önszeretet, amelyért mások rám irányuló tekintete 
kezeskedik. smith ezért nem tud megszabadulni az irigység terhétől a 
rokonszenvre irányuló elméletében: az ő számára nem létezik olyan, el-
méletileg legitimált imperativus, amely rousseau-hoz hasonlóan a „legyél 
önmagad” felé irányít. smith később, hadd tegyük hozzá szükségszerűen, 
eljut ahhoz a filozófiához, amelynek lényege, hogy a piac olyan egyének 
koordinációs mechanizmusa, akik egymást méricskélik tekintetükkel és 
ily módon működtetik a kölcsönös egymásrautaltságot (félreteszem itt 
a piacra utaló smith-i filozófia teológiai-providenciális dimenzióit, mint 
ahogy figyelmen kívül hagyom a szándék és a következmény elhajlásá-
ból piaci rendet teremtő gazdaságfilozófus gondolatait is, noha mindez 

6 A. smith: The Theory of moral Sentiments. Indianapolis, liberty Fund, 1982, 1.
7 j. P. Dupuy: Invidious sympathy in the Theory of Moral sentiments. In: revue du 

mauSS, 2008/31., 81–112.
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cseppet sem érdektelen, sőt). A skót gondolkodó azt teszi, amire rousseau, 
kritikai pozíciója okán, nem hajlandó. (Innen adódik smith különleges 
szerepe a kompenzáció kiterjedt gyakorlatában, amely arra hivatott, hogy 
a rosszat jóra fordítsa: ahogy mondtuk, nincs veszteség8). smith óta (füg-
getlenül attól, hogy a vonatkozó értelmezések mit vetítenek bele filozófi-
ájába), fennáll a kérdés, hogy a vak piaci erők működése, az aleatorikus 
fejlemények közege létrehozhat-e közösséget?

rousseau természetesen egy robusztus nemmel válaszolt volna a fel-
tett kérdésre. Ám ha nincs közösség azon fejlemény nélkül, hogy a közösség 
tagjai kitegyék magukat másoknak, úgy a kitettség milyen formájában kell 
gondolkodnunk?

Kitenni magunkat a társadalomnak a virtuális közösség nevében? Kité-
rő. Ha már az volt a szándékom, hogy komplikáljam rousseau viszonyát a 
közösséghez, akkor felvetődik a kérdés, hogy nem süppedünk-e így az el-
lentmondások mocsarába? Mert, miért teszi ki magát a társadalom tekin-
tetének az a személy, aki a kivonulás, az exodus útvonalait fürkészi? Mi-
ért teszi ki magát rousseau mások tekintetének, azaz miért externalizálja 
önmagaságát? rousseau azt fejtegeti, meglehetősen ironikusan, hogy indo-
kolható, miszerint „a tudomány és a művészet nyílt ellenfele” műveket ír, 
kilép magányából: azt közli velünk, hogy a kilépés egyfajta önpróba: ön-
magunkat kitenni mások tekintetének anélkül, hogy elfeledkeznénk önma-
gunkról. Még fontosabb azonban az iménti állításhoz képest, hogy a mások 
tekintetének való kitettségével, amely értékfeletti dokumentumokat nyújt át 
a későbbi tolmácsoknak, a francia gondolkodó úgy lép fel, mint egy orvos-
terapeuta: „látván, hogy támadom a tudományokat és a művészeteket, azt 
mérlegelték, hogy orrolok rájuk …, noha azt is gondolhatták volna, amit én, 
nevezetesen, hogy dacára annak, hogy a tudományok és a művészetek ren-
geteg bajt okoztak a társadalom szempontjából, felhasználhatók orvosság 
gyanánt, mint ahogy az állattetemek részeit felhasználjuk a sebek gyógyí-
tására.”9 rousseau voltaképpen azt állítja, hogy nem tudja sem elfogadni, 
sem elvetni azt, amit bírál. ebből az a következtetés hüvelyezhető ki, hogy 
a közösség filozófiája továbbra sem tud létezni a tudományok és a művé-
szet, azaz az evilági organon nélkül. A kényszerített interszubjektivitásba 
belevesző szubjektivitás önmagára reflektálva mégis gyógymódot vizionál. 
A rousseau-i terapeutika a hasonlót a hasonlóval gyógyítja. Nevezzük ezt 
rousseau homeopatikus gondolkodásának – amúgy is a radikális gondol-
kodás gyakran nyúl a homeopátia eszközéhez (Adorno például a fogalom 
diktatórikus mivoltát a fogalommal magával kívánja gyógyítani).

rousseau: a közösség homeopatikus terapeutája. 

8 o. Marquard: az egyetemes történelem és más mesék. bp., 2001, 291.
9 j. r. rousseau: lettre à Franquières. In: oeuvres complètes. Paris, 1969, IV., 1131–

1147.
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Commercium és communitas. Vörös fonálként húzódik végig a nyu-
gati gondolkodáson a commercium (a németek nem véletlenül mondják: 
Verkehr, ami a csere általánosított fogalmát jelzi) és a communitas feszült-
ségviszonya.10 rousseau mindenképpen ezen irányuláshoz tartozik (nem 
utolsósorban a mai kérdéskötegek, amelyek az univerzalizmus, vagyis a 
világközösség és a globalizáció divergenciáját vizsgálják, innen származ-
nak: Derrida utalásai a feltétlen vendégszeretetre is a globális commercium 
vonatkozásait tartják szem előtt). Hovatovább, amikor karl Marx a Tőke 
egy helyén azzal a gondolattal él, hogy az áruvilág rombolja a közösség pil-
léreit, felvázolva a tőke és a közösség konfliktusát, akkor ő is belekerül e 
hagyomány vérkeringésébe. Mi több, ismerünk olyan hagyományt, amely a 
közösségben levő közöset éppen a piaci koordináció aritmetikus értéksoro-
zatain túlmutató vonatkozásban kívánja megragadni.

De említenünk kell itt külön rousseau tisztelőjét is, mármint Polá-
nyi károlyt,11 aki nemcsak a piaci koordináció programszerű létrehozását 
(„nagy átalakulás”) és erőszakteli következményeit írta le emlékezetes mó-
don, hanem a beágyazottság jelentéseit élezte ki. ezzel a közösségre világí-
tott rá, pontosabban a közösség pozíciójára a modernitás forgatagában, a 
kreatív destrukció világában. Nem azt állította Polányi, hogy létezik a társa-
dalom jelenlegi állapotához képest egy előzetesen meglévő, romolhatatlan 
jelentésréteg, amely mintegy beépül a közösség szerkezeteibe, hanem an-
nak adott hangot, hogy a beágyazottság, mint a közösség megnyilvánulási 
módozata, mindig kontingens-konjukturális meghatározottságú, vagyis 
különféle harcok, hatalmi konfigurációk függvénye. Ha parafrazálni aka-
runk egy fentebb már említett mondatot, akkor azt kell állítanunk, hogy 
a beágyazottság konkrét módusza mindig a közösség ellenállásától függ, 
amely a commercium totalitariánus aspektusaival szemben bontakozik ki: 
a commercium ugyanis mindig túllép a határokon, azaz a transzregresszió 
formáiban találtatik. ezért hív ki ellenállást. A beágyazottság: fejlemény. 
A közösség formája nem más, mint a beágyazottsággal kapcsolatos harc, 
a közösség konkrét formaharca. Mintha egy foucault-i deklaratív mondat 
parafrázisát olvasnánk: ahol megjelenik a hatalom, ott felszínre kerül az 
ellenállás is. Alighanem a jelenleg gyűrűző viták a beágyazottság jelenté-
seivel kapcsolatban nem függetleníthetőek Polányi rousseau-t követő be-
állítottságától. Ahogy mondtuk: a közösség nem más, mint az ellenállás. 
A beágyazottság a közösség történelmi módusza. A beágyazottság mozgó 
fogalma mutatja meg a közösség és a tőke által mozgatott árucsere-világ 
konfliktusainak eredőit. 

10 D. Morgan: Trading Hospitality: kant, cosmopolitics and commercium. In: 
Paragraph, 2009/32, 1., 105.

11 k. Polányi: Marx az elidegenedésről. In: Fasizmus, demokrácia, ipari társadalom. 
bp., 1986, 338–343.
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csak régi igazságokat ismételhetünk: a közösséget nem kell purifikált 
módon afféle ideális kategóriának tartani, amelyről lehántották a hatalom, 
az összeütközések jelentéseit, ellenkezőleg, a közösség, lett légyen az példá-
nak okáért nemzeti közösség, magában foglalja megannyi társadalmi köz-
vetítés, intézményesültség effektusait. ezért nem lehetséges feloldani a kö-
zösség apóriáit, pontosabban ezért tűnik hiábavalónak valamilyen közösség 
idealisztikusan posztulált létezése, amely nélkülözi a szóba hozott determi-
nációkat. Amennyiben például a nemzeti közösség jelentéseit fürkésszük, 
úgy elkerülhetetlen, hogy ne vegyük számba a demográfiai mozgásokat, a 
felesleges vagy kevésbé felesleges populáció meglétét, a szolidaritás hiányá-
nak vagy létének mozzanatait: ám a közösség nem az idealitás szubsztrátu-
ma. Ami viszont nem kényszerít bennünket arra, hogy a közösség kérdését 
empirikus entitások fényében vizsgáljuk. 

és itt vissza rousseau-hoz. Amikor Hannah Arendt bírálta rous-
seau-t, akkor félreismerte a francia filozófus kritikai igényű reflexióit az 
interszubjektivitásról. Nem vitás, hogy gondolkodásában ott vannak a szo-
ciális radikalizmus összetevői, ám e tény még nem indokolja ama bírálatot, 
miszerint a létező társadalmi gazdagságra vonatkozó támadás szükségsze-
rűen despotikus tartományok felé terel el bennünket. rousseau úgy gondol-
ja, hogy a közösség érdekében a „valódi gazdagság” formáit kell keresni a 
„rossz, kifordított gazdagsággal” szemben: a fényűzés e szempontból nem is 
egyéb, mint a torzított gazdagság különös módusza.12 A gazdagok valóban 
célpontjai a rousseau-i kritikának, de csak úgy, mint a „rossz gazdagság” 
hordozói, akik nem gyakorolhatnak ütőképes együttérzést, és ennyiben nem 
erősítik a közösség kötelékeit. A torzított gazdagság gerjeszti ama vágyat, 
amely az egyik akadály legyőzése után immáron a másik akadály letiprását 
tartja szem előtt. Abban a mértékben, ahogy fennáll a gyengékkel szembeni 
együttérzés hiánya, az igazságtalanság jut itt érvényre. Az irigység hiánya 
valóban kiiktathatatlan az igazságosság szempontjából, mert akik a javak 
akkumulációját sürgetik, nem tudnak önmaguk lenni. Ismételjük meg: kö-
zösséghiányos állapotban az ember alárendelődik az interszubjektivitás te-
kintélyelvűségének, a gazdagok tényleges karakterisztikuma abban mutat-
kozik meg, hogy „kitettségi indexük”, ha fogalmazhatok így, erőteljesebben 
jut felszínre, mint mások esetében. rousseau, tudjuk, az igazságosság mér-
céit idézi, mint genuin kritikai instanciákat, ő különösképpen érdekelt ab-
ban, hogy kapcsokat találjon az autentikusság és az igazságosság között. és a 
népközösséget celebrálja, mint önmegjelenítő/megvalósító kollektívumot (a 
francia forradalom óta ez a nemzet), ennek nevében lehet hivatkozni a javak 
újraelosztására, lázadást gerjeszteni a népben rejlő közösség nevében (noha 
ő maga nem javallta az erőforrások radikális újraelosztását).

12 c. Pignol: Pauvreté et fausse richesse chez j. j. rousseau. In: Cahiers d’économie 
politique, 2010/2., 45–68.
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A tétlen közösség, ezoterikus/egzoterikus közösség. A közösség fogal-
ma valójában nem csak a politikai filozófiában jelenik meg gyakran, ha-
nem az utóbbi időkben a francia filozófia tájain is különösképpen tetten 
érhető. Mi az, ami közös a közösségben? Maurice blanchot-tól Derrida 
barátságfilozófiáján, majd az eljövendő közösségre utaló messianisztikus 
gondalatkörein keresztül, Nancy heideggeri-bataille-i tónusú közösség-
értelmezéséig vezet az út. 

Mit mondhat számunkra ez az ezoterikus közösségfilozófia? A ve-
zérfonal: a negatív közösség (Nancy fogalma: a közösség nélküli közösség, 
mint ahogy Derrida olyannyira kedveli ama fordulatot, hogy „azok közös-
sége, akik számára nem adatik meg a közösség létezése”, márpedig ez rímel 
azzal a híres gondolattal, hogy „csak a reménytelenek kedvéért adatott ne-
künk remény”). ott az analógia a negatív teológiával: vissza kell vonulni a 
pozitív predikátumok területéről. A közösség spekulatív fogalmát meg kell 
tisztítani a pozitív megjelölésektől. Így a közösség nem teljesít be valami-
lyen előre látott célt, mert nem a célirányos küldetés közege, a végponton 
nem vár bennünket a szubsztanciaként értett lényeg (mondjuk: a magyarok 
istene), egyáltalán a közösség fogalmát meg kell szabadítani a misszionárius 
vonatkozásoktól, mint például a nemzeti beteljesedés. szabadítsuk meg a 
közösséget a kirajzolt feladatoktól, a kitűzött céloktól, a teleológiától egyál-
talán: legyen a közösség tétlen. Ne a célterhes munka közben várakozzunk 
a közösség eljövetelére, egyáltalán ne a munka szféráját vegyük szemügyre, 
hanem, még egyszer, azokra a pillanatokra szegezzük tekintetünket, ami-
kor az örökösen alakuló-formálódó közösség tétlen. 

Nancy,13 aki olyan eredendő kommunalitáson dolgozik, amelyet 
gondosan elválaszt a kommunitarizmus politika-filozófiai változataitól, 
megfordítja a gondolkodás irányát: nem a kizárás aktusa bizonyul elidege-
nítőnek, hanem a bekapcsolódás, az inkluzió formája. Azért, mert a bekap-
csolódás formáját (ezt már inkább én mondom) a munkamegosztásnak a 
modernitásban megvalósuló rendszere irányítja, amely a) fetisizál bizonyos 
együttléti formákat, b) mitikus kommunális módozatok elérésére irányuló 
vágyakat gerjeszt. A tétlen közösség a munkamegosztás rendszerén túl kép-
zelhető el. ebben rejlik immáron egzoterikus jellege. 

De ha visszafordulok Nancy-hoz, akkor fontosnak bizonyul, hogy új-
fajta viszonyt kísérel meg felrajzolni a társadalom és a közösség között, azaz 
sajátos módon vet világosságot a társadalom és a közösség konfliktusmező-
ire. ehhez, többek között, arra van szükség, hogy a kommunikáció agyon-
használt fogalmát másfajta mederbe tereljük a szokványos irányulásokhoz 
képest: a kommunikáció nem társadalmi kapcsolat, amely fölérendelt jelle-
gű a szubjektumokhoz (a reális egyénekhez) képest, hiszen így csupán vala-
milyen hipotetikus valóságot testesít meg, amely a társadalmilag hitelesített 

13 I. m. 
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interszubjektivitást közvetíti. (ennek analogonja, a gazdaság mint föléren-
delt interszubjektív kapcsolatrendszer.) A kommunikáció itt úgy jelenik 
meg, mint egy effajta fölérendeltségektől megszabadított formális, minden 
tartalomtól megfosztott kitettség mások előtt. A közösség a közösben való 
folytonos részvétel: az elmondottak alapján már tudhatjuk, hogy a minta 
nem a munkamegosztás logikáját követi: elvégre egy olyan gondolkodás, 
amelyet a munkamegosztás területein túlra vezettem, nem tekinthet minta-
ként a munkamegosztásra. Nancy különben sem hagy kétséget afelől, hogy 
milyen irányban mozog gondolkodása, figyeljük meg a további egzoterikus 
aspektusokat: „ha van kifejlete a marxista gondolkodásnak, akkor az e gon-
dolkodás nyitottsága. A tőke tagadja a közösséget, mert a közösség előtt 
tételezi a termelés és a termék azonosságát. […] ez végül is az eredménye 
a kapitalista kommunizmusnak (még akkor is, ha liberális társadalomnak 
hívják), valamint a kommunista kapitalizmusnak (ez a reális kommuniz-
mus) […], ezzel szemben áll az a lehetőség, hogy úgy disztribuáljuk a fel-
adatokat, hogy nem osztunk meg egy előzetesen létező általánosságot.”14 
egy helyütt a vokális egzisztenciális közösség perspektívájában gondolko-
dó Nancy egyenesen azt mondja, hogy a közösséget egyáltalán nem tud-
juk elgondolni a feladatok elosztása, hanem azon hangok alapján, amelyek 
a párbeszéd kapcsán szólalnak meg. csak így érthető az első pillanatban 
meghökkentő és fölöttébb furcsának tűnő gondolata, miszerint Marx kö-
zössége (a kommunizmus), az irodalom közössége egyben – tudniillik az 
irodalomra áll, hogy a hangok elosztása idomul a dialógusban artikulálódó 
hangokhoz. Nem a szerveződés, hanem az artikuláció folytonosan újraala-
kuló közössége jelenik meg követendő példaként. 

Az irodalom közössége, és egyáltalán a kommunió, mint az artikulált 
hangok relációja – nem egy apolitikus-spekulatív látlelet ez, amely elvezet 
bennünket a reális politikai problémáktól? Nancy azonban így gondolja el 
ama közösséget, amely nem rendelődik alá semmilyen totalizációnak, azaz 
a kommunió totalitarizmusának: a „közösség nem elvont kapcsolatok ösz-
szessége, és nem egy kommunális szubsztancia kivetülése. Nem a közösségi 
létről van szó, ez egy lét, amely a közösségben van egyáltalán, azaz egy olyan 
lét, amely a másokkal való együttlétet jelenti.”15

A közösség nem az egyének lényege, hiszen ők nem is léteznek más-
képpen, mint kommunikáció révén, ám nem fogjuk felejteni, hogy itt a 
kommunikáció fogalma mélységesen átértékelődött: Nancyt ugyanis nem 
érdemes egybemosni egy Habermasszal. A közösség nem is egyéb, mint 

14 Uo., 185–189.
15 Uo., 257. Vö. j. l. Nancy: communisme, le Mot. In: badiou/zizek: L̀ Idée du 

communisme. Paris, 2010, 204. A keresztény gondolatkörbe oly erőteljesen kapasz-
kodó Nancy végül is azt mondja, hogy a közösség, hovatovább a kommunizmus, 
már itt van, létezik, de… Pour un communisme existentiel, entretien avec jean-
luc Nancy. In: Philosophie magazine, 2014, mars–avril, 88.
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a kommunikáció révén megvalósuló kitettség (Nancy nagy kedvvel idé-
zi bataille-t itt: a kitettség lényegében nem más, mint extázis). A „ban” 
hangsúlyozása persze, hogy Heidegger felé mutat, ki ne ismerné a „világ-
ban-való lét” jelzetét? Amely az ablakok nélküli lét leibnitzi konstellációját 
evokálja? Vagy a „valakivel” (avec, mit) kiemelése, amelyet nem a kategó-
riák, hanem az egzisztencialitás felől kell értelmezni: ez a tény nem ugyan-
csak Heideggerre utal? 

Meg kell közben jegyezni, hogy a heideggeri vonalvezetést erőteljesen 
figyelő Nancy, ahogyan látjuk, komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a közös-
séget oly fontosnak minősítő gondolkodás még véletlenül se tévedjen azon 
ösvényekre, amelyek a Lét és idő íróját a fasizmus/nácizmus felé orientál-
ták (a rettenetes „Schwarzen Hefte”, félreérthetetlen e tekintetben): hogy 
Nancy különbséget tesz az együttlét és a kollektívum között, több mint 
szimptóma. és innen ered egyébiránt a fasizmussal való szisztematikus 
foglalatoskodása is és egy antifasiszta közösség-filozófia kidolgozásának 
igénye. a tétlen közösség: a deteleologizált, antifasiszta közösség, amely nem 
munkafeladatokat lát el.

lássuk be, hogy Nancy eszmefuttatásai, minden ezoterikus vonatko-
zásaik ellenére, megannyi esetben találkoznak azokkal az útjelzőkkel, ame-
lyeket korábbi utunk során mi raktunk le. számunkra is fontosak a kettős 
kötésű vonatkozások, amelyek a szingulárisként értett individualitás és a 
közösség között jönnek létre. Amikor az egyénekhez képest fölérendelt „tár-
sadalmi szintet” hoztuk szóba, akkor mi arra emlékeztünk, ami rousseau 
kapcsán már elhangzott, mármint a kényszerített, társadalmilag ellenőrzött 
interszubjektivitás kapcsán. Ama fiktív természeti állapotban nem léteznek 
társadalmi kötelékek, kapcsok: az embereket nem vizsgálhatjuk sem izolált, 
sem egymásra utalt egyénenként. Az egymásrautaltság és elválasztottság 
történelmi kategóriák, amelyeket a (modern) társadalom létrejötte hoz lét-
re. A társadalom megszilárdulása (az ember számára a társadalom: isten, 
lásd, Durkheim) hozza létre az emberek közötti elválasztódást, majd pedig 
ez teremti az általunk emlegetett diszciplináris mértékérvényesítést. 

Végül is: a tétlen közösség nem mozdulatlan. Hogy nem fixálható, 
mint egy szubsztanciális azonosság, az nem azt jelenti, hogy megbénult, el-
lenkezőleg, és itt nem felejtjük, amit mondtunk a beágyazottság kapcsán: 
ellenállás révén létezik. ez az ellenállás teszi egzoterikussá a közösséget és 
szabadít meg bennünket a spekulációk terhétől.
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ABOUt thE POlItICAl CUltURE

It has been suggested that within the concept of political culture there 
are clustering the elements of some social life components that cannot be 
explained by other categories. The critics of the concept insisted on the 
reductionism with which culture is researched especially under the sign 
of psychology. This explains the fact that many authors who wanted to 
overcome psychologism leaned over the concept of political culture, under 
the influence of c. geertz, developing symbolic anthropology, semiotics, 
structuralism, and postmodernism1.

robert lane also observed, with more than two decades ago, that 
the definitions, the ways of use and the functions with which the concept 
of political culture is invested are of great diversity. It can be seen that 
through it there are covered, just like under an umbrella, perceptions, 
beliefs, values, ideologies and concepts to which the political attribute can 
be attached. For this reason and for methodological reasons there are a 
variety of ways of knowing and interpreting political culture. like other 
researchers r. lane also believed that there is a stage of the classics of 
the subject, which corresponds to its launch in the 60s of the last century 
when it was included into the civic culture, a next stage for passing in a 
second plan towards other approaches of policy, so that after the 90s to 
pass on to what is called modern research.

Nevertheless there are, in the evolution of these concerns, some 
elements of unity and continuity because they refer to: subjective 
orientations in politics of a people or nation or of its constitutive sub-units; 
cognitive, affective and evaluative components, knowledge and beliefs 
about the political reality, living in respect to certain values; the fact that 
political culture is the result of socialization, education, media influence, 
life experience in relation to the government institutions, to social life and 
especially to the economic one; and also to the fact that even though it 
does not determine the structures and the performance of the government, 
political culture influences them2.

Political cultures are very different, they changes over time, but there 
can be highlighted some basic features, that can be followed up through 
1 c. geertz: The Interpretation of Culture. basic books, New York, 1973. 
2 r. lane: The Loss of Happiness in market Democracies. Yale Univ. Press, 2001.
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analytical procedures in every culture. It is about the dominance of some 
features within a culture, which can also be found in other cultures, but 
in different proportions. The attempts related to determining a political 
culture through some categorial pairs as it was proposed by l. Pye: hierarchy 
- equality, freedom - coercion, loyalty-obligation, or Inglehart: collectivism 
- individualism, are unable to express the complexity of a political culture 
but they provide a schematic overview of the prevailing guidelines which 
are present in its content3.

A picture of the political culture of a society cannot risk ignoring 
the relationship between the considered variables and the ones that are 
escaping such framing. What does it mean for a political culture the idea 
that it is the grower of the collectivist spirit, but it tolerates a political 
institutional system that is based on the role of elite and that does not 
support in various fields such as education nothing but its formation, as it 
happened in France until 1968 when the rebellion of the youth questioned 
the relationship between the real life of a society, the policies it supports 
and the people with whom it accomplishes them?4

Hence the idea of r. Williams of considering that society as a whole 
must be regarded as an ordering principle for the other activities within 
it, a correlation that is also relevant to the political culture. He actually 
renews Hegel’s idea according to which the production and reproduction of 
the institutions has its roots within the networks of meanings that prevail 
within a community when he writes that through culture we designate all 
our characteristics which include structures and institutions that we shape, 
and also the conceptions and ideas that we develop.5

Many authors emphasized the idea that institutions (including the 
political ones) are phenomena emerged from the culture6. Hence the idea 
that a political culture is difficult to measure because at a social scale, it 
is the result of the interactions between the members of a social group 
which is cultivating certain public symbols and rituals. They link to 
their entire social life and especially to the economic one, where formal 
or informal social roles are embedded, there are established the rules of 
exchange and certain power relations.

The interpretation of the relationship between economy and culture 
must exceed a linear determinism like the one considered by Marx, 
because, in turn, economy - as the variety of formulas proves in which 
capitalism materializes proves it – follows ways that are specific to a society, 
which are explained by the way it identifies itself through culture. This 

3 lucian Pye: aspects of political development. little brown co., New York, 1966.
4 Ian bruff: Culture and Consens in European Varieties of Capitalism. Palgrave, 

MacMillan, london, 2008, 33.
5 j. richardson: European union. routledge, london, 2001, 2.
6 Harrison ross: Democracy. routledge, london, 2001, 217–221.
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statement generated the idea that production is “dematerializing” in the 
sense that intangible assets and the services related to them, information, 
planning, expertise, and (common) corporative culture become important.7 
contemporary society becomes more “cultural” according to the expression 
used by F. Tonkiss, and therefore more “pulverized” because in the post-
modernist spirit it is considered that each social group has its own culture of 
production, including the cultural and the organizational one.8

Hence it appears a contradiction between a pulverization of the 
social structures that produce their own culture and globalization, a 
mondialization of the production of symbols, of signs that are supported by 
arts, by media and especially by the New Media, as for example the Internet.

conceptions about political culture diversified after r. Inglehart 
published his famous paper “culture shift” in 1990 that triggered ample 
exchanges of views regarding the relationship between perennity and 
renewal in this field. The author started from the idea that through culture, 
through the basic attitudes that they have, through the values and the 
ways of putting them into work, people have different identities. In the last 
decades economic, technological and socio-political transformations have 
changed, at least at the level of the industrially advanced societies, these 
cultures through the incentives that motivate people to work, through the 
issues raised by political conflict, religious beliefs, attitudes towards divorce, 
abortion, homosexuality, family life and children.

These changes are gradual and reflect the transformation of the 
formative experiences of different generations so that traditional values 
and norms are more cultivated by the older generations, but they are 
penetrated by the younger generations. 

For Inglehart “every culture represents the people’s strategy of 
adapting” to economic, technological and political changes so that some 
are more prosperous, while others remain imitative. At the same time, the 
answer of the cultures returns to the content of the social, economic and 
political life. We have the example of the significant cultural changes in 
the West that favored the industrial revolution which, in turn, generated a 
cascade of changes that have reshaped the Western culture.

currently cultural changes are redirected, because there has 
been a dephasing of the economical growth, as a dominant purpose of 
the society and the decline of the economic criteria as standards of the 
rational behavior.9 

Hence, political culture is put in relation with the political and 
economic life, in order to overcome the model of the rational choice which 

7 F. Tonkiss–D. slater: markets and modern Social Theory. ed. Polity, 2001.
8 Ibidem, 123.
9 r. Inglehart: Culture Shift in advanced industrial Society. Princeton Univ. Press, 

Princeton, 1990, 3.
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is related to the decisive role of the economic life, emphasizing the idea that 
this way it is surpassed a limitative view of the evolution of societies which 
is placed under the long term sign.10

Political culture helps us understand the fact that a certain political 
regime is the expression of a value system transmitted through socialization, 
which has endurance and accepts a change under the condition that the 
identity of a society is kept. What s. Verba and g. Almond accomplished, 
was a remarkable thing, following the political cultures through the angle of 
a few variables, but their perspective was static and ethnocentric, empirically 
and ideologically deficitary.11

A transnational perspective and a relatively long period of time must 
be respected in order to demonstrate that a political culture has a relative 
autonomy and therefore significant political consequences, because a 
culture is a system of attitudes, values and knowledge of a society, passed on 
from generation to generation, hence learned and then enriched, so that a 
society to respond in its own way to the changes of the historical situations, 
meaning in a subjective way which is its own. Along with H. eckstein12, it is 
argued that the cultural experience of man is an action that passes through 
the evaluative, cognitive and affective predispositions, whose patterns 
vary from one society to another and from one social segment to another. 
They vary due to specific cultural learning that through repetition gives 
consistency to provisions. Political culture does not change overnight and 
even if power relations and laws are replaced, it keeps for a while its old 
patterns. The new values which are aimed to be transformative are more 
likely to create a subculture that tends to gain a leading position. but under 
a strategic angle, generational change of the political culture is obtained 
with difficulty. The author invokes a series of tests, in fact examples, that 
he considers illustrative for the theoretical observations: the educational 
experience of the soviet Union and the Federal germany prove the fact 
that a democratic political culture can be built only where modernity 
produced social economic changes which release the individual, placing 
him in associative structures, that he may choose freely, based on a mutual 
trust of his fellows. The idea that the author argues for is that where there 
is a real link between economic development and democratic political life, 
a stable political culture can be build. The appreciation for some personal 
values that are ranked in time by the American citizens in a relatively stable 
appreciation of what the American political culture represents is expressive.13

10 Ibidem, 9.
11 s. Verba–g. Almond: The Civic Culture. little brown co, boston, 1965.
12 H. eckstein: A culturalist theory of political change. In: amer. Pol. Sc. review, 

1988/82., 792.
13 see r. Inglehart, op. cit., 119.
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Inglehart argues that through an analysis of the political culture of 
the main developed countries, it can be seen the passage from a materialistic 
culture which is specific to modernity, to a postmaterialist one which is 
specific to postmodernity. even if there is no general agreement on this 
determination of the current political culture, many authors argue that it 
has particularities that distinguish it from the one of the previous eras. The 
essential point of the change is, however, a central phenomenon for politics, 
the one of power. To this effect the research of P. bourdieu and M. Foucault 
are considered significant. 

It became obvious that through political culture it cannot be 
designated a set of patterns only but they must be research “at work”, 
within the activities through which the individuals and the groups of 
a society articulate, negotiate, and implement their competing desires, 
imposing them to others or to the entire social. Political culture is 
understood as a set of symbolic discourses and practices through which 
these desires become evident. 

For the sociology of politics it became obvious the fact that through 
political culture are designated not only symbolism and the rituals 
related to power or the ones related to the distribution of the resources 
of a society, as M. Foucault believed that power is in every fiber of the 
social life, but also the process through which take place accumulations 
of values that identify a social group.14 

j. Aronoff includes in the concept of political culture a very wide 
determination, because he considers it to be everything that people 
understand or assign to politics, to its nature, to its vocation and limits. To 
him political spirituality related to the transformation of power in authority 
and in defiances that are faced by it is important. This is why political culture 
consists of social constructs shared with finesse by people, endowing or 
threatening politics, its institutions and the procedures it put at work. 

At a cognitive level it defines and explains the rules of the political 
game. At a normative level it justifies or observes the authority of those who 
play certain roles within the political institutions.

In its deep content, political culture establishes or challenges the 
borders of the collective identity and the centrality or marginality of the 
groups that make up a society in relation to other collective identities. In 
any historical stage a society is characterized by a repertoire of themes that 
express the values and goals which are “sacred” to it, expressed in symbols, 
myths, rhetorical strategies, rituals that are at the basis of the political 
discourse. Above them it is projected the image on a unity of behaviors, of a 
value consensus through which political life acquires viability.

14 M. j. Aronoff: Political culture. In: vol. N.j. smelser–P.b. baltes (eds): Internatio-
nal Encyclopedia of Social and behavioral Sciences. ed. Pergamon elsevier, berlin, 
2001, 11640–11644.
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The public reacts to symbols, to meanings in the name of the entire 
personality of those who compose it, so that political culture, although 
extremely fragile, is essential to the life of a society.

According to M. Aronoff there are two approaches to the political 
culture that were formed in the Western thinking. one sees those who 
study politics as judges of conflict whom are placed in the field of culture. 
To this effect H. lasswell searched answers to the questions: what?, when?, 
and how? is politics made. The second is rooted in the views of Montesquieu 
and Tocqueville, for whom politics and governance are cultural constants, 
which for Foucault becomes a matter of power that is involving in all areas 
of the social life. Politics becomes, from this angle, a central problem of the 
culture so that the binom becomes a policy of culture or a culture of politics.

before being seen in this double perspective, there were developed 
the researches of the historians and political scientists conducted on the 
political culture pursuing the interplay between two distinct areas of 
activities of a society. gendzel is the one who established the genealogy 
of the relationship between the two concepts, adding to the two studied 
disciplines the anthropology, sociology and the philosophy of culture, 
with a strong tradition in germany.15 clarifying the determinations of 
the two concepts is facilitated, according to Aronoff, by highlighting the 
components of the political culture.

The most important of them consists of the symbols established by a 
culture, and which are developed when they are based on ideas, concepts, 
knowledge meant to convey a message for the political action, or when they 
are sketched, derived from the first ones. They often use metaphors in order 
to make the world easier understandable: the myth of the Holy land and of 
the American dream contributes to the maintenance of an identity. Myths 
have great endurance because they allow their reinterpretation in relation to 
the socio-historical evolution but this does not mean that new myths do not 
appear compiled on behalf of some new political forces that need legitimacy 
in order to support their authority. because within the myth the ideas 
are combining with the emotional feelings it is hard to submit the myth 
to a rational analysis. The greater it stimulates the imaginative the greater 
its force and in crisis situations it can play an essential role in achieving 
political change. His support through an appropriate rhetoric can stimulate 
collective action, because it makes reference to history, to the ancestral 
identity, to the roots of spirituality, based on which there can be produced 
beneficial innovations for the nation16.

15 glen gendzel: Political culture: genealogy of a concept. In: journal of 
Interdisciplinary History, no. 28, 1997, 225–250.

16 David kertzer: Politics and Symbols. Yale Univ. Press, New Haven, 1996.
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Political culture articulates self-definition and assumes the political 
destiny of a society – writes Aronoff – himself researching in a famous 
paper on the role of the myth for the Hebrew people. 

collective memory also supports a political culture through the fact 
that it establishes the so-called memory locations that prove the ability of a 
society to defend a set of values, to reject others, to build on long-term, and 
to make claims from the future.

In this field we can also talk about a dominant political culture, 
about subcultures and counter political cultures in relation to the social 
forces that support them: dominant, opposing or nuanced, due to their 
lack of homogeneity.

Far from being homogenous, political culture is layered from the 
nearest level of social life of the psychosociology, to a systematically 
developed one, in which ideology has a central place. “Vertical” structuring 
of the political culture is accompanied by a horizontal one, in the sense that 
its components can be found in different dosages, but specific to each social 
group. Hence the analysis revealed the need for a civic political culture, of 
all members of a society, in which to distinguish the specific elements of the 
political culture of the groups within a society.17

g. Almond and s. Verba analyzed the civic culture of many peoples, 
creating a “basic” portrait of the political culture, of the collective psyche, 
with some correlations regarding the level of generality of the political 
culture. The last years of the 20th century, with the profound changes they 
brought, revitalized the analysis of the political culture. After years of 
domination of the mentalities related only to the cognitive dimension of the 
culture, to the methodology inspired by the theory of the rational choices, 
it has become clear that in the political culture emotional, non-rational 
components play a very important role.

The fact that political actors did not subject to the logic of the rational 
action, that human groups confronted in the name of a nationalism and an 
ethnicism supported only by myth and sensibility, forced political sciences 
to reconsider their attention for the political culture. To this there can be 
added the processes of globalization and mondialization, overlapped on the 
new realities improperly designated by the term of post-modernism which 
obliges to an interdisciplinary research of the political culture.

The issues of intercultural mediation,18 of the dialogue between 
cultures, according to the alarming signals of s. Huntington, become more 
and more components of comparative studies in the political sciences.

17 barry schwartz: The Paradox of Choice. Harper, New York, 2004.
18 In the romanian research literature the problem of intercultural mediation 

was approached by Diana-Ionela Ancheş: medierea în viaţa social-politică. ed. 
Universitară, bucureşti, 2010, 199–204; Idem: Preocupări juridice privind uniunea 
Europeană. ed. eikon, cluj-Napoca, 2014, 263–277.
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According to Aronoff, at the present moment political culture is 
studied from two perspectives: a semiotic one, stimulated by anthropology, 
and a cognitive one supported by social psychology. but richard Wilson 
proposed a richer, different structure of these concerns: hermeneutics, 
interpretive semiotics, theory of culture, analytical approach. We should 
add here the philosophical approach because it synthesizes in a unitary 
vision the data of the specific disciplines being able to propose a cultural 
profile of a people, a national particularity relative to other forms of 
national culture. let us not forget that in the romanian culture there 
were relevant for our national identity both the research of the gusti’s 
school of sociology and the philosophical interpretations as the ones 
made by lucian blaga. At the same time there cannot be ignored r. 
linton’s research on the basic personality or the ones related to the study 
of the value orientations.

In fact we also believe, as Aronoff does, that is more significant the 
distinction between the early stage of research on political culture, which 
regarded it as a set of values and attitudes, as a coherent, holistic, discrete, 
well-defined system, in which traditions were the coagulant factor and 
the one ensuring the somewhat a-historical continuity but for that specific 
reason pursuing clear goals, and the current stage in which political 
culture is analyzed in terms of scenarios and speeches, fragmented, with 
contradictory sided, with traditions “invented” socially by actors with 
“limited” perspectives, with a permanent reporting to the context, which 
requires the study of the mechanisms of transmission in time and of 
diffusion in space of the culture.

We must evoke here the position of some thinkers who show that 
the most important study field is the one related to the political culture 
born out of the relationship between society and state, especially after 
the changes from the ex-communist space restored the debates over the 
concepts of civil society, rule of law, democracy, political communication, 
collective action, meaning and significance.

There was an interest concerning the research on the new 
institutionalism which reformulates traditional themes but also the ones 
concerning the nation as an imagined community, like other forms of 
collective identity as for example ethnicity, race, and sexuality19.

We should also add here the entire problem of the cultural landscape, 
as the synthetic expression of the relationship between a society and its 
environment where the geographical shaping is accompanied by its own 
shaping, by its self-building, on a system of values. The complexity of 
political culture in which there are mixing the most various moods, from 
emotions to ideologies, from rhetoric and discourse to the ones generated 
19 W. W. Powell–P. j. DiMaggio (eds): The New Institutionalism. Univ. of chicago 

press, chicago, 1991.
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by monuments and museums, by meetings and elections, by legal 
processes and suicides, by corruption and heroism, makes that its study 
to become one of the most significant chapters of the political sciences, 
where as Plato believed, Virtue meets Truth, justice meets good, all of 
them passed through the spirit of a man or of a social group.20

20 bret Wallach: understanding the Cultural Landscape. The guilford Press, New 
York, 2005.
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Perecz lÁszló

NéGy KíséRlEt.  
A MAGyAR FIlOzóFIA ElMARADOttsáGáNAK 

DIsKURzUsáRól

A következő esszé vázlatot nyújt, sőt, voltaképpen talán inkább egy vázlat 
tervezetéről számol be mindössze. A benne tárgyalt kérdés – hogy tud-
niillik hogyan alakul ki a magyar kultúrában csekély szerepet játszó és 
csekély súlyt képviselő filozófia képe – alapos körüljárásához súlyos mo-
nográfia szükségeltetne. ez az esszé még csak nem is a vázlatával szolgál 
ennek a reménybeli monográfiának. Néhány, a magyar filozófia elmara-
dottságára reflektáló gondolatmenetet idéz föl csupán: alig több valamiféle 
kommentált idézetgyűjteménynél. A válogatás korántsem törekszik teljes-
ségre, ám igyekszik reprezentatívnak mondható szövegeket szerepeltetni. 
A szövegidézetek négy, a filozófiatudomány intézményesülése szempont-
jából meghatározó korszakot idéznek meg: a filozófiát a hazai kultúra ön-
álló területeként létrehozni igyekvő reformkort, a működő filozófiai élet 
megteremtésén fáradozó századfordulót, a filozófiát közvetlenül a hatalmi 
ideológia eszközének szerepére kijelölő kommunista korszak berendezke-
désének időszakát, illetve a kommunista korszaknak a filozófia kényszerű 
újrapozícionálási szükségletét magával hozó végét.

A megidézett négy szerző, történeti rendben, Almási balogh Pál, 
Alexander bernát, sándor Pál és balogh István. Almási balogh a hazai 
tudományosság preszcientikus korszakának jellegzetes alakja: orvos, böl-
csészeti író, a Magyar Tudós Társaság filozófiai elmaradottságunk oka-
it firtató pályakérdésére fogalmazott válasz szerzője. Alexander a hazai 
filozófiatudomány intézményesítésének meghatározó személyisége: filo-
zófusprofesszor, filozófiai ismeretterjesztő, bölcseleti műfordító, a filo-
zófiatörténet kanonikus darabjait magyar nyelven először közrebocsátó, 
nagyhatású kötetsorozat szerkesztője. sándor kommunista ideológus: 
előbb az emigrációban, majd az illegalitásban tevékeny aktivista múlt 
után az egyetemi filozófusképzés meghatározó szereplője, a hazai bölcse-
lettörténet föltárásának tevékeny elkötelezettje. balogh marxista társa-
dalomfilozófus és politikatudós: a hagyományos marxizmus-leninizmus 
politikaelméleti rétegét diszciplinarizált politológiává átalakító folyamat 
közreműködője, a kortársi német strukturalista társadalomelmélet hazai 
recepciójának munkása.
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Noha az egymástól való eltérések nyilvánvalóan letagadhatatlanok, 
az esszében a közös vonásokra összpontosítunk. Az első szöveg 1835-ben, 
az utolsó 1987-ben jelenik meg: jó másfél évszázad választja el tehát őket 
egymástól. Annál figyelemre méltóbb tehát, hogy milyen mély rokonságban 
állnak egymással és az itt szereplő többi gondolatmenettel: az elmaradottság 
diskurzusát megképező folyamat egymást követő darabjaiként foghatók föl. 
szerkezetileg, világosan kitűnik, valamennyi szöveg hasonlóan építkezik. 
előbb számba veszi a hazai filozófiai elmaradottság tényeit, aztán a meg-
állapított elmaradottság okait vizsgálja, végül az elmaradottság lehető föl-
számolásának mikéntjére tesz javaslatot. Mi a szomorú helyzet? Miért ilyen 
szomorú a helyzet? Hogyan szüntethető meg a szomorú helyzet?

mi a szomorú helyzet?

1. „Ha ezek után nemzetünk’ philosophiai míveltségét öszve ha-
sonlítjuk más mívelt nemzetekével, őszintén meg kell vallanunk, 
hogy mi a’ philosophiában mind eddig igen csekély előmenetelt 
tettünk; literatúránk pedig más mívelt nemzetekéhez képest, tekin-
tetet alig érdemel.”1 

Almási balogh a magyar filozófia elmaradottságáról beszélve éppen a 
maga vállalta feladatot hajtja végre. értekezése ugyanis a Magyar Tudós Tár-
saság 1831-es, szövevényes című pályakérdésére fogalmazott válaszként szü-
letik: „Minthogy a’ philosophia minden ágának kifejtése ’s hazánkban ter-
jesztése leginkább az által eszközölhető; ha nemzeti iróink a’ philosophiára 
nézve szüntelen szemök előtt tartják, milly sikerrel dolgozának elődeik, vagy 
miben ’s mi okra nézve maradának hátra; ez a kérdés: Tudományos műve-
lődésünk’ története időszakonként mit terjeszt elénkbe a’ filozófia állapotja 
iránt; és tekintvén a filozófiát, miben ’s mi okra vagyunk hátrább némely 
nemzeteknél?” Az elmaradottság tüneteinek számbavételét magára vállaló 
gondolatmenete háromirányú: nemzetközi összehasonlításokat tesz, a többi 
hazai tudományszakkal veti össze a filozófiát, illetve a hazai filozófia követő 
jellegét sérelmezi. egyrészt tehát a magyar filozófia a kanonikus szerzőkkel 

1 Almási balogh Pál: Felelete azon kérdésre: „Minthogy a’ philosophia minden ágá-
nak kifejtése ’s hazánkban terjesztése leginkább az által eszközölhető; ha nem-
zeti iróink a’ philosophiára nézve szüntelen szemök előtt tartják, milly sikerrel 
dolgozának elődeik, vagy miben ’s mi okra nézve maradának hátra; ez a kérdés: 
Tudományos művelődésünk’ története időszakonként mit terjeszt elénkbe a’ filo-
zófia állapotja iránt; és tekintvén a filozófiát, miben ’s mi okra vagyunk hátrább 
némely nemzeteknél?”. Philosophiai pályamunkák. I. kötet. buda, A’ Magyar kir. 
egyetem betűivel, 1835, 141.
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dicsekedni képes idegen filozófiákhoz képest minősül elmaradottnak. 
Mind az olasz, mind a francia, mind az angol, mind a holland, mind pedig 
a német bölcseletnek vannak említésre érdemes szerzői: a magyarnak ezek-
kel szemben nincsenek. Másrészt, ehhez képest, a nemzeti tudományosság 
korai intézményesültségének példáit sorolja. eszerint, például, nálunk előbb 
jön létre egyetem, előbb jelenik meg szótár, mint Németországban, előbb 
alakul tudományos társaság, mint akár német, akár francia földön. Har-
madrészt, a hazai filozófiai irodalom nem sajátképpen nemzeti gyökérből 
táplálkozik. Filozófiánk nélkülözi az önállóságot, filozófiai műveltségünk, 
úgymond, külföldön divatozott és divatozó, javarészt német filozófiai rend-
szereken alapul.

2. „A philosophia helyzetét hazánkban nem tekintem biztatónak. 
Hazánk culturáját nagy traditiók nem kötik a philosophiához, mely 
a tanításban koronként tisztes helyet foglalt el, de az iskola falain 
túl önálló jelentőségre szert tenni nem igen tudott. […] Minálunk a 
philosophia mindig csekélyebb szerepet vitt; bizonyos pontig idegen 
maradt; oly képviselőkre nem akadt, a kik benső ügyévé tették volna 
a nemzet szellemének.”2 

Alexander akadémiai székfoglalójából idézett gondolata egész – kiter-
jedt és sokágú – életművének kiinduló tételét megfogalmazza.3 A filozófia 
tehát az ő meggyőződése szerint hazánkban elmaradott diszciplína: nem 
mutat föl kiemelkedő eredményeket, nem intézményesült, illetve főként 
nem szervült a nemzeti kultúrába. Az érvelés az egyetemes filozófiatörténet 
példáival állított kontrasztra épül. A filozófia eszerint, egyfelől, egyetemes 
európai kultúrhagyomány: a görög kezdetek óta, úgymond, a gondolkodás 
éltető középpontja, a tudománynál egyszerre több és kevesebb, a valláshoz 
hasonlatos, meghatározó szellemi hatalom. Az európai nemzetfejlődés kez-
detei óta, másfelől, mindenütt a nemzeti kultúrával szoros kapcsolatban 
álló tényező: az európai filozófia kanonikus alakjai egyben a saját nemzetük 
szellemének kifejezői, műveik a maguk nemzeti szelleméből táplálkoznak és 
azt termékenyítik tovább. A magyar filozófia ehhez képest mutat súlyos el-
maradottság-tüneteket. Nem önmagában az aggályos, hogy a hazai bölcse-
let nemigen nyújt figyelemre méltó teljesítményeket. Az a valódi probléma, 

2 Alexander bernát: Nemzeti szellem a philosophiában. Franklin-Társulat, bp., 1893, 
1; 2.

3 Perecz lászló: A filozófiai gondolat fényénél: százötven éve született Alexander 
bernát. In: magyar Tudomány, 2000/4., 483–493.
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hogy nem kerül szerves kapcsolatba a nemzeti kultúrával. A magyar filozó-
fia, végelemzésben, nem „nemzeti filozófia”.4

3. „Mert azzal, hogy van költészetünk, amely plust jelent a világiroda-
lomban, ha legszigorúbb mértékkel mérve az egyetlen Petőfit vesszük 
is, ha hozzájárultunk a világ zenekincstárához liszttel, bartókkal, 
tudományához a bólyaiakkal – annál feltünőbbé válik elmaradottsá-
gunk a filozófia terén.”5 

sándor az elmaradottság tüneteit számba véve tudatosan a kérdés-
re adott korábbi válaszkísérletek hagyományvonulatát folytatja. brosúrája 
szándékoltan Almási balogh jó évszázaddal korábbi pályaművének fölele-
venítése és újraírása. A maga korszakának problémáját teljesen azonosnak 
ítéli a korábbi korszak problémájával, az elmaradottság-tünetek enumeráci-
ójában a korábbi munka eljárását követi. A magyar filozófia teljesítményeit 
tehát egyrészt az idegen filozófiák jelentőségéhez képest, másrészt a magyar 
kultúra más területeinek teljesítményeivel összehasonlítva, harmadrészt 
azok epigonizmusát megállapítva ítéli jelentéktelennek. A magyar filozófia, 
először is, nem mutathat föl olyan gondolkodókat és műveket, mint a nagy 
nyugati nemzetek, vagy akár csak egy-egy kanonikus szerzővel dicsekedni 
képes kis nemzetek filozófiái. A magyar filozófia, azután, nem nyújt olyan 
jelentős teljesítményeket, mint a magyar kultúra más, nemzetközi ösz-
szehasonlításban is kiemelkedő területei, az irodalomtól a zenén keresztül 
egyes tudományokig. A magyar filozófia, végül, követő jellegű, nem eredeti 
gondolatokat fogalmaz meg, hanem a külföldi bölcseleti rendszerek szolgai 
utánzásában merül ki.

4. „ezt az előteret filozófiailag nem lehet feldolgozni, csupán átugrani 
egy gondolati-filozófiai költészetben (Madách, Ady), vagy pedig a fi-
lozófiai program végül is szükségszerűen átmegy egy nem teljes nem-
zetlét sajátos konkrét problémáiba.”6 

4 Vö: Perecz lászló: két kísérlet: Az egyezményesek és Alexander bernát a „nemzeti 
filozófiáról”. In: Gond, 1994/4., 104–128. és Uö: Nemzet, flozófa, „nemzeti flo-
zófa” (eszmetörténeti könyvtár, 7.). Argumentum kiadó–bibó István szellemi 
Műhely, bp., 2008, 147–164.

5 sándor Pál: Filozófai hátramaradottságunk okairól (europa könyvtár, 6.). európa 
kiadás, [bp.], é. n. [1947], 29.

6 balogh István: Filozófia „itt és most”: Történeti vázlat a filozófia lehetőségéről kö-
zép-, kelet-európában. In: balogh István: Árutermelés, szocializmus, történetiség: 
Tanulmányok (elvek és utak). Magvető könyvkiadó, bp., 1987, 312.
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balogh nem nyújt maga rajzolta, sajátos képet a magyar filozófia el-
maradottságáról. A hazai bölcselet hiányát részletezésre nem szoruló, a 
köztudatban megszilárdult és külön érvelés nélkül fölhasználható isme-
retnek tekinti: az elmaradottság kiformálódott diskurzusába lép bele tehát. 
ez irányú gondolatmeneteiben nem saját megállapításokra támaszkodik: 
Nyíri kristóf akkortájt megjelent esszégyűjteményének érvelését veszi át. 
kötetében Nyíri7, emlékezetesen, a maga korai Wittgenstein-kutatásai szá-
mára hátteret rajzolandó – a filozófiai gondolkodás történeti és társadalmi 
gyökereit föltáró, szociologikus megközelítéssel8 sajátos tudásszociológiai 
szemléletet érvényesítve9 – az osztrák és a magyar filozófiai fejlődést állít-
ja szembe egymással. következtetése szerint, míg az osztrák gondolkodás 
erős filozófiai hajlandóságot mutat, addig a magyar gondolkodás alapvetően 
nem filozófiai jellegű. A magyar gondolkodás teljesítményei csak kivétele-
sen öltenek filozófiai formát: főként az irodalomban vagy egyes ideológia-
kritikai-tudományos művekben nyilvánulnak meg. balogh, noha magya-
rázó elméletében élesen vitatja Nyíri nézeteit, a Nyíri rajzolta helyzetképet 
változtatás nélkül veszi át. Magától értetődőnek tekinti tehát, hogy jelentős 
magyar filozófia nem létezik.

miért ilyen szomorú a helyzet?

1. „lehet-e ezek után csudálkozni, ha a’ polgári szabadság’, nemzeti 
gazdagság’ és hatalom’ nem léte, a’ nemzeti intézetek’ szegénysége és 
csekélysége, a’ nevelés’ ferdesége, a’ közönséges nemzeti míveltségre 
való csekély ügyelet, a’ felemelkedés’ elmulhatatlan segédszerének, 
a’ nyelvnek, csaknem általányos elmulasztása, a’ tudományokban 
kiszabott korlátok, ’s az idegen nyelveknek nyommasztó és minden 
magasb fokra haladást akadályoztató terhe miatt, nálunk a’ fenntebb 
míveltségre való vágy, a’ tudományok’ előmozdítására való törekedés, 
olly gyéren mutatkozott? […] lehet-e csudálkozni – hogy vizsgáló-
dásink’ közelébbi tárgyára visszatérjünk – ha nálunk a’ philosophiai 
míveltség, soha szembetünő fokra nem emelkedhetett.”10 

7 Nyíri kristóf: a monarchia szellemi életéről: Filozófatörténeti tanulmányok. gon-
dolat könyvkiadó, bp., 1980.

8 Vö: Demeter Tamás: A sokarcú szociológiai értelmezés: Nyíri gondolkodásának 
egysége. In: Világosság, 2004/7., 45–58.

9 Molnár gábor: rejtőzködő tudásszociológia: Nyíri kristóf két nyolcvanas évekbe-
li eszme- és filozófiatörténeti tanulmánykötetéről. In: Századvég, 2012 (63), 53–69.

10 Almási balogh Pál: i. m., 188. 
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Az okokat nyomozva Almási balogh számos lehetőséget fölvillant. 
előbb elvileg veszi számba egy-egy nemzet filozófiájának kifejlődésére 
hatást gyakorló tényezőket, a geográfiai helyzettől a karakterológiai voná-
sokig, végső soron öt meghatározó tényezőt állapítva meg. A filozófia ki-
alakulásához eszerint polgári szabadságra, nemzeti jólétre-gazdagságra, a 
nemzeti nyelv művelésére, célszerű nevelésre és tartós békére van szükség. 
Utóbb, a megállapított tényezőket a magyar történelemre vetítve, a hazai 
filozófia szükségszerű hiányát konstatálja. A magyar történelem nem nyúj-
tott sem polgári szabadságot, sem nemzeti jólétet, a nemzeti nyelv dolga és a 
nevelés ügye el van hanyagolva, a tartós béke hiányzott: a filozófia ilyenfor-
mán nálunk nem honosodhatott meg.

2. „Testben, lélekben idegen volt s idegen maradt e philosophia ha-
zánkban, rejtelmes, félelmetes, vagy nevetséges, kapcsolat nélkül 
nemzeti műveltségünkkel, szellemi törekvéseinkkel, meg nem termé-
kenyítve a nemzeti geniustól s maga is teljesen meddő.”11 

A helyzetnek Alexander elemzése két okát látja: hogy, egyszerűsítve, 
a magyar filozófia rossz időben és kedvezőtlen feltételek között kénytelen 
kibontakozni. A gondolatmenet logikájában a „rossz idő” a 19. század má-
sodik felének antifilozofikus-pozitivisztikus korszakát jelenti, a „kedvezőt-
len feltételek” a hazai filozofálás hagyománynélküliségét és személyi-nyelvi 
körülményeit írják le. A magyar filozófia újraalapítása tehát, egyrészt, akkor 
kerül napirendre, amikor a szaktudományok éppen saját forrásuk, a filo-
zófia ellen fordulnak. A bölcselet hagyományos tekintélye megsemmisül, 
örökségén a pozitivizmus a tudomány, a materializmus a közszellem, az 
ortodoxia pedig a vallás terén igyekszik osztozkodni. Az emancipálódott 
szaktudományok megvetéssel tekintenek a filozófiára, az meg, védekezés-
képp, saját történetének vizsgálatába menekülve próbálja az egzakt tudás 
látszatát kelteni. A folyamat ráadásul, másrészt, infrastrukturálisan kimon-
dottan hátrányosnak nevezhető feltételek között megy végbe. A hazai filo-
zófusok inkább csak filozófiatanárok, a Nyugaton már vereséget szenvedett, 
spekulatív filozófiának a képviselői. Nem nevezhetők igazi tanárnak sem: 
ha maguk értik is a filozófiát, másoknak átadni nem tudják. szánalmas álla-
potban van a magyar filozófiai nyelv, a nyelvújítás afféle érthetetlen műsza-
vakkal zsúfolt „korcshajtása”. Az elmaradottság ráadásul, teszi hozzá Ale-
xander, megtermi a maga ideológiáit: a filozófiát fölösleges luxuscikknek 
bélyegző „féligazságot”, meg a nemzetkaraktertől idegennek nyilvánító „el-
méletet”. Az előbbi szánalmasan prakticista ellenérv a filozófiával szemben, 

11 Alexander bernát: i. m., 3. 
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az utóbbi pedig nyilvánvaló ostobaság: az absztrakció egyetemes funkcióját 
épp a magyaroktól próbálja elvitatni.

3. „Már pedig a probléma ez: a magyar társadalmi valóság adaeqat 
filozófiai kifejeződésének elmaradása, az alkotás hiánya, nem pedig a 
külföldi eredmények eklektikus utánkérődzése.”12 

Az okokat latolva sándor egyrészt a korábbi magyarázatkísérletek 
tipológiáját szerkeszti meg és bírálatát adja, másrészt a maga magyarázat-
kísérletével áll elő. A korábbi magyarázatkísérletek, fejtegeti, négyfélék: a 
magyar filozófia elmaradottságát vagy a magyar nemzet kicsiny voltára, 
vagy a szabadság hiányára, vagy a magyar népnek az elvont gondolkodástól 
való idegenkedésére, vagy a hányatott magyar történelemre vezetik vissza. 
sándor érvelése szerint az első három magyarázat könnyen beláthatóan ha-
mis: a nemzet nagy vagy kicsiny volta önmagában nem magyarázza a nagy 
filozófia meglétét vagy hiányát; a szabadság hiánya nem csupán a filozófia 
kialakulásának akadálya, éppenséggel az ösztönzője is lehet; az absztrahálás 
képessége nem csupán a filozófiai gondolkodás, hanem általában minden 
emberi gondolkodás sajátja, a „magyar népből” mint olyanból sem hiányoz-
hat tehát. A negyedik – a jelentős filozófia hiányát a nemzeti történelemre 
visszavezető – magyarázat viszont a saját magyarázatának ugrópontja lesz. 
A magyar történelem eszerint nem általában teszi lehetetlenné a jelentős 
filozófiához szükséges szellemi tevékenységet. A fogalmilag osztályjellegű 
nagy filozófia kialakulását alapjában a feudális osztályuralom akadályoz-
za meg: a progresszív teoretikus potenciált megtestesítő polgárság hiánya, 
az alsóbb osztályok gyöngesége, az ideológiatermelő értelmiség megalku-
vása. Az uralkodó osztály elméleti szükséglete ilyenformán nem igényli a 
társadalmi valóság teljes körű föltárására vállalkozó filozófia megalkotását: 
nagy filozófia helyett eklektikus-epigon bölcseletek keletkeznek, a valóság 
megismeréséről lemondó „fogalomköltészet” különféle megnyilvánulásai 
burjánzanak el.

4. „ebből a talajból nem emelkedhetett ki filozófia – még egy vala-
mennyire is jelentős polgári filozófia sem –, hanem csak egymás ellen 
feszülő nacionalista ideológia.”13 

balogh filozófiafölfogása a hegeli-marxi hagyományban gyökerezik: 
a filozófia fogalmát az általános és különös kategóriakettőse felől ragad-
ja meg. közelebbről, a kései lukácsi társadalomontológia szemléletére és 
12 sándor Pál: i. m., 29. 
13 balogh István: i. m., 323. 
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fogalomhasználatára emlékeztető leírással, filozófián olyan gondolkodást 
ért, amelyben valamely társadalom-közösség a maga létének különösségét 
általános-egyetemes viszonyként szemléli. Felfogása szerint filozofálni: a 
magunk különösségét az egyetemes történelemhez való viszonyban megis-
merni és tudni; filozófiát alkotni: olyan gondolatrendszert létrehozni, amely 
problémaként fogalmazza meg a különös létformáknak az általános-egyete-
mes fejlődéshez való viszonyát. A magyar gondolkodás balogh következte-
tése szerint tehát éppen a maga nemzetfejlődési zavarai következtében nem 
termel ki nagy filozófiát: a nemzeti közösség éppen nemzeti fejlődésének 
megkésettsége nyomán nem lesz képes saját helyzetének filozófiai feldolgo-
zására.

Hogyan szüntethető meg a szomorú helyzet?

1. „eljő az idő, mellyben nemzetünkre is kegyesb szemekkel moso-
lyogván az ég, a’ tudományos esmeretek’ szerelme elevenebben fel-
ébred, ’s köz szükséggé válik, mellyben a’ nyelv a’ tökélet’ magas fo-
kára jutván, Múzsáink csak honi nyelven hintendik a’ tudományok’ 
virágait. Akkor nemzetünk’ bélyegző vonásaival öszveolvadva, fog 
előállni a’ magyar philosophia, minden egyéb tudományokat lelkesítő 
sugárival elevenítendő, ’s a’ nemzetünkben lakozó tehetségeket eddig 
nem esmért fokra kifejtendő.” 14 

Almási balogh filozófiafogalma meglehetősen elmosódott. Filo-
zófián, úgy tűnik, a kortársi német idealizmus nyomán, ám különösebb 
konceptualizálás nélkül, az emberi gondolkodás afféle legmagasabb ren-
dű megnyilvánulását, a nemzeti kultúra meghaladhatatlan középpontját 
érti. A „magyar filozófia” megalkotását jövendölve, a létrehozandó filo-
zófiát egyszerre képzeli nyelvileg, intézményesen és karakterológiailag 
egyaránt „magyarnak”. A korabeli nézeteket osztó15 fogalomhasznála-
tában reflektálatlanul és elválaszthatatlanul keveredik tehát egymással 
a „magyar filozófia” fogalmának nyelvi, institucionális és szubsztantív 
jelentése. A várakozásai szerint hamarosan megszülető magyar filozófiát 
egyaránt magyarrá teszi tehát, hogy magyar nyelven szólal meg; hogy 
a magyar kultúra új intézményes szférájaként működik majd; s hogy a 

14 Almási balogh Pál: i. m., 190. 
15 Perecz lászló: A nemzeti nyelvtől a „nemzeti filozófiáig”: A „magyar filozófia” 

fogalmának jelentésváltozatai a reformkori Akadémia bölcseleti vitáiban. In: Vi-
lágosság, 2003/11–12., 55–61; Uö: Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia” (eszme-
történeti könyvtár, 7.), i. m., 76–91. 
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magyar nemzetkarakterrel adekvát, úgymond, „nemzeti szellemű” filo-
zófia lesz.

2. „De minden korszaknak megvan a maga speciális feladata minden 
nemzet körében. Mi magyarok is jártuk a hagyományok iskoláját és el 
iparkodtunk igazodni a nagy világban. Most azt a feladatot sem sza-
bad mellőznünk, melyre eddig a sors kevés alkalmat adott, hogy saját 
lelkünkbe mélyedjünk és a magunk sajátságát a filozófiai gondolat fé-
nyénél fölismerjük, megerősítsük és a kultúrai élet nagy közösségében 
érvényesítsük.”16 

A magyar filozófia elmaradottságának fölszámolása: Alexander 
egész életprogramjának középponti törekvése. A törekvés a korszakban 
általánosnak mondható, legjelentősebb kor- és pályatársa – böhm károly 
– hasonló ambíciókat táplál: mindkettejük szerint épp most érett meg az 
idő a régi adósság törlesztésére, a hazai elmaradottság megszüntetésére és 
a magyar filozófia létrehozására. Míg azonban a feladatot böhm az önálló 
magyar filozófiai rendszer megteremtésével véli megvalósíthatni, addig ő, 
Alexander, az európai filozófiai irányzatok – fordítások és monográfiák ré-
vén történő – meghonosításának programját végrehajtva próbálja elvégez-
ni. A két tervezet egyaránt a polgári nemzet kultúrájának részévé kívánja 
tenni a sajátosan magyar filozófiát, ám egymással ellentétesen: az egyik a 
„megteremtés”, a másik a „meghonosítás” útján17. Alexander, közelebbről, 
akadémiai székfoglalója után jó két évtizeddel publikált esszéjében körvo-
nalazza a megteremtendő magyar filozófiát illető várakozásait. Az egyszer-
re a korábbi munka korrigálásának, újrakezdésének és folytatásának mi-
nősíthető írás szemléleti alapja – a megelőző pozitivisztikus beállítódással 
szemben – kantiánus: minden filozófiai tudást szükségképpen transzcen-
dentális természetűnek tekint. A gondolatmenet a hazai bölcselettörténet 
madártávlati áttekintése nyomán, a szellemtörténeti típuselméletet megelő-
legezve, körülírja a hazai filozófiai gondolkodásmód körvonalait. eszerint 
a „magyar filozófiai észjárás” a német idealizmust korrigálja, úgymond, a 
francia „világossággal” és az angol „valóságszeretettel”. A szükségesnek ítélt 
„magyar filozófia” normatív előírásához az érvelés a Descartes Discours-
jában olvasható híres gondolatmenetet idézi föl. Az abban megfogalmazott 
szellemi fejlődésút – a könyvtártudománytól a világ nagy könyvén át a bel-
ső világ fölfedezéséig –, úgymond, a bölcselettörténet elmúlt századainak 
nagy szakaszait is leírja: a középkori könyvtártudományt a reneszánszban 
a világ nagy könyvének föltárása követi, hogy aztán kanttal beteljesedjen „a 

16 Alexander bernát: Magyar filozófia. In: athenaeum, 1915/1., 1–21, 21.
17 Perecz lászló: böhm és Alexander a „nemzeti filozófiáról”: Fejezet a magyar 

neokantianizmus történetéből. In: Világosság, 2005/2–3., 113–119.
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belső mikrokozmos magára eszmélése”. Alexander ábrázolásában a magyar 
filozófia eddigi története is ezt az utat követte: megjárta a „hagyományok 
iskoláját” és „eligazodott” a „nagyvilágban”. Várakozásai szerint a megszü-
letendő új magyar bölcseletnek is így kell majd továbbmennie: a nemzeti 
önreflexió és öntételezés nyomán „nemzeti filozófiává” kell válnia. 

3. „Az eddig illegalitásba szorult szocialista értelmiség működésének 
bizonyára meg lesz a maga biztató, kezdeményező, ösztönző, pél-
damutató, új szempontokat adó és szervező hatása. De még ennél is 
döntőbb az, hogy a népi demokrácia megadja az objektív lehetőséget a 
magyar valóságot felfedező és tükröző filozófia megteremtésére; mert 
a valóság megismeréséhez érdeke fűződik a népi demokráciát alkotó 
osztályoknak, és ezzel az érdekkel összeesik maga a társadalmi fejlő-
dés is.”18 

sándor az ortodox marxizmus-leninizmus elkötelezettje és propa-
gálója. Felfogásában a filozófia az az ismeretterület és cselekvési vezér-
fonal, amely módszert szolgáltat a valóság törvényeinek adekvát föltá-
rásához, és – teljes-egységes világnézetet nyújtva – rendszerbe foglalja a 
valóság föltárt törvényeit. objektíve szükségszerűen osztálydeterminált 
tudást testesít meg: művelői, akár tisztában vannak vele, akár nem, akár 
elismerik, akár tagadják, mindig valamilyen osztály érdekét képviselik. 
A filozófia legmagasabb formája ezért a pártos filozófia: ez az objektíve 
osztálydeterminált tudást szubjektíve is határozottan osztályhoz rendeli, 
elősegítve hatékony gyakorlati érvényesítését. sándornak a filozófiai el-
maradottság fölszámolására irányuló és egy nagy filozófia létrehozását 
jövendölő várakozásai éppen ehhez kapcsolódnak. A helyzet értelme-
zését a határozott filozófiafölfogáshoz kapcsolva, a következtetés kvá-
zi-logikai szigorral fogalmazódik meg: a társadalmi-politikai átalakulás 
objektíve is, szubjektíve is megteremti a nagy filozófia lehetőségét. Az al-
sóbb osztályok, a munkásság és a parasztság, a még ingadozó értelmisé-
get megnyerve, úgymond, a maguk „osztályvalóságát” képesek kiterjesz-
teni az egész nemzetre, az így kiépülő népi demokrácia pedig megteremti 
az objektív lehetőséget a valóságot felfedező és tükröző filozófia létre-
hozására. A párt pedig, az osztályjelleg legtudatosabb hordozójaként, a 
létrehozandó, objektíve osztálykötött filozófiát szubjektíve segít pártossá, 
azaz hatékonnyá alakítani.

18 sándor Pál: i. m., 124–125.
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4. „ezért úgy látjuk, hogy a kelet-, közép-európában kialakuló és 
formálódó, a különös árutermelés egy sajátos formájának s az egye-
temes árutermelésben, valamint a történelmi fejlődésben elfoglalt 
helyének problémái a filozófiai-társadalomelméleti problémák va-
lóságos kiindulópontjait és közvetítő kategóriáit nyújtják.”19 

baloghnak a filozófiára vonatkozó pozitív várakozásai nem vala-
miféle „nemzeti” kereteket tartanak szem előtt: regionális, kelet-közép-
európai közösség tételezésén alapulnak. Fölfogása szerint ugyanis a fi-
lozófiai gondolkodás kiindulópontját képező különös közösség többféle 
is lehet. Nem csak a nemzet képezhet tehát ilyen, magát az általános-
hoz-egyetemeshez viszonyító különös közösséget, a filozófia tehát nem 
csupán valamiféle nemzeti keretekből kiinduló reflexió nyomán szület-
het. Más, különös közösségek is szolgálhatnak a filozófiai gondolkodás 
alapjául: a marxizmus, például, az osztály különösségét viszonyítja az 
egyetemeshez, a „neopozitivizmusban” pedig, úgymond, természettudo-
mányoknak a tudomány egészéhez való viszonya nyújtja a különös és az 
általános-egyetemes összefüggését. A hagyományos marxista történet-
filozófia revizionista kitágításának fogalmi eszközét balogh számára a 
„szocialista árutermelés” kategóriája szolgáltatja. A szocializmus megva-
lósuló társadalma, úgymond, az árutermelés új történelmi típusát hoz-
za létre. A filozófia megszüntetése különféle változatainak – a filozófia 
fölszámolását filozófiai programmá emelő „neopozitivizmusnak”, vagy a 
filozófiai problémákat kiüresítő „dialmatos-törtmatos” fölfogásnak – az 
alternatívája ilyenformán a kelet-közép-európai régióban születhet meg. 
A szocialista-különös árutermelésnek az egyetemes-általános áruterme-
lésben elfoglalt helye lehet a probléma, amely kiindulópontját képezheti a 
jövő társadalomelméleti-filozófiai reflexiójának.

*

Az irodalmias, tehát „filozófiátlan”, esetleg egyenesen „filozófiaellenes” 
magyar kultúra képe nem valamiféle természeti adottság: a magyar múlt 
sajátos diskurzusaiban kialakult és megszilárdult nézetrendszer20. kifor-
málódásának és továbbörökítésének mélyén a magyar kultúra természe-
tére vonatkozó önértelmezési toposzok húzódnak meg. A magyar filozó-
fia elmaradottságának tétele önálló diskurzust képez. Az általa számba 

19 balogh István: i. m., 334. 
20 Mester béla: lehetséges-e magyar filozófia? In: Mester béla: magyar philosophia: 

a szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig (A magyar nyelvű filozófiai iroda-
lom forrásai, IX.). kolozsvár–szeged, Pro Philosophia, 2006, 29–49.; Margócsy 
István: Hogyan alakult ki a magyar irodalom filozófiátlanságának tézise? In: Vilá-
gosság, 2007/6., 119–124.
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vett tények és kialakított összefüggések, előfeltevések és következtetések, 
módszertani eljárások és érvelési stratégiák, átvett és továbbadott topo-
szok: intézményesült gondolkodásmódot írnak körül. e diskurzus alapo-
sabb föltárása nem csak a hazai filozófia múltbeli és jelenbeli állapotának 
mélyebb megértését segítené elő: a magyar kultúra egészének szerkezeté-
ről alkotott képünket is árnyalni tudná.
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MesTer bélA

A FRANCIA tájéKOzóDás MINt Az EGyOlDAlú 
NéMEt ORIENtáCIó KIIGAzításáNAK EszKÖzE A 

REFORMKORBAN*
A FRANCIA tájéKOzóDás…

A nemzetekre utaló jelzőkkel ellátott filozófiák összehasonlítására vonatko-
zó kérdésföltevés, fogalomhasználat mai kulturális beidegződéseink alapján 
magától értetődőnek tűnik számunkra, holott nagyobb távlatból nézve egy-
általán nem az. olyan filozófiafelfogás húzódik meg ugyanis a hátterében, 
amelynek értelmezési keretében nem kérdéses, hogy olyan fenomén, mint 
a magyar, vagy (nem elhanyagolható szemléletbeli különbséggel megfogal-
mazva: magyarországi), illetve francia flozófa egyáltalán létezik, és hogy 
a rájuk alkalmazott fogalmaknak és a mögöttük meghúzódó filozófiakép-
nek a segítségével elmondható valami releváns dolog a filozófia történetéről. 
A nemzeti flozófa 19. századi formulájáról, e fogalomnak a nemzeti szintű 
filozófiatörténet-írói kánonok révén, rejtetten máig való megőrzéséről van 
szó. Dolgozatom témájául ezért éppen azt a korszakot, a konferencia szű-
kebben vett tárgyidőszakát éppen megelőző, előkészítő időszakot válasz-
tottam, amelyben a kulturális hagyomány néhány elemére támaszkodva 
kialakul, formulázódik, majd koronként különböző tartalommal töltődik 
föl ez a fogalom, hogy azután mára gyakran értelmezhetetlenné váljanak 
az egykor mindenki által dekódolható utalások. Vizsgálatom tárgya annak 
megállapítása, hogy a magyar filozófiai diskurzusban mikor és hogyan válik 
egyáltalán fontossá a filozófiatörténeti hagyományok és a kortárs filozófiai 
áramlatok nemzeti hovatartozása; és ezen a folyamaton belül hogyan konst-
ruálódik meg éppen a francia flozófa magyar használatra szánt képzete, 
természetesen a többi, nemzetiként értelmezett filozófia kontextusában, és 

* jelen írásom alapját a Pécsi Tudományegyetem által Pécsett, 2012. március 22–23. 
között a magyarországi flozófa francia kapcsolatai címmel szervezett konferen-
cián tartott előadásom képezi; a rousseau-recepciót érintő pontokon fölhasznál-
tam az elTe bTk Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság által budapes-
ten, 2012. szeptember 27–28. között Természet, szenvedély, szerződés: rousseau-n 
innen és túl címmel szervezett konferencián rousseau pozíciója a 18–19. század 
fordulójának magyar iskolaflozófájában című előadásom anyagát is. Mindkét 
konferencia szervezőinek és résztvevőinek ezúton fejezem ki köszönetemet a meg-
szólalás lehetőségéért és az inspiráló szakmai vitáért. Írásom az oTkA támogatá-
sával készült (k 104643).
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ennek mi a szerepe a saját nemzeti filozófiai programoknak a megfogalma-
zásában.

elöljáróban röviden utalnom kell a nemzeti flozófa kelet-közép-eu-
rópai jelenségének általam korábban már több ízben részletesebben kifejtett 
értelmezésére,1 melynek a szakmai nyilvánosság szerkezetváltozásával és a 
filozófiai diskurzus nyelvváltásával való szoros kapcsolata lesz számunkra 
lényeges most, speciálisan a francia vonatkozások vizsgálatában. értelme-
zésem szerint a régió nemzeti filozófiai programjai arra a kommunikációs 
helyzetre megfogalmazott teoretikus reflexiókísérletek, amelyben egyszerre 
történik meg az áttérés a latinról a nemzeti nyelvekre, valamint a kilépés az 
iskolák falai közül a vitairatok, majd folyóiratok szélesebb, ám kevésbé szak-
mai nyilvánosságába. A fordulat korában élő filozófus pozícióját klasszikus 
módon kant írja le az ész nyilvános és magánhasználatának, valamint a 
philosophia in sensu scholastico és in sensu cosmopolitico ellentétes fogalom-
párjainak a segítségével.2 ez a kettős, nyelvi és intézményi fordulat azonban 
a régió filozófusa számára csapdahelyzet is: a katedrafilozófiából való ki-
lépés a szélesebb körű nyilvánosságba ugyanis egyben a latin nyelvű nem-
zetközi intellektuális hálózatból való önkirekesztést is jelenti, amelyet lehet 
ugyan ódivatúnak, arisztokratikusnak tekinteni, de mégiscsak rendszersze-
rűen, résztvevői számára normát jelentve működött. ezt a jelenséget nevez-
tem el régebben in sensu cosmopolitico nemzeti filozófiának.3 ez a helyzet a 
filozófiai kultúrát megalapozó programok sorozatát inspirálja, amelyekben 
az egyes filozófiai vélekedések melletti érvelésen kívül először lesz önálló 
szempont a magyar filozófiai kultúra egészének állapotára való reflexió, e 
kultúra vélt vagy valós kívánalmainak figyelembe vétele; a saját filozófiai 

1 Vö. Mester béla: consequences of Philosophy Written in National languages 
in 19th-century central europe: Vocabulary, Audience, and Identity. In: jar-
mila jurová – Milan jozek – Andzej kiepas – Piotr Machura (eds.): Central-
European Ethos or Local Traditions: Equality, justice. boskovice, Albert, 26–33; 
A comparative Historiography of the Hungarian and slovakian National 
Philosophies: a central european case. In: Limes, 3. évfolyam, 1. sz., 6–14.; The 
kantian and Hegelian roots of Nation-building in Nineteenth century central 
europe. In: Milan jozek – jarmila jurová – Andzej kiepas – Piotr Machura 
(eds.): Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, responsibility. Nitra: 
constantine the Philosopher University, 13–22. és Toward a central-european 
comparative History of Philosophy. After chimaerae of National Philosophies – 
the Hungarian case. In: Synthesis Philosophica, 27. évfolyam, 2. sz., 269–283. 

2 Immanuel kant: Pölitz-féle metafizikai előadások (1788–89). In: uő: a vallás a 
puszta ész határain belül és más írások. Fordította Vidrányi katalin. gondolat, 
bp., 1821/1974, 128–133; Uö: a tiszta ész kritikája. Fordította kis jános. Ictus, bp., 
1781/1996, 625–626; Uö: Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás? In: uő: a vallás 
a puszta ész határain belül és más írások. Fordította Vidrányi katalin. gondolat, 
bp., 1784/1974, 80–81.

3 Mester béla: Nemzeti filozófia – in sensu cosmopolitico. In: kellék, 2004/ 24., 
125–137.
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narratívumnak az utólagos számbavétel útján való megkonstruálása pedig 
önkéntelenül oda vezet, hogy az addig is ismeretes filozófiatörténeti klasz-
szikusok hirtelen nemzetük kultúrájának reprezentánsaként, sőt, nemzeti 
kultúraépítési mintaként tűnnek föl. Mivel a magyar szerző aktuális prob-
lémája a váratlanul fogant, önálló entitássá vált magyar flozófa értelmezése 
és értékelése, érthető módon egyre inkább angol, német és francia filozó-
fiát kezd ott is látni, ahol az előző nemzedék számára még csupán locke, 
leibniz és Descartes eszméi léteztek. A jelenség nem tévesztendő össze a 18. 
század közkeletű filozófiatörténeteinek eljárásával, amelyek bevezető fejeze-
teikben az egyiptomiak, perzsák, káldeusok és kelták bölcsességével ismer-
tetik meg az olvasót, látszólag nemzeti keretekben gondolkodva.

a francia mint közvetítőnyelv a kontinens flozófai életében és 
nálunk

Az egyetemes filozófiatörténet elemeinek nemzeti szempontú átrende-
zése különösen a franciák esetében jelenik meg váratlanul és feltűnően, 
éppen azért, mert a francia eredetű filozófiai műveltségelemekhez ko-
rábban éppenséggel nem a sajátos nemzeti színezet társult. Descartes-
ról természetesen minden magyar karteziánus tudta, hogy francia volt; 
ám ugyanez a magyar karteziánus saját gondolkodásában többnyire 
már nem a francia kartezianizmus mintáit követte, és általában nem 
is rendelkezett a filozófiában használható szintű francia nyelvtudással. 
Amint az ismert, a magyar kartezianimus Apáczai csere jánosnak az e 
tárgyról szóló irodalomban kötelezően hivatkozott, a magyar szaknyelv 
megalkotásában megkerülhetetlen érdemei dacára dominánsan latin 
nyelvű volt, belső tagoltsága pedig főként a kortárs holland akadémiai 
élet mintáit követte. Vitái is elsősorban a holland, kisebb részt a német 
egyetemi szféra korabeli, dominánsan szintén latin nyelvű diskurzusá-
hoz kapcsolódtak. Annak azonban, hogy a korabeli francia karteziánus 
vitákhoz alig van számottevő magyar kapcsolódási pont, nem elsősorban 
a nyelvtudás hiánya volt az oka. sokkal többet számított ezeknek a vi-
táknak a nálunk jórészt ismeretlen korabeli katolikus teológiai és műve-
lődési áramlatokba való beágyazottsága. később, amikor a tizenhetedik 
század utolsó évtizedeitől kezdve fokozatosan, majd a „fény századában” 
egyre nagyobb ütemben tesz szert a francia nyelv és gondolkodás nem-
zetközi közvetítő szerepre összeurópai szinten; már éppen ez a közvetítő 
szerep gátolja, hogy a francia filozófiára mint valami sajátos jelenségre 
gondoljunk, amellyel kapcsolatban egyáltalán fölmerülhet, hogy vajon 
kívánatos mintát jelent-e. További elidegenítő tényezőt jelentett, hogy 
ez az összeurópai francia közvetítő nyelv elsősorban az akadémiai szfé-
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rán kívüli körök nyelve volt és nagyrészt maradt is: egy arisztokratának, 
majd később egy magasabb rangú katonatisztnek illett tudnia franciául, 
egy professzornak nem föltétlenül. ez a kettősség sokáig meglátszott a 
jellemzően franciául és a jellemzően más nyelven, például latinul, ké-
sőbb németül elérhető filozófiai művek körén, stílusán. erősen sarkítva: 
amit az egyetemen tanítottak, arról nem lehetett az előkelő társaságban 
franciául társalogni, a szalonokban kézről kézre járó könyvekből szár-
mazó műveltségre viszont nem lehetett az akadémiai szférában karriert 
építeni. előbb a francia mint közvetítőnyelv terjedéséről kell itt beszél-
nünk, mintsem a francia eszmék terjedéséről, hiszen a 18. században a 
kontinentális európa nagyobb részén még a brit filozófiai hagyomány is 
leggyakrabban úgy jelenik meg, ahogyan a kor emberének franciául a 
rendelkezésére áll. A kontinentális olvasó számára például sokáig csupán 
jean Locke létezett, a tőle elválaszthatatlan Pierre de Coste nyelvezetével.

első hazai kultúraközvetítési példám éppen az első magyar locke-
fordítás, a borosjenői székely Ádám magyarította Gondolatok a nevelés-
ről, amely még reformkori újranyomásában is nagy hatású sikerkönyvnek 
számított.4 locke e kései művét a kutatás mindössze a hatvanas évek óta 
veszi komolyan, más filozófusok nevelésről szóló munkáihoz hasonlóan, 
holott bizonyosan ez volt minden idők legolvasottabb locke-műve. A 19. 
század közepéig európában a legtöbben valószínűleg franciául vagy a 
francia változatból kisebb nyelvekre továbbfordítva olvasták, olyannyira, 
hogy a mű kontinentális hatástörténetének kutatói előtt az számít meg-
magyarázandó furcsaságnak, ha valaki az eredeti angolt használja vagy 
fordítja a kontinensen, amikor ott van a megbízható francia kiadás is. 
Az, hogy székely Ádám is de coste fordítását használja, beleértve még 
a címlap tipográfiájának és színnyomásának utánzását is, csak annak 
ismeretében furcsa, hogy mégiscsak egy oxfordban végzett protestáns 
arisztokratáról van szó, akinél jobban akkoriban kevés ember volt tájé-
kozott nálunk az angol nyelvben és kultúrában. A magyarázat valószínű-
leg a mű jellegében és célközönségében rejlik: a nevelés nem az egyetemi 
előadótermekben, hanem a szalonokban volt a kor slágertémája, így a kor 
embere más asszociációs rendszerben és más könyvespolcon tartotta az 
ehhez a tudásterülethez kapcsolódó ismereteket és irodalmat. Nem ott, 
ahová a diákkorából maradt jegyzeteket és latin kézikönyveket, hanem 
ott, ahová a gyakrabban előkapott, a társasági életben gyakrabban szó-
ba kerülő francia köteteket tárolta. A francia nyelv ebben a világban te-
hát alapvetően fontos volt ugyan, azonban leggyakrabban – esetünkhöz 
hasonlóan – puszta instrumentumként jelenik meg, és nem valamilyen 

4 john locke: a’ gyermekek’ neveléséről. coste francia változata alapján fordítot-
ta székely Ádám. kolozsvár, 1771, A reform. coll. betüivel. 2. kiad.: az erkölcsi 
nevelésről. locke és mások után boros jenői székely Ádám. budán: burián Pál 
könyvárosnál, 1829.
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karakteres, jellegzetes filozófia vagy legalább egyfajta filozófiai stílus fog-
lalataként.

a francia flozófa mint sajátos entitás megjelenése a magyar 
akadémiai szférában

Valamivel később, a 19. század elején, a francia filozófia megjelenik a 
magyar akadémiai szférában is. jellemző módon a curriculumok köte-
lező részét képező filozófiatörténeti kurzus összeállításának feladata, né-
melykor szellemi atyamesterük valamely sajátosan franciának tekintett 
filozófiai hagyományhoz, elődhöz való közismert viszonya készteti arra 
a szerzőket, jobbára iskolamestereket, hogy valamiként számot vessenek 
a francia flozófával mint olyannal. Áttekintve ezeket a részben még la-
tinul, részint már magyarul íródott filozófiatörténeti fejezeteket, nem 
mondhatjuk, hogy a kor diákja számára túlságosan részletes, vagy akár 
csak elnagyolt, de legalább pozitív kép bontakoznék ki a francia gondol-
kodás bármely korszakáról, talán Descartes kivételével. erről szóló első 
példánk köteles sámuelnek, az elsősorban etikával foglalkozó jelenté-
keny erdélyi kantiánus gondolkodónak a munkássága. köteles önértéke 
mellett azért fontos és jellemző figurája a magyar filozófiatörténetnek, 
mert, bár munkásságának zöme a reformkor előtti korszakra esik, még 
megéli a Magyar Tudós Társaság megalapítását, annak egyik első filozó-
fus tagja lesz, poszthumusz antropológiájának modernizált nyelvű és he-
lyesírású kiadásával pedig, szontagh gusztáv közreműködésével, Toldy 
Ferenc mintegy tudatosan beiktatja a magyar gondolkodás kánonába és a 
következő nemzedékek emlékezetébe.5 köteles alakjában tehát egyszerre 
vizsgálhatjuk egy jelentékeny iskolamester viszonyát kora és közelmúltja 
francia filozófiájához; valamint az intézményesült magyar filozófiai élet 
első tudatos kánonépítési kísérletének a mechanizmusát, amelynek révén 
más kontextusba helyeződnek szövegei.

köteles terjedelmes morálfilozófiai munkáiban értően magyarázza 
kant etikai álláspontját, mindig kitérve a lehetséges más nézetekre, ame-
lyeket a közelmúlt, vagyis számára a 18. század szerzőivel példáz.6 egyik 
példája sem erőszakolt, az idézett filozófusok szövegekkel alátámasztha-
tóan valóban azt állítják, amiket köteles tulajdonít nekik, és ezek filozó-
fiailag védhető álláspontok. Az egész korpusz végigtekintése után mégis 

5 köteles sámuel: Philosophiai anthropológia. kiad. a Magyar Tudós Társaság. bu-
dán, a’ Magyar kir. egyetem’ betűivel, 1839.

6 köteles sámuel: az erkőltsi flo’sofának eleji. I–II. M. Vásárhely, a’ réform. 
kollégyom betüivel, 1817; Uö: a’ Philosophia’ Encyclopaediája. N. enyed, ref. coll. 
bet., 1829. 
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az az érzése az embernek, hogy mintha túl gyakran és aggályos részle-
tességgel szerepelnének a francia szerzők, elsősorban rousseau, és min-
dig ugyanabban a szerepkörben: valamely kérdés egyoldalú, elégtelen, 
felszínes vagy túlzó tárgyalását reprezentálják annak érdekében, hogy a 
kanti felfogás nagyszerűsége annál inkább kidomborodjék. köteles ter-
mészetesen őszintén kantiánus és amellett jó pedagógus: negatív példái 
segítségével valóban át lehet tekinteni a kor gondolkodási keretében le-
hetséges etikai álláspontokat. A mindig rousseau-val és kortársaival 
ellenpontozott kant képe azonban fölkelti az értelmező óvatosságát: le-
hetséges, hogy itt a cenzurális kontextusra is figyelemmel kell lenni. kö-
teles tanár úr az 1795-ös magyarországi helytartótanácsi tiltó rendelet 
után óvatosan olyan kantot tanít erdélyben, élvezve a viszonylagosan 
szabadabb légkört, akinek lehetőleg minél kevesebb összefüggése dom-
borodik ki explicite a 18. századi francia gondolkodással. Az óvatosság 
azonban nem csupán cenzurális eredetű, hanem a közép-európai franci-
ás műveltséghez kötődő képzettársítás is az oka, amely szerint valójában 
nem igazán fajsúlyos, „mély”, inkább csak divatos dolgokról van itt szó. 
Talán nem túlzás ezt a szemléletet az akadémiai szféra emberének előí-
téletére visszavezetni. Analóg ez a nézőpont a német professzor idegen-
kedésével a franciás szalonkultúrával szemben, még ha nem feltétlenül 
annak a közvetlen hatására jelenik is meg. erre a jellemző idegenkedésre 
a változatosság kedvéért hozzunk föl példaként egy szintén nagy hatású, 
ám következetesen kant-ellenes gondolkodót, rozgonyi józsefet, akinek 
skót orientációjú gondolkodása igazán nem vádolható a német filozófiai 
gondolkodás felülértékelésével. Ha a két változatban, nyomtatásban és 
tanítványa lejegyzésében is fönnmaradt filozófiatörténeti kurzus tükré-
ben vizsgáljuk rozgonyi tanár úr képét az európai és ezen belül a francia 
filozófiáról, akkor azt tapasztaljuk, hogy pataki diákjai évtizedeken át 
részletes elemzéseket kaptak a 18. század második felének brit, különösen 
skót szellemi életéről. Többek között tisztában kellett lenniük azzal, hogy 
ki volt Priestley és Price, vagy hogy mit kifogásolt reid Hume filozófiá-
jában.7 ehhez képest a fény francia századának hírneves gondolkodóit 
egy-két tőmondatban intézi el, a legfőbb baja azonban nem a nézeteikkel 
van, hanem azok kifejtésének módjával, színvonalával. A legárulkodóbb 
az a megjegyzése, amellyel Voltaire tárgyalását zárja. Miután diákjai el-
méjébe vési, hogy igen kiváló poétát és literátus embert tisztelhetünk sze-
mélyében, és kiderülnek főbb elvei is, a summázat mégis: „sed incertus, 
an philosophus est” – kétséges, hogy filozófusnak tekinthetjük-e a francia 
18. század egyik jelképét, és azt az egész, az akadémiai szférán kívül ki-

7 Almási balogh Pál: clarissimi Domini josephini rozgonyi. Philosophiae in: 
coll. Helv. conf. Addict. s. Patakiensi Professoris Publici ordinarii: Philosophia 
universalis. […] Tomus continens Psychologiam. bp., egyetemi könyvtár kézirat-
tára, F27, 1812–1813.



mESTEr béLa 
a francia tájékozódás…

179

fejtett irodalmi tevékenységtípust, amelyet alakja szimbolizál.8 rozgonyi 
álláspontja ambivalens: a filozófia részeként tárgyalja Voltaire-t és tár-
sait (holott tárgyalhatná például az irodalomtörténet vagy az esztétika 
részeként is, hiszen e diszciplínákat is ő adja elő); ugyanakkor erőteljesen 
jelzi, hogy a filozófiai művek kifejtésének módjával kapcsolatban egészen 
mások a saját elképzelései, mintaképei.

a francia flozófa mint a nemzeti flozófa egyik lehetséges alter-
natívája a magyar reformkori koncepciókban

körülbelül a föntiekben vázoltak szerint körvonalazható az a kép, amelyet 
a magyar filozófiai élet a reformkor és egyben a nemzeti filozófia gondo-
latának előestéjén megalkotott magának a francia filozófiáról. A magyar 
nézőpont szerint olyan közegről van tehát szó, amelynek révén, mivel 
közvetítő nyelvként szolgál, tágasabb világba nyerünk betekintést. ebbe 
az akkoriban legkényelmesebben franciául hozzáférhető közegbe azon-
ban elsősorban nem maga a francia filozófia, hanem főként a fordításban 
olvasható brit gondolkodók kedvéért érdemes betekinteni; amennyiben 
pedig saját, francia szellemi termékről van szó, úgy annak formája, ar-
gumentációs minősége szakfilozófiai szempontból mindig gyanús, meg-
kérdőjelezhető marad, legjobb esetben is csak valami más, már meglévő 
nem francia eszmének, szerzőnek, műnek a népszerűsítő kommentár-
ja. ráadásul a következő évtizedekben a magyar szerzőknek már azzal 
is szembe kellett nézniük, hogy az idő haladtával minél nagyobb igény 
mutatkozott nálunk arra, hogy a többi között a francia filozófusokat is 
nemzeti kultúrájuk sajátos alakzataként, „a francia filozófiai élet” része-
ként mutassák be mint pozitív vagy negatív példákat a magyar nemze-
ti kultúraépítés számára, a kortárs francia gondolkodás annál kevésbé 
tudott igazán karakteres gondolkodókat fölmutatni. eközben a szemük 
láttára, nyelvterületi szomszédságban bontakozott ki az egész klasszikus 
német filozófia. egyetlen, a magyarok számára pozitív példaként értel-
mezhető változás figyelhető meg ebben az időben francia földön: a filo-
zófia vagy legalábbis annak egyik jelentékeny irányzata újra elfoglalja az 
egyetemi katedrákat, és ennek megfelelően, némileg eltávolodva a „fény 
századának” szalonkultúrájától, stílusában, érvelésmódjában is a másutt 
megszokottabb akadémiai standardokhoz közelít. úgy tűnik, ez az intéz-
ményépítési folyamat kelti föl elsősorban a magyarok figyelmét. Victor 
cousin – főként róla van szó az intézményépítés kapcsán – saját filozófiai 
nézetei csak sommásan, míg egyetemi és politikai működésének részletei 
8 rozgonyi józsef: aphorismi historiae philosophiae. sáros-Patakini, Impressi per 

Andream Nádaskay, 1821, 134–135.
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kiemelve, hangsúlyosan szerepelnek a magyar beszámolókban. Mintha a 
18. századi klasszikusokhoz képest jóval kisebb kaliberű professzor még-
is súlyosabb, legalábbis érdekesebb lenne számunkra a régmúlt közíró 
óriásaihoz képest.

A továbbiakban vizsgálatunk tárgyát a magyar reformkor két na-
gyobb, a magyar filozófiát meghatározni kívánó vállalkozásának francia 
tárgyú fejezetei képezik. Almási balogh Pál magyar filozófiatörténeté-
ről és szontagh gusztáv első propylaeumáról van szó, amelyek közül az 
utóbbi az előzőre is támaszkodik, és természetesen vannak közös kézi-
könyvforrásaik is.9 A bennünket most különösképpen érdeklő szöveg-
részeket áttekintve azt találjuk, hogy a francia kultúra megítélésének 
addig, a 18. század folyamán és a 19. század első negyedében kialakult 
elemei megőrződnek és meg is rögződnek, de ugyanakkor újra is értel-
meződnek a nemzeti flozófa időközben fölbukkant új kontextusában. 
A francia még mindig az egyik elsődleges európai közvetítő nyelvnek 
számít. ráadásul éppen az akadémiai körökön kívül, az arisztokrácia és 
a katonai pályán megfordult középnemesség körében, a társasági életben 
aktív emberek körében népszerű, alkalmas tehát arra, hogy segítségével 
a német nyelvű világon túltekintsünk. Ugyanakkor a francia nyelv révén 
a művelt közvélemény más rétegei között is népszerűsíteni lehetett a filo-
zófiát, mint amelyekben az eddig szokás volt, hiszen éppen afelé a nem a 
szaktudományos intézményrendszerbe beágyazott, de befolyásos, művelt 
közönség felé nyíltak itt meg utak, amely az újabb – korabeli kifejezés-
sel – „nyilvánosult filozófia” egyik fő célközönsége volt. ebben a kon-
textusban még a korabeli francia filozófia viszonylagos önállótlansága és 
érdektelensége is úgy jelenik meg, mint a más filozófiai hagyománytól 
való tanulás pozitív példája. A vizsgált magyar szövegek leghangsúlyo-
sabb francia hivatkozásai például Thomas reid korabeli francia fordítá-
sának bevezető tanulmányára vonatkoznak,10 holott reidet, ha más nem, 
rozgonyi már eléggé ismertté tette a magyar filozófiai életben kant-po-
lémiája kapcsán a skót felvilágosodás más alakjaival együtt11. Igaz, hogy 
ez az ismertség akkor még csak kizárólag a szakfilozófiában és az isko-
lafilozófiában jelent meg. Itt, e reformkori, a nemzeti filozófiai kultúra 
megteremtésének programját is magukban rejtő tervezetekben azonban 
már a francia hivatkozások révén perdületet kap a nálunk régóta ismert 
skót hagyomány: a szöveg azt sugallja, hogy nem kell szégyellnünk éppen 

9 Vö. Almási balogh Pál felelete. In: Philosophiai pályamunkák. budán, kiadja a’ 
Magyar Tudós Társaság, a’ Magyar kir. egyetem’ betűivel, 1835. I. köt. XI-XVI, 
1–211.; szontagh gusztáv: Propylaeumok a’ magyar philosophiához. budán, a’ Ma-
gyar kir. egyetem’ betűivel, 1839.

10 szontagh gusztáv: i. m., 258. 
11 rozgonyi józsef: Dubia de Initiis transcendentalis idealismi kantiani, ad viros 

clarissimos jacob et reinhold. Pestini, typis Matthiae Trattner, 1792.
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ezt az edinburghi árut átvenni, mint olyat, ami közben éppen láthatóan 
párizsi divattá is vált. Ha megnézzük a hivatkozott filozófusok műveinek 
megjelenési évszámait, és összevetjük a korabeli európai filozófiai tren-
dekkel, pontosan kirajzolódik, hogy miért lehetett szükség a francia hi-
vatkozásokra a magyar nemzeti filozófia projektuma kapcsán még abban 
a formában is, hogy valójában nincsenek pozitívan megfogalmazható 
filozófiai tételei a hivatkozott francia filozófiai kultúrának. A nemzeti fi-
lozófia megteremtésének e tervezetei ugyanis az éppen csúcspontján lévő 
kortárs német filozófiával szemben kénytelenek megfogalmazni önma-
gukat. A német filozófia friss vagy legalábbis közelmúltbeli alkotásaival 
szembeni mintaként, legalábbis szontaghnál, a skót iskola, a skót felvi-
lágosodás egyik ágának művei állnak követendő példaként, amelyek vi-
szont egy-két nemzedékkel korábbiak, így csupán annak apropóján lehet 
őket aktualizálni, hogy friss francia fordításaik jelentek meg. (A kérdés 
így valójában az lesz, hogy mi teszi újra aktuálissá a skót iskola műveit 
egy olyan nagy múltú filozófiai kultúrában, mint a francia, és ennek mi-
lyen tanulságai lehetnek egy olyan, most kiépítendő anyanyelvű filozófiai 
kultúra számára, mint a magyar. ez így már egyébként valóban releváns, 
fontos kérdés.) ezt az újra-kontextualizálást már Almási balogh megte-
szi, koncepciót azonban szontagh alkot belőle. A kommunikációs szituá-
ció elég egyszerűen rekonstruálható. Az iskolafilozófia kereteiből kilépve 
magyar nyelvű, az egyetemi szférán kívüli intézményekben, leginkább 
a sajtóban és a Magyar Tudós Társaság keretei között művelt filozófiai 
életet kívánnak a tervezetek szerzői fölépíteni, amely a professzionális 
filozófusokon túl megszólítja a nemzet egész művelt közönségét is, szer-
ves részét képezi a nemzeti kultúrának, és befolyással van a társadalom 
életére. ezt a létrehozandó filozófiát tartalmilag arra a skót hagyományra 
kívánják fölépíteni, amelyet hallgatóságuk tekintélyes része viszont egé-
szen más kontextusban: iskolafilozófiaként, latinul ismer, ha ismer egyál-
talán. ezen a magyar közönségnek leginkább kézenfekvő módon viszont 
éppen a reformkori nemzeti filozófia építésének projektjében lenne öngól 
hivatkozni rá, francia kontextusban viszont éppen a kellő presztízsű in-
tézményrendszerben, és még éppen a kellő időben jelenik meg a magyar 
filozófiaépítési programok hivatkozásai számára.

cousin és köre azért is értékelődhettek föl, mert rajtuk lehetett de-
monstrálni, hogy a kortárs francia filozófia többé nem azonos a felvilá-
gosodás néhány áramlatának azzal az ismeretelméletével, amely szakmai 
szempontból, az akadémiai körökben és az iskolafilozófiában korábban 
sem váltott ki különösebb izgalmakat nálunk. ettől a kifejezetten unal-
masnak tartott hagyománytól igyekeznek eltartani magyar leírásaink a 
kortárs francia filozófiai életet, egyszerre hangsúlyozva azt, hogy a fran-
ciák ma már ismerik a német filozófiát, nem felejtették el a britet, ugyan-
akkor valamiképpen, legalábbis nyelvükben és intézményrendszerükben, 
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megmaradtak önállónak. ennek az önállóságnak a puszta állítása látha-
tóan kielégíti a magyarokat, az úgynevezett francia eklektikus iskola taní-
tásainak mibenléte már kevésbé érdekes számukra. Itt kell megemlíteni 
a reformkori szerzők által kívánatos modellként tárgyalt francia iskolák 
politikai összefüggéseit, ami főként szontagh második propylaeumában 
válik explicitté, lévén hogy ez a munka a szerző politikafilozófiai alapve-
tése.12 szontagh itt nyíltan beszél arról, hogy egy, a forradalomból kijó-
zanodott, és a restaurációt is már kihevert ország szellemi életét kívánja 
mintaként a magyarok elé állítani, kifejezetten politikafilozófiai megfon-
tolásokból. A kimondatlan végcél nyilván a forradalom és az azt követő 
restauráció egymást felváltó terrorjának elkerülésével, vér nélkül eljutni 
oda, ahová a franciáknak csak vérrel sikerült, a filozófia, legalábbis a po-
litikafilozófia dolga pedig ennek az útnak a teoretikus végiggondolása. 
A szöveg figyelmesebb olvasása után nyilvánvalóvá válik, hogy a kortárs 
franciák fő szakflozófai erénye szontagh szerint a skót szerzők kom-
mentált fordítása. Nem nehéz ennek a filozófiai kultúra részleteit érintő 
kérdésnek meglátni a politikai keretét: a kortárs franciák eszerint a Nagy 
Forradalmat előkészítő eszmék helyett inkább a Dicsőséges Forradalom 
eredményeit leszüretelő, szelídebb politikai következményekkel járó, de 
hasonlóképpen felvilágosult tanokat követnek.

a francia eszménykép maradványa 1848 után, a századvég 
fellendülése előtt

A reformkor után, de még szontagh halála előtt az egész eddig tárgyalt 
kulturális alakzatból éppen a nyilvánosságváltással leginkább összefüg-
gő mozzanat marad meg. ezután, az 1850–1851-es, nagy port fölvert „tu-
domány, magyar tudós” vitában már alig kerülnek elő francia vonatkozá-
sok. ezek között voltaképpen csak egyetlen lényeges újdonság bukkan föl: 
a még éppen csak diszciplinarizálódott magyar tudományosság társadal-
mi beágyazottságának (vagy éppen beágyazatlanságának) kritikája kap-
csán kerül elő az „élettől elszigetelt” német tudós és a felszínes társasági 
szalonfigura közötti kívánatos középként az az embertípus, aki mindkét 
szférában, az akadémiaiban és a társaságiban is megállja a helyét. ennek 
bevallott mintája a szalonokban is szívesen fogadott, de a tudomány au-
tonóm intézményes hátterével is rendelkező ideáltipikus francia akadé-
mikus. szontagh francia akadémikusokat és párizsi szalonokat emleget, 
de az értelmiségi típus, amelyet körvonalaz, inkább brit–amerikai figura, 
egyfajta public intellectuel. (Figyelemre méltó, hogy szontagh a magyar 
12 szontagh gusztáv: Propylaeumok a társasági philosophiához, tekintettel hazánk 

viszonyaira. budán, emich gusztáv könyvárus bizománya, 1843.
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filozófiai élet kritikai elemzésekor is rendre a flozófa nyilvánosulása, a 
nyilvánosult flozófa kifejezésekkel él.)

emlékirataiban így ír erről:

„Visszafordulva az írók hypochondriájára, azon gyanút el nem 
nyomhatom, hogy azt egynél másnál nem csak a tudomány és mű-
vészet szeretete, hanem némi hiú fitogtatás is okozhatá. Irodalmunk 
kezdő korában íróink törekvései illő méltánylást még nem nyertek; 
némelyik közülök ki akará azt tehát erőltetni, mindig szobában 
könyvei közt ülvén úgy szólván magát tudós nimbussal körülvéve. 
ez azonban épen ellenkezőt okozott, nevetségessé tette a tudós ne-
vet, mert az ember nevetséges lett, inpracticus az életben, szegletes 
a társaságban. A franczia tudósok épen ellenkezőleg felkeresték a 
jó társaságot ‘s lelkesség által igyekeztek magoknak jó hírt szerez-
ni, mi sikerült is, úgy hogy ott most a tudós, kivált az academicus, 
nagy hírben, becsben részesül. e törekvésben a francziáknál az 
igaz, mint a jeles történetíró, schlosser, helyesen megjegyzi, nem 
kevesebb hiúság és fitogtatás tűnt ki mint magyar íróinknál, de ez 
csak fattyú kinövése egy egyébiránt helyes törekvésnek.”13 

Az emlékiratok tanúsága szerint szontagh írói önértelmezésének 
és nyelvválasztásának állandó modellje goethe: míg a fiatal goethe 
eljátszott a gondolattal, hogy franciául írjon, addig a fiatal szontagh a 
némettel kísérletezett. Az előző nemzedék francia–német kultúraközi 
viszonyainak analógiás felhasználása a német és a magyar kultúra vi-
szonyának egy későbbi korszakban való értelmezéséhez természetesen 
árnyaltabbá teszi a közvetlenül a francia kultúrára való utalásokat is, kü-
lönösen olyan, többnyelvű közegből induló, tudatos választás révén ma-
gyar íróvá váló szerzőnél, mint szontagh gusztáv.

ennek az eszménynek is több köze van persze a magyar szelle-
mi élet bíráló elemzéséhez, mint a francia állapotok leírásához: a sóhaj 
Pest és buda valóságos szalonjainak ismeretében, ugyanezen városok 
ideáltipikus szalonjaiért hagyja el szontagh ajkát, nem az elképzelt pá-
rizsiakért.14 (szontagh e megjegyzése a szerző életrajzának ismeretében 
természetesen nem nélkülözi a személyes elemeket. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának az egyik olyan tagja, aki egész aktív pályáján köz-
vélemény-formáló public intellectuelként viselkedett, és a szalonok ked-

13 szontagh gusztáv: Emlékezések életemből. bp. MTA kézirattára, Történl 2-r. 11, 
1851.

14 A szalonok nyilvánosságterének szerepéről a nemzeti filozófia koncepciójának 
kialakulásában legutóbb lásd Mester béla: Philosophers in the Public sphere of 
the cities – the birth of the National Philosophies from the spirit of the editorial 
offices and saloons in the 19th century. In: Limes, 4. évfolyam, 1. sz., 7–20.
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velt vendégeként tartották számon, éppen maga szontagh gusztáv volt. 
Hiszen éppen ezt a franciásnak gondolt, valójában inkább a tudomány-
kedvelő, független angol úriember társadalmi pozíciójával rokon szere-
pet állította mindig is szembe jobbára hivatásos oktató vitapartnereinek 
helyzetével, és helyzetéből adódó gondolkodásával.)
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FIlOzóFIA és FIlOzóFIAI KUltúRA ERDélyBEN

kedves Professzorom, Egyed Péter 60. születésnapjára

szinte hihetetlennek tűnik, s ezért kissé nehezemre is esik leírni: tisztelt 
professzoromat, kollegámat, pálya- és sorstársamat, egyed Pétert lassan 
negyedszázada ismerem. „Ismeretségünk” tulajdonképpen nem is a szemé-
lyes találkozással vette kezdetét, hisz még azt megelőzően, az irodalom és 
a filozófia iránt érdeklődő líceumi diákként, a Forrás-nemzedék és a For-
rás-kötetek lelkes olvasójaként szereztem első tapasztalataimat személyével 
kapcsolatosan. Megtudtam például, hogy angolul is beszél, mely tudását jól 
kamatoztatja pillanatnyi pénzzavar esetén („the time is money, nincs ön-
nél egy-két bani?”); de ugyanakkor azt is, hogy néminemű kapcsolatban áll 
„egy könnyen differenciálható ógörög függvénnyel”, s hogy poluált veseme-
legítőként hordja derekán az egyenlítőt.1 ráadásul, a filozófia szakra való 
felvételire készülődvén, a szenvedés kritikája lektűrjén is átestem – bár való 
igaz, sok mindent belőle csak jóval később értettem meg. eme személyte-
len ismerkedés kapcsán felgyűlt tapasztalatok, az olvasmányokból körvo-
nalazódó személy „poétikája”, az ebből – no meg a megfelelő helyzetek és 
kontextusok ismeretének hiányából – fakadó titokzatosság az egykori fia-
talember számára ismeretlenül is azonnal megalapozta későbbi tanárom 
tekintélyét, autoritását.

egyed Pétert aztán első éves korunkban, az antik filozófia története 
kurzus keretében ismerhettük meg. jól emlékszem, hosszú ideig meg sem 
mertünk mukkanni órái keretében. ráadásul el kellett telnie egy kis idő-
nek, míg fel tudtuk venni előadásainak, gondolkodásmódjának, intellek-
tuális habitusának ritmusát. jó tanévnyibe tellett, míg megtanultuk: min-
den kimondott mondat mögött ott van egy másik, kimondatlan. Akkor 
értettem meg igazán azt is, amit egykoron a Sánta Pegazusban olvastam: 

1 Vö. zágoni Attila: szőcs géza. In: uő: jégbe hűtött szerencse. bukarest, kriterion 
kiadó, 1978.

* Az itt közölt szöveg egy négy évvel korábban megjelentetett, hasonló témájú ta-
nulmány javított, frissített változata. eredeti megjelenési helye: garaczi Imre – 
szilágyi István (szerk.): a kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a kárpát-me-
dencében. Veszprém, Humán Tudományokért Alapítvány, 2010, 383–394.
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„kompjúterek és irodalmi beállítottságú precíz konyhamérlegek bevoná-
sával sem sikerült még eldönteni, hogy egyed filozofáló költő-e vagy pe-
dig poétizáló bölcselő.”2 Az azóta eltelt huszonegynéhány év személyéhez 
kapcsolódó tapasztalataiból már pontosan tudom: ezt a kérdést nem is kell 
eldönteni. Világa egyszerre tartalmazza a bölcseletet és a poézist, a filozófia 
racionalitását és az olykor a filozófiához is szükséges intuíciót, ösztönsze-
rűséget, irracionalitást. De ugyanígy tartalmazza az irodalmat, az esszét, 
kolozsvárt és a székelyföldet, kriteriont és bretter györgyöt, szabadságfi-
lozófiát és felvilágosodást, a szamos-partot és a magyar bölcseleti múltat. 
Ilyetén komplexitása, kimondott- és kimondatlansága, szubjektivitása és 
objektivitása miatt telt hosszú időbe ennek a világnak a „feltörése”, megér-
tése – már amennyiben ez egyáltalán maradéktalanul megtörtént…

Tény viszont, hogy az évek során közelebb kerültünk egymáshoz – 
szakmailag, emberileg egyaránt. Amikor először szólított „Martzi”-ként 
(azóta is így van ez, szóban és írásban egyaránt), rögtön éreztem, részese 
lettem Péter ama különös és titokzatos világának, és egyféleképpen bará-
tokká is váltunk.

Máig talán legkedvesebb kutatási területembe is részben ő vezetett be 
egykoron, így aztán az tűnt a legkézenfekvőbbnek, hogy 60. születésnapján 
tisztelt professzoromat, becsült szakmatársamat és kedves barátomat egy, a 
magyar filozófia történetével, annak kutatásával kapcsolatos tanulmánnyal 
köszöntsem.

*

Az erdélyben művelt magyar nyelvű filozófia és filozófiatörténet múltjára 
és jelenére irányuló vizsgálódás előbb-utóbb szükségképpen számot kell 
hogy vessen a filozófia kultúránkon belüli szerepének, státusának kérdé-
sével. jelen van-e ma a magyar, ezen belül pedig az erdélyi kultúrában a 
filozófia? szellemi életünknek, kulturális nyilvánosságunknak integráns 
része-e a filozófiai gondolat, szervesült-e a filozófia kultúránk egészébe? 
Milyen státusa és szerepe van a bölcseletnek közgondolkodásunkban, a fi-
lozófiai múlt mennyire része kollektív emlékezetünknek? röviden tehát: 
otthon van-e ma a filozófia az erdélyi magyar kultúrában?

Ha most a kérdésre egy tömör választ kívánunk adni, akkor azt 
mondhatjuk, hogy az erdélyi kultúrában igazából nincs jelen a filozófia, 
nincs meg benne a bölcseletnek az „otthonossága”, a filozófia nem szer-
vesül kultúránk egészébe. kulturális-szellemi nyilvánosságunkban ritkán 
találkozunk a filozófiai múltra és jelenre való hivatkozással, s talán még 
kevesebbszer a filozófia szerepének, funkciójának deklarálásával, megerő-
sítésével. szélesebb értelemben vett tudományos életünkben, s általában 
2 Vö. zágoni Attila: egyed Péter. In: uő: Sánta Pegazus. kriterion kiadó, bukarest, 

1985.
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kulturális nyilvánosságunkban, „mindennapjainkban” egész egyszerűen 
nincsen jelen a filozófia. erre a tényállásra példák és a hozzájuk kapcsoló-
dó magyarázatok egész sora adható. A filozófia deficiens kulturális státu-
sának egyik legtöbbet emlegetett indoka például az, miszerint alapvetően 
irodalmi-történelmi kultúra vagyunk, kollektív emlékezetünk jelentős ré-
szét szépirodalmunk és történelmünk alakjai és alkotásai teszik ki, s nap-
jaink kulturális-szellemi diskurzusaiban döntően e területekről merítjük 
magyarázó és legitimáló argumentumainkat. ennek a kijelentésnek (és 
tényállásnak) talán különös súlya van a mind a mai napig sok tekintetben 
„konzervatív”, s ugyanakkor a kisebbségi lét defenzívájában élő erdélyi ma-
gyar társadalom viszonylatában, mint ahogyan a filozófia kulturális sze-
repére is kétségtelenül rányomja bélyegét. ebben a kontextusban koránt-
sem meglepő, hogy a 2014-ben 20 éves fennállását ünneplő, kolozsváron 
megjelenő kellék című filozófiai folyóirat szerkesztői a 10 éves jubileumi 
lapszám borítójára – a lap funkciójának, szerepének rövid összegzéseként 
– a következő kijelentést helyezték: „egy olyan közeghez kívántunk szólni 
tehát, amely ugyan nem ellenséges a filozófiával szemben, inkább csak kö-
zömbös.”3 Talán ez a közömbösség az, amelyik a legprecízebben írja körül 
az erdélyi magyar kultúra filozófiához fűződő viszonyát – és egyszersmind 
magyarázza azt is, hogy miért nem szervesült kultúránkban az amúgy is 
nehezebben emészthető bölcseleti hagyomány. De ugyanakkor feltehető az 
a kérdés is, hogy vajon nem ugyanazon közömbösség eredménye az, amit 
akár a „züricher zeitung vs. krónika” szindrómának is nevezhetünk? Mit 
jelez és mit takar az a tényállás, hogy egy német nyelvterületen megjelenő 
napilap jól kimutatható rendszerességgel közöl filozófiai, illetve a filozófiai 
kultúrát népszerűsítő tanulmányokat, írásokat, s ezzel szemben az erdély-
ben megjelenő egyik magyar megfelelője igen elvétve, legtöbb esetben a 
filozófiai tárgyú előadás vagy könyvbemutató időpontjára vonatkozó tájé-
koztatást meg nem haladó bölcseleti tartalmakat szerepeltet hasábjain? és 
itt elsősorban nem is annyira az adott lapszám konkrét tartalmát kialakító 
szerkesztőségeken van a hangsúly, hisz jól tudjuk, ezek – piaci viszonyok el-
vei szerint működvén – végső soron mindig az olvasói elvárásoknak és igé-
nyeknek próbálnak megfelelni. A filozófiai kultúrát, a bölcseleti tartalmak 
népszerűsítését javarészt mellőző szerkesztőségi koncepció éppen annak 
lehet a jele, hogy a társadalomban nincs reális igény a filozófia „termékére”, 
hogy az adott kultúra közömbös a bölcseleti tartalmak vonatkozásában, 

3 A folyóirat 2004/25. jubileumi száma best of kellék címmel jelent meg, s a korábbi 
számokból közöl egy reprezentatív válogatást. A teljes magyar nyelvterület „ma-
roknyi” filozófiai periodikájának egyikeként a folyóirat jelenleg is működik, ez 
idáig összesen 47 száma jelent meg.
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hogy nincsen értéke, s ekképpen „kereslete” sem a filozófia által (is) képvi-
selt társadalmi-kulturális funkcióknak.4

A filozófia kultúránkban elfoglalt helyének, szerepének, szervesülé-
sének mérésében egyébként egyetemi oktatók számára kiváló eszközt je-
lenthet az egyetemi hallgatók filozófiára, de ezen belül főleg a magyar böl-
cseletre vonatkozó ismeretszintjének gyors felmérése is. jelen írás szerzője 
tizenöt esztendeje ad elő magyar filozófiatörténetet is, erdély több felső-
oktatási intézményének keretében,5 s általános tapasztalata, hogy a hallga-
tóknak gyakorlatilag nincsenek ismereteik, sőt információik sem a magyar 
filozófiai múlt tartalmaira nézve, s egyenesen üdítő kivételt jelent valamely 
magyar gondolkodó nevének az egyszerű felemlegetése. Természetesen 
más a helyzet, ha az erdélyi irodalmi-történelmi múlt tartalmaira kérde-
zünk rá, ez esetben még az alacsonyabb tudásszinttel rendelkező hallga-
tók is több mondatban képesek referálni irodalmunk egy-egy alkotásáról, 
történelmünk egy-egy eseményéről, kiemelkedő irodalmi-történelmi sze-
mélyiségeinkről. Mindez akár tapasztalati argumentum is lehet azon állí-
tás mellett, miszerint elsősorban irodalmi kultúra a magyar, ugyanakkor 
azonban jól szemlélteti a filozófiai kultúra „otthonosságának”, integráló-
dásának hiányát az erdélyi magyar kultúrában.

A filozófia a széles értelemben vett nyilvánossághoz, az általában vett 
kultúrához és köztudathoz való szerves hozzátartozásának eme hiányát 
sokrétű példákon keresztül lehetne érzékeltetni, mint ahogyan az ezekhez 
kapcsoló, a tényállást magyarázni kívánó – s javarészt helytálló – argumen-
tumokat is könnyen bővíthetnők. ezek sorában az elkövetkezőkben csupán 
egyetlen, ám meggyőződésünk szerint igen fontos érvet kívánunk megfo-
galmazni, mely a magyar (erdélyi) filozófiai kultúra jelenlegi helyzetét egy 
szűkebb filozófiai, filozófiatörténeti aspektus felől próbálja magyarázni. 
A filozófia kulturális integrációjának problémájával egyidőben ugyanis fel 
kell tennünk azt a kérdést is, hogy pontosan minek is kell szervesülnie az 
erdélyi magyar szellemi élet egészében, hogy miben is állnak azok a filo-
zófiai tartalmak, amelyek jelenlétét és folytonosságát hiányoljuk kultúránk 
egészéből, kulturális nyilvánosságunkból, egyetemi hallgatóink művelt-
ségéből. Más szavakkal fogalmazva tehát: milyen múltja, milyen hagyo-
mányai vannak a bölcseletnek erdélyben? egyáltalán mióta beszélhetünk 

4 Néhány esztendővel ezelőtt a krónika című napilap intenzív reklámkampányt 
folytatott „gazdagítsa könyvtárát: vásárolja meg a magyar irodalom klasszikusai 
– Petőfi, Arany, jókai, Mikszáth stb. – műveinek díszkiadását!” szlogennel. lelki 
szemeim előtt – mai valószerűtlenségének és elképzelhetetlenségének tudatával 
egyetemben – jelenik meg a kép, melyben a könyvvásárlásra irányuló promóciót 
böhm károly, bartók györgy, Tavaszy sándor, Varga béla, bretter györgy neveire 
alapozzák…

5 A kolozsvári babeș–bolyai Tudományegyetem és a nagyváradi Partiumi keresz-
tény egyetem filozófia szakjairól, valamint a sapientia – erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem kolozsvári karának európai tanulmányok szakáról van szó.
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filozófiáról erdélyben? e kérdéssel viszont máris újrafogalmazzuk – igaz, 
szűkebb, erdélyi vonatkozásban – a magyar filozófiatörténet-írás egyik 
nagy, szakmai berkekben mind a mai napig igazából nyugvópontra nem 
tért általános problémáját, vitáját, vagyis azt, hogy egyáltalán mióta van 
önálló magyar filozófia? Mit tartalmaz az a hagyomány, illetve melyik az a 
gondolkodástörténeti periódus, melyet összefoglaló értelemben a magyar 
filozófia történetének nevezhetünk? Milyen messzire, illetve milyen mélyre 
nyúlnak bölcseleti tradícióink, és – ismét csak – mi is az, aminek otthonra 
kellett (volna) találnia kultúránk egészében? Az elkövetkezőkben látni fog-
juk, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolása egyszersmind magában hor-
dozza az erdélyi filozófiai kultúra kurrens, „mellőzött” helyzetének egyik 
igen fontos magyarázatát, de ugyanakkor a filozófia jelenlegi művelői és 
intézményei előtt álló feladatok, kihívások körvonalazását is.

A magyar filozófia történetére vonatkozó kanonizációs törekvések 
alapvetően két nagy álláspont köré csoportosíthatók. Az első szerint filo-
zófiánk története több évszázadra nyúlik vissza, s kezdete valahol a 17. szá-
zad évtizedeiben, elsősorban Apáczai csere jános munkássága körül ke-
resendő. A második álláspont szerint azonban ez a történet jóval rövidebb 
időszakot ölel fel, nagyjából a 19–20. század fordulójától eredeztethető, s a 
magyar filozófiai gondolkodás első nagy rendszeralkotója, böhm károly 
életművével veszi kezdetét. Az első változatról kétségtelenül elmondható, 
hogy a filozófia és a filozófiatörténet-írás igen tág értelmezésén alapul, s a 
magyar gondolkodástörténethez rendel egy sor, a magyar nyelvterülethez 
tartozó eszme-, kultúr- és recepciótörténeti fejleményt is. ennek az értel-
mezésnek a talaján aztán az egyik első magyar filozófusnak tartja az előbb 
említett Apáczait is, mint a korabeli karteziánus eszmék hazai hirdetőjét 
és terjesztőjét, ezáltal viszont lehetővé téve azt is, hogy az egyébként szak-
filozófiai léptékben „filozófusnak” nehezebben nevezhető szerzőnk bevo-
nuljon a magyar filozófiatörténet panteonjába. Persze ezzel nem kívánjuk 
elvitatni Apáczai kétségtelen, és több tekintetben is igen fontos recepció-
történeti jelentőségét, csupán azt a kérdést próbáljuk feltenni, hogy önálló 
filozófiai gondolat vagy alkotás hiányában beszélhetünk-e egyáltalán filo-
zófiatörténetről, a szó voltaképpeni, diszciplináris értelmében? s a másik, 
talán még ennél is elgondolkoztatóbb kétely: szűkebb szakmai (filozófiai, 
filozófiatörténeti), vagy egészen más típusú célokat követünk akkor, mikor 
századokra visszanyúlva próbáljuk „dokumentálni” magunkat és nemze-
tünket az egyetemes filozofálás hosszú történetében? A tudományos tár-
gyilagosságot nem cseréljük-e fel ilyenkor egyféle nemzeti önigazolással 
és az ebből fakadó demonstratív filozófiatörténet-írással? s nem válik-e 
még erősebbé kételyünk az olyan filozófiatörténeti munkák olvasásakor, 
mint amilyen például az erdélyi jánosé, aki 1885-ben kiadott, a bölcsészet 
magyaroszágon című munkájában filozófiatörténetünk tárgyalását valahol 
szent István Imre herceghez írott Intelmeinél kezdi: „István, a magyarok 
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első királya, a magyarok első bölcsésze.”6 A magyar filozófiai múlt mi-
benlétére, tartalmaira, periodizálására vonatkozó második megközelítés 
alapjában véve sikerrel kerüli meg a demonstratív filozófiatörténet-írás 
veszélyeit, ezzel egyidőben viszont egy jóval rövidebb, legjobb esetben is 
úgy 130-140 évet felölelő időszakot jelöl ki a magyar filozófia történeteként. 
A filozófia, illetve a filozófiatörténet fogalmának az előbbinél jóval szűkebb 
értelmezéséből kiindulva az önálló magyar bölcseleti és filozófiai élet kez-
deteit a 19–20. század fordulójának környékére teszi. ennek az elképzelés-
nek az alaphangját talán éppen a 20. századi „magyar filozófiatörténet-írá-
si reneszánsz” első fontos képviselője, Hanák Tibor üti le, aki munkáiban 
egyértelműen a „rövid” bölcseleti múlt mellett argumentál. „A múlt (t. i. a 
19. – T. M.) század végéig a magyar filozófia elszigetelt magánvállalkozások-
ból, egy-egy kitűnő tanárember működéséből, néhány jó ismeretterjesztő 
könyvből és a papneveldék skolasztikus filozófiatanításából állt.”7 Vagy má-
sutt: a magyar kultúra a századfordulón jutott el oda, hogy „kialakultak a 
filozófiai élet működéséhez szükséges intézményi feltételek”.8 és való igaz, 
egy sor fontos esemény erősíti meg azt az álláspontot, miszerint a magyar fi-
lozófia és filozófiai élet kialakulása tekintetében döntő lépések zajlottak le a 
századforduló környékén: 1880 tájékán kezdi közreadni első rendszeralkotó 
filozófusunk, böhm károly, az ember és világa című munkáját, amely – a 
szerző törekvésének megfelelően – valóban az első magyar bölcseleti rend-
szer; 1881-ben indítja útjára Alexander bernát és bánóczi józsef a filozófia 
klasszikusainak magyar nyelvű kiadását, a Filozófiai Írók Tárát, s ugyan-
ebben az évben hozza létre böhm károly a magyar Philosophiai Szemlét; 
ezekre az évekre esik az első filozófiai tanszék megalapítása a budapesti 
egyetemen (1895), s rögtön a századfordulót követően, 1901-ben megalakul 
a Magyar Filozófiai Társaság. Noha évszámokhoz nem köthető, ekkor ala-
kul ki a modern értelemben vett magyar bölcseleti műnyelv, vagy ahogyan 
ma neveznénk: filozófiai szakterminológiánk.9 Az erdélyi filozófiai, filozó-
fiatörténeti fejlemények természetesen szorosan kapcsolódnak ezekhez az 
6 erdélyi jános: a bölcsészet magyarországon. bp. Franklin Társulat, 1885, 10. A de-

monstratív filozófiatörténet-írás létére a magyar bölcselet kutatói közül néhányan 
már szintén felhívták a figyelmet. Így például Mester béla a magyar philosophia 
című kötetében a következőket írja: „létezik az ’egészséges’ nemzeti kultúrát fel-
mutatni kívánó demonstratív filozófiatörténet-írás, amely szerint a nemzeti kul-
túra része kell legyen a filozófia is, meg kell tehát mutatni, hogy nekünk ilyen is 
van.” Mester béla: i. m., Pro Philosophia, 2006, 28.

7 Hanák Tibor: az elfelejtett reneszánsz. a magyar flozófai gondolkodás századunk 
első felében. európai Protestáns Magyar szabadegyetem, bern, 1981, 20.

8 Hanák Tibor: i. m., 22. 
9 A kérdésről a magyar filozófiatörténet szegedi kutatója, laczkó sándor közölt igen 

alapos tanulmányt A magyar filozófiai műnyelv kialakulása Apáczaitól a 19–20. 
század fordulójáig címen. (laczkó: i. m., In: Mester béla – Perecz lászló (szerk.): 
közelítések a magyar flozófa történetéhez, recepció és kreativitás– nyitott magyar 
kultúra. Áron kiadó, bp., 2004, 75–121.
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eseményekhez: a kantiánus-fichteiánus böhm károly 1896-tól a filozófia 
nyilvános rendes tanára a kolozsvári egyetemen, s nem sokkal később kezd 
személye körül szerveződni a magyar filozófiatörténet egyik igen fontos 
bölcseleti centruma, az ún. „kolozsvári iskola”.

Mindent összevetve, a 19–20. század fordulójának filozófiai történé-
sei, az alakulóban lévő filozófiai élet eseményeinek rendszeressége, az intéz-
ményesülés jól körvonalazódó irányai (szakmai testület, egyetem, folyóirat, 
könyvkiadó stb.), a filozófia kortárs irányzataihoz való kapcsolódás, s nem 
utolsósorban az önálló üzenetet, mondanivalót hordozó magyar filozófiai 
alkotások születése kivétel nélkül arra a konklúzióra vezetnek, hogy a ma-
gyar gondolkodás történetében, ezen belül pedig a filozófia és a filozófiai 
kultúra történetében éles határvonal van az 1880-as éveket megelőző s az azt 
követő időszak között. úgy véljük, hogy – jóllehet a 19. század végét meg-
előző periódus filozófiai jellegű eseményeinek és „alkotásainak” igen fontos 
művelődési, kulturális, társadalmi hozadékai voltak (s ebben a tekintetben 
a demonstratív filozófiatörténet-írás előnyeit is el lehet fogadni) – a magyar 
filozófia története alatt az előző századfordulótól napjainkig terjedő, legjobb 
esetben is szűk másfél évszázados időtartamot kell értenünk. Hogy koráb-
ban felvetett kérdésünkre is válaszoljunk: ez jelenti azt a történelmi távlatot, 
amely a magyar filozófia voltaképpeni tradícióját képezi, az ebben az idő-
szakban született filozófiai munkák jellege és minősége adja ki filozófiánk 
igazán jelentős mélységeit, ez az a hagyomány, melynek a magyar kultúrába 
való szervesülését elvárjuk vagy szervesülésének hiányát konstatáljuk.

ezeket a megállapításokat elfogadva további következtetések fogal-
mazhatók meg a filozófia kultúrán belüli jelenlegi helyzetére, státusára néz-
ve. Történelmi, kulturális, egyetemes filozófiatörténeti léptéket alkalmazva 
egyaránt arra a felismerésre jutunk, hogy egy igen „rövid” bölcseleti tradí-
ciót tudhatunk magunkénak, s ez minden bizonnyal nem túl kedvező a fi-
lozófia kulturális integrálódása, a társadalmi-szellemi nyilvánosságban be-
töltött szerepe, hatása tekintetében. erdélyi vonatkozásban ugyanakkor – az 
önálló magyar bölcselet időben szűk tradíciója mellett – a filozófia kulturá-
lis-társadalmi „otthonra lelése” ellen dolgozott egy másik igen fontos, a ma-
gyarországi helyzettől sok tekintetben eltérő tényező is: az erdélyi filozófiai 
élet töredezettsége, az erdélyi filozófiai hagyományok szakaszossága. ezzel 
is magyarázható, hogy a „filozófiai kultúra sohasem tudott igazán szerve-
sülni az erdélyi szellemi folyamatokban, s nem vált ténylegesen az erdélyi 
magyar művelődés integráns részévé. e szerkezeti és tartalmi hiányosságok 
tekintetében az erdélyi magyar kultúra általában osztozott a kelet-európai 
népek kultúráinak közös nyomorúságában.”10 Mit is jelent az erdélyi tradí-

10 Demeter M. Attila – Tonk Márton – Veress károly: Az erdélyi magyar filozófia a 
XX. század utolsó évtizedében. In: Tánczos Vilmos – Tőkés gyöngyvér (szerk.): 
Tizenkét év. összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 
1990–2001 közötti eredményeiről. scientia kiadó, kolozsvár, 2002, 207. 



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

192

ció töredezettsége, szakaszossága? Ha erdély felől tekintünk végig a magyar 
filozófia történetének 130-140 évén, négy nagyobb gondolkodástörténeti-
tematikus időszakot határolhatunk be. Az első a századfordulót megelőző 
évektől Trianonig, illetve a főhatalomváltásig tart, filozófiai szempontból 
pedig egyféle „tiszta”, rendszeres filozófia, a bölcseleti gondolkodás térben-
időben független, nagy témáinak tárgyalása jellemzi (ismeretelméleti, onto-
lógiai, axiológiai, etikai, metafizikai kérdések), a vizsgálódások alaphangját, 
szellemi környezetét pedig – korántsem meglepő módon – a korabeli német 
filozófia, a kantianizmus, fichteanizmus, újkantianizmus paradigmái adják 
meg és határolják be. A korábban már több ízben emlegetett böhm károly 
„tiszta filozófiai rendszerre” törő munkássága, életművének erős kolozsvá-
ri vonatkozása is erre az időszakra esik: 1896 és 1911 között volt az ekkor 
már európai rangú kolozsvári Ferenc józsef Tudományegyetem tanára, de 
ugyanakkor az erdélyi kultúra és szellemi élet meghatározó alakja is. ko-
lozsvárhoz, az egyetemhez fűződő mély viszonyáról a századforduló ismert 
jogtudósa, králik lajos ír igen szép sorokat: „A kolozsvári egyetemi élet 
nagy áldás volt böhmre nézve. […] Megelevenedett. […] A kolozsvári egye-
tem tanári kara büszkén, önérzéssel tekinthet arra, hogy felismerte böhm 
nagy erejét, és hogy ezt a nagy erőt illő módon a neki megfelelő helyre, 
az egyetemi tanárságra meghívta. Az ország hálával tartozik a kolozsvári 
egyetem tanári karának azért, amit böhm károly meghívásával tett. böhm 
hálája tudva van. Azt mondta nekem: ’Nagy szerencsém volt ez a kolozs-
vár! új, dicső életet kezdtem élni!’”11 egyetemi tanárként, iskolateremtő 
filozófusként, intézmény- és folyóirat-alapítóként tehát nem pusztán a ma-
gyar bölcselet történetében, hanem az egész erdélyi művelődéstörténetben 
is kiemelkedő szerepe volt. A magyar nemzeti filozófia megteremtésének 
programját igen fiatalon tűzte ki magának, életében pedig makacs kitar-
tással képviselte – s e törekvés mentén jött létre aztán a magyar bölcselet 
első, paradigmáit, tartalmait tekintve a 19. század szintéziseinek szellemét 
tükröző egységes filozófiai rendszere.12 

Az erdélyi magyar filozófia történetének következő szakasza a két 
világháború közötti időszak, melynek döntő jellemzője a szisztematikus 
filozófiai kérdésektől a kisebbségi lét és kultúra aktuális problémáira irá-
nyuló vizsgálódások felé való fordulás. Az erdélyi magyarság radikálisan 
megváltozott politikai, hatalmi helyzete természetes módon hozta ma-
gával a filozófiai kérdésfelvetések ilyetén módosulását, de egyszersmind 
azt is, hogy a német filozófia továbbra is jól kimutatható hatása a német 

11 králik lajos: egy gyermekkori barát böhmről. Adalékok Dr. böhm károly életé-
hez. In: kajlós (keller) Imre (szerk.): Dr. böhm károly élete és munkássága. I. kötet. 
Madách Társaság. besztercebánya, 1913, 356. 

12 Vö. egyed Péter: A rendszer. és üzenete. In: Tonk Márton – laczkó sándor 
(szerk.): böhm károly és a „kolozsvári iskola”. a kolozsvári böhm károly Nemzet-
közi konferencia előadásai. Pro Philosophia kiadó, kolozsvár–szeged, 2000, 8. 
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egzisztenciafilozófia recepciójával, témáival egészült ki. ez utóbbi aspek-
tust kitűnően érzékelteti az időszak központi szellemi irányzatának, a ko-
lozsvári böhm-iskolának filozófiai gondolkodása is. A mára már magyar 
nyelvterületen bizonyítottan filozófia- és eszmetörténeti jelentőségű, ma-
gyar filozófiatörténészi körökben pedig a legutóbbi ezredforduló környé-
kétől egyértelműen kanonizált „kolozsvári iskola” vagy „kolozsvári böhm-
iskola” meghatározó alakjai – bartók györgy, kibédi Varga sándor, kristóf 
györgy, Makkai sándor, ravasz lászló, Tankó béla, Tavaszy sándor, Varga 
béla – több generáción keresztül az erdélyi szellemi-filozófiai élet sok te-
kintetben meghatározó személyiségei voltak.13 gondolkodásukra általában 
véve jellemző az egyetemes, illetve a kortárs európai filozófia tartalmainak 
az erdélyi magyar kultúra, művelődés és társadalom problémáinak elemzé-
sében való „kihasználása”, a kisebbségi lét ontológiai, etikai, axiológiai vizs-
gálata. „Nemcsak elméleti megoldásait keresték a kisebbségi létnek, hanem 
mint praktizáló lelkészek, később püspökként vagy püspökhelyettesként, 
de a mindennapi pezsgő szellemi életben is, tanárként, közíróként, külön-
féle szervezetek, szerkesztőségek tagjaiként vagy vezetőiként aktív formálói 
voltak a Trianon utáni valóságnak.”14 Azáltal, hogy a kisebbség kategóriáját 
lételméleti, illetve etikai-erkölcsi premisszák segítségével próbálták megra-
gadni, s az így körülírt fogalomból igyekeztek gyakorlati következtetéseket 
levonni, a kolozsvári iskola képviselői egyféle ontológiai-morális kisebbség-
elméletet képviseltek, szemben a két világháború közötti erdélyi gondolko-
dás olyan képviselőivel, mint balogh Arthúr, jakabbfy elemér vagy somló 
bódog. Utóbbiak ugyanis egy akár klasszikusnak is nevezhető kisebbség-
jogi attitűdöt, politikafilozófiát képviseltek, melynek értelmében a kisebb-
ség helyzete és státusa a jogállam és az alkotmányos joguralom elveinek 
keretében értelmezendő. Az erdélyi magyar filozófia történetének második 
szakaszához tartozó alkotókként azonban mindannyiuk gondolkodásának 

13 A kolozsvári böhm-tanítványok körét első ízben önálló szellemi centrumként, 
iskolaként talán éppen Makkai sándor definiálta (vö. Makkai sándor: az erdélyi 
református egyházi irodalom 1850-től napjainkig. erdélyi Múzeum-egyesület, ko-
lozsvár, 1925.), s később kibédi Varga sándor „erdélyi iskolának” nevezte a cso-
portot (vö. kibédi Varga sándor: Magyar és német filozófia (Az erdélyi és badeni 
iskola). In: Uő: a szellem hatalma. München, 1980.). A „kolozsvári iskola” magyar 
filozófiatörténeti kanonizációjának datálását tekintetve jelzésértékű, hogy 2000-
ben az iskola létét rögzítő címen jelenik meg az 1996-ban megrendezett „böhm 
károly nemzetközi tudományos konferencia” előadásanyaga (böhm károly és a 
„kolozsvári iskola”), 2003-ban pedig Veres Ildikó közöl önálló kötetet a kolozsvá-
ri iskola címmel. jelen tanulmány szerzője az Idealizmus és egzisztenciaflozófa 
Tavaszy Sándor gondolkodásában című kötetben foglalkozott részletesen a kolozs-
vári böhm-iskola szerepének és filozófiai „arculatának” értékelésével (vö. Tonk 
Márton: Idealizmus és egzisztenciaflozófa Tavaszy Sándor gondolkodásában. Pro 
Philosophia kiadó, kolozsvár–szeged, 2002.). 

14 Veress károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem 
lehet-probléma megnyitására. Pro Philosophia kiadó, kolozsvár, 2003, 7. 
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közös vonása a kisebbségi létre és kultúrára irányuló elméleti reflexió elő-
térbe kerülése. 

A második világháborút követő szocialista rendszerváltással az er-
délyi filozófiai gondolkodás folytonossága újra megtört, s a rendszerváltás 
filozófiájának időszakára a hatalmi-ideológiai önkény, a nem létező filozó-
fiai nyilvánosság, az egyetemes filozófiai alkotások és tartalmak földrajzi-
szellemi bezártságból származó erősen töredezett recepciója, s általában az 
önálló filozófiai alkotótevékenységet ellehetetlenítő politikai-ideológiai ter-
ror volt a jellemző. A romániai (erdélyi) szocializmus ezen időszakában a 
gondolkodás belső terébe visszahúzódott filozófiai reflexió mégis képes volt 
vitathatatlan tartalmakat, eredményeket felmutatni, s elég, ha itt csupán 
a korszak akár tipikusnak is tekinthető tragikus-filozófus hősére, bretter 
györgyre és munkásságára gondolunk. személyiségének, életművének, az 
erdélyi magyar gondolkodásban betöltött szerepének fontosságát talán az 
is jól érzékelteti, hogy – bár ilyen típusú kanonizációra a magyar filozó-
fiatörténet-írásban nem került sor – ma is élő tanítványai-barátai olykor 
„örököseinek”, a „bretter-iskolához” tartozó filozófusokként határozzák 
meg önmagukat.

Végül pedig az erdélyi filozófia történetének utolsó szakasza az 1989-
es újabb rendszerváltással kezdődő időszak, melyre a filozófiai élet újraé-
ledése, a filozófiai „felzárkózás”, a filozófiai élet alapvető intézményeinek 
újjászervezése volt a jellemző. „A ’90-es évek filozófiai tevékenységére 
mindenekelőtt az útkeresés és a helykeresés volt a jellemző. ez egyrészt 
a magyarországi és általában az európai filozófiai élet eseményeihez, fo-
lyamataihoz való felzárkózási törekvésekben, az ottani kutatási irányok, 
problémafelvetések, eredmények receptálásában nyilvánult meg, másrészt 
azokban a törekvésekben, amelyek az önálló kutató- és alkotótevékenység 
feltételeinek megteremtésére, a saját hang- és helykeresésre irányultak az 
erdélyi magyar kultúrában és a filozófiai élet tágabb összefüggésében. ezek 
a törekvések szükségképpen intézményépítési, kapcsolatteremtési erőfeszí-
tésekkel társultak.”15 

Az erdélyi bölcseleti tradíció ezen rövid áttekintésének összegzése-
ként megállapítható, hogy egy történelmileg, politikailag, de ugyanakkor 
tartalmilag sem túl folytonos, törésekben, fordulatokban gazdag, igencsak 
szakaszos hagyományt mondhatunk magunkénak. Ha ehhez a tényhez 
még hozzáadjuk a magyar (ezen belül pedig az erdélyi) „rövid”, száz-száz-
ötven éves filozófiai múlt hipotézisét is, talán közelebb kerülünk annak a 
kérdésnek a megválaszolásához, hogy miért nem szervesült a bölcselet szel-
lemi életünk egészébe, hogy miért nincs otthon napjaink erdélyi kultúrá-
jában a filozófia.

15 Demeter M. Attila – Tonk Márton – Veress károly: i. m., 210. 
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De miben is áll napjaink filozófiai élete és intézményrendszere er-
délyben? Milyen eredményei vannak a ’89-es rendszerváltást követő újra-
éledésnek, s milyen sikerrel történt meg a filozófiai élet intézményeinek az 
újraszervezése? Az elmúlt két és fél évtized egyik fontos megvalósítása az 
egyetemi szintű filozófiaoktatás és -művelés újraindítása, megszervezése, 
melynek eredményeként jelenleg két felsőoktatási intézmény, a kolozsvári 
babeș–bolyai Tudományegyetem, valamint a nagyváradi Partiumi keresz-
tény egyetem keretében működnek filozófia tanszékek, zajlik filozófiaokta-
tás. kolozsváron a képzés 1990 óta működik, s mára már teljes „vertikum-
mal” rendelkezik (bsc, MA, PhD), Nagyváradon a filozófa szak 1999-ben 
indult el, s jelenleg bsc és MA fokozatokat kínál.16 Az erdélyi magyar nyelvű 
egyetemi szintű bölcseleti oktatás intézményeinek újjászervezése–alapítása 
igen fontos tényezővé vált a filozófia akadémiai műhelyeinek a létrejötte, 
de ugyanakkor a középiskolai filozófiaoktatás folytonosságának, minősé-
gének biztosítása vonatkozásában, s ezek a tanszékek értelemszerűen váltak 
az erdélyi filozófiai élet centrumaivá. A jelen és a közeljövő nagy kihívása 
e filozófiai képzések számára, hogy a két intézmény viszonylatában óha-
tatlanul fellépő konkurenciának, valamint a filozófia felsőoktatási piacon 
tapasztalható „térvesztésének” körülményei között sikeresen tudják-e majd 
biztosítani az oktatás zavartalan működését, folytonosságát és minőségét.

Az egyetemek keretében zajló oktatási-tudományos tevékenység mel-
lett az erdélyi filozófiai élet hasonlóképpen fontos tényezőjét jelenti a szak-
könyv- és -folyóiratkiadás. Filozófiára szakosodott periodikaként működik 
az immár 1994 óta folyamatosan, a kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány 
és kiadó által megjelentetett – a korábbiakban már hivatkozott – kellék 
című filozófiai folyóirat. Az elmúlt húsz esztendő alatt a szaklapnak 47 szá-
ma került kiadásra, s jelen pillanatban a teljes magyar nyelvterület kevés, 
filozófiára szakosodott periodikájának egyike. Műfaját tekintve leginkább 
esszéfolyóirat, s ez a jelleg, valamint a tematikai változatosság egyaránt azt 
a szerkesztői szándékot jelzi, hogy a kellék járuljon hozzá a filozófia népsze-
rűsítéséhez az erdélyi magyar kultúrában. Ugyanakkor, éppen egyed Péter 
kezdeményezésére és főszerkesztése alatt 2009-ben kolozsváron indult út-
jára a Többlet című filozófiai folyóirat, mely azóta is negyedévente megjele-
nik, s amely beköszöntőjében – a lap életre hívásának indokaként – szintén 
a tanulmányunkban részletesen taglalt jelenséget jelöli meg: „a filozófia 
még mindig alulreprezentált a magyar és még inkább az erdélyi magyar 
kultúrában, a maga sajátos kérdezési módjával, feleleteivel, hagyományával 
együtt.”17 Ami a szakkönyvkiadást illeti, a ’89-es rendszerváltást követő-
en értelemszerűen egyre nagyobb teret nyert a filozófiai művek kiadása, s 

16 A Nagyváradon zajló filozófia-oktatás tekintetében sajnos szomorú fejlemény, 
hogy a 2014-2015-ös egyetemi évben, a szakra beiratkozó hallgatók hiányában 
nem indulhatott el az alapképzés újabb első évfolyama.

17 egyed Péter: beköszöntő. In: Többlet, 2009/1., 5.
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ez azt eredményezte, hogy a kizárólag bölcseleti munkák megjelenteté-
sére szakosodott Pro Philosophia kiadó mellett egy sor erdélyi kiadó ad 
(adott) ki filozófiai tárgyú munkákat (komp-Press–korunk baráti Társa-
ság kiadó, Mentor kiadó, scientia kiadó, bbTe–egyetemi kiadó, erdé-
lyi Múzeum-egyesület, egyetemi Műhely kiadó stb.). A filozófiai szakki-
adóként, s ekképpen az erdélyi filozófiai kultúra népszerűsítésének fontos 
centrumaként működő Pro Philosophia kiadó 1999 óta létezik, s kiadvá-
nyai két nagy tematikus tömb mentén csoportosulnak: A magyar nyelvű 
filozófiai irodalom forrásai című könyvsorozatnak ez idáig 14, a Műhely 
sorozatnak pedig összesen 24 kötete jelent meg. Utóbbi az erdélyi magyar 
filozófiaalkotást és -oktatást képviselő kortárs szerzők munkáinak kiadását 
tűzi ki célul, ezáltal is törekedvén a filozófia népszerűsítésére, az erdélyi kul-
túrán belüli szerepének, funkciójának és presztízsének növelésére. A ma-
gyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című kiadványsorozat elsődleges 
célja a magyar (s különösen az erdélyi) filozófiai tradíció bekapcsolása a 
kultúra, a művelődés nyilvános tereibe: olyan „elfelejtett” szerzők kritikai 
szövegkiadásait teszi közzé, akik jelentékeny szerepet töltöttek be bölcseleti 
múltunk egy-egy szakaszában, ugyanakkor e filozófusok életművét érté-
kelő monográfiákat is megjelentet, hozzájárulva ezzel a magyar filozófia 
történetének megírásához. A sorozat keretében kritikai átdolgozásra, majd 
kiadásra kerültek somló bódog, Tavaszy sándor, bartók györgy, sipos Pál, 
Halasy-Nagy józsef, bretter györgy „elfelejtett”, illetve sok esetben kézirat-
ban maradt, első ízben most napvilágot látó filozófiai munkái, továbbá mo-
nográfiák, tanulmányok születtek böhm károly, Makkai sándor, Tavaszy 
sándor, szontagh gusztáv, Asbóth jános, bretter györgy filozófiájáról, új 
irányokat és lehetőségeket mutatva fel a magyar nyelvű filozófiakutatás 
számára. A filozófiai gondolat közreadásában, bemutatásában, társadalmi-
kulturális szerepének erősítésében fontos szereppel bíró szakkönyvkiadás 
előtt álló legnehezebb kihívás jelen pillanatban a gazdasági fenntarthatóság 
– a filozófia erdélyi kultúrán belüli „otthontalanságának” s csekély piaci 
„keresletének” körülményei között.

Vessünk végül rövid pillantást a mai erdélyi filozófiai élet szakmai in-
tézményeire, társaságaira is – az egyetemi képzés, a szakpublikációk mellett 
ugyanis ezek jelentik a filozófia nyilvánosságának legfontosabb fórumait. 
Az erdélyi magyar intézményrendszerben jelenleg három olyan – kolozs-
vári székhelyű – szervezet létezik, mely a filozófiai kultúra fellendítésére és 
megjelenítésére, a filozófiai élet szervezésére és menedzselésére, s általában 
a filozófia szakmai-társadalmi érdekképviseletére törekszik: a korábban 
már említett Pro Philosophia Alapítvány 1997 óta működik; 2008-ban jött 
létre a Magyar Tudományos Akadémia első határon kívüli intézményé-
nek, a kolozsvári Akadémiai bizottságnak a keretében az önálló Filozófiai 
szakosztály; végül pedig 2009-ben megalapításra került az erdélyi Magyar 
Filozófiai Társaság is. Nem célunk itt a három intézmény tevékenységi 
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körének és portfóliójának a bemutatása, mint ahogyan az sem, hogy az 
egyes szervezetek működésének alapjául szolgáló célkitűzések között meg-
mutatkozó, bizonyos tekintetben valóban fennálló különbségekre, sajátos-
ságokra rámutassunk. Az alapvető filozófiai célkitűzésekben tetten érhető 
nyilvánvaló rokonságok-azonosságok, s ugyanakkor az intézmények belső 
életében, tartalommal való kitöltésében tapasztalható – az erdélyi magyar 
filozófia képviselőinek számát tekintve szükségszerű – személyi párhuza-
mosságok azonban súlyos feladatokat rónak szakintézményeinkre. A jelen 
és a közeljövő nagy kihívásaként fogalmazható meg a szerteágazó, több 
keretben és struktúrában működő, eltérő stratégiákat implikáló filozófiai 
intézmények erőforrásainak koncentrációja, tevékenységeinek koordináci-
ója, a szervezetek párhuzamos szakmai-tudományos, valamint pénzügyi 
fenntarthatósága, s általában a pillanatnyi status quo racionalitása. Persze, 
az éremnek van egy másik oldala is: a múlt század fordulóján – amint azt 
a korábbiakban láttuk – éppen a nagyarányú intézményi változatosság, a 
filozófiai tevékenység szerteágazónak tűnő erővonalai eredményeztek egy 
jóval lényegesebb, s következményeiben igencsak egységesnek mutatkozó 
fejleményt: a voltaképpeni magyar filozófiai élet, ezen belül pedig az önálló 
magyar filozófia kialakulását, a filozófia magyar kultúrán belüli otthon-
ra találását. bízzunk tehát abban, hogy a legújabb századforduló kapcsán 
a történelem megismétli önmagát, s hogy a 20–21. század környékére lét-
rejött, a fentiekben röviden ismertetett erdélyi filozófiai élet és változatos 
szakmai intézményrendszer ezúttal is egységes irányban, egyazon erővonal 
mentén fogja hatásait kifejteni. Ha nem más, hát akkor legalább a filozófia 
erdélyi magyar kultúrába és művelődésbe való szervesülése, integrálódása, 
„otthonra lelése” irányában.
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Veres IlDIkó

„AMIt tOváBB KEll GONDOlNI” – Az 
EREDEtIséG és A hAzAI FIlOzóFIA  

szEGMENsEI*
„AMIt tOváBB KEll GONDOlNI”…

…a magyar flozófatörténeti kutatás sokat nyerne, 
ha szisztematikusan követné a magyar flozófusok 

programatikus megnyilvánulásait, megnyilatkozásait. 
a nyelviség kérdéskörében döntő fontosságúnak tekintem a 
magyar flozófai nyelv leválását a németről és a latinról – 

ez nemcsak megszületés, hanem elveszés is.
(egyed Péter: Szabadság és szubjektivitás)

A tovább- és az újragondolás, a tovább- és az újraértelmezés, a komparatív 
hermeneutikai elemzések elsődleges metodológiai eljárások kell hogy le-
gyenek akkor, amikor a magyar filozófiai hagyomány egyes opuszait, egyes 
gondolkodók munkásságát kívánjuk beépíteni nemcsak a hazai, hanem az 
egyetemes filozófiatörténetbe is.

ez az imperatívusz egyértelműen jelen van egyed Péter filozófusi-
kutatói habitusában bretter györgyről szóló munkáiban csakúgy, mint a 
magyar filozófia több jeles alakjának (például sipos Pálnak) munkásságáról 
szóló értekezéseiben, miközben arra is törekszik, hogy a vizsgált művekben 
az új, eredeti összefüggésekre is rámutasson.1 sipos munkásságának feldol-
gozása, a keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről 
(1809) című szövege kiadása során például rájött arra: „…Ha sipos munkái 
időben megjelennek – írójuk matematikushoz méltó kristálytiszta gondola-
tai és argumentációja messze meghaladják korának minden magyar telje-
sítményét –, akkor más lett volna a magyar filozófia sorsa. kazinczy Ferenc 
hiába próbálta a kiadást megvalósítani, a cenzúra miatt ez nem volt lehetsé-
ges. A magyar filozófiát, annak történetét tehát a cenzúra (is?) írta fenemód, 

1 lásd: egyed Péter: bretter györgy és a nyelv-kérdés. kísérlet rekonstrukcióra. In: 
Veres Ildikó (szerk.): megidézett reneszánsz. Hanák Tibor emlékkötet, Miskolc, 
2006, 141.

* egyed Péter: Szabadság és szubjektivitás. koM-Press, korunk baráti Társaság, 
kolozsvár, 2003, 358. A tanulmány az MTA – elTe Hermeneutika kutatás kere-
tén belül készült az egyed Péter 60. születésnapjára összeállított kötetbe.
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s az már csak másodlagos érdekességű dolog, hogy erdélyi jános magyar fi-
lozófiatörténeti összefoglalása megemlíti ugyan sipos nevét, de semmit nem 
mond róla. Aztán végig ez volt a gyakorlat: 150 évig úgy beszéltek sipos Pál 
kiválóságáról és jelentőségéről, hogy – egyáltalán nem ismerték munkáit.”2 
bretter györgy nyelvfilozófiájának eredetiségére rávilágítva írja: „Mindig is 
meg voltam győződve nyelvi koncepciójának abszolút eredetiségéről, de hát 
nem árt ebbéli hipotéziseinket ellenőrizni is. Így hát eljuttattuk az esszék 
olasz változatát Ferruccio-rossi landinak, századunk kiemelkedő – azóta 
sajnos elhunyt – szemiotikusának-nyelvfilozófusának, aki azt nyilatkozta, 
jóllehet, semmit sem tud a szerzőről, kétségtelen, hogy hosszú pályafutása 
során ennél eredetibb kortárs kérdésfeltevéssel nem találkozott.”3

Az eredetiség gyakran nem bizonyítható tudománytörténeti kérdés-
körei nem csupán napjainkban állítják a kutatókat nehezen elérhető meg-
oldások elé. A filozófia tudományának térképén a fenti dilemma sokszoros 
hatvánnyal jelentkezik, hiszen a nyelviség ’börtöne’ nem mindig engedi az 
új megoldások kitörését az adott történeti-kommunikációs világból, nem 
vagy nem mindig jut nyilvánosságra a kortárs vagy a későbbi európai fi-
lozófiai közéletben egy-egy új problémafelvetés és megoldás. ez a dilemma 
különösen nagy súllyal van jelen a magyar filozófia történetében – az aláb-
biakban ezt kívánjuk szemléltetni néhány hazánkban született kiváló mun-
ka és egyes nyugati filozófiai szövegek hermeneutikai összehasonlításával.

Hatvani István már 1757-ben megfogalmazta: „…új és hazánkban 
született eredményekkel ajándékozzuk meg a tudomány birodalmát: ez itt 
a munka, ez itt a feladat!”4 Ugyanez az igény szólal meg száz évvel később 
böhm károly munkásságában is, kiegészítve a magyar nyelven létrehozan-
dó filozófiai rendszer tervével és megvalósításával. 

Az új elméleti megoldásokat tekintve a magyar filozófia kapcsolódási 
pontjai az európai hagyományokhoz, úgy vélem, fontosabbak, mint a re-
cepció. Annál is inkább bizonyításra váró feltevés ez, mert így válhat/válik 
egyértelművé az a tény, hogy egyes bölcselők képesek lehettek és képesek 
is voltak európa e régiójában olyan összefüggések kimutatására, amelyek 
később – hangsúlyozom: később – fogalmazódnak meg a nyugati filozó-
fiákban. Az utóbbi két évtizedben néhány, a magyar filozófiával mélyre-
hatóan foglalkozó kollégával együtt igyekeztünk kimutatni, hogy a hazai 
filozófia története nem csupán recepciótörténet. A kételkedők figyelmébe 
ajánlom azt a kérdés: vajon hazai filozófiai életünkben saját munkásságukat 
kizárólag recepciónak tekintik-e, vagy valami új, eredeti hozzájárulásra is 
igényt tartanak a bölcselet történetéhez. A szkeptikus-ironikus ítélkezőket 

2 egyed Péter: bretter György flozófája. Pro Philosophia, kolozsvár, 2007, 68.
3 Uo., 61.
4 Hatvani István: Introductio ad principia philosophiae. Cui accedit observatio 

elevationis poli Debrecinensis, in usus auditorum. Debrecini, 1757. bevezetés a szi-
lárdabb flozófa alapelveibe. Fordította Tóth Péter . bp., 1990, 1. 
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arra biztatnám: mélyedjenek el a hazai elődök által ránk hagyományozott 
opuszokban – hátha eközben rájönnek arra, hogy az általuk is keresett vá-
laszt valaki már évtizedekkel korábban megtalálta. 

A kétkedők dilemmája olykor arra is kiterjed, hogy a magyar nyelv al-
kalmas-e a filozófia „magasröptű” gondolatainak kifejezésére és kifejtésére, 
s alkalmas-e egyáltalán a magyar ember filozófiai „magasságokban” gon-
dolkodni? úgy vélem, hogy minden, magyar nyelven megfogalmazott kér-
désfelvetés a filozófia lehetséges létmódjával áll összefüggésben, nem pedig 
az adott nyelvet beszélő néppel. király V. Istvánnal egyetértve azt vallom, 
hogy „… nincsen tehát semmi különös vagy különleges abban, ha a filo-
zófia önnön létére és önnön értelmére magyar nyelven kérdez. […] Akkor 
van tehát magyar filozófia, amikor a filozófia a magyar nyelven és a magyar 
nyelvben kérdez – hitelesen – a saját lényegére és a saját értelmére. Hiszen a 
német, az angol, a francia filozófia sincsen másképpen!” 5

Hatvani István morális evidenciaelméletének újszerűsége

Hatvani a maga szerénységével6 nem törekedett eredetiségre, kevéssé 
mondható úttörőnek, inkább a korabeli filozófia kritikai szemléletéhez 
irányítja olvasóit, illetve az oktatói-tanítói célzatot és metodológiát helye-
zi előtérbe. kiemelten jelentős munkája a hazai bölcselettörténetben a latin 
nyelven íródott Introductio ad principia philosophiae. Cui accedit observatio 
elevationis poli Debrecinensis, in usus auditorum. Debrecini (1757), amely 
feltehetően debreceni filozófiai (ontológiai) és nem filozófiai (kozmológiai, 
kísérleti fizikai, botanikai, orvosi-fiziológiai) előadásainak összegző, kitel-
jesedett eredménye. Mint írja: „ Nem állt szándékomban, hogy tovább sza-
porítsam a filozófiai kézikönyvek számát, hiszen ezek már csak sokaságuk 
miatt is olyan teherré kezdenek válni, hogy ha valahol, akkor éppen itt fejez-
hetjük ki ítéletünket ezzel a horatiusi hellyel: ’Ne hordj ostoba ember módjá-
ra fát az erdőbe.’[…] számunkra nem marad más, csak valami tallózgatás”; 
ugyanakkor annak is szükségét érzi, hogy „[…] új és hazánkban született 
eredményekkel ajándékozzuk meg a tudomány birodalmát.”7 Valójában és 
elsősorban arra törekedett, hogy az emberi gondolkodás, általában az igaz-
ság és a bizonyosság meghatározó jegyeit, állandó és érvényes kritériumait 
értelmezze az előző munkákra támaszkodva, határozott kritikai attitűddel. 
gondolok itt arra, hogy Descartes hatása alatt álló, s az azt követő elméle-
teket, valamint leibniz filozófiáját metsző élességgel, ellenérvekkel gondolja 
át az olvasó meggyőzése érdekében. 

5 király V. István: Filozófa és Itt-Lét. Tanulmányok. erdélyi Híradó, kolozsvár, 
1999. 131.

6 Hatvani: i. m., 1990, 1.
7 Uo.
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Hatvani úgy összegzi a saját korában érvényesnek, uralkodónak tar-
tott filozófiai tételeket és érveket, hogy közben azt is kiemeli, mit és miért 
tart érdemesnek arra, hogy a keze alatt felnövekvő nemzedéknek szilárd 
filozófiai alapelveket adjon. Hiszen az a meglátása, hogy Descartes8 és 
leibniz hatása olyan utakra vezette a korabeli ifjú gondolkodókat, hogy 
csak azokat a tanításokat fogadják el, amelyek az ’ellentmondás’ és az ’elég-
séges ok’ alapelvének figyelembe vételével állítanak fel meghatározásokat, 
előfeltevéseiket pedig matematikai módszerekkel igazolni tudják. szerinte 
azonban az egyszerű ideákat (amilyen például a fény), de különösképpen 
a morális evidenciákat nem lehet sem a fenti két alapelvvel, sem matema-
tikailag igazolni. Mint írja: „Arra törekedtem tehát, hogy bebizonyítsam: 
az érzékelésből, a tanubizonyságból, stb. ugyanolyan biztos és teljes meg-
győződés keletkezik bennünk, mint a matematikai evidenciából, és ha egy 
dolgot a morális evidenciára vezetünk vissza, akkor sem lesz híja ennek a 
meggyőződésnek; hogy bebizonyítsam: az emberi megismerésnek ez a két 
módja ugyanazt a kételkedéstől mentes, biztos és teljes meggyőződést hozza 
létre bennünk.”9 Nem vélte úgy, ahogyan maga Descartes sem, hogy a fran-
cia bölcselő ideiglenes etikájában leírt evidenciaelmélet, amely több szinten 
értelmezi a bizonyosságot – az abszolút fundamentális metafizikai és a mo-
rális – kielégítő megoldását adhatja a problémának.

A továbbiakban közelebbről is szemügyre vesszük Hatvani morális 
evidenciakoncepcióját. egyrészt mivel a magyar filozófiában elsőként dol-
gozta ki az emögött rejlő mélyebb összefüggéseket, másrészt mivel a jelek 
szerint más bölcselők sem dolgoztak ki előtte olyan megoldásokat, mint 

8 Descartes több szinten értelmezi a bizonyosság fogalmát; egyrészt van a metafizi-
kai bizonyosság, ami az abszolút fundamentum, másrészt a morális bizonyosság, 
mely az erkölcs szabályozására vonatkozik. Ideiglenes erkölcstanában néhány ve-
zérelvet határoz meg. „Az első az volt, hogy engedelmeskedjem hazám törvénye-
inek s szokásainak, állhatatosan megmaradjak abban a vallásban, melyre Isten 
kegye folytán ifjúkorom óta oktattak, s minden egyéb dologban a legmérsékel-
tebb s a szélsőségektől legtávolabb álló véleményeket kövessem, azokat, melyeket 
a legeszesebb emberek, kikkel majd érintkeznem kell, zsinórmértékül fogadtak 
el a gyakorlati életben.” Descartes, rené: értekezés a módszerről. bp., 1992, 35. 
A második kimondja, hogy a lehető legszilárdabb és legelhatározottabb legyen 
cselekedeteiben. Harmadik vezérelve: mindig arra törekedjen, hogy inkább saját 
magát győzze le, mint a sorsot, inkább kívánságait változtassa meg, mint a világ 
rendjét; egyáltalán szokjon hozzá ahhoz, hogy gondolataink nincsenek egészen 
hatalmunkban. Végül előadja: áttekintette az emberek különböző foglalkozásait, 
hogy a legjobbat választhassa, s úgy vélekedett:: legjobb lesz, ha megmarad a sa-
játja mellett, azaz ha egész életét értelme kiművelésére fordítja, és saját módszerét 
követve amennyire csak lehet, előre halad az igazság megismerésében. Descartes: 
i. m., 35–39.

9 Hatvani István: bevezetés a szilárdabb flozófa alapelveibe. Fordította: Tóth Péter. 
bp., 3.
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amilyeneket ő javasol.10 Az evidens ismeretek halmazát kiterjeszti a mo-
ralitásra oly módon, hogy amikor az etikai igaz természetéről szól, szoros 
kapcsolatot lát a lélek belső igazsága és a kimondott szavak között, hiszen 
akkor van jelen a beszédben és a különböző jelekben az igaz, ha azt fejezzük 
ki vele, amit érzünk. Az igaz benne van magában a dologban, amely alapja, 
s az alanyi intellektusban, mielőtt jelekben rögzítve kifejezést nyerne. 

Hatvanira igen nagy hatással volt locke ideafelfogása, jóllehet el-
marasztalta azért, mert az erkölcsi ideákat moduszokként kezeli, és azt a 
következtetést vonja le, hogy ezeknek is bizonyíthatóknak kell lenniük, de 
mivel kevert moduszok, ezért nem válhattak olyan demonstratív tudomány 
részeivé, mint a matematika.11

e gondolatok ismeretében Hatvani részletes értelmezését adja az ide-
ák keletkezésének, s világosan érvel amellett, hogy értelmünk háromféle 
módon szerez ideákat. egyrészt az öntudat révén, amely önmagára, saját 
működésére figyel, percipiál, másrészt ítéletek és következtetések útján, 
amelyek más ideák összehasonlításával keletkeznek, harmadrészt érzékelés 
folyamán, amikor az anyagi dolgok, a rajtunk kívül létező tárgyi világ ideáit 
nyerjük. Az elme önmagára és működésére való reflexióval képes az ide-
ák megszerzésére. A gondolkodást, az elme működésének képességét Isten 
adta nekünk, ebben az értelemben beszélhetünk velünk született ideákról. 
A percepciónak az a két módja, amely az elme által és a testünk révén kelet-
kező ideákat teremti, nem keverhető össze.12

A filozófia célja mindenkor az igazság kutatása, s a logikai és a 
metafizikai igazság definiatív megfogalmazása mellett a morális igaz-
ság tételét így összegzi: „Amikor szavaink és azok a jelek, amelyekkel a 
lélek gondolatait kifejezzük, megegyeznek a lélek legbelső érzékleteivel 
és képzetünkkel: akkor van jelen a beszédben és a jelekben az igaz. úgy 
gondoljuk tehát, hogy aki azt, amit lelke mélyén érez, olyan szavakkal, 
hangokkal és jelekkel írja le, amilyeneket általában használunk, az igazat 
mond, ezzel szemben az, aki mást érez, és mást mond, vagy más jeleket 
használ a képzetek leírásához, mint amilyeneket használunk, hamisat. 
ezt az igazságot nevezzük etikai igazságnak.”13

Az evidencia az ismeret olyan, sajátos módja, melynek segítségével az 
ideákat és azok igazságát addig a bizonyosságig vezetjük, ameddig el lehet 
jutni az akkor és ott adott tudás, ismeretek alapján. De mit is jelent a morá-
lis evidencia? szerzőnk következőképpen fogalmaz: „ Mivel pedig a dolgo-
kat vagy bármilyen külső tényező nélkül, vagy külső tényezők segítségével 

10 erre vonatkozóan az elsők között született munka james edward gambier: an 
Introduction to the Study of moral Evidence. london, 1808.

11 lásd erről: Forrai gábor: a jelek tana: Locke ismeretelmélete és metafzikája. l’ 
Harmattan kiadó, bp. 2005, 48.

12 Hatvani: bevezetés a szilárdabb filozófia alapelveibe…: i. m., 1990, 38–39.
13 Uo., 45.
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ismerjük meg, ennélfogva az evidencia is kettős: az egyik egyszerű, vagy 
matematikai, a másik pedig morális. A gondolkodás (tehát) és a gondolko-
dás percepciója valójában nem különbözik egymástól, s ezeknek az ideák-
nak a megegyezését közvetlenül percipiálom. ezzel szemben, ha valamit 
látok, hallok, ízlelek, szagolok, tapintok vagy másnak a tanúbizonyságából 
megtudok, vagy amikor abból, amit egy dologban megfigyeltem, más, még 
ismeretlen dologra vonatkoztatok: ismeretem külső tényezők segítségével 
jött létre. ezért ha ilyen esetekben az ideákat és azok igazságát a bizonyos-
ságnak addig a fokáig vezetem, ameddig emberi igyekezettel egyáltalán el 
lehet jutni, morális evidenciával rendelkezem.”14 Amellett érvel tehát Hat-
vani, hogy a morális evidencia a megismerésnek az a módja, melyhez az 
érzékelés, a tanúbizonyság és az analógia segítségével juthatunk el.15

a hermeneutikai komparativisztika lehetőségei a magyar flozó-
fatörténet-írásban

A komparativisztikus hermeneutika módszere, illetve eszköztára al-
kalmas lehet arra, hogy az eredetiség kérdését a hazai filozófia néhány, 
Hatvanit követő képviselőjének munkái kapcsán is átgondoljuk. Minde-
nekelőtt utalnunk kell Fehér M. István álláspontjára, amelyből egyértel-
műen kiderül, hogy a magyar nyelven keletkezett filozófiai munkákban 
több olyan értelmezés született, amely nem nélkülözi az eredetiséget sem 
a kérdésfeltevés, sem a válasz tekintetében, illetve fény derül arra, hogy 
más filozófiai diskurzusok szerzői – jeles európai filozófusok – később 
ugyanarra a konklúzióra jutnak. 

Fehér M. István józsef Attila és gadamer, valamint brandenstein 
béla és Heidegger, illetve gadamer egyes gondolatai között párhuzamot 
vonva rámutat a hazai gondolkodók prioritására egyes vonatkozásokban. 
brandenstein és gadamer esztétikafelfogásáról szólva a következőket fejti 
ki: ha brandenstein felfogásában „…a jó, az igaz és a szép »mindenoldalú 
kapcsolatáról«„ van szó, akkor gadamer törekvése ezzel teljességgel egybe-
vág. gadamer nem ért egyet azzal, hogy a „szép” műalkotás szemben áll az 
„igaz” ismerettel vagy az „igaz” valósággal, hogy tehát valami vagy „szép”, 
vagy „igaz”, ám e kettő kizárja egymást. A helyesen felfogott „esztétika” 
gadamer számára ily módon – mint fő művének utolsó, harmadik része 

14 Uo., 49. 
15 Hatvani koncepcióját erre vonatkozóan részletesebben egy másik készülő tanul-

mányban vetem össze gambrier elméletével, aki 1808-ban megjelent munkájában 
foglalkozik a morális evidencia kérdésköreivel.
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részletesebben is kifejti –, a metafizika közelébe kerül, sőt vele azonosul.”16 
Megjegyzendő, hogy végső soron a művészetfilozófia brandenstein filozó-
fiai rendszerében is a metafizika része, sőt értelmezésében az egész világ, az 
egész valóság, amivel a metafizika foglalkozik, művészi jellegű. 

józsef Attila és a hermeneutika, különösképpen gadamer gondo-
latvilágának kapcsolódási pontjait tekintve Fehér részletesen igazolt állás-
pontja a következőképpen összegződik: „józsef Attila esztétikai töredéke-
iben […] számos olyan gondolatot véltem felfedezni, mely a hermeneutika 
névvel jelzett filozófiai- esztétikai gondolatkör számára nagyon is releváns: 
megelőlegezi e gondolatkör egyes elemeit, vagy azzal valamilyen más érte-
lemben párhuzamba, összefüggésbe állítható.” 17 

A továbbiakban sík sándor Esztétikájának azon részére térek ki, 
amelyben egyértelmű, hogy gadamer későbbi nézeteivel egybecseng az 
álláspontja. Amikor az újraalkotás folyamatáról szól sík, akkor az intuíció 
pillanatnyiságában három mozzanatot vizsgál, amely egyidejűleg van jelen, 
illetve olyan gyorsan követhetik egymást, hogy lehetetlen külön választani 
őket. ezek a mozzanatok a következők: az első benyomás, a mű megpil-
lantása, majd a feldolgozás és az újraalkotás, amelynek van passzív és aktív 
része. Az aktív részben nem a művet alakítom magamhoz, hanem magamat 
a műhöz – mondja sík. ez az aktivitás a művekben is benne van, valamiféle 
szilárdan sűrített aktivitás, amely feltételezi az együttműködőt.18 Ugyanak-
kor a műnek annyi arca van, ahány befogadója. A mű „belső élete” mindig 
más és más aktivitást vált ki a befogadótól, hiszen „ […] ez a belső élet vég-
elemzésben független a befogadótól, hiszen más befogadóhoz éppúgy szól; 
[de] hozzám is másként szól, mint tegnap; holnap többet fog mondani, mint 
ma. Független bizonyos fokig még alkotójától is, hiszen egészen bizonyos, 
hogy Aischylos vagy Dante sokban mást, sokkal kevesebbet (más oldalról 
talán többet is) mondott a 18. század emberének, vagy nekünk, de akár 
kortársai legnagyobb részének is, mint nekik maguknak.”19 észrevehető a 
párhuzam sík és gadamer felfogása között. A múlt század közepén hason-
lóképpen merült fel ez a kérdéskör gadamernél, aki úgy véli, hogy nemcsak 
az problematikus, amikor a szöveg értelmét a szerző ’valóságos’ gondolatára 
korlátozzák, hanem az is, amikor a kortársi értelmezésről beszélünk, hiszen 

16 Hans-georg gadamer: Igazság és módszer. Fordította bonyhai gábor. gondolat–
osiris, bp., 1984, 2003, 336. sk. oldalakra utal Fehér M. István: A hazai filozófia 
a század első felében és brandenstein béla. In: Veres Ildikó (szerk.): brandenstein 
béla Emlékkönyv, Miskolc, 2002, 16.

17 Fehér M. István: józsef attila esztétikai írásai és Gadamer hermeneutikája. 
kalligram, 2003, 14.

18 sík sándor: Esztétika. szeged, Universum kiadó, 1990, 357. lásd erről: Veres Ildi-
kó: „Ha gondolkozni kezdek, akkor nem tudom megcsinálni a lírát” (Ady endre) – 
az intuíció fogalmának értelmezései a hazai filozófiában. In: Forrai gábor (szerk.): 
Filozófai intuíciók – Filozófusok az intuícióról. bp., 2013, 147–160.

19 sík: i. m., 358.
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nehezen megválaszolható, hogy mit is jelent a kortársi viszony. „A tegnap-
előtti és a holnaputáni hallgatók is mindig oda tartoznak azok közé, akikhez 
mint kortársakhoz szólunk? Hol kell megvonni a holnaputánnak a határát, 
amely egy olvasót mint megszólítottat kizár? Mik a kortársak és mi a szöveg 
igazságigénye, ha a tegnapnak és a holnaputánnak ezt a keverékét nézzük? 
Az eredeti olvasó fogalma tele van idealizálással.”20

A más-ság, a nem-ugyanúgy-értés, a másképp-értés sík szerint nem-
csak a tartalomra vonatkozik, hanem az esztétikai jelenség egészére, így a 
nyelviségre is a szépirodalom esetében. Hiszen egy szó, „például Danténak 
egy félig-latin olasz szava nemcsak értelmi árnyalataiban jelent mást az egy-
kori olasznak, aki ugyanazt a szót maga is használta, – a későbbinek, aki 
ugyanazt más alakban ismerte,m – a mainak, aki már egyáltalán nem hasz-
nálja, – a franciának, aki nem ismeri, de megérti, – a művelt magyarnak 
és németnek, akinek a latin iskolából rokon, – annak, aki sohasem tanult 
latinul, – és a nem-európaiaknak, akiknek nyelvéből az illető szónak talán 
megfelelője is hiányzik.”21 

A nyelviség síknál és gadamernél is azt az egyetemes közeget je-
lenti, amely a megértés alapja, amely a megértést segíti, illetve amellyel 
az értelmezés végbemegy. Azonban az is világos, hogy sík a teremtés-
elv alapján az újraalkotásba, a mű befogadásába a kimondhatatlant, a 
kimondatlant is beleérti a nyelviség kérdéskörében. Vagyis azt, amit az 
intuíció fogalom-nélkülisége jelent.

A következőkben böhm károly hiány-elméletét vesszük szemügyre 
és kísérelünk meg párhuzamot vonni sartre hiány-koncepciójával. böhm 
Arisztotelész és schopenhauer tételeit elfogadva úgy gondolkodik a hiány-
ról, mint a relációban lévő dolgok működésében, illetve az emberi cseleke-
detekben lévő meghatározó faktumról. Az „öntét”, az ember léte alapvetően 
böhmnél hiány-lét, és az értékek ebben a létben a hiányérzettel lépnek elő. 
A hiány ontológiai és axiológiai összefüggései meghatározó koordináták 
nála, s ennek következtében két vonatkozásban beszél hiányról, amelyet 
ontológiai-metafizikai és pszichikai-értékelméleti nézőpontból értelmez. 
Több évtizeddel később sartre, más nyelvi diskurzusban ugyan, más me-
tafizikai alapállásból, hasonló következtetésre jutott, hiszen az önmagáért-
való emberi lét az ő értelmezésében is ontológiailag, mint hiány-lét, avagy 
lét-hiány tételeződik, s az érték, mint hiányolt totalitás jelentkezik. Az em-
ber hiánylény, jóllehet tudatos, tevékeny és szabad. 

A böhmi „öntét”, illetve sartre koncepciójában a magáért-való lét, va-
lamint a mindkettőjüknél megjelenő kulcsfogalom, a projekció összefüggé-
seit kell előljáróban átgondolunk.

Nézzük először a böhmi „öntét” és projekció fogalmát, amelynek fé-
nyében értelmezhető a hiány. A szellem világának elemzése két alappillérre 
20 gadamer: i. m., 438.
21 sík: i. m., 358.
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épül. Az egyik az „öntét” fogalma, a másik a „kielégedés világtörvénye”. 
A kettő egymás nélkül nem létezik, hiszen „[…] az öntét élete csak a kielége-
désből érthető s viszont, a kielégedés csak az öntétről állítva bír jelentéssel.”22 
ennek értelmében fontosnak látja feltárni és elemezni egyrészt az „öntét” 
biológiai, anatómiai szerkezetét, az egyes szervek működésének lényeges 
folyamatait és változásait, másrészt az ösztönök működését, az „öntét” egy-
ségéhez és működéséhez szükséges törvényszerűségeket, valamint öntuda-
tos szellemi tevékenységeit, amilyen például a figyelem, az érzés, az akarás, 
illetve az ezekből származókat.23

A szemléleti valóságban a petesejt fejlődését tekinti a legalkalmasabb 
kiindulópontnak, és a saját maga által feltételezett fejlődési folyamatát leírva 
kísérli meg bemutatni az absztrakt „öntét”-fogalom konkrét megvalósulá-
sát, így a szellem alaptörvényét: „Az emberi öntét első reális alakját tehát 
a petében találjuk. Mint ilyen a tevékenységek sokaságát zárja magában, 
minden közbejövő kapocs nélkül, pusztán tényleges egybeszövöttségükben. 
Természeténél fogva az ingerlést követve térbeli alakká fejlik, melynek al-
kotó részei tevékenységnek induló tényezők, vagyis ösztönök. A pete ennél 
fogva ideális egység, ösztönök rendszere. Az ösztönök mindazon tevékeny-
ségek forrásai, amelyeket az ember élete folyamán kifejt.”24

böhm értelmezésében az „öntét” ösztönök egységeként önmagát 
többnyire öntudatlanul tartja fenn, s ezen túl fenntartja önmagát mint az 
én és a nem-én egységét is, így e tevékenységének eredménye a fenntartás, 
végső célja pedig a „kielégedés”, a hiányok kielégítése, megszüntetése. Az ön-
fenntartás törvénye, mint alaptörvény tehát az egyes ösztönöket és az „ön-
tét” egészét egyaránt meghatározó módon és alapjaiban rendezi. 

22 böhm károly: a szellem élete. Hága, 2004, II., 2. (A szellem élete) A fogalmi háló 
az egyes hazai filozófusoknál is mindig adott, de az életvilág fogalmát nem vagy 
nem a következő értelemben használják. ezért itt jelezzük, milyen értelemben 
használjuk adott esetben ezt a fogalmat. Meglátásunk szerint az életvilágban való 
lét mindig „ittlét”, jelenlét. Az életvilág, amely eredendően megkérdőjelezetlenül 
adott az egyén számára, magától értetődő viszonyok, cselekedetek, mítoszok háló-
jában a diffuzitás szintjén szerveződik. ez az eleve adott világ mindenki számára 
egyformán létezik – amint ezt Husserl is feltételezi –, az egyén szükségképpen 
ebben él mindennapiságában, ami nem jelent olyanfajta világot, ahol nem létezik 
az individuumhoz kötődő szubjektív mozzanat. A „természetes”, eleve adott élet-
világ egyrészt „őseredeti, természetes élet”-et jelent, másrészt a mindennapi élet 
normativitását, amelyben a mindennapi „világtapasztalat”, a hétköznapi ismere-
tek határozzák meg alapvetően az én praktikus és elméleti tevékenységeit.

23 Itt jegyezzük meg, hogy e fejezetek keletkezésekor tervei szerint a szellemtannak 
lett volna egy másik fő része is, amely Pneumatológia vagy szellemfilozófia cím-
mel tartalmazta volna a logika, az esztétika, a moralitás, a társadalomtan részle-
tes elemzését, ezen túl az eschatológiát. Időközben módosult a terv. Az Axiológia 
még megjelent életében, a három másik kötet (logika, esztétika, etika) poszthu-
musz jelent meg bartók györgy gondozásában.

24 böhm: i. m., II. 12. (A szellem élete)
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böhm úgy véli, a hiány és annak pótléka kép formájában jelenik meg 
az öntudatban, és az ösztön e folyamatban formailag kifejlésre való törek-
vés, a hiány ennek gátolása.

kérdés, hogy melyek azok az egyes ösztönök, amelyeknek kifejlése gá-
tolt? De további kérdése az is, hogy ha az ösztönök a gátoltság következtében 
keletkezett hiány kielégítésére késztetik az erőket, akkor azok egyik jelentős 
feladata az „öntét” hiányok nélküli fenntartása?

Válaszai erre vonatkozóan a következőképpen fogalmazódnak meg. 
Az ún. éltető ösztön feladata az „öntét” fiziológiai létének, vonatkozásainak 
megteremtése és fenntartása a látás, a hallás, az ízlelés és a tapintás folyama-
tában, a mozgató ösztön pedig gondoskodik a mozgásrendszerek működésé-
ről, amelyek a hiányok kielégítésében fizikailag vesznek részt. Az öntudatos 
énnek többnyire mindig tudása van a hiányairól minden konkrét esetben, 
és ebben a helyzetben gondoskodnia kell a hiány pótlékáról, annak megszer-
zéséről. ebben a helyzetben, amelyet egy sajátos lebegő állapotnak feltételez 
böhm, a vágy az, ami a szabad én fölött áll, s az akarás ebben a folyamatban 
a vágy beteljesüléséhez vezet. Nem mást állít, mint azt, hogy „[a]z akarás a 
vágy beteljesülése, a mennyiben az akarásban magamat állítom, állítom a 
pótlékot, mint hiányom megszüntetőjét, s állítom, azaz valósulni engedem 
a mozdulatokat, amelyekkel a pótlékot a vesztes ösztönbe, a hiány helyébe 
áthelyezem. […] Az akaratnak forrása […] a vágy, indító oka a hiány, célja 
a hiány és vágy megszüntetése, azzal maga fejlettségének újra visszafogla-
lása vagy tovaterjeszkedése, s ennek tudata: a szeretet. […] Az akaratban 
az öntét maga nyugalmát teljes kifejlettségben állítja czélul; nyugtalansága 
[vagyis a hiány] ösztönzi fájdalmával ezen czél felé.”25 A szeretetben az „ön-
tét” uralkodik maga fölött, nem fél, nem aggódik, nem türelmetlen, teljesen 
elégedett, mondhatni megvalósul létteljessége. böhm az emberi „öntét” tel-
jességének érvényesüléséhez két elérendő célt határoz meg: a szabadság és 
a szeretet megvalósítását: a szabadság célja és tartalma a szeretet, a szeretet 
tökéletes formája a szabad akarat. 

böhm hiányfogalmára meghatározó módon hatott Arisztotelész, aki 
a szteréziszt és ezzel összefüggésben a birtoklás kérdéskörét a következő-
képpen látta: „A hiány és a birtoklás ugyanarra a dologra vonatkozik, pl. 
a látás és a vakság a szemre. Általánosságban mondva: aminek természete 
a birtoklás, arra vonatkozólag mondható mindkettő. Abban az esetben 
mondjuk, hogy hiányzik valamije annak, ami birtoklásra képes, amikor 
egyáltalán nincs abban a részében birtoklás, aminek természete, hogy bir-
tokoljon, éspedig ha akkor nincs, amikor természete volna. Foghíjasnak 
ugyanis nem azt mondjuk, aminek nincs foga, és vaknak nem azt, ami 
nem rendelkezik látással, hanem azt, aminek akkor nincs, amikor pedig 
természete volna, hogy legyen. Mert egyes lényeknek születésüktől fogva 

25 Uo., 152.
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(ill. születésükkor) nincs sem látásuk, sem foguk, mégsem mondjuk sem 
foghíjasnak, sem vaknak.”26 A hiánynak ezeket a vonatkozásait böhm ká-
roly részben hasonlóképpen fogja föl, részben több tekintetben lényegesen 
kitágítja az értelmezési kört.

Mindezeken túl úgy gondolkodik a hiányról, mint relációban lévő 
dolgok működésében, illetve az emberi cselekedetekben lévő meghatározó 
faktumról. Amellett érvel, hogy „[…] minden cselekvésnek indoka a hiány; 
mert az élv csak a siker érzete, mely a reactiót, azaz az önfenntartást kíséri, 
tehát logikailag nem lehet a reactio megelőzője. A cselekvés ennek folytán 
nem az élvből indul ki, hanem a kínból, vagyis a hiányból; a hiány egyenes 
projektiója maga a cselekvés.”27 A hiány az „öntét” (az ember) tevékenysége-
ire vonatkozóan értelmeződik annyiban is, amennyiben a tárgyi rendszer 
annak projekciója. Az „öntét” léte böhmnél alapvetően a hiány-lét, és az ér-
tékek ebben a létben a hiányérzettel lépnek elő. A hiány ontológiai és értékel-
méleti vonatkozásai az alapvető vizsgálódási koordináták nála, ezért beszél 
két vonatkozásban hiányról. egyrészt ontológiai, metafizikai értelemben, 
ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy „[…] minden defectus, akár testi, akár 
lelki téren, hiány. ezt metaphysikai hiánynak nevezhetjük, […] a kifejlett 
ösztönnek aktuális visszaszorítását psychológiai hiánynak kell tekintenünk, 
amelynek psychológiailag a hiányérzet felel meg.”28

ontológiai hiány minden testi probléma, például a vakság, a süketség, 
mely esetekben nincs „indító erő” a hiány megszüntetésére. reális hiányként 
értelmezi például az éhséget, a szomjúságot, amelynek természetesen vala-
milyen pótlék a megszüntetője. Itt lép elő a hiány szubjektív vonatkozása, a 
hiányérzet, amelynek a szükséglet fogalma felel meg a böhmi koncepcióban. 
Az öntudatos élvezetet – írja – sokszor az öntudatos fájdalom előzi meg, ám 
az nem mindig öntudatos kín. „[…] ellenben mindig megszorítással kezdő-
dik a reactio […] ha ezen megszorítás tudatunkban lép fel, akkor hiánynak 

26 Arisztotelész: organon, bp, 1979, 51, [12a25.sk] e kissé bonyolult megfogalmazás 
mögött a következő rejlik, a szerkesztői megjegyzés szerint: „Arisztotelés szerint 
három feltétel szükséges ahhoz, hogy hiányról beszéljünk: 1. kell, hogy a hiányt 
szenvedő képes legyen birtokolni azt, aminek hiányát róla állítjuk. (Nem mond-
hatjuk, hogy egy kőnek hiányzik a látás, hiszen a kő nem is képes arra, hogy lás-
son). 2. kell, hogy a hiányt szenvedőnek abban a részében álljon fenn a hiány, 
amelynek természete birtokolni azt, aminek hiányát állítjuk. (Az ember akkor 
vak, ha a szeméből hiányzik a látás.) 3. kell, hogy a hiány akkor álljon fenn, ami-
kor a hiányt szenvedőben természetes volna, hogy meglegyen az, aminek hiányát 
állítjuk. (Némely újszülött állat még nem lát, de azért nem vak.)” I. m., 57. Itt je-
gyezzük meg, hogy a magyar „hiány” szó az értelmező szótár szerint is a birtok-
viszonyra, illetve a tér- és időbeliségre vonatkozik, s a „nincs” létige kapcsolódik 
hozzá, amely itt a következőt tartalmazza: ugyanolyan jelen idejű, mint a van. Így 
a „nincs” szintén az „itt és most” dimenziójában működik, de „nem-van”.

27 böhm károly: axiológia vagy értéktan. kolozsvár 1906, III., 84. (Axiológia vagy 
értéktan) 

28 böhm károly: az erkölcsi érték tana. bp., 1928, V., 51. (Az erkölcsi érték tana)
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nevezzük. […] a relatióban álló dolgok minden tevékenységét (objectív vagy 
subjectív) hiány előzi meg.

Vagyis: minden cselekvésnek indoka a hiány; […] A cselekvés ennek 
folytán nem az élvből indul ki, hanem a kínból, vagyis a hiányból; a hiány 
egyenes projectiója maga a cselekvés; […].”29 

Itt kell kitérnünk arra, hogy a projekció böhmnél az „öntét” folya-
matában értelmeződik, minthogy a tárgyi rendszer az „öntét” projekciója,30 
amelyben először megértem a magam létét, majd e világ-konstruáló folya-
mat közben (projekció) megértem a világot, és jelentést adok neki, illetve a 
Nem-én világában a dolgoknak. Mivel pedig a Másikkal együtt létezem a 
Nem-én világában, őt is megértem projekcióiban.

A hiányt kielégítő cselekvések során alkotott értékítéletben dől el a 
preferált értékek világa. ez működik az erkölcsi viszonyokban, az én és a 
Másik én viszonyában is. Az erkölcs világa a szocialitás világa, ahol a logi-
kai érték, az igaz a jó cselekedetek különböző formáiban érvényesül, mondja 
a kolozsvári mester. Hiszen az emberi önérték intellektuális vonatkozásai a 
logikai és a morális értékek egymásba szövődését jelentik az erkölcs szfé-
rájában. Így az erkölcsi értékek megvalósulása tulajdonképpen nem más, 
mint a Másikkal „belakott” közös térben, közös életvilágban működő mo-
rális projekció. e vonatkozásban a Nem-én nem a tárgyi világ valamely ob-
jektuma, hanem egy Másik-én, akivel eleinte öntudatlanul hatunk egymás-
ra, öntudatlanul vesszük tudomásul egymás világát és projekcióit. Amikor 
önmagamat „prolongálom” az érzéki világban, akkor azt tapasztalom, hogy 
a Másik is prolongálja belső világát, s így kerül közös térbe az érzéki sík-
ban az „ énmagam és a Másén (ego-Alter).” Az alanynak kettős a viszonya 
az értékhez: egyrészt megvalósítja cselekedeteiben, ezzel hiányait pótolja 
az adott folyamatban, másrészt önmagánál és a Másiknál felfogja, és íté-
letet alkot. A cselekedet mindenkori centrumát az akarat irányítja, amely-
ben az „öntét” uralma valósul meg a vágyak felett, a motivált cselekvésben. 

29 böhm: Axiológia…, i. m., III., 84. (Axiológia vagy értéktan). lényeges utalás tör-
ténik locke-ra, aki a fájdalomban látja a cselekvés indokát (lásd: essay II. 20§6; 
21§29. 31–37.)

30 Mindenekelőtt fontos megjegyezni, hogy a projekció problémáját, mint maga is 
jelzi már 1883-ban, a Dialektikában kifejtette, megelőzve az európai tematizálást. 
erről így ír: „A fundamentális gondolat az egészben: a projectio fogalma ( Fichte 
„setzen”-nek nevezte); hogy milyen nagy szerepe van ennek az egész szellemtan-
ban, azt csak most kezdik belátni. Angol, francia, német írók, ezek között maga 
Wundt V. is legújabban (Völkerpsychologie II. köt. 1. rész, Mythus u. religion. 
1905, a phantasia tevékenységének magyarázatánál pl. 42. 63. és szerte) a szel-
lem életének megértéséhez erre kénytelenek recurrálni és én büszke vagyok arra, 
hogy mindezeket megelőzőleg már 1883-ban a „Dialektikában” ezt a fogalmat ál-
lítottam a magyarázat középpontjába. Igaz, hogy nálunk kevesen értették meg; de 
most majd megértik – idegenektől.” böhm: Axiológia…, i. m., VII.
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A cselekedet fő mozzanatai a motívum, az elhatározás, a cél kitűzése, vala-
mint a megvalósítás eszközei.

A fenti vonatkozásokat tekintve több évtizeddel később sartre is, más 
nyelvi diskurzusban, és más metafizikai alapállásból, hasonló következte-
tésre jut, hiszen az önmagáért-való emberi lét ontológiailag mint hiány-lét, 
avagy lét-hiány tételeződik az ő értelmezésében is. Az érték a hiányolt tota-
litás, amely az önmagáért-való teljességéhez tartozik a lehetőségek szintjén, 
s a projekcióban manifesztálódik.

„A lehetőség és az érték az önmagáért-való létéhez tartozik. Mert 
az önmagáért-valót ontológiailag léthiányként írhatjuk le, és a lehetőség 
úgy tartozik hozzá az önmagáért-valóhoz, mint aminek híján van, illetve 
az érték, mint hiányolt totalitás kísérti. […] Az ember alapvetően létvágy. 
[…] Az eredendő kivetülés […] létkivetülés.”31 A létkivetülés mindig em-
pirikus késztetésben jelenik meg. A vágy tárgya az a lét, aminek az em-
ber, az önmagáért-való híján van, ez az önmagában-való, s mint ilyen, az 
a lehetőség, amely az önmagáért- valót kiteljesítheti. Másként fogalmaz-
va: az önmagáért-való detotalizált totalitásként követeli az önmagában-
valót. A létre irányuló vágy ugyanakkor mindig egy létmódra irányuló 
vágyként valósul meg, mindig egyedi, sohasem az értelem konstituálja, 
hanem mindig egy empirikus szituációban hajtja végre a kitűzött és meg-
valósítandó célokat a vágyak alapján.

sartre felfogásában az önmagáért-való hasonlóképpen működik 
e vonatkozásokban, mint böhmnél az „öntét”, hiszen a vágy az emberi 
„öntét” hiányaira utalva az „itt-nem-van” totalitásának jelenvalóvá tételét 
tételezi, és mintegy követeli.

sartre munkássága folyamán többször visszatér a hiány fogalmának 
értelmezéséhez. a lét és a semmi bevezető soraiban így ír: „jelenlévőként a 
benyomások – legyenek bár végtelen számúak – a szubjektíven alapulnak, 
s távollétük az, ami objektív létüket biztosítja. Így viszont a tárgy léte pusz-
ta nem-lét. Hiányként határozódik meg.”32 később, második szintézisében, 
a dialektikus ész kritikájában az embert nemcsak mint tevékeny és tudatos, 
hanem mint hiány-lényt is értelmezi. 

Igen érdekes az egzisztenciál-filozófia vonulatából gróf révay józsef 
és sartre „hiány”-elméletének összevetése is. Alapvető lételméleti kérdés 
mindkettőjük felfogásában: van valami, ami „itt és most” nincs, ugyan-
akkor nem „semmi”. jelenvaló itt-létemben nincs, de kell, hogy számom-
ra legyen, hiszen adott életvilágomban a teljesség akkor jöhet létre, ha a 
nincs „vanná” válik. révay amellett érvel, hogy lényegét tekintve rendszer, 

31 lásd erről jean-Paul sartre: a lét és a semmi – Egy fenomenológiai ontológia vázla-
ta. Fordította seregi Tamás. l’Harmattan – szegedi Tudományegyetem Filozófia 
Tanszék, bp., 2006, 663.

32 sartre: i. m., 26.
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legalábbis etikai rendszer sincs. sartre33 az „itt-most-nem-van”-t nem az eti-
kai értelemben vett „kell” élményére vonatkoztatja, nem elsődlegesen arra, 
hogy a „nincs” valamiképpen az értékek terrénumába vonz bennünket, ha-
nem mint lételméleti alapproblémát a valami és a semmi, illetve a másutt-lét 
kapcsán. A hiány sartre értelmezésében „[…] egy totalitás alapján jelenik 
meg. Az nem is olyan fontos, hogy ez a totalitás eredetileg adott volt-e, 
és most felbomlott (a milói Vénusz karjai hiányoznak), vagy soha nem is 
állt fenn („híján van a bátorságnak”). csak az a fontos, hogy a hiányzó és 
a létező adódnak, és úgy ragadjuk meg őket, mint amik a hiányolt tota-
litás egységében semmítik magukat. Az elsődleges feltárulás egységében 
pedig ez a ’valamihez’ adódik, ami még nincs vagy már nincs, […] az 
emberi valóság értelmét az önmaga-mint-hiányolt-önmagában-lét alkot-
ja.”34 Ugyanakkor amellett érvel, hogy a hiány, amely csak az ember va-
lóságával bukkan fel, egy hármasságot feltételez: „[…] azt, ami hiányzik, 
avagy a hiányzót, azt, akinek hiányzik, ami hiányzik, avagy a létezőt, és 
egy totalitást […] aminek híján van.”35

révay 1940-ben sok vonatkozásban hasonló koncepciót dolgoz ki, 
természetesen más fogalmi hálót és más metodikát alkalmazva. A kell-
élményből mint létbeli szituációból indul ki, s a következőképpen jellemzi: 
„A kell élményében adott tényállást paradox fordulattal úgy is kifejezhet-
jük, hogy van valami, ami nincs. ez persze önellentmondásnak látszik, De 
az önellentmondás látszata csak a nyelvi kifejezés paradoxonjából ered, 
ezért könnyen feloldható”36 A „kell” élménye a lét alapélménye, a „kell” 
evidenciája „itt-létem” meghatározó pontja, mondhatnánk azt is, létezé-
sem alapkérdése, az autentikus lét kulcskérdése. Ugyanakkor „[a] kell evi-
dens élménye lényegében a hiányérzés. A kell élményében arra eszmélünk 
rá, hogy valami, aminek lennie kellene, nincs. A kell élménye arról tanús-
kodik, hogy valami megvalósítandó. s az, ami megvalósítandó, nyilván 
nincs.37 Azt a kitételt ugyanis, hogy ’van’, nyilvánvalóan két különböző 

33 lásd uo., 41–45.
34 Uo., 131–132.
35 Uo., 127.
36 révay józsef: az erkölcs dialektikája. bp., MTA, 1940, 7.
37 Mit is mond erről Heidegger és sartre? Heidegger a Lét és idő 48.§-ában így ír a 

kintlevőségről, a vég és egészvoltról: „Melyik létezőre vonatkozóan beszélhetünk 
kinnlevőségről? A kifejezés arra utal, ami jóllehet ’hozzátartozik’ egy létezőhöz, 
de még hiányzik neki”. Heidegger: Lét és idő. osiris, bp., 2001, 282. Fehér M. Ist-
ván interpretálásában: „Az ittlét […] mindig is úgy egzisztál, hogy ’még-nem’-je 
hozzátartozik. Tekintsük azonban a holdat: az utolsó negyed még hiányzik. ennek 
ellenére a hold már mindig megvan, mint egész – legfeljebb nem látható. Az ittlét-
re jellemző ’még-nem’ viszont nem csupán saját vagy mások tapasztalata számára 
való hozzáférhetetlenséget jelent, hanem az – a szó legradikálisabb értelmében 
– még nem ’valóságos’.” Fehér M. István: martin Heidegger. kossuth könyvkiadó, 
1984, 87. – sartre többször visszatér a hiány fogalmának értelmezéséhez. a lét és 
a semmi bevezető soraiban így ír: „jelenlévőként a benyomások – legyenek bár 
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értelemben alkalmaztuk. Ugyanaz, ami kell, mert nincs, a szó másik ér-
telmében ugyanakkor van is.”38 ez a „kell” nem erkölcsi, hanem létbeli! 
kiderül, hogy a „kell” tartalmai nyelvi játékokká alakulnak, miközben az 
értékelméleti szférába kerülnek a közlés folyamán a valós létből. 

Végül megemlítünk egy igen lényeges tudománytörténeti kérdést, 
amely szintén az eredetiséget, a prioritást érinti, és a filozófiai rendszer-
elméletre vonatkozik. Mint ismeretes, ludwig von bertalanffy a rendszer-
filozófia, a rendszerelmélet és a rendszer-technológia tudományelméleti 
megalapozásában úttörő szerepet játszott, s ezzel a filozófiai rendszerek 
problémakörében is új utakat nyitott. Azt azonban kevesen tudják, hogy a 
magyarországi filozófiai gondolkodásban a múlt század első évtizedeiben 
a korán elhunyt zalai béla általános rendszerelméletében már leírta töb-
bek között a funkcionális jelleg és a szimbolikusság jelentőségét, ismerve 
cassirer felfogását is. bertalanffy, bár a magyar szellemi kultúra, így zalai 
elmélete is ismert lehetett számára, nem utal zalai elsőbbségére e vonat-
kozásokban, mint ahogy cassirerről is azt nyilatkozza, hogy nem olvas-
ta Die Philosophie der symbolischen Formen című munkáját. bertalanffy 
meglátása szerint abban a szellemi szituációban a különböző tudományok 
egymástól függetlenül rámutattak a fejlődés legkülönbözőbb területein az 
„[…] akkoriban uralkodó mechanisztikus világkép határaira, és új elkép-
zeléseket javasolt(ak), olyanokat, amelyek – mindegyik a maga módján – az 
’organizált rendszer’ fogalmának központi jelentőséget tulajdonítottak.”39 
Az viszont tény, hogy évtizedekkel később használja a zalai által leírt rend-
szerelméleti elemzéseket.

végtelen számúak – a szubjektíven alapulnak, s távollétük az, ami objektív létüket 
biztosítja. Így viszont a tárgy léte puszta nem-lét. Hiányként határozódik meg.” 
sartre: i. m., 26. később, a második szintézisében, a dialektikus ész kritikájában az 
embert nemcsak mint tevékeny és tudatos, hanem mint hiány-lényt is értelmezi.

38 révay: i. m., 7–8.
39 ludwig von bertalanffy: „Az organizmikus felfogás a pszichológiában és a bio-

lógiában”. In: …ám az emberről semmit sem tudunk. (robots, Men and Minds) 
közgazdasági és jogi könyvkiadó, bp.,1991, 12.
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kerekes erzsébeT

NőKéP A 18. százAD véGéN–A 19. százAD ElEjéN: 
MOlNáR BORBálA és újFAlvy KRIsztINA 

lEvElEzésE*
NőkéP A 18. szÁzAD VégéN–A 19. szÁzAD elejéN…

Dolgozatom része egy nagyobb kutatási témának: Nőkép és nőnevelés a 18–
20. századokban. A Domus Hungarica támogatásával kutattam budapesten 
és kolozsvárt Molnár borbála (1760–1825) és újfalvy krisztina (1761–1818) 
költőnőknek a nemek egyenjogúsága kérdéséről folytatott levelezését (barát-
sági vetélkedés vagy molnár borbálának máté jánosné asszonnyal két nem 
hibái és érdemei felől folytatott levelezése. kolozsvár, 1804.), vitáját, recepci-
óját, hatását. két különböző női szerepfelfogást képviseltek és népszerűsítet-
tek a 18. sz. végén Magyarországon. Az egyik ideál a pietista vallásosságában 
buzgó, de emellett művelt háziasszonyé volt, aki szabadidejében irodalmi 
levelezést folytat, de nem kíván kitérni a számára adott családi élettér keretei 
közül. A másik a lázadó, önállósodó nő képe, aki szabad művelődés révén 
akarja kibontakoztatni képességeit. A levelezésből rekonstruálható a kora-
beli nőkép, felderíthetőek a női művelődés körülményei.

A 18. század vége felé kibontakozó magyar nyelvű női irodalom első 
művelői szinte teljesen autodidakta eszközökkel tettek szert műveltségük-
re. Molnár borbála, a korabeli női írók első jeles képviselője, már 17 éves, 
amikor titokban megtanul írni. (Apja ugyanis csak olvasni tanította meg, 
nehogy írástudását szerelmes levelek írására használja fel.) borbála nemesi 
család sarja volt. 17 éves korában ment férjhez, 14 évig tartó boldogtalan há-
zasság után 1791-ben özvegyült meg. ezután az erdélyi Mikes Anna gróf-
nő társalkodónője lett 22 éven át. Verseket ír, amelyek jelentős elismertséget 
hoztak számára. emellett korának több ismert írójával levelezett: közéjük 
tartozott édes gergely, csizi István, ráday gedeon, gvadányi józsef és ka-
zinczy Ferenc. (A századvég egyik jelentős változása éppen a női írók megje-
lenése a magyar kulturális életben.) szakmai körökben korántsem részesül-
tek egyértelmű fogadtatásban a kortársak részéről. kazinczy Ferenc és Fáy 
András távolságtartó kritikával illették a költőnőnek a verses levelezés iránti 
vonzalmát.

Molnár borbála kiterjedt levelezéséből rekonstruálhatóak a korabeli 
nőkép és női művelődés körülményei. levelezőpartnerei között különleges 
* A szöveg első megjelenése: Fogalom és kép. szerk. gál lászló és egyed Péter, egye-

temi Műhely kiadó, bolyai Társaság, kolozsvár, 2013, 43–55.
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szerepet tölt be újfalvy krisztina kolozsvári költőnő.1 A vidéki nemesi család 
gyermekét apja korai halála után édesanyja nevelte. szépsége sok udvarlót 
vonzott a házhoz, de lenyűgöző intellektusát és széles körű műveltségét is 
mindenki csodálta. egy súlyos szerelemi csalódás után pusztán racionális 
megfontolásból ment férjhez Máté jános földbirtokoshoz, akivel boldog-
talan házasságban élt. lelki magányát Molnár borbála költőnővel osztot-
ta meg, aki többször meglátogatta. Férjét elhagyva kolozsvárra költözött, 
ahol végre irodalmi ambícióinak szentelhette életét. Férfiasan szabott ru-
hákban járt, magas kalapot viselt, amivel megbotránkoztatta a korabeli 
kolozsvár polgárait. Mikor tudomást szerzett férje betegségéről, visszatért 
Mezőcsávásra és ápolta. A községben nagy népszerűségre tett szert, talán 
jegyzőnek is megválasztották (ha ez nem csupán legenda), ami példa nél-
küli volt abban a korban.

újfalvy krisztináról barátnője és társa a költészetben, Molnár borbála 
ezeket írta 1804-ben: „még az irigység is meg kell vallja, hogy ő talán csak 
egyetlen egy a maga nemében, aki nemcsak a becsülést, hanem még a bá-
mulást is méltán megérdemelje”. ezt bizonyítják nyomtatásban is megjelent 
levelei, ,,melyekből az éles elme, nemes tűz és magasan járó szabad lélek elég 
nyilván kitündöklik.”2

De ki is volt ez a ,,sok színűnek hírlelt, szerencsétlen asszony” (saját 
szavai), aki életében egyetlen versét sem jelentette meg, akinek költészetét 
kortársai a csokonaiéhoz hasonlították, egyik dalát pedig évtizedeken át 
széltében-hosszában népdalként énekelték, dalszöveggyűjteménybe vá-
logatták? saját kortársai még számon tartották, bár talán jobban ismerték 
különös életét, az átlagtól elütő erős egyéniségét, mint műveit. elismerően 

1 Mezőkövesdi újfalvy krisztina 1761. szeptember 3-án született az erdélyi szőkefalván, 
kis-küküllő megyében. Az apa, újfalvy sámuel, küküllői főbíró, leánya születésekor 
64, az anya, zsombori borbála 44 éves. krisztina 7 éves korában veszíti el apját, öccse 
ekkor még ötéves sincs. A család, mely az apa életében még egyike a megye vagyono-
sabb birtokosainak, lassan elszegényedik. krisztina minden bizonnyal nem részesült 
több oktatásban, mint az akkori átlagos vidéki középnemes családok leányai, ami 
bizony igen kevés volt. A többit olvasással kellett pótolnia, de szerencséjére „nékem 
okosabb Anyám volt”– írta felnőtt korában barátnőjének –, aki nem zárta el előle a 
könyveket, s olvashatott kedvére. Mindvégig autodidakta maradt, akinek olvasottsá-
gát, műveltségét fennmaradt kevés írása s nem utolsósorban gazdag könyvtára bizo-
nyítja. ő maga szerényen később is úgy nyilatkozott, hogy a tudományokban nem sok 
része volt, klióval és Apollóval nem szoros az ismeretsége: ,,Magas hegy az [mármint a 
Parnasszus], oda hágni gyenge vagyok. s engem vissza vonó akadályim nagyok.” (ba-
ráti vetélkedés…13.) Idegen nyelveket nem tanult, mindvégig csak magyarul olvasott. 
Unokaöccse, újfalvy sándor szerint: „azt nemcsak nem tartá hiánynak, sőt mindég 
büszkén említé: s valóban méltán is: akkori hiányos irodalmunk mellett egyedül ön 
lelki erejére kelletvén támaszkodnia.” (újfalvy Sándor emlékiratai, 12.)

2 barátsági vetélkedés vagy molnár borbálának máté jánosné asszonnyal két nem 
hibái és érdemei felől folytatott levelezése. kolozsvár, 1804., előszó. (Az idézetek 
mai helyesírás szerintiek).
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írtak róla a 19. században is, sőt a kortárs nőköltők élére helyezték, de azután 
elfeledték, nevét is alig-alig említették. Horváth jános a magyar irodalmi 
népiesség Faluditól Petőfig3 című munkájában újfalvy krisztina Ez az élet 
úgy se sok című dala olyan költők társaságában szerepel, mint Pálóczi Hor-
váth Ádám, Fazekas Mihály, Ányos Pál, szentjóbi szabó lászló, csoko-
nai Vitéz Mihály, kisfaludy károly, Vitkovics Mihály, czuczor gergely, 
kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, erdélyi jános, szigligeti ede, Petőfi 
sándor. Ugyanezt a dalt vette fel antológiájába Weöres sándor is.4 Azt írja 
újfalvyról, hogy „kalandosan és botrányosan élt”, de mindjárt hozzáteszi: 
„talán többet demonstrálva, mint amennyi valóban történt, hogy a szű-
kös és képmutató ál-erkölcsben zsugorgókat fölháborítsa, a tisztességben 
raboskodó erdélyi társadalmat zaklassa. Ma úgy fogalmazhatjuk: a nők 
jogaiért küzdött.” 

újfalvy krisztina életének belső történésről, életfelfogásáról, világné-
zetéről elsősorban Molnár borbálához intézett verses és prózai leveleiből, 
valamint verseiből kapunk elszórt híradásokat, de ezek az életműnek csak 
töredékei. A nagyobb rész elveszett, elkallódott az idők folyamán. életében 
csak a Molnár borbálával folytatott félig verses, félig prózai levelezése jelent 
meg. Prózai műveit és költeményeit unokaöccse, Ujfalvy sándor 1846-ban 
átadta Döbrentei gábornak kiadás céljából, ezt azonban a hadiesemények 
és Döbrentei 1851-ben bekövetkezett halála megakadályozták. Az átadott 
írások elvesztek. Ugyancsak Ujfalvy sándor közreműködésével, először a 
Honművész közölte 1833-ban két versét, majd a zilahy károly szerkesztette 
Hölgyek lantja 1865-ben kilencet, továbbá kőváry lászló a Figyelőben 1882-
ben tizenötöt. Versényi györgy az Erdélyi múzeumban 1897-ben ismertette 
egy sajtó alá rendezett mű kézirati tisztázatának akkor előkerült töredékét, 
amely az Elegyes tárgyú ábrázolatok címet viselte és részben prózai elmél-
kedéseket, részben verseket tartalmazott. A megjelent költeményeket a múlt 
század folyamán több versgyűjteménybe is beválogatták. szinnyei józsef 
még két kéziratos művet említ: egy németből magyarított színdarabot és 
egy naplót, amelynek hitelessége kérdéses, szinnyei is csak hallomásból tu-
dott róla.

a magyar irodalomtörténet bibliográfája 1772–18495 közli az újfalvy 
krisztinára vonatkozó irodalmat. ez a jegyzék azonban nem említi 

3 Horváth jános: a magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfig. 2. kiad., Akadémiai 
kiadó, bp., 1978, 259–260.

4 ,,…a magyar múlt tele van érdekes, színes, olykor merész költő asszony-egyéni-
ségekkel . . . újfalvi krisztina, Fábián julianna, Molnár borbála, bályi klára, Fe-
renczi Teréz és annyi más: újrafelfedezésre, kiadásra méltó.” In: Weöres sándor 
(összeáll.): Három veréb hat szemmel. Antológia, bp., 1977, 20.

5 a magyar irodalomtörténet bibliográfája 1772–1849. Akadémiai kiadó, bp.,1975, 
771–772.
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krisztina unokaöccse, újfalvy sándor emlékiratait (mezőkövesdi ujfalvy 
Sándor emlékirata)6, amely pedig az egyik legbecsesebb forrás. 

krisztina 1796-ban kereste fel verses levelével először az akkor már 
országos hírű költőnőt, Molnár borbálát, felkínálva neki barátságát. A le-
velezésből tanulságos eszmecsere, majd személyes kapcsolat is lett, amely a 
jelek szerint igen bensőséges lehetett. kettőjük különbözőségét jól jellemzi 
Fejérpataky lászló: ,,Az erdélyi írónő szenvedélyesebb s szellemesebb, míg a 
magyarországi nyugodtabb, inkább az érvek hatása, mint költői képek által 
akar győzni s iránya határozottan didaktikus.”7 baráti „vetélkedésükben” 
is mindig Molnár borbála az, aki a heves, lázadó, nemegyszer szubjektív 
ítéletű újfalvy krisztinát csillapítani, a maga rezignált, konzervatívabb vi-
lágszemléletével meggyőzni igyekszik. különösen tanulságos ,,a két nem 
hibái és érdemeiről” folytatott vitájuk, amelyből hitelesen kirajzolódik 
újfalvy krisztinának a korabeli asszonyok gondolkodását messze túlhaladó 
felfogása a nők helyzetéről. lehetetlen, írja, hogy a természet, mely maga 
az igazság, az egyik nemet a másik rabjává rendelte volna s gúnyosan teszi 
hozzá: ,,a teremtés rendét leíró Férfi volt s gondolom olyan, aki a feleségét 
nem szerette.” Meggyőződése szerint „valamint a szívnek s a léleknek te-
hetségeit egyaránt osztotta a Teremtő mind a két nembe: úgy egyiket a má-
sikért, s a másikat az egyikért teremtette.”8 A nő elől a férfi zárja el a tudás, 
az érvényesülés útját, a férfi, ,,ki csak azért rejté a napfényt el tőlünk, Hogy 
rabszolgákat tehessen belőlünk.”9 A férfiak az asszonyt csak addig becsülik, 
amíg szerelmét kívánják elnyerni („Írod az érdemet, hogy becsülni tud-
ják, jaj csak órájuk van, mikor azt hazudják.”)10 Molnár borbála megkísérli 
vele szemben az arra valóban érdemes férfiakat védeni s reméli, hogy ezzel 
barátnője is egyetért: „óh! nem! – hangzik a válasz – de még inkább őket 
kárhoztatom: hát az ügyetleneknek volt-é kezekben a rendelés s törvényho-
zás hatalma? A nagyobb fejek munkája ez, ők fosztották meg nemünket a 
világosságtól, a többi őket követték, s ezeknek hibájok az ő rovásukra ke-
rül.”11 Mikor barátnője szemére veti, hogy ítéleteiben saját sorsából indul ki, 
büszkén vállalja, hogy „egyért az egész nemet unom”12, de azt sem titkolja 
el, hogy „azok ellen vetekedem, akik közül némelyik nélkül valaha talán 
meg sem élhettem volna”, mert hiszen ,,én is mint az Asszony s többek má-
sok, ember-asszony voltam”, azaz húsból és vérből való.13 Ám legyen Molnár 

6 mezőkövesdi ujfalvy Sándor emlékiratai. sajtó alá rend. és kiég. közread. gyalui 
Farkas. kolozsvár, 1941. A továbbiakban: újfalvy sándor emlékiratai.

7 Fejérpataky lászló: Magyar tudósnők és írónők a 16., 17. s 18. században. In: ma-
gyarország és a Nagyvilág. 1875, 519.

8 barátsági vetélkedés…, 52–53.
9 Uo., 13.
10 Uo., 14.
11 Uo., 46–47.
12 Uo., 31.
13 Uo., 54, 78.
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borbála az erős nem prókátora, újfalvy hitvallása az, hogy „Az igaz emberi 
szeretet mindenkor az erőtelenen kíván segíteni! Nem bánom, hibáztasson 
akárki, ha sajnálom és pártját fogom az igazságtalan és határatlan hatalom 
alatt sínlő szegény nememnek.”14 Ugyanakkor igyekszik objektivitását is 
megőrizni: ,,távol légyen hogy nemünk fogyatkozásait tagadni s hibáikat 
szépíteni akarnám. Nem, asszonyom! sőt magokkal együtt esmérem azokat 
úgy, mint az asszony, hanem én csak az eredeti okra haragszom.”15 A ba-
jok gyökerét újfalvy krisztina a leányok elhanyagolt nevelésében látja. ré-
gebben azt tartották, hogy ,,a leánynak nem kell többet tudni, csak hogy 
benn ülő és dolgos legyen, e könnyű, ezt megtanulhatja a szolgálótól”,16 ma 
viszont már ,,a könyvek piaca szabadra nyittatott olvasni tudó asszonya-
ink előtt: dehát ez többnyire nem fundamentom nélkül rakott épület-é ? 
A mentére hagyott olvasó ízlés akkor ballag elé, mikor már alig egyébre, 
mint valameny unalom elűzésére, vagy a szüntelen éhező szerelem eledelére 
szolgál.”17 ő tehát rendszeres oktatásban részesítené a leányokat is: „…tanít-
tathatnának leányaink, eleink történeteiknek s más országok természetének 
esmérésére, és az édes természet munkáinak vizsgálására s abból a Teremtő-
nek dicsőíttésére, egyszóval mindenre, ami kimunkálja azt, hogy az ember 
tökéletes légyen.”18 

újfalvy krisztina maró gúnnyal rajzolja meg a gyermekei nevelésé-
vel nem törődő, jobbágymunkából élő, dologtalan vidéki nemes figuráját, 
Petőfi Pató Páljának ősét. A nemes földesúrnak bizony sok elfoglaltsága 
van, hiszen ,,nyárban ugyan a szebb reggeleken kisétál s dolgosait megte-
kinti […], Hanem már télbe igaz hogy súlyos: mikor juh, vagy farkas bőr-
be pokálva [pólyálva] kitekint, ha van-é appetitus a pajtába, vagy istállóba; 
magas fővel tér vissza meleg szobájába, hogy aznap munkáját megtette, és 
győzedelme jeléül ismét tölti pipáját. Már tizenegykor kiáltja, hogy 12 az 
óra s agyon issza magát, és 24 óra alatt elég vitéz másfél éjtszakát győzedel-
mesen kialunni.”19 Az itt ábrázolt nemesi mentalitással ellentétben, újfalvy 
krisztináról feljegyezték, hogy faluja szegényeinek valóságos íródeákja volt: 
a hozzá forduló jobbágyok ügyes-bajos dolgait, peres ügyeit intézte. 

A Molnár borbálával váltott levelek néhány utalás erejéig bepillantást 
engednek újfalvy krisztina lelkivilágába is. egy helyen úgy jellemzi önma-
gát, mint akiben megvan „az emberszeretet és az egyenesség”, máshol meg-
vetően ír a képmutatókról, azokról például, akik „írnak erkölcsi tudomá-
nyokat anélkül, hogy azt gyakorolnák, vagy pedig olyan állapotban írják, 
mikor már a kéntelenség erkölcsösökké tévén őket […] írnak filozófiát bárha 

14 Uo., 29.
15 Uo., 76.
16 Uo., 48.
17 Uo., 30.
18 Uo., 52.
19 Uo., 49.
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nem úgy élnek mint filozófusok.”20 Vallja, hogy „ellensége lelkem minden 
erőszaknak” – s nyíltan megírja a barátnőjének: „én meghajtott fővel val-
lom ki, hogy senki a maga szívének kevesebbet nem parancsolhat, mint én.”21

Máshol önkéntelenül így kiált fel: „írja meg barátném nékem, hogy 
szeretni és alunni erővel hogy lehet!”22 

Figyelemre méltó a boldogságról vallott felfogása. Nyilvánvaló, hogy a 
boldogságot a házaséletben nem keresheti, mert „mi a páros világnak csak a 
vad almáján rágódtunk”,23 írja mindkettőjükre vonatkoztatva. De nem fo-
gadja el Molnár borbála lapos, közhelyszerű bölcselkedéseit sem: a szegény 
néha boldogabb, mint a gazdag, a boldogság egyenlő a híven teljesített kö-
telességgel, a boldogság csak önmagunkból jöhet stb. „úgy tartom magam 
is – válaszolja –, hogy a boldogságot magán kívül senki se találja fel: ha-
nem mégis kívülről kell annak jönni, ami osztán engemet boldoggá tészen, 
mert […] kötelességünk szíves igyekezettel való teljesítésének érzését még 
boldogságnak nem nevezhetem […], a boldogság sem egyéb, csupán egye-
dül a szívnek s érzékenységnek játéka: ebbe pedig fő mester a természet, aki 
olyan tulajdonsággal emberesített minket, hogy a változás és állhatatlan-
ság szüntelen komázzanak velünk, mert a boldogság is csak addig gazdagít 
minket, amíg a vele való élés kezdődik, de a hamar hozzá szokás legottan 
szegényítni kezd, mert valaki egyszer a miénk, ebbe a szóba annyira elveszti 
a maga érdemének kedvességét, hogy az állhatatlan vágyódás mindjárt más 
tárgyakra fordítja a szünet nélkül munkálkodó kívánságot.”24

ezekből a szép szavakból a felvilágosodás kori filozófusok által joga-
iba visszahelyezett természetes emberi érzés, egy modern, az emberi ter-
mészettel számot vető boldogság-fogalom bontakozik ki, amely már nem a 
túlvilágnak, hanem a bennünket körülvevő világ jelenségeinek függvénye. 

újfalvy krisztina kedélyvilágára jellemző, hogy gyakran erőltette a 
vígságot, tréfák, évődések mögé rejtve bánatát. kedvelte a szellemes, epig-
rammatikus formába öntött ötleteket; egy elveszett, ma már csak leírásból 
ismert kézirata ilyeneket is tartalmazott.25

A verseiből kibontakozó kép az érzelmek oldaláról mutatja be újfalvy 
krisztinát. költőnőnk megénekli sorsa keménységén érzett fájdalmát („Az 
erőszak jégkezekkel / Hideg törvénye alá zár, / Hol kénytelen vad kezek-
kel / sorsom siket láncain jár”), az eltitkolt bánatot („könnyek, most bátran 
folyhattok, / Nem nyom el az erőltetés, / Ah! szabadon sóhajthatok, / Nem 
fojtogat a tettetés”), a gyötrő magányt („Most, oh csendes magánosság, / 
öleld meg lelkemet, / életbarát, jó reménység, / Most ne hadd szívemet!”), a 

20 Uo., 12., 107.
21 Uo., 138., 54.
22 Uo., 54.
23 Uo., 111.
24 Uo., 108–109.
25 Versényi györgy: újfalvy krisztina. In: Erdélyi múzeum, 1897/14., 9– 10.
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pesszimizmusba hajló melankóliát („komor idők, vasszín napok! / A roszra 
csak újat adtok”), a természet világát („Nyájas hold kedves világa, / Fony-
nyadó éltem virága. / Üdvözlöm feltetszésedet, / Várván várt érkezésedet”), 
vagy bánatán erőt vevő, életörömet hitető szilaj kedvét („ez az élet úgyse 
sok, / Használják az okosok. / Fergeteges néha bár, / Vesztegetni mégis kár”). 
A többször megénekelt hold, a „szebb idők, szebb estvék még szebb király-
néja” a világ dolgai s az emberek különbözősége feletti bús meditációra kész-
teti („Igen, nagy csillagzat! / te, felettünk úszva, / Tekinteteinket magad után 
húzva, / Nézed, világodat ki mikint használja / ki a vanért búsul, ki hogy 
nincs – sajnálja, / ki többekkel vigad, ki lehajtott fővel / Perel a multakkal, 
harcol a jövővel”). e szubjektív hangú, a megélt élményen alapuló őszinte 
lírai kitárulkozás teljes összhangban áll mindazzal, amit újfalvy kriszti-
náról eddig megtudtunk. ellentétben azzal, ahogyan Molnár borbálával 
együtt őt az irodalomtörténet-írás eddig besorolta, költészete csak részben 
kapcsolódik a gvadányi józsef-féle irányzathoz, inkább csak az irodalmi 
népiesség vonalán s a verses levelezés műfaja s divatja révén. lírája sokkal 
inkább rokonítható azzal az új hangú költészettel, melyet a magyar felvilá-
gosodás olyan költői képviseltek, mint Ányos Pál, Dayka gábor, szentjóbi 
szabó lászló. Az életigenlő magatartás, a természet szépségeinek értékelése, 
s mellette az érzelmes, szentimentális panaszok a világ keménysége és mu-
landósága feletti bánat ürügyén – mindez együtt jellemző erre a kétarcú köl-
tői magatartásra, amely mögött általában „a vallásos morál parancsainak és 
az elvilágiasodó életszemléletnek konfliktusa áll.”26 ennek a „már nem” és a 
„még nem” határán álló nemzedéknek, azaz már nem a vallásos barokk vi-
lágképpel és a keresztény sztoikus belenyugvással élő, de még azt nem teljes 
egészében elvető íróknak a táborához tartozott újfalvy krisztina is. A szen-
timentalizmus érzelmi lázadása, mint számos kortársának, így az ő életének 
is egyik meghatározója. Nála ugyanúgy, mint a magyar szentimentális líra 
más képviselőinél, az élmények alapja egy „egyénileg vagy társadalmilag el-
lentmondásos helyzet”27, költőnőnk esetében egy otthonát 32 éven át kerülő 
asszony társadalmilag és erkölcsileg egyaránt ingatag helyzete. Több versé-
ben erősen emlékeztet csokonaira (különösen csokonai a magánossághoz, 
az estve című verseire), de természetesen nem ezek filozófiai mélységére, 
inkább csak hangvételére, tematikájára. A hasonlóságot már a kortársak is 
felismerték, amikor kettőjük költészetét rokonították.

újfalvy krisztina irodalmi utóéletét, mintegy 15 fennmaradt költe-
ményének értékelését nyomon követve az alábbi kép bontakozik ki. kőváry 
lászló elsősorban a két barátnő – Molnár borbála és újfalvy krisztina – iro-
dalmi szerepét emeli ki: „erdély e legelső úgynevezett kék harisnyás asszo-
nyai, ha nem is hagytak magok után halhatatlan munkákat, a magyar nyelv 

26 bíró Ferenc: Irányzat vagy mentalitás? Az érzelmesség megjelenése a 
felvilágosodáskori magyar irodalomban. In: Literatúra, 1981/1– 2., 72.

27 A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, i. m., 130. 
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újra születésének erdélyben hatalmas mozgatói voltak. A jobb körökben 
felzaklaták a magyarul olvasás vágyát, finomíták a társalgás eldiákosodott 
nyelvét, s a népnek népdalokat adtak ajkára […], mindkettő elég gazdag, 
elég mívelt, elég szellemdús arra, hogy emancipált helyzetét úgy használja, 
hogy mind végiglen a legjobb körök becsülését bírják.”28 A két költőnő iro-
dalmi szerepének e hangsúlyozott kiemelése nem volt túlzás. bizonyítják 
ezt kazinczy Ferenc sorai is, aki 1816-ban erdélyben járva, nem mulasz-
totta el tiszteletét tenni Mikes Anna grófné és Molnár borbála kolozsvári 
házában: „Megláthatám vala, kit korunk asszony-írói közt mindig megkü-
lönböztetéssel fog nevezni literatúránk.”29 Működésüket tehát korukban el-
ismerés övezte. Az 1865-ben megjelent Hölgyek lantja című antológia szer-
kesztője, zilahy károly, újfalvy krisztinát Molnár borbála és Dukai Takács 
judit elé sorolja. zilahy szerint hármójuk közül ő „bírt a hivatás legfélre-
ismerhetetlenebb jeleivel […], művei nem mindennapi költői erőt árulnak 
el. Igaz érzés, találó képek, kerekség, epigrammai él: fő jellemvonásai. […] 
Mindig önmagából merít; dala érezhető benső szükségnek köszöni lételét; 
ő eredetiségét soha sem tagadja meg.”30 Irodalomtörténet-írásunk „atyja”, 
Toldy Ferenc már szigorúbb: lenézően szólt a 18. századvég alkalmi költé-
szetének művelőiről, a női poéták közül csak Molnár borbálát és Fábián ju-
liannát említette meg, újfalvy krisztinát nem. Fejérpataky lászló sajnálja, 
hogy újfalvy krisztina verseit nem adták ki, és dicséri az általa idézette-
ket „bensősége, tartalmas volta s folyékony verselése”31 miatt. beöthy zsolt 
magyar irodalomtörténetében Dukai Takács juditról írva így folytatja: „Na-
gyobb és eredetibb tehetség volt az erdélyi újfalvy krisztina, ki szerelmében 
csalódott szívének fájdalmára keresett vigasztalást a költészetben. Néhány 
dalának költői röptű hangja és erős, olykor gúnyba törő érzése a kor legjobb 
termékeivel szállhat versenyre.”32 Prém józsef kissé fellengzős újfalvy krisz-
tina-életrajza szerint „eredeti tehetség, aki a saját élettapasztalatait zengé”33. 

objektívabb hangú, megbízhatóbb adatokat szolgáltató a Versényi györgy-
féle életrajz, amely azonban irodalmi értékelést nem ad.

A 20. században Pintér jenő írt cikket a felvilágosodás korának „lant-
pengető” asszonyairól. A téma lekicsinylő kezelése azonban már a bevezető-
ből is kitetszik: „A férfiak erős hangú lantpengetése mellett fel-felhangzott 

28 kőváry lászló: erdély nevezetesebb asszonyai. I. újfalvi krisztina. In: k. Papp 
Miklós (szerk.): kolozsvári nagy naptár 1865-dik évre. kolozsvár, 1865, 30.

29 Idézi Pintér jenő: magyar irodalomtörténet. 4. k. 481. Magánleveleiben azonban 
kazinczy nem nyilatkozott ilyen kedvezően Molnár borbála verseiről. Vö. sziget-
vári Iván: gvadányi Helikon köre. In: Itk, 1917/1., 39–56. 

30 zilahy károly (szerk.): Hölgyek lantja, XXXII-XXXIII. 
31 Fejérpataky lászló: Magyar tudósnők és írónők. III. In: magyarország és a Nagy-

világ, 1875/42., 518–519. 
32 beöthy zsolt: a magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. 1. köt. A legrégibb 

időktől kisfaludy károlyig. 4. bőv. és jav. kiad. bp. 1886, 161–162.
33 Prém józsef: egy érdekes asszonyról. In: Szabadság, 1886. dec. 5., dec. 8., dec. 10.
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egy-egy gyönge hölgyi hangicsálás.”34 újfalvy krisztináról azt írja, hogy 
„néhány verse, korához mérve, ügyes kis alkotás. […] Tagadhatatlan, 
hogy van érzés költeményeiben, de ez még kevés ahhoz, hogy valaki poé-
ta lehessen. érzelmeit és gondolatait nem tudja megfelelő könnyedséggel 
kifejezni. Ahhoz, hogy csak némileg is lelkünkbe tudjon markolni, túl-
ságosan sokat elmélkedik. gondolatait, kifejezéseit, képeit egyre ismét-
li.”35 Irodalomtörténetében újfalvy krisztinát csak mint Molnár borbála 
levelezőpartnerét említi, s értékelése szerint a kor nőköltői közül Molnár 
borbála vitte legtöbbre. 

A 20-as években Halász gábor szép esszéje kelti új életre a három köl-
tőnőt: Molnár borbálát, újfalvy krisztinát és Dukai Takács juditot. Ítélete 
biztos ízlésen nyugszik: szerinte Molnár borbála költészete „inkább józan, 
elmélkedő verselés, mint belsőleg átérzett lírai vallomás. […] sokkal több 
szín volt életében és verseiben barátnőjének, újfalvy krisztinának. […] 
Minden érzelgősség nélküli finom melankólia színezi ezeket a költeménye-
ket, amelyek, mint egy rokonszenves és érdekes egyéniség vallomásai, meg-
érdemelnék, hogy ne merüljenek végkép feledésbe.”36 Dukai Takács juditról 
szólva megállapítja: ,,Ma ő a legismertebb a három nő között és a legtöbbre 
tartott, bár hangja nem éri el újfalvy krisztina finomságát.” Neve később 
évtizedekig nem jelenik meg az irodalomtörténeti kézikönyvekben, hacsak 
nem a Molnár borbálával való levelezés kapcsán. Weöres sándor azonban 
felveszi két versét ,,a magyar költészet rejtett értékeiből” merített antológi-
ájába s elismerően szól róla: ,,A vontatott vitánál [célzás a barátsági vetél-
kedésre] sokkal frissebbek rövid, szeszélyes dalai. kifejezései élesek, szinte 
vágnak. A korszak poétaasszonyai között ő a leghivatottabb, legműveltebb, 
legeszesebb. Vályi klára vagy Fábián julianna női praktikája, madárszerű 
kedvességgel körültekintő ravaszsága hiányzik belőle: valódi jellem. sokat 
szenvedett és nyílt lélekből fakadnak melodikus ariettái.”37

somkuti gabriella 1981-ben újfalvy krisztina alakját felidézve nem-
csak költői értékeit villantotta fel, hanem bemutatta könyvtárának állomá-
nyát is: szépirodalom 86 kötet, vallás 36, politika, felvilágosodás alk. iratai 
10, történelem, földrajz 9, általános művek (enciklopédia, szótár stb.) 7, pe-
dagógia 5, folyóiratok 5, értekező próza, memoár 3, jogtudomány 2; tehát 
társadalomtudományok, összesen 163. A szakirodalmi művek között 5 ag-
rártematikájú, 2 természettudományos, 2 orvosi, 1 pedig műszaki. A dol-
gozat szerzője sajnálattal állapítja meg, hogy ez az eredeti tehetség a családi 
és társadalmi megkötöttségek miatt, amelyek megfosztották az alaposabb 

34 Pintér jenő: régi magyar írónők. In: jövőnk, 1928. 12–15. A felsorolt költőnők: 
Molnár borbála, Fábián julianna, Vályi klára, újfalvi krisztina, Dukai Takács 
judit.

35 Uo., 14.
36 Halász gábor: Magyar költőnők. In: Tükör, 1937/4., 276–278.
37 In: Három veréb hat szemmel. Antológia. összeáll. Weöres sándor, bp., 1977, 408.
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műveltség, az európai látókör megszerzésének lehetőségétől, nem bontakoz-
hatott ki igazán, s amit alkotott, az is nagyrészt veszendőbe ment. De fon-
tosnak tartja azt is kiemelni, hogy ez az érdekes erdélyi költő-asszony arra a 
letűnt, 18. századvégi erdélyi világra emlékeztet, amelyet már megérintett az 
európai felvilágosodás légköre és áthatott a nemzeti megújhodás szelleme.38

 Molnár borbála és újfalvy krisztina levélváltásából kétféle korabe-
li nőkép, női szerepértelmezés rekonstruálható Pukánszky béla szerint is.39 
levelei tanúsága szerint Molnár borbála inkább a férfi írótársak normáit, 
értékeit veszi át. újfalvy krisztina ennél önállóbb szerepkört tart kívánatos-
nak a női nem számára. Nem elégszik meg a korabeli társadalmi elvárások 
követésével: a hétköznapi életben szorgalmas, emellett jámbor vallásosságá-
val gyermekeinek mintát adó édesanya és gazdasszony szerepével. Felkínál-
ja Molnár borbála számára barátságát, hogy közösen alakítsanak ki a tradi-
cionális nőszereppel szemben a női lélek és intellektus sajátosságait jobban 
kidomborító, merészebb társalgási stílust.40 A nőneveléssel kapcsolatosan 
német mintára javasolja a nők számára olvasókörök megszervezését és házi 
könyvtárak felállítását. Nem tartja károsnak a divatos regények olvasását 
sem, pedig általuk terjedő szentimentalizmus érzelmeket felkorbácsoló ha-
tásával szemben sok erkölcscsősz (purifikátor) felemelte hangját. 

Amint a bevezetőben is említettük, Molnár borbála és újfalvy krisz-
tina. két különböző női szerepfelfogást képviselt és népszerűsített a 18. sz. 
végén Magyarországon. Az egyik ideál a pietista vallásosságában buzgó, de 
emellett művelt háziasszonyé volt, aki szabad idejében irodalmi levelezést 
folytat, nem kíván azonban kitérni a számára adott családi élettér keretei 
közül. A másik a lázadó, önállósodó nő képe, aki le akarja rázni a történe-
tileg megkövült korlátok nagy részét és szabad művelődés révén akarja ki-
bontakoztatni képességeit. De még újfalvy krisztina (a lázadó) is csak mér-
sékelt reformokat remélt, nem szállt síkra például a közszférához való teljes 
jogú hozzáférésért, a nyilvános közhivatalok nők által való betöltéséért.

38 somkuti gabriella: újfalvy krisztina és könyvtára. egy elfeledett 18. századi köl-
tő. In: oSzk évkönyv 1981, 449–484.

39 Pukánszky béla: a nőnevelés évezredei. gondolat, bp., 2006.
40 Hász-Fehér katalin: Molnár borbála levelező társasága. In: Irodalomismeret, 1–2. 

1996, 38–44.
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Mátyás ARCéléhEz A lEvElEzés és EGyéB 
FORRásOK AlAPjáN

Szép fejedelmi lakodban
az ércszobrodnak a fénye

Tükrözi, nagy Corvin,
messzire lángeszedet.

S ki oly sokszor nyertél
a csatán diadalmat – 

érc, márvány és könyv
Nem hagy enyészni soha!

(bonfini)

Mátyás habitusának a megrajzolása nem csekély előmunkálat után sem 
könnyű feladat. Méltó elvégzése csak a magyar reneszánsz gondolkodás-
mód árnyalt képének keretében valósítható meg, s ehhez társul még a kor-
társ cseh, lengyel és olasz reneszánsz emberképének bemutatása, s így el-
juthat majd a kutatás egy valós történeti vázlathoz. jelen tanulmány csak 
egy-egy adalékkal szolgálhat.1

egyfajta történeti adalékként előrevethetnénk még azokat a – sze-
rencsére – ma már nem vagy alig ható s a vulgáris életfilozófia által kreált 
kliséket, melyek szerint a mátyási magyar birodalom csak „gyenge visszfé-
nye” volt a Német-rómainak, ergo Mátyás alakját sem érdemes alaposabban 
megvizsgálni. ez a „koncepció” a trianoni elszakítás egyfajta érveként is 
használatban volt azzal az „argumentummal”, miszerint egy igazi magyar 
birodalom sohasem is állott fenn. Annak idején a tragikus emlékű bajcsy-
zsilinszky endre, nem lévén bár hivatásos történész, de megérezte, felis-
merte ennek a tévtannak a mételyét és veszélyességét, s Mátyás királyról 
szóló szép – szemléletében ma már talán vitatható – kötettel válaszolt rá.2

1 Vö. Horváth jános: az irodalmi műveltség megoszlása – magyar humanizmus. 
különösen az első nyomok, A Hunyadiak magyar humanizmusa, illetve a III. 
és a IV. fejezettel. Magyar szemle Társaság, bp., 1935, 285. – lásd még Fraknói 
Vilmos: mátyás király mint levélíró. bevezető a Mátyás király leveleihez, II., bp., 
1895. A Mátyás-levelezés szövegét V. kovács sándor autentikus kiadására alapoz-
zuk. lásd mátyás király levelei (1460–1490). Válogatta és a szöveget gondozta, az 
utószót és a jegyzeteket írta V. kovács sándor. Fordította baller Piroska. szépiro-
dalmi kiadó, bp., 1986, 216.

2 Vö. bajcsy-zsilinszky endre: mátyás király. Magvető kiadó, bp., 2. kiad., 278–281.
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A magyar humanizmus nem egy uralkodó – például az Anjouk – 
előkészítő munkája révén jutott abba a stádiumba, ahol a trónra lépő Má-
tyás idején volt. 

Nem felesleges utalnunk a Nagy lajos királyunk alatti itáliai 
peregrinációra, a bolognai, padovai és vicenzai egyetemre. Arra, hogy a ké-
sőbbiekben a legtöbb magyar diákot kibocsátó padovai egyetemen 1321-ben 
megjelenik az első magyar hallgató, majd ezt követi 16 társa, akik az Anjouk 
alatt végeztek ezen az akkoriban igen nevezetes felsőiskolán. Ismeretesek 
emellett Nagy lajos Nápolyban készített kódexei, köztük az a képes kró-
nika, amelyben a kortárs itáliai viselet első ábrázolása is látható volt. Már 
ekkor kezdetét vette a Délvidék erős közvetítő szerepe az itáliai városálla-
mok és a magyar királyság között, elég, ha a zágrábi püspökségből kiküldött 
peregrinusokat, avagy a későbbiekben is vezető humanisták családjait em-
lítjük: a Vitéz, a szilágyi és a Hunyadi családot. 

ezenkívül fontos előzménynek tekinthető Nagy lajos királyunk apó-
sának, károlynak a prágai udvara, hiszen a cseh humanizmus európai je-
lentőségű volt. konkrétan megnevezhető hatást fejtett ki, ahogyan például 
Nagy lajos kancelláriáját, s benne a levélgyűjteményt felépítették (Vilmos 
királyi kancellár és akkori pécsi püspök tevékenysége mind a cseh huma-
nizmus hatását mutatja).3

A korabeli itáliai kancelláriák, amelyek a reneszánsz városállamok ve-
zetésének szemléletes mintáját adták, előképként és példaként még nagyobb 
szerepet töltöttek be a magyar királyi kancellária levelezésének kialakítá-
sában. A legnagyobb példaképül bizonyára Firenze szolgált, mert ott mű-
ködtek a legjobb képzettségű, legékesebb stílusú kancelláriai titkárok, ott 
tudták leginkább követni a római auktorokat, cicerót, senecát a levélfogal-
mazásban és a mívesen felépített szónoklatokban egyaránt.4 

A fiatal Mátyás királynak nem egy kitűnő, ékes stílusú humanista állt 
rendelkezésére: a nagyszerű Vitéz jános, majd három esztendő múlva kosz-
tolányi györgy, akiknek módjában állt a humanista leveleskönyvbe bele-
nézni. Néhány esztendeig a jeles humanista költő, maga janus Pannonius is 
vezette a kancelláriát és fogalmazhatta a Ferrarában és Padovában kitűnően 
megtanult latin nyelv szép fordulatait. őt követően már kevesebb volt az 
invenciózus fogalmazás az új titkárok irományaiban.5

1484-ben megváltozott a helyzet az ismert körülmények (a Mátyás 
elleni összeesküvés) folytán. Mátyásban megrendül a kancelláriai titká-
rokba vetett bizalom, és az innen kifutó levelek fogalmazását ritkán bízza 
másra, ő maga írja meg őket vagy maga diktálja le, ám legalábbis érvénye-
síti a szövegekben a maga szándékát, akaratát. Mindehhez persze fölényes, 

3 lásd Horváth jános: i. m., 18–42.
4 Vö. jacob burckhardt: a reneszánsz Itáliában. 2. kiad. ( A levélírás és szónoklás), 

képzőművészeti Alap, bp., é. n. 145–151.
5 Vö. Fraknói Vilmos: i. m., 38–42.



raTHmaNN jÁNoS 
mátyás arcéléhez a levelezés és egyéb források alapján

225

biztos nyelvtudásra volt szükség, aminek Mátyás birtokában is volt. Az 
idegen nyelvekben való jártasságát kiváló házitanítói még gyermekkorában 
alapozták meg, s ebben felügyelő és irányítóként a sokoldalú műveltségű, 
legendás hírű Vitéz jánosnak is része volt. Ilyen módon a feltűnő nyelvtehet-
séget eláruló Mátyást apja a latin és a német nyelvben már 14 esztendősen 
alkalmi tolmácsként használhatta külföldiek látogatása alkalmával.6 

A király Mátyás azonban nemcsak leveleiben mutatott rendkívüli 
intellektust. A kortársak tanúsága szerint az udvarban folyó tárgyalásokon 
mindig kész volt rögtönzött latin szónoklatokat tartani. – A klasszikus, még 
nem rontott latinsághoz való visszatérés a kortárs európában általános tö-
rekvés volt (például cicero szónoklatainak, leveleinek széles körű tanulmá-
nyozása vagy Horatius olvasása útján), ám ez Itáliától a térben távolodva 
kétes eredményeket is hozott: pusztán stiláris ügyeskedést vagy szószátyár 
retorikát, amint ezt a történetírás rég kimutatta. Mátyás mindkettő tekinte-
tében előnyösen különbözött az említett gyengeségektől. 

Mátyás habitusáról, világszemléletéről és filozófiai meggyőződéséről 
elég bő ismeretanyag áll rendelkezésre, ez a képünk mégsem mondható 
teljesnek. Hadvezéri talentuma az, ami a levelezésből leginkább kiviláglik, 
akár a pápának írott leveleit, akár a törökellenes hadjáratairól szóló episz-
tolákat tekintjük.7 úgy vélem, hadvezéri tehetségében leginkább a gondos 
tervezés, a döntés bölcs megfontolása, a körülmények jól mérlegelt szám-
bavétele az, ami kétségtelennek tűnik. A modern döntéselmélet –, amely 
ma tudvalevően interdiszciplináris része a tudománynak – kutatói bőséges 
anyagot meríthetnének a hadvezér, a stratéga Mátyás katonai tevékenységé-
ből, hadjáratainak döntéssorozatából (lásd például jajce ostromának mint 
taktikai és stratégiai feladatnak a megoldását).8

Visszatérve habitusára a kortárs kultúra, filozófia és művészet kérdé-
seit illetően, a Magnificót mindig különös tisztelettel illető levelezés maga is 
arra utal, mennyire meglátta Mátyás Firenze s benne lorenzo Medici kultu-
rális körének vívmányait, modern városállamának jelentőségét az egész kö-
zép-európai reneszánsz kultúra előre vitele szempontjából. Ám ugyanilyen 
éles szemmel vette észre Firenzének a pénz- és bankrendszerben kiépített 
korszerűségét, vezető európai szerepét, és ezt a tanulságot levonva Magyar-
országon is kezdeményezett egyet-mást, például a pénzreformot, vagy a 
Mandel pénzváltó család előrelátó felkarolását az udvar részéről.

6 lásd Horváth jános: i. m., 50–51.
7 Mátyás levelezése szemléletes anyagot nyújt számunkra ennek a stratégiai képes-

ségnek a bemutatására. kiváltképp alapos leírását kapjuk a törökök elleni hadjára-
tainak és az ott tanúsított hadvezéri erényeinek. lásd levél II. Pius pápának (1464. 
június 27.), a szendrői basának (1478. augusztus), valamint sixtus pápának (1481. 
július).

8 gondolunk különösen II. Pius pápának írott 1462. május végi keltezésű, valamint 
az 1464. január 27-i keltezésű, s ezen kívül a velencei dózsénak 1465 októberében 
írott levelekre.
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Arra vonatkozólag viszont, hogy a kortárs reneszánsz művészet vi-
takérdéseiben is tájékozott volt és minden bizonnyal önálló véleményt is 
mondhatott magáénak, kevés bizonyító vagy szemléltető anyagunk van. 
éppen ezért fontos és meglepő leonardo da Vinci egy fontos leírása jelentős 
művészetelméleti művében, a Trattato della pittoréban Mátyás egyik meg-
nyilatkozásáról, ami eddig ismereteim szerint elkerülte a kutatók figyelmét.

A levelek olvasójaként hiányolni kezdtem a Mátyás–lodovico Moro-
levélváltást, mivel az ismert történeti tények sugallták az intenzív kontak-
tusokat, például azt, hogy Mátyás a dinasztikus kapcsolatok miatt kiskorú 
fiának, corvin jánosnak Moro lányával való eljegyzését (s majdani házas-
ságát) szorgalmazta. Furcsának tartottam, hogy a Mátyás–lodovico Moro-
levelezésből mindössze egyet lehetett találni, ám az is témánk szempontjá-
ból közömbös volt. 

Ugyanakkor a kortárs milánói sforza-udvarban tevékenykedő leo-
nardo da Vinci híres Trattatójában található egy érdekes szövegrész, ahol 
a nagy művész a festészet fölényét fejtegetve Mátyás királyt idézi (!). erre 
úgy bukkantam rá, hogy mivel a leonardo-irodalomból tudtam valamit a 
nagy művésznek és tudósnak Magyarországgal való kapcsolatáról és arról, 
hogy az akkoriban a sforza-udvarban tevékenykedő leonardo érintkezhe-
tett, beszélgethetett Mátyás oda küldött embereivel, alaposabban vizsgálni 
kezdtem a híres Trattato della pittore magyar kiadását és kardos Tibornak 
e könyvhöz fűzött jegyzeteitt.9 Ilyen módon bukkantam rá lodovicónak 
egy Mátyásnak küldött ajándékára, egy szép festményre, és Mátyásnak a 
festészet és a költészet viszonyára vonatkozó véleményére, amit leonardo 
hosszan idézett.

A leonardo-féle leírás alapján akkor, amikor az említett festmény 
megérkezett, Mátyás egy születésnapjára írott költeményt is kapott valaki-
től. Feltételezhető, hogy az ajándék beleilleszkedett lodovico Moro terveibe, 
a Mátyás fiával való házasság (eljegyzés) előkészítésébe, hisz ennek megvan 
a valószínűsége.

Amikor leonardo a Trattatóban a festészet magasabbrendűségét 
fejtegeti és ehhez antik példákat is felhoz, a nagy tekintélyű Mátyás király 
szájába adja a témáról vallott saját véleményét. A költővel folytatott beszél-
getésben – ahogyan ezt leonardo leírja – Mátyás egyértelműen a festményt 
fogadta szívesebben, mert érvelése szerint a festészet magasabb rendű a köl-
tészetnél. leonardo hosszan idézi a párbeszédet, amely a király és a költő 
között lezajlott, bizonyára saját esztétikai koncepciójának újabb alátámasz-
tásaként. Más adatunk nem lévén csak annyit mondhatunk, hogy az idézett 
beszélgetés 1481 (lodovico Moro uralkodásának kezdete) és 1490 között 
történhetett. kardos Tibor, az említett leonardo-kötet utószó- és jegy-
zetírója lodovico Moro nevét említi, nem téve hozzá, hogy ez a személy 
9 lásd kardos Tibor jegyzetét leonardo da Vinci Tudomány és művészet című köte-

téhez. Magyar Helikon, bp., 1960, 355.
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voltaképp l. sforzával, a milanói herceggel azonos, akivel Mátyás bizonyára 
nem egy levelet váltott. 

leonardo egyetlen, még a szerző által szerkesztett kéziratának (1497) 
egy fejezetében mintegy másfél oldalon írja le Mátyás és a költő párbeszédét 
(Trattato della pittore 27. címmel illeti ezt a szakirodalom). Mátyás itt a kép-
zőművészet és az esztétika terén mutatott jártasságáról és átgondolt ítéletal-
kotásáról tesz tanúbizonyságot. épp ezért kivonatosan idézzük e párbeszéd 
legfontosabb helyeit leonardo a festészet tudománya című művéből:

„Mátyás király születése napján egy költő elvitte hozzá művét, melyet 
ama nap dicsőítésére írt, amikor a király a világ javára megszületett. 
Viszont egy festő is megajándékozta szerelmese arcképével. A király 
nyomban becsukta a könyvet, a festmény felé fordult, és azon akadt 
meg a pillantása nagy álmélkodással. ekkor a költő méltatlankodva 
így szólt: – királyom, olvass csak, magasabb dolgot fogsz hallani, mint 
amit egy néma kép ád! észrevette a király, hogy feddésben részesült, 
amiért néma dolgokat szemlél, és így válaszolt: 
– Hallgass, költő, nem tudod, mit beszélsz. ez a festmény nemesebb 
érzékszerveknek van szolgálatjára, mint a tiéd. Az csak a vakoknak 
való, ez pedig olyasvalamit ád nekem, amit láthatok és érinthetek és 
nem csupán hallhatok. Ne kárhoztasd az én választásomat, hogy a te 
művedet a karom alá dugtam, a festőét pedig két kezemmel fogom, és 
szemem elé tartom, mert a kezek önmaguktól választották a hallásnál 
nemesebb érzékszerv szolgálatát. én magam azon a véleményen va-
gyok, hogy a festő tudása úgy viszonylik a költőéhez, mint azok az ér-
zékszervek viszonylanak egymáshoz, amelyekkel rendelkeznek. Nem 
tudod, hogy a lelkünk harmóniából van teremtve, a harmónia pedig 
azokban a pillanatokban születik, amikor a tárgyak arányossága lát-
hatóvá, illetve hallhatóvá válik?”10 

Igaz, hogy az itáliai szellemi életben a művészeti ágak viszonyát már 
az előző évtizedben is tárgyalták, a mátyási állásfoglalás mégis imponá-
lónak tűnik. Forrását, eredetét, vitapartnerét nem ismerjük. A vonatkozó 
alapelveket leonbattista Alberti már korábban (az 1430-as években) felve-
tette a De pittoréban, jóllehet ez a reneszánsz művészetelmélet első közelíté-
sének számított, és ily módon Mátyás udvarának humanistái vitatémaként 
felvethették.

10 Idézi leonardo da Vinci. In: Tudomány és művészet, i. m., 85–87.
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szeNkoVIcs Dezső

Az aHimszá – MóhANDász KARAMCsAND 
GáNDhí FIlOzóFIAI GONDOlKODásáNAK EGyIK 

KÖzPONtI FOGAlMA*
Az aHImSzÁ, egY közPoNTI FogAloM…

The problem of human conflict is perhaps
 the most fundamental problem of all time

(joan V. bondurant)

my life is my message.
(M. k. gándhí)

bevezető

gándhí filozófiai gondolkodásának van egy specifikuma, amely egyrészt 
mélyen vallásos személyiségéből, másrészt pedig gyakorlat-orientáltságából 
adódik.1 ez az érdekesség az, hogy a politikai diskurzusról, a hétköznapi és 
a politikai cselekedetekről, stratégiákról kialakított gondolatai, elképzelései 
alapját olyan ideák és kategóriák képezik, amelyek nemcsak távol esnek a 
politikum eszköztárától, hanem egyszersmind a modern korban elfogad-
hatatlan, egyenesen idegen elvek és ideák a politikum számára. legalábbis 
ennek tűntek a Mahátma megjelenéséig. ezen ideáknak és eszméknek a po-
litikával szembeni idegensége egyrészt mélyen vallásos gyökerükből szár-
mazik, másrészt pedig abból, hogy gándhí minden egyes tettét ezeknek az 
elveknek és ideáknak rendelte alá, mely elvek és ideák az igazság szüntelen 
és folyamatos kereséséből eredő ismeretelméleti és módszertani elkötele-
zettségének eredményei voltak.

Móhandász karamcsand gándhí filozófiai gondolkodásának két 
alapelve, ideája közül jelen dolgozatomban az ahimszá2 fogalmát járom kör-
be. A szatja, vagyis az igazság fogalma mellett ugyanis az ahimszá, azaz az 

1 Akeel bilgrami: Gandhi, the Philosopher. economic and Political Weekly 38. köt, 
39. sz. (september 27 – october 3), http://www.jstor.org/stable/4414080, 4159–
4165. (utolsó látogatás: 2010. december 11.).

2 A szó jelentése erőszakmentesség, az erőszaktól való tartózkodás, elfordulás.

* A szöveg első megjelenése: Erdélyi múzeum, 2012/1. (vol. lXXIV), erdélyi Múze-
um egyesület, kolozsvár, 48–61. Az itt olvasható szöveg az első megjelenés átdol-
gozott változata.
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erőszaknélküliség a másik olyan alapvető kategória, amelyre a gandhiánus 
szellemi örökség épül, amely nagy mértékben meghatározza gándhí mint 
ember és mint politikus gondolkodását, tetteit. Mondhatni erre a két alap-
kategóriára épül rá a szatjágraha,3 amely tulajdonképpen az igazságtalan 
és embertelen brit törvényekkel való szembefordulást jelenti, de ez az ellen-
állás, ez a tiltakozás a maximális erőszakmentességre, az erőszak minden 
formájának elutasítására épül.

jelen dolgozatom célja megvizsgálni azt, hogy az ahimszá, mint 
gándhí gondolkodásának egyik központi kategóriája, milyen fejlődésen 
megy keresztül, milyen új üzenetet hordoz, milyen új jelentéstartalmat kap 
a Mahátma által vezetett felszabadító harc periódusában. Másképpen fogal-
mazva, azt szeretném vizsgálni, hogy egy mélyen a vallásban gyökerező fo-
galom miképpen volt képes központi szerephez jutni a gandhiánus politiká-
ban, és mélyen meghatározni azt a felszabadító mozgalmat, amelyet a britek 
számos esetben az erőszak alkalmazásával próbáltak megtörni, elfojtani.

célom megvizsgálni azt, hogy az ahimszá, más szóval az erőszak-
mentesség, nem-ártás vagy nem-bántás, mint az ősi indiai kultúra egyik 
alapvető fogalma, milyen vallási gyökerekkel rendelkezik, tulajdonképpen 
erre vállalkozik a dolgozat első része.

A dolgozat második nagyobb egysége az ahimszának gándhí gondol-
kodásában és életében betöltött szerepéről és az elvnek a gandhiánus értel-
méről nyújt beható képet. Arra próbálok meg rávilágítani, hogy egy negatív 
jelentéssel ellátott fogalom (az erőszaktól való távolmaradás, annak elutasí-
tása, megtagadása) gándhí gondolkodásában miként válik egy pozitív tar-
talommal, üzenettel rendelkező kategóriává.

A dolgozat harmadik fejezete arra próbál fényt deríteni, hogyan tu-
dott gándhí egy alapvetően vallási kategóriából olyan központi kategóriát 
alkotni, amely – vallási eredete ellenére – képes társadalmi és politikai ren-
dezőelvként nagymértékben megszabni a 20. század Indiájának a britek el-
len folytatott több évtizedes, a szabadságért és függetlenségért vívott harcát.

az ahimszá vallásos gyökerei

Maga a kifejezés nem idegen az indiai kultúra számára, hiszen a hinduiz-
mus, a dzsainizmus és a buddhizmus egyaránt hirdeti az erőszakmentessé-
get mint morális, etikai elvet. Mint etikai érték, legelőször az Upanisádok 
korában, valamint a hinduizmus mellett párhuzamosan kifejlődő két 
heterodox vallási rendszer, a buddhizmus és dzsainizmus keretében jelenik 

3 Az igazsághoz való ragaszkodáson és annak tiszteletén nyugvó, gándhí által Dél-
Afrikában kifejlesztett ellenállási forma, melynek lényege az, hogy emberek, em-
bercsoportok vagy akár egy egész nemzet megtagadja az engedelmességet azon 
törvényekkel szemben, amelyek igazságtalannak bizonyulnak.
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meg, szembefordulva a védikus korszakban bevett áldozati szertartásokkal, 
a véres állatáldozatok bemutatásával. 

Az ortodox bráhminok nagy része gyorsan magáévá tette az ahimszá 
elvét, és elhatárolódott, hátat fordított a védikus korszak erőszakot és vért 
követelő áldozati szertartásainak, de nem tudván teljes mértékben felszá-
molni ezen vallási rituálékat, az áldozatok bemutatását egyrészt erre felha-
talmazott áldozó papokra testálta át, másrészt pedig a szigorú szabályok 
szerint előkészített és bemutatott állatáldozatokat kivonta az erőszakos cse-
lekedetek hatásköréből. ez a folyamat szorosan együtt fejlődött a vegetaria-
nizmusra való áttéréssel, valamint a szexualitás terén bevezetett megszorí-
tásokkal, korlátozásokkal, ugyanis mind a húsevés, mind pedig a szexuális 
érintkezés olyan tevékenységek, amelyek esetenként nem mentesek az erő-
szak, az ezzel járó vér és a halál tisztátalanságától.

Az erőszaktól való elfordulás és az erőszakmentességnek mint etikai 
elvnek az egyre erősebb megszilárdulása a vallásban, számos más problémát 
is felvetett. A kasztrendszerbeli hierarchia második szintjén álló ksatriják4 
számára ugyanis az erőszak alkalmazása elkerülhetetlen volt, hisz a kaszt-
szabályok értelmében vallási, azaz a dharma5 által előírt kötelességük volt 
akár erőszak útján is védelmezni az országot és leszámolni a bűnözőkkel. 
Az ahimszá elve és a dharma között fennálló ellentmondás eredményének 
egyik legszebb példája éppen Asóka uralkodó teljes mértékű lemondása a 
hadviselésről. A két, egymásnak ellentmondó elv összebékítésére tesz kísér-
letet a mahábhárata is, mikor azáltal, hogy a háborút áldozatként definiál-
ja, kivonja ezt az erőszakos cselekedetek kategóriájából. Maga a bhagavad 
Gítá is ajánl megoldást erre a helyzetre akkor, amikor azt mondja, hogy az 
erőszak esetében az egyén cselekedeteit le kell választani a cselekedet kö-
vetkezményeiről, és a harcot úgy kell felfogni, mint belső kötelességet, mint 
szvadharmát.6

Az ahimszának a hinduizmusban betöltött fontos szerepét emeli ki 
joan V. bondurant is, amikor a mahábháratából kölcsönzött „ahimsa 
paramo dharmah”, vagyis „az erőszakmentesség a legfelsőbb vallás vagy 
kötelezettség” aforizmára irányítja a figyelmünket, amely aforizmát a 
„satyannasti paro dharmah”, azaz „az igazságnál nagyszerűbb vallás vagy 

4 A kasztrendszer második kasztjának tagjait jelölik ezzel a gyűjtőszóval. A kasztot 
az uralkodók, harcosok és a fejedelmi családok alkotják.

5 Többjelentésű szó, jelentését általában a szövegkörnyezet adja meg. leggyakoribb 
jelentései „igazság”, rend (kozmikus és társadalmi egyaránt) és törvény, beleértve 
a vallási és világi előírásokat is. ezeken kívül még jelenthet vallást, kötelezettséget 
és tanítást is.

6 A szó jelentése „belső kötelesség”, azon kötelességek összessége, melyeket egyrészt 
a kasztrendszerbeli kötelességek, másrészt pedig a nemi hovatartozás és az életkor, 
életszakasz ír elő egy hindu számára. ezen belső kötelességek megszegése a kar-
mát negatív módon befolyásolja.
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kötelezettség nem létezik” hindu posztulátum mintájára minden eldugott 
kis faluban ismernek és értenek a hinduk.7

Talán még a hinduizmuson belül betöltött szerepénél is fonto-
sabb és erősebb, mondhatni kulcsfontosságú helye van az ahimszának 
a dzsainizmusban. A buddhizmussal párhuzamosan kialakult vallás 
Mahávíra nevéhez kötődik. Az Arhat8 Darshan (Arhat útja) néven ismert 
dzsaina filozófiában az ahimszá központi szerepet tölt be. A dzsaina tanok-
nak megfelelően az üdvözüléshez vezető út alapját a három ékszer képezi, a 
dzsnána (tudás), a sráddha (a dzsaina tanításokban való megrögzött hit) és 
a csáritra (a rossz cselekedetekkel való teljes leszámolás). ez utóbbi öt foga-
dalmat feltételez, melyek közül a legfontosabb az ahimszá, a teljes erőszak-
mentesség, a mindenféle élet kioltásától való maximális tartózkodás válik a 
vallás sarkalatos morális értékévé, amelyhez képest minden más erény csu-
pán ennek másodlagos következménye.9 

Az ahimszának a dzsainizmusban betöltött központi szerepe alá-
támasztásaként kell megemlíteni azt, hogy a vallás hosszasan taglalja a 
himszát és kategorizálja annak fajtáit. Ilyenképpen különbséget tesz az el-
kerülhetetlen erőszak (arambhaja) és az akaratlagos erőszak (anarambhaja) 
között, de ugyanakkor még ezeken belül is alkategóriákat hoz létre. Az elke-
rülhetetlen erőszak kategóriájához tartozik az a fajta erőszak, melyet valaki 
saját mestersége gyakorlása közben, mondhatni automatikus és elkerülhe-
tetlen módon követ el (udijámi), a családi kötelességek teljesítése közben el-
kerülhetetlen módon elkövetett erőszak (grahárambhi), de ugyancsak ebbe 
a kategóriába tartozik a valamely személy vagy tulajdon megvédése érde-
kében elkövetett himszá is (virodhi). Itt kell említést tennünk arról is, hogy 
az ortodox dzsaina szerzetes vallási kötelessége mindent elkövetni az élet 
kioltásának elkerülése érdekében, így köteles száját és orrát fehér gyolccsal 
elkötni, illetve köteles saját maga előtt az utat felseperni, hogy ezáltal is meg-
akadályozza az egyes élőlények életének akaratlan kioltását. ez a minució-
zus odafigyelés jó példája a mindenféle élet maximális tiszteletének.10

A hindu és a dzsaina tanok értelmében a teljes ahimszá gyakorlására 
csakis azok a szent életű emberek képesek, akik szakítottak mindenféle földi 
foglalatossággal, életüket a móksa elérésének szentelték és a teljes lemondást 
gyakorolják.

7 joan V. bondurant: Conquest of Violence. The Gandhian Philosophy of Conflict. 
berkeley, los Angeles, london 1965, 111–113.

8 Az Arhat megnevezés annak a dzsaina szentnek jár ki, aki kilépett az újjászületés 
örök körforgásából. A szó szanszkrit eredetű, jelentése „érdemlésre méltó”.

9 Ajay shanker rai: Gandhian Satyagraha: an analytical and critical approach. 
gandhian studies and peace research series. New Delhi, 2000, 58–59.

10 rhagavan N. Iyer: The moral and Political Thought of mahatma Gandhi. New 
York, 1973, 178–179.
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A szó etimológiáját tekintve a kifejezés az „a” előtagból, fosztókép-
zőből és a „himszá” szóból áll össze. ez utóbbinak a jelentése bántalom, 
pusztítás, így az ahimszá kifejezést leggyakrabban erőszakmentességnek, 
az erőszaktól való tartózkodásnak fordítjuk. ennek ellenére azonban az 
ahimszá több mint egy tagadólagos kifejezés. Mind a hindu, mind pedig a 
dzsaina és buddhista terminológia sajátsága ugyanis, hogy a negatív, taga-
dólagos kifejezések, megfogalmazások jelentése sokkal tágabb körű, mint 
amit maga a szó képes kifejezni, így jelentős rejtett értelemmel is rendel-
keznek. Ilyenképpen az ahimszá teljes értelmét tekintve elmondhatjuk, 
hogy tulajdonképpen nem egy negatív, mindenféle cselekvést elutasító és 
a kontemplatív életmódot előnyben részesítő fogalomról van szó, hanem 
sokkal inkább olyan cselekedetek és tettek sorozatáról, amelyek elutasítják 
az erőszakot, az élet kioltását, és minden olyan cselekedetet, amelynek kö-
vetkezménye ártalmas lehet.

Albert schweitzer az indiai gondolkodásról írt tanulmányában a szó 
ezen jelentésére hívja fel a figyelmet. Arra mutat rá, hogy a himszá tulajdon-
képpen a han ige óhajtó alakja, mely ige a gyilkolás, az erőszak, az élet kiol-
tása, a megsebzés és kárt okozás, ártás jelentéssel bír. ez viszont azt jelenti, 
hogy a himszá tulajdonképpen az erőszak, a gyilkolás, az élet kioltásának 
óhajtását jelenti. ekképpen pedig az ahimszá jelentése nem más, mint az 
erről való lemondás, az ettől való elfordulás.11

az ahimszá mint Gándhí gondolkodásának központi kategóriája

Az erőszaknak számos fajtáját ismerjük, beszélhetünk spontán vagy előre 
megtervezett erőszakról, lehet egyénileg elkövetett és intézményes formá-
ban végrehajtott, lehet testi vagy szellemi, forradalmi vagy önkényes. Az 
erőszakról született könyvtárnyi irodalom vizsgálja annak filozófiáját, pszi-
chológiáját, történetét, társadalmi hatásait stb. ezzel szemben azonban az 
erőszaknélküliség csupán a 20. században került a kutatások középpontjába 
és ebben kiemelkedő szerepe volt a gándhí által kezdeményezett és felépí-
tett szatjágrahának, amely az igazságra és az erőszakmentességre építő el-
lenállási-felszabadító mozgalom volt a brit gyarmatosítók ellen békés harcot 
folytató Indiában. Az erőszaknélküliség szűkös irodalma és az iránta ta-
núsított visszafogottabb kutatói érdeklődés nemcsak annak tulajdonítható, 
hogy mint az erőszak tagadása (ahimszá, non-violence, erőszakmentesség), 
negatív, valamit tagadó, elutasító kifejezéssel van dolgunk, hanem annak is, 
hogy csupán a századforduló után, az 1910-20-as években vált gándhí által 
a politikában is tudatosan használt és alkalmazott eszközzé. ezt megelőző-
en ugyanis nagyrészt csupán a vallásos életben volt jelen, mint a kontempla-

11 joan V. bondurant: i. m., 23–26.
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tív, aszketikus életmód egyik lényegi velejárója és fontos kifejezési formája, 
másrészt pedig az ipari civilizációt elítélő és az ellen tiltakozó, azt kritizáló 
európai viselkedésmintaként volt ismert a köztudatban.

A gándhí-féle ahimszá-koncepció számára e két kontextus egyfor-
mán fontosnak tekinthető, hiszen az erőszakmentesség fontos, mondhatni 
központi szerepet töltött be abban a nacionalista mozgalomban, melynek 
segítségével gándhí mozgósítani próbálta a mélyen vallásos indiai társadal-
mat a brit gyarmati uralkodással szemben.

A következőkben arra teszek kísérletet, hogy feltárjam a gándhí 
által újragondolt és új, többletjelentéssel felruházott ahimszá fogalmat, 
továbbá bemutassam és elemezzem az elmúlt évtizedekben a Mahátma 
nevével fémjelzett erőszaknélküli ellenállással kapcsolatos kutatások 
eredményeinek egy szeletét.

Az előbbi fejezetben azt láttuk, hogy az indiai vallások, kiváltképpen 
a dzsainizmus és a hinduzimus esetében, az ahimszá központi, mondhatni 
kulcsszerepet tölt be. ekképpen talán nem is meglepő, hogy egy mélyen val-
lásos hindu személy életében és gondolkodásában, mint amilyen a Mahátma 
is volt, az ahimszá egyike a mindent meghatározó központi kategóriáknak.

Mint ahogy arra David Hardiman felhívja a figyelmet, gándhínak 
az ahimszáról kialakított koncepciója több vallás és filozófiai tanítás erre 
vonatkozó tanainak „kreatív összedolgozásaként” értelmezhető, értékel-
hető. Hogy miként szintetizálja ezen különböző tanokat és milyen krité-
riumok alapján történik meg a szintetizálandó elemek és tanok kiválasz-
tása, arról talán leginkább az alábbi idézet árulkodik: „Nem vagyok az az 
ember, aki mindent szó szerint ért. következésképpen igyekszem meg-
érteni a világ különböző szent könyveinek a szellemiségét. Az Igazság 
és erőszakmentesség azon tesztjét alkalmazom, amit értelmezés cáljából 
ezen szent szövegek kinyilatkoztatnak. elvetem azt, ami ellentmond en-
nek a tesztnek és magamévá teszem mindazt, ami teljes mértékben meg-
felel a tesztnek.”12

Fontos itt kiemelnünk azt, hogy gándhínak a vallásokkal szem-
ben tanúsított viszonyát sokkal inkább az értelmező-magyarázó visel-
kedés jellemzi, mintsem a dogmatikus-misztikus álláspont. gándhít 
sokkal inkább a vallás szellemisége foglalkoztatja, mintsem a szó szerinti 

12 Mohandas karamchand gandhi: Notes. „sanatana” Hindu. In: g. M. k.: The 
Collected Works of mahatma Gandhi (1–100. köt.) 32. köt. electronic book on 
http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html, 335. Az eredeti szöveg: „I am not 
a literalist. Therefore, I try to understand the spirit of the various scriptures of the 
world. I apply the test of Truth and Ahimsa laid down by these very scriptures for 
interpretation. I reject what is inconsistent with that test, and I appropriate all that 
is consistent with it.” (Ford. sz. D.)
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kinyilatkoztatások. ez a fajta viszonyulás tette lehetővé gándhí számára 
azt, hogy akár saját vallásával is kritikus és elítélő módon szembeforduljon.13

Már a kezdet kezdetén fontos leszögezni azonban azt, hogy gándhí 
teljes mértékben újraértelmezi az indiai vallásos hagyományokban gyöke-
rező erőszakmentességet, sokkal több rétegű és pozitívabb jelentést tulajdo-
nít a fogalomnak, mint azt a vallásos értelmezések tették.

Az ahimszá fogalmának pontos és alapos kidolgozására gándhí a 
rowlatt Törvény14 ellen szervezett hartált15 követően kerít sort, amikor 
a saját elveit gyakorlatba ültetvén rádöbben arra, hogy a spontán módon 
megszervezett polgári engedetlenségi mozgalom teljes Indiára történő ki-
terjesztése lehetetlen anélkül, hogy néhány nagyon egyértelmű és mindenki 
által megértett szervezési alapelv ne kerülne kidolgozásra és ezt egy csoport 
viharedzett és tiszta szívű önkéntes képes ne lenne alaposan és teljes mér-
tékben elsajátítani. Tulajdonképpen a szatjágraha szervezeti kereteinek, el-
veinek és szigorú szabályainak a kidolgozása egybeesik az ahimszá elvének 
részletekbe menően történő kidolgozásával.

gándhí rájött arra, hogy a teljes Indiára kiterjesztett szatjágraha csak-
is akkor hozhat valódi sikereket, ha képesek lesznek a nagy tömegeket kor-
dában tartani, fegyelmezni és a nemzeti célok iránt elkötelezetté tenni. Ah-
hoz ugyanis, hogy a nagy tömegeket értelmesen és céltudatosan be lehessen 
vonni a britek ellen szervezett politikai kampányokba, meg kellett szabni a 
szatjágrahának mint ellenállási mozgalomnak az alapvető elveit. ezen elvek 
meghatározásában játszott óriási szerepet az ahimszá, amely tulajdonkép-
pen minden szatjágrahí16 viselkedését irányító és szabályozó szervezési elv-
ként jelenik meg. Másképpen fogalmazva a szatjágraha eredményes alkal-
mazásának elengedhetetlen és kritikus eleme kell hogy legyen az ahimszá. 

Az ahimszá ugyanakkor nemcsak szervezési, hanem alapvető elvként 
is működött, hiszen nemcsak megszabta a britek elleni kampány természe-
tét, hanem azáltal, hogy irányt mutatott a mozgalomban résztvevők számá-
ra, strukturálta az ellenállás formáját is. Ilyen értelemben tulajdonképpen 
13 Akeel bilgrami: gandhi’s religion and Its relation to Politics. In: judith M. brown 

– Anthony Parell (eds.): The Cambridge Companion to Gandhi. cambridge, 2011, 
95–96.

14 Az első világháború alatt India végig kiállt a britek mellett és a háborús erőfeszí-
tésekért cserében a brit kormánytól a domíniumi státust remélte elnyerni. erre 
azonban a háború végeztével sem került sor, ami nagy elégedetlenséget váltott ki 
India-szerte. Az általános felháborodás hallatán a brit kormány egy bizottságot 
nevezett ki a helyzet felmérése érdekében, melynek élére sir rowlatt bírót nevez-
ték ki. A rowlatt-bizottság jelentése nyomán látott napvilágot a rowlatt Törvény 
néven elhíresült intézkedéscsomag, amely nemhogy domíniumi státust biztosí-
tott volna India számára, hanem számos megszorító intézkedést tartalmazott. 
A rowlatt Törvény kihirdetésekor (1919. március 18.) döntött úgy gándhí, hogy 
meghirdeti az országos hartált, melyre 1919. április 6-án került sor.

15 böjttel és imával egybekötött teljes munkabeszüntetést, sztrájkot jelent.
16 A kifejezés azt a személyt jelöli, aki a szatjágraha követőjének vallja magát.
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az ahimszá az erőszakmentesség tudományaként írható le, hiszen ez szol-
gáltatta a gandhiánus politikai mobilizáció alapvető szabályait, amelyben a 
civil ellenállók a nemzet erőszakmentes hadseregét jelentették. Akárcsak a 
hagyományos hadsereg esetében, a felelősség, a teher ebben az esetben sem 
a tömegek vállát nyomta, hanem az egyes vezetőkét. Akárcsak a katonák 
esetében, akik nem ismerik a teljes hadtudományt, a szatjágrahí esetében 
is az a legfontosabb, hogy a katona higgyen vezetőjében és becsületesen kö-
vesse annak minden utasítását, valamint kész legyen akár a halált is vállalni 
anélkül, hogy az ellenségnek – helyesebben ellenfélnek – rosszakarója lenne 
vagy rosszindulattal viseltetnék iránta. 

gándhí elveti azt a vallásos felfogást, miszerint a szentekkel és a hét-
köznapi emberekkel szemben a vallás különböző elvárásokat és kötelezett-
ségeket támaszt, és ezzel egyidejűleg átértelmezi a vallási hagyományban 
gyökerező ősi indiai fogalmakat, sokkal inkább modernnek számító társa-
dalmi-politikai, mintsem misztikus tartalommal tölti fel őket – ennek kö-
vetkeztében sikerült az ahimszá kifejezést kitágítania, oly módon új érte-
lemmel felruháznia, hogy az közben megőrizte eredeti jelentését is.

edward Thompson jegyzi meg a gándhí-féle ahimszá fogalom kap-
csán: gándhíra az utókor úgy fog emlékezni, mint azon kevés személy egyi-
kére, akiknek sikerült egy korszakra egy eszme pecsétjét ütniük. ez az esz-
me pedig az erőszaknélküliség.17 Hasonlóképpen nyilatkozik gándhíról 
Douglas Allen is, aki szerint gándhí az erőszakmentesség filozófiájának 
legismertebb hirdetője és gyakorlója marad a 21. században is.18

korábban az erőszakmentesség csupán a vallásos irodalomban jutott 
vezető szerephez, mint sarkalatos etikai érték, a politikusok és a politikai 
filozófia művelői viszont azt tartották feladatuknak, hogy az erőszak alkal-
mazásának és a hatalom gyakorlásának jogosultságáról elmélkedjenek. erre 
a kijelentésre alapozva teszi fel a kérdést Iyer: elképzelhető-e talán, hogy 
gándhí egész egyszerűen vak volt és nem látta a morális elvek és a társadal-
mi tények között tátongó óriási szakadékot, amikor abban bízott, hogy az 
ahimszá olyan politikai eszközzé és társadalmi céllá válhat, amely közvetlen 
módon alkalmazható az adott helyzetben? Vagy talán annyira elvakult pa-
cifista volt, hogy képtelennek bizonyult felfogni és megérteni a társadalmi 
és politikai konfliktusok természetét? Iyer szerint mindkét kérdésre csak-
is nemleges válasz adható. gándhí ugyanis meggyőződéssel vallotta, hogy 

17 edward Thompson: „gandhi: A character study”. In: sarvepalli radhakrishnan 
(ed.): mahatma Gandhi. Essays and reflections on His Life and Work. Mumbai é. 
n., 297. Az eredeti szöveg: „gandhi will be remembered as one of the very few who 
have set the stamp of an idea on an epoch. That idea is Non-violence.” (Ford. sz. 
D.).

18 Allen Douglas: Mahatma gandhi’s Philosophy of Violence, Nonviolence and edu-
cation. In: D. A. lanham (ed.): The Philosophy of mahatma Gandhi for the Twenty-
First Century. 2008, 33.
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az élet bármely területén csakis az erőszakmentes cselekedetek hozhatják 
meg a várt, tartós eredményeket. Az erőszakos cselekedeteket még a legne-
mesebb cél érdekében sem szabad alkalmazni, vallja gándhí, hisz semmi, 
amihez az erőszak jelei tapadnak, nem lehet tartós, és előbb vagy utóbb erő-
szakot szül. Az elnyomót erőszak útján megsemmisíteni, a vétkest, a bűnöst 
megbüntetni annyit jelent, mint újabb erőszakot generálni. Az egyedüli reá-
lis felszabadulás csakis az lehet, amely egyaránt felszabadítja az elnyomottat 
és az elnyomót. ennek útja pedig az erőszakmentesség, az egyéni szenvedés, 
az ellenféllel szemben tanúsított megértés és szeretet, hiszen csakis ezáltal 
érhető el az, hogy az ellenfél megváltozzék, és ellenségből baráttá váljék.19

A Mahátma érdeklődését az erőszakmentesség iránt a bhagavad Gítá 
ébresztette fel, melynek olvasását követően a kifejezés számára a lelki sza-
badságot, a tárgyi világhoz való nem-ragaszkodást, a gyűlölet-, büszkeség- 
és indulatmentes életet jelentette. Az erőszakmentességbe vetett hitét to-
vább erősítette lev Tolsztojnak az Isten országa bennünk lakozik című írása. 
A dzsainizmus, a hinduizmus, a buddhizmus és a kereszténység hatására 
gándhí folyamatosan foglalkozik az ahimszával. egy 1916-ban megjelent 
értekezésében már különbséget tesz a negatív és az pozitív ahimszá között. 
erről a következőképpen ír:

„Negatív formájában annyit jelent, mint nem bántalmazni semmiféle 
élőlényt sem testi, sem pedig szellemi értelemben. következésképpen nem 
fogok bántalmazni egyetlen bűncselekményt elkövetőt sem és nem fogok 
mentális szenvedést okozni neki azáltal, hogy rosszindulattal viseltetek 
iránta. ez a kijelentés nem fedi le azonban a jogsértő azon szenvedéseit, me-
lyeket saját természetes tetteim okoznak, de nem a rosszindulatból származ-
nak. […] Az ahimszá szándékos egyéni szenvedést feltételez és nem a felté-
telezett jogsértő szándékos megbüntetését. Pozitív formájában az ahimszá 
a legnagyobb szeretetet és könyörületességet jelenti. Ha az ahimszá köve-
tőjének tartom magam, szeretnem kell ellenségemet. Ugyanazokat a sza-
bályokat kell alkalmaznom a jogsértő, ellenségem vagy számomra idegen 
személy esetében is, mint amelyeket jogsértő édesapám vagy fiam esetében 
alkalmaznék. Az ahimszának ez az aktív formája szükségképpen magába 
foglalja az igazságot és a bátorságot. […] Az ahimszá valódi értelme, sze-
rény véleményem szerint, gyógyír minden rosszra, legyen az evilági vagy 
túlvilági.”20 

19 r. N. Iyer: i. m., 173–180.
20 Mohandas karamchand gandhi: on Ahimsa: reply To lala lajpat rai. In: g. 

M. k.: The Collected Works of mahatma Gandhi (1–100. köt.) 15. köt. electronic 
book on http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html, 252. Az eredeti szöveg: 
„In its negative form, it means not injuring any living being, whether by body or 
mind. I may not therefore hurt the person of any wrong-doer, or bear any ill will 
to him and so cause him mental suffering. This statement does not cover suffering 
caused to the wrong-doer by natural acts of mine which do not proceed from ill 
will. […] Ahimsa requires deliberate self-suffering, not a deliberate injuring of 
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Az ahimszá két típusának különválasztásával, mint ahogy arra Iyer 
rámutat, gándhí tulajdonképpen kitágítja a fogalom eddigi szűk, negatív 
jelentését a nem-ölés és nem-ártás határain túlra, mégpedig úgy, hogy olyan 
pozitív jelentéstartalmakkal ruházza fel, mint az igazság, a szeretet, az irgal-
masság. Az ahimszá a lemondás útja, együtt jár a folyamatos szenvedéssel 
és a végtelen türelem gyakorlásával. ebben az új jelentésében nem csupán az 
ellenséggel szemben tanúsított őszinte megértést feltételezi, hanem egyene-
sen az ellenség létezésének tagadását feltételezi.

Akárcsak a szatja esetében, gándhí az ahimszá esetében is olyany-
nyira felduzzasztja annak jelentéstartalmát, hogy sok esetben már zavaró 
és megtévesztő lehet az olvasó számára. Annak érdekében, hogy minél 
több erkölcsi értéket magában foglaljon, gándhít olvasva azt tapasztal-
juk, hogy az ahimszá egyszerre jelent alázatosságot, megbocsátást, sze-
retetet, irgalmasságot, könyörületességet, önzetlenséget, önfeláldozást, 
bátorságot, erőt, kitartást, lemondást, szelídséget és tisztaságot. ehhez 
hasonlóan a himszá kifejezést is lényegesen szélesebb értelemben hasz-
nálja, mint őelőtte bárki, jelentése nála: hazugság, csalás, ármánykodás, 
csalárdság stb., egyszóval mindazt, ami gonosz cselekedetnek számít, 
gándhí megpróbált ezzel a kifejezéssel leírni. 

A két fogalom jelentésének ilyen mértékben történő kitágítása okozta 
fogalmi zavarra azonban nagyon könnyen fény derülhet, amennyiben rávi-
lágítunk ennek gyökereire.

Mindenekelőtt fontos megjegyezni, hogy gándhí annak ellenére, 
hogy az ahimszát univerzálisan alkalmazhatónak tartotta, azt gondolta, 
hogy annak gyakorlását a szatjágraha mozgalom néhány elkötelezett hívé-
nek példáján lehetne a legkönnyebben tanítani, akik nemcsak felesküdtek 
az ahimszá gyakorlására, hanem átestek egy olyan átfogó spirituális és er-
kölcsi nevelésen is, amely lehetővé teszi számukra az abszolút ahimszá min-
dent magában foglaló és nehezen felfogható jellegének megértését. csakis 
ennek az ismeretnek, tudásnak a birtokában kerülhető el ugyanis az, hogy 
az ahimszá igazi gyakorlói ne essenek a ritualizmus csapdájába és ezáltal 
az ahimszá tana ne váljon számukra is egy „merev és élettelen dogmává”, 
amely csupán arra jó, hogy a vallás nevében lehetővé tegye az álszenteske-
dést és az igazság meghamisítását.

Ugyanakkor arról is fontos beszélni, hogy mind a dzsainizmus, mind 
pedig a buddhizmus azt hirdeti, hogy minden bűn tulajdonképpen a himszá 
különböző megnyilvánulása, módosulása vagy egyenes következménye, az 

the supposed wrong-doer. In its positive form, ahimsa means the largest love, the 
greatest charity. If I am a follower of ahimsa, I must love my enemy. I must apply 
the same rule to the wrong-doer who is my enemy or a stranger to me, as I would to 
my wrong-doing father or son. This active Ahimsa necessarily includes truth and 
fearlessness. […] Ahimsa, truly understood, is, in my humble opinion, apanacea 
for all evils mundane and extra-mundane.” (Ford. sz. D.)
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egyetlen és alapvető bűn pedig nem egyéb, mint az attaváda.21 A dzsainista 
tanításoknak megfelelően az a személy, aki képes leküzdeni ezt a bűnt, min-
den más bűntől megszabadul, míg az, aki erre képtelen, tulajdonképpen 
egyetlen erénnyel sem bírhat. Maga az erőszak is ebben a központi bűnben 
gyökerezik és nehezen megfogható, beazonosítható formákat ölthet ma-
gára. éppen ezért azokban az esetekben az erkölcs leple alatt számos eset-
ben félreismerhető. „bárhol, ahol emberi, mulandó érdekek ütköznek, az 
ember hajlamos az erőszakhoz folyamodni”, írja gándhí.22 Az egyéni ér-
dekek mindenek felettisége, a személyes haszon bármi áron történő meg-
szerzése tulajdonképpen nem más, mint a legfelsőbb lénytől, az Abszo-
lút Igazságtól, azaz az Istentől való elidegenedés eretnekségéből származó 
himszá. Tulajdonképpen minden olyan cselekedet, amelynek mozgató-
rugója a cselekedet következményéhez, eredményéhez való ragaszkodás 
és kötődés, a himszá gyökerének tekinthető. Az erőszakmentesség csakis 
akkor gyakorolható, ha az ahimszá követője el tud vonatkoztatni a konf-
liktus vagy a gyűlölet okától, és a konfliktus létének tudatában képes a 
konfliktust okozó személyekre összpontosítani anélkül, hogy bármiféle 
elvárást fogalmazna meg. 

Annak ellenére, hogy szinonimaként előszeretettel használta az erő-
szakmentesség negatív megnevezést, gándhi az ahimszát mindig pozitív 
erőnek tekintette, amely képes felülkerekedni a kegyetlenség és emberte-
lenség minden formáján. Az ahimszá gándhí szerint értelmezhető isteni 
szeretetként, amelyet azonban a szent életű emberek képesek felfogni és 
értelmezni, éppen ezért a hétköznapi használat során fontos, hogy megkü-
lönböztessük a szeretet érzésétől és a jóindulattól, akárcsak az erőszak merő 
utálatától, gyűlöletétől. Az ahimszá nem jelenti a gonoszság elleni harcról 
történő teljes és végleges lemondást, sőt mi több, egy sokkal aktívabb és 
hatékonyabb küzdelmet feltételez, mint a megtorlás, amely természeténél 
fogva fokozza a gonoszságot. Az ahimszá ugyanis nem a gonosz azonnali 
és végleges megsemmisítésére törekszik, hanem a gonoszságot elkövető sze-
mély megváltoztatására. „Teljes mértékben arra törekszem, hogy a zsar-
nok kardjának élét eltompítsam, de nem azáltal, hogy egy élesebb fegyvert 
emelek ellene, hanem azáltal, hogy fizikai ellenállást nem tanúsítva, csa-
lódást okozok számára. Az erőszak helyett általam felkínált lelki ellen-
állás ellehetetleníti őt. először meghökkenést vált ki belőle, végül pedig 

21 Páli eredetű szó, jelentése a lélek vagy az egyéni én elkülönülése az egy egyetemes 
végtelen én-től, vagyis az átman és brahman, az egyéni lélek és a kozmikus vi-
láglélek egységének megkérdőjelezése, más szóval az Istentől való elidegenedés, 
elfordulás.

22 M. k. gandhi: History of the satyagraha Ashram. In: The Collected Works 
of mahatma Gandhi (1–100. köt.) 56. köt. electronic book on http://www.
gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html, 162.
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elismerésre kényszeríti, amely elismerés azonban nem megalázza őt, ha-
nem felemelő hatással lesz rá.”23 

Mint ahogy a fentebbi plasztikus megfogalmazásból is kiderül, az 
ahimszá szerepe nem az erőszakkal történő elfojtás, a kényszerítés vagy kor-
látozás, hanem sokkal inkább a meggyőzés, a rossz útról való letérítés, a meg-
térítés. éppen ezért egy nehézkes és hosszadalmas folyamat, amely azonban 
képes a követője számára lelki újjászületést eredményezni. Az ahimszá egy 
másik fontos alapeleme az egyéni szenvedés, amely egyenes következménye 
az igazságtalan törvények elutasításának és ami ezzel jár: a személyes kelle-
metlenségek és szenvedések elfogadása. éppen ezért az ahimszá gyakorlása 
bátorságot és lelki erőt feltételez, ugyanis az egyéni szenvedés elképzelhe-
tetlen azon belső erő nélkül, amely képes hozzásegíteni az egyént ahhoz, 
hogy elviselje a terheket, megpróbáltatásokat, nehézségeket. gándhí szerint 
csakis az egyéni szenvedés az, amely képes a rosszat legyőzni, hisz az ellenfél 
legyőzésének egyedüli igazi útja, ha az ember eltűri, elszenvedi gonoszságát 
és ugyanakkor, mint embertársat, hozzásegíti ahhoz, hogy mássá legyen.

A fentiekből az is kiderül: gándhí számára az ahimszá olyan alap-
vető és egyetemes kötelezettség, amely nélkül megszűnnénk emberek len-
ni. Ugyanakkor arra is fény derült, hogy a gandhiánus erőszakmentesség 
nem egy passzív fogalom, nem egy passzív, kontemplatív állapotot tükröző 
kifejezés, hanem aktivitást feltételező állapot, amely tele van erővel: a po-
zitív irányba történő befolyásolás és meggyőzés, valamint a morális kény-
szer erejét hordozza magában, amely az ahimszát gyakorló egyén számára 
erőt biztosít a konstruktív és erőszakmentes cselekedetek megtételére és 
az azzal járó egyéni szenvedés elviselésére. ez az erő azonban nem fizi-
kai erő, hanem a lélek ereje, éppen ezért az ahimszát egyaránt gyakorol-
hatják a gyerekek, az asszonyok és férfiak, szemben a fizikai erőn alapu-
ló erőszakkal, himszával. Az ahimszá úgy hat az erőszakra, a zsarnokság 
és az igazságtalanság minden formájára, mint fény a sötétségre. gándhí 
szavait idézve, az ahimszá „egy minden körülmények között betartandó 
egyetemes törvény”,24 „a világon az egyik legnagyszerűbb alapelv, amelyet 

23 M. k. gandhi: From europe. In: The Collected Works of mahatma Gandhi (1–100. 
köt.) 33. köt. electronic book on http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html. 
74. Az eredeti szöveg: „I seek entirely to blunt the edge of the tyrant’s sword, 
not by putting up against it a sharpen edged weapon, but by disappointing his 
expectation that I would be offering physical resistance. The resistance of the soul 
that I should offer instead would elude him. It would at first dazzle him and at 
last compel recognition from him which recognition would not humiliate him but 
would uplift him. (Ford. sz. D.)

24 M. k. gandhi: To the Princess. In: The Collected Works of mahatma Gandhi (1–
100. köt.) 76. köt. electronic book on http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.
html, 93. Az eredeti szöveg: “Non-violence is an universal law acting under all 
circumstances.” (Ford. sz. D.)
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semmiféle földi erő nem képes megsemmisíteni”,25 „az emberiség birtoká-
ban lévő leghatalmasabb erő.”26

az ahimszá politikai-társadalmi alkalmazása

„Az erőszakmentesség a politika egyik új, még a fejlődés folyamatában 
lévő fegyvere. Hatalmas lehetőségei még nincsenek kiaknázva. ezek kiak-
názására csakis akkor kerülhet sor, ha széles skálán, különféle területeken 
gyakorolják”27 – vallotta a Mahátma egy 1937-ben, a Haridzsán28 hasáb-
jain megjelent cikkében. gándhí életének utolsó évtizedei tulajdonkép-
pen ennek a kísérletnek a jegyében teltek el: igyekezett az ahimszát minél 
több területen és minél nagyobb tömegek bevonásával tesztelni, miközben 
egyre nagyobb tökélyre fejlesztette az igazságon és erőszakmentességen 
alapuló szatjágraha mozgalmat.

gándhí felfogásában – ahogyan arra Iyer rámutat – az ahimszá al-
kalmazhatóságát az az állandó irányelv alapozza meg, amelynek értelmé-
ben a kormányzás aktusára csakis addig kerülhet sor, amíg a társadalom, 
a tömeg, tudatosan vagy tudattalanul, de beleegyezését, jóváhagyását 
adja ahhoz, hogy kormányozzák. A hatalmon lévők számára a kormány-
zás aktusa – vagyis a hatalom gyakorlása, beleértve akár az erőszak al-
kalmazását is – természetes állapot, de a kormányzottak, a hatalomnak 
engedelmeskedők mindig többen vannak és a kormányzattal szembeni 
nemtetszésüket a fizikai erő vagy a lélek ereje által is kinyilváníthatják. 
Amennyiben a fizikai erő útját választják, a himszá útjára lépnek és em-
berhez nem illő módon kezdenek el viselkedni. Ha ellenben a lélek erejét 
vetik be a kormányzat elleni harcban, minden esélyük megvan arra, hogy 
emberhez méltóan szegüljenek szembe az igazságtalan törvényekkel és 
rendelkezésekkel.

25 M. k. gandhi: How can Violence be stoped? In: The Collected Works of mahatma 
Gandhi (1–100. köt.) 90. köt. electronic book on http://www.gandhiserve.org/
cwmg/cwmg.html. 374. Az eredeti szöveg: „[…] ahimsa is one of the world’s great 
principles which no power on earth can wipe out.” (Ford. sz. D.)

26 M. k. gandhi: Meaning of Non-Violence. In: The Collected Works of mahatma 
Gandhi (1–100. köt.) 67. köt. electronic book on http://www.gandhiserve.org/
cwmg/cwmg.html, 263. Az eredeti szöveg: „Non-violence is the greatest force at 
the disposal of mankind.” (Ford.: Aklan Anna katalin).

27 M. k. gandhi: civil liberty. In: The Collected Works of mahatma Gandhi (1–100. 
köt.) 72. köt. electronic book on http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html. 
364. Az eredeti szöveg: „Non-violence in politics is a new weapon in the process of 
evolution. Its vast possibilities are yet unexplored. The exploration can take place 
only if it is practised on a big scale and in various fields.” (Ford. sz. D.)

28 A Haridzsán egyike a gándhí által Indiában szerkesztett újságoknak. Hindi és 
gudzsaráti nyelven jelent meg, eltérően az angol nyelvű Indian opiniontól.
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A kormányzat és a kormányzottak viszonyát tehát vagy a törvény 
kényszere és az erőszak szabályozza, ami mindig csak ideiglenes megol-
dásokat és pillanatnyi eredményeket képes produkálni, vagy pedig a békés 
megbeszélések és tárgyalások jellemzik, ami tartós eredményeket képes 
szülni. Természetesen ez egy ideális állapot, ezt a Mahátma is belátta. Az 
erőszakmentességet anélkül kell a politikum befolyásolására felhasználni, 
hogy a politika korrumpáló hatása alá kerülne, azonban abban a pillanat-
ban, hogy az erőszakmentesség a politika színterére lép és ezáltal hatalom-
hoz jut, ellentmondásba kerül önmagával. gándhí elismerte azt, hogy a 
dolgok jelen állása szerint elképzelhetetlen, hogy egy modern állam fenn 
tudjon maradni az erőszak teljes és végleges kizárásával, hiszen folyama-
tosan ki van téve belső és külső fenyegetettségnek. Ugyanakkor gándhí 
hitte és vallotta, hogy egy államot nagymértékben meg lehet szervezni az 
erőszakmentességre alapozva – szerinte jó példa erre az Asóka által szer-
vezett állam. ennek viszont alapvető feltétele, hogy az általános akarat ki-
nyilvánítását semmiféle kényszerítő erő ne korlátozza, ugyanakkor pedig a 
kizsákmányolás semmiféle formája ne legyen jelen az erőszakmentesség el-
vén szerveződő államban. éppen ezért egyértelmű, hogy mindaddig, amíg 
egy társadalom gazdagokra és szegényekre tagolódik, ez a cél nem meg-
valósítható. A társadalmi egyenlőtlenség ugyanis megsérti a mindenféle 
javakról való teljes lemondás doktrínáját és felkelti a magántulajdonhoz és 
a hatalomhoz való ragaszkodást, ami a himszá egyik formája. Mindaddig, 
amíg a magántulajdonhoz való ragaszkodás a társadalomból el nem tűnik, 
az állam nem képes sem enyhíteni, sem pedig teljes mértékben megszün-
tetni azt a kényszerítő erőt, amely tulajdonképpen az államon belüli rendet 
hivatott fenntartani.

gándhí tudatában volt annak, hogy senki sem képes a teljes és ab-
szolút erőszakmentesség gyakorlására, viszont tudatosan és folyamato-
san használta az erőszakmentes nemzet, erőszakmentes állam, erőszak-
mentes társadalom és demokrácia kifejezéseket, mint olyan modelleket, 
amelyek egy másfajta „lét” serkentő és ösztönző standardjait képesek fo-
lyamatosan szolgáltatni. Ugyanakkor annak is tudatában volt, hogy tör-
vények nélkül egy ország képtelen a működésre és fennmaradásra, hogy 
a himszá teljes és végleges felszámolása mindaddig lehetetlen, amíg az ál-
lamnak minden egyes állampolgárát képviselnie kell. ezzel szemben vi-
szont meggyőződéssel állította, hogy az igazi demokráciában a törvények 
kényszerítő, megszorító elemei lassan és fokozatosan mérsékelhetőek, és ez 
a civilizáltság, a fejlődés és a felvilágosodás jele a társadalomban. gándhí 
fő célkitűzése arra irányult, hogy a társadalmon belül minél több egyén 
fogadja el az ahimszát, mint az egyetlen és abszolút morális értéket, mint 
a társadalmi és politikai cselekedetek legfontosabb, széles körben érvényes 
elvét. A Mahátma tulajdonképpen a társadalom minden tagjától ugyan-
azt várja el, amit elvár saját magától, amikor a következőket mondja: „Az 
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erőszakmentesség megváltoztathatatlan hitvallás. Még akkor is követni 
kell, ha tombol körülötted az erőszak.”29 Az emberiségnek, az emberi tár-
sadalomnak ahhoz hasonló fejlődésen kell keresztülmennie, mint amit már 
megtett, s amelynek eredményeképpen ma már egyértelműen elutasítja a 
megtorló büntetés azon formáit, amelyek a himszá részei, s valamikor ter-
mészetesnek és magától értetődőnek tűntek, amilyen a rabszolgaság, a ha-
lálbüntetés, a kínzás, a párbaj, a kollektív büntetés vagy a bosszúállás, az 
állatokkal szembeni kegyetlenség, az ostorozás vagy a testi fenyítés más 
formái. A gándhí által mutatott irány egyértelmű: az emberiségnek el kell 
érnie azt, hogy az ahimszá képezze a társadalmak etikai-morális alapját, 
éppen ezért az ahimszára úgy tekint, mint egy azonnali szükségességre és 
nem mint egy távoli kívánalomra, egy óhajtott célra. Megvalósítása kapcsán 
abban bízott, hogy az ahimszá szellemével teljes mértékben átitatódott né-
hány egyén példája képes lesz arra, hogy az egész társadalmat megfertőzze.

A Mahátma úgy tekint az egyénre, mint aki megfelelően erős és felké-
szült ahhoz, hogy képes legyen döntéseket hozni, választani és morális életet 
élni. ehhez viszont szükség van arra, hogy az egyén maximálisan odafi-
gyeljen azokra az eszközökre, amelyeket tettei során használni készül, hi-
szen mi, emberek, nem rendelkezünk semmiféle ellenőrzési vagy irányítási 
képességgel a célok fölött, mi csupán az eszközök megválasztása kapcsán 
rendelkezünk kellő hatalommal. gándhí ugyanis azt vallja, hogy az erőszak 
tulajdonképpen az eszközök és a célok körüli zűrzavar eredménye. erősza-
kos konfliktusok esetén ugyanis bármilyen eszköz elfogadott a végső győ-
zelem elérése érdekében. Ha az erőszak képviselőjét kérdezzük, azt halljuk, 
hogy hasonló eszközökkel csakis hasonló eredményekre juthatunk, vagyis a 
„ki mint vet, úgy arat” közmondást parafrazálva, aki erőszakot vet – az erő-
szak eszközeit használva próbál egy konfliktust megoldani –, az erőszakot 
is arat. Míg az erőszak képviselői számára az eszközök nem egyebek, mint 
egyszerű eszközök, gándhí számára az eszközök jelentenek mindent, hi-
szen a cél mindig az eszköz függvénye, az eszköz-cél kapcsolatrendszerben 
a megválasztott eszköz mindig hatással lesz az elért célra. „Azt mondják, 
hogy ’Az eszközök végül is csupán eszközök’. én azt mondanám, hogy ’az 
eszközök tulajdonképpen minden’. Amilyenek az eszközök, olyan a vég(cél) 
is. […] Az erőszakos eszközök erőszakos szvarádzsot eredményeznek. ez 
viszont veszélyt jelentene a világ és India számára egyaránt. […] erőfeszíté-
seket tettem annak érdekében, hogy az országot megtartsam a tisztán békés 
és törvényes eszközök útján.”30 

29 Idézi Aklan Anna katalin (szerk.): Gandhi. Esszék, aforizmák, idézetek. bp., é. n., 
267.

30 gandhi, Mohandas karamchand: An Appeal to the Nation. In: g. M. k.: The 
Collected Works of mahatma Gandhi (1–100. köt.) 28. köt. electronic book on 
http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html. 310. Az eredeti szöveg: „They say 
»means are after all means«. I would say »means are after all everything«. As the 
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következtetések

Mindenekelőtt fontosnak tartom megjegyezni, hogy gándhí az ahimszá 
esetében is úgy jár el, mint ahogy a szatja esetében tette, vagyis egy hagyo-
mányos kifejezéshez folyamodik annak érdekében, hogy új jelentésrétegek-
kel ellátott üzenetet juttasson el a nagy tömegekhez. A Mahátma oly módon 
értelmezi újra a hagyományokat, hogy a nagy tömegek számára jól ismert 
kifejezésekbe bújtatva új, forradalmi eszméket és elveket hirdet meg, ame-
lyek éppen a hagyományos köntösnek köszönhetően szinte azonnal célba 
jutnak és a forradalmian új célok érdekében bevetésre is kerülnek. 

Ugyanakkor a gandhiánus fogalomfejlődés szinkretikus jellegű, 
ugyanis egyaránt ötvözi a hagyományosat és a modernet, a keletit és a nyu-
gatit, a vallásosat és a szekularizáltat. éppen ezen szinkretikus jellegüknek 
köszönhetően a gandhiánus fogalmak és eszmék éppúgy ismerősen csen-
genek a kasztrendszer legalsó szintjén álló érinthetetlen vagy az indiai pa-
raszt számára, mint a kitűnő angolsággal beszélő, a legújabb londoni di-
vat szerint öltöző indiai gyáros vagy filozófus számára. Az általa használt 
alapelvek és kategóriák közül csupán a szatjágraha bizonyult mesterkéltnek, 
hisz egy kitalált fogalom, de ennek is két ismert, szanszkrit eredetű kifejezés 
volt az alapja, mely mélyen gyökerezik az indiai vallásos gondolkodásban. 
A Mahátma az összes többit abból a gazdag vallási hagyományból merítet-
te, melynek termékeny szülőföldje India. gándhínak erről a módszeréről 
Dzsaváharlál Néhru azt mondja, hogy gándhí a népnek szánt üzenetét a 
Védák, a bhagavad-Gítá és a Manu törvénykönyve tanításaira és fogalmaira 
építette, de mindezt úgy tette, hogy a hagyományos szemléletbe sikeresen 
beépítette azokat az idegen szempontokat, amelyek a Nyugat racionalista, 
humanista értékeire alapoznak.

gándhí tulajdonképpen nem tesz egyebet, mint az ahimszának a 
vallási dimenziója mellé egy újabb, ezúttal politikai-társadalmi dimenziót 
épít, magát a fogalmat értelmezhetővé és elfogadhatóvá teszi a társada-
lom és a politikum számára azáltal, hogy a politikai és társadalmi igaz-
ságok felkutatására pozitív erőként az erőszakmentes cselekedetek teljes 
tárházát biztosítja. Ugyanakkor viszont azáltal, hogy mondanivalója alá-
támasztására az indiai mitológiára és vallásos hagyományra hivatkozik 
és támaszkodik, mind a politikum, mind pedig az ortodox hívek körében 
elégedetlenséget váltott ki.

gándhínak az ahimszába vetett hitéről tett szóbeli tanúságtételével 
szeretném zárni ezt a dolgozatot, mely a következőképpen hangzik: „Meg-
szakítás nélkül immár több mint ötven éve tudományos pontossággal gya-
korlom az erőszakmentességet és annak lehetőségeit. Alkalmaztam az élet 

means, so the end. Violent means will give violent swaraj. That would be a menace 
to the world and to India herself. […] I have been endeavouring to keep the count-
ry to means that are purely »peaceful and legitimate«” (Ford. sz. D.)
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minden területén, a családi életben, az intézmények, a gazdaság és a politi-
ka terén. Nincs tudomásom egyetlen olyan esetről sem, amikor kudarcot 
vallott volna. Amikor ritkán úgy tűnt, hogy kudarcot vallott, mindezt saját 
tökéletlenségemnek tulajdonítottam. Nem követelem meg a tökéletességet 
magam számára, azonban igényt tartok a szenvedélyes igazságkereső címre, 
ami tulajdonképpen az Istennek egy másik neve. kutatásom során rábuk-
kantam az erőszakmentességre. ennek terjesztése életküldetésemmé vált.”31

gándhí életében és gondolkodásában a szatja és az ahimszá között 
szerves, dialektikus, kölcsönösen egymásra ható és egymást erősítő kapcso-
lat létezik, amely kapcsolatban a szatja tulajdonképpen a cél és az ahimszá a 
cél elérését lehetővé tevő eszköz. 

31 gandhi, Mohandas karamchand: To every briton. In: g. M. k.: The Collected 
Works of mahatma Gandhi (1–100. köt.) 78. köt. electronic book on http://www.
gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html. 388. Az eredeti szöveg: “I have been practising 
with scientific precision non-violence and its possibilities for an unbroken period 
of over fifty years. I have applied it in every walk of life, domestic, institutional, 
economic and political. I know of no single case in which it has failed. Where it has 
seemed sometimes to have failed, I have ascribed it to my imperfections. I claim no 
perfection for my self. but I do claim to be a passionate seeker after Truth, which 
is but another name for god. In the course of the search the discovery of non-
violence came to me. Its spread is my life-mission.” (Ford. sz. D.) 
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ElOlDOzóDás: A hElyEs 
KÖtőDés ElőFEltétElE. PlAtóN 

szABADsáGFElFOGásáNAK éRtElMEzésEI* 
elolDozóDÁs: A HelYes köTőDés előFelTéTele…

A szabadság a lét és az igazság mellett a filozófiai gondolkodás központi ka-
tegóriája, ugyanis a szabadság alapvető emberi létmód, az emberi élet olyan 
eredendő lehetőségfeltétele, amelyre minden további emberi létlehetőség, a 
„megértés” és cselekvés valamennyi formája épül, beleértve a megértés és 
a cselekvés lehetőségének az elvétését vagy elmulasztását is. ebben az ér-
telemben a szabadság az eloldozottságnak és nyitottságnak azon állapota, 
amelyhez felemelkedve az értelmezésre és cselekvésre képes egzisztencia ké-
szen áll léte értelmének befogadása és beteljesítése előtt. ebben az átfogó ér-
telemben a szabadságról való gondolkodás gyökereinek feltárása különleges 
helyet foglal el a platóni filozófiához fűzhető lábjegyzetek sorában, ameny-
nyiben nem csupán annak a felvetését igényli, hogy milyennek tűnik a mai 
egzisztencia számára a szabadság, vagy mi az, ami leginkább veszélyezteti, 
hanem azt is, hogy a szabadságról való gondolkodás gyökereihez visszatér-
ve rákérdezzünk a szabadság lényegére, vagyis arra, ami a szabadságról való 
gondolkodásnak az idők során belső koherenciát és egyfajta mértéket bizto-
sított, szemben a vélekedések és az érdekvezérelt köznapi gondolkodás szűk 
értelemben célratörő irányultságával.

Dolgozatunkban azt igyekszünk bizonyítani, hogy, bár a szabadság 
átfogó értelemben emberi létállapot, mégis, bármi legyen is a tartalma és 
konkrét megnyilvánulása, csak azok számára elérhető, akik képesek kö-
vetkezetesen kiküzdeni minden más kötődéssel ellentétben a választás 
lehetőségét, és készek elkötelezni magukat az így megszerzett szabadság 
létállapotának fenntartása mellett. következésképpen a szabadság sosem 
puszta adottság, hanem mindenkor a belátás, gondolkodás, elköteleződés 
és állhatatosság révén megszerezhető egyéni és együttműködési „stratégia”, 
az öneszmélés sajátos gyakorlata, amely a filozófiai gondolkodás semmilyen 
formájából sem hiányozhat. 

* A tanulmány első megjelenése: Lábjegyzetek Platónhoz. a szabadság. szerk. lacz-
kó sándor, gyenge zoltán. Pro Philosophia szegediensi Alapítvány, Magyar Fi-
lozófiai Társaság, státus kiadó, szeged, 2010, 126–138. Az itt olvasható szöveg az 
első megjelenés átdolgozott változata.
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Az eloldozódás, mint a helyes kötődés/megkötöttség feltétele, ket-
tős gondolati mozgást foglal magában. egyrészt kifejezi a közvetlenség és 
magátólértetődőség látszataitól való eltávolodás igényét, beleértve a világra 
való nyitottságnak azokat a módozatait is, amelyek az érzékek világához és 
célirányos cselekvéseink közvetlen következményeihez kötnek. Másrészt 
pedig kifejezi a lényegihez való felemelkedés szándékát az önuralom, az 
abszolút értékesre való érzelmi irányultság, az eszmei lényeg evidenciájába 
való belátás kialakítása és gyakorlása, a létező igazságára való ráhagyatko-
zás és az emberi pluralitás közvetítésére alkalmas erkölcsi és politikai intéz-
mények létrehozása és működtetése által. A szabadságot tehát a következők-
ben alapvetően háromféle értelemben vizsgáljuk: mint emberi létjellemzőt, 
illetve létlehetőséget, mint a függetlenedés (megszabadulás) folyamatát és 
módozatait és mint szabadon megválasztott kötődést. kérdésfelvetésünk 
kiindulópontja a szabadság platóni értelmezése és kapcsolata a platóni fi-
lozófia alapkategóriáival, a megjelenő és a lényegi lét közötti viszonnyal, 
az erényekkel és az emberi együttélés formáival. célunk kimutatni Platón 
szabadságfelfogásának összefüggését gondolkodásának egészével, illetve a 
platóni gondolatok hatását Max scheler filozófia-felfogására, Martin Hei-
degger igazságértelmezésére és Hannah Arendt politikafelfogására, mind-
három esetben kiemelve az eloldozódás és a helyes kötődés közötti viszonyt. 

a platóni szabadságfelfogás összetettsége 

Platón szabadságfelfogásának értelmezésében nemcsak azokat a szö-
veghelyeket kell figyelembe vennünk, ahol előfordul a szabadság (eleutheria) 
kifejezés, hanem szabadságértelmezésének összefüggését a létről és az igaz-
ságról kialakított felfogásával, vagyis gondolkodásának egészével. Platón 
szabadságfelfogására is áll, amit Heidegger az igazságról kialakított felfo-
gása esetében megfogalmazott, vagyis, hogy „’tanítása’… az, amit a szava 
kimondatlanul hagyott, aminek az ember azért van kitéve [ausgesetzt], 
hogy ennek a kimondatlannak átadhassa magát.”1 Platón szabadságértel-
mezésének feltárása tehát különleges klasszika-filológiai és filozófiai erőfe-
szítést igényel. Az itt szükséges árnyalt értelmezés kiváló példája Thomas 
D. Paxon jr. a szabadság, a szabadság boldogsága és a boldogság Platónnál 
című írása, amelynek értelmezéseire a továbbiakban mi is támaszkodunk. 
Paxon jr. szerint Platón keveset ír a politikai értelemben vett szabadság-
ról, és filozófiáját sokan keményen bírálták is amiatt, hogy nem tulajdonít 
megfelelő jelentőséget a polgári szabadságjogoknak. Mindazonáltal az ala-
posabb elemzés kimutathatja, hogy a szabadság fontos szerepet játszik az 
emberi létállapotnak és az ember előírt sorsának platóni értelmezésében. 
1 Martin Heidegger: Platón tanítása az igazságról. In: Martin Heidegger: rejteku-

tak. osiris kiadó, bp., 2003, 195.
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Paxon Friedrich Ast Lexikon Platonicuma alapján az eleutheros kifejezés-
családnak (eleutheros, eleuthero, eleutheria, eleutherios, eleutheriotetos) az 
Állam szövegében való előfordulásait áttekintve úgy véli, hogy a kifejezés 
értelmének a magva a szolgaságtól és kényszertől való szabadságot jelen-
ti. A kifejezés említett előfordulásai közül hat a „nem-rabszolga” jelentést 
hordozza, más előfordulásai pedig a „nem-tiltott”-ra, a társadalmi-politikai 
függetlenségre vonatkoznak, mint például arra, hogy az oligarchikus jelle-
mű emberek az oligarchiában, demokratikus jellemű emberek pedig a de-
mokráciában szabadok („eleutheroi”). „A szabadság politikai értelme – írja 
Paxon jr. – azt az autonómiát foglalja magában, amely nem a rendszeren kí-
vülállásból származik, mint egy letelepedett idegen esetében, hanem éppen 
a rendszerben elfoglalt helyükből származót.”2 A polgárok között, szemé-
lyes függetlenségük tekintetében Platón megkülönbözteti a „csőcseléktől” 
és „kézi munkásoktól” azokat, „akik úgy tettetik magukat, mintha szabad 
emberhez méltó nevelésben részesültek volna” (405b) ,és az egyenlőtlenség 
hasonló terminusaiban szól a sokféle vágyat, gyönyört és fájdalmat ma-
gában hordozó gyermeki, asszonyi, szolgai lelkületről, amely a művelet-
len tömeg sajátja, aki csak névleg szabad, lényegileg pedig egyáltalán nem 
az. Az „eleutheros” kifejezést Platón az erényes jellem leírására használja. 
Azok között, akik méltók arra, hogy a gyermekek utánozzák őket, Platón 
szókratésze felsorolja a bátrakat, a mértékletes, istenfélő, szabad embereket 
(395 c 6. sor); az őrök neveléséről és az utánzásnak abban játszott szerepéről 
azt mondja: „…ha már utánoznak valamit, akkor utánozzák már gyermek-
koruktól fogva azt, ami hozzájuk illik: a bátor, mértékletes, istenfélő, szabad 
férfiakat, s minden ilyen erényt; a szabad emberhez nem illő dolgokat ellen-
ben se ne cselekedjék, se ügyesen ne utánozzák…”. A szabadság ellentétét 
jelentő „aneleutheros” kifejezés használatai arra utalnak, hogy a szabad, 
„eleutheros” személy mentes a fösvénységtől, kapzsiságtól, kicsinyességtől 
és aljasságtól, vagyis pozitív értelemben: nagylelkű, nyitott, sokrétű gondo-
latai és érdekei vannak. (579b)

A nem-kényszerűség, kötetlenség (eloldozottság) kiterjeszthető to-
vábbá úgy, hogy magában foglalja a fegyelem, a rend és a korlátozás hiányát; 
a szabadszelleműséget is, mindez azonban nem tarthat igényt a valóban ki-
váló emberek elismerésére. ennélfogva a gyerekeket lenézően hívják szaba-
doknak (eleutheroi), olyankor, mikor hiányzik belőlük a szülők iránti tiszte-
let (562 e9), vagy amikor szüleik korlátozzák őket (590e3 és 591a3). ebben az 
értelemben a rabszolgák nem kevésbé szabadok, mint uraik (563b62). A sza-
badság – amint arra Paxon rámutat – ebben az értelemben is jelen van az Ál-
lam 562c2-ben, ahol Platón azt állítja, hogy a demokrácia az egyetlen olyan 
államforma, amelyben érdemes élni annak, aki „szabadságra született”. egy 

2 Thomas D. jr. Paxon: Freedom and Happiness in Freedom and Happiness in Plato. 
sIUe, edwardsville, AsIA International Forum, 2006/3, http://www.siue.edu/
eAsTAsIA/Paxson_0603.htm 
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végső összegzés igényével a szabadságra vonatkozó igei formák használa-
tát a szerző négy csoportba sorolja: 1.) rabszolgát felszabadítani, szabadon 
bocsátani (elengedni valakit a szolgaságból vagy rabszolgaságból, 567e5, 
579a2); 2.), elengedni az elnyomásból vagy szenvedésből (566e2, 569a5, 
591b3); 3.), szabadon bocsátani a hatalmából (ellenőrzése alól), szabályaiból 
(575a6); és 4.), korlátozás nélkül cselekedni, szabadosan cselekedni (561a4). 
Hasonló terjedelemben használatosnak találjuk a szabadság főnevet, habár 
itt a kontextus gyakran lehetővé teszi a különböző szintek egyszerre való 
érvényesülését is.3

Általában elmondható, hogy Platónt jobban foglalkoztatja a boldog-
ság (eudaimonia), mint a szabadság (eleutheria), különösképpen etikai 
tárgyú dialógusaiban, a boldogságot viszont, eltérően a kalliklészhez és a 
Traszümakhoszhoz hasonló szofistáktól, nem a konvenciókból (egészség, 
dicsőség, anyagi jólét, politikai hatalom), hanem objektív kritériumokból 
származtatja. Ilyen kritériumok az emberi természet (azaz a lélek) szerkeze-
te és a léleknek a létrend fokozataihoz, végső soron pedig az ideákhoz való 
viszonya. A boldogság lényegileg a léleknek és tevékenységének a sajátos-
sága, és belsőleg kötődik az emberi élet céljának (teloszának) megvalósí-
tásában megmutatkozó kiválósághoz, azaz az erkölcsi erényekhez. Platón 
a szabadságot tehát nem önmagában tartja fontosnak, hanem az erények 
megvalósításának feltételeként.

A szabadság platóni felfogásának egész összefüggésrendszere – emlí-
tett, ki nem mondott felfogását is beleértve – három alapvető megközelítést 
tartalmaz: a.) a nem-szabadság kísértései (a látszatok világa, a „rendetlen 
vágyódás”, kivonni magát a törvények alól); b.) a lélek szabadságának moz-
zanatai (a lényegi szemlélethez való felemelkedés – a dialektika: a „lélek 
szárnyalása”, a lélekrészek igazságos, kiegyensúlyozott viszonya, az igazsá-
gos lélek „szabad” ítélete); c.) az állampolgár szabadsága (helyes törvények, 
azaz „igazságos rend” vezetése alatt élni, az alkatának és képzettségének 
megfelelő feladatot végezni, megadni mindenkinek, ami igazság szerint jár). 

Scheler: a lényegihez emelő szabadság a flozófa feltétele

Platón szabadságfelfogásának igazi filozófiai jelentőségét a 20. századi gon-
dolkodók közül Max scheler különösen mélyen értette meg, és ugyancsak 
ő vonta le belőle a filozófia lényegére vonatkozó legmesszebbmenő követ-
keztetéseket. olyan gondolati vonulatra mutatott rá ezáltal, amely külön-
böző értelmezésekben ugyan, de visszaköszön kortársai nézeteiben is: ilyen 
például Husserl felfogása az európai filozófia különösségéről és az európai 
történelmet meghatározó jellegéről, Heideggeré az igazságnak a „létezőt 

3 I. m.



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

252

lenni hagyó” lényegéről vagy Hannah Arendté a politikáról, mint az embert 
a maga szabadságában megtartó létállapot (kommunikatív) kialakításáról. 
a flozófa lényegéről című írásában scheler a filozófiai szemlélet szükséges 
távlatának értelmezését Platón nyomán úgy írja le, mint a természetes világ-
nézet korlátainak széttörését, ami a személyiség magját (a „lelket”) a lénye-
gihez lendíti. A platóni filozófia éppen a filozófia lényegéhez vezető beállító-
dás megszerzésének, a személyiség szellemihez emelkedő aktusának egyre 
újabb fordulatait mutatja meg, amit scheler platóni fogalmazással „a lélek 
szárnyai megmozgatásának” nevez. Nem véletlen, hogy különös súlyt kap 
itt a lélek mozgása, ám míg Platónnál annak értelmét végső soron az ily mó-
don megpillantható tökéletes lét hordozza, addig scheler saját értelmezése 
szerint a tökéletességre való irányultság nem pusztán a létmegismerés és 
a létrangsor kifejezése, hanem (korának kedvelt, ám máig ellentmondásos 
terminusával) „az értékek belátása” is. 

Platónnál az, ami a személyiség magját és vele együtt a világot a lénye-
gibe lendíti, nem egyéb, mint a lélek „dünamisza”, az érosz legmagasabb és 
legtisztább formája, a minden tökéletlen létben benne lakozó törekvés, moz-
gás a tökéletes lét felé. scheler szerint máig ez tükröződik a filozófiának „a 
lényegi szeretete”-ként való meghatározásában.4 Mindebből scheler arra 
következtet, hogy létezik „egy bizonyos morális szellemi beállítódás” (az 
embernek a lényegibe való fellendülése), amely a filozófiai ismeret előfeltéte-
le.5 A maga részéről viszont úgy gondolja, hogy ez a beállítódás, az értékek 
belátása és az abban magalapozott lehetséges akarás és cselekvés képessége 
akkor alakítható ki megfelelően (nevelés és tekintély által), ha eléri, hogy 
„felszámolódjanak az értékek belátásakor felmerülő tévesztési indítékok.”6 

schelernél tehát világosan kirajzolódik a szabadság, mint eloldozódás 
és a magasabbrendű felé való megnyílás gondolata. eszerint a filozófia kiin-
dulópontját egy, a személyiség egészéből fakadó szellemi aktus képezi. Az 
említett aktusban – írja scheler – „eltávolíttatik a szellem minden lényegi 
gátoltsága, amely a természetes világnézetben jelent meg, és amelyben ez-
által lehetséges kapcsolatba kerülünk a tulajdonképpeni lét birodalmával, 
vagyis a filozófia létének birodalmával. Így szét kell törnie azoknak a korlá-
toknak, amelyek ebben az állapotban konstitutív szerepet töltöttek be, és fel 
kell libbennie a szellem szemét eltakaró fátyolnak.”7 A szabadság így végső 
soron a lényegi lét birodalmába való belátás előfeltétele és egyik aspektusa, 
a filozófiai szemlélet és jellegzetes filozófiai magatartásmód meghatározó 
vonása. éppen az különbözteti meg a filozófiát a megismerés másféle te-
rületeitől, hogy tárgyát ebből a sajátos attitűdből szemléli, amely a relatív 
módon létezőt mindvégig elválasztja az abszolút léttől. scheler szerint azon-

4 Max scheler: a flozófa lényegéről. szent István Társulat, bp., 2008, 14. 
5 I. m., 35.
6 I. m., 37.
7 I. m., 13.
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ban ez a fajta függetlenség a nem abszolút léttől, beleértve önmaga és a világ 
relatív érték-aspektusaitól való eltávolodást is az alázatban, egy magasabb 
kötöttség (szeretet) felszabadítása érdekében történik, azért, hogy az em-
ber szeretetét „tisztán az abszolút és pozitív értékhordozókra (a summum 
bonumra) irányíthassa.”8 Világosan megmutatkozik tehát, hogy a szabadság 
schelernél a relatív lét kötöttségeivel szemben kiküzdött szabadság, tehát 
olyan lehetőség, amely az abszolút és pozitív értéktartalmak belátásának és 
a szeretet „helyes irányításának”9 a feltétele, ami egyfajta morális felemel-
kedésben nyilvánul meg. ebben a felfogásban a belátás és a szeretet „helyes 
irányítása” teszi lehetővé a megismerésnek azt a formáját, amelyet filozófiá-
nak nevezünk, és amelyről ily módon elmondható, hogy sajátos, bensőséges 
viszonyt alakít ki az igazsággal. úgy tűnik tehát, hogy az igazságnak és a 
szabadságnak olyan kölcsönviszonyával van itt dolgunk, mint amilyennel 
Platón más jellegű, intellektualisztikusabb felfogása esetében volt. 

A létmegértésnek a szabadsághoz és az igazsághoz való viszonya ha-
sonló, de sajátos megközelítésben merül fel Heidegger filozófiájában. A sza-
badság itt is azt a lehetőséget jelenti, ahogy a jelenvalólét önmaga legsajátabb 
lenni-tudásához, végső soron pedig léte igazságához viszonyul.

Heidegger: az igazság lényege a szabadság 

Tekintettel arra, hogy Heidegger a Lét és időben a maga lehetőségeihez vi-
szonyuló jelenvalólét létének elemzésével dolgozta ki a maga filozófiáját, a 
szabadság nála a létéhez viszonyuló és a létmegértés módján létező jelen-
valólét létjellemzője. ebben az összefüggésben tárgyalva, a szabadság a lét-
megértés és az igazság problémájához fűződő viszonyában kerül kifejtésre. 
A probléma jelentőségét mutatja, hogy Heidegger több művében is foglalko-
zik vele, minden esetben egy-egy újabb aspektusát fejtve ki. Így például elő-
fordul a Lét és időben, majd az útjelzők című kötet három egymást követő 
tanulmányában, az alap lényegéről, az igazság lényegéről, és érintőlegesen a 
Platón tanítása az igazságról című tanulmányokban. A négy jelzett hely sza-
badságra vonatkozó gondolatmeneteit áttekintve azt látjuk, hogy azokban a 
szabadság sorra úgy jelenkezik, mint a szabadlét lehetősége, mint transzcen-
dencia, illetve mint „a helyesség belső lehetőségének az alapja”, vagyis „egy 
nyílt megnyilvánulása iránti szabadság”, mint „a létező lenni-hagyása”, vé-
gül pedig mint „a paideia lényegének beteljesítője”: „állhatatos odafordulás” 
ahhoz, „ami a maga kinézetében megjelenik, és ebben a megjelenésben a 

8 I. m., 71.
9 ez a gondolat világos rokonságot mutat scheler mesterének, brentanónak a felfo-

gásával, aki szerint az a jó, amit „helyes szeretettel szeretni tartozunk”.
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legelrejtetlenebb.”10 A három utóbbi tanulmányt az utolsó felől értelmezve 
világossá válnak a heideggeri szabadságértelmezés platóni gyökerei. 

A Lét és idő szabadságfelfogásában a szabadság egyrészt lehetőség, 
azaz valamire, „valami számára” való szabadság, mint amikor Heidegger 
azt írja:„A jelenvalólét olyan lét lehetősége, amely szabad a maga legsajátabb 
lenni-tudása számára.”11 ebben az értelemben a szabadság a jelenvalólét 
egzisztálásának, azaz saját véges létében való önmegértésének a képessé-
ge. Az önmegértésnek ez a képessége egyszersmind a tulajdonképpeniség 
és nem-tulajdonképpeniség lehetőségére való szabadságában állítja elénk a 
jelenvalólétet, mint aki számol vagy nem számol azzal, hogy létében e létre 
megy ki a játék. egyszóval a „legsajátabb lenni-tudásra való szabadság” azt 
fejezi ki, hogy „ez a létező létében képes önmagát ’megválasztani’, elnyerni, 
elveszíteni, illetve sohasem vagy csak ’látszólag’ elnyerni”12. ez az interp-
retáció ugyanakkor előrevetíti a szabadság fent jelzett másfajta értelmét is, 
miszerint a szabadság az igazság lényege, ugyanis az önmaga megválasz-
tásának, elnyerésének vagy elvesztésének a képessége következményeiben 
éppen azt mutatja meg, hogy „a jelenvalólét egyformán eredendően van az 
igazságban és a nem-igazságban.”13 A szabadság tehát, mint létlehetőség, 
az igazság feltétele. „A szabad-lét tehát – írja schwendtner Tibor Heidegger 
szabadságértelmezéséről – az emberi létezés olyan dimenziója, amelyre tá-
maszkodva a lenni-tudás, azaz a konkrét szabadság tereinek a megnyitása 
immár tulajdonképpeni önmagunkból indul ki.”14

A szabadság heideggeri értelmezésének a jelenvalólét említett létmód-
jából származó formája egyebek mellett a jelenvalólét világban-való-létére 
támaszkodik. A jelenvalólét és a világ viszonyának elemzéséből nemcsak a 
megértés problémája bomlik ki, hanem a megértő jelenvalólét világban való 
létének alapvető sajátossága is, a transzcendencia, ami a szabadság másik 
jellegzetes kifejeződése. ebben a kérdésben egyszersmind feltárul a Lét és 
idő gondolatmenetének, illetve az útjelzők kötet az alap lényegéről című 
írásának problémakezelése közötti benső kapcsolat. A megértés jelentése 
a Lét és időben a jelenvalólétnek mint egzisztáló világban-benne-létnek a 
feltárultsága. Amint Heidegger fogalmaz: „egzisztálva a jelenvalólét nem 
más, mint saját jelenvalósága – ez azt jelenti, hogy a világ ’jelen’ van, még-
pedig mint az, aminek kedvéért a jelenvalólét van. A kedvéért-valóságban 
maga az egzisztáló világban-benne-lét tárul fel mint olyan, s ezt a feltárult-
ságot megértésnek neveztük.”15 az alap lényegéről című írásban ugyanen-

10 Heidegger: i. m., 211.
11 Martin Heidegger: Lét és idő. gondolat kiadó, bp., 1989, 283.
12 I. m., 141.
13 I. m., 391.
14 schwendtner Tibor: Husserl és Heidegger. Egy flozófai összecsapás analízise. 

l’Harmattan, bp., 2008, 86.
15 Heidegger: i. m., 282
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nek a gondolatnak a folytatásából kerül kibontásra a szabadságot hordozó 
transzcendencia-fogalom: „A világ a jelenvalólét számára a kedvéértjének 
[Umwillen] mindenkori egészeként adódik; ez pedig azt jelenti, hogy olyan 
létező kedvéért adódik a világ, amely egyformán eredendően a már megle-
vőnél való lét [sein bei…vorhandenem], a mások jelenlétével való együttlét 
[Mitdasein mit… dem Dasein Anderer], és a saját magához viszonyuló lét 
[sein zu…ihm selbst]. A jelenvalólét ily módon csak akkor viszonyulhat 
ehhez a létezőhöz mint önnön magához, ha a kedvéértben túllép ’magán’. 
A kedvéért történő [umwillentlich] túllépés csak olyan ’akaratban’ [„Wille”] 
történik meg, mely mint olyan kivetül saját lehetőségeire.”16 Heidegger felfo-
gásában a jelenvalólétnek ez a transzcendenciája, amely minden viszonyu-
lás gyökere, és amely révén a jelenvalólét túllép önmagán: a szabadság.

A szabadságnak ez a transzcendenciára épülő fogalma, amely a világ-
hoz való viszonyt, s mint később látni fogjuk, az igazságra való megnyílást is 
közvetíti Heideggernél is, mint korábban Platónnál és schelernél is történt, 
nemcsak önmagán túllépő, hanem kötést, kötelezettséget hordozó viszony-
ként jelentkezik. Az említett tanulmány megfogalmazása szerint „a szabad-
ság – éspedig mint szabadság – maga elé tartja a kedvéértet. A kedvéértnek 
a transzcendáló maga-elé-tartásában [sichentgegenhalten] történik meg az 
emberben rejlő jelenvalólét, s az ember így tud egzisztenciájának lényegében 
önmagára kötelezett, azaz szabad önmaga lenni. ebben azonban a szabad-
ság egyszersmind akként is lelepleződik, ami általában a kötést és a köte-
lezettséget lehetővé teszi. Csakis a szabadság képes a jelenvalólét számára 
hagyni, hogy valamely világ működjék [walten] és világozzék [welten]. A világ 
sohasem van: a világ világzik.”17 Az ember tehát, mint egzisztáló transzcen-
dencia, azáltal hozhat létre maga és a világ között saját maga által tudatosan 
kialakított, a világot lenni-hagyó viszonyt, mert a transzcendenciája, azaz 
a szabadság létlehetősége révén képes a létezőhöz igazodni, viszonyulása 
nyitott. A nyitottság és az igazodás képessége új kérdésfelvetést tesz lehe-
tővé, amennyiben ez a szabadság hordozza az ember számára az igazságra 
való képességet, vagyis a viszonyulás helyességének lehetőségét. ezt az új 
kérdésfelvetést Heidegger az igazság lényegéről című írásában fogalmaz-
za meg, és tartalma abban a tömör kijelentésben foglalható össze, hogy az 
igazság lényege a szabadság. 

Az igazság lényegeként felfogott szabadság a szabadság új aspektusát 
mutatja, mégpedig nemcsak az ember arra való képességét, hogy szabaddá 
váljon lehetőségek közötti választásra, hanem ezen belül azt is, hogy szabad-
dá váljon egy megnyilvánuló iránt, és ahhoz a lenni-hagyás (felfedettségére 
való ráhagyatkozás) és az előállító hasonulás módján viszonyuljon. A meg-
nyilvánulás, amit a szabadság lenni hagy, részben egyfajta utasítás, megkötő 

16 Martin Heidegger: Az alap lényegéről. In: Martin Heidegger: rejtekutak, osiris 
kiadó, bp., 2003, 162.

17 I. m., 161–162. Fordította Ábrahám zoltán. kiemelés az eredetiben.



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

256

irányultság eredményeként is elgondolható. Heideggert itt a kérdés a maga 
teljes általánosságában is érdekli: „Hogyan történhet egyáltalában olyasmi, 
mint egy előírt irányultság teljesítése, és az egyezésbe való beillesztés?” Vá-
lasza pedig újabb adalékokkal világítja meg mind a jelenvalólét szabadságá-
nak, mind az igazság és a szabadság összefüggésének, továbbá a szabadság-
nak, mint szabaddá válásnak és (helyes) megkötöttségnek a problematikáját: 
„A megkötő megnyilvánulásra való szabaddá válás csak mint valamely nyílt 
megnyilvánulójához viszonyuló szabadlét lehetséges. Az ilyen szabadlét a 
szabadság idáig fel nem fogott lényegére mutat. A viszonyulás nyitottsága, 
mint a helyesség belső lehetővé válása, a szabadságon alapul. Az igazság lé-
nyege, a kijelentés helyességeként értve, a szabadság.”18 konkrétan a létezőt 
mivoltában lenni-hagyó attitűd a nyíltra és annak nyitottságára történő rá-
hagyatkozást jelent, ami egyrészt magában foglalja „a létező elől való visz-
szalépést”, másrészt pedig mivoltának és megnyilvánulásának az előállító 
hasonulás „zsinórmértékévé” tételét feltételezi. A szabadságnak és az igaz-
ságnak itt jelzett benső összefüggése hangsúlyos szerepet kap a Platón taní-
tása az igazságról című tanulmányban, amely egyszerre mutat rá az igazság 
és a szabadság kapcsolata mellett a paideia szerepére az igazsághoz fűződő 
viszony kialakításában és az igazságnak elrejtetlenségként (aletheia) való 
értelmezésétől az igazságnak a „nézés/tekintés helyessége”-ként (ortotész) 
történő értelmezése irányába tett fordulatra.

Témánk, a szabadságnak eloldozottság és helyes kötődés össze-
függésében való elgondolása szempontjából itt a szóban forgó műnek 
csupán egyes aspektusait vizsgáljuk, azon belül is a platóni barlang fizi-
kai és szellemi kötelékeiből való szabadulás fokozatainak értelmezésére 
összpontosítunk. 

Platón Állam című művének „barlanghasonlata” Heidegger értelme-
zésében az igazság lényegéről és a legelrejtettlenebb felé fordulás, a paideia 
(megfordulás, képzés) szerepéről szól. Az így elképzelt történet „négy kü-
lönböző tartózkodás egymásutánjára” tagolható, amelyek „egy sajátos föl- 
és levezetés” egymást követő szakaszai. A tartózkodások különbsége és az 
átmenetek fokozatai a mindenkor éppen mértékadó elrejtetlen különböző-
ségén, az „igazságnak” mindenkor éppen uralkodó módján alapulnak. Az 
első fokozaton az emberek megbilincselve élnek a barlangban, s így egy-
aránt foglyai a helyzetüket meghatározó fizikai kényszerűségnek és ebből 
fakadó szemléletüknek. A második fokozatban a bilincsek levétele után 
a foglyok részben szabadok, bár továbbra is be vannak zárva a barlangba 
és látásmódjuk megszokásaiba. Megnyílik ugyan a lehetőség arra, hogy 
magukat a korábban mögöttük hordozott dolgokat is láthassák, ámde 
mégis feltehető róluk, hogy a korábban látottat (azaz az árnyékot) fogják 

18 Martin Heidegger: Az igazság lényegéről. In: Martin Heidegger: „…költőien lako-
zik az ember…” Válogatott írások. T-Twins kiadó-Pompeji, Athenaeum-könyvek, 
bp.–szeged, 1994, 44.
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elrejtetlenebbnek tartani az újabban megmutatott dolgoknál. „A bilincsek 
levétele – írja Heidegger – ugyan megszabadulást hoz, de a szabadon en-
gedés még nem azonos a valódi szabadsággal.” A harmadik fokozaton az 
emberek a barlangon kívülre kerülnek, ahol már nem csak a tűz mestersé-
ges fényénél szemlélődhetnek, hanem magukat a dolgokat láthatják a Nap 
fényében („úgy, ahogy meggyőzően és kötelező érvénnyel kinéznek”). Az 
ideák fényében megjelenő dolgok elrejtetlensége és hozzáférhetősége mel-
lett itt (484 c, 5 sk) legalább ilyen jelentőségű „a legelrejtetlenebbre való 
odatekintés” lehetősége, ugyanis csak a legelrejtetlenebbnek és szerepének 
a felismerésével válik teljessé a barlangon kívüli szabaddá válás.19 Az igazi 
képzés lényege nemcsak abban áll, hogy szabaddá tesz, azaz eloldoz a lát-
szatok kötöttségétől, hanem abban is, hogy ehelyett helyes kötődést alakít 
ki, az embert „szilárddá teszi a lényeg megpillantásának tiszta állhatatos-
ságára”, még világosabban kifejezve „megragadja és átváltoztatja az egész 
lelket, amennyiben az embert a maga lényegi helyére juttatja és ebbe bele-
szoktatja.” Mindez azonban még nem jelenti a teljes megszabadulás végső 
stádiumát, ugyanis az magában foglalja a képzetlenség folytonos legyőzé-
sének szükségességét is. ezért Heidegger szerint Platón számára elenged-
hetetlenül szükségesnek mutatkozott egy negyedik szakasz beiktatása is, 
amelyben a szabaddá vált ember visszaereszkedik a barlangba, ott még 
fogva tartott társaihoz, hogy „elfordítsa őket attól, amit ők elrejtetlenként 
szemlélnek, és a legelrejtetlenebb elé …vezesse őket.” ez a barlangba való 
visszaereszkedés, valamint a szabadító és a megszabadításnak ellenszegü-
lő foglyok között a barlangon belül dúló harc teszi csak teljessé a képet.

A megszabadult, de a szabadság feltételeit embertársai körében újra 
és újra kiküzdő, azaz a szabadságot közösségképző mivoltában is értel-
mező gondolkodás már túlmutat Heidegger szabadságértelmezésén és fi-
lozófiáján. ezt a mai önértelmezésünk szempontjából különösen érdekes 
újabb vonatkozást az egykori Heidegger-tanítvány, Hannah Arendt hozza 
felszínre. 

arendt: a közös világ létrehozását biztosító cselekvés lehetősége

Ha áttekintjük a platóni szabadságfelfogásról és annak 20. századi hatás-
történetéről eddig megvizsgált kérdéseket, megállapítható, hogy mind 
scheler, mind pedig Heidegger esetében főként a platóni gondolkodás 
formai, módszertani, strukturális elemei kerültek előtérbe. A szerzőket 
nem annyira az érdekelte, hogy Platón hogyan vélekedett a szabadságról, 
mint az emberi lét sokoldalú, meghatározó kérdéséről, hanem a platóni 
filozófia általános kérdésfelvetésének elemzésével támpontokat kerestek 
19 Martin Heidegger: Platón tanítása az igazságról. In: Martin Heidegger: rejteku-

tak, i. m., 210.
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saját, filozófiával és filozofikus életvezetéssel kapcsolatos elképzeléseik 
alátámasztása és az eltérő kortárs tendenciák kritikája számára. Ily mó-
don némiképpen furcsának tűnhet, hogy a szabadság olyan általánosan 
vizsgált kérdésköreit, mint a szabadság gazdasági, társadalmi és politikai 
feltételrendszere, mindezidáig nem is érintettük. Hannah Arendt éppen 
ez utóbbi területek, átfogóbban „a tevékeny élet” összefüggésében tár-
gyalja a szabadságot, úgy, hogy kérdésfelvetését maga is a klasszikus antik 
előzmények, főképpen Platón és Arisztotelész filozófiájának újragondolá-
sából bontja ki.

Arendt a The Human Condition (Az emberi létállapot) című munká-
jában a „tevékeny élet” terminussal három alapvető emberi tevékenységi 
kört jelöl: a munkát, az előállítást és a cselekvést, amelyek az ember világi 
életében az élet, a világhoz tartozás és az emberi sokféleség alapjait bizto-
sítják. Mindhárom tevékenység az emberi lét legáltalánosabb feltételeihez 
kötődik: a születéshez (születettséghez) és a halálhoz (halandósághoz).20 
Mindazonáltal, ha a szabadsághoz fűződő viszonyuk szempontjából te-
kintjük őket, e három alapvető emberi tevékenység státusa igen eltérő. e 
tekintetben Arendt meghatározó jelentőségűeknek tekinti azokat a meg-
különböztetéseket, amelyek a klasszikus görög filozófiában elhatárolták 
egymástól a szabad és nem-szabad emberi létmódokat, valamint a ma-
gán- és a közélet szféráját. Az említett megkülönböztetés egyrészt Arisz-
totelésznek a szabad ember által választható életformák (bioi) elkülöní-
tésében, másrészt pedig Platónnak az „emberi dolgok területe” (ta ton 
anthropon pragmata) körülhatárolásában alkalmazott szempontjait vette 
figyelembe. Mind Platón, mind pedig Arisztotelész a szabad emberek ál-
tal választható életformák közül kizárják azokat, amelyek csak a szüksé-
ges és hasznos dolgok előállítására korlátozódnak, vagy – ami akkoriban 
többnyire ugyanezt jelentette – amelyek az élet magánszférájához kötöt-
ték az embert. Így Arisztotelésznél a szabad emberhez méltónak csak az 
érzéki élvezeteknek, a közügyeknek, illetve az örök dolgok kutatásának 
és szemléletének szentelt élet maradt, míg Platónnál az otthon (oikia) és 
a család természetes társulásával szemben kitüntetett bios politikos csu-
pán kétféle tevékenységet foglalt magában: a cselekvést (praxis) és a be-
szédet (lexis). Ahogy a szabad emberhez méltó életformák mindenikét 
Arisztotelész a „széppel való törődés” egy-egy sajátos eseteként értelmezi, 
ugyanúgy a polis közös (koinon) szférája Platónnál az igények és szükség-
letek kényszerének alárendelt magán (idion) szférájával szemben a sza-
badság szféráját képezte.

Az említett gondolatok alapján felépülő szabadságfelfogás kérlel-
hetetlenül megvonja a szabad élet objektív lehetőségének a határait, és 
így elkülöníti egymástól a szabadságra képes és szabadságra nem képes 
20 Hannah Arendt: Conditia umana [The Human condition]. Idea Design & Print – 

casa cărţii de Ştiinţă, cluj, 2007, 14.



uNGVÁrI zrÍNYI ImrE 
Eloldozódás: a helyes kötődés előfeltétele…

259

életformákat. Az elkülönítés kritériumait megvizsgálva azt találjuk, hogy 
a munka és a létrehozás létformájában az emberek éppen azért nem le-
hetnek szabadok, mert a kifejezés korábban használt értelmében nem le-
hetnek képesek a létfeltételeiktől való „eloldozódásra”, és tevékenységüket 
egymástól elszigetelten, a nyilvános, közös világból kiszakadva végzik. Az 
egyik esetben a dolgozó lényt (animal laborans) kizárólag testének szük-
ségletei irányítják, anélkül hogy életének cél–eszköz viszonylatai világosan 
elkülönülnének számára, s ezért munkája és mindaz a „fáradozás és baj” 
ami vele jár, csak halálával ér véget.21 Nem véletlen, hogy Arendt külön ki-
emeli Platón gondolatát, miszerint „a dolgozók és rabszolgák nem csupán 
a kényszernek” vannak alávetve, és ezért képtelenek a szabadságra, hanem 
egyszersmind képtelenek a bennük lévő „állati” rész megfékezésére is.”22 
A másik említett esetben a homo faber olyan mértékben instrumentalizált 
(eszközorientált) gondolkodású, hogy számára minden dolog elveszíti 
önértékét és függetlenségét, és eszközzé fokozódik le, azaz pusztán hasz-
nossági terminusokban értelmezett. Mindezekkel szemben a cselekvés az 
egyetlen olyan tevékenység (célkitűzés és megvalósítás), amely a beszéd 
révén más emberek társaságában, cselekvéseik és szavaik „hálózatában” 
és éppen az emberek különbözőségét kifejezve, azaz mindannyiuk szá-
mára értelmes világot megalapozó módon megy végbe. Az így kialakított 
közös világ olyan tér, amely megerősíti a világ valóságosságát, és a pusztán 
társadalmi adottságokon túlemelkedve politikai viszonyokat, politikai in-
tézményeket hoz létre, s ezért csupán e szférán belül valósulhat meg az 
emberi szabadság.

Arendt „politikai” szabadságfelfogásában, amint az kiderült, a sza-
badság az emberek szuverén cselekvőképességének kifejeződése, amely-
nek azonban éppen közösségi fenntarthatósága érdekében szüksége van 
arra, hogy bebiztosítsák a megtörténtek visszafordíthatatlanságával és a 
jövő bizonytalanságával szemben. A szabadságnak tehát az említett füg-
getlenség, a szuverén cselekvőképesség és a jelentések közös világa mellett 
elengedhetetlen kiegészítő feltételként szüksége van két alapvető emberi 
képességre: a megbocsátás, valamint az ígérettétel (és ígéret-megtartás) ké-
pességére. e két képesség nem csak a közös világ fenntartása érdekében, 
hanem az egyén számára is döntő fontosságú. Az egyik megvéd cseleke-
deteink következményeitől, míg a másik lehetővé teszi önazonosságunk 
megőrzését.23 A korábban tárgyalt szabadság-értelmezésektől eltérően, 
amelyek az egyén szabadságát és ennek megfelelően felelősségét is saját, 
világos belátására és gondolkodásának helyességére alapozták, a szabadsá-
got támogató alapvető képességek Arendtnél a pluralitásban való együtt-
élés tényére alapozottak. Az életszükségletek kényszerétől és a rövidtávú 

21 I. m., 84.
22 I. m.,100.
23 I. m., 195.
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hasznossági szempontok öncélúságától szabadulni képes (szabad) ember 
a visszafordíthatatlannal és az előreláthatatlannal sem mindentudást, sem 
pedig mindenhatóságot nem képes szembeállítani, csupán a megbocsátás 
és az ígérettétel erkölcsi, közösségi intézményeit. A helyes kötődés tehát 
ebben az összefüggésben az így adódó közösségi, erkölcsi intézményekre 
való ráhagyatkozást, illetve a kötelmeiknek megfelelő állhatatosságot je-
lenti. Mindkettőre csak szabad ember képes, és mindkettő a közösen bir-
tokolható szabadság záloga. 
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szIgeTI ATTIlA

A Homo sacer és A tANúsítás EtIKájA

giorgio Agamben nagyhatású politikai filozófiai ciklusának, a Homo Sacer 
sorozatnak az 1995-ben megjelent első kötete (Homo Sacer. a szuverén ha-
talom és a puszta élet1) a modern, illetve a 20. századi biohatalom által 
megteremtett biopolitikai szubjektum, a szuverén erőszaknak alávetett 
puszta élet többrétegű elemzésétől jut el a koncentrációs lágernek mint a 
modernitás rejtett biopolitikai paradigmájának a felmutatásáig. A követke-
zőkben először ennek, Agamben legismertebb – és egyben legvitatottabb 
– könyvének a téziseit értelmezem. ezt követően a ciklus 1998-ban megje-
lentett harmadik kötetét elemzem (ami auschwitzból marad. az arhívum 
és a tanú2), amely arra keresi a választ, hogy milyen új típusú etikai szub-
jektum, illetve aktus felelhet meg a láger – a 20. századi biopolitika hatalmi 
mátrixa –, illetve az általa létrehozott szubjektum, a lágerlakó puszta élete 
által támasztott kihívásoknak.

agamben biopolitika-elemzése: a Homo sacer puszta élete, a 
kivételes állapot és a lágerparadigma

Akár Agamben politikai gondolkodása védjegyének is tekinthető az, aho-
gyan Foucault biopolitika-felfogását – azt a szuverenitás és a kivételes állapot 
problematikájával egybeolvasva – átírja, kiterjeszti. jól ismert biohatalom-
elemzésében Foucault – elevenítsük fel – a következőket állítja: a szuverén 
uralkodó élet és halál feletti premodern hatalmát (jelszava: halálba küldeni 
és életben hagyni), ami valójában a halál, az élet kioltásának a jogát jelen-
tette, a modernitásban a (biológiai) életről gondoskodó biohatalom váltja 
fel.3 A modern biohatalmat (jelszava: élni segíteni és halni hagyni) a nép 
biológiai élete szintjén gyakorolják, e hatalomnak az emberek nem mint 

1 giorgio Agamben: Homo Sacer. Puterea suverană şi viaţa nudă. Idea, cluj, 2006. 
A továbbiakban: HS.

2 giorgio Agamben: Ce rămâne din auschwitz. arhiva și martorul. Idea, cluj, 2006. 
A továbbiakban: ra.

3 Michel Foucault: Az emberélet kioltásának joga és az élet feletti hatalom. In: uő: 
a szexualitás története I.: a tudás akarása. Atlantisz, bp., 1996, 135–162.
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állampolgárok vagy jogalanyok, hanem mint biológiai létezők, mint a né-
pesség, a faj példányai rendelődnek alá. A biohatalomnak kétféle megjele-
nési formája van: 1.) az emberi test anatómia-politikája, az engedelmes test 
(corps docile) létrehozásának különféle politikai technológiái, amelyeket 
Foucault börtön-könyvében4 elemez részleteiben (a testek térbeliségének, 
idejének stb. ellenőrzése, normalizálása nemcsak a börtönökben, hanem a 
zárdákban, műhelyekben, iskolákban, kórházakban, stb.); 2.) a 18. század 
közepétől megjelenik a népesség biopolitikája, amelyben a hatalom-tudás 
(pouvoir-savoir) páros az emberi faj életét a számítások birodalmába vonja, 
a testet pedig mint a biológiai folyamatok színterét szabályozza, ellenőrzi 
(ekkor jelennek meg például a politikai és gazdasági gyakorlatban, tervezés-
ben a születési arányszám, az életkor, a közegészségügy, a lakásviszonyok és 
az elvándorlás problémái, a demográfia, az egy főre eső átlagjövedelem, stb.).

A szuverenitás–biopolitika történeti egymásrakövetkezése Foucault-i 
képlete helyett Agamben ezek eredendő egymásbafonódása mellett érvel. 
Felfogásában a szuverén hatalom jogi-intézményi legitimitásának a kérdés-
köre, illetve, másfelől, a hatalom biopolitikai modellje – szemben a kettő 
Foucalt-i éles elkülönítésével5 – nem választhatóak szét: „a puszta életnek 
a politikai szférájába való belefoglalása képezi a szuverén hatalom eredeti – 
bár rejtett – lényegét. Sőt, a biopolitikai test létrehozása a szuverén hatalom 
eredeti aktusa. A biopolitika ebben az értelemben legalább olyan régi mint 
a szuverén kivétel.”6 A zôê beemelése a polis-ba, a puszta élet (nuda vita) 
politizálása tehát Agamben számára nem a modernitás találmánya. A pusz-
ta élet egy eredendő és alapvető kölcsönviszonyban van a politikával. ezt 
az eredendő viszonyt Agamben Arisztotelész ember-meghatározása (zoón 
logon echon), illetve az élet arisztotelészi fogalmisága segítségével demonst-
rálja. Arisztotelész jól ismert ember-meghatározását már Foucault is idézi: 
„olyan élőlény, amely alkalmas rá, hogy [élőlényi mivoltán túl] még politi-
kai életet is éljen; a modern ember viszont olyan élőlény, akinek politikája 
tulajdon élete körül forog.”7 Agamben újraértelmezi ezt az arisztotelészi 
definíciót, eszmefuttatása a zoé (zôê) és a biosz (bios) (mindketten típusok 
az élet fogalmán belül), a biológiai és a politikai élet megkülönböztetésé-
ből indul ki. A zoé fogalma a minden teremtményben (állat, ember, isten) 
közös életet, az élet egyszerű tényét jelenti (a polis, a politika viszonylatá-
ban a privát, az otthon, az oikos közegére korlátozódik). A biosz viszont egy 
individum vagy egy csoport valamilyenként minősíthető, sajátos életét (így 
például a politikai, társadalmi, a polis-ban folytatott politikai életet, bios 

4 Michel Foucault: Felügyelet és büntetés: a börtön története. gondolat, bp., 1990.
5 lásd pl.: Michel Foucault: A hatalom mikrofizikája. In: uő: Nyelv a végtelenhez. 

latin betűk, Debrecen, 2000, 307–331.
6 HS 11.
7 Michel Foucault: Az emberélet kioltásának joga és az élet feletti hatalom, i. m., 143. 

[A fordítást módosítottam – sz. A.]
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politicos-t) jelenti. A politikai közösség céljának arisztotelészi meghatározá-
sa pontosan az élet egyszerű ténye (to zen) és a jó, vagyis a politikai élet (to 
eu zen) szembeállításán alapszik.

Politika és élet viszonyát a nyugati politikai tradícióban pontosan az 
idézett arisztotelészi definícióban található többletnek, a puszta élőlényi 
mivoltot meghaladó politikai élet többletének –, amely egyben egy kizárás, 
kivétel is – a szerkezete írja le, „a zôê-nek a polis-ba való magábafoglaló 
kizárása (exceptio), mintha politika az a hely volna, ahol az életnek jó élet-
té kell átalakulnia, és az, amit politizálni kell, az már mindig is a pusz-
ta élet volna.” A Homo Sacer tézisszerű megfogalmazásában: „a nyuga-
ti politikát alapvetően a puszta élet kizárása (amely egyenlő mértékben 
egy implikáció, egy magábafoglalás) konstituálja.”8 A modern biopolitika 
meghatározó jegye tehát immár nem az élet felett gondoskodó hatalmi 
technológia megjelenése, mint Foucault-nál, nem a zoé-nak a polis-ba való 
beemelése – ez már mindig is a nyugati politika alapja –, hanem az ál-
lampolgár puszta életének (vagy másképpen, amint később az elemzésben 
feltűnik: a homo sacer büntetlenül megölhető, de nem feláldozható éle-
tének), az emberiség új biopolitikai szubjektumának/testének a politika 
középpontjába való bekerülése. A puszta élet pedig akkor kerül a polis, a 
politika középpontjába – a leglátványosabban a 20. században –, amikor a 
politikai-jogi rendet – eredetileg ideiglenes érvénnyel – felfüggesztő kivé-
teles állapot állandóvá, normává válik.

A kivételes állapot elemzésében Agamben carl schmitt decizionista 
szuverenitás-téziséből indul ki. schmitt hírhedt szuverenitás-definíciója 
szerint: „szuverén az, aki a kivételes állapotról dönt”, vagyis aki arról dönt, 
hogy normális joghelyzet van-e, amelyben a törvény érvényes, vagy rend-
kívüli/kivételes, amelyben nem. schmitt ehhez még hozzáteszi: „a kivételes 
állapot mutat rá a legvilágosabban az állami autoritás lényegére. Ilyenkor 
válik el ugyanis a döntés a jogi normától, és ilyenkor válik paradox módon 
világossá az, hogy az autoritás számára a jog létrehozásához nincs szükség 
jogra.”9 ez a szuverenitás topológiai és logikai paradoxona: a kivételes álla-
potról döntő szuverénnek egyidőben a jogrenden belül és kívül kell lennie, sőt 
– Agamben átfogalmazásában – bizonyos értelemben magának a törvény-
nek is önmagán kívül kell lennie.10

A szuverenitásnak ez a paradoxális szerkezete a jogrend elméletileg 
megalapozhatatlan természetével függ össze. gondoljunk itt arra, hogy a jo-
gos és a jogtalan közötti megkülönböztetés maga nem nevezhető sem jogos-
nak, sem jogtalannak. ez az eredeti megkülönböztetés a maga során nem 
különböztethető meg, amennyiben ugyanis ezt megkíséreljük, vagyis magát 
a jogos/jogtalan megkülönböztetést tételezzük jogosnak vagy jogtalannak, 

8 HS 11, 12. 
9 carl schmitt: Politikai teológia. elTe Ájk, bp., 1992, 1, 6. 
10 HS 19.
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hurokszerű visszacsatolással újra csak a megkülönböztetés valamelyik ol-
dalán találjuk magunkat. Vagyis a jogos/jogtalant egyesítő, a különbözőt 
az azonosban feloldó paradoxonhoz jutunk. Nem tudunk tehát felmutatni 
egy kiinduló megkülönböztetést, nem tudjuk megalapozni a jogot, mivel 
már mindig is csak a jogosra tudunk hivatkozni. (A rendszerelmélet nyel-
vén úgy is fogalmazhatnánk, bár ezt a terminológiát Agamben maga nem 
használja, hogy egyéb társadalmi rendszerekhez hasonlóan a jogrendszer 
is tautologikus, egy önmagát megalapozó, azaz autopoietikus – önalkotó, 
önszervező – rendszer.) A jog tehát egy belsőt, a jogost, törvényest, és egy 
külsőt, a jogtalant, törvénytelent belülről elkülönítve hozza létre önmagát 
(és egyben a jogosság perspektíváját), s ezáltal egyúttal az elkülönítetlenség, 
a kivételes állapot anómiás zónáját is tételezi. 

Ahogyan a nyugati politikát a zoé, a puszta élet magábafoglaló kizá-
rása alapozza meg, úgy a jognak is a kivételes állapot jogi vákuumára van 
szüksége. Maga a jogrend, a tövény (a nomos) is csak az általa kizárt anómia 
konstitutív dimenziójával való kivételes/kizáró viszonyán keresztül állhat 
fenn.11 A nyugati jogrendszer szerkezetében két heterogén, de dialektiku-
san korrellált, a normatív/jogi és az anómiás/metajogi elem kapcsolódik 
egymáshoz. Még pontosabban, a kivételes állapot rendeltetése ezeket egy-
máshoz kapcsolni, illetve a nomos és az anómia, a jog és a tiszta erőszak, az 
élet és a jog közötti eldönthetetlenségi küszöböt fenntartani.12 A kivételes 
állapot tehát egy sem nem jogszerű (de jure), sem nem tényszerű (de fac-
to) helyzet, egy olyan topológiai alakzat, amelyben a természeti, a jogtalan 
erőszak állapota és a jog, a törvény (a füzisz és a nomosz), a külső és a belső 
egymásba lépnek. A szuverén döntése az eredendő politikai-jogi szerkezet, 
bármilyen jogi elrendezés lényegileg nem lokalizálható, térben elhelyezhe-
tetlen eredete.13 (Amint majd meglátjuk, amikor a 20. század megpróbálta 
ezt a lokalizálhatatlan eredetet látható és állandó módon térbe-írni, loka-
lizálni, ennek az eredménye a koncentrációs láger volt, amely nem csupán 
egy kirekesztés tere, hanem magának a kivételes állapot anómiájának a 
teresülése, materializációja.)

A kivételes állapot és a szuverenitás kapcsolatának ezt a schmitt ihlet-
te elemzését Agamben a kivételes állapotnak az – értelmezésében – benja-
min által sugallt átértelmezése14 nyomán radikalizálja, a következő, a Homo 
Sacer egyik központi téziséhez jutván el: a kivételes állapot korunkban, a 20. 

11 HS 21.
12 giorgio Agamben: Starea de excepţie. (Homo Sacer II, 1). editura Idea, cluj, 2008, 

83.
13 HS 22.
14 „Az elnyomottak tradíciója arra tanít, hogy a ’kivételes állapot’, amelyben élünk, a 

dolgok rendje szerint való. el kell jutnunk a történelem ennek megfelelő fogalmá-
hoz. Akkor világosan látjuk majd, hogy mi a feladatunk: kiváltani az igazi kivéte-
les állapotot.” Walter benjamin: A történelem fogalmáról. In: uő: angelus novus. 
Magyar Helikon, bp., 1980, 965–966.
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században egyre inkább előtérbe kerül, míg végül a kivétel normává válik. 
„[…] a kivétel szabállyá válásának a folyamatával egyidőben az eredetileg a 
politikai rend peremén elhelyezkedő puszta élet fokozatosan a politika te-
rével kezd egybeesni, míg végül kizárás és magába foglalás, külső és belső, 
bios és zôê, jog és faktum belépnek egy felszámolhatatlan egybemosódás, 
elkülönítetlenség zónájába. Valójában a kivételes állapot, melyben a jogi-
politikai rend a puszta életet egyidőben kizárta és magába foglalta, elkü-
lönültségében az egész politikai rendszert megalapozó rejtett alapot képvi-
selte; amikor a kivételes állapot határai eltörlődnek és meghatározatlanná 
válnak, a közöttük élő puszta élet beszabadul a városállamba, és a politikai 
rendnek és konfliktusainak egyidőben alanyává és tárgyává, illetve az ál-
lamhatalom szerveződésének, de az ettől való emancipációnak is az egyedi 
helyévé lesz.”15 A normatív és az anómiás, jog és erőszak fentebb elemzett 
elkülönültsége, illetve dialektikája tehát felborul, és egy hatalmi formában 
vagy egy személyben összpontosulva egymásba mosódik.16 Innen pedig 
már csak egy lépés választ el Agamben talán legprovokatívabb, a modern 
(tömeg)demokráciák és a totalitarizmus közötti rejtett szolidaritás (a 20. 
század által demonstrált érthetetetlen történeti kontinuitás) mellett érvelő 
tézisétől: mivel a modern demokrácia sajátossága a puszta élet értékének a 
politika középpontjába való állítása, ezért az individuumok hatalomtól való 
emancipációját, a privát, negatív szabadságszférának a nyilvános politikai 
térrel szembeni primátusát, a különféle szabadságjogok elnyerését egyúttal 
– és ez egy feloldhatatlan apória – ugyanezen individuumok puszta életének 
a biopolitikai államrendnek való egyre növekvő alárendelődése kíséri. 17

De ki a magába foglaló kizárás, a kivételes állapot vázolt logikai és 
topológiai szerkezetének, a szuverén száműzetésnek alávetett alanya? Vála-
szában Agamben a homo sacer archaikus jogi alakjához nyúl vissza. Homo 
sacer-nek számított a római jogban az, aki valamilyen főbenjáró bűn, szent-
ségtörés következtében bizonyos értelemben megszűnt ember lenni: büntet-
lenül meg lehetett ölni, habár nem volt törvényes halálraítélt, a halálos ítélet 
végrehajtása pedig áldozatbemutatásnak sem minősült (mint rendszerint), 

15 HS 12–13.
16 Agamben számtalan példát hoz erre: a hitleri hatalomátvételt követően a weimari 

alkotmány személyi szabadságra vonatkozó cikkelyeit felfüggesztő, 1933. február 
28-án kibocsátott „A nép és az állam védelméről” szóló rendelet sohasem került 
visszavonásra, vagyis jogi értelemben az egész nemzetiszocialista rendszer kivé-
teles állapotként értelmezhető; az egyesült Államokban a 2001. szeptember 11-i 
eseményeket követően kibocsátott uSa Patriot act, amely feljogosította a ható-
ságokat a terrorizmussal gyanúsított idegenek vádemelés nélkül történő őrizetbe 
vételére és fogva tartására; a kivételes állapotról való döntések sorozataként mű-
ködő kortárs kormányzási joggyakorlat, vagyis a sürgősségi rendeleteken keresz-
tül történő kormányzás, a törvényalkotó hatalom háttérbe szorulása a végrehajtó 
hatalom javára.

17 HS 13, 100–101.
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ugyanis az ilyen ember élete kultikus értékét is elvesztette. A homo sacer 
puszta élete tehát a büntetlenül megölhető, ám az isteneknek nem feláldoz-
ható emberi életét jelenti; az ellene elkövetett gyilkosságban bennefoglalt 
erőszak nem emberölés, de nem is áldozathozatal, nem egy büntetés vég-
rehajtása, de nem is szentségtörés, vagyis sem a profán, jogi, sem a vallásos 
szférához nem tartozik; a homo sacer az ezeknek a szféráknak az elkülö-
nülését megelőző eldönthetetlenségi szféra alakja. Tehát nem a zoé, nem 
a biológiai vagy természeti élet, hanem a halálnak kitett puszta, eredetileg 
szakrális élet a politika eredeti alanya. 

A modern biopolitikai szubjektum megteremtésében döntő mozza-
nat az emberi jogok kinyilatkoztatása, ez ugyanis valójában a puszta életnek 
a nemzetállam jogi-politikai szerkezetébe való beírása mozzanatának felel 
meg; a modern, a nemzetállami szuverenitás eredetének és alapjának tekin-
tett élet eredeti alakzatának. A születés ekkor válik először a szuverenitás 
hordozójává, a születés elve és a szuverenitás elve a „szuverén szubjektum” 
puszta életében (aki nem a királyi szuverenénnek alávetett, de nem is a szabad 
és tudatos politikai szubjektuma), a szuverén nemzetállamot megalapozó 
testében egyesülnek. A születés (nascere) ekkor azonmód nemzetté (nation) 
válik, a két terminus közötti távolság fiktív módon felszámolódik, elfojtásra 
kerül. e távolság fiktív jellege csak a nemzetállamoknak a két világhábo-
rú során végbement összeomlásakor lepleződik le, az állampolgárságuktól 
megfosztott hontalanok, menekültek milllióinak, illetve a náci és fasisz-
ta (a puszta életet a szuverén döntésének közvetlenül alávető) biopolitikai 
mozgalmak, majd pedig a koncentrációs lágerek megjelenésével. ekkor vált 
nyilvánvalóvá az – amint azt Hannah Arendt megvilágító elemzései kimu-
tatták – , hogy mivel az emberi jogok és a nemzetállamok szavatolta polgári 
jogok eredetükben oly szorosan összefonódtak egymással, ezért az utóbbiak 
elvesztése maguknak az emberi jogoknak az elvesztésével volt egyenértékű. 
A polis-hoz, a városállamhoz, vagyis az egy szervezett politikai- és jogkö-
zösséghez való tartozás jogának, vagyis a „jog ahhoz, hogy jogaink legyenek” 
jogának az elveszítését követően kiderült: „a világ egy cseppet sem tekintette 
szentnek az emberi lény absztrakt pőreségét […]”, mivelhogy „az az ember, 
aki csak ember és semmi más, éppen ama tulajdonságait veszítette el, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy más emberek embertársukként bánjanak vele.”18

18 „Az emberi jogoknak az a fogalma, mely az emberi lénynek – mint ilyennek – vélt 
létezésére épül, abban a pillanatban csődöt mondott, amikor azok, akik azt hirdet-
ték magukról: hisznek benne, először találták szembe magukat olyan emberekkel, 
akik csakugyan megfosztattak minden más minőségüktől, egyet kivéve: megma-
radtak emberi lénynek. A világ egy cseppet sem tekintette szentnek az emberi lény 
absztrakt pőreségét. […] Ha egy emberi lény elveszti politikai státusát, pontosan 
olyan helyzetbe kerül, amelyben az általános emberi jogokról szóló nyilatkozat 
oltalmat kínálna neki, ha jogai csakugyan veleszületettek és elidegeníthetetle-
nek volnának. Valójában az ellenkezője igaz. úgy tetszik, az az ember, aki csak 
ember és semmi más, éppen ama tulajdonságait veszítette el, amelyek lehetővé 
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Agamben szerteágazó elemzései végül a modernitás rejtett biopolitikai 
mátrixaként felfogott koncentrációs láger értelmezésében futnak össze. 
A könyv itt azt a kérdést veti fel, hogy mi a lágernek az a sajátos jogi-poli-
tikai szerkezete, amely az ott megtörtént embertelenséget, a földön valaha 
létezett legabszolútabb conditio inhumana-t lehetővé tette? 

Agamben válaszának lényege a kivételes állapot és a láger közötti 
konstitutív kapcsolat demonstrációja: a láger az a tér, amely akkor nyílik 
meg, amikor a kivételes állapot normává válik. A láger, mint tiszta, abszo-
lút biopolitikai tér, a kivételes állapot materializációja, annak lokalizálha-
tatlan nem-helyének a lokalizálása, teresülése. A láger azért a modernitás 
(bio)politkájának a rejtett nomos-a, paradigmája, mert az, ami a lágerben a 
magába foglaló kizárás tárgya, az a kivételes állapot maga; egy új jogi-poli-
tikai paradigmáról van szó, amelyben a norma megkülönböztethetetlenné 
válik az állandósult kivételtől. „A láger az a szerkezet, amelyben a kivételes 
állapot normálisként valósul meg. […] a lágerben a quaestio iuris-t semmi-
képpen sem lehet már megkülönböztetni a quaestio facti-tól […] a láger a 
jogszerű és a tényszerű egy hibridje, amelyben ez a kettő megkülönböztethe-
tetlenné vált […], maradék nélkül összemosódtak. […] Aki a lágerbe belé-
pett, egy a külső és a belső, a kivétel és a szabály, a megengedett és a tiltott 
közötti elkülönítetlenségi zónában mozgott […]. A láger, amennyiben lakói 
teljességgel megfosztattak bármely politikai státustól és puszta életükre re-
dukálták őket, a valaha is megvalósított abszolút biopolitikai teret képviseli, 
amelyben a hatalom csak a tiszta, bármiféle közvetítéstől mentes élettel […], 
olyan, jogaiktól és kiváltságaiktól olyannyira megfosztott emberi lényekkel 
áll szemben, akikkel szemben semmilyen ellenük elkövetett cselekedet sem 
számít már bűncselekménynek, ahol »minden lehetségessé válik«. […] ezért 
a láger magának a politikai térnek a paradigmája azon a ponton, amelyben 

teszik, hogy más emberek embertársukként bánjanak vele. […] Hogy létezik egy 
jog ahhoz, hogy jogaink legyenek (ami egyet jelent azzal, hogy az egyén egy olyan 
társadalmi szervezetben él, ahol kit-kit tettei és véleményei alapján ítélnek meg), 
jog ahhoz, hogy az ember valamiféle szervezett közösséghez tartozzék, arra csak 
akkor figyeltünk fel, amikor milliószám tűntek fel emberek, akik e jogaikat el-
vesztették, és az adott világpolitikai helyzetben vissza sem nyerhették. […] Az a 
jog, amely a polisz elvesztésével függ össze, és amelyről soha említés sem történt 
az emberi jogok között, nem fejezhető ki a tizennyolcadik század fogalmi kate-
góriáival, mert ezek feltételezik, hogy az emberi jogok közvetlenül az ember »ter-
mészetéből« fakadnak […] az ember jogát jogai birtoklására, más szóval minden 
ember jogát arra, hogy az emberiséghez tartozzék, magának az emberiségnek 
kellene garantálnia. és egyáltalán nem biztos, hogy ez megvalósítható.” Hannah 
Arendt: a totalitarizmus gyökerei. európa könyvkiadó, bp., 1992, 356–359. ez-
zel kapcsolatosan l. még: seyla benhabib: ’A jog ahhoz, hogy jogaink legyenek’: 
Hannah Arendt a nemzetállam ellentmondásairól. In: kellék, 2008/35., 85–98. 
(seyla benhabib: The rights of others. aliens, residents and Citizens. cambridge 
University Press, cambridge, 2004, 49–69.)
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a politika biopolitikává válik és a homo sacer virtuálisan egybemosódik a 
polgárral.”19 

A 20. század biopolitikai szubjektuma immár nem egy quaestio facti 
(egy biológiai test beazonosítása), de nem is egy quaestio juris (egy alkal-
mazandó norma beazonosítása), hanem a tényszerűség és a jogszerűség 
abszolút elkülönítetlenségében cselekvő szuverén politikai döntés tárgya. 
A koncentrációs láger születése (amely egybeesik az új állampolgársági és 
denacionalizációs törvényekkel, a polgári jogoktól való megfosztással) egy 
olyan esemény, amely pontosan a születés (a puszta élet) és a nemzetállam 
közötti egyre növekvő távolságba íródik bele; a láger a kettő közötti sza-
kadékot, törést képviseli. egy lokalizáció nélküli rendnek (a kivételes ál-
lapotnak) most a rend nélküli lokalizáció (a láger, mint a kivételes állapot 
állandósult tere) felel meg. A politikai rendszer egy őt belülről meghaladó, 
diszlokáló elhelyezést foglal magába, amelybe virtuálisan minden életfor-
ma és norma befogható; a láger az a negyedik elem, amely az állam-nemzet 
(születés)-terület hármasságát megtöri. 

Agambennek a kortárs világból merített provokatív, sok vitát kiváltott 
analógiái szerint: 1.) a láger – a modern biopolitika mátrixa – jelenlegi mate-
rializációinak, változatainak tekinthetőek a hontalan migránsok, menekül-
tek táborai, a guantanamói börtön, ahol a detaineek anélkül tartják fogva, 
hogy valaha is vádat emeltek volna ellenük, de ide tartoznak akár a nemzet-
közi repülőterek zone d’attente-jai is, ahová a menedékjogot kérő idegeneket 
gyűjtik össze a jogi hatóságok beavatkozásáig, bizonyos metropoliszok kül-
városai stb.; 2.) virtuálisan mindnyájan homo sacerek vagyunk, akárcsak 
a „törvénytelen fegyveresek” (a tálib harcosok, akikre sem a nemzetközi 
hadijog, sem a büntetőjog nem érvényes, a guantanamóban fogva tartott 
foglyok), vagy a humanitárius segélyszállítmányok célszeméyei (ruandaiak, 
bosnyákok, afgánok), a brazil favellák, az amerikai fekete gettók lakói stb.

 a „muzulmán” és a tanúsítás etikája

Mint már a bevezetésben is említettem, a Homo Sacer ciklus harmadik kö-
tete, az ami auschwitzból marad. az arhívum és a tanú arra keresi a választ, 
hogy milyen etikai szubjektum, illetve aktus felelhet meg a sorozatnyitó 
kötetben elemzett, a modern biopolitikai szubjektum puszta élete, illetve a 
láger-tapasztalat által támasztott kihívásoknak. A könyv elemzéseiben ja-
vasolt, illetve többnyire csak sugalmazott, szuggesztíve felvázolt puszta élet 
etikája az embertelen, az inhumánus tapasztalata által felfüggesztett morá-
lis ítélkezés előtti dimenziót, az Auschwitzról szóló tanúsításnak egy, a fele-
lősség és a méltóság fogalmait meghaladó etikai dimenziót tár fel. Agamben 

19 HS 136–137.
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a tanúságtételnek egy, a felelősség és a bűn, továbbá a méltóság és az (ön)-
tisztelet kategóriáit meghaladó etikának a kidolgozását tartja szükségesnek. 
A felelősség, a bűn és a méltóság hagyományos erkölcsi kategóriái ugyanis 
mind elbuknak a döntő, az Ethica more auschwitz demonstrata próbáján.

Agamben Primo levi-nek a náci koncentrációs táborok túlélőiről és 
a tanúsítás szükségességéről szóló írásait törekszik filozófiai etikává fejlesz-
teni. értelmezésében levi egy új etikai elemet tár fel Auschwitz kapcsán: 
a felelősségnélküliségnek és az „impotentia judicandi”-nak (a morális íté-
lés képtelenségének) egy olyan szürke sávját, amely a „jón és rosszon” nem 
túl, hanem innen helyezkedik el. Nem az emberfeletti (Nietzsche), hanem 
az ember-alatti ember szürke, felelősség-semleges senkiföldjét. Az ember-
alatti ember, az új etika központi figurája a többi deportált által muzulmán 
(muselmann)-nak nevezett alak: muzulmánok a már csak biológiai érte-
lemben létező, beszűkült tudatállapotú embermaradványok, a teljes fizikai 
leépülés és reményvesztettség állapotában tengődő, az élniakarást abszo-
lút fatalista módon rég feladott, az elkerülhetetlen halál sorsába beletörő-
dött „élőhalottak”, „két lábon járó hullák”, „múmia-emberek”, személy- és 
embermivoltukat túlhaladott „név nélküli alakok”, „arc nélküli jelenlétek.”20 
A muzulmán egy meghatározatlan, harmadik szférához tartozó lény, 
amelyben „nem csak az emberi és a nem-emberi, hanem a vegetatív és a 
viszonyuló élet, a fiziológia és az etika, az orvoslás és a politika, az élet és a 
halál, bármiféle folytonosság nélkül, átlépnek egymásba.”21 ez a harmadik 
szféra tökéletes szimbóluma a lágernek, mint a szabállyá, normává lett kivé-
teles állapot nem-helyének.

Auschwhitz etikai és politikai jelentésének, aktualitásának a megér-
tésében Agamben szerint a megsemmisítés paradigmáját egy másik para-
digmával kell kiegészíteni: „Még mielőtt a halál lágere volna, Auschwitz 
egy olyan, még elgondolatlan kísérletnek a helye, amelyben, túl az életen és 
a halálon, a zsidó muzulmánná, az ember pedig nem-emberré alakul át.”22 

20 „s bár a magunkfajta senkik megszámlálhatatlan tömegébe olvadva sodródnak 
ide-oda, mégis sötét, gyötrelmes belső magányban járják útjukat, s magányosan is 
halnak meg vagy tűnnek el, nyomot sem hagynak senki emlékezetében. Az életük 
rövid, de a számuk végtelen; ők: a Muselmänner, az odaveszettek, a tábor zöme; 
ők, az állandóan megújuló és mindig ugyanazon nem-embe rek névtelen tömege, 
amely némán menetel és robotol, amelyből már kihunyt az isteni szikra, s amely 
már túlságosan kiüresedett ahhoz, hogy igazán szenvedjen. Nem is tudom, élő-
nek nevezzem-e ezeket a nyomorultakat; nem is tudom, halálnak nevezzem-e a 
halálukat, amelytől már nem is félnek, mert olyan kimerültek, hogy föl se fogják. 
ők népesítik be az emlékezetemet az arctalan jelenlétükkel; ha korunk minden 
szörnyűségét egyetlen képbe kellene sűrítenem, ezt az ismerős képet választanám: 
egy lehajtott fejű, beesett mellű, sovány ember, akinek arcán vagy szemében gon-
dolatnak nyomát sem látni.” Primo levi: akik odavesztek és akik megmenekültek. 
bp., európa, 1990.

21 ra 34.
22 ra 37.
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A muzulmán tehát nem annyira az élet és a halál, mint inkább az ember és 
a nem-ember, az emberi és a nem-emberi közötti küszöb, átmenet alakja.23 
„Auschwitz a méltóság és a normának való megfelelés bármely etikájának a 
végét és a csődjét jelzi. Az a puszta élet, amelyre az embert korlátozták, nem 
kér semmit és nem felel meg semminek: hanem ő maga az egyetlen norma; 
abszolút immanens. […] a tény, hogy a méltóság és a tisztesség (öntisztelet) 
elképzelhetetlen mértékben elveszíthető, hogy a szélsőséges megalázottság 
körülményei között is létezik élet – ez az a szörnyűséges hír, amelyet a túl-
élők a lágerből az emberek világába hoznak. A muzulmán […] egy olyan 
etika és egy olyan élet formájának a küszöbét őrzi, amely ott kezdődik, ahol 
a méltóság véget ér.”24

A Primo levi egyik könyvcímében szereplő kérdés – „ember-e ez 
még?” – tehát arra az Auschwitz által ránk hagyott nyugtalanító tapaszta-
latra utal, hogy van (emberi?) élet, vagyis az emberi fajhoz – nem pedig nem-
hez – való biológiai hozzátartozás a méltóság, az emberi mivolt és felelősség-
érzet elvesztése után, az emberi és a nem-emberi elkülönítetlenségének a 
tapasztalata után is. 

Az elveszített méltóságban, a méltóságon túli új etikai zónában pedig 
nem az élet (ennek a méltóságát minden lágerlakó elveszítette), hanem a ha-
lál méltóságáról (illetve sokkal inkább méltatlanságáról) van szó, amelyet 
csak a muzulmánok veszítettek el; amint levi is írja, „nem is tudom, ha-
lálnak nevezzem-e a halálukat”, ők, mondhatni csak bevégzik az életüket, 
kimúlnak mint az állatok, haláluk után pedig nem holttestek, hanem ala-
kok (Figuren). A halálnak ezt a méltatlanságát Agamben Heideggernek a 
halálhoz-viszonyuló autentikus jelenvalólétre alapozott végesség-etikájával 
ellenpontozza. A halálhoz, mint legsajátabb, az egzisztencia lehetetlenségé-
nek a lehetőségéhez előrefutva, a jelenvalólét tulajdonképpeni, autentikus 
egzisztenciává válik, felvállalja önmagát és létlehetőségeit. Heideggernél a 
halál a jelenvalólét legsajátabb (helyettesítetlen, mivel mindenki a saját halá-
lát halja), és vonatkozásnélküli lehetősége (nem az akárki-önmaga lehetősé-
ge, elszigeteli, önmagába zárja az egzisztenciát az akárki fecsegő-kétértelmű 
halál-értelmezésétől).25 ezzel szemben „a lágerben a deportáltak hétköz-
napi és anonim, személytelen módon halálhoz-viszonyuló egzisztenciák.”26 
A lágerben az inautentikus egyetlen tartalma az autentikus, az ember a 
hétköznapi nem-tulajdonképpeni viszonyulásában viszonyul faktikusan 
a halálhoz. A halálhoz-viszonyuló-lét Heideggernél továbbá mint lehető-
séghez való viszonyulás/előrefutás, minden egzisztálás lehetetlenségének 
a lehetősége; minél leplezetlenebbül nyilvánul meg önmaga számára lehe-
tőségként (a lehetetlenség lehetőségeként), annál inkább érti meg önmagát 

23 ra 39.
24 ra 48–49.
25 Martin Heidegger: Lét és Idő. 52–53. §, osiris, bp., 2004, 296–310.
26 ra 53.
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maga az egzisztencia lényegileg nem valami valóságosként, hanem lehető-
ségként, lehető-létként. ezzel szemben – idézem tovább Agambent: „Ha a 
halálhoz-viszonyuló-létben arról volt szó, hogy a lehetőséget a lehetetlen (a 
halál) tapasztalatában létrehozni, akkor itt [a lágerben] a lehetetlen (a tö-
meggyilkosság) a lehetőség teljes tapasztalatán, a lehetőség végtelenségének 
a kimerítése révén teremtődik meg.”27 

Az anonim halál méltatlanságáról szóló agambeni elemzések konk-
lúziójaként tehát megállapítható: ez az anonim halál egyrészt – a heideg-
geri elemzéssel szemben – nem a legsajátabb lehetőség, nem tesz egyedi, 
egyszeri egzisztenciává, nem szingularizál, másrészt ebben a tapasztalat-
ban a másikkal (annak az arctalan, anonim, embertelen halálával) való eti-
kai viszony sem szingularizálhat. Vagyis az etikának az elembertelenedett, 
inhumánus akárki szintjén való tematizálása a lévinasi felelősség-etikával 
(amely bizonyos értelemben ugyanarra a kihívásra született: az etika lehe-
tősége Auschwitz után) is ellentételezhető. Agamben etikájában nem a má-
sik arcában adott felhívásra, az ölni képtelenségre válaszolok a felelősség 
válaszával, hanem az anonim másik, az akárki deszubjektiváló halálára a 
szégyen affektív diszpozíciójával.

Agamben szégyen-elemzésében a szégyen két értelme keveredik 
egymással: az első értelemben a szégyen egyfajta elemi, affektív érzéki 
válasz az embertelen erőszakra – emberiség elleni bűntettekre – azok ré-
széről, akiknek akár semmi közük sem volt ehhez; a második értelemben 
a szégyen egy olyan affektív hangoltság (a heideggeri szorongással szem-
ben ez az egzisztencia, a szubjektum kitüntetett diszpozíciója), amely azok 
számára adott, akik csupán a halálban mint a „leg-nem-sajátabb” lehető-
ségben osztoznak. A láger az a hely, ahol (ismét csak a heideggeri halál-
elemzéssel szemben, ahol a jelenvalólét principium individuationisa saját 
halála, ahol „senki sem halhatja más halálát, mindenki a saját halálát hal-
ja”) senki sem halhat meg a saját helyén, senki sem halhatja saját halálát, 
mindenki valaki más helyett, más halálát halja; mindenki mások helyett, 
bármiféle indok nélkül hal meg vagy él.28

Agamben elemzése ugyanakkor lévinasnak a De l’évasion (A mene-
külés) című korai munkájában kifejtett szégyen-fenomenológiáját is hasz-
nálja. lévinas leírásában a szégyen az önmagamtól való elszakadás abszolút 
lehetetlenségének a tapasztalata: „Az, ami a szégyenben megjelenik, az tehát 
éppen az önmagamhoz való kötöttség ténye, az önmagamtól való elbújás 
érdekében való elmenekülés radikális lehetetlensége, az énnek az önma-
gánál való felszámolhatatlan jelenléte. […] Tehát saját intimitásunk, vagy-
is az önmagunknál való jelenlétünk az, ami szégyenletes. A szégyen nem 
semmisségünket, hanem egzisztenciánk teljességét tárja fel.”29 Agamben 

27 ra 53–54.
28 Uo.
29 emmanuel lévinas: De l’évasion (1936). Paris, livre de Poche, 1998, 113–114.
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lévinasra hivatkozó átfogalmazásában a szégyenkezés tehát azt jelenti: 
„hozzárendeltetni valamilyen felvállalhatatlanhoz [nem külső, hanem ép-
pen saját intimitásunk felvállalhatatlanságához]” „ […] ez a kisajátított és 
deszubjektivált lény egyben az énnek egy felszámolhatatlan és végletes ön-
magánál való jelenléte. Mintha tudatunk magába omlana és minden irány-
ba menekülne, de ugyanakkor egy visszautasíthatatlan rendelet arra szólí-
taná, hogy jelen legyen, a menekvés lehetősége nélkül, saját összeomlásánál; 
annál, hogy az, ami abszolút módon a legsajátabb, az nem az enyém. A szub-
jektumnak a szégyenben következésképpen nincs más tartalma, mint saját 
deszubjektivációja; önmaga összeomlásának, önmaga szubjektumként való 
elveszítésének a tanújává válik. A szégyen ez a kettős mozgás, egyidőben 
szubjektiváció és deszubjektiváció.”30 A szégyennek a lévinasi szégyen-feno-
menológia ihlette agambeni definíciójában tehát a szégyen szubjektiváció és 
deszubjektiváció, önelvesztés és önbirtoklás egybeesése.

A tanúságtétel etikájára rátérve, Agamben itt a tanúsításnak a levi 
szövegei által sugallt paradoxonából indul ki: nem a túlélők, hanem a 
muzulmán(ok) a teljes, a valódi tanú(k), azok, akik nem élték túl a haláltá-
borokat és így nem is tanúsíthatták azokat. A tanúsítás etikája tehát a túlélő 
és a muzulmán, az ál-tanú és a „teljes tanú”, az ember és a nem-ember lehe-
tetlen dialektikáját feltételezi.

A tanúságtételre képtelenek helyett való tanúsításnak egy legalább 
két szubjektumot igénylő folyamatnak kell lennie, vagyis mind 1.) a túl-
élőt, aki szubjektiválódik, tud beszélni, de nincs mit mondania, mind 2.) 
a muzulmánt, akinek volna mit mondania, de nem tud beszélni, aki tel-
jességgel deszubjektiválódik, magába kell foglalnia. ezek után felmerül a 
kérdés: ki a tanúságtétel szubjektuma? A tanúsítás aktusában „az, aki be-
szél, magában a beszédében hordozza a beszélés lehetetlenségét, oly mó-
don, hogy a néma és a beszélő, a nem-ember és az ember a megkülönböz-
tethetetlenség olyan zónájába lépnek be, amelyben lehetetlen kijelölni a 
szubjektum, s ezáltal a valódi tanú pozícióját. […] a tanúsítás szubjektuma 
az, aki egy deszubjektivációról tesz tanúságot.”31 minden tanúságtétel egy, 
a szubjektiváció és a deszubjektiváció áramai által szüntelenül átjárt erő-
tér. A tanúságtétel tehát Auschwitz és a humanizmus kapcsán a következő 
(sem nem humanista: minden ember emberi; sem nem antihumanista: csak 
egyes emberek emberiek) tézist eredményezi: „Az emberek annyiban embe-
rek/emberiek, amennyiben nem emberek – vagy pontosabban: Az emberek 
annyiban ember(i)ek amennyiben a nem-emberről tesznek tanúságot.”32

Az Auschwitz tanulságát összefoglaló tézis Agambennél a következő: 
„az ember az, aki túléli az embert.” ennek a tézisnek két értelmet, illetve 
két referenciát adhatunk: az első referencia a muzulmán, az embert-túlélés 

30 ra 74.
31 ra 84.
32 ra 84–85.
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embertelen képessége; a második a túlélő, az ember képessége hogy túlélje 
a muzulmánt, a nem-embert. A két értelem konvergál, egybeesik (a muzul-
mánok, akik odavesztek, a teljes tanúk): „az ember a nem-ember; az igazán 
emberi az, akinek az emberségét teljességgel megsemmisítették.”33

 „[…] hogy az emberi valódi tanúságát csak az hozhatja, akinek az em-
beri mivoltát teljességgel megsemmisítették, ez azt jelenti, hogy az ember és 
a nem-ember közötti azonosság sohasem tökéletes, hogy nem lehetséges az 
emberi teljes megsemmisítése, hogy mindig marad valami. a tanú ez a ma-
radék. […] Az ember túlélheti az embert, ő az, ami az ember megsemmisíté-
se után marad. […] az ember helye az élőlény és a beszélő lény, a nem-ember 
és az ember között van. Vagyis: az ember helye az emberi nem-helyében, az 
élőlény és a logos elvétett kapcsolódásában van. Az ember következéskép-
pen mindig az emberin túl vagy innen található, az a küszöb, amelyen az 
emberi és az embertelen, a szubjektiváció és a deszubjektiváció, az élőlény 
beszélővé-válásának és a logos élőlénnyé-válásának áramai szüntelenül ke-
resztüláramlanak. ezek az áramlások ko-extenzívek, de nem esnek egybe, 
és egybe-nem-esésük, ez az árnyalatnyi választóvonal a tanúsítás helye.”34

Arisztotelész másik közismert ember-meghatározására hivatkozva 
(az ember beszélő élőlény, zoón logon echon), Agamben a tanúsítást mint be-
szédaktust elemezve hívja fel a figyelmet arra, hogy a nyugati metafizikai 
tradíció, bár külön-külön mind az élőlényre, mind a logos-ra folyamatosan 
rákérdez, magára az echon-ra (arra, hogy hogyan is birtokolja az élőlény a 
nyelvet, hogyan képes beszélni) nem reflektál. Nem véletlenül: közelebbről 
megvizsgálva ugyanis kiderül, hogy lehetetlen egy állandó kapcsolódá-
si pontot találni a kettő, a zoón és a logos között. A nyelvtől a beszédhez/
diszkurzushoz való átmenetben nem csak a reális hús-vér individuum 
(amelyet fel kell függeszteni annak érdekében, hogy a kijelentés-aktus szub-
jektumává, a bármiféle szubsztancialitást és meghatározott tartalmat kizá-
ró tiszta „én”-né, a puszta beszédeseményt jelző indexikus shifter-ré váljon), 
hanem ez utóbbi, a kijelentés-aktus szubjektuma (amelyet teljességgel a dis-
kurzusban és a diskurzus konstituál) is hallgat. Vagyis maga a nyelv beszél, 
a beszéd-eseménybeli szubjektivációt, a beszéd szubjektív lehetőségét már 
mindig is kisajátítja, megelőzi egy deszubjektiváló, ontológiai glosszolália (a 
heideggeri „fecsegés”). A beszélésben tehát az én valójában a beszéd lehetet-
lenségéhez fér hozzá. láthatjuk, hogy a beszédaktus Agamben érvelésében 
ugyanazt a paradox szerkezetet mutatja, mint a szégyen tapasztalata, vagyis 
szubjektiváció és deszubjektiváció egyidejű mozgását.35 A beszédben az élő-
lény és a nyelv, a phone és a logos (azaz: a nem-emberi és az emberi) soha-
sem eshetnek egybe, de ugyanakkor pontosan ez teszi lehetővé a tanúsítást: 
„csak ha nem létezik élőlény és nyelv közötti artikuláció, amennyiben az én 

33 ra 93.
34 ra 93–94.
35 Vö. ra 82.
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ebben az eltérésben (écart) van felfüggesztve, csak akkor létezhet tanúsítás. 
[…] A tanúsítás helye az artikuláció nem-helye. A hang nem-helyében nem 
az írás [Derrida écriture-je], hanem a tanú lakozik. és pontosan azért, mert 
az élőlény és a beszélő lény közötti nem-kapcsolat a szégyen formáját, az 
egy felvállalhatatlanhoz való kölcsönös hozzárendelés formáját ölti magára, 
ennek az eltérésnek/távolságnak az ethos-a nem lehet más, mint egy tanú-
sítás – vagyis valami, ami nem rendelhető hozzá egy szubjektumhoz, de 
ami ennek ellenére egy szubjektum egyetlen menedékét, egyetlen lehetséges 
konzisztenciáját konstituálja.”36

Foucault biopolitika-definíciójával szemben a 20. századi biopolitika/
biohatalom sajátossága Agamben számára nem a halálba küldés, de nem 
is az élni segítés, hanem a túlélés létrehozása: a biohatalom azon törekvése, 
hogy az emberi testben abszolút módon különválassza az élőlényt a beszé-
lőtől, a zoé-t a biosz-tól, a nem-embert az embertől, a muzulmánt a tanútól. 
Vagy másképpen: szubjektiváció és deszubjektiváció mind a szégyen, mind 
pedig a beszéd tapasztalatában tetten érhető egybeesésének a felszámolása. 
A muzulmánban a biohatalom egy, a tanúsítás bármely lehetőségétől elkü-
lönített túlélést próbált létrehozni, egyfajta abszolút politikai szubsztanciát, 
egy senkihez sem hozzárendelhető és tanúsíthatatlan puszta életet, amely 
elkülönültségében bármilyen demográfiai, etnikai, nemzeti és politikai 
identitás hozzárendelését megengedi.37 

A tanúsítás szubjektuma konstitutív módon hasadt, nincs más kon-
zisztenciája, mint a beszélés lehetősége és lehetetlensége, az ember és a 
nem-ember, az élőlény és a beszélő közötti távolság, hasadás –, de nem 
redukálódik erre. A tanú, az etikai szubjektum egy deszubjektivációról 
tesz tanúságot. bármiféle negácionizmus cáfolata éppen azáltal lehetséges, 
hogy a tanúsítás nem a gázkamrákról vagy Auschwitz ténylegességéről, 
hanem a muzulmánról tanúskodik: amennyiben a tanú a muzulmánról 
tesz tanúságot, amennyiben a beszéd konstitutív lehetetlenségéről tanús-
kodik, magát ezt a lehetetlenséget juttatja szóhoz, amennyiben tehát maga 
a muzulmán teljes és valódi tanúként tételezett, úgy a negácionizmust 
alapjaiban cáfoltuk.

36 ra 90–91.
37 ra 107.
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Az identitás – manapság eléggé divatosnak tűnő – kérdése, empirikus 
oldaláról nézve, újabb keletű problémának látszik. Az identitással kap-
csolatos szociálpszichológiai és antropológiai kutatások, a rájuk épülő 
elméletek – az identitás kortárs fogalmával együtt – alig néhány évti-
zedre tekintenek vissza.1 

ezzel szemben az identitásprobléma filozófiai elgondolása, lénye-
ge és értelme szerinti megragadása régi, de minduntalan visszatérő és 
megújuló kérdés. Hol az azonosság logikai és ontológiai problémája 
kapcsán, hol a szubjektum- és az én-probléma kapcsán jelentkezik. Fi-
lozófiai szempontból az identitásprobléma mindkét, egymást kölcsönö-
sen feltételező vetülete egyaránt és egymás vonatkozásában is fontos. 
Mégis, inkább a szétválasztásukkal találkozunk a filozófiai vizsgáló-
dásokban, mivel úgy foglalkoznak a kérdés valamelyik oldalával, hogy 
háttérben, homályban hagyják a másikat. Ily módon ezek összekapcso-
lására inkább csak kívülről kerül sor, a különállók és szembenállók ösz-
szefüggésbe hozása, illetve egymásba vetítése révén, ami az azonosság 
és a viszonyulás olykor feloldhatatlannak tűnő ellentétét, az idő- és az 
egységprobléma különböző megközelítéseinek ütköztetését eredmé-
nyezi. ezért az identitásprobléma folyamatos kihívást jelent a kortárs 
filozófiai gondolkodás számára. 

Vegyük számba a kérdés néhány lehetséges megközelítését. 

1 Az identitás fogalmát erik H. erikson honosította meg és terjesztette el a 20. szá-
zad második felében a pszichológiai és szociálpszichológiai szakirodalomban. 
Fontosabb munkái: The Problem of Ego-Identity (1956); Identity and Life-Cycle 
(1959); Identity, Youth and Crisis (1968); Dimensions of a New Identity (1974).

* A tanulmány első megjelenése: Veress károly: az értelem értelméről. Mentor ki-
adó, Marosvásárhely, 2003, 184–213. Az itt olvasható szöveg az első megjelenés 
átdolgozott, javított és rövidített változata.
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összetartozás és egy-ség

Az identitásprobléma újragondolásának első komolyabb kísérletét Hei-
deggernél találjuk. Az identitás tételével kapcsolatos vizsgálódásai és fej-
tegetései több szempontból is fordulatot jelentenek a probléma filozófiai 
elgondolásában.

Heidegger több évezredes logikai és ontológiai hagyománnyal fordul 
szembe amikor megállapítja, hogy az identitás tétele – „A megfelel A-nak” 
– nem az identitásról mond ki valamit; megfogalmazási módja és lehetősége 
már előfeltételezi az identitás meglétét és jelentését.2 Nem az identitás té-
teléből tudjuk meg, hogy mi az identitás, hanem az identitás már meglévő 
tapasztalata teszi lehetővé a tétel megfogalmazását. Ilyen értelemben e té-
tel maga is – mely gondolkodásunk logikai alapját képezi – következmény: 
egy alapvető léttapasztalat reflexív elgondolásának horizontjában merül fel, 
még mielőtt ezt az elgondolást normatíve megalapozhatná. 

A heideggeri fordulat első mozzanata annak kimutatásában érhető 
tetten, hogy az identitás tétele nem csupán a gondolkodásnak, hanem első-
sorban a létnek egy szabálya.3 Azt mondja ki, hogy miként van a mindenkori 
létező, vagyis, hogy ti.: önmagával maga azonos.4 Továbbá, a tétel ilyenszerő 
nyelvi megfogalmazása az azonosság lényegét egy egységgé formálódó ket-
tősségként, az önmaga és a magával való azonosulás viszonya széttagolha-
tatlan összetettségeként mutatja fel.5 Végül, e logikai-nyelvi konstrukcióból 
az is kiviláglik, hogy az azonosság lényegét képező egység – pontosabban 
egy-ség – nem a már meglévő összetevők egyesüléséből létrejövő egység, 
hanem elsődleges és megalapozó mind az önmagával azonosulóhoz, mind 
pedig az önmagával való azonosulási viszonyhoz képest. ezek oly módon 
tartoznak össze, hogy egy-et alkotnak, s csakis az összetartozásuk egységén 
belül és ennek révén különülhetnek el. Valami csakis a magával való azono-
sulása révén lehet önmaga, mint ahogy az önmagához való viszonyulása-
ként valósulhat meg a magával való azonosulása. A viszonyuló és a viszony 
2 „A tétel sokkal inkább már előfeltételezi, hogy mit jelent az identitás és hogy hová 

tartozik.” – Martin Heidegger: Az identitás tétele. (A gondolkodás alaptételei III). 
Fordította korcsog balázs. In: Vulgo, II. évf., 3–4–5., 559. [Martin Heidegger: Der 
satz der Identität. In: Martin Heidegger: Identiät und Differenz. gA. 11. Vittorio 
klostermann, Frankfurt am Main, 2006, 35. A továbbiakban: ID]

3 „Az identitás tétele a létező létéről szól.” – Uo., 560. [ID. 35.]
4 A tétel a lét szabályaként így hangzik: „az identitás, az önmagával való egység 

minden létezőhöz mint olyanhoz hozzátartozik.” – Uo., 560. [ID. 35.]
5 Az identitás tételének megfelelő képlet – A=A – nemcsak annyit mond, hogy 

„mindegyik A önmaga azonos” hanem sokkal inkább azt jelenti: „önmagával 
mindegyik A maga azonos. Az azonosságban [selbigkeit] benne van a valamivel 
való viszony, tehát egy közvetítés [Vermittelung], egy összekapcsolás, egy szinté-
zis: egy egységgé való egy-esítés [die einung in eine einheit]. ebből következik, 
hogy az identitás a nyugati gondolkodás egész történetén keresztül az egység jelle-
gében mutatkozik meg.” – Uo., 559. [ID. 34.]
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kettősségének egy-sége nem egységre hozás/egységre jövés eredménye, ha-
nem az azonosságon mint egy-ségen belül megmutatkozó és belőle kifejlő 
különbözőség.

Az európai gondolkodás tehát az identitást először is az egység olda-
láról közelíti meg, ami azzal a kockázattal jár, hogy az egy-ség elfedi vagy 
elrejti a benne foglaltatott különbözőséget. Heidegger viszont ráirányítja 
a figyelmet arra, hogy az azonosság nem homogén egység, hanem köz-
vetített; az önmagával egységben levést az önmagához való viszonyulás 
közvetíti, az önmagához való hozzátartozás, az önmagával való egybe-
tartozás viszonya, azaz az önmaga mint egyszerre viszony és viszonyuló/
viszonyban álló entitás. elvileg bármely létező ő maga az, önmagával ösz-
szetartozó, önmagához hozzátartozó, önmagával egységet alkotó entitás. 
Tehát minden entitás: id-entitás.6

Ugyanakkor az egység nem egy statikus önazonosság, hanem éppen 
belső differenciáltsága révén a különbözők, a különbözőségek összekapcso-
lódási folyamatát hordozó egységesülés; voltaképpen történés, mindenkori 
úton levés egy valamivé való egységesülés felé, melyben folytonos elkülön-
böződésként merülnek fel és merülnek el a különbözőségek. Valami tehát, 
mint id-entitás, úgy ön-magára vonatkoztatott entitás, hogy egyszersmind e 
magára vonatkoztatottságában önmagától elkülönböződő entitás is. s minél 
inkább elkülönböződő, önmagával annál inkább ténylegesen összetartozó. 

Az identitás tehát mint egység: összetartozás; valaminek önmagával 
való összetartozása, mint az önmagával való azonosságnak és az önmagától 
való különbözőségnek egy-séget alkotó egysége; azonosság és különbözőség 
összjátéka: azonosság, mely különbözőség akar lenni; különbözőség, mely 
azonosság akar lenni.

Heidegger elidőz az „összetartozás” kifejezés mindkét tagjánál. kü-
lönféleképpen világítható meg az összetartozás értelme az összetartozás, 
illetve az összetartozás irányából, s ez az identitásprobléma újragondolá-
sának kulcsát jelenti. 

Az összetartozás mint összetartozás [zusammengehören] az együvé 
tartozás értelmét hordozza, tehát szokásos módon az együttből, a sokfélék 
egységét hordozó együtt egysége felől határozható meg: beletartozni egy 
együttlét rendjébe, odatartozni egy rendszer egységévé szerveződő sokaság-
ba egy mértékadó és meghatározó egységesítő szintézis révén. Itt az össze-
tartozás a nexus (kötés, kapcsolat) és a connexio (co/n/-nexio = össze- vagy 
egybekötés, -kapcsolás) révén jön létre.7 ebben az esetben tehát egy olyan 

6 A „Nincs entitás identitás nélkül” jelmondat értelmezéseivel P. F. strawson fog-
lalkozik részletesebben. – Vö. P. F. strawson: Entity and Identity. claredon Press, 
oxford, 1977, 21–51.

7 Heidegger ezt írja: a másikkal együtt egységet alkotni, s ehhez az egységhez a 
másikkal együtt odatartozni, tehát egymással összetartozni az egységben, egy 
egyesítő szintézis közvetítése révén. [„In diesem Fall heißt »gehören« soviel wiet: 
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egységről van szó, amely alkotóelemek, alkotórészek rendszerré szervező-
dése folytán jön létre. Mint egység, magasabbrendű a különálló elemeknél, 
s az egyes elemek puszta összességére, vagy összegére sem redukálható. 
A benne rejlő többlet, az elemeket egésszé egyesítő szintézis az egymás és 
az egész vonatkozásában külsődleges alkotóelemek összekötődéséből, ösz-
szekapcsolódásából adódik; ezek révén az alkotóelemek az egészet összete-
vő részekként tartoznak bele annak egységébe, de külön-külön egyik sem 
képes kibontakoztatni vagy megjeleníteni a maga egy-ségeként az egészet.

Az összetartozás mint összetartozás [zusammengehören] vi-
szont a „tartozás”, az odatartozás, a beletartozás, azaz az egyhez tar-
tozás, vagy pontosabban az egy-be tartozás értelmét hordozza. Addig, 
amíg a connexio-szerű összetartozás az összekapcsolódás eredménye-
ként létrejövő egységet világítja meg, az odatartozás vagy beletartozás 
értelmében vett összetartozás az egységet mint egységet, azaz mint az 
egymáshoztartozók egy-ségét, az egymáshoztartozók egységben állását 
(az egységben-benne-állását) világítja meg, a beletartozó és belőle ki-
fejlő különbözőségükkel egyetemben. A létezőnek az önmagához való 
odatartozása, itt már nem külsődleges, kívülről jövő alkotóelemek ösz-
szekapcsolódásaként, hanem önmagával való belülről adódó egyesülé-
seként értendő.

Heidegger az egység és azonosság lényegének a „tartozás” felő-
li elgondolásával valóságos módszertani fordulatot hajt végre: eddig az 
összetartozást az összetartozók felől gondolták el; most az összetarto-
zás egyesítő eseménye felől lehet elgondolni mindazt, ami összetarto-
zik; az összetartozásban levőkként lehet észrevenni és megragadni az 
összatartozókat. Ily módon nem az előzetesen meglévők felől értjük meg 
az összekapcsolódásuk révén keletkező egységet, hanem az összetartozá-
suk egységéből érthetjük meg az összetartozókat.8

zugeordnet und eingeordnet in die ordnung eines zusammen eingerichtet in 
die einheir eines Mannigfaltingen zusammengestellt zur einheit des systems, 
vermittelt durch die einigende Mitte einer maßgebenden synthesis. Die 
Philosophie stellt dieses zusammengehören als nexus und connexio vor, als die 
notwendige Verknüpfung des einem mit dem anderen.”] – M. Heidegger: i. m., 
561; Martin Heidegger: Principiul identității. Trad. Dan-ovidiu Totescu. crater, 
bucurești, 1991, 12. [ID. 37‒38.] erre és a továbbiakra vonatkozólag idekívánkozik 
egy megjegyzés: A magyar és a román fordítás között sok helyütt jelentős tartalmi 
eltérés észlelhető. ezért nem mindenütt idézünk, hanem inkább a gondolati tarta-
lom rekonstrukciójára törekszünk, mindkét fordításban és a német eredetiben is 
megadva a forráshelyet.

8 Mit jelent az „odatartozás” (pontosabban: hozzátartozás), s hogyan határozható 
meg éppen belőle az együtt, ami az ő sajátja? – teszi fel a kérdést Heidegger. Többé 
már nem az együtt egységében leljük fel (reprezentáljuk, jelenítjük meg) az oda-
tartozást (hozzátartozást), hanem ezt az együttet az odatartozás felől tárjuk fel. 
– Vö. uo., 561., ill. 12. [ID. 37.]
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Heidegger e módszertani fordulatot nem pusztán az összetartozás 
problémájának spekulatív megvilágítása céljából gondolja végig, ha-
nem egy sokkal konkrétabb vonatkozásban, melyben az összetartozás 
egzisztenciálisan és filozófiailag hiteles tartalomként merül fel. ember 
és lét összetartozásáról, ennek újragondolásáról van szó. Idáig vagy az 
emberből, vagy a létből – azaz az összetartozókból – kiindulva magya-
rázták ember és lét együttesét, s ily módon alárendelődési viszonyként 
gondolták azt el. Itt most – mondja Heidegger – az együttesből kiin-
dulva magyarázzuk ember és lét együvétartozását ebben az együttes-
ben; s magát az együttest is ebből a hozzátartozásból, együvétartozásból 
érthetjük meg.9 Azaz az ily módon elgondolt együtt az egymás-hoz-
tartozás [zu-einader-gehören] és az egy-máshoz-tartozás folytonos 
egymásbajátszásaként fogható fel.

Heidegger arra hivatkozik, hogy már az európai filozófia kezdetén 
Pamenidész a gondolkodást és a létet azonosként gondolta el. ez azt je-
lenti, hogy a gondolkodás és a lét összetartoznak. Az identitás a lét és a 
gondolkodás összetartozása.10 A lét és a gondolkodás viszont különbözők 
is egymás vonatkozásában. összetartozásuk a különbözők összetartozá-
sa az egységben, az egy-ben. Pontosabban: az összetartozás egységében 
artikulálódnak mint különbözők. egyik sem előzi meg a másikat; össze-
tartozásuk együtt-je hordozza folytonos elkülönböződésüket egymástól, 
s az ebből felmerülő különbözőségüket.

Heidegger továbbá rámutat arra, hogy, amennyiben a gondolkodást 
az ember megkülönböztető sajátosságának tekintjük, a gondolkodás és a 
lét eredendő összetartozása az ember és a lét összetartozásához, együt-
teséhez, egymás-hoz-tartozásához, a „ki vagy mi az ember?” kérdéséhez 
küld bennünket.11 Az ember mint létező beletartozik a lét egészébe, de 
mint gondolkodó lény a létre nyitott, a létre vonatkoztatott, megszólít-
ja azt és a leginkább megfelel neki. A lét eredeti értelme szerint jelenlét. 
A lét az emberben mint létezőben nem kivételesen van jelen, csak létezik 
benne, akárcsak a többi létezőben. De a lét ténylegesen csak az ember szá-
mára van „jelen”; az ember létre való nyitottsága, a létnek az ember általi 
elgondoltsága s megszólítottsága révén a lét az emberhez fordul és leg-
inkább az embert illeti meg. Az ember a lét sajátja, az a „világló tisztás”, 
amelynek az odaforduló nyitottságában a lét maga megjelenhet. A lét az 
ember sajátja, mert csak emberi létként tényleges lét, csak az ember általi 
megszólítottságában, és csakis az ember számára nyílik meg mint jelen-
lét. A létnek az emberre van szüksége, hogy megjelenhessen, hogy tényle-

9 Vö. uo., 562. [ID. 39.]
10 Parmenidész tétele Heidegger megfogalmazásában: a gondolkodás és a lét az 

Ugyanabba [das selbe] tartoznak és az Ugyanabban [das selbe] összetartoznak. – 
Vö. uo., 560., ill. 11. [ID. 36.]

11 Vö. uo., 562. [ID. 39.]
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ges önmagává, jelenlétté lehessen; az embernek jelen-létre van szüksége, 
hogy önmagánál lehessen. A lét sajátja az emberi létezés, mint ahogy az 
ember sajátja a jelenlét. lét és ember kölcsönösen egymás sajátja, s e sa-
játban egymáshoz tartoznak, egymással összetartoznak.

Továbbá, Heidegger arra is rámutat, hogy ezt az összetartozást 
mindaddig makacsul félreismerjük, „amíg mindent csak rendszerekben 
és közvetítésekben állítunk magunk elé”, vagyis mindaddig, amíg az egy-
séget összetevő részekből felépülő egészként gondoljuk el, és e szerint a 
gondolkodásmód szerint rendezzük be az életünket.12

ember és lét összetartozásának belátásához „ugrásra”, azaz szem-
lélet- és beállítódásváltásra van szükség. Nem az emberből avagy a lét-
ből kiindulva lehet megérteni az összetartozásukat, hanem a sajátban 
való összetartozásukban nyeri el az ember is és a lét is igazi lényegét és 
értelmét, mint emberi létező és mint jelenlét. Az ember és lét az össze-
tartozásukban már mindig is benne tartózkodnak abban a „sajátot adó 
eseményben” [er-eignis], amelyben az ember a lét legközelebbijeként, 
hozzátartozó sajátjaként, s a lét az ember legközelebbijeként, hozzátarto-
zó sajátjaként tárul fel.13 A „sajátot adó esemény” a létezés köztes közege, 
az egymásba esések és elkülönböződések szabad játéktere, amelyben az 
elkülönböződők egymás sajátjaiként egymással összetartoznak. ebből az 
állandó oda-vissza mozgásban levő, vibráló közegből a benne kiterme-
lődő sajátban identitásra szert tevő létezők folytonosan kiemelkednek és 
ide visszahullanak. e szabadon rezgő, lengő közeg mindent együvé terelő 
és mindent összetartó építménye a nyelv; az ember és a lét a nyelvben la-
kozva, a nyelv élő, lüktető játékában, mint sajátot adó eseményben nyeri 
el egymásra nyíló identitását.14

A legtisztább lényege és értelme szerint vett ember és lét ugyanaz. 
A „sajátot adó esemény” ennek az „ugyanannak”, ember és lét azonos-
ságának a hordozója. ebben az azonosságában az identitás lényege ér-
hető tetten. A parmenidészi tételben – „Ugyanis a gondolkodás is és a 
lét is ugyanaz” – felmerülő „ugyanaz” értelmére irányuló kérdés egyben 
az identitás lényegére irányuló kérdés is. A metafizikai hagyomány az 

12 Vö. uo. [ID. 40.]
13 A „sajátot adó esemény” az a magában lebegő, rezgő vibráló terület, amelyen em-

ber és lét létezésükben kölcsönösen egymás lényegéhez jutnak el, lényegi létezést 
nyernek, elveszítve a metafizikától kapott meghatározottságaikat. Az eseményt 
[ereignis-t] „sajátot adó eseményként” [er-eignis] elgondolni annyit jelent, mint 
erre az önmagában vibráló területre építeni. – Uo., 565., ill. 17. [ID. 46.]

14 A gondolkodás a nyelvből kapja meg az eszközét ehhez a lebegő (vibráló) építke-
zéshez, mivel a nyelv a legfinomabb és legfogékonyabb (legérzékenyebb) rezgés 
(lebegés, lengés), amely mindent együtt tart, összetart az esemény rezgő épületé-
ben. Amennyiben (emberi) lényegünk a nyelvben tételeződik, az eseményben (a 
„sajátot adó eseményben”) lakozunk. – Uo., 565., ill. 17. [ID. 46‒47.]
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identitást a lét alapvonásaként állítja elénk.15 Itt viszont az mutatkozik 
meg, hogy a lét a gondolkodással azonos, s identitásuk lényege abban áll, 
hogy a lét a gondolkodás sajátjaként és a gondolkodás a lét sajátjaként egy-
mással a „sajátot adó eseményben” összetartozik. ember és lét, gondolko-
dás és lét összetartozása esemény, amely sajátot ad, s amely a nyelv szabad 
játékában esik meg. Az identitás lényege éppen a sajátot adás képességében, 
a sajáttal való összetartozás lehetőségében rejlik.

A heideggeri fordulat lényege tehát ekképp összegezhető: nem a létből 
kell megérteni az identitást, hanem az identitás lényegéből kell megérteni 
ember és lét azonosságát, gondolkodás és lét összetartozását. Az A=A-val 
tétel valamely létező önmagával való azonosságát fejezi ki, tehát a létezőt 
helyezi előtérbe, és a létezőből akarja megérteni önmagával való azonossá-
gának attribútumát. Holott éppen fordítva, az azonosság lényegéből lehet 
megérteni azt, hogy hogyan lehet valamely létező önmagával azonos. Az 
identitás nem a létező egyik létmódja vagy attribútuma, s így lényegét nem 
a létező felől kell megérteni; a létező lényegét viszont annál is inkább az 
identitás felől lehet és kell megérteni. Az identitás lényege valójában más-
hol és sokkal mélyebben van. Feltárása érdekében jóval a létező mögé kell 
visszamenni, a létezőnek a léttel való összetartozásához, pontosabban ma-
gához az összetartozáshoz, az összetartozás eredendő eseményéhez, amely 
a nyelv szabadon mozgó, lüktető játékterében következik be.

ezzel az elgondolásával Heidegger több ponton is lényegesen előre-
lendíti az identitásproblémával kapcsolatos filozófiai vizsgálódást. A lét és 
gondolkodás összetartozásaként elgondolt azonosság voltaképpen lét és 
értelem őseredeti egységének helyreállítását valósítja meg. lét és értelem 
egysége az identitás lényegéből adódik. A lét az értelem sajátjaként, az ér-
telem a lét sajátjaként tárul fel az identitásban; a lét értelmet, az értelem 
létet (megvalósulást) nyer. Az értelemtől megfosztott lét állapota, vagy a 
létesülésében akadályozott értelem állapota az identitás nélküliség, a iden-
titástól való megfosztottság állapota. lét és értelem összetartozásaként 
elgondolható identitás nem pusztán egy-ség, hanem teljesség: az értelem 
irányába kiteljesülő létteljesség; a lét irányába kiteljesülő értelemteljesség. 
összetartozás, amely nem bontható szét az összetartozókra; különbözők 
egysége, amely nem vezethető vissza a különbözőkre; teljesség, amely nem 
összetevődik az összetartozókból, vagy felépül a különbözőkből, hanem az 
összetartozók és a különbözők részesülnek belőle.

15 Parmenidész tétele: „A gondolkodás és a lét ugyanaz.” „ennek az ugyanannak az 
értelmére irányuló kérdés egyben az identitás lényegére irányuló kérdés is. A meta-
fizika tana az identitást a lét alapvonásaként állítja elénk. Most azonban megmutat-
kozik: a lét a gondolkodással egy olyan identitásba tartozik, amelynek lényege abból 
az összetartozni hagyásból származik, amit a sajátot adó eseménynek nevezünk. Az 
identitás lényege a sajátot adó esemény egy saját birtoka [eigentum].” Más szóval: a 
saját-adás (sajátot-adás) tulajdonsága (képessége). – Uo., 565., ill. 18. [ID. 47‒48.]
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A „sajátot adó esemény”: teremtő esemény. Minden újabb identitás-
egység felszínre bukkanása a „sajátot adó esemény” révén az őseredeti 
esemény, a kezdet megismétlése, egy új teljesség megteremtése. ezért min-
den újabb identitás, a lét és az értelem minden újabb egymásra találása 
nemcsak az összetartozók egy-ségét eredményezi, hanem összetartozásuk 
egyszeriségét is. Az egység „egy”-je nem csupán egy sokaság egyedisége, 
hanem megismételhetetlen, önmagában teljes egyszerisége is. Minden 
identitás a létezőnek a sajátjával mint önmagával való összetartozásában 
kiteljesülő egyszeri egysége. 

ebből az is érthetővé válik, hogy a heideggeri értelemben vett identi-
tás ténylegesen miért csak az emberi lényt illeti meg. A dologi létezőknek 
nincs tényleges identitásuk, mivel az önmagukkal való összetartozásuk 
mindig csak egy általánosba való beletartozás révén lehetséges; ezen belül 
jelenhetnek meg sajátosságok. A gondolkodás a dologi létezőkben a létet 
csak általánosként tudja gondolni, vagyis egy egyedi dolgot csak mint egy 
általánosba beletartozót, hozzátartozót tud elgondolni. egy dologi léte-
ző esetében az A=A képletben az egyedi dolog soha nem önmagával mint 
egyedi dologgal tartozik össze, hanem az egyedi dolog tapasztalata tar-
tozik össze az általánosságban vett dolog gondolatával. A gondolkodás és 
lét összetartozásának együtteseként felfogható „egy” a dologi létező eseté-
ben nem maga az egyedi létező, hanem a létalapját biztosító általánosság. 
ezért egy dologi létező soha nem lehet „én”, szubjektum, önmagával való 
összetartozásában kiteljesülő egyszeri egyediség. Identitással ténylegesen 
csak az emberi lény bírhat. csak ő lehet egyszeri egyediségében önmagá-
val összetartozó egység: „valaki”, aki annak is tudja magát.

A „sajátot adó esemény” heideggeri fogalma továbbgondolható. Hei-
degger az „esemény” kifejezést illeszti a szókapcsolatba, ami a teremtés 
útján történő keletkezés, létrejövés mindig egyszeri mozzanatára utal. Az 
identitás egy-sége mintegy kiszökken, kipattan a sajátot adó közeg – az élő, 
lüktető nyelv – vibráló játékából, melyben az egységben levők folytonosan 
elkülönböződnek, és a különbözők egységbe egyesülnek, miközben az ösz-
szetartozásuk megesik. Voltaképpen micsoda az így játékba jövő egység? 
Nem más, mint különbözőségek egybegyülése és sajáttá válása; egység – 
melynek sajátja éppen a különbözőség. Ily módon, az egység létrejötte nem 
pusztán egy lerögzült egyszeri esemény, hanem történés is egyben, melynek 
során a létrejövő egység a belőle kibontakozó és tőle elkülönülő különböző-
ségek közepette válik egy-séggé. Az esemény tehát továbbhaladó esemény 
is, vagyis történést elindító esemény. Maga az összetartozásban egységet 
teremtő esemény vibráló, rezgő mozgásával mindig továbblendíti magát, a 
lengés meg nem szűnő játékában. Az eseményből létrejövő egy-ség mindig 
tovább is löki az eseményt a belőle kibontakozó különbözőségek felé, majd 
ezek ereje megintcsak továbblöki az egység felé. Így megy végbe a „sajátot 
adó esemény”, mint minden mozzanatában teremtő, új és eredeti esemény, 
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de ugyanakkor minden mozzanatával továbbhaladó történés is. Történés – 
mint az egység és különbözőség játéka; az összetartozás és szétválás játéka; 
mint az ugyanaz–különböző, a saját–idegen, az én és a másik játéka.

A heideggeri elgondolásból az identitás lényegének két fontos vo-
nása sejlik fel, melyek tényleges kimondatlanságukban is meghatározzák 
az identitásról szóló további gondolkodást. egyrészt, az identitás a nyelv 
közegében, nyelvi teremtő esemény során és nyelvi történés folyamatában 
képződő entitás, amely viszont lényege szerint mégsem kimondottan csak 
nyelvi. Nyelvileg teremtődő de nem magából a nyelvből létrejövő. A nyelv 
nem alkot valami primér masszát, ősanyagot a belőle gyúrható identitá-
sok számára. De az identitás(ok) mégis a nyelv rezgő, vibráló mozgásában, 
lüktető élete folytán teremtődnek. Másrészt Heidegger felfogásában – az 
egy-ség ismételt hangsúlyozásán túlmenően – az identitás lényege ereden-
dő kétarcúságával tűnik fel: az ugyanaz és a saját – mégis szétválaszthatat-
lanul összetartozó – kettősségeként.

élet és elbeszélés

Paul ricoeur az identitás kérdését vizsgálva, Heideggerhez hasonlóan, szin-
tén észreveszi az identitás kétarcúságát. ő az ugyanazonosság [mêmeté] és 
az őmagaság [ipséité] kettősségét tárja fel az identitásban.16 

ricoeur abból indul ki, hogy a Dilthey által „életösszefüggés-
ként”, élettörténetként felfogott önazonosságot [identité personnelle] az 
elbeszéléselmélet (théorie narrative) a fogalmiság magasabb szintjén elbe-
szélésként értett azonosságként fogja fel, ami konvencionálisan a szereplő 
[personnage] azonosságának nevezhető.17 A szereplő azonossága a cselek-
ményszövés [mise en intrigue] síkján formálódik, dinamikus azonosság-
ként. Az egyezés [concordance] és ütközés [discordance] dinamikus fo-
galmaival jellemezhető. Az egyezés a tettek elrendezését irányító rendező 
elvként érvényesül, az ütközés azoknak a hirtelen fordulatoknak a formá-
jában valósul meg, amelyek a kezdettől a befejezésig a történet szabályos 
átalakulását vezérlik.

A cselekmény különböző közvetítéseket hoz létre az események 
sokfélesége és az elmesélt történet időbeli egysége között. belülről néz-
ve az összhang, egyezés, egységesség, kívülről nézve a különbözőség, az 

16 Vö. Paul ricoeur: Az én és az elbeszélt azonosság. Fordította jeney éva. In: Paul 
ricoeur: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. osiris kiadó, bp., 1999, 374. 
[Paul ricoeur: le soi et l’identité narrative. In Paul ricoeur: Soi-même comme un 
autre. éditions du seuil, 1990, 167. A továbbiakban: sA.] 

17 Vö. uo., 374–375. [sA. 168.]
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összhang hiány jellemző rá. ezért a cselekmény egysége az „ütköző egyezés” 
[concordance discordante] bizonytalan struktúrájához hasonlít.18 

ricoeur szerint az azonosság eszméjéhez kapcsolódó időbeli állan-
dóságnak két pólusa van: a jellem ugyanazonossága [mêmeté] és az én ön-
megőrzésének őmagasága [ipséité]. A két pólus között a szereplő elbeszélt 
azonossága közvetít.19 Az őmagaság [ipséité] a szereplő életének olyan egy-
szeri teljességként – időbeli teljességként – felfogott egységéből ered, mely 
őt minden mástól megkülönbözteti. ezt az időbeli teljességet a váratlan ese-
mények megszakíthatják, ütközések következhetnek be. Az egyezés–ütkö-
zés szintézise szükségszerűvé teszi valamely élettörténet némileg visszaható 
jellegét, amely révén a szereplő azonossága formálódik. ezáltal az esemény 
esetlegessége egy valamennyire összefüggő rendszerré, a véletlen sorssá vál-
tozik át.20 Ily módon a szereplő nem a saját tapasztalatainak egy különál-
ló entitása, hanem osztozik az elmesélt történetnek megfelelő dinamikus 
azonosság rendjében. Az elbeszélés [récit], az elmesélt történet azonosságát 
építve a szereplő azonosságát is építi, s ez utóbbit nevezhetjük elbeszélt azo-
nosságnak [identité narrative].21 

A ricoeur szerint tételezett időbeli állandóság pólusaival kapcso-
latban felmerül a kérdés: vajon ezek időbeli állandóságok, vagy inkább 
másidejűségek? A jellem „ugyanazonossága” sokkal inkább – ugyancsak 
ricoeuri kifejezéssel – a „világ idejében” gyökerezik, mintsem a belső idő-
ben, a „lélek idejében”: a belső történésekről leválasztható, leváló, önállósu-
ló időstruktúra; olyan időkeret, időtartam, időintervallum, amely mintegy 
kívülről fogja egybe a változásokat, vagyis a változások állandóság-kerete. 
Az ugyanazonosság tehát az időben-levőség, a telő-múló időben levés azo-
nossága, s ebben az emberi azonosság némileg osztozik a dolgok azonos-
ságával. A jellem megépítés és nem teremtés eredménye, zártságában, szi-
lárdságában hordozza az állandóságot. Ily módon válik érthetővé, hogy a 
szilárd jellem hogyan kerülhet ellentmondásba a belső egyéni indíttatások-
kal, késztetettségekkel, s hogyan eredményezheti kritikus élethelyzetekben 
a személyes identitás kettéhasadását. ezzel szemben az őmagaság az emberi 
létezés belső időiségéből fakad, amely teljesidejűség: minden pontján az egé-
szet átfogó teljesség, a teljes egészet összetartó, fenntartó és megtartó idő. 
olyan idő, amely nem telik-múlik, hanem minden változással újraterem-
tődik, a maga egészében újul meg. Az örök visszatérés és örök megújulás 
ideje. ennek az időnek minden újrateremtődése egyben átalakulása is. úgy 
ő maga, hogy mindig mássá is lesz, átalakul, történik, s ennélfogva befeje-
zetlen teljesség, nyitott azonosság. Az őmagaság éppenhogy nem a zártságá-
val, hanem a nyitottságával tűnik ki. Másokra való nyitottságában igazán ő 

18 Vö. uo., 376. [sA. 169.]
19 Vö. uo., 384. [sA. 176.]
20 Vö. uo., 383–384. [sA. 175.]
21 Vö. uo., 384. [sA. 175.]
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maga, másoktól és mások vonatkozásában érkezik igazán saját magához. Az 
ugyanazonosság minden nyitottságtünete ellenére zártságával tűnik fel, a 
változásban kifejlő állandóságként, amely kezdet és vég, keletkezés és meg-
szűnés szigorú keretébe illeszti a létezést, s a halálban végképp le- és bezárul. 
Az őmagaság viszont ott és abban a legnyitottabb, ahol és amiben az emberi 
létezés a legbezártabb: vagyis a halálban. 

Mindaz, ami a szereplő azonosságával kapcsolatban megállapítható, 
konvencionálisan érvényes. Mihelyt a szereplő azonosságát visszahelyezzük 
a valós élet, az önazonos [même] és az én dialektikája területére, a paramé-
terek megváltoznak. ricoeur rámutat arra, hogy a valós életben semminek 
sincs elbeszélő kezdetértéke. Az emlékezés eltéved a kisgyerekor homályá-
ban; születésem és fogantatásom inkább a mások történetéhez tartozik; 
halálom pedig csak túlélőim elbeszélésében lesz majd elmesélt vég, mert 
kizárt, hogy én magam, miközben folyamatosan a saját halálom felé tar-
tok, elbeszélt végként foghassam föl azt.22 A valós élettörténet tehát mind-
két végpontján nyitott. Az életemből teljes szeletek mások életének részei. 
Mindegyikünk története számos más történettel fonódik össze. 

Mármost ez az összefonódás és a két végből következő nyitottság az, 
ami megkülönbözteti az élettörténeteket az irodalmi történetektől.23 Nyi-
tottsága révén a valós élet önmagában megfoghatatlan jellegűvé válik szá-
munkra, s a fikció segítségére van szükség, hogy rögzíteni tudjuk az esemé-
nyeit és összefüggéseit. ebben van segítségünkre az elbeszélés. Az elbeszélő 
kezdetek segítségével mi magunk rögzíthetjük a valós kezdeteket, vagyis a 
szó igazi értelmében vett kezdeményezéseinket. A halálról szóló irodalmi 
elbeszéléseink nagy érdeme, hogy tompítani képesek az ismeretlen semmi-
vel szembeni szorongást, – mondhatnánk – mintegy „megfoghatóvá” teszik 
a semmit. A fikció ily módon társunkká szegődhet a halálra készülődésben. 
s ami – mondja ricoeur – mindebben a legfontosabb: egy olyan életnek, 
amelynek létezését illetően nem vagyok szerzője, az elbeszélését megalkot-
va, társszerzőjévé válok jelentését illetően.24

ennélfogva az élet és elbeszélés viszonya sokkal mélyebb és szerve-
sebb bármely külsődleges viszonyulásnal. ricoeur maga is rámutat arra, 
hogy az elbeszélés már azelőtt része az életnek, mielőtt az életből az írásba 
száműzetnék, s az írásból az elsajátítás sokféle módja szerint és a legyőzhe-
tetlen feszültségek árán minduntalan visszatér az életbe.25 

Mégis a valós élet és a színpadi konvenció, a megélt élet és a fikció 
bár összefüggő, de szembenálló kettősségének ricoeuri tételezése struk-
turálisan kettészakítja az identitásnak azt az egy-ben megtestesülő egy-
ségét, ami csakis az élet és elbeszélés összetartozásaként gondolható el. 

22 Vö. uo., 401. [sA. 190.]
23 Vö. uo., 402. [sA. 191.]
24 Vö. uo., 403. [sA. 191.]
25 Vö. uo., 405. [sA. 193.]



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

286

Az elbeszélés, az életesemények elbeszélése, maga is része és alakítója az 
életfolyamatoknak; egyrészt mint szervező elv, amely retrospektíve jelen-
beli szempontoknak, tapasztalatoknak megfelelően mindig újrarendezi 
a múlt eseményeit, másrészt pedig, mint értelemadó és értelemteremtő 
közeg, amelynek az életfolyamattal való összeszövődései révén az élettör-
ténet minden pontja egységes egésszé, a lét- és értelemteljességet hordozó 
életegésszé teljesedik ki.

Az élet és az elbeszélés ricoeuri szétválasztása, az elbeszélésnek az 
élettel önálló és különálló narratív rendszerként való szembeállítása, az 
életre kívülről való vonatkoztatása – a megfelelési-megfeleltetési viszonyuk 
bizonyos mértékű belátásán túlmenően is – ricoeur identitáskoncepciójá-
nak egyik legnagyobb problémája. A ricoeuri strukturális széttagoltságban 
az elbeszélés monologikus diskurzus formáját ölti, akár kíséri az életfolya-
matot, akár beleszövődik abba. Ily módon magát az élettörténetet is a tör-
ténés egysíkú, diszkurzív rendjévé szervezi, amit csak technikai bravúrok 
révén (részletekre tördelése és különféle konfigurációkba rendezése, kör-
körösség, síkok egymásra, egymásba csúsztatása) képes megtörni. Holott: 
az élettörténet folytonosan egybejátszó történés és történet, léttörténés és 
értelemtulajdonítás. A beleszövődő, vele összetartozó elbeszélés valójában 
beszélgetésként zajló beszélés, amely folytonosan ide-oda jár az idősíkok és 
életesemények között – nemcsak a jelenből a múltba, hanem a jövőbe is és 
fordítva – s az élettörténet minden mozzanatát az életegész és az értelem-
teljesség vonatkozásába állítja. Az életünkkel összetartozó elbeszélés tehát 
valójában dialógus formájában zajlik, s ennélfogva nem is annyira egy kü-
lönálló és kívülről reflektáló elbeszélés, mint inkább beszélgetés, amelyben 
minden életmozzanatunkkal benne állunk, s miközben velünk együtt tör-
ténik, mi is vele és általa történünk.

önazonosság és élettörténet

ricoeur hermeneutikai nyitást hordozó identitáskoncepcióját Tengelyi 
lászló – fenomenológiai irányba visszalépve – az időproblémával való 
kapcsolatában veszi szemügyre. Tengelyi az élettörténet kétértelműségére 
irányítja a figyelmet. Az élettörténet egyrészt megélt, eleven életvalóság, 
másrészt életünk elmondott vagy elmondható története.26 kimutatja, hogy 
a narratív identitás gondolata két fő állítást tartalmaz: személyes azonos-
ságunk, önazonosságunk élettörténetünk egységében áll; élettörténetünk 
egysége ugyanolyan jellegű, mint az elbeszélt történetek egysége.27 szerinte 
ricoeurnél élettörténet és önazonosság összekapcsolása kettős célt szolgál: 
a) az önazonosság és a dologi azonosság különválasztását; b) az önazonos-
26 Vö. Tengelyi lászló: élettörténet és sorsesemény. Atlantisz, bp., 1998, 15. 
27 Vö. uo., 16.
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ság és a másság összekapcsolását, annak a megválaszolását, hogy miként 
fonódik bele az önazonosságunkba a másság?28 

Tengelyi úgy véli, hogy énünk önazonosságának éles elhatárolása a 
változások közepette megőrződő dolgok szubsztanciális azonosságától fe-
nomenológiai követelmény. Az, hogy a dolgok önmagukkal azonosak ma-
radnak, olyan tény, amelyet mi állapítunk meg róluk. Azonosságuk olyan 
eljárásra épül, amelyet a külső szemlélő álláspontjára helyezkedve végzünk 
el, s ezt az idem [ugyanaz] fejezi ki. ezzel szemben az önmagunknak tu-
lajdonított önazonosság olyan viszony, amelyre nem kívülről tekintünk, 
hanem „amelyben mi magunk viszonyulunk önmagunkhoz”. ennek lénye-
gét az ipse [önmaga] fejezi ki. legfontosabb ismérve abban áll, hogy „ön-
magunk maradhatunk anélkül is, hogy ugyanazok maradnánk, mint akik 
voltunk”.29 Addig, amíg a dolgok „ugyanaz” mivoltában nem kaphat helyet 
a másság, az „önmagunk” által hordozott önazonosságunkba a másság is, a 
mássá válásunk is folytonosan beépül. Így az egymást követő élethelyzete-
inkben önmagunk maradunk (a magunkkal való viszonyunkban), de még-
sem ugyanazok (dologi mivoltunkban).

Itt Tengelyi az „ugyanaz” és az „önmaga” elhatárolásával és szembeál-
lításával egy veszteségesnek tűnő, előbbi vonásaitól, jellemzőitől megfosztó-
dó és mégis önmagával azonosnak maradó emberi létezés önazonosságának 
mikéntjére keres magyarázatot. Most eltekintve attól, hogy a magunkhoz 
való viszonyunk emberi mivoltunk dologi összetevőire is irányul, miközben 
emberi ugyanazonosságunk lényünk egészére úgyszintén kiterjed, kérdés, 
hogy valóban ennyire mély ellentmondás tételezhető-e az önazonosságunk 
e két dimenziója között? Hermeneutikailag tekintve a változás annyi, mint 
ugyanannak az egy-ségnek a megújuló/mássá váló kiteljesedése. Az előbbi 
vonások és összetevők egy új teljesség rendjébe szerveződnek. Az életünk-
ben változást hozó új tapasztalatok nem pusztán hozzáadódnak a tapaszta-
lataink meglévő készletéhez. Minden új tapasztalat az élet egészét szervezi 
újra. De minden ilyen esetben egyrészt ugyanaz változik, vagyis ugyanaz 
szerveződik egy újabb teljességbe, másrészt ez az ugyanaz minden létmoz-
zanatában mint teljesség tárul fel és valósul meg, vagyis mint önmagával 
– az összes addigi életmozzanatait, ki- és beteljesüléseit beleértve – össze-
tartozó. emberi önazonosságunkat tehát sohasem mint veszteséges létezést, 
hanem mindenkori önmagunk teljességeként éljük meg, ami ugyanannak 
az önmagával összetartozó egy-ségnek a teljessége. 

Az ugyanazonosság és az önmagaság, mint az emberi önazonosság 
analitikusan elkülöníthető, de strukturálisan szétválaszthatatlanul össze-
tartozó dimenziói, az emberi lét- és értelemtörténésben együttjárnak. egy-
részt a létezés külső időkeretében zajló emberi életünk: ugyanazosság. ez 
korántsem azonos a dologi azonossággal, nemcsak az emberi életfolyamat 
28 Vö. uo., 18.
29 Vö. uo., 17–18. (kiemelés tőlem – V. k.)
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megszakítatlan folytonossága miatt, hanem a saját lefolyásába beleszövődő, 
s azt folyamatosan alakító – azaz ugyancsak a saját lefolyásaként végbeme-
nő – értelemtörténés révén is. Másrészt a létezés belső időiségében megélt 
életünk ugyanazonosságunknak önmagunk teljességeként való megélése. 
Az ember ugyanazonossága teljességében a leginkább önmaga. 

A strukturális értelemben vett egész és a hermeneutikai értelemben 
vett teljesség között éppen abban áll a lényegi, ontikus különbség, hogy az 
egész részekből összetevődő egység, a teljesség viszont önmagát be(ki)telje-
sítő egy-ség. Ha a strukturális egészből valamely részt elvesszük, vagy egy 
újabbat hozzáadunk, az újabb egész már nem lesz ugyanaz, mint az előző. 
A teljességként elgondolhtó egész viszont minden újabb rész hozzáadásával 
a maga teljességében, tehát ugyanazonosságként újul meg. emberi életem 
két különböző időszakában nemcsak változatlanul önmagam leszek, hanem 
ugyanazonosságomban – önmagammal való összetartozásom változatlan-
ságában – leszek önmagam, holott számos vonásom, tapasztalatom, élmé-
nyem tekintetében a két időszakban megjelenő létállapotom különböző lesz 
egymástól. Az egyik időszakban is és a másikban is önazonosságomat olyan 
lét- és értelemteljességként élem meg, amely a megélésnek az egyik mozza-
natában is és a másikban is az életem egészét a maga egy-ségében átfogó, 
hordozó és megjelenítő teljesség. Itt tehát nem egy strukturális összetevő-
désről van szó, hanem résznek és egésznek, jelen-létnek és teljes létnek egy 
olyan játékáról, amely során a részben az egész, a jelen-létben a teljes lét van 
jelen. A jelen-lét nem csupán egy jelenbeli kiterjedés, nem csak egy metszet 
az időfolyamból, hanem a teljesség jelenlevése. Az emberi lény minden je-
lenbeli életmozzanatában a maga teljes életével, élettörténetével van jelen. 
A „jelenben” tehát az élet teljes ideje együtt van, az is, ami a jelen-lét jelené-
hez képest elmúlt és az is, ami még a jövőből bontakozik (sarjad) ki. jelen-
létének hermeneutikai körében az ember minden életmozzanatával az egész 
élete teljességével való összetartozásban él.

Tengelyi önazonosság és élettörténet viszonyát kutatva visszakanya-
rítja a vizsgálódást az identitásproblémától a fenomenológiához, úgy vélve, 
hogy az identitás alapját mégsem az elbeszélt élettörténet egységében, ha-
nem a megélt életvalóság időszerkezetében kell keresni.30 gondolatmenetét 
nem követjük tovább ezen az úton, annál is inkább mert a megélt életva-
lóság és az elbeszélt élettörténet fenomenológiai szétválasztásával szemben 
az identitásprobléma hermeneutikai megközelítése az összetartozásukban 
megalapozott egységüket helyezi előtérbe. De mégsem léphetünk úgy to-
vább, hogy figyelmen kívül hagynánk az énprobléma irányába történő 
fenomenológiai nyitást, s ne kérdeznénk rá az – ezidáig inkább az élet, az 
elbeszélés, a történet irányából megközelített – identitásproblémának az 
énproblémával való összefüggéseire. Tengelyi azért is tartja fontosnak a fe-

30 Vö. uo., 22.
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nomenológiához való odafordulást, mert már a késői Husserl gondolkodá-
sában tételes összefüggés lelhető fel az én önkonstitúciója és az élettörténet 
között. ezt Husserlnek a karteziánus meditációkban felállított két tétele is 
alátámasztja. Az egyik azt mondja ki, hogy a fenomenológia nem más, mint 
az én önkonstitúciójának elmélete; a másik pedig azt, hogy az én úgyszólván 
egy „történet” egységeként konstituálódik.31 Mindkét tétel úgy tekint az énre, 
mint egy létrejövési, illetve egy önalkotási folyamat eredményére, mint egy 
elbeszélhető történetben formálódó, abból kicsapódó egységre. Ha arra a 
kérdésre keressük a választ, hogy mi az én, és hogyan keletkezik, akkor min-
den bizonnyal jó úton halad a vizsgálódás. Az identitásprobléma felől nézve 
viszont ez a megközelítésmód egy olyan ént vázol fel, aki önkonstitúciója 
folyamatában identitásra tesz szert, lét- és értelemegységként kiteljesed-
ve mintegy eljut az identitáshoz. Nem az identitásból meríti énszerűségét, 
hanem énszerűsége révén identitással ruházódik fel. Ily módon identitását 
magára öltheti, avagy levetheti, akár el is vetheti vagy elveszítheti. 

énnek és identitásnak az ilyenszerű viszonya inkább a pszichológiai 
identitásproblémához visz közelebb, még akkor is, hogyha egyes pszicholó-
giai kézikönyvek tanúsága szerint az én inkább egy józan belátáson alapuló 
fogalom, mintsem pszichológiai szakkifejezés. legkönnyebben kizárásos 
alapon definiálható, mint valaki „saját személye”, szemben más, az énen 
kívüli személyekkel és tárgyakkal. Így az én kiterjeszthető valamely egyén 
teljes valós személyére, beleértve mind testét, mind pedig pszichéjét.32 Az 
identitás pszichológiai terminusa az énnél jóval bonyolultabb és koránt-
sem ellentmondásmentes fogalmat hordoz. erik erikson felfogása szerint 
az identitás, pszichológiailag tekintve, az individuum létbeli, tudatbeli és 
kifejezésbeli egysége és folytonossága, megfelelése önmagának és a mások 
róla alkotott képének. Az identitás biztosítja a belülről és kívülről történő 
képalkotások és értelmezések koherenciáját, s az individuum mozgékony 
énjének, változásban levő individualitásának bizonyos fokú állandóságot 
kölcsönöz.33 Az individuum és identitás viszonyát azáltal fejezhetjük ki 
viszonylag pontosan, hogy az individuumot olyan létezőként fogjuk fel, 

31 Vö. uo.
32 Vö. Norman N. Holland: egység identitás szöveg én. In: kiss A. A.–kovács s. 

sk.–odorics F. (szerk.): Testes könyv I. Ictus és jATe Irodalomelméleti csoport, 
szeged, 1996, 286.

33 e. erikson – aki a legtöbbet tett az identitás kifejezés elterjesztése érdekében – úgy 
véli, hogy az identitás kifejezés négy jelentéssel bír, s ezek mindenikét figyelembe 
kell venni a használata esetén: az individuum tudomása arról, hogy létezése térben 
és időben folyamatos, valamint általa való elismerése annak, hogy mások tudo-
mással bírnak létezéséről; továbbá pedig az individuum tudomása részben arról, 
hogy individualitásának és annak létezésének stílusa folyamatos, részben arról, 
hogy személyes stílusa egybeesik azzal, amit ő maga jelent a közvetlen közösségé-
ben létező és jelentéssel bíró mások számára. – Vö. uo.
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„amely variációk egész sorát éli meg valamely identitás-témára”.34 eszerint 
az én az individuum identitás-téma variációit személyes egységbe szervező 
elve, amely révén az identitás újrateremti önmagát.

A pszichológiai megfigyelések és kutatások kétségtelenné teszik, hogy 
az énprobléma az identitásprobléma egyik kulcsmozzanata, de inkább em-
pirikus oldalról és az én felől, az énhez tartozóként közelítik meg az identi-
táskérdést, mintsem az identitás lényege felől az énproblémát.

Hatalom és szubjektum
 

egy ide kapcsolódó további kérdés az identitásproblémának a szubjektum 
kérdésével való kapcsolata. Mennyiben adósa a filozófiai, majd a szaktudo-
mányos identitásfogalom a modernitás európai kultúrájára és filozófiájára 
jellemző szubjektumszemléletnek (a szubjektum-metafizikának), ami én-
szerűséget, állandóságot, sajátszerűséget, önmeghatározottságot, a másiktól 
való elkülönültséget stb. feltételez? A szubjektumprobléma egyik közismert 
kortárs kutatója, M. Foucault – egyén és hatalom viszonyának kérdését ál-
lítva a vizsgálódás középpontjába – kimutatja, hogy a szubjektum szónak 
két jelentése van: ez egyik szerint az egyén irányításon és függőségen keresz-
tül másnak van alávetve; a másik szerint pedig az egyén egyfajta lelkiisme-
ret vagy önismeret révén saját identitásához kötődik. Mindkét jelentés egy 
hatalmi formára enged következtetni, amely az egyént valaminek alárendeli 
[subjection], aláveti [submission].35 Itt a hatalomnak olyan formájáról van 
szó, „amely egyénekből szubjektumokat hoz létre”.36 

Foucault hipotézise szerint az egyén egy hatalom vonatkozásában 
tesz szert individualitásra, önállóságra, önmeghatározottságra, önreflexió-
ra. A hatalom lényege abban áll, hogy az ember másoknak és önmagának 
alávetett, s szubjektum mivoltában ezt az alávetettségét, alárendeltségét hor-
dozza és fejezi ki. 

A foucault-i megközelítés is a fordulat jegyében – a probléma lénye-
géhez való odafordulás jegyében – történik. Vizsgálódásainak kiinduló-
pontja a „kik vagyunk?” kérdés.37 olyan kérdés ez, mellyel kapcsolatban 
nem az a lényeges és mérvadó, hogy hogyan lehet megválaszolni, hanem 
az, hogy honnan származik, miben gyökerezik. Meglátása szerint, az egyén 

34 Vö. uo., 287.
35 Vö. Michel Foucault: A szubjektum és a hatalom. In: kiss A. A.–kovács s. sk.–

odorics F. (szerk.): Testes könyv II. Ictus és jATe Irodalomelméleti csoport, sze-
ged, 1996, 272–273. [Michel Foucault: The subject and Power. In: Hubert l. Drey-
fus – Paul rabinow: michel Foucault: beyond Structuralism and Hermeneutics. 
The University of chicago Press, chicago, 1982, 1983, 212. A továbbiakban: sH.]

36 Uo., 272. [sH. 212.]
37 Vö. uo. [sH. 212.]
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a hatalomhoz való viszonyában nem kiindul ebből a kérdésből, hanem a 
hatalommal való kapcsolata révén, a hatalom lényegéből kifolyólag eljut 
hozzá. önmagával is, akárcsak másokkal hatalmi kihívásként szembesül, 
s e provokáció folytán megkerülhetetlenként merül fel számára a „ki va-
gyok én?” kérdés, azaz másokkal és önmagával való összetartozásának, 
éntételezésének és szubjektumtételezésének mindig is nyitott és folytonos 
elmozdulásban levő horizontja. Az egyén éntételezése avagy szubjektumté-
telezése a kérdésben nem valamiféle konkrét válaszadás a kérdésre, hanem 
a kérdés horizontjába helyezkedés, odafordulás a kérdés irányértelmében 
megcélzott önmagához, a vele való és az ugyanazonosság jegyében érvé-
nyesülő összetartozásához. Az már a foucault-i problematizálási módnak a 
hatalomproblémához való kötöttségéből adódik, hogy az identitást is hatal-
mi képződménynek tekinti. De éppen ebben a beállításban világítódik meg 
a valós összefüggés az identitás lényege és az ember énszerűsége, szubjek-
tumszerűsége között. Az ember nem énként vagy szubjektumként tesz szert 
az identitásra, hanem identitásának való alávetettségében nyilvánulhat meg 
mint szubjektum, s ölthetik magukra megnyilvánulásai az énszerűség, a sa-
játszerűség, a személyesség vonásait. 

Foucault számára az identitás feloldódik a hatalomban, a hatalom az 
identitásban. Az ember önmagával és másokkal való összetartozása – ami 
egyazon összetartozás két, szétválaszthatatlanul összetartozó oldala – egy-
szerre identitás és hatalom. De éppen ebben válik beláthatóvá a modernitás 
óriási hozadéka az ember számára abban a törekvésében, hogy megnyissa a 
hatalomproblémát a szubjektumprobléma irányába. Az identitás az önma-
gával összetartozó entitás. A szubjektum pedig sub-jectio, azaz alávetettség 
az identitásnak, az önmagával való összetartozásnak, vagy inkább beleve-
tettség az identitásba, az önmagával való összetartozásba. Más szóval: vi-
szonyulás az identitáshoz, elfogadása vagy elutasítása annak, alárendelődés 
a benne rejlő hatalomnak, belevetettség az összetartozásba, vagy önkivonás 
alóla/belőle.

Elkülönböződés és kérdés

Az emberi identitás – amint ezt a heideggeri megközelítésben láttuk – 
benneállás, benne lakozás a lét és gondolkodás összetartozásában. A szub-
jektum a lét és gondolkodás összetartozásának alávetettségében (belevetett-
ségében) lakozó ember kérdező odafordulása – „ki vagyok én?” – ehhez az 
összetartozáshoz. és önmagának kivonása az alávetettségből (belevetett-
ségből) a kérdés horizontjába való helyezkedés által. A kérdés horizontjába 
helyezkedés nem egy másik hely a világban, de egy másik perspektíva meg-
nyitása, egy új rálátás a világra. ez nem jelenti az alávetettség (belevetettség) 
elhagyását, de problematikussá teszi a vele való békés azonosulást. A kérdés 
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irányértelme maga a kérdés „ki”-je, a bennelevés önnön belső elkülönböző-
désében lehetővé váló kívülkerülés hordozója, aki a maga rákérdezettségé-
ben minden újabb kérdésével rést üt a lét és gondolkodás szilárd(nak vélt) 
összetartozásának falán. ez a rés az egy-ség falán és a hasadékba betolakodó 
kérdés: a modernitás.

Itt azt vehetjük észre, hogy a kérdés felvetése is módszertani fordu-
lattal jár. Az, aki a „ki vagyok én?” kérdéssel az identitásra kérdez rá, és vá-
laszában az identitás definícióját keresi, nemcsak az identitás lényegét, de a 
kérdése igazi értelmét is elvéti. Fordulatra van szükség annak a belátásához, 
hogy a „ki vagyok én?” kérdés igazi értelme szerint nem az identitás lénye-
gét kérdezi, de éppenséggel az identitás lényegéből fakad mint kérdés. Az 
identitástól érkezünk tehát a „ki vagyok én?” kérdéshez, s nem a kérdésre 
adódó válaszban történik a identitásához való érkezés.

éppen ezért úgy tűnik, hogy a mai gondolkodás számára a „ki va-
gyok én?” kérdés nem annyira az identitásproblémát, mint inkább saját 
magát mint problémát állítja a filozófiai érdeklődés középpontjába, mint-
egy kiprovokálva a rákérdezést. j. Derrida az, aki pontosan a „ki vagyok 
én?” kérdésre való rákérdezéssel veti fel igen erőteljesen e kérdés proble-
matikusságát. „1. Mi lesz azokkal a kérdéskörökkel, amelyek látnivalóan 
előfeltételezik a szubjektum klasszikus meghatározottságát (tudomány-
nak vagy egyébnek, etikának, jognak, politikának stb. az objektivitása); 
és 2. ki vagy mi fog a »ki« kérdésre »felelni«?” – kérdezi Derrida.38 ki van 
megszólítva a „ki” kérdés által?39 és tovább kérdezhetjük: kI teszi fel a „ki” 
kérdést? és: kI a szubjektum, akit megszólít a kérdés „ki”-je? Az előbbi és 
az utóbbi kI-je ugyanaz a „ki”-e? 

Derrida rámutat arra, hogy a „ki” különössége nem egy önmagával 
azonos dolog individualitása, a „ki” nem egy atom.40 A magát kérdező kér-
dés „ki”-je, ki-szubjektuma nem „valaki” a szubsztancialitás értelmében. 
Hiába keresnők a kérdésen kívül, előtt vagy mögött, sehol sem találnók, s 
ezért nem is adható rá valamiféle tartalmi válasz. Amit mi a „»ki« kérdé-
sén” keresztül keresünk – írja Derrida –, az többé talán nincs alárendelve 
a grammatikának, főleg nem egy olyan vonatkozó vagy kérdő névmásnak, 
ami állandóan az alany nyelvtani funkciójára utal. Hogyan függetlenít-
sük magunkat attól a szerződéstől – teszi fel a kérdést –, ami az alany vagy 
szubsztantívum grammatikája és a szubsztancia vagy szubjektum ontoló-
giája között fennáll? A szubjektum Derrida szerint ontológiailag elkülönbö-
ződő különösségként (singularité différante) jellemezhető. úgy véli, hogy ez 
talán még a „ki” grammatikai formájának sem felel meg egy olyan mondat-

38 jacques Derrida: „jól enni márpedig muszáj”, avagy a szubjektumszámítás. In: 
kiss A. A.–kovács s. sk.–odorics F. (szerk.): Testes könyv II. Ictus és jATe Iroda-
lomelméleti csoport, szeged, 1996, 297.

39 Vö. uo., 299.
40 Vö. uo., 300.
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ban, melyben a „ki” egy állítmány alanya, amely a maga során az alany után 
következik.41

Az „elkülönböződő különösség” gondolatával Derrida az identitás és 
a szubjektum lényege közötti nagyon alapvető összefüggésre utal. Az előb-
biekben kimutattuk, hogy az identitástól jutunk el a szubjektumkérdéshez 
és nem fordítva. De kérdés: hogyan jutunk el az identitástól a szubjektum-
problémához? Az identitáson belül mi az a meghatározó, lényegi vonás, 
amely megnyitja az identitásproblémát a szubjektumprobléma irányába? 
Derrida erre a heideggeri identitáskoncepcióra visszautaló, annak egy fontos 
mozzanatával összecsengő választ ad. Heidegger identitáskoncepciójának 
egyik előremutató eleme éppen abban az észrevételben áll, hogy az identitás 
soha nem valamiféle közvetlen azonosulás, hanem valaminek önmagával 
való közvetett, közvetített, a viszonyulás révén megvalósuló azonosulása, 
ami az önmagától való elkülönböződés lehetőségét is mindig magában 
hordozza. Tehát valami önmagával mint a tőle különbözőt is tartalmazó, 
hordozó ugyanazzal alkot egy-séget, illetve valaminek az önmagával való 
összetartozása a benne levő és hozzátartozó különbözővel való összetarto-
zás is. Nos, Derrida elgondolása éppen ide kapcsolódik, amikor az elkülön-
böződésből vezeti le a szubjektum lényegét.42 Az elkülönböződésben rejlik 
a bennelevésen való kívülhelyezkedés, az összetartozásra való rákérdezés 
lehetősége. A szubjektum az összetartozásnak való alávetettségében, bele-
helyezettségében az elkülönböződés bennelevése révén éppen a viszonyt, 
a viszonyulást nyeri osztályrészül. Derrida tudatában van annak, hogy az 
elkülönböződésből levezetve egy olyan szubjektumképet vázol fel, amely 
szöges ellentétben áll a hagyományos értelemben vett szubjektummal, aki 
„ura önmagának, adekvát önmagával, a világ középpontja és eredete”. Az 
identitásban bennerejlő elkülönböződés, meghasadás, belső elmozdulás ré-
vén képződő szubjektum nem a magával való azonosság vagy a magánál 
való jelenlét tiszta formája, hanem a „magával való nem-egybeesésé”.43 

41 Vö. uo., 300–301.
42 „Az önmagához való viszony e helyzetben nem lehet más, mint az elkülönböződé-

sé, azaz a másságé vagy a nyomé.” e „képlékeny affirmáció” révén nyerhet formát 
olyasvalami, mint a szubjektum – írja Derrida. Uo., 299.

43 egy ilyen szubjektum-diskurzus úgy határozza meg a szubjektumot, „mint vé-
ges tapasztalatát önmagával való nem-azonosságának, a másiktól érkező, le nem 
származtatható megszólításnak, a másik nyomának”. ‒ Uo., 304. Derrida maga 
is úgy véli, hogy egyesek jogosan tehetik fel a kérdést: Milyen jogon hívjuk ezt 
„szubjektumnak”? ‒ Vö. uo., 304. Arra hivatkozik, hogy hisz abban a fordulat-
ban, – „áthelyezésben” – amelynek során Heidegger felvált a Dasein egy bizonyos 
fogalmával egy szubjektum-fogalmat, amely már túlságosan meg van jelölve a 
vorhandene létező nyomaival, tehát idő-interpretációval, és nincs kellőképpen ki-
faggatva ontológikus struktúrája felől. úgy véli, hogy e fordulat következményei 
óriásiak és még nem fogtuk fel egész horderejét. A Dasein az a létező, „ami mi 
vagyunk, mi, a kérdező lények, mi, akik nyitottak lévén a lét kérdésére és a léte-
ző létére, ami mi vagyunk, rendelkezünk e viszonyával a jelenlétnek vagy közel-
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Az elkülönböződés révén voltaképpen az identitáson belülről üt rést az 
identitás falán a szubjektum. A heideggeri értelemben vett identitás – bele-
helyezettségünk a lét és gondolkodás összetartozásába – akár úgy is tekint-
hető, mint válasz a kérdésre, mint ami elébe megy a kérdésnek, hogy „ki va-
gyok én?”, illetve „kik vagyunk?”. De éppen az összetartozásban bennerejlő 
elkülönböződés nem engedi ezt végső válasznak lenni, hanem inkább olyas-
minek, ami soha nem válaszként, hanem csak kérdésként tör utat felénk. 
Vagy e kérdésben éppen az emberi identitásunk kérdez minket és kérdezi 
magát bennünk, akik úgy vagyunk belehelyezettek az összetartozásba, hogy 
a kérdésben kívül is helyezkedünk rajta. Identitásunknak e belülről jövő, 
egy-ségéből adódó lényegi kettőssége a szubjektum meghasadottságában, 
a derridai magával való „nem-egybeesettségében” ugyancsak tetten érhe-
tő. A szubjektum egyszerre a gondolkodás és lét összetartozásának való 
alávetettség, belehelyezettség, illetve a kérdezésben, az összetartozás belső 
meghasadottságából kiszökkenő kérdésben való kívülhelyezkedés és felül-
kerekedés állapota. A kérdés „ki”-je hasonlóképpen magán viseli ugyan-
azonossága kettéhasadottságának jegyét, egyszerre lévén a kérdés kérdezője 
és kérdezettje. A „ki vagyok én?”, illetve „kik vagyunk?” kérdés úgy bontja 
ki az identitásunkhoz való viszonyt, hogy ugyanazt a „ki”-t a kérdés két pó-
lusára helyezi, ugyanazonosságának önmagaságától elkülönböződő voltát 
is felmutatva. ennélfogva a „ki vagyok én?”, illetve „kik vagyunk?” kérdés 
folytonos nyitottságban tartja magát önnön kérdező mivolta irányába. Ily 
módon „én” vagy „mi” e kérdésnek a horizontjában mindig is csak kérde-
zettekként állunk, sohasem válaszokként.

A problémakör Heideggertől Derridáig tartó, meglehetősen hosszú és 
kacskaringós utat bejáró fordulata alapvetően emberi identitásunk fordula-
ta. gondolkodás és lét összetartozásában lakozunk egyfelől, de másfelől az 
egy-ségünkbe való belevetettségünből kikívánkozó kérdésben is lakozunk, 
a kik vagyunk? kérdéssel is összetartozunk. Identitásunk: játék, összetarto-
zásunk játéka az egy-séggel és a kérdéssel, az emberi valónk folytonos inga-
járata az egy-ségtől a kérdésig és vissza. emberi lényekként lét és gondolko-
dás számunkra mindig is kérdéses egységébe belehelyezetten egyszersmind 
folytonos kérdésességben is tartjuk magunkat.

Nem hagyjuk el a barlangot, de kérdéseink rést ütnek a falán. A be-
áramló fény ránk esik és megvilágít, de magunkat mégsem látjuk. A bar-
lang falai elhalványulnak a beszüremlő fényben, miközben a sötétség be-
lénk költözik. Majd a magunk barlangjába fogadjuk a fényt, s akkor a külső 
barlang újból homályba borul.

ségnek, e magunkhoz való viszonnyal, egyszóval azzal, ami hiányzik mindabból, 
ami nem Dasein.” Még ha a Desein nem is szubjektum, a Heidegger által felvállalt 
ontologiko-fenomenologikus kiindulópont önnön „logikájában” analóg marad 
azzal, „amit a dekonstrukciójára való vállalkozással a szubjektumtól örököl”. ‒ 
Uo., 305–306.
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Fény és árnyék játéka vagyunk? Avagy a játék maga?
erről csak kérdezni tudunk…

Egy-ség és teljesség

Végül – úgy tűnik – a vizsgálódásunk eredményeként is egy nyitott kérdés 
előtt állunk: Van-e a filozófiai hermeneutikának érvényes identitás-kon-
cepciója? Azaz, elvezet-e ahhoz a kérdéshez, hogy „kik vagyunk?” A filo-
zófiai hermeneutikával kapcsolatos kérdésünk nyitott, de paradox módon. 
Ugyanis a hermeneutikai okfejtés nemcsak elvezet a „kik vagyunk?” kér-
déshez, hanem, úgy tűnik, egy adott ponton meg is válaszolja azt. s ezzel 
fejtegetésünk eddigi menetét mintha megtorpanásra késztetné, miközben 
elgondolkodtat a folytatáson.

H.-g. gadamer az Igazság és módszerben a hermeneutikai nyelvkon-
cepció kifejtésére készülődve egy adott pillanatban meglepő kijelentést tesz: 
„A nyelv rejtélyét a beszélgetés felől próbáljuk megközelíteni. ez a beszélge-
tés mi magunk vagyunk.”44 gadamer „válasza” első pillantásra azt a benyo-
mást kelti, mintha emberi valónk feloldódna a nyelv közegében. ezzel arra 
késztet, hogy elidőzzünk nála. 

Nyelvileg létezünk, lét és értelemtörténésünk minden mozzanatát 
a nyelv közegében éljük meg, a nyelvi univerzum minden pillanatban és 
minden vonatkozásában átfogja és magában hordozza emberi mivoltunk 
teljességét. Nem vagyunk más tehát, mint a beszélgetés, amely bennünk 
és általunk történik, amelybe belépünk és amelyből kilépünk, amelyben 
folytonosan benne állunk, miközben mindig tovább halad, s mi is vele ha-
ladunk. A beszélgetés tehát nem emberi lényünk valamely attribútuma, s 
nem is külsődlegesen tartozunk vele össze. A beszélgetés, amellyel összetar-
tozunk, mi magunk vagyunk. A kérdések konstitutív szerepe a beszélgetés 
tekintetében hermeneutikailag kétségtelen. A válaszok serkentő hatása a 
kérdésekre úgyszintén. úgy tűnik, mi magunk vagyunk a kérdés és a vá-
lasz. De éppen ezért kell megkérdeznünk: kicsoda a „mi magunk”? Maga 
a beszélgetés, melynek résztvevői vagyunk? A dolog maga, amiről beszélge-
tünk? egy végeredmény, amelyhez a beszélgetésben eljutunk, illetve amivel 
kapcsolatban egyetértésre jutunk? Vagy éppenséggel beszélgetésünk kezde-
te, amiből kiindulunk? Ha így vizsgáljuk, sehol sem találjuk, illetve a maga 
beazonosíthatatlanságában mindenhol jelenlevőként találjuk a beszélgetés-
ben a „mi magunkat”. beszélgetésünk és „mi magunk” összetartozásában 
emberi identitásunknak a beszélgetéssel való lényegi összetartozása, azaz 
a beszélgetésként megragadható emberi identitásunk van valamiképpen ki-
mondva. De vajon ez azt jelentené, hogy mindig is csak a beszélgetésben és 
44 Hans-georg gadamer: Igazság és módszer. egy filozófiai hermeneutika vázlata. 

gondolat, bp., 1984, 263.



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

296

beszélgetésként vagyunk „mi magunk”? A kimondás mindenkori nyitott-
ságának és a teljes kimondhatóság horizontjának üdvös állapotában?

joggal merül fel a kérdés: milyen természetű a beszélgetéssel való ösz-
szetartozásunk? Hogyan veszünk részt a beszélgetésben, hogyan tartozunk 
össze a beszélgetéssel „mi magunk”?

egyrészt való igaznak tűnik, hogy a beszélgetés elérkezik hozzánk 
és mindig továbbhalad.45 Mi belépünk a beszélgetésbe és kilépünk belő-
le. ezzel tulajdonképpen annyit mondunk, hogy mindig is végességünkkel 
összetartozó egy-ségünkben veszünk részt a beszélgetésben. A beszélgetés, 
amely „mi magunk vagyunk”, identitásunk kétarcúságának játékaként 
zajlik. A beszélgetésben levő „mi magunk” egy-sége úgy van benne a be-
szélgetésben, hogy végessége folytán mindig kívül is kerül a továbbhaladó 
beszélgetésen; másrészt a „mi magunk” egy-ségét megbontó, végességünk 
meghaladására irányuló elkülönböződés folytán feltörő kérdés – „kik va-
gyunk?” – révén mindig újból és újból be(vissza)lép a beszélgetésbe. 

A beszélgetésben kimondott „mi magunk vagyunk” már mindig is 
válasz a kérdésre: „kik vagyunk?”. A választ „mi magunk” mondjuk ki, 
mint ahogy a kérdést is „mi magunk” tesszük fel. A beszélgetésben tehát 
nem a „kik vagyunk?” kérdésből jutunk el a „Mi magunk vagyunk” válasz-
hoz, mivel a válasz már mindig is megvan, amikor a kérdést kérdezzük, sőt, 
éppen azért kérdezhetjük. Tehát nem a „kik vagyunk?”-tól jutunk el a „Mi 
magunk vagyunk” válaszhoz, hanem fordítva, a „Mi magunk vagyunk”-
tól jutunk el a „kik vagyunk?” kérdéshez. ezért a beszélgetéssel összetar-
tozásban levő „Mi magunk vagyunk” voltaképpen nem válasz a kérdésre, 
hanem a kérdés felvetője, elindítója. Ha a „Mi magunk vagyunk”-ban a 
„kik vagyunk?” kérdés választ nyerne, a beszélgetés lezárulna. A beszélge-
tés viszont éppen azért soha le nem záruló folyamat – amint ezt gadamer 
ismételten hangsúlyozza –, mert a „Mi magunk vagyunk”-ban a „kik va-
gyunk” kérdés nem válaszra lel, hanem belőle ered. A kérdés tehát – általá-
nosítva – nem olyanszerűen merül fel, hogy a beszélgetésben levőkként és 
a beszélgetésből kifolyólag hogyan, miként vagyunk, hanem inkább olyan-
szerűen, hogy miért beszélgetünk. Nem a beszélgetéstől jutunk el a „mi ma-
gunk”-hoz, hanem a „mi magunk”-ból felmerülő kérdéseink juttatnak el a 
beszélgetéshez, amelyet folyamatosan fenntartanak, konstituálnak. Nem a 
beszélgetés alkotja emberi identitásunkat, de a beszélgetéssel való összetar-
tozásunkban bontakozik ki az identitásunk játéka, ami egyben a beszélgetés 
játéka – a játék, melyben emberi identitásunk és beszélgetésünk kölcsönö-
sen fenntartja és építi egymást.

e játék résztvevőiként mi mindig a „Mi magunk vagyunk” válasz és a 
„kik vagyunk?” kérdés köztes terében – közöttiségében – lakozunk a beszél-
getésben, de nem egy homogén közegben való folytonos bennelevésként, 
45 „A beszélgetést, mely folyamatban van, nem lehet lezárni” – mondja gadamer. 

Uo., 388.
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hanem úgy, mint a válasz és a kérdés, a beszélgetésbe való belépésünk és a 
belőle való kilépésünk szűnni nem akaró játékában. úgy tartozunk össze a 
beszélgetés mindig továbbhaladó folyamatával, hogy lényünk egy-ségével is 
mindig újraépülő összetartozásban maradunk. 

Identitásunk folyamata állandó ingamozgás az önmagunkkal azo-
nos és a tőlünk/belőlünk elkülönböződő között, a végességünket kitöltő 
és a végességünket meghaladó között, az elkülönböződésben, a kérdésben 
széthasadó teljesség és az önmegvalósításban és a kimondásban újjáte-
remtődő teljesség között. ennélfogva a „kik vagyunk?” kérdése nem egy 
egyszeri kérdés, hanem egy folytonosan megújuló, az emberi teljességünk 
horizontjában állandóan újrateremtődő kérdés. Mint ahogy a „Mi magunk 
vagyunk” sem egy egyszeri válasz, hanem az emberi végességünk horizont-
jának és a beszélgetés továbbhaladó mozgásának egymást kölcsönösen be-
határoló játékterében állandóan újrafogalmazott válasz.

A végességünk és teljességünk hatásösszefüggéseiben formálódó/tör-
ténő identitásunk nyomot hagy a továbbhaladó beszélgetésen. A beszélge-
tés elhordozza, mint rajta maradót, de velünk összetartozót a kérdéseink és 
válaszaink nyomait, a megválaszolatlanul maradt, vagy soha fel nem tett 
kérdéseinkét is, akárcsak a kimondatlanul maradt, vagy kimondhatatlan-
nak bizonyult válaszainkét is. Halkuló visszhangjuk tovább él a beszélgetés 
univerzumában akkor is, amikor már nem vagyunk.
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sÁrkÁNY PéTer

Az EGzIsztENCIAANAlízIs MóDszERtANI 
léPésEI vIKtOR FRANKl MUNKássáGáNAK 

FéNyéBEN
Az egzIszTeNcIAANAlÍzIs MóDszerTANI léPéseI…

A harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, a logoterápia és egzisztencia-
analízis szakirodalmában sokszor emlegetett módszerek közé tartozik a 
paradox intenció, a dereflexió és a beállítódás moduláció. A Viktor Frankl 
koncepciójához hű tanulmányok nem foglalkoznak az egzisztenciaana-
lízis módszerével, azzal, hogy az egzisztenciaanalízis lépésekre bontható 
önálló fenomenológiai eljárásnak tekinthető. éppen ezért az alábbi tanul-
mány célja az egzisztenciaanalízis fenomenológiai módszerének vázolása.1 
A gondolatmenet a következőképpen alakul: először rekonstruálom az eg-
zisztenciaanalízis Frankl által elkülönített jelentéseit, és rögzítem a témával 
kapcsolatos állításomat. ezt követően elkülönítem az egzisztenciaanalízis 
módszertani lépéseit. Végül pedig arra kérdezek rá, hogy fenomenológiai 
szempontból mi a különbség a frankli értelemben vett egzisztenciaana-
lízis és a ludwig binswanger, valamint a Medard boss által kidolgozott 
daseinanalízis szemlélete között. 

az egzisztenciaanalízis dimenziói

Írásaiban Frankl az egzisztenciaanalízis több jelentését is elkülöníti. A je-
lenlegi téma szempontjából két fontos jelentést érdemes megvizsgálni. 

ontológiai egzisztenciaanalízis. egzisztenciaanalízis alatt Frankl 
mindenekelőtt pszichoterápiai antropológiát ért, amely az egzisztencia on-
tológiai értelmezésére vállalkozik.2 A személyes egzisztencia (personale 
Existenz) olyan általános jellemzőit vizsgálja, mint a fakultativitás, a szellem 
dacoló hatalma (Trotzmacht des Geistes) és az öntranszcendencia.3

1 A logoterápia fenomenológiai vonatkozásainak Herbert spiegelberg (1972) önál-
ló fejezetet szentel, de a gyakorlatban érvényesülő konkrét egzisztenciaanalízisre 
nem tér ki. 

2 Vö. Frankl, Viktor e.: Az egzisztenciaanalízis és logoterápia alapjai. Fordította 
kalocsai Varga éva. In: sárkány P. – zsók o. (szerk.): a logoterápia alapjai. két-
nyelvű szöveggyűjtemény. jel könyvkiadó, bp., 2010, 11.

3 Uo., 15., 17.
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ontikus egzisztenciaanalízis. Az egzisztencia ontológiai értelmezésé-
nek feladatától Frankl elkülöníti az ontikus értelemben vett egzisztencia-
analízist. ez tulajdonképpen az „ontikus egzisztencia” értelmezése. A sze-
mélyes egzisztencia konkrét feltárulkozása élettörténetében és életrajzában.4 

Frankl legtöbb művében az ontológiai egzisztenciaanalízisre helyezi 
a hangsúlyt. ez érthető, hiszen egy új „szellemi megközelítésű” pszichote-
rápia megalapozására törekszik.5 ezért fontos szempontként merül fel an-
nak az emberképnek a rögzítése, amely a logoterápia alapjául szolgál. Tény 
viszont, hogy a logoterápia antropológiai horizontjának leírása után Frankl 
nem tér ki a konkrét személyes egzisztencia elemzésének módszertani vo-
natkozásaira.6 úgy tűnik, magától értetődőnek veszi, hogy a terapeuta az 
egzisztenciaanalízis általános szempontjait a pszichoterápia folyamatában 
automatikusan érvényesíteni tudja. Tanulmányom ehhez a ponthoz a kö-
vetkező kérdéssel kapcsolódik: Vajon nem tekinthető-e önálló módszernek 
az ontikus egzisztencia értelmezésére vállalkozó egzisztenciaanalízis? Állí-
tásom szerint ugyanis erről van szó: Az egzisztenciaanalízis egy olyan önál-
ló fenomenológiai módszernek tekinthető, amelyben a tudományos igényű 
filozófiai elemzés összekapcsolódik a pszichoterápia gyakorlatával, s ame-
lyet a segítőhivatású szakember a logoterápia ismert eljárásait megelőzően 
alkalmaz.7 Állításom alátámasztása érdekében a következő két pontban 
koncepciózusosan elkülönítem az ontológiai és az ontikus egzisztenciaana-
lízis módszertani lépéseit.

az ontológiai egzisztenciaanalízis módszertani lépései

A egzisztenciaanalízis kidolgozása során Frankl a fenomenológia mód-
szerére támaszkodik. ennek három lényeges aspektusát érdemes elkülöní-
teni: a.) Fenomenológiai beállítódás; b.) Fenomenológiai elemzés mint az 
egzisztenciálék leírása; és c.) A prereflexív ontológiai önmegértés fenomeno-
lógiai leírása. ezek az aspektusok egymásra épülnek, és szorosan összefüg-
genek. A logoterápia fenomenológiai módszerének egyes lépéseit testesítik 
meg. 

4 Uo., 11.
5 Vö. Viktor e. Frankl: orvosi lélekgondozás. a logoterápia és egzisztenciaanalízis 

alapjai. Ur, bp., 1997. 
6 Amikor Frankl ontikus értelemben fontos példákat elemez, akkor is inkább az on-

tológiai háttér megvilágítása a cél. lásd például a lelkiismeret elemzéséhez vagy az 
álomértelmezéshez kapcsolódó esetismertetéseit (Viktor e. Frankl: a tudattalan 
Isten. Pszichoterápia és vallás. euroAdvice, bp., 2002, 33–49).

7 A logoterápia és az egzisztenciaanalízis filozófiai hátteréhez lásd sárkány Péter: 
Filozófai lélekgondozás. Fenomenológia – egzisztenciaanalitikus logoterápia – f-
lozófai praxis. jel könyvkiadó, bp., 2008.
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a.) Fenomenológiai beállítódás
Frankl fenomenológiai beállítódása egyértelműen tetten érhető, még 

akkor is, ha ezt a kifejezést nem használja. A metaklinikai előadásokban 
hivatkozik a fenomenológiai filozófiára, amely az objektív módon adott 
realitásból indul ki, és a valóságot nem mint valami másnak a megnyil-
vánulásaként kívánja leleplezni.8 A fenomenológiai beállítódás a valóság 
érdeknélküli megragadását célozza meg. Tehát zárójelezi a különböző tu-
dományok reduktív szemléletét és a vallások konfesszionális érdekeltségű 
megközelítéseit. A fenomenológiai beállítódás további sajátossága a pszi-
chologizmus téves eljárásának kiküszöbölése és a dimenzionálontológiai 
szemlélet alkalmazása.9

b.) az egzisztenciálék leírása
kétségtelen, hogy a fenomenológiai beállítódás teszi lehetővé az on-

tológiai egzisztenciaanalízis kivitelezését. Az egzisztenciaanalízis az ember 
általános és lényegi sajátosságainak a leírására vonatkozik. Az egzisztenci-
ára jellemző aspektusok kiemelésére Frankl az egzisztenciálé heideggeri fo-
galmát használja.10 Heidegger szerint az egzisztenciálék (Existenzialien) az 
ember, pontosabban a Dasein, sajátos létjellemzői.

„Mivel az egzisztencialitás határozza meg őket, a jelenvalólét létjel-
lemzőit egzisztenciáléknak nevezzük. ezeket élesen meg kell külön-
böztetni a nem-jelenvalólétszerűen létezőnek a létmeghatározásaitól, 
melyeket kategóriáknak nevezünk.”11

Frankl a személyes egzisztencia ontológiai értelmezése során há-
rom fontos egzisztenciálét különít el: szellemiség (Geistigkeit), szabadság 
(Freiheit), felelősség (Verantwortlichkeit).12 A filozófiai szakirodalommal 
összhangban Frankl leírja a szellemiség bei-sein és bei-einander-sein as-
pektusait, a szabadság negatív és pozitív fogalmát, valamint a felelősség kü-
lönböző dimenzióit („valaki”, „valaki előtt” és „valamiért”). ezáltal Frankl 
azokat a humánspecifikus aspektusokat hangsúlyozza, amelyeket a koráb-
bi pszichoterápiás elméletek (pszichoanalízis és individuálpszichológia) 
figyelmen kívül hagytak. Az ontológiai elemzések segítségével fekteti le a 
logoterápia antropológiai alapjait. Az egzisztencia sajátosságainak a feltá-

8 Viktor e. Frankl: Der leidende mensch. anthropologische Grundlagen der 
Psychotherapie. Hans Huber, bern–göttingen–Toronto–seattle Frankl, 1996, 
85–86.

9 Vö. Viktor e. Frankl: orvosi lélekgondozás. a logoterápia és egzisztenciaanalízis 
alapjai. Ur, bp., 1997, 29–46.

10 Frankl: Az egzisztenciaanalízis és logoterápia, i. m., 33.
11 Heidegger, Martin (1989): Lét és idő. gondolat, bp., 1989, 143–145. 
12 Frankl: Az egzisztenciaanalízis és logoterápia, i. m., 33.
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rását a fenomenológiai elemzés teszi lehetővé. Noha Frankl több helyen is 
hangsúlyozza, hogy az egzisztenciaanalízis kidolgozása során a filozófia 
eredményeire támaszkodik, mégis leegyszerűsítő lenne, ha abban kizáró-
lag alkalmazott fenomenológiát vagy egzisztenciafilozófiát látnánk. Frankl 
ugyanis sajátos fenomenológiai nézőpontot érvényesít. ez a nézőpont a har-
madik módszertani lépésben érhető tetten. 

c.) a prereflexív ontológiai önmegértés leírása
Az egzisztenciaanalízis elemzései nem egyszerűen az ember általá-

nos létjellemzőire vonatkoznak, mivel Frankl határozottan rögzíti feno-
menológiai elemzésének kiindulópontját. érdemes szó szerint idézni a 
vonatkozó szövegrészt:

„Ha tisztán fenomenológiai elemzés során vizsgálnánk az egyszerű 
és közönséges ember, az utca emberének önmegértését, akkor mi is 
megtanulnánk, hogy embernek lenni azt jelenti, hogy állandóan kü-
lönféle helyzetekkel szembesülünk, amelyek mindegyike egyszerre 
adomány és feladat. egy ilyen feladat azt adja fel nekünk, hogy betel-
jesítsük az értelmét. és ugyanakkor annak lehetőségét adja nekünk, 
hogy az értelem beteljesítése által megvalósítsuk önmagunkat. Min-
den helyzet olyan hívás, amelyre hallgatnunk, amelynek engedel-
meskednünk kell.”13

Frankl tehát a hétköznapi ember önmegértését vizsgálja. Fenome-
nológiai elemzései a szituációkkal való szembesülésre összpontosítnak. 
ennek eredményeképpen fogalmazódik meg a logoterápia egyik fontos 
tézise: az ember nemcsak törekszik az értelemre, hanem meg is találja 
azt.14 A három értelemmegvalósítási lehetőség tipologizálása (az élmény, 
az alkotói és a beállítódási értelem) szintén fenomenológiai elemzés ered-
ménye. ezzel Frankl egy egzisztenciális nézőpontú érték- és értelemfeno-
menológiát dolgoz ki, amely – az emberkép megfogalmazásával párhu-
zamosan – szintén a logoterápia alapját képezi. ezért véleményem szerint 
nem túlzás azt állítani, hogy Frankl tulajdonképpen fenomenológiai okok 
miatt tiltakozik az egzisztenciaanalízis és logoterápia szétválasztása ellen.15 
A prereflexív ontológiai önmegértés elemzése a személy, a szituáció és az 
értelem elválaszthatatlan egységére mutat rá. 

13 Frankl: A tudattalan Isten, i. m., 81. 
14 Uo.
15 A logoterápia értelemmel gyógyítást jelent. Az ember számára adott értelemmeg-

valósítási lehetőségek az egzisztenciaanalízis révén tárulnak fel.
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az ontikus egzisztenciaanalízis módszertani lépései

A konkrét egzisztencia értelmezésére vállalkozó egzisztenciaanalízis 
jellemzői az általános ontológiai elemzés lépései alapján rögzíthetők. 
Az egzisztenciaanalízis során a segítő hivatású szakember (terapeuta, 
tanácsadó, lelki gondozó, szociális munkás, pedagógus stb.) a fenome-
nológiai beállítódás érvényesítésből indul ki, majd az egzisztenciálékra 
irányuló elemzésekkel párhuzamosan az értelemmegvalósítás lehető-
ségeire koncentrál. Természetesen ebben az esetben is a módszertani 
lépések egymással szorosan összefüggenek, elkülönítésük elsősorban a 
folyamat megértését szolgálja. Annak a folyamatnak a megértését és le-
írását, amelynek során a konkrét személy életrajza és élettörténete feltá-
rul. Frankl képszerűen fogalmazza meg az ontikus egzisztenciaanalízis 
eredményét:

„Mint ahogyan az összetekert szőnyeg összetéveszthetetlen min-
tái feltárulnak előttünk, ha kiterítjük a szőnyeget, úgy olvasható le 
életrajzából, formálódásából a személy lényege.” 16

a.) az első módszertani lépés a fenomenológiai beállítódásnak meg-
felelő segítő-kliens viszony. A segítő szakember hétköznapi, tudományos, 
ideológiai és vallási előítéletek nélküli elfogadó magatartása, amely elő-
segíti az élethelyzet vagy a probléma megfogalmazását. Az „élethelyzet” 
szó használata nem véletlen, hiszen nem biztos, hogy a szakmai segít-
séget igénylő kliens problémát vagy betegségre utaló tünetet fogalmaz 
meg. Véleményem szerint ugyanis a logoterápia nem tekinthető kizárólag 
patológia- és problémaközpontú segítőmunkának. A fenomenológiai be-
állítódásnak megfelelően, a kliens által megfogalmazott élethelyzet nem 
minősül maszknak vagy egy mélyebb problémára utaló hivatkozásnak, 
hanem a kliens jelenlegi helyzetét leíró hiteles önértelmezésnek, amelyet 
a segítőhivatású szakember maximálisan komolyan vesz. Az elfogadó és 
megértő viszonyulás mellett, a segítő a fenomenológiai beállítódásban a 
kliens szemantikáját kívánja feltérképezni, vagyis az általa használt sza-
vak és mondatok jelentését, az élethelyzet egyéni értelmezését. A feno-
menológiai indíttatású egzisztenciaanalízis úgy tekint az egyes emberre, 
mint aki a létezés egyszeri és megismételhetetlen mintázatait testesíti 
meg. ezeknek a mintázatoknak a segítőmunkában történő közös feltá-
rása és leírása a fenomenológiai beállítódás elsődleges feladata. A feno-
menológiai módszer érvényesítése a logoterápia és egzisztenciaanalízis 
gyakorlatában azt jelenti, hogy a lelki állapotok, az élethelyzetek vagy 

16 Frankl: Az egzisztenciaanalízis és logoterápia, i. m., 11.
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problémák értelmének elsődleges forrása a kliens egyes szám első szemé-
lyű beszámolója.

b.) a második lépés a kliens által vázolt élethelyzet elemezése az on-
tológiai egzisztenciaanalízis által leírt egzisztenciálék vonatkozásában. Itt 
már az emberkép szempontjai érvényesülnek. A logoterápiában a kliens 
élethelyzete az egzisztenciálék, vagyis a szellemiség, a szabadság és a fele-
lősség megnyilvánulásainak értelem-összefüggésében értelmeződik. Az 
elemzés az adott helyzetben leginkább érintett egzisztenciáléból indul 
ki, majd a többi egzisztenciálére is kitér. A szellemiség vizsgálata során a 
segítő szakember figyelme elsődlegesen a kliens kapcsolataira irányul, a 
környezetében erőforrásként jelentkező személyekre és dolgokra. A sza-
badság elemzése a kliens és környezetének a viszonyára vonatkozik. 
A negatív és a pozitív szabadság megélésének és megvalósításának jelen-
tőségére. A valamitől való szabadság és a valamire való szabadság konk-
rét lehetőségeire. A felelősség elemzése pedig arra hivatott, hogy tisztázza 
a kliens felelősségvállalásának hajlandóságát, pontosabban azt, hogy ki 
előtt és miért vállal szívesen felelősséget. Mennyiben mutat hajlandósá-
got arra, hogy az élethelyzetében adódó kérdésekre és feladatokra feleljen. 
Az egzisztenciálék alapján elvégzett specifikus elemzés tulajdonképpen 
egy szókratészi párbeszéd formájában zajlik. A párbeszéd a szellemiség, 
a szabadság és a felelősség dimenzióit tárja fel a kliens élettörténetében. 
ebben a jövőre irányultság az elsődleges szempont, de ez nem jelenti azt, 
hogy az életünk során szabadon és felelősségteljesen meghozott dönté-
sek, valamint a korábban felvállalt kapcsolatok és feladatok nem kapná-
nak szerepet. A logoterápia szerint ezek is olyan értelemmegvalósításról 
tanúskodó erőforrások, amelyek terápiai, tanácsadói vagy pedagógiai 
munka során kiemelt értékkel bírnak. 

c.) az ontikus egzisztenciaanalízis harmadik lépése az érték- és ér-
telemközpontú szemlélet érvényesítése a segítőmunkában. Ide tartozik a 
kliens sajátos értékeinek a számbavétele, az egyénre jellemző értékhierar-
chia elemzése. Fontos feladatként merül fel az értelemkérdés gyakorlat-
központú szemlélése, amely az életet feladatként, a személy viszonyulását 
pedig válaszként értelmezi. A felsoroltakon kívül ide tartozik még az itt 
és most értelmére való fókuszolás, a különböző cselekvési lehetőségek 
számbavétele, valamint a bizalmat és reményt erősítő végső értelemre tör-
ténő hivatkozás. ennél a lépésnél bontakozik ki a maga teljességében az 
egzisztenciaanalízis értelemközpontúsága, vagyis a Frankl logoterápiáját 
megalapozó életbölcseleti perspektíva, amely a lét és az értelem dimenzi-
óit mindig szigorú korrelációban látja. 
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„A téma így hangzik: az ember olyan lény, aki az értelem, a logosz 
után kutat. Az embernek segíteni az értelem meglelésében: a pszi-
choterápia egyik feladata; viszont a logoterápiának ez az igazi fel-
adata.”17

Egzisztenciaanalízis versus daseinanalízis

A fenomenológiai megközelítés miatt a logoterápia és egzisztencia-
analízis számos rokonságot mutat a heideggeri filozófiára támaszkodó 
daseinanalízissel. Frankl könyveiben néhány helyen reflektál erre az ösz-
szefüggésre, de ugyanakkor határozottan kiemeli a két irányzat közötti kü-
lönbségeket. orvosi lélekgondozás című művében kifejti, hogy „miben is áll 
az a lépés, amely – scheler és Heidegger óta – a perszonális, illetve egzisz-
tenciális irányultságú lélekgyógyászatot annak antropológiai intenciója sze-
rint Freudon túlviszi.”18 Az egyik fontos teljesítmény az áttétel fogalmának 
kritikája, amely manipulált viszonyhoz vezet. ezzel kapcsolatban Frankl 
Medard boss megállapítását idézi: „A daseinanalitikus terapeuta az átviteli 
szeretetet igazi, közvetlenül az analitikusra irányuló embertársi viszony-
nak tartja.”19 ludwig bisnwanger daseinanalitikájának és Medard boss 
daseinananalízisének érdeme abban áll, hogy helyreállítják a pszichoterá-
piai viszony találkozás-jellegét.20 ennek ellenére a daseinanalízis által leírt 
pszichoterápiai viszony „még nem tartalmazza az eggyel magasabb dimen-
ziót, amelyben az emberi létezés egy értelemre transzcendál, az egzisztencia 
a logosszal szembesül.”21 Továbbá logoterápia a daseinanalízishez képest, 
hangsúlyozza jelentőségteljesen Frankl, több mint egyszerű analízis, hiszen 
nem kizárólag a léttel, hanem az értelemmel, a logosszal is foglakozik.22 

Véleményem szerint ezzel magyarázható, hogy a frankli egziszten-
ciaanalízis miért nem ír le olyan sok egzisztenciálét, mint a daseinanalízis. 
A daseinanalízis elemzéseiben fontos szerepet betöltő egzisztenciálék, mint 
nyíltság (offenheit), gond (Sorge), bűn (Schuld) stb. a logoterápia gyakorlat-
orientált szemléletében a szellemiség, a szabadság, a felelősség, de mindenek-
előtt az értelem prizmáján keresztül értelmeződnek. Frankl számára tehát 
az egzisztenciaanalízis mindig értelemközpontú egzisztenciaanalízis, amely 
az értelemre irányuló törekvésnek megfelelően az értelemmegvalósítás 

17 Viktor e. Frankl: az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. jel kiadó, bp., 
2005, 213.

18 Frankl: orvosi lélekgondozás, i. m., 226. 
19 Uo., 227.
20 Uo., 228.
21 Uo.
22 Vö. uo., 238.
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konkrét lehetőségeire összpontosít.23 Az értelemközpontúságnak köszönhe-
tően az egzisztenciaanalízis és a daseinanalízis szemlélete közötti különbség 
világosan leírható. Irvin D. Yalom egzisztenciális pszichoterápiájához vagy 
Alfried längle perszonális egzisztenciaanalíziséhez képest ugyanakkor a 
különbség nem ilyen egyértelműen megállapítható, mivel az említett szer-
zők nagyrészt követik Franklt, de az értelemre törekvést az emberi létezés 
egyik részaspektusaként kezelik.24 

összefoglalásként megállapítható, hogy az ontológiai és az ontikus 
egzisztenciaanalízis egyaránt a fenomenológiai beállítódás és a fenome-
nológiai elemzés módszereit alkalmazza. A fenomenológiai beállítódás az 
ember sajátos létének és a kliens élethelyzetének megértéséhez szükséges. 
A fenomenológiai elemzés pedig az egzisztenciálék, a prereflexív ontológiai 
önmegértés és konkrét értelemmegvalósítási lehetőségeinek a feltérképezé-
sét teszi lehetővé. Mivel Frankl a prereflexív ontológiai önmegértésben az 
értelem felismerésének és megvalósításnak kiemelt jelentőséget tulajdonít, 
a konkrét segítőmunkában megvalósuló egzisztenciaanalízist olyan érte-
lemközpontú egzisztenciaanalízisnek kell tekinteni, amely prioritással bír a 
bevett logoterápiai módszerekkel, a paradox intencióval, a dereflexióval és 
a beállítódás modulációval szemben. éppen az értelemközpontú egziszten-
ciaanalízis igényes elvégzése alapján döntheti el a segítő hivatású szakem-
ber, hogy egyáltalán szüksége van-e az említett specifikus módszerekre. In-
nen nézve egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy a logoterápia különböző 
területeken történő sikeres alkalmazhatóságát éppen az értelemközpontú 
egzisztenciaanalízis módszertana garantálja. Tehát az értelemközpontú eg-
zisztenciaanalízis egy olyan önálló fenomenológiai módszernek tekinthető, 
amelyben a tudományos igényű filozófiai elemzés összekapcsolódik a pszi-
choterápia gyakorlati célkitűzéseivel.

23 Az értelemközpontú egzisztenciaanalízis sajátosságaihoz lásd még sárkány 
Péter: a flozófa mint praxis. Tanulmányok a flozófa, a pszichoterápia és a 
szociálpedagógia határterületéről. l’Harmattan–sapientia, bp., 73–120.

24 Vö. Irvin D. Yalom: Egzisztenciális pszichoterápia. Animula, bp., 1995; Alfried 
längle: „Az élettel egyetértve élni.” Az egzisztenciaanalízis emberképe, motivá-
ció-felfogása és kezelési módja. In: Pszichoterápia, 2011, XX. évfolyam 5. szám, 
332–342.
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gÁl lÁszló

„Az EURóPAI EGyséG AlAPjA Az EURóPAI 
FIlOzóFIA.” MONDAt

A jelen dolgozatom címe egyezik konferenciánk témájának második meg-
nevezésével1 A meglepő benne viszont az, hogy a megnevezés idézőjelek 
között szerepel. Utolsó szava pedig a konferencia nevére utal, és ezt mon-
datnak nevezi. Mit akartam ezzel kifejezni? egyrészt azt, hogy amennyiben 
a megnevezés állít valamit, annyiban ezt az állítást logikailag mondatnak 
tekinthetjük, s mint ilyenhez hozzárendelhető az igaz vagy a hamis igazság-
érték. Továbbá, amennyiben mondat, annyiban logikai elemzés tárgyát ké-
pezheti. A dolgozat célja pontosan az, hogy ezt az elemzést végigvigye arról 
a metaszintről, amit egyes logikai elméletek lehetővé tesznek.

„az európai egység alapja az európai flozófa.” mondat első 
logikai megközelítése

első pillanattól világos, a mondat nem tekinthető kategorikus kijelentésnek, 
mivel szerepel benne az „alapja” kifejezés. e kifejezés pedig két kitöltetlen 
hellyel rendelkezik, mivel hogy a valami, valami másnak az „alapja”. konk-
rétabban „az európai egység”-nek van valamilyen „alapja” és ez nem más, 
mint „az európai filozófia”. jelöljük az „alapja” predikátumot „A”-val. Mivel 
ennek két kitöltetlen helye van, kétargumentumú relációnak tekinthetjük. 
jelöljük az argumentumokat x-el és y-nal. ez esetben x „az európai egység” 
és y „az európai filozófia” helyett áll. ez egyben azt is jelenti, hogy a konk-
rét kifejezéseket individuumváltozókkal helyettesítettük. Minket ez abban 
segít, hogy megkaphatjuk az eredeti mondat szimbolikus változatát, ami a 
természetes nyelvi kifejezésnél egyértelműbb. Tehát első nekirugaszkodásra 
az eredeti mondat a következőképpen írható fel:

1 A szerző itt egy 2007. október 27-én, a bbTe Filozófia Tanszékcsoportján szer-
vezett konferenciára utal, amelynek címe Európaiság és flozófa volt. jelen tanul-
mány első megjelenése: gál lászló: „Az európai egység alapja az európai filozófia” 
mondat. In: egyed Péter (szerk.): Európaiság és flozófa. Pro Philosophia, kolozs-
vár, 2009, 237–245.
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A (x,y)

ami azon természetes nyelvi kifejezés helyett áll, hogy

alapja (európai egység, európai filozófia).

Az eredeti mondatnak megfelelő szimbólumokkal és természetes 
nyelvi kifejezésekkel felírt relációról azonnal kiderül, hogy még nem a szó 
szoros értelemében vett mondat, már csak azért sem, mert nem rendelhető 
hozzá igazságérték. ebben az esetben ennek az a feltétele, hogy megállapít-
suk, milyen kvantor köti le a reláció individuumváltozóit. 

Az eredeti természetes nyelvi mondatban erre nincs explicit utalás, 
azaz nem tudjuk megállapítani, hogy a benne szereplő szavak szerint egzisz-
tenciális vagy univerzális kvantorról van-e szó. Viszont a mondatban van 
két határozott névelő, amelyek esetleg segítségünkre lehetnének. eszerint 
az „európai egység”-ről, illetve az „európai filozófiá”-ról van szó. 

Az „az” határozott névelőt mindkét esetben értelmezünk kell. Azaz 
fel kell tennünk a kérdést „az európai egység” kifejezés minden európai egy-
ségre, vagy csak arra az egyetlen európai egységre vonatkozik-e vagy sem, 
és hasonlóan: jelen esetben minden „európai filozófiá”-ról, az összes, de 
nagyon változatos európai filozófiákról van-e szó vagy sem? Az értelmezés 
szerint a következő mondatsémák alakulnak ki: 

∀x ∀y A (x, y)

szavakban: Minden európai egység alapja az összes európai filozófia.
vagy

∃x ∀y A (x, y)

szavakban: Van olyan európai egység, aminek alapja az összes európai fi-
lozófia.
vagy

∃x ∃y A (x, y)

szavakban: Van olyan európai egység, aminek alapja egyes európai filozófia.
A relációk a reflexivitás, a szimmetria és a tranzitivitás tulajdonsága-

ival rendelkezhetnek. kiemelendő, hogy az általunk elemzett reláció nem 
szimmetrikus. A fenti első értelmezés szerint szimbolikusan ez azt jelenti, 
hogy:

~ [∀x ∀y (A (x, y) ⇔ A(y, x))],
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szavakban: nem minden x-re és nem minden y-ra A(x,y) ekvivalens A(y,x)-
el. Természetes nyelven ez azt jelenti, hogy: „nem minden x-re és nem min-
den y-ra az európai egység alapja az európai filozófia ekvivalens azzal, hogy 
az európai filozófia alapja az európai egység”. A tranzitivitás vizsgálatát a 
szigorúan csak a kezdeti mondat keretei között megmaradó elemzés nem 
teszi lehetővé. A reflexivitás kérdése pedig a jelen esetben értelmetlen. 

A kvantorok megállapításának feladatát nem feltétlenül egyszerűen 
végezhetjük el. Az argumentumok természetes nyelvi kifejezéseiről megál-
lapíthatjuk, hogy leírások (deskripciók). Nézzük meg ezt közelebbről.

Leírások

A modern logikában a leírások kérdéskörét gottlob Frege és bertrand rus-
sell alakította ki. kettejük közül russell2 álláspontja volt a legismertebb. 
Nem óhajtjuk ezeket részletesen tárgyalni, viszont russell leíráselméletének 
néhány, számunkra fontos elemét fel kell vázolnunk.

russell szerint „Három esetet különböztethetünk meg: 1. egy kife-
jezés lehet denotáló jellegű, bár nem denotál semmit, például „Franciaor-
szág jelenlegi királya”. 2. egy kifejezés denotálhat egy meghatározott ob-
jektumot, például „Anglia jelenlegi királya” egy bizonyos embert denotál. 
3. egy kifejezés denotálhat meghatározatlanul, például „egy ember” nem 
sok embert denotál, hanem egy meghatározatlan embert.”3 A határozat-
lan leírásokat az „egy” határozatlan névelő vezeti be, míg a határozottakat 
az „az” vagy az „a” határozott névelő. A russell-i 1. és 2. esetben a denotált 
(leírt) dolog, jelölet (denotátum) egyedi, valamint az első esetben létező, míg 
a másodikban nem, mert Franciaországnak jelenleg nincs királya, ellenben 
Angliának van. Általában véve a deskripció operátornak tekinthető, amit 
abban az estben, ha határozott, akkor „azon x, amely…” (angolul: the such 
and such…, illetve franciául: le x tel que…) alakú prefixum vezet be. Ha 
deskripció határozatlan akkor az „egy x ami…” operátor vezet be (angolul: 
a such and such, franciául: un x tel que).

Figyelemre méltó russell elemzése a határozott névelőkre vonatko-
zóan. és most egy hosszabb idézet: „Hátravan meg az a, az szót tartalmazó 
kifejezések értelmezése. ezek a legérdekesebb és legbonyolultabb denotáló 
kifejezések. Vegyük például a »II. károlynak az apját kivégezték« kijelentést. 

2 b. russell: on Denoting. In: r. c. Marsh (ed.): Logic and knowledge. london, Al-
len & Unwin, 1956, 4156. Magyarul megjelent a következő kötetben: copi: I. m., j. 
A. gould (1985): kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről. bp., gondolat, 
143–166. újrakiadva a következő szöveggyűjteményben: gál lászló – szigeti Atti-
la: Logika. kolozsvár, stúdium kiadó, 2002, 63–77.

3 b. russell: A denotálásról. In: gál lászló – szigeti Attila: Logika (szöveggyűjte-
mény), stúdium kiadó, kolozsvár, 2002, 63.
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ez azt állítja, hogy volt egy x, aki apja volt II. károlynak és kivégezték. Az az 
szó, ha pontosan használjuk, itt unicitásra utal. Igaz, hogy »valakinek a fiá«-
ról beszélünk akkor is, ha ennek a valakinek több fia volt, de helyesebb volna 
azt mondani, hogy »valakinek egy fia«. céljainknak megfelelően tehát úgy 
tekintjük, hogy az a, az unicitásra utal. Így amikor azt mondjuk, hogy »x az 
apja volt II. károlynak« nemcsak azt állítjuk, hogy x egy bizonyos reláció-
ban volt II. károllyal, hanem azt is, hogy mi más nem volt vele e relációban. 
A szóban forgó relációt az unicitás feltételezése és denotáló kifejezések nél-
kül az »x nemzette II. károlyt« formájában lehetne kifejezni. Ahhoz, hogy 
megkapjuk az »x az apja volt II. károlynak« mondat megfelelőjét, hozzá kell 
tenni: »Ha y más mint x, akkor y nem nemzette II. károlyt«, vagy ami ezzel 
egyenértékű: »Ha y nemzette II. károlyt, akkor y azonos x-szel«. Így »x az 
apja II. károlynak« jelentése: »x nemzette II. károlyt; és ’ha y nemzette II. 
károlyt, akkor y azonos x-szel’, y-ra mindig igaz.«

»II. károlynak az apját kivégezték« értelmezése tehát:

»Nem mindig hamis xre, hogy x nemzette II. károlyt, és xet kivégez-
ték, és hogy ‚ha y nemzette II. károlyt, akkor y azonos xszel’ yra min-
dig igaz«”4

A russelli elemzésben az a és az határozott névelők minden esetben 
unicitást (egyediséget) fejeznek ki, illetve mind II. károly, mind az apja va-
lóban létező egyéneket jelölnek. emiatt russellnek a leírásokról szóló felfo-
gása szorosan kötődik a lét (egzisztencia) feltételezéséhez. Általánosabban 
ezen leíráselmélet a következőképpen hangzik russell szavaival: 

„»C rendelkezik a ϕ tulajdonsággal« azt jelenti, hogy »egy és csakis 
egy terminus rendelkezik az F tulajdonsággal, és ez az egy rendelkezik 
a ϕ tulajdonsággal«”5

A szakirodalom átvette a leírás operátorának Peano-féle jelölését6 és 
erre a ι (görög jota) betűt használja. A fenti idézetben mondottakat, illetve 
Peano szimbólumát felhasználva felírhatjuk a russell-leírás értelmezését: 

g (ιxFx) = Df. ∃x ∀y ((Fx ≡ (x = y) & gy)7

4 I. m., 66
5 I. m., 74
6 lásd ruzsa Imre: bevezetés a modern logikába. osiris kiadó, bp., 2000, 222–227. 
7 Mircea balaiş: Logică simbolică. vol. II, litografia Universităţii babeş–bolyai, 

1988, 31. skk. 
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szavakban: azon x, amely kielégíti F-et g, ami nem jelent mást, mint hogy 
van olyan x, ami F és ezen x minden más y-ra egyezik x-szel és ezen y: g. 
A fenti definícióban a „= Df.” magát a definíciót, valamint a „ ≡ az azonossá-
got jelöli. Így russell híressé vált példájában a „Franciaország jelenlegi kirá-
lya kopasz” leírást tartalmazó mondatnak eleget kellene tennie az egziszten-
ciális feltételnek. Azaz teljesülnie kell az

ιxFx ® ∃! x Fx

implikációnak. Itt az „∃!x árnyalt egzisztenciális kvantor szimbólumaként 
szerepel, szavakban: x egyedien&Természetes nyelven: Ha „azon x, aki 
Franciaország királya”, akkor „x egyedien Franciaország királya”.

ellenben fennállhat az

ιxFx ® ∃x Fx

implikáció is, ahol egy olyan igaz mondatfüggvényről van szó, amely ar-
gumentumának legalább egy értékére fennáll (nem feltétlenül csak egyre). 
Más szóval nem feltétlenül köti ki az egyedi denotátum létezését, hanem ez 
lehet egy adott osztály is, amelyben egynél több elem létezik és határozott 
leírásként kezelhető, amennyiben a több elem közül csak az egyiket jelöli. 

jelen elemzésünk szempontjából a létezés feltétele teljesül, aminek 
következtében értelmetlen lenne a russelli leíráselmélet részleteinek, illet-
ve kritikáinak8 taglalása. egy megjegyzést azonban meg kell tennünk. 
A létfeltétel követelményének elengedhetetlen teljesülése azt a bonyodalmat 
vonja maga után, ami szerint problematikussá válik a leírások igazságérté-
kének, illetve jelentésének kérdése. Mivel hatalmas, megoldásra váró kér-
déseket tesznek fel a Pegazusra, a boszorkányokra vagy süsü sárkányra stb. 
alkotott leírások értelme-értelmetlensége, jelentése vagy igaz-hamis volta 
szempontjából.

„az európai egység”

A következőkben vegyük szemügyre a dolgozat címében szereplő mondat 
leírásait. ez a kezdeti nekirugaszkodásban a következőképpen szerepelt

A (x,y)

8 Itt azon megoldásokra gondolok (Hilbert–bernays; Frege–carnap; M. bunge), 
amelyek egyrészt a létfeltételt vagy külön kiemelték vagy nem szerepel bennük, 
következésképpen az egyedüli kikötésük az unicitás. Az utóbbi megoldások abban 
figyelemre méltóak, hogy lehetségessé válnak az igaz, leírásokat tartalmazó mon-
datok nem létező dolgokról. Pl. süsü sárkány jobb szárnya.
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azaz 

alapja (európai egység, európai filozófia).

ahonnan az derült ki, hogy a reláció argumentumai leírásokként kezelhe-
tőek.

A relációban szereplő első leírásról („az európai egység”) kiderül, 
hogy unicitást tartalmaz, mert nem több, hanem csak egyetlen európai egy-
ségről van szó. ez a következőképpen fejezhető ki:

∃!x ex ,

ahol az árnyalt egzisztenciális kvantor szimbólumát már ismerjük. sza-
vakban ez a következőképpen fejezhető ki: van egyetlen olyan egység, ami 
európai. egyben teljesül a russelli leíráselmélet egzisztenciafeltétele is. Az 
innen adódó határozott leírás a következő:

g (ιxex),

amit szavakban úgy mondhatunk, hogy: azon x, amely kielégíti e-t (egysé-
get): g (európai). A két szimbolikus kifejezés az egzisztenciafeltétel teljesü-
lését a következőképpen fejezi ki:

ιxex® !∃x ex,

amelynek jelentése az, hogy: „az egyetlen e (egységes) tulajdonságú objek-
tum”. jelölete pedig: ex egyelemű, vagyis az egység egyelemű.

Innen pedig az első leírás teljes szimbolikus szerkezete, a russelli érte-
lemben a következő:

g (ιxex) = Df. ∃! x ∀y ((ex ≡ (x = y) & gy),

szavakban: azon x, amely kielégíti e-t (egységet): g (európai), ami nem je-
lent mást, mint hogy van egyetlen olyan x, ami e (egységes) és ezen x min-
den más y-ra egyezik x-szel és ezen y: g (európai). 

„az európai flozófa”

A relációban szereplő második leírás („az európai filozófia”) szintén 
unicitást tartalmaz, mert újra nem több, hanem csak egyetlen európai fi-
lozófiáról van szó. ez a következőképpen fejezhető ki:
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∃!x Fx,

azaz: van egyetlen olyan filozófia, ami európai.
Az innen adódó határozott leírás a következő:

g (ιxFx),

amit szavakban úgy mondhatunk, hogy: azon x, amely kielégíti F-et (filozó-
fiát): g (európai). A két szimbolikus kifejezés az egzisztenciafeltétel teljesü-
lését a következőképpen fejezi ki:

ιxFx ® ∃!x Fx,

amelynek jelentése az, hogy: „az egyetlen F (filozófia) tulajdonságú objek-
tum”. jelölete pedig: Fx egyelemű, vagyis a filozófia egyelemű.

Innen pedig a második leírás teljes szimbolikus szerkezete, a russelli 
értelemben a következő:

g (ιxFx) = Df. ∃! x ∀y ((Fx ≡ (x = y) & gy),

szavakban: azon x, amely kielégíti F-et (filozófiát): g (európai), ami nem je-
lent mást, mint hogy van egyetlen olyan x, ami F (filozófia) és ezen x minden 
más y-ra egyezik x-szel és ezen y: g (európai). 

az eredeti mondat

Nézzük meg végül az eredeti mondatban szereplő relációt, de úgy, hogy ez-
úttal argumentumait leírásokként írjuk fel. 

Írásunk első részében az „alapja” reláció argumentumait úgy értel-
meztük, hogy ezeket univerzális kvantor kötötte le. Ha megtartjuk ezt az 
értelmezést, ellenben argumentumait leírásokként írjuk fel, akkor ez a kö-
vetkezőképpen alakul:

∀x∀y A (g (ιxex), g(ιxFy))

szavakban: minden x-re, minden y-ra azon x, amely kielégíti e-t (egység), 
az g (európai), alapja azon y, amely kielégíti F-et (filozófia) g (európai). 
Természetes nyelven ez azt mondja nekünk, hogy: Minden európai egy-
ség alapja minden (az összes) európai filozófia. ezen értelmezés viszont 
nem emeli ki azt, amit a leírások egyediségére vonatkozólag eddig már 
többször kiemeltünk. lássuk, miként néz ki az egyediség állítására ala-
pozó értelmezés.
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∃!x ∃!y A (g (ιxex), g(ιxFy))

szavakban: egyetlen x-re, egyetlen y-ra azon x, amely kielégíti e-t (egység), 
az g (európai), alapja azon y, amely kielégíti F-et (filozófia) g (európai). Ter-
mészetes nyelven az előbbi mondat a következő: Az egyetlen olyan egység-
nek, ami európai, az alapja azon filozófia, amely európai.

A logikai elemzés megállhat itt, mivel elvégezte az eszközei segítségé-
vel lehetséges értelmezések azonosítását. A hátramaradó kérdés viszont az, 
hogy az általunk kapott két végső mondat közül melyik tekinthető igaznak. 

összefoglalva, vagy a: „Minden európai egység alapja minden (az ösz-
szes) európai filozófia”, vagy az „Az egyetlen olyan egységnek, ami európai, 
az alapja azon filozófia, amely európai” mondat igaz. Amit úgy is lehet kér-
dezni, hogy sok európai egység van-e vagy csak egy és sok európai filozófia 
van-e vagy csak egy? jelen dolgozatnak nem feladata erre a kérdésre vála-
szolni.
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AleXANDer bAUMgArTeN

MARION, CItItOR Al lUI ANsElM

În capitolul 18 al Proslogion-ului, Anselm rostește în rugăciunea sa care pro-
duce o descriere a naturii divine cuvintele: revela me de me ad te. Aceste 
cuvinte ne pot avertiza asupra unui regim special al subiectului aflat în cău-
tarea naturii divine în acest tratat: subiectul face efortul de a se suspenda pe 
sine pentru a putea avea acces la obiectul căutat. o asemenea poziţie poate 
fi asociată rapid de către cititorul lui Anselm cu alte câteva indicaţii ale scri-
erilor anselmiene: de pildă, afirmarea în Liber apologeticus a unui raport 
contingent între constatarea faptului că subiectul gândește și existenţa lui 
efectivă. sau, cu conţinutul Prefeţei la Proslogion, care dovedește o adevărată 
strategie de situare a subiectului și a raporturilor sale interne dintre intenţie 
și descoperire în pregătirea capitolului 2 al tratatului care enunţă faimosul 
«argument» numit de kant «ontologic». Mai ales acest al treilea exemplu, 
al Prefeţei, ne atrage atenţia ca o dezvoltare a primelor două. Dacă suntem 
de acord să trecem peste aparentul efect retoric al acestuia și să ne întrebăm 
cu toată seriozitatea dacă strategia expusă în aceste pagini poate fi interpre-
tată în termenii expunerii raţionamentului din capitolul al 2-lea, am putea 
constata un aspect surprinzător, care constituie teza prezentei intervenţii: 
că rezultatul principal al faimosului raţionament anselmian poate fi citit 
în cheia unei construcţii a subiectivităţii și că instrumentul conceptual al 
«fenomenului saturat» conduce spre această construcţie și spre înţelegerea 
profundă a sensului expresiei revela me de me ad te.

Într-adevăr, în acest Prolog există câteva indicii ale unei pregătiri a 
subiectului în vederea formulării argumentului. Prima este similaritatea 
strategiei propuse cu debutul monologion-ului, unde un grup de fratres cere 
o expunere argumentativă a doctrinei trinitare, iar rezistenţa autorului în 
faţa cererii constituie motorul însuși al creaţiei. Aici, schema pare împru-
mutată din Prooemium-ul la De institutione oratoria al lui Quintilian, dar ea 
cunoaște o adevărată răsturnare prin preluarea ei în Proslogion: aici, fratres 
încetează să mai fie o simplă instanţă externă și corespund unei intenţiona-
lităţi a cunoașterii în regim cotidian (acies mentis) care impun descoperirea 
unui argument al existenţei divine și ratează întregul demers prin inadecva-
rea raportării subiective: aciem mentis omnino fugeret. refuzul lui Anselm 
devine efort de punere în paranteză și suspendare a conștiinţei intenţiona-
le. Putem interpreta acest transfer de la dialogul cu fratres din monologion 
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spre această veritabilă epoche din Proslogion (in persona alicuius tacite se-
cum ratiocinando investigantis) drept o pregătire a subiectivităţii pentru 
formularea argumentului? În cazul unui răspuns afirmativ, am fi în posesia 
unui instrument extrem de important de înţelegere a argumentului însuși 
al existenţei divine drept o descriere a calităţii subiectivităţii căreia existenţa 
divină îi este dată ca fenomen al cunoașterii.

Pentru a răspunde afirmativ, avem la dispoziţie mai multe argumente. 
Primul este propoziţia care descrie descoperirea argumentului, intra-

ductibilă complet în orice limbă modernă, din cauza valorii bifuncţionale 
a două subordonate ale frazei: pe de o parte atributive, pe de alta cauzale. 
cum aceste două valori nu sunt date simultan în nici o limbă modernă, 
traducătorul este mereu forţat să aleagă doar una din variante: Quadam 
igitur die, cum vehementer ejus importunitati resistendo fatigarer, in ipso co-
gitationum conflictu sic se obtulit quod desperaveram, ut studiose cogitatio-
nem amplecterer, quam sollicitus repellebam. cele două secvenţe subliniate 
conţin o nuanţă relativă, de obicei reţinută de traducători, precum și una 
mai ascunsă, cauzală. Potrivit ei, argumentul a fost descoperit pentru că su-
biectivitatea renunţase la orice intenţie/speranţă (desperaveram) și pentru că 
subiectivitatea a știut să ceară (sollicitus).

Al doilea argument ar fi un pasaj din finalul capitolului 1, unde An-
selm enunţă celebrul său cerc hermeneutic în care Dumnezeul căutat poa-
te fi găsit numai în ipoteza unei prealabile manifestări a acestuia: Doce me 
quaerere te, et ostende te quaerenti; quia nec quaerere te possum, nisi tu do-
ceas, nec invenire, nisi te ostendas.

Al treilea argument are în vedere arheologia conceptuală la care poate 
fi supusă desfășurarea argumentaţiei din capitolul 2. există aici elemente 
care ne trimit spre o tradiţie platoniciană al cărei interpret implicit este An-
selm, prin vehicularea formulei celebre id quo maius cogitari nequit. este 
un loc comun al exegezei să trimită spre pasajele cunoscute din seneca, 
Augustin, boethius sau Liber XXIV philosophorum, prop. 5, care folosesc 
formule aproape identice în definirea naturii divine. Totuși, seneca pare să 
fi fost cel care, în Quaestiones naturales, a decis folosirea acestei formule ca 
nume divin. De fapt, o formulă asemănătoare, chiar dacă mai puţin amin-
tită în exegeza contemporană a lui Anselm, străbate tradiţia platonismului 
și a neoplatonismului. o regăsim în definiţia frumosului la Plotin (tratatul 
Despre frumos, Enneade, I, 6, 3, âj ou)de\n kuriw/teroj). la fel, în Platon, 
în dialogul Phaidros (Platon, Phaidros, 241c: Âj ou ) /te a )nqrw /poij ou ) /te 
qeoi=j tÍ a )lhqei/v timiw /teron.) Dintre toate acestea, pasajul cel mai im-
portant este cel originar, adică cel platonician, deoarece aici Platon pare să 
inventeze această sintagmă care are, prin forţa gramaticii limbii grecești, 
puterea suficientă de a clarifica poziţia subiectului în raport cu cunoașterea 
ideii. sintagma survine în text într-un loc în care Platon a înșirat simultan 
atribute pozitive și negative ale ideii. Apoi, sintagma suportă, la rândul ei, 
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un dublu sens: de manifestare pozitivă a semnificatului său și de subliniere 
a conţinutului negativ al acestui semnificat în raport cu subiectul care îl ros-
tește. Numai așa, am putea reţine din textul platonician, putem numi unitar 
accesul nostru pozitiv și transcendenţa negativă a ideii. Faptul că Anselm 
transportă o semnificaţie platoniciană are două consecinţe importante: 1. 
Teologia lui id quo maius cogitari nequit reţine o componentă pozitivă (în 
fond, Anselm deduce din ea în capitolele următoare o serie de nume divine), 
precum și o componentă negativă (care păstrează transcendenţa semnifi-
catului). Prin urmare, nu putem vorbi aici doar de nașterea unei teologii 
negative. 2. Faptul că Platon numește ideea prin această sintagmă ne de-
termină să ne întrebăm: care a fost legitimitatea lui seneca de a transporta 
acest nume al ideii la o definiţie a lui Dumnezeu? Dacă această legitimitate 
este discutabilă, survine întrebarea inversă: semnifică sintagma în folosirea 
ei anselmiană mai mult decât ideea platoniciană? Putem observa acum un 
fapt remarcabil: indiferent de faptul că Anselm ar depăși sau nu cadrele pla-
tonismului, el continuă să facă parte dintr-o tradiţie care îl determină să fo-
losească această sintagmă cel puţin în direcţia unei discuţii asupra accesului 
subiectivităţii la natura transcendentă a ideii. De unde, sintagma continuă 
să se refere legitim și în textul anselmian la o filosofie a subiectivităţii.

Al patrulea argument este tradiţia mai generală în care textul lui 
Anselm este scris și în care argumentul are sens. Această tradiţie este cea 
neoplatoniciană, moștenită de Anselm într-un cadru conceptual și de 
vocabular care a fost astăzi îndelung dovedit. Din el, merită să reţinem 
un aspect central în demonstraţia prezentă: faptul că Anselm admite în 
mai multe rânduri existenţa unei ordini calitative a universului face ca 
argumentul lui din Proslogion, 2, să aibă sens: el se referă la gradele rea-
lului și mai ales la poziţia privilegiată a subiectului când acesta se referă 
la natura divină. Acest subiect este prezent în ierarhie și i se adresează lui 
Dumnezeu din ierarhie. Această ordine generează un raport între conţi-
nător și conţinut (nihil enim te continet, sed tu contines omnia - Prosl. 19, 
ceea ce este literar identic cu un pasaj din Enneade, IV, 3, 20, transmis 
probabil prin intermediari astăzi pierduţi: ou ) perieco /menon ma =llon h )\ 
perie /con). Dificultatea conţinutului de a se adresa conţinătorului pare a fi 
acum explicaţia eșecului subiectivităţii, narat în Prolog: subiectul trebuie 
să își descopere limitele receptivităţii și intenţionalităţii, dacă el își propu-
ne să vizeze un obiect care îl conţine pe el însuși.

Al cincilea argument este însăși dubla lectură care poate fi aplicată ca-
pitolului al 2-lea, care formulează argumentul. Pe de o parte, el poate fi citit 
desprins de context și se poate înţelege din el că scopul lui este dobândirea 
unei calităţi a unui concept astfel încât acesta să admită și existenţa in men-
te, și existenţa in re. În această linie au înţeles argumentul gaunilon, Toma, 
Descartes, leibniz și kant. el este unilateral și nu respectă contextul indicat 
de argumentele anterioare. Pe de altă parte, el poate fi citit în sensul în care 
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el compară două realităţi intramentale (pictura posibilă cu pictura despre 
care știm că există, alias Dumnezeul numit id quo maius cogitari nequit 
și Dumnezeul gândit ca împlinind cerinţa definiţiei date numai cu condi-
ţia ca noi să știm că este). A doua lectură schimbă radical termenii analizei 
noastre: acum, argumentul nu mai este unul îndreptat spre demonstrarea 
coercitivă a existenţei divine, ci spre construcţia unei subiectivităţi menite 
să fie maxim receptivă la fenomenul existenţei divine.

cu aceste cinci argumente, am încercat să schiţăm orizontul unei for-
maţii intelectuale în care Anselm a compus argumentul său. Ştim că pe acest 
sol s-au așezat mai multe lecturi, de la Toma la Descartes și de la leibniz la 
kant, sau de la Hegel la jean-luc Marion, în contrapartidă cu lecturile strict 
fideiste (karl barth) sau lecturile logiciste (Alvin Plantinga). Vom încerca 
acum să argumentăm două teze: pe de o parte, că lecturile moderne ale ar-
gumentului anselmian spun mai mult despre condiţia modernă a autorilor 
lor decât despre Anselm, și pe de altă parte, că lectura lui jean-luc Marion, 
(mă refer la analiza din «Fenomenul saturat» dedicată acestui argument) 
are o dublă valenţă: ea este un program de depășire a «condiţiei moderne» a 
lecturilor argumentului și că ea oferă instrumentul adecvat pentru deschi-
derea unor noi studii anselmiene, menite să reliefeze tipul de subiectivitate 
pus în joc de Anselm în tratatul său.

Pentru prima parte a tezei, putem aminti următoarele aspecte. lectu-
ra lui gaunilon fusese deja amendată de Anselm prin denunţarea confuziei 
acestui autor dintre sensul expresiei id quo maius cogitari nequit și maius 
omnibus, întrucât formula lui gaunilon pierdea semnificaţia istorică (iată, 
platoniciană) a sintagmei, o scotea din contextul ierarhic și făcea posibilă 
ideea că existenţa este un atribut al esenţei. Anselm pare să cunoască deja 
acest pericol al înţelegerii argumentului său. Totuși, reluarea sa tomistă pare 
să continue mai degrabă linia lui gaunilon. Apoi, prezenţa argumentului 
în meditaţia a V-a a lui Descartes continuă această linie, chiar dacă ironia 
istoriei a făcut ca în meditaţia a III-a Descartes să conserve o argumentaţie 
neoplatoniciană, cu origini averroiste și suareziene, ale prezenţei formale a 
naturii divine în subiect și a rolului acesteia în formarea conceptului obiec-
tiv al naturii divine în subiect. De aici, reluarea lui leibniz a construcţiei 
din Meditaţia a V-a, la rândul ei desprinsă din context, îl determină pe 
kant să continue linia critică a lui gaunilon. la fel, și aici ironia istoriei 
face ca în Critica raţiunii pure, înainte de a critica argumentul «ontolo-
gic», kant să se refere la o structură posibilă a subiectului de a concepe 
natura creatoare prin intermediul lui prototypon transcendentale. reacţia 
lui Hegel de recuperare a manifestării naturii absolute a fiinţei care de-
vine autocunoaștere este încă departe de refacerea contextului istoric al 
argumentaţiei anselmiene, iar interpretarea lui barth, care forţează sem-
nificaţia lui fdes în construcţia argumentului până la suspendarea unei 
cercetări a naturii raţionale a argumentului, pot fi privite drept critici ale 
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grupului «modernilor» care l-au comentat pe Anselm. Putem conchide de 
aici că linia deschisă de gaunilon corespunde unei trăsături a modernită-
ţii filosofice: separare a subiectului de obiect, calificare a cunoașterii prin 
evaluarea capacităţilor separate ale subiectului.

Pe acest orizont de lectură se situează, aș propune, interpretarea pro-
pusă de jean-luc Marion. Mă refer aici în principal la două texte. Primul, 
«Fenomenul saturat», publicat în 1992 în volumul Phénomenologie et théolo-
gie, al doilea, o analiză directă a argumentului anselmian, L’argument relève-
t-il de l’ontologie? publicat în Questions cartésiennes, în 1991. cele două texte 
reconsideră argumentul anselmian dintr-un punct de vedere asemănător, 
orientat spre înţelegerea acestui argument ca un bun exemplu de fenomen 
saturat și ca un temei posibil al filosofiei religiei. 

Primul text îl indică drept un exemplu de revizitat doar la finalul său, 
după ce autorul a descris trăsăturile fenomenului saturat, sugerând posibila 
lor recunoaștere în formula anselmiană. Această recunoaștere ar însemna, 
în linii generale, înţelegerea faptului că problema posibilităţii unui fenomen 
implică întrebarea privind fenomenul posibilităţii însuși, că fenomenul-li-
mită, cel «supraabundent» (termen dionisian folosit de jean-luc Marion în 
descrierea fenomenului saturat) este «orizontul însuși al oricărei donaţii» 
și mai ales faptul că un fenomen saturat de intuiţie, care scapă pe rând fie-
cărei categorii kantiene, depășește însăși facultatea de cunoaștere. celebrul 
studiu se încheie cu o simplă sugestie: că argumentul lui Anselm ar merita 
revizitat din perspectiva acestei noi modalităţi de considerare a raportului 
dintre fenomen și subiect și, implicit, din perspectiva turnurii pe care aceas-
tă intervenţie a provocat-o în fenomenologia contemporană.

Al doilea text supune argumentul anselmian unei analize menite să 
îl elibereze din percepţia participării sale la istoria ontologiei. refuzând, pe 
rând, faptul că acest argument 1) ar atinge existenţa pornind de la un con-
cept al esenţei și 2) ar interpreta această esenţă drept fiinţa în general, fără 
restricţie și universal, jean-luc Marion arată cum argumentul lui Anselm 
scapă naturii sale pretins «ontologice» și implicit istoriei metafizicii. la p. 
231 a articolului, Dumnezeul anselmian este «le concept en personne», în-
ţeles ca limită și sursă a oricărei conceperi. Mai mult, întregul demers ansel-
mian pare din această perspectivă situat în descendenţa unei filosofii critice 
(p. 235). Această «eliberare» a lui Anselm îl așează, pentru autor, în tradiţia 
apofatismului dionisian (urmându-l aici pe Paul evdokimov, citat la p. 255).

În urma acestor analize, răsturnarea interpretării este decisivă. Dum-
nezeul lui Anselm nu mai este obiectul metafizicii tradiţionale, nu este nici 
conceptul între ale cărui atribute s-ar găsi existenţa. jean-luc Marion a des-
chis astfel o nouă cale de înţelegere a argumentului și a poziţiei sale în istoria 
filosofiei. Numai cu ajutorul acestei interpretări putem merge mai departe 
în înţelegerea argumentului și putem indica iarăși spre Anselm astfel: dacă 
argumentul nostru de mai sus, potrivit căruia putem lectura argumentul 
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lui Anselm drept o construcţie a unui tip special de subiectivitate, este ac-
ceptabil, atunci înţelegerea Dumnezeului lui Anselm drept un exemplu de 
fenomen saturat deschide o nouă etapă în înţelegerea ideii de subiectivitate 
anselmiană. o subiectivitate care, pentru a se confrunta cu prezenţa reală 
a fenomenului-limită care i se dă, uită de sine (el spune: revela me de me ad 
te) și permite fenomenului dat să îl constituie ca subiectivitate. Desigur, în 
condiţiile în care această constituire este posibilă graţie universului ordonat 
ierarhic în care Anselm își compune argumentul. Din aceste motive, as pre-
fera să închei această scurtă analiză trimiţând spre un autor mai timpuriu 
decât Anselm, și anume la grigore cel Mare, care, în Dialogurile sale, nu-
mește într-un mod frapant experienţa aceluiași fenomen-dat, păstrând ca 
și Anselm un bun echilibru între o teologie pozitivă și negativă. el spune: 
Quid est quod non videt, qui videntem omnia videt?
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kIss eNDre

FIlOzóFUs A REFlExIó URAlMA EllEN. 
(A FIAtAl hEGEl FIChtE-KRItIKájáRól)

FIlozóFUs A reFleXIó UrAlMA elleN…

Hegel Differenzschriftje, mint köztudott, a filozófiai megkettőződésnek és a 
sajátosan hegeli kibékülés filozófiájának közismert megalapozása. ezenkí-
vül, még a bevezető gondolatok között, megjelennek egy fundamentálisnak 
tekinthető új szabadságértelmezés körvonalai is. ez az új szabadságértelme-
zés azért is érdemel különleges figyelmet, mert ettől kezdve ez mind a mo-
dern társadalom, mint pedig a hegeli filozófia valóságos, az egyes konkrét 
szövegösszefüggésekben következetesen betartott értelmezése lesz. 

A Differenzschrift részletes Fichte-kritikája mindezeken túlmenően 
azonban korántsem csak a bírálat tárgya szempontjából meghatározó, 
hanem alig kellőképpen felbecsülhető segítséget nyújt annak az útnak a 
rekonstruálásához, amelyen az érett hegeli flozófa egyes fejlődéstörténeti 
állomásai kialakultak. 

A kant utáni filozófia kialakulása közismert, és a 19. század filozó-
fiatörténeti klasszikusainak nagy során keresztül érdemileg egységes fo-
lyamat, amelynek fő nyomvonala a Fichte-schelling–Hegel-vonulat, amely 
vonalnak az vált – a történeti hűségnek is megfelelő – összetartó elemévé, 
ahogyan a nagy rendszerek a maguk makro-dimenziójában váltották egy-
mást. Mind a történelmi valóság, mind pedig a filozófia-történetírás szük-
ségletei és lehetőségei legitim módon találhatták meg ebben az ábrázolás-
ban a maguk kifejeződését. 

Aktuális témánk számára mindebből csak a makro-dimenziók túl-
súlya érdemel figyelmet, több irányú megértésünk ellenére is úgy gon-
doljuk, hogy érzékenyen hiányoznak ebből az ábrázolásból a mezo- és 
mikro-nagyságrendek. 

Hegel itteni Fichte-kritikája éppen ezekben jeleskedik, s ezek értékét 
szinte felbecsülhetetlenné teszi az a tény, hogy ezek a mezo- és mikro-szin-
teken kiteljesedő kritikák rendkívül éles bepillantást engednek gondolko-
dásába. e kritikák olvasásakor szinte hajlamossá válunk olyan túlzásokra 
is, hogy a kritikában megfogalmazódó eredeti pozitív gondolatokban nem 
csak a pozitív, de már az érett hegeli filozofálást is megpillantsuk. 

ebben a szembesülésben időről-időre különleges tisztelettel kell tekin-
tenünk azonban Fichtére is, a karizmatikus evidencia gondolkodójára, aki 
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bátor gondolkodásával először töltötte be azt a transzcendentális filozófiai 
űrt, amelyet a kanti kriticizmus maga után hagyott. Fichte népesítette be 
az üres filozófiai univerzumot, amelynek immár konkrét flóráját és fauná-
ját Hegel azután olyan eredményesen bírálhatja. úgy gondoljuk, hogy alig 
kisebb jelentőségű e bírálatok sikerénél az a tény, hogy Fichte már egyszer 
megteremtette a semmi helyén a maga univerzumát. szimbolikusan fo-
galmazva, Fichte a transzcendentális flozófai űrből tudománytani káoszt 
teremtett, ez a káosz azonban Hegel kezében alkalmassá vált arra, hogy 
kozmosz legyen belőle.

A Differenzschrift kritikájának részletes kidolgozása során Hegel 
egymás után foglalkozik a Tudománytan akkori változatainak természet-, 
társadalom-, és erkölcsiség-kritikáival. Nem Hegel filozófiai eleganciája, de 
e kritika mérhetetlen fontossága és kimenetelének történelmi léptékű tétje 
okozza, hogy Hegel kritikái végig áttekinthetőek, és igen hamar lehetővé 
teszik, hogy felismerhetővé váljanak a fichtei eljárások. 

Hegel a Vernunft, a reflexió, azaz a fogalom és az ész túlhatalmát álla-
pítja meg, amely a Tudománytan akkor már közismert tételezési rendszerén 
keresztül hatalmába keríti az objektumot, mai szóval kifejezve: homogeni-
zálja a tárgyi szférákat, és lehetetlenné teszi a tárgyi szférák szerves önmozgá-
sát, újabb aktuális szóhasználattal élve azok színenergetikáját. Ily módon a 
természet az objektum gazdag világát a fogalom számára való objektummá, 
a társadalmat, mint objektumot, mások számára való objektummá, az er-
kölcsöt, mint objektumot a magunk számára való objektummá változtatja. 
előttünk áll tehát a Fichte által benépesített új filozófiai tér, amely a semmi-
hez képest pozitív koncepciókat ajánl, amely lehetővé teszi Hegel számára, 
hogy ne közvetlenül a tárgyak transzcendentált filozófiai vákuumával álljon 
szemben, de már pozitív koncepciókat is bíráljon.

Ahogyan Fichténél mindhárom területet a Vernunft, vagy a fogalom 
fosztja meg természetes önszerveződésétől, a Differenzschriftben Hegel 
is egy közös elv alapján integrálja ezt a három területet. ez a közös elv 
az életnek és a Vernunftnak az a sajátos egymásra találása, ami ebben az 
időben már a fiatal schelling filozófiájában megjelenik. ezen találkozás 
történetileg legmesszebbre utaló eleme, hogy az a természetszemlélet, 
amelyik kant harmadik kritikájában megjelenik, s amivel végső soron a 
kant utáni filozófia a szó szoros értelmében első ízben találkozik valóban 
kanttal (amivel azt is kimondja, hogy Fichte kant-értelmezése nem talált 
érdemleges támadási pontot a kanti filozófián). Természetesen az életnek 
és a Vernunftnak ez az akkor már schellingnél megfogalmazódó történel-
mi jelentőségű kapcsolata csak az egyes nagy problémák részletes kritikája 
során, lépésről-lépésre tárul fel.

Fichte nem konvencionális attitűdje és nyelvezete saját, erre az attitűd-
re és nyelvezetre szabott válaszokat vált ki Hegelből. Fichte végső szembe-
állításokban gondolkodó levezetéseit Hegel ugyancsak a végső absztrakciók 
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magaslatában mozgó leleplezései követik. A természetjog rendszere, mint 
a természet fichtei dedukciója érdemileg nyomban természet és értelem 
abszolút szembeállításaként jelenik meg, mégpedig Hegel explicit megfo-
galmazásával „annak teljes keménységé”-ben. s ez még csak az első helye 
annak, hogy Hegel a reflexió kivételes erejét, végső soron annak abszolút 
hatalmát kifogásolja. ez önmagában is figyelemre méltó, hiszen általános-
ságban a reflexió Hegelnek is legfontosabb fegyvere. Annyi azonban már 
most bizonyos, hogy e mű bevezetőjének „kibékülés-” vagy „közvetítés-” kon-
cepciója a megfelelő távlatba helyezve igencsak konkrét összefüggésbe kerül-
het a reflexió korlátlan hatalmával szembesítve.

A természet ezen értelmezésénél közelről figyelhetjük a fichte-i spe-
kuláció fogalmiságának a sajátosan hegeli spekulációba való átmenetét. 
Valamelyes elképzeléseink lehetnek továbbá már a kezdeteknél is arról, 
hogyan csapódnak le a Tiszta ész kritikájának visszfényei is Hegel Fichte-
értelmezésében. Arra is érdemes figyelnünk, hogy a reflexió mögött álló 
szubjektum ebben a spekulatív pillanatban eldologiasító hatással is van a 
természetre, amennyiben azt önmagától elidegenítve immár csak a birtoko-
lás viszonyában áll azzal. 

kiemelkedő tudománytörténeti pillanat, ahogy a két spekulatív ter-
mészetfilozófia egymást-kijavítása során a spekulatív természetfilozófia kü-
lönbségén túl a spekulatív és nem-spekulatív természetfilozófiák kettősége is 
megjelenik. Hegel teljes joggal veti Fichte szemére, hogy a reflexió atomisz-
tikus módon halott tárgyat, valamiféle anyagot állít önmagával szembe. 
Nyilvánvaló, hogy Hegel pozitív természetfelfogása a schellingtől átvett, az 
élő természetre alapuló organikus természeten alapult.

Hegel a továbbiakban is a maga alapvetően organikus felfogása 
alapján érvel és a reflexió radikális szembeállítása helyett a kölcsönös 
egymásra hatást, és igen jellemző szóval, a kölcsönös modifkálhatóságot 
emeli ki. ennek híján csak problematikus, „szegényes” kapcsolat jöhet 
létre ember és természet között. 

Hegel nincs tudatában annak, hogy következő gondolatmenetében 
már sikeresen választja le a mechanikus természetszemlélet tudományos 
változatát annak fichtei, általa már elutasított spekulatív formájáról. Na-
gyon differenciáltan mutatja ki, hogy ebben a szemléletben az anyagnak 
egy egységes fogalma alakul ki, ami tételezetten spekulatív egység. Ismét 
gondolhatunk a filozófiatörténet egy fél évszázaddal későbbi pillanatára, 
amikor egy rövid időre az anyagnak egy immár nem-spekulatívan általános 
fogalma is létrejön. Mindenesetre hozzátartozik Hegel differenciáltságához, 
hogy képes egyszerre láttatni: az, ami a természetet jelenti, függőségben áll 
a fogalomtól, de ez az elutasított függőség nem akadályozza az egyes részek-
nek az egésztől való függetlenségét. 

A teleologikus szemlélettel szemben Hegel számára felértékelődik 
a természet szabadságának hiánya is, sokatmondó módon az abszolút 
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meghatározottnak, sőt halottnak beállított természet adós marad a ben-
ne is tételezett szabadsággal. Ismét utalnunk kell arra, hogy itt újra két, 
egymástól eltérő természetszemlélet küzdelméről is szó van. e kettős-
séget szem előtt tartva a természet szabadságának reklamálását nem te-
kinthetjük pusztán formális vagy természetflozófai elemnek, hiszen ez a 
szabadság Hegel számára ugyanolyan fontos, mint a társadalom vagy az 
egyén szabadsága. 

önmagán túlmutató jelentősége van annak, hogy Hegel ezen a pon-
ton építi be gondolatmenetébe kant Verstand-fogalmát is. Azt is beleszá-
mítva, hogy Hegel e művében nincsen teljesen körülhatárolható módon 
kifejtve kant Verstand-fogalmának hegeli értelmezése, a fogalom haszná-
lata e műben minden végső meghatározatlansága ellenére is meghatározó 
és fundamentális értelmezési mozzanat. Ahhoz a szembeállításhoz vezet, 
hogy míg kantnál (hogy helyes kant-értelmezés-e ez, vagy sem, hagyjuk 
most figyelmen kívül) a Verstand pozitívan határozza meg a természetet, 
addig Fichténél ugyanez a Verstand, mint reflexió uralkodik a természet 
fölött, miközben nem határozza meg azt. Mindehhez tartozik, hogy He-
gel azt a módot sem helyeselheti, ahogyan kantnál a Verstand értelmezi 
a természetet, de ez Hegel és kant természetfilozófiai különbsége (amely-
ben Hegel nagy vonalakban teljesen schelling álláspontján áll), nem pedig 
a Verstand-fogalom fichtei és hegeli felfogásának különbsége. újra meg 
újra abba a helyzetbe kerülünk, hogy megpróbáljuk szétválasztani a hegeli 
természetfilozófia-kritika két, eltérő dimenzióját: a fchtei reflexió leleple-
ző kritikáját (adott esetben éppen a természetfilozófia területén), illetve a 
schellingi természetflozófa tartalmainak elfogadását és Fichtének ezen az 
alapon történő elutasítását. 

A Fichte-kritikának ezen a pontján Hegel beleütközik a reflexió szél-
sőséges uralmának következményeibe. Amire rájön, meg fogja határozni 
saját gondolkodói apparátusának kialakulását is. A reflexiónak ez a hatal-
ma ugyanis átfogó közvetlenséget is jelent. Nincs szükség olyan Verstandra, 
ami a megismerő ember értelme lenne. A megismerés lendülete kiiktatja a 
megismerés dicsőségéből és nyomorából magát a megismerő embert. ebben 
a reflexióban tehát a természet is közvetlenül konstituálódik a szellem (in-
telligencia) révén, és egyben annak számára. 

Miközben Hegel schelling már kidolgozott pozitív természetfilozófi-
ájára támaszkodva virtuóz vonásokkal rekonstruálja, hogy a reflexió tevé-
kenységének kiteljesítése során hogyan épül fel a fichtei Vernunft deduktív 
uralma a természet fölött, el kell ismernie, hogy a spekulatív gondolkodás 
lendülete általában igen hamar végleges filozófia kiépítéséhez vezet. 

A Vernunft gyorsan kiépülő mindenhatósága óhatatlanul kisugárzá-
sa alá is vonja Hegelt, aki ettől a pillanattól kezdve szinte kettős szerepben 
jelenik meg előttünk. Miközben pozitív és a tárgyi szinten megalapozott 
kritikát gyakorol a természetfilozófia konkrétumai fölött, a spekulatív 
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levezetés fölött gyakorolt kritikája immár láttatni engedi azt a későbbi, im-
már schellinget meghaladó Hegelt is, akinek spekulatív levezetései ponto-
san azokat a csapdákat fogják majd kikerülni, amelyekbe Fichte itt oly lát-
ványosan, s Hegel szeme láttára, beleesett. 

ez a belátás vezet az ekkori Hegel-kritika másik oldalának felismeré-
séhez. bárhogyan is értelmezzük a spekulatív levezetést, az nem hagyhatja 
figyelmen kívül a pozitivitást, a tárgyi világ gazdagságát. Nem semmisítheti 
meg a közvetítéseket, azaz nem filozófiai uralmat, de flozófai integrációt 
jelent. e Hegel-kritikának már ekkor messzemenő üzenete van tehát egy 
olyan schelling-utáni korszakra nézve is, amelynek léte ekkoriban még alig-
ha derenghetett fel Hegel előtt. 

Miközben e hegeli kritikában elválasztjuk egymástól a filozófiai 
spekuláció és a konkrét természetfilozófia elemeit, ismételten meg kell je-
gyeznünk, hogy Hegel itt a schellingi állásponton áll, ami akkoriban tel-
jességgel új, modern áramlat volt, ezért Hegel természetfilozófiája csak e 
konkrét természetfilozófiai szövegösszefüggésben értelmezhető. ez nem-
csak az esetleges értelmezői félreértések ellen jelent megfogható érvet, de 
paradox módon részlegesen igazságtalan elemeket is kever Fichte termé-
szetfilozófiájának hegeli kritikájába. schellinghez viszonyítva ugyanis 
Fichte (az önmaga által egyébként hiányosan feldolgozott) kant termé-
szetfilozófiájára építi fel a maga egész elképzelését, azaz legvégső össze-
függésben a(z általa megérteni vélt) mechanika fizikai világképére építi 
fel a Hegel által kritizált Vernunft-elképzelését. Hegel tehát ezen a ponton 
vagy tudatosan áll schelling álláspontjára, vagy maga sem rendelkezett 
ekkor még azzal az összefüggéssel, ami a kanti természetfilozófia és me-
chanika szoros kapcsolatát fogalmazta volna meg. 

ez az igen bonyolult összefüggés jó példája a klasszikus filozófia kant 
utáni komplex fejlődésének, ahol is a strukturálisan és hermeneutikailag ér-
telmezett félreértések nagy számával kell mindig is találkoznunk. Az a pa-
radox összefüggés keletkezik, hogy Hegel schelling természetfilozófiájának 
alapjain állva távolra ható érvénnyel világítja át Fichte sajátos spekulációját, 
miközben nem reflektálja az eredeti tárgyi összefüggésben a természetfilo-
zófia értelmezésében megjelenő kettősséget schelling és Fichte között. 

A társadalom – egyelőre mind a társadalom (Gesellschaft), mind a kö-
zösség (Gemeinschaft) értelmében – elemzésében Hegel ugyancsak szinte 
divinatórikus erővel mutatja fel a fichtei spekuláció azon kettősségét, amely-
ben a logikai és a tartalmi elemek elválaszthatatlanul keverednek össze, e 
keveredés számos oldala vagy szisztematikus, vagy történeti, vagy pedig 
mindkét szempontból erősen kifogásolható, miközben e sajátos teremtő fo-
lyamat (amelynek sokszoros kifogásolhatóságát éppen az előzőekben tettük 
szóvá) mégis kreatív, új elemekkel gazdagítja a filozófiát. 

Amíg a mindenképpen félreértett kanti természetfilozófiára épülő, az 
organikus schelling-i filozófiától eltérő természet-dedukció (amelyre tehát 
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igaz, hogy mind szisztematikus, mind történeti szempontból kifogásolható) 
ugyancsak eljut egy olyan, immár önálló természetfilozófiához, amelynek 
víziójában az ész (Vernunft) maga alá gyűri a természetet, megszünteti an-
nak tárgyi minőségeit, hasonló lesz a helyzet a társadalom esetében is. 

e logikai és egyszersmind tárgyi spekulációban a Vernunft ugyanúgy 
átveszi az uralmat. Fichténél az ember értelmi lény, azaz társadalmát, vagy 
ahogy Fichte ugyanezt az összefüggést megfogalmazza, szabadságát, saját 
szabadságából kiindulva alkotja meg. A Vernunft uralma akkor jelenik meg, 
amikor Hegel szerint az önmagunk számára megkívánt szabadság kizár-
ja mások szabadságát, ami, s ezzel egy korábbi filozófiai terminológiát kell 
használnunk, automatikusan vezet a közjó, a politikai közösség olyan fo-
galmához, amelyben a szabad egyének saját szabadságukból következően 
olyan közjót ismernek el, amelynek a szabadság érdekében kell korlátoznia 
az egyének szabadságát.

A rousseau-val való analógia szembeötlő. ennél az analógiánál nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk azt az, ebben a tanulmányban kevéssé 
megvilágított összefüggés-sorozatot sem, ami a rousseau-i közjó elméleté-
nek a jakobinizmussal való kapcsolatát, majd Fichtének a ’90-es években 
létrejövő, német értelemben vett jakobinizmusát közel hozza egymáshoz. 
Amíg azonban rousseau népfenség-elve mélyen meg van alapozva rous-
seau emberképében, addig ehhez hasonló, evidensnek tűnő megalapozással 
Fichte esetében nem rendelkezhetünk. Nála ez a rousseau-ra emlékeztető 
koncepció közvetlenül ugyanúgy jön létre, mint az imént értelmezett ter-
mészetfilozófia: a spekuláció sodrában logikai és tartalmi elemek kevered-
nek össze, külön-külön, de egyben is kifogásolhatóak, majd e levezetés vé-
gén létrejön egy olyan filozófia- koncepció, amely, függetlenül attól, hogy 
egyetértünk-e vele vagy sem, önálló életre kel a filozófia történetében.

 Fichte karizmatikus evidenciakeresése (amin az előbbiek szellemében 
azt értjük, hogy látványosan letér az őt körülvevő régebbi, de gyakran az új 
paradigmák útvonalairól is, miközben e tév- vagy kerülő utak során kreatív 
evidenciák sorát hozza felszínre) meglepő módon köti össze a Vernunft és a 
társadalom viszonyában a 18. századot a 19. század végével is. Amit Hegel az 
egyének egyéni szabadságából való kiindulás további pályájaként ír le, azaz, 
hogy az egyéni szabadság logikája olyan hatalmat hoz létre, amely végül is 
mindenkit elnyom, rendkívüli közelségbe kerül Ferdinand Tönnies későbbi 
közösség-elméletéhez. Az említett kerülő úton ugyanis Fichte, amikor azt 
hiszi, hogy a Tudománytan szokott módszerével a társadalmat konstituálja, 
valójában a közösséget konstituálja, amely éppen tönniesi értelemben nem 
egyszerű szinonimája a társadalomnak, de annak alternatívája, egyes össze-
függésekben egyenesen ellentéte is.

Voltaképpen már rousseau társadalomképe is a társadalom helyett 
a közösséget vette alapul, miközben a logika zártsága elfedi a valóságos 
társadalmi viszonyok, az individuáció, a tulajdon, a pozitív jog addig már 



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

326

kialakult valóságát, nem is beszélve arról, hogy ezek önmagukban is önál-
ló és kivételes, önálló elemzést igénylő történelmi vívmányok. Fichte tár-
sadalomképe a filozófus összes korszakában, politikai filozófiájának összes 
irányában mindig a közösséget jelenti, legyen az adott esetben jakobinus, 
szocialista vagy nemzeti. éppen Fichtének ez a tulajdonsága alapozta meg 
valóságosan a filozófus politikai recepciójának legkülönfélébb változatait, 
amelyek különfélesége a jakobinizmustól a nacionalizmusig enélkül az ösz-
szefüggés nélkül csak igen nehezen lett volna érthető. A politikai orientáci-
ók logikája alapján szinte az is „érthető”, hogy a politikai világnézetek vál-
takozásának ténye elfedi a minden korszakban változatlannak megmaradó 
közösségi alapzat faktumát. 

Filozófatörténet és a hermeneutika különleges közös pillanata, hogy 
éppen a fiatal Hegel az, akinek elemzésében rousseau és Tönnies találkozik, 
ráadásul úgy, hogy nyilvánvaló módon Tönniesről Hegelnek még fogalma 
sem lehetett. összefoglalása, miszerint a társadalom ésszel bíró lények kö-
zössége, amelynek meg kell tennie a fogalom uralma által diktált kerülő-
utat, rousseau vonatkozásában a francia filozófus helyes értelmezésének is 
tekinthető, amíg Tönnies esetében ugyanez már (előre vetítve) azt a lehe-
tőséget fogalmazza meg, ami valóságos vagy vélt módon, mint veszély él 
Tönnies közösség-elméletében.

ezen a ponton kezdődik Hegel személyes vitája Fichtével (s ha itt erre 
gondolt volna, nyilván rousseau-val is). Hegel Fichte-értelmezését ugyanis 
úgy is lehet érteni, mint egy kezdetben alig látható differencia tudatos, foko-
zatos kimunkálását. Hűen a schellingi organikus felfogáshoz, elképzelhető 
ugyanis, hogy a szabad értelmi lények által létrehozott társadalom (vagy kö-
zösség) valóban képes lenne szabad társadalmat vagy közösséget teremteni, 
ha nem torzítaná el mindezt éppen a Vernunft diktatórikus hatalma. Hegel 
itt az úr-szolga viszony egyik változatának előképét fogalmazza meg. 

ezt a helyet a maga egyediségében kell vizsgálnunk, hiszen ez a fiatal 
Hegel egyik zseniális álláspontja, a fiatal schellingre alapul, és a szintén még 
inkább fiatalnak tekinthető Fichte levezetésére vonatkozik. e különleges fel-
tételek külön, de a maguk együttesében is, annyira meghatározóak, hogy 
nem teszik lehetővé, hogy az állam, a társadalom, a közösség, a szabadság 
vagy az egyén értelmezésében meghatározó szerepet juttathassunk neki. 
ennek ellenére e helynek mégis különleges fontossága van, a lehetséges ana-
lógiákban és a koncepciók lényegét illetően óriási filozófiai mélységről tesz 
tanúbizonyságot, és a gondolkodás további csúcspontjait alapozza meg 

A Vernunft a szabadság (társadalom, közösség, politika) tárgyában is 
az elválasztást kultiválja. Az értelmen alapuló jog megduplázza a valóságot: 
egyfelől szabad, ésszel rendelkező lényeket hoz létre, másfelől „modifikál-
ható” anyagot teremt belőlük, akik ennek a modifikációnak a révén alkal-
massá válnak arra, hogy dolgokként kezeljék őket. az úr-szolga-viszony 
megjelenése kétségtelen, az elválasztás abszolút, semmilyen viszony nem 
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képzelhető el, amelyben a szabadság és a bármilyen módon elképzelt társa-
dalmiság azonossága megjelenhessen. Nem szabadság és objektivitás, netán 
szabadság és szükségszerűség állnak egymással szemben, de a szabadság a 
Vernunft hatalmával áll szembe, amelyik egyrészt (ugyan) az egyén szabad-
ságából nyeri a hatalmát, másrészt (azonban) igen szemléletes módon önál-
ló erőként lép velük szembe, és tetszés szerint „módosítható” (Hegel éleslátó 
szóhasználata) anyagot csinál az egyénekből. 

ezen a ponton mind Fichte akaratlan zsenialítása, mind pedig He-
gel tudatos éleslátása egyként láthatóvá válik. Fichte leírja minden közösség 
születésének és az elnyomás kialakulásának történetét, és ez viszonylag füg-
getlen még attól is, hogy adott esetben ő melyik oldalon áll. Hegel észreve-
szi e leírás karizmatikus éleslátását, miközben biztos kézzel leplezi le annak 
tragédiába forduló kifutását. Annak az érzésnek kell kialakulnia bennünk, 
hogy jól járt volna a tizenkilencedik századi világtörténelem, ha Hegelnek 
ez a teoretikus éleslátása a valóságos viszonyok alakításának képességével is 
egyesülhetett volna. 

A Vernunft önálló hatalommá válik a szabad egyénekkel szemben, 
a közösség modifikálhatósága a szabadság hiányához vezet. Mindez logi-
kailag azt fejezi ki, hogy az így létrehozott Vernunft már elveszíti a szabad 
egyénekkel való közvetítés lehetőségét, azaz az elválasztás uralkodik az 
azonosság fölött. 

Nagyon találóan emeli ki Hegel, hogy ebben az összefüggésben a sza-
badsággal nem valamiféle objektivitás áll szemben, hanem maguknak az 
egyéneknek „a mások számára való objektum” kategóriájába való átváltoz-
tatása. Fichte itt teljesen azonosul a Vernunft logikájával, miközben min-
denbe akaratlagosan beavatkozó reflexiója ellenére előrelátóan nem hajlan-
dó reflektálni saját levezetésének tartalmi összefüggéseit.

Hegel mögé lát ennek, s ezért kritikája akkor is leleplező, ha formailag 
vagy logikailag az adott kontextusban nem is lehetne az. ezt a leleplezést 
nagyon is szó szerint kell értenünk, hiszen a közösség szabadságának szálán 
kibontakozó Vernunft-hatalom törvényszerűen diktatórikus, ha nem éppen 
nyomban totalitárius jellegű is. Ha észre akarjuk venni, meg is fogalmazhat-
juk: ezzel a kritikával Hegel a modern totalitarizmus kritikájának is valódi 
előfutára, arról nem szólva, hogy ebbe – talán akaratlanul is – a modern ja-
kobinizmus átvilágítása is belefoglalható.

Hegel kiválóan eltalálja, hogy Fichte társadalom-szemléletének egyfe-
lől rousseau-i, másfelől általános orientáltsága nem az állam köré gravitáló-
dó társadalmiság, mint inkább a mindenkori társadalmisággal szemben álló 
közösségiség alapjaiból indul ki. Már az eddigiekben hozzákezdtünk ahhoz, 
hogy e közösségiség számos, egymástól érdemileg eltérő, s egyben egymás-
tól eltérő heurisztikus értékeket is közvetítő jelentésrétegeit elválasszuk egy-
mástól. Így, a teljesség igénye nélkül, utalunk a közösség autentikus alap-
funkcióira (igaz, ez nemcsak rousseau találmánya volt, de némi malíciával 
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szólva, rousseau-val már el is veszítette éllovas szerepét a politikai elmélet-
ben). Második szintként arra kell utalnunk, hogy az eddigi közösségiségből 
kinövő népfenség éppen ezekben az években vezet a jakobinus diktatúrá-
hoz, s ezt a tényt nem lehet figyelmen kívül hagyni, akárhogy vélekedjünk is 
egyébként magáról a Francia Forradalomról. 

Az első két szempontot összegezve azt mondhatjuk, hogy Fichte ka-
rizmatikusan evidens döntése akkor nyúl a közösséghez, amikor annak a 
történelmi csúcspontja után éppen történelmi mélypontja elkövetkezik. ép-
pen a rousseau és Fichte közötti korszakban válik a közösség-gondolat rész-
ben forradalmivá (az államisággal és a szerződéselméletekkel elhanyagolt 
vagy tudatosan ignorált kapcsolat új, utópikus lehetőségeket ígér), részben 
reakcióssá (a szemünk előtt felemelkedő új közösség újraírja a történelmet, 
az új módon legitimált népfenségnek már csak azért is mindenhez joga van, 
mert nem kell elismernie semmiféle szerzett jogot – mind konkrét, mind 
pedig átvitt értelemben).

Hegel kivételesen fejlett politikai érzékenysége okán Fichtének ez a 
problematikus kezdeménye már születése pillanatában átvilágításra ke-
rül. különös történelmi rekord ez, hiszen egy még fiatal filozófus eredeti 
kiindulópontját a születés pillanatában egy még fiatalabb filozófus vilá-
gítja át tökéletesen. 

A közösség (gemeinschaft) iránti érdeklődés és érzékenység tehát 
Fichte minden korszakának jellemzője olyannyira, hogy szinte már azon 
kell gondolkodnunk, nem álnaivítás-e ez az attitűd, azaz nem naivítás 
lesz-e végül, hogy a közösség alapján új hatalmi viszonyok jönnek létre, 
és nem Fichte filozófiai, sőt, esetleg már nemcsak filozófiai hatalomvágyát 
hivatott-e elleplezni ez az orientáció?

Napjainkból visszapillantva az a további vonatkozás sem hanyagol-
ható el, ahogy Tönnies szociológiájában már megindul az inga visszafelé. 
A közösség, közel száz évvel később, az államiság és társadalmiság túlzott 
hangsúlyozása következtében immár ismét követelni kezdi a maga jogait. 

Hegel mesteri kézzel adaptálja a természet elemzésében egyszer már 
felvonultatott zseniális elemzést immár Fichte társadalomfelfogására is. 
kimutatja, hogy Fichte az egyéni szabadságot szükségszerűen veti alá az 
önkorlátozás kötelmeinek, s miközben önmagát a szabadság filozófusá-
nak tartja, a legmagasabb szabadság analógiájában létrejön rousseau nép-
fenség-elvének pontos megfelelője, hogy azután ez a legmagasabb rendű 
szabadság ismét demonstrálhassa, hogy a szabadság érdekében kell felfüg-
geszteni a szabadságot. 

Hegel ragyogóan leplezi le a zseniális intuíciók mögül Fichténél hi-
ányzó differenciáltságot, a tárgyi világ iránti alapvető közvetlen érdek-
telenséget, a határokat nem ismerő szubjektivitást, amelynek hatalomra 
törése sok esetben, akár még az ész cseleként is, képes lehet arra, hogy meg-
ingathatatlan akadályokat taszítson félre, és forradalmi erőként működjön. 
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Hegel elemzése hozzásegíthet, hogy számos eddigi definíció után 
mi is annak definiálhassuk Fichté-t, aki: forradalmi lendületű flozófus-
nak, aki nem rendelkezik a maga forradalmát pozitívan megalapozó va-
lóságos tartalmakkal. ez természetesen érintkezik a közösség és az állam 
kettősségével, de Fichtének ezek alaptulajdonságai más, általánosabb ösz-
szefüggésekben is. Hegel, ha nem is mondja ki, de beláttatja olvasójával, 
hogy akár még egy zsarnokság is megszülethetne szemünk láttára Fichte 
gondolatmenete nyomán. 

e Fichte-kritika Hegelt szinte elvezeti a szabadság új meghatározásá-
hoz. éppen Fichte kényszerítő logikája az, ami a szemünk láttára vezeti le az 
egyén szabadságának szükségszerűségéből a hatalom legitimációját, ugyan-
ez a logika vezeti Hegelt oda, hogy a szabadságot, az egyén szabadságát is, 
éppen a meghatározatlanságban fedezze fel, azaz a szabadság úgy jelenik 
meg, mint az egyén meghatározatlansága, azaz előzetes meghatározatlan-
ság, aminek a közegében az egyén szabad lehet. A szabadság előfeltétele a 
szabadság, ha nem rendelkezünk az előzetes szabadsággal, nem tudunk 
szabadon cselekedni, nem tudjuk pályánk irányát megváltoztatni, s ez így 
van abban az esetben is, ha a közösség érdekében kell szabadságunkat fel-
függeszteni, hiszen ebben az esetben éppen a közösség vélt vagy valóságos 
érdeke akadályoz bennünket. Az önmagában is alig végiggondolt igazság az 
egzisztencializmusra utal előre („ahhoz, hogy valóban szabadok lehessünk, 
szabadnak kell lennünk”), emellett e szabadság-felfogásnak más tipológi-
ai jelentősége is van, nem valamilyen normatív vagy doktrinális, teológiai 
vagy etikai, politikai vagy jogi előfeltételrendszerből kerül ugyanis levezetésre, 
hanem az életvilág elemzéséből, a társadalmi terek kitöltésének bizonytalan-
ságából, amely bizonytalanságnak éppen szabad döntésünkkel vetünk véget.

A fiatal Hegel tehát valóságos bűvészként, a szemünk láttára bont ki 
Fichte-elemzéséből új szabadság-értelmezést. különös varázsa ennek a fo-
lyamatnak, hogy a meghatározatlanságra épülő szabadság-fogalom struk-
túrájában, szellemiségében pontos izomorfiája annak a szerves schellingi 
felfogásnak, amelyet az imént Fichte természetfilozófiájának kritikájakor 
csodálhattunk meg. érdemileg tehát sajátos transzfer megy végbe: schelling 
közvetlen, pozitív, önszerveződő, decentralizált természet-fogalmának ér-
demi meghatározásai jelennek meg Hegel ekkori társadalom-felfogásában. 

érdemében újratermelődött tehát a fichtei természet-értelmezés pa-
radigmája: az eredetileg helyes premisszákból kiépülő fogalmi rendszer a 
reflexió parttalan lendületében átvette a hatalmat, és a Fichtére sajátosan 
jellemző, s a későbbiekben még elemzendő fogalmi kényszerrel meg is 
indult abba az irányba, hogy megsemmisítse az adott tárgyi összefüggé-
seket, ebben a konkrét esetben azokat a mozzanatokat, amelyek e rend-
szerben tárgyilag legitimen megalapozottnak voltak tekinthetőek. Ter-
mészetesen itt ismét arra a sajátos helyzetre utalunk, miszerint nem kell 
egyetértenünk schelling természetfilozófiájával, ettől teljesen függetlenül 
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mégis maradéktalanul érvényesül a tézis: a fichtei fogalom megsemmisíti 
a tárgyi összefüggéseket. 

kimondhatjuk: a tárgyi összefüggéseket fogalmilag feldolgozó szeman-
tika helyett sajátos hatalmi szemantika lép életbe. e hatalmi szemantikának 
egyik, s látszólag elégséges összetevője a formális logika, a történelmi távlat 
azonban elhomályosítja, hogy a hatalmi szemantikába való e sokszor észre-
vétlennek megmaradó átmenet tökéletesen figyelmen kívül hagyja a szóban 
forgó tárgyi terület (természet, társadalom) alapvető tárgyi összefüggéseit. 
Sajátos, egymást erősítő tevékenység jön tehát létre: a filozófus látszólag talán 
csak formális logika rendjét követi, miközben minél erőteljesebben dolgoz-
za ki formális logika pályáit, annál erősebben kell eltekintenie a szóban for-
gó tudásterület valódi tárgyi sajátosságaitól. 

Van tehát egy látható és egy láthatatlan komponense e fichtei leve-
zetéseknek. e láthatatlan motivációk, amelyekben tehát a formális logika 
keresztülgázol a tárgyi szféra összefüggésein (ebben az esetben leginkább 
schelling gondolkodásán), ezért képesek oly szuggesztíven felölteni a hatal-
mi gondolkodás arcát, jóllehet erre semminemű formális bizonyítékot nem 
szolgáltat. ez a hatalom szemantikájának létrejövési útvonala. 

A formális logika (és általában a gondolkodás formális dimenziójá-
nak) tudatos vagy öntudatlan felhasználása egy valamilyen értelemben vett 
hatalmi logika kiépítésében különösen kedvező betekintést enged a fichtei 
decizivítás jelenségének megértésébe is. A decizivitás nagyságrendje Fichte 
gondolkodásában alighanem kiemelkedő szerepet juttat a filozófusnak e 
problémakör egyetemes történetében is. 

benyomásunk, miszerint Fichte a flozófai döntések flozófusa, meg-
alapozott megerősítést nyerhet így. A fogalmi dedukciónak és az adott tár-
gyi terület legfontosabb pozitív meghatározásainak (természet vagy a társa-
dalom, szabadság schelling-i értelmezésének) összeütközési pontjain Fichte 
igen gyakran eljut az összeütközés generálta választás vagy-vagy helyzetébe. 
Nem is csak feltétlenül felszínes rokonszenvet kelt, amikor kellemes megle-
petéssel érzékeljük, hogy Fichte igen nyílt, explicit módon, szinte az olvasó 
bevonásával, nyilvánosan építi föl a döntés helyzetét és hozza meg döntését. 
e szimpatikus vonás elfedi azonban, amit az iméntiekben szerettünk volna 
bevezetni, azaz a döntések és a formalitás különös fchtei együttgondolását.

radikálisan elfedi azt a tényt, hogy ilyen decízióra tulajdonképpen 
nem is lenne szükség akkor, ha a filozófiai fogalom formális logikával 
megalapozott kifejtése nem kerülne látványos ellentétbe az éppen tár-
gyalt tárgyi szféra sajátosságaival. De félretéve ezt az összefüggést, amely 
csak a gondolatmenet legvégén, utólagos tudatosulás során fogalmazód-
hat meg, nyilvánvaló, hogy abban a mértékben, ahogy a döntés pillanata 
közeledik, egyre távolabb kerül Fichte az illető tárgyi terület konkrét sa-
játosságaitól. s ezt még fokozni is lehet: a formális logika nyomulásával 
egyre egydimenziósabb, egyre jobban leegyszerűsített tárgyi szféra áll 
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szemben, ami eleve megkönnyíti a döntéshozatal motivációjának tevé-
kenységét is. 

kettős folyamat megy így végbe: a tárgyi szféra egyre áttetszőbbé, egy-
dimenziósabbá válik, miközben Fichte ebben a szakaszban már nem a for-
mális logikai levezetés üres formalitását hangsúlyozza (amelybe már nem 
szivároghatnak be új, eddig nem érintett tárgyi mozzanatok), hanem magá-
nak a formális logikának az eredeti, a kiindulóponton meglévő szabadságát, 
a filozófus általi legitim választhatóságát emeli ki. 

a kettős folyamat kettős irányú: miközben (s mindezt láttuk a ter-
mészet, a társadalom  vagy a szabadság példáján) a fogalom tevőlegesen 
eliminálta a schellingi pozitív organikus természetfelfogást (és a bizony-
talanságra épített pozitív szabadság-fogalmat), aközben maga a formális 
apparátus egyre emelkedik, értékekben gazdagodik. Fichte (szinte erre 
irányuló különös gonddal) úgy építi fel a döntési helyzetet, hogy maga 
a decízió szinte függetlenné váljék maguktól a tárgyi mozzanatoktól. Ha 
nem is pszichológiai értelemben, de láthatóan szükségét érzi annak, hogy 
a döntést személyesen hozza meg, hogy a döntési helyzetben megvalósítsa 
a filozófus szabadságát, amit természetesen további, adott esetben filozó-
fián kívüli tartalmakhoz és értékorientációkhoz is köt. 

Miközben hajlanánk arra, hogy nemcsak elismeréssel adózzunk, 
de még mélyebb történelmi jelentőséget is tulajdonítsunk annak a fichtei 
énnek, amely a maga szabadságában ilyen fontos döntéseket tud hozni, 
hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy a látszólag szubjektív dön-
tés (a szubjektivitást nem személyes, hanem filozófiai értelemben értjük) 
egyenlőtlen körülmények között megy végbe: tárgyi meghatározásai oly 
mértékben le vannak gyengítve, nem egy esetben meg is szüntetve, hogy a 
filozófus döntése immár kész helyzet megteremtése után jön létre. A dön-
tés függetlenné válik a valóságos helyzettől.

ezért különbözik Fichte „vagy-vagy”-a kierkegaard filozófiájától, 
természetesen most eltekintve attól, hogy ez utóbbi esetében kifejezetten  
egzisztenciális filozófiáról van szó. kierkegaardnál ugyanis a választás va-
lóságos, végleges és akár a legmagasabb fokú egzisztenciális kockázatot is ma-
gában foglalja. A választás tehát nyitott és őszinte – nincs ez így Fichténél, 
s ennek okaira igyekeztünk is kitérni. ez nemcsak nagy mértékben igazolja 
Hegel elemzésének igazságtartalmát, de kivételes elismerést is kelt annak a 
fiatal filozófusnak az éleslátása iránt, aki ennyire tévedhetetlenül mutatott 
rá a fchtei flozofálás e legrejtettebb összetevőjére. Mindezt még az a hely-
zet is tetézi, hogy (Hegel) nem saját filozófiája érdekében cselekedett így, de 
pályatársa, sőt későbbi riválisa filozófiájának érdekében. e tévedhetetlenség 
különös eredménye továbbá, hogy Fichte kettős harcmodora (a formális vo-
natkozások felerősítése és a tartalmi vonatkozások leszegényítése, plusz a 
döntéséknek tárgyi tartalmakra való visszavezetése helyett a látszólag nyi-
tott, nyilvános személyességgel való elvégzése) Hegel utódainak mind a mai 
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napig megakadályozta, hogy betekintést nyerjünk a filozofálás ez eddigiek-
nél mélyebb, tudatosabb összefüggéseibe.

A fenti alapösszefüggések felmutatása mellett ismét ki kell térnünk az 
értelem (Vernunft) és az ész (Verstand) különleges szerepcseréire, s ha hűen 
megmaradunk a Vernunft eddigi értelmezése mellett, különlegesen ironikus 
helyzetbe kerülünk. A Vernunft eddigi mozgatása számos figyelemreméltó 
összefüggés feltárásához vezetett el bennünket. Így tudtuk felfedezni, hogy 
Fichte – politikai előjelektől jócskán függetlenül – újratermeli rousseau, a 
jakobinizmus vagy akár eddig még nem említett újabb proto-totalitariánus 
koncepciók logikáját. egy másik oldalról a Vernunftnak ugyanez a felfogása 
váratlan közelséget teremt adorno és Horkheimer koncepciójához a felvi-
lágosodás dialektikájáról. Harmadrészt hosszan elidőztünk a fichtei döntés 
filozófiájának értelmezésénél, amely ugyancsak a Vernunftnak ezen a felfo-
gásán alapul, és amelyről azt kellett megállapítanunk, hogy a legtöbb, minő-
sítetten is negatív eljárás ellenére Fichtének még ezen az útvonalon is sikerül 
nem egyszer úttörő filozófiai gondolatmeneteket kiépítenie.

A Vernunft ezen mozgatásának immár ironikus oldala abban áll, 
hogy Fichté-nek egyenesen hamis, legalábbis kezdetleges képe van a 
Verstandról, ezért is áll az akkor egyébként feljövőben lévő organikus ter-
mészetszemlélet mellett, illetve átkozza el a Verstanddal szervesen össze-
függő, Fichte szemében „halott” mechanikus természetfelfogást. Mindez 
azt a valóban ironikus helyzetet eredményezi, hogy a sajátosan fichtei 
koncepció a maga sajátszerűségét egy önmagában mellékesnek tekinthe-
tő tudás- és ismerethiányból nyeri. 

Fichte dinamikus levezetésekkel dolgozik, társadalomképe is ki tud 
kerülni egy olyan statikából, amely megmaradna a társadalmi szabadság 
egy teljesen elvont, absztrakt meghirdetésénél. Fichte sajátos gondolkodá-
sának újabb „véletlen” eredményéhez jutunk: az immár nyilvánvalóan elhi-
bázott gondolatmenet (az ész uralma, majd ennek az uralomnak az a sajátos 
dialektikája, amelynek során az abszolút alávetettség létrejön az abszolút 
szabadság talaján) éppen a dinamikus önlétrehozás realitást teremtő folya-
matában még így is sajátos valóság-státuszra tesz szert.

Nem először jutunk el oda, hogy az eredeti fichtei önfeláldozás ön-
magát szünteti meg. a szabadság korlátozásának, akárcsak a szabadságnak, 
magának is végtelennek kell lennie. egy ilyen helyzet értelmezésekor újra és 
újra figyelnünk kell arra, amit a fichtei döntéselmélet formális és tartalmi 
meghatározottságainak ellentmondásáról mondottunk. 

Amíg az egyik oldalon az ész konzekvens logikájának megfelelően az 
egyén továbbra is kizárólag csak azért veti alá magát az állam uralmának, 
hogy az eredeti intencióknak megfelelően szabadon használhassa és élvez-
hesse saját emberi képességeit, a másik oldalon már odáig fejlődött a helyzet, 
hogy egyetlen olyan cselekedet sem létezik, amelyről az állam ne lenne ké-
pes feltételezni, hogy a szóban forgó cselekedet károkat okozhat másoknak, 
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vagy akár magának az államnak. Akár egyetlen olyan tevékenység sem le-
het ezért lehetséges, amelyet ne kellene törvénnyel szabályozni, vagy ahogy 
Hegel megfogalmazza, a rendőrség „úgy nagyjából tudja, hol tartózkodik 
minden polgár a nap minden órájában, és mivel foglalatoskodik.”

ez a konkrét adottság, ha tetszik, esetlegesség vagy akár véletlen, lehe-
tőséget teremt Hegel számára, hogy Fichtén, s konkrétan ezen a problémán 
keresztül ő maga is szembenézzen a népfenség elvével és elméletével. ez an-
nál is kívánatosabb elméleti lehetőségnek bizonyul, hiszen Hegel számára 
is kivételesen nehéz a közvetlen állásfoglalás nem annyira csak e közvetlen 
politikaelméleti problémáról, de mindenekelőtt a közelmúlt forradalmi ja-
kobinus államáról. 

Tényként hívjuk fel a figyelmet arra, hogy bármilyen koncepciót 
képviselt is az akkori fiatal német értelmiség, attól egyenesen irtózott, 
hogy bármi olyat gondoljon vagy írjon, amit a Francia Forradalom el-
utasításaként lehetett volna értelmezni. Mivel azonban a jakobinus ál-
lamra is messzemenően vonatkozott, hogy az emberek szabadon, saját 
szabadságuk kibontakoztatása érdekében vetik alá magukat az államnak, 
majd hogy ebben az államban sem akadt már olyan cselekedet, amelyet 
ne kellett volna törvénnyel szabályozni és közvetlenül felügyelni, mind-
ezek alapján a maga helyén tudjuk értékelni azt a lehetőséget, hogy Hegel 
mindezekkel, mint filozófiai problémákkal már a Fichte-kritikán belül is 
tud részletekbe menően számot vetni. 

és Hegel él is ezzel a lehetőséggel. Teljesen végigmegy ezen ellentmon-
dás összes kibontakozási lehetőségén, amiből történelmi ítélete is nyilván-
valóvá válik. jellemző azonban Hegel személyiségére, s az e műben vállalt 
szerepértelmezésére, hogy ebben az összefüggésben is szinte önveszélyesen 
szerény marad. rousseau, a népfenség-elv majd a jakobinizmus teljes kriti-
káját a szó szoros értelmében elrejti egy, az égető politikai tartalmakat a f-
lozófai absztraktság nyelvében feloldó, a nyilvánosság számára közvetlenül 
értelmezhetetlen Fichte-kritika mögé. ennek a szerénységnek „meg is lett az 
eredménye”: ez a gondolatmenet nem szerepel a politikai filozófia klasszikus 
szövegei között, jóllehet e gondolatmenet számos vonatkozásban talán gaz-
dagabb is, mint Hegel más, erre vonatkozó klasszikus gondolatai.

szabadság és objektivitás (tárgyiasság) különleges, megtört viszonyba 
kerülnek egymással Hegel Fichte-értelmezésében, amit mai szemmel is haj-
lamosak vagyunk az adekvátat majdnem teljes mértékben megközelítő ér-
telmezésnek tekinteni. láttuk mind a természet (természetfilozófia), mind 
a társadalom (szabadság) esetében, hogy Fichte éppen a szabadság nevében 
próbálja megdönteni a szóban forgó tárgyiasságok addigi determinációs 
rendjét, miközben éppen Hegel elemzése mutatja ki részletekbe menően, 
hogy az így értelmezett szabadság úgy is, mint az Vernunft vagy a reflexió 
diktátuma, a szóban forgó tárgyi szférák alávetéséhez, ha éppen nem azok 
érdemi eliminálásához vezet.
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Fichténél a legnagyobb szabadság és a legnagyobb alávetés szinte állan-
dóan átmennek egymásba. Mind a mai napig él Fichte gondolkodásának for-
radalmi utóélete, s ez nem is lehet másképp, hiszen ez a szabadság-fogalom 
az egyes tárgyi területeken rendszeresen végighaladva alapvetően kérdője-
lez meg minden fennállót. e magatartás másik arcát az eddigi, filozófiailag 
igényes Fichte-recepció azonban távolról sem volt képes ilyen egyértelmű-
séggel felmutatni. s ez a másik arc (nevezzük már itt a „flozófai hatalom” 
Fichté-jének) újra meg újra az adott tárgyi szférákkal való szembesülés 
aktusaiban válik nyilvánvalóvá. A mindenkori legnagyobb szabadságot 
ugyanis Fichte egyáltalán nem a tárgyi szférák értelmezésének megújításá-
ra kívánja felhasználni, hanem, mint ezt már szintén gyakran említettük, 
az egyes tárgyi szférák alávetésére, ha éppen nem azok megsemmisítésére. 

ezen a ponton szinte szemünk láttára válik a mindent megkérdőjelező 
szabadságból egy új hatalomgyakorlás megalapozása. Az egyéni szabadsá-
gok racionális összegezéseként elképzelt népfenségből így lesz diktatúra, 
miközben a természet schellingien elrendezett tárgyi szférájából így lesz a 
Vernunft diktátuma a természet fölött (amit már érintett és véletlen okok 
miatt a mechanika és a Verstand elleni lázadás is körít).

Hegel ekkori kritikájának segítségével talán minden eddiginél ponto-
sabban ragadhatjuk meg Fichte valódi kétarcúságát. 

Fichte mindent felszabadít, hogy az ész nevében maga diktálhasson 
hatalmat a valóság összes szegmense fölött. Nem csoda, hogy az erkölcs-
tanban, azaz az erkölcstan fichtei levezetésének kritikájában, Hegel egyre 
közvetlenebbül kezdi használni az úr-szolga retorikát, egyre gyorsabban, 
nyíltabban és közvetlenebbül állítja szembe az erkölcs területén a szabad-
ságot és az elnyomást. 

Fichte itt igen bonyolultan használja fel és alakítja át a természetjog 
és az erkölcstan diszciplínáinak kereteit, miközben nem mindig pontosan 
azonosítható, de sohasem észrevehetetlen módon vezeti tovább kant etikai 
alapfogalmait is. Hegel alighanem Fichtén is túlmutató jelentőségű meg-
különböztetést tesz Naturrecht és Sittenlehre megkülönböztetésével, hiszen 
ez a cleavage pontosan Fichte filozófiájának és az ő Fichte-értelmezésének 
lényegéhez vezet, immár az erkölcstan kritikájának oldaláról. A két fogal-
mat az emberi szabadság és emancipáció számos vívmánya kapcsolja össze, 
éppen a reflexió, a Vernunft előjogai választják el azonban őket egymás-
tól. Amíg a Naturrechtben a közös akaratot absztrakt módon rögzítik, a 
Sittenlehrében a reflexió (Vernunft) hatalma és a természet (szabadság) egy 
személyben belsővé válik, ez azt jelenti, hogy az egyén maga rendelkezik az 
erkölcsi cselekvés mérlegelésének mozgásterével.

A természetjog itteni fichtei értelmezése természetesen eredetileg a 
teljes erkölcsi szabadság álláspontján áll, s a két fogalom kontrasztját He-
gel a következőképpen parafrazálja: saját urunknak és szolgánknak lenni 
látszólag mindenképpen jobb, mint amikor az ember egy idegen szolgája. 
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Talán nem véletlen, hogy e mondatba mintha akaratlan humor is vegyül-
ne. A Vernunftnak e kontextusban való uralma valóban kiválthat ironikus 
reakciókat, hiszen a fichtei erkölcsi törvény (Naturrecht) Hegel szemé-
ben a Sittenlehrénél sokkal „természetellenesebb módon” írná elő, hogy a 
Vernunft saját magunkban nyomja el a természetet, azaz saját erkölcsi sza-
badságunkból kiindulva váljunk saját erkölcsi elnyomóinkká. 

A párhuzam az elemzés első részében kifejtett politikai filozófia, a nép-
fenség elve jelenségéhez hasonlóan tökéletesen egyértelmű. A Vernunftnak 
uralkodnia kell, miután a tárgyi szférát addig integráló elméleti keret, jelen 
esetben a természetjog fölött már megszerezte az uralmat. szabadság és ha-
talom kettőssége ezen a területen is fényesen igazolódik – arra szabadulunk 
fel, hogy alávethessük magunkat a Vernunft hatalmának. 

Fichte ezen a ponton is azzal a stratégiával él, amelyet már kifejtet-
tünk: a Vernunft hatalomátvételének teljes problémáját formális kérdésként 
kezeli. Amíg a mindent megkérdőjelező Fichte, a felszabadító filozófus 
akciói ilyen vagy olyan formában mindenkor tartalmiak, tárgyiak, addig 
a diadalmas Vernunft további hatalomgyakorlásának mikéntje kizárólag 
a formális logika műhelyében dől el, s aki kifogást emelne a Vernunft így 
felfogott uralma ellen, nyomban magával a formális logikával találja magát 
szemben. ez azt jelenti, hogy – legalábbis Fichte szemében – tárgyi ellenve-
tések emelése illegitim. Hegel nem egyszer úgy segít ezen a félelmet sugárzó 
blokádon, hogy ellentmondásnak minősíti a reflexió hatalmának és a tárgyi 
szféra pozitivitásának szembenállását. 

ezen a ponton igen termékeny lenne, ha kimutatnánk: a Hegel által be-
mutatott, egymással párhuzamos három folyamat (amelynek minden két-
séget kizáróan közös eleme a mindent megkérdőjelező Vernunft, a Vernunft 
győzelme, a Vernunft győzelmének formál-logikai axiomatizálása, majd a 
győztes Vernunft olyan virtuális uralmának a berendezése, amely mind a 
három esetben együtt jár az adott tárgyi szféra végletes leértékelésével, ha 
éppen nem teljes megsemmisítésével) belsőleg sokat mondó inkoherenciá-
kat is tartalmaz. Az első nagy inkoherencia a természetfilozófiába esik, de 
mint ezt kifejtettük, a kanttal átvehető mechanikus természetszemlélet 
nem-ismerete vagy tudatos elhanyagolása ezt a problémát érdektelenné teszi 
a mai természetfilozófia számára. A második inkoherencia talán még árul-
kodóbb: amíg ugyanis a Vernunft dirigálta politikai szabadságból létrejövő 
népfenség-elv a közösség irányába mutat előre (s ezzel Tönnies majdnem 
egy évszázaddal későbbi gondolatait előlegezi meg), addig az erkölcsi sza-
badság fölött uralkodó Vernunft meg sem próbálja, hogy kapcsolatba lép-
jen a közösséggel, mindenképpen egyfajta modern társadalmiság irányába 
mutat. Mindebből levonhatunk némi tanulságot Fichte társadalomképének 
belső koherenciájára nézve is. 
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VAsIle MUscă

hEIDEGGER – PE DRUMUl CătRE sIRACUzA șI 
îNAPOI

Într-o vreme când lumea modernă se străduiește tot mai mult și mai des să 
reîmbrace haina mitului, inventând altele noi în locul celor vechi, de care, 
de la începuturile grecești ale filosofiei europene rațiunea critică a încercat 
să se lepede,1 Heidegger (1889–1976) el însuși a fost învestit cu prestigiul 
unui adevărat mit al secolului al 20-lea. Prin dimensiunile copleșitoare ale 
personalității sale spirituale, dar și prin consistența operei sale, Martin Hei-
degger este cel mai influent, dacă nu și cel mai important gânditor al se-
colului ce tocmai a trecut. Această poziționare a sa în peisajul intelectual 
al secolului anterior a trezit numeroase simpatii, dar și antipatii la fel de 
intense, fiecare a atras admiratori entuziaști, dar a provocat și detractori 
înverșunați. evenimentele vieții lui Heidegger au dovedit că nici măcar ge-
niul nu se poate ridica deasupra timpurilor sale ca purtător al unei rațiuni 
pure, supra-istorice. Dimpotrivă, tocmai datorită dimensiunii eternității pe 
care o încorporează în personalitatea sa, geniul este mai degrabă o natură 
ambiguă, temporal-atemporală, în care lumina se întâlnește cu întunericul 
și cele două, în cele din urmă, coexistă. În filosofia sa a istoriei, Hegel a dez-
văluit paradoxul că marii indivizi prin care se exprimă o tendință istorică 
superioară sunt aceia care scapă judecății istoriei ca fiind superiori istoriei. 
ei nu pot fi constrânși să intre în tiparele înguste ale criteriilor morale după 
care judecăm personajele și faptele comune ale istoriei. situația este, în reali-
tate, alta. Poate că tocmai marile personalități sunt cele care se expun într-o 
măsură mai mare decât cele comune, obișnuite, judecății postume a istoriei.

În cazul lui Heidegger, pe lângă numeroasele întrebări și probleme pe 
care le pune opera sa, deosebit de întinsă, dar și de densă, existența sa, des-
tul de lungă și aceasta – a trăit 87 de ani - a fost și ea tulburată de un episod 
care a trezit numeroase controverse încă din ultimii ani ai vieții filosofului 
și care s-au prelungit și după aceea.

În ultimul său interviu, acordat în 1966 lui rudolf Augstein, directo-
rul revistei „Der spiegel”, cu condiția să fie dat publicității după moartea sa, 
acesta i se adresează venerabilului filosof direct cu reproșul – „opera Dvs. 
filosofică este oarecum umbrită de unele evenimente din viața personală, 
1 Vezi e. cassirer: mitul statului. Institutul european, Iași, 2001 și Idem, Filosofa 

formelor simbolice. Vol. II, Gândirea mitică. editura Paralela 45, Pitești, 2008.
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evenimente nu de prea mare durată, dar asupra cărora nu există destul 
de multă claritate”. la rândul său, Heidegger intervine prompt – „Aveți 
în vedere anii ’33”.2 cu aceasta, autorul lui „Sein und zeit” este obligat să 
spargă tăcerea în care s-a închis și să vorbească despre niște evenimente 
ale vieții asupra cărora a preferat până atunci să tacă. este vorba de peri-
oada foarte scurtă dintre aprilie 1933 și 23 aprilie 1934, când conducerea 
Universității din Freiburg im breisgau s-a aflat în mâinile lui Heidegger ca 
rector. „rectoratul – scrie Alain bontat – constituie unul din episoadele 
cele mai controversate și, probabil, de asemenea și cele mai rău înțelese din 
viața filosofului.”3

Desigur, Heidegger s-a arătat interesat să păstreze tăcerea, să stea într-
o prudență rezervată față de acest episod cel puțin controversat al vieții sale. 
el a căutat să ia distanță de aceste evenimente închizându-se într-o muțenie 
care refuză orice dialog pe această temă, dar o tăcere care mai degrabă îl 
acuză decât îl scuză. În anii care au urmat războiului, numeroși apropiați ai 
fostului rector, colegi și prieteni precum k. jaspers, foști studenți deveniți 
între timp ei înșiși mari personalități ale culturii mondiale, nume de marcă 
ale noii culturi postbelice, ca k. löwith, H. Arendt, H. Marcuse au așteptat 
zadarnic de la Heidegger un gest de regret pentru cele întâmplate, un cu-
vânt de retractare, de felul acelor „retractationes”, scrise, la vremea sa, de sf. 
Augustin. Între cei numeroși, care i-au reproșat această tăcere ce apăsa atât 
de greu asupra imaginii fostului rector de Freiburg să-l pomenim aici doar 
pe j. Habermas, cel din „Discursul flosofc al modernității” (1985). „Iritantă 
– spune acesta în termeni deosebit de aspri – este numai lipsa de voință și in-
capacitatea filosofului de a-și mărturisi la sfârșitul regimului nazist, eroarea 
plină de consecințe politice. În loc de aceasta, Heidegger susține înverșunat 
maxima conform căreia nu făptașii, ci victimele sunt vinovate. Iritant este 
doar refuzul vinovăției unui om care, atunci când totul se terminase, a mai 
scris și un certificat de dezvinovățire pentru a-și justifica opțiunea sa pentru 
fascism și din perspectiva proprie cameristului, a unor intrigi universitare.”4

*

Deși rectoratul reprezintă un episod scurt și trecător din viața lui Heidegger, 
el poate fi interpretat ca o apropiere dacă nu chiar ca o adeziune a marelui 
filosof la noul regim social-politic instaurat în germania după alegerile din 
primăvara lui 1933. În orice caz, după momentul numirii sale, Heidegger 

2 Interviu cu Martin Heidegger (publicat în „Der spiegel” la 23 septembrie 1966). 
In: Filosofe contemporană (Al. boboc, I.N. roșca). garamond, bucurești, 1995, 
259–260. 

3 Alain bontat: Heidegger. Presses Universitaires de France, Paris, 1939, 9. 
4 j. Habermas: Discursul flosofc al modernității. 12 prelegeri. All educațional, 

bucurești, 2000, 157. 
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s-a înscris imediat ca membru al partidului național-socialist, calitate pe 
care și-a păstrat-o și după abdicarea din funcția de rector, fiind apoi până la 
sfârșitul războiului, în 1945, membru cotizant al N.s.D.A.P.

gestul lui Heidegger de a accepta colaborarea cu regimul național-
socialist trebuie judecat în contextul ideologic și social-politic al perioadei 
interbelice. Asistăm atunci la derapajul unei bune părți a intelectualității 
europene înspre regimurile de extremă dreaptă sau stângă, fenomen numit 
de julien benda drept „trădarea intelectualilor (clericilor)”. Într-adevăr, as-
censiunea la putere a mișcărilor politice totalitare s-a produs, în general, pe 
fondul indiferenței unei largi părți a intelectualității europene, surprinsă 
și demontată de repeziciunea și brutalitatea fenomenelor în derulare. este 
evident că în toată perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale, în 
europa s-au produs „mișcări de extremă dreaptă, care au mobilizat, au atras 
o anumită elită intelectuală”.5 Promisiunile și, mai cu seamă, speranțele 
legate de aceste mișcări de extremă au fost, desigur, foarte mari de vreme ce 
au reușit să trezească interesul și atenția unor personalități intelectuale de 
amploarea lui M. Heidegger. 

În cazul de față, fiind vorba de Heidegger, nu discutăm relația unui 
filosof oarecare cu un curent de gândire politică oarecare, fiindcă național-
socialismul nu a fost așa ceva. el a constituit o mișcare care viza schimbarea 
lumii din temelii, pentru a o așeza pe cu totul alte „principii” și „valori”. 
Național-socialismul a întreprins o încercare de a smulge lumea de pe ve-
chea sa orbită morală forțând-o să se așeze pe un cu totul alt drum, ce ur-
mărea să făurească un „om nou” și o „omenire nouă”. Însă, ori de câte ori 
această utopie primejdioasă a apărut în istorie, începând cu Platon până la 
ideologiile totalitariste, roșii sau verzi, „omul nou” a reprezentat doar o lo-
zincă, o abstracție golită de orice conținut valoric, un catastrofal vid moral. 

Întrebarea care rămâne totuși în picioare după consumarea acestui 
episod, cum am menționat deja, scurt și trecător, este în ce măsură această 
încadrare social-politică a lui Heidegger a putut afecta, influența sau chiar 
determina fondul ideilor de bază ale gândirii sale. există o convergență mai 
adâncă, intimă, între anumite idei afirmate de Heidegger și unele poziții 
teoretice susținute de ideologia național-socialistă? este întrebarea care 
stăruie cu insistență în centrul preocupărilor actuale ale unei mari părți a 
exegezei heideggeriene. 

* 

5 Alexandru Paleologu: eliade în interbelic. In: mircea Eliade. Întâlnirea cu sacrul. 
Îngrijit de cr. bădiliță, P. barbăneagră. editura echinocțiu, cluj, 2001, 53–74.
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 Așa cum observa unul dintre cei mai buni cunoscători de la noi ai filosofiei 
contemporane, prof. Andrei Marga: „În anul 1988 a reizbucnit, cu o nouă 
ardoare, controversa în jurul semnificației gândirii unuia dintre cei mai 
proeminenți filosofie ai erei moderne: Martin Heidegger.”6

la baza controverselor mai recente, cu numeroase luări de poziție pro 
sau contra, stă cartea lui Victor Farias, „Heidegger și nazismul” (varianta 
franceză, „Heidegger et le nazisme”, a apărut în 1987, la editura pariziană 
Verdier). Teza centrală a cărții lingvistului chilian este, cu adevărat, una 
gravă: adeziunea lui Heidegger la național-socialism nu este rezultatul unei 
simple erori de parcurs, ci al unei deliberări conștiente, asumate încă înainte 
de numirea în aprilie 1933 în funcția de rector al Universității din Freiburg. 
oricum ar fi, chiar dacă este vorba despre o opțiune ce nu poate fi justificată, 
ea trebuie măcar explicată. „Adeziunea lui Martin Heidegger la N.s.D.A.P. 
nu reiese, deci, în niciun chip, dintr-un oportunism improvizat sau din 
considerații tactice. ea rezultă cu claritate din faptul că Heidegger a acționat 
în sensul național-socialismului înainte de a deveni rector al Universității 
din Freiburg, chiar al practicii sale politice efective în calitate de rector și 
militant.”7 Heidegger, susține Farias, a primit încă de la început o „pre-
gătire” prealabilă în vederea aderării la nazism din partea mișcării social-
creștine austriece, de orientare conservatoare și antisemită, care cunoscuse 
forme răspândite în regiunile din sud-vestul germaniei (baden) unde Hei-
degger s-a născut și și-a făcut studiile (Messkirch, constanz).8

I

În versiunea pe care o dă Heidegger faptelor, ele s-au petrecut simplu. „În 
luna aprilie 1933 – mărturisește Heidegger – am fost ales rector prin una-
nimitatea senatului Universității. Predecesorul meu la funcție, von Möllen-
dorf, a fost constrâns, la intervenția ministrului, să demisioneze după ce a 
început să-și exercite scurtul său mandat. Von Möllendorf însuși, cu care 
am discutat adesea în fond, succesiunea sa, își dorea ca eu să preiau sarcina 
rectoratului. la fel, rectorul precedent sauer s-a folosit de poziția sa pentru a 
mă convinge să accept, în interesul universității, să fiu rector. În dimineața 
anterioară alegerii mai ezitam încă: am vrut să-mi retrag candidatura. Nu 
aveam nici o relație cu instanțele conducătoare ale Partidului și guvernului: 
eu însumi nu eram nici membru de Partid și nici nu m-am manifestat politic 
în vreun fel oarecare. eram, deci, nesigur că aș putea fi ascultat acolo unde 
se concentra puterea politică cu privire la tot ceea ce în ochii mei se desemna 

6 Andrei Marga: cazul Heidegger. In: Explorări în actualitate. biblioteca Apostrof, 
cluj-Napoca, 1994, 27.

7 Victor Farias: Heidegger et le nazisme. éditions Verdier, Paris,1987, 19.
8 Ibidem, 18.
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ca necesitate și ca misiune.”9 În realitate, lucrurile, după câte se pare, nu 
au stat chiar atât de simplu. Intervențiile unor biografi mai scrupuloși au 
dezvăluit o altă față a realității: în spatele acordului unanim pe care îl invoca 
Heidegger au stat, de fapt, și multe aranjamente, unele destul de dubioase. 
În orice caz, evenimentele politice desfășurate între ianuarie și martie 1933 
au adus victoria în alegeri a partidului național-socialist, iar pe acest fond 
numirea ca rector a lui Heidegger echivalează clar cu o adeziune deschisă la 
mișcarea național-socialistă. În opinia publică a momentului, evenimentele 
petrecute erau menite să dea o expresie clară adeziunii lui Heidegger față de 
noul regim politic instalat în țara sa și, desigur, concepției sale un plus de 
energie și mai multă fermitate atitudinilor sale publice. 

„Pactul” acesta cu diavolul reprezintă, fără îndoială, un moment de 
gravă derută ideologică a lui Heidegger personal, dar și un moment trist 
de bulversare al întregii istorii germane care, la nevoie, ar putea eventual 
explica, dar în nici un caz justifca opțiunea proaspătului rector în favoarea 
național-socialismului. Acesta nu se înrădăcinează în tradițiile de cultură 
autentice organice ale poporului german, cum eronat avea pretenția, ci con-
stituie mai degrabă o grefă artificială, brutală, aplicată din exterior cu forța 
corpului istoric german. Așa cum observa j. Habermas, colaborarea lui Hei-
degger cu nazismul rămâne unul din marile semne de întrebare ale epocii. 
eroarea personală a lui Heidegger se poate motiva în primul rând prin te-
mele vehiculate de concepția sa. Filosoful aștepta de la mișcarea național-
socialistă recent instalată la putere, realizarea speranțelor sale privind un 
nou început în toate planurile și domeniile care să rezolve, în primul rând, și 
acele grave aporii care apăsau asupra universității germane a vremii. Dar nu 
se poate vorbi de un nou început decât în legătură cu un sfârșit. cele două, 
sfârșitul și începutul, se condiționează, astfel, dialectic. În acest moment, 
Heidegger crede că sfârșitul, la fel ca noul început, pot fi condiționate de 
victoria național-socialismului.

II

cu ocazia preluării oficiale a funcției de rector al Universității, în buna 
tradiție a învățământului german, la 27 mai 1933, în Aula Magna a 
Universității din Freiburg im breisgau, Martin Heidegger rostește discursul 
festiv de instalare pe post. Practica unor asemenea discursuri inaugurale 
provine încă din vremea lui kant și, de-a lungul timpului, aceasta a fost 
ilustrată de nume celebre. să amintim doar cunoscuta prelegere inaugurală 
a lui Hegel cu ocazia deschiderii cursurilor sale la berlin (1818). Desigur, 
în epoca național-socialismului asemenea discursuri inaugurale, care s-au 
transformat într-o apologie a puterii politice la ordinea zilei, au fost nume-
9 Martin Heidegger: Die Selbstbehauptung der Deutschen universität. Das rektorat 

1933/34. Vittorio klostermann, Frankfurt a. M., 1983, 21.
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roase dacă luăm în considerare totalitatea Universităților germane. cel al 
lui Heidegger – „Die Selbstbehauptung der deutsche universität” (afrmarea 
de sine a universității germane) se impune, de la început, prin superiori-
tatea sa cultural-filosofică, fiind calificat de karl löwith drept o mică ca-
podoperă, în care se resimte prezentă mâna geniului. Deși în discurs nu a 
fost pronunțat niciodată numele lui Hitler, acesta constituie principala piesă 
în dosarul acuzării deschis împotriva lui Heidegger. la o analiză de idei, 
conținutul discursului dezvăluie o gândire care și-a însușit deja câteva din 
principiile fundamentale ale național-socialismului.

Ținut într-un cadru solemn, dat de prezența unor autorități locale 
(primarul din Freiburg) și centrale (ministrul justiției și culturii din landul 
baden), laice și ecleziastice (arhiepiscopul de Freiburg), discursul însuși își 
propune să întrețină o atmosferă de o solemnitate festivă, dar sobră. el este 
brăzdat, însă, de grave interogații înrădăcinate într-o mistică de fundal cu 
privire la poporul german și destinul său istoric și, în acest cadru, la misiu-
nea sa spirituală și, desigur, rostul Universității germane în împlinirea aces-
tei misiuni. Dar discursul sugerează și o atmosferă tensionată, mobilizatoa-
re, de chemare la o luptă încă nedefinită. În orice caz, amenințarea unui nou 
război plutea parcă în aer ca un tunet care anunța furtuna ce se apropie. De 
altfel, Heidegger își încheie discursul într-o afirmație sentențioasă și premo-
nitorie – „Tot ce este mare se expune furtunii”, o traducere destul de liberă 
din Platon: τὰ… μεγάλα πάντα ἐπισφαλῆ (Politeia, 497d 9).

Utilizarea unui asemenea ton grav și patetic în același timp este me-
nită să impresioneze chiar de la început, prin aceasta fiind adaptat caracte-
rului oficial al momentului, dar și situației ideologice create prin preluarea 
puterii de către naționalism-socialism. cuvântarea lui Heidegger creează o 
atmosferă plină de patetism prin abundenta folosire a unor superlative pli-
ne de sugestii. Iată doar câteva: „die hochste Schule des deutschen Volkes” 
(școala cea mai înaltă a poporului german); „die innersten Notwendigkeit” 
(necesitatea cea mai interioară), „die äußersten Notwendigkeit” (nevoia cea 
mai externă); „inneste und äußerste Gefahr” (pericolul cel mai interior și mai 
exterior); „hochste klarheit” (claritatea cea mai înaltă), „hochste Dienst am 
Volk” (serviciul cel mai înalt față de popor); „die jungste kraft des Volkes” 
(cea mai tânără forță a poporului). Un efect în plus îl creează folosirea unor 
adjective substantivizate: „Einfachheit und Weite des Wissens” (simplitatea 
și lărgimea cunoașterii); „die Grässe dieses aufbruchs” (măreția acestui nou 
început). Totul se șterge într-un vag abstract și infinit, în care conceptele nu 
se mai lasă precis determinate – „geistige auftrag” (sarcină spirituală), „Wil-
le” (voință); „Wille zum Wesen” (voință de esență), în care sugestia nietzs-
cheană se lasă ușor recunoscută. Intruziunea limbajului militar făcut mai 
ales din imperative necondiționate în care apar cu insistență termeni pre-
cum: kampf (luptă); kämpferisch (luptător); Gefahr (pericol); kraft (putere 
fizică), Eroberung (cucerire), Einsatz bis in Letzte (angajare până la capăt), 
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Waffengang (calea armelor), Sieg (victorie) creează o atmosferă în care mai 
cu seamă ideile de „front” și de „luptă” au puternice rezonanțe „mitologice”. 
De asemenea, sunt de reținut și unele sugestii religioase datorate unor ter-
meni ca „mission” (misiune) sau „Sendung” (misiune, chemare). Utilizarea 
unui asemenea vocabular asigură atmosfera cu totul specială care caracteri-
zează discursul heideggerian.

Hugo ott, biograf al lui Heidegger, dă următoarea mărturie privind 
gradul de angajare al acestuia la acea dată. Vocabularul discursului rectoral 
este împrumutat în parte din cartea lui Martin Hary sommerfeldt, „Her-
mann Göring. Ein Lebensbild” (ed. a III-a, berlin, 1933) pe care Heidegger o 
face cadou prietenului său, istoricul de artă Hanz jantzen, pe 3 martie 1933, 
adică doar cu două zile înaintea alegerilor din 5 martie 1933, care i-au adus la 
putere pe naziști. După Hugo ott, în acest moment pentru Heidegger, Her-
mann göring, unind eroismul de pe câmpul de luptă (a participat în primul 
război mondial ca luptător în aviație) cu fidelitatea față de Hitler, reprezintă 
„modelul noului om german” („ein Leitbild des neuendeutschen menschen”). 
Dar, cum menționa mai departe Hugo ott, de un asemenea jargon nu era 
străin nici vocabularul utilizat de Hitler însuși în cartea sa, „mein kampf ”, 
pe care, la acea dată, Heidegger nu o cunoștea.10 În optica lui Heidegger, 
preluarea conducerii Universității nu constituie o sarcină administrativă, ci, 
în primul rând, o sarcină spirituală care trebuie să debuteze cu o metamor-
foză interioară profundă a studențimii germane – „Preluarea rectoratului 
înseamnă obligația de a conduce spiritual (zur geistigen Führung) această 
Şcoală superioară”. După aceasta, Heidegger simte nevoia să clarifice sensul 
lui „afirmare de sine” (sau „autoafirmare”) din titlul conferinței sale. „Afir-
marea de sine a Universității germane înseamnă voința originară, conformă 
cu esența sa. Universitatea germană contează pentru noi ca școală superioa-
ră care, pornind de la știință și prin știință, angajează pe conducătorii și paz-
nicii destinului poporului german pentru educație și disciplină”. Autoadmi-
nistrarea înseamnă autonomia Universității care, în conformitate cu esența 
sa „își stabilește sarcina și își determină singură calea și mijloacele realizării 
acesteia. ea este rezultatul celei mai înalte libertăți” care înseamnă a-ți afla 
singur legea funcționării tale. Heidegger își adresează discursul tineretului 
studențesc ca o invitare la a sparge tiparele strâmte ale unei vieți împotmoli-
te în platitudinile mediocrității cotidiene în favoarea uneia învinsă de, după 
expresia lui giordano bruno, „degli eroici furori”.

În discursul său rectoral, Heidegger pretinde – aproape că impune 
– abandonarea „libertății academice”, marea realizare a vieții universitare 
moderne, rezultat al libertății de gândire promovate de raționalismul critic 
iluminist. Mult lăudata „libertate academică” – declară noul rector – va fi 
scoasă din Universitatea germană întrucât această libertate nu a fost reală 
10 Hugo ott: martin Heidegger. unterwegs zu seiner biographie. campus Verlag, 

Frankfurt/New York, 1992, 146–147.
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fiindcă ea a fost doar negativă. ea a însemnat înainte de toate lipsă de griji, 
„bunul plac în intenții și înclinații, lipsă de legătură între fapte și dorința de 
fapte”. În locul principiului libertății academice din Universitatea modernă, 
Heidegger dorește o reorganizare a ei pe baza a ceea ce s-a numit „Führer-
prinzip”, care impunea „înrolarea” Universității germane și aceasta într-un 
sens foarte practic, direct. el obligă studențimea germană la prestarea a trei 
servicii în favoarea patriei. În ordinea în care le prezintă Heidegger, este 
vorba despre următoarele: 

1) arbeitsdienst – serviciul de muncă: „Prima obligație este cea pen-
tru comunitatea populară. ea obligă la participare în favoarea eforturilor 
și aspirațiilor și capacităților tuturor categoriilor și membrilor comunității 
poporului. Această obligație este de acum încolo stabilită și înrădăcinată în 
Dasein-ul studențesc prin serviciul de muncă (arbeitsdienst)”.

2) Wehrdienst – serviciul militar: „A doua obligativitate este față de 
onoarea și destinul națiunii în mijlocul celorlalte popoare. ea pretinde pre-
gătirea asigurată prin cunoaștere și putință întărită prin disciplină până la 
riscul ultim. Această obligație va cuprinde și traversa pe viitor întregul Da-
sein studențesc ca serviciu militar (Wehrdienst)”.

3) Wissensdienst – serviciul științific: „A treia obligativitate a 
studențimii este cea față de misiunea spirituală a poporului german (an 
den geistigen auftrag des deutschen Volks) […] acest popor vrea să fie un 
popor spiritual”. Deși „cele trei obligații”, „servicii” sunt la fel de origina-
re pentru existența germană, situate, deci, la același nivel de importanță, 
emm. Faye observă just că pentru întreg tineretul german pe primul loc 
trece „serviciul de muncă”.

Acesta este mai important, chiar și în Universitate, decât serviciul 
științific, el fiind „plasat în cadrul comunității populare” (Volksgemein-
schaft), adică în comunitatea poporului unit prin sânge și rasă”.11 cu aceas-
ta, studiul în sensul universitar al cuvântului, își pierde locul principal în 
educația tineretului.

III

considerațiile sale privind Universitatea germană și sarcinile sale, Hei-
degger le sprijină pe o viziune largă de „filosofie a istoriei umanității” (Her-
der). În centrul acesteia stă o critică deosebit de aspră a situației spirituale 
a contemporaneității din care deduce ideea unei misiuni istorice speciale a 
poporului german.

situația occidentului îl preocupă pe Heidegger în mod constant, 
motivându-l și în deschiderea sa față de național-socialism. originea și su-
perioritatea lumii spirituale a occidentului stă în eminența unei legături 
11 emmanuel Faye: Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie. autour 

des séminaires inédits de 1933–1935. Albin Michel, Paris, 2005, 163.
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culturale supratemporale care leagă prin numeroasele fire spirituale țesute 
de istorie germania modernă de grecia antică. Motivul acesta al unei le-
gături speciale a germanilor cu moștenirea culturală greacă – cele două 
popoare filosofice ale omenirii, cum spunea Hegel – străbate toate formele 
atât de diverse în manifestările sale ale umanismului german. Dar, pentru 
reprezentanții celui de-al treilea val al umanismului german (neoclasi-
cismul lui W. jaeger), întoarcerea la grecia antică înseamnă reînnodarea 
unui fir la grecia rațiunii cu luminile sale și nu exaltarea greciei arhai-
ce cu tenebrele sale descoperită de către Nietzsche. Pentru Heidegger, la 
vremea sa, știința greacă s-a născut și a crescut hrănindu-se din miezul 
cel mai viu al existenței grecești. Aceeași exigență hotărâtoare de înră-
dăcinare a științei în solul existenței germane o pune Heidegger și în fața 
Universității din epoca sa. Numai raportarea la existență dintr-o nouă 
perspectivă poate oferi germanității posibilitatea îndeplinirii sarcinii care 
îi revine ca popor al filosofiei și cunoașterii. Îi scrie, preocupat de aceste 
idei, la 30 februarie 1933 elisabethei blochmann – „menirea germanității 
în istoria occidentului nu o vom afla decât dacă ne vom raporta la ființa 
însăși într-un fel nou, însușindu-ne-o într-o manieră diferită. Așa se face 
că tot ce trăiesc în prezent e trăit din perspectiva viitorului. Numai în felul 
acesta putem cu adevărat participa la ceea ce se întâmplă și putem stărui 
în interiorul propriei noastre istorii, lucru ce nu constituie, desigur, decât 
premisa unei acțiuni autentice”.12

la doi ani după consumarea episodului cu rectoratul, în „Intro-
ducere la metafzică”, din 1935, Heidegger face elogiul măreției mișcării 
național-socialiste care rezidă într-o simplitate care nu se confundă cu 
sărăcia și primitivismul. „Iar ceea ce astăzi, culmea, ni se oferă ca filosofie 
a național-socialismului și care nu are nimic de-a face cu adevărul intern 
și cu măreția acestei mișcări (în speță întâlnirea dintre tehnica determina-
tă planetar și omul modern) reprezintă tocmai pescuitul în apele tulburi 
ale »valorilor« și »totalităților«.”13 el investește tema misiunii istorice uni-
versale a poporului german, scoasă din idealismul german cu noi nuanțe 
din perspectiva noțiunii mistice de „destin”. Metafizica rămâne terenul 
predilect de realizare a destinului german – „acest popor nu-și va alcătui 
un destin decât atunci când el va crea mai întâi în el însuși un răsunet, o 
posibilitate a răsunetului pentru această chemare și când își va înțelege 
tradiția într-o manieră creatoare. Toate acestea implică faptul că acest po-
por, ca popor, aparținând istoriei, se expune pe sine în domeniul originar 
al atotputerniciei ființei, și, în felul acesta, expune istoria (Geschichte) oc-
cidentului pornind din centrul survenirii (Geshehen) ei viitoare”.14

12 joachim W. storck (ed.): martin Heidegger–Elisabeth blochmann: briefwechsel 
1918–1969. Deutsches literatur-Archiv, Marbach am Neckar, 1990.

13 Martin Heidegger: Introducere in metafzică. ed. Humanitas, bucurești, 1999, 260.
14 Ibidem, 50.
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situația dezastruoasă a europei în contextul creat de „marea poli-
tică” impetuos preconizată de Nietzsche nu a reușit să alunge incertitu-
dinile privind viitorul istoric al omenirii. când europa și-a legat istoria 
de „buclucașul” termen de „ființă”, amenințat el însuși să se șteargă tot 
mai mult din conștiința europeanului de astăzi, să treacă în uitare, europa 
însăși stă sub presiunea amenințării. „Această europă – scrie Heidegger 
– aflată într-o orbire iremediabilă, care este în permanență pe punctul de 
a se hărăzi singură pieirii, stă prinsă astăzi ca într-un clește între rusia 
și America. Din punct de vedere metafizic, rusia și America sunt același 
lucru. Același furor disperat al tehnicii dezlănțuite și al organizării lipsite 
de o motivare din adânc a omului obișnuit.”15 starea lumii de azi, caracte-
rizată de „fuga zeilor”, „distrugerea Pământului”, „absorbirea individului 
în masă”, „suspiciunea încărcată de ură față de tot ce e creator și liber”, 
pare a fi una fără nici o ieșire. În acest context, germania, situată geografic 
în centrul europei apare ca în forma unei revolte a centrului împotriva 
marginilor, în est rușii, în vest anglo-americanii. ce au în comun cele 
două mari puteri este tendința naturală de dominare a lumii punând-o 
în pericolul amenințării cu desființarea. Misiunea cu care a fost încărcat 
poporul german, crede Heidegger, este ca din poziția sa de mijloc să re-
ziste asaltului atât al dictaturii comuniste rusești, cât și a liberalismului 
democratic burghez anglo-american. „suntem prinși în clește – declară 
Heidegger –. Poporul nostru, aflat în mijloc, resimte această strânsoare 
ca nici un altul, el, cel mai bogat în vecini și, astfel, cel mai primejduit; și, 
totodată, poporul metafizic.”16

situația spirituală a occidentului l-a preocupat pe Heidegger în con-
tinuare și după terminarea războiului, motivând retrospectiv și atitudinea 
sa față de național-socialism. „occidentul – îi scrie în 1947, Heidegger, 
elisabethei blochmann – a apus într-adevăr de mult, de când nimeni nu 
vorbea încă despre acest lucru. cu adevărat reale sunt, încă de foarte mul-
tă vreme, alte forțe. rămâne însă de văzut dacă această realitate prezintă 
un nou început ori doar sfârșitul unui proces care de trei secole încoace a 
definit epoca universală ca »epoca modernă«. Toate câte se petrec pe pla-
netă, adâncind-o în întuneric, nu sunt lucruri făcute de anumiți oameni. 
Aceștia nu sunt decât niște aprozi.”17

IV

Discursul rectoral al lui Heidegger conține și elementele a ceea ce am putea 
numi o filosofie a Universității. Şi în această privință, el a beneficiat de o 
tradiție prestigioasă a culturii germane. Înființarea Universității din berlin 

15 Ibidem, 57.
16 Ibidem, 58.
17 Martin Heidegger–elisabeth blochmann: op. cit., 3.03.1947, 154.
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în primul deceniu al secolului al XIX-lea a fost precedată și însoțită de am-
ple discuții conținând clarificări teoretice fecunde privind rostul și menirea 
unei Universități și a antrenat personalități de primă mână ale momentu-
lui, precum Fichte, primul rector al noii Universități, D. F. schleiermacher, 
A. von Humboldt, schelling, Hegel, viitor rector și acesta al Universității 
din Freiburg im bresgau, miza fiind una mai mare decât aceea de a realiza 
o reformă din care să rezulte o nouă organizare a Universității germane. 
Trebuie să vedem în aceasta unul din proiectele cele mai importante de 
renovare a Universității germane. „Tous les commentateurs voient dans la 
contribution de Heidegger l’un des projets le plus important de rénovation de 
l’université allemande.”18 Așezată în întregime pe „Führer Prinzip”, impusă 
de mișcarea național-socialistă, ea ar fi urmat să rezolve toate marile aporii 
care grevează asupra activității. o asemenea reformă fundamentală era ce-
rută din mai multe direcții. Heidegger era convins că național-socialismul 
instaurează un nou regim de viață spirituală și, în acest context, proble-
ma care se pune privește soarta pe care o vor avea universitățile în viitor: 
„Universitatea nu mai este de multă vreme o lume în sine, cu o reală forță 
de acțiune sau de conducere” – scrie Heidegger în februarie 1933, către e. 
blochmann, ca un fel de premisă inițială a discursului său despre Univer-
sitate. În primul rând, național-socialismul vrea să cuprindă în obiectivele 
politicii sale și Universitatea germană. chiar Hitler considera Universitatea 
ca un prețios detașament al „luptei” sale, care trebuie cucerit ideologic de 
partea sa, cu orice preț. cuvântul de ordine conducător trebuie să fie, în 
politica universitară „înrolarea”, angajarea. ruptura aceasta dintre univer-
sitatea autonomă și cea „angajată” politic se produce în 1933, când venirea 
la putere a național-socialismului impune o reorganizare universitară care 
șterge vechea autonomie universitară. În locul universității neutre politic, 
se preconizează concepția unei Universități angajate. În literatură s-a ve-
hiculat ideea distrugerii Universității germane de către național-socialiști. 
Idealul umanist de secole al culturii concretizat suprem în educația uni-
versitară se prăbușește în fața principiului ce afirmă primatul forței. Ac-
ceptarea de către Heidegger a funcției de rector a echivalat cu un puternic 
impuls dat național-socialismului având în vedere marele prestigiu național 
și internațional de care acesta se bucura. Dar o reformă a Universităților și a 
vieții universitare era reclamată și de studențime. Din punctul ei de vedere, 
modificările petrecute în planul vieții prin victoria național-socialismului, 
dorințele și așteptările acestora puteau fi satisfăcute numai printr-o reformă 
radicală a învățământului superior din germania vremii.

Heidegger însuși așteaptă din partea noii Universități o potențare 
a gradului de intensitate al vieții spirituale, a spiritului. Viața spiritului 
devine efectivă numai realizată în corpul unor instituții într-un cadru 

18 j. Habermas: op. cit., 137.
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instituțional, altfel zis, între care, în primul rând, Universitățile. Prin ele, 
viața spiritului se determină ca devenire. eul spiritual trebuie să se abando-
neze pe sine într-o devenire transformatoare pentru a se salva de capcanele 
mediocrității și banalului cotidian care i se întind pretutindeni în preajmă. 
Noul rector urmărește o edificare interioară a Universității care s-o facă 
aptă pentru a putea adăposti această nouă lume spirituală ale cărei principii 
și valori să poată fi apoi răspândite și prin rețeaua Universităților țării, în 
corpul națiunii întregi. Universitatea trebuie să se înfățișeze ca un factor de 
coeziune națională pe calea cea mai înaltă a cunoașterii științifice. Universi-
tatea trebuie să acționeze în spiritul asumării acestei misiuni asigurându-și 
prin aceasta baza sa populară. În perioada când era reținut de aceste idei, 
Heidegger scrie în 1933 elisabethei blochmann: „Şi în ceea ce privește Uni-
versitatea, primul lucru care trebuie făcut este, după părerea mea, o gru-
pare a generației tinere și foarte tinere, cu voința de a realiza o autentică 
comunitate educativă, pentru care destinul mondial al poporului nostru să 
devină o necesitate interioară și o misiune de mare amploare”.19 Încredințat 
că în ultimă instanță, lumea se întemeiază pe stabilitatea și statornicia vieții 
spirituale, Heidegger se arată îngrijorat de soarta celor mai intense foca-
re ale ei, care sunt Universitățile. „Deși mulți se ocupă cu zel de problema 
Universităților, încă nu putem întrevedea ce se va întâmpla cu ele […] nu 
trebuie să cădem în eroarea opusă, aceea de a încredința sarcinile impor-
tante doar tovarășilor de partid.”20 rezervă prudentă care se va arăta de 
bun augur.

Universitatea trebuie să se edifice drept comunitate de cercetători, pro-
fesori, studenți – conform principiului unității cercetare-predare – bazată pe 
pasiune comună pentru știință și cunoaștere. Modelul ideal este cel al școlii 
filosofice presocratice care adună în jurul unui „didaskalos” niște „akonsan-
tes”. „or, Dasein-ul nostru – în comunitatea aceasta de cercetători, profesori 
și studenți – este determinat de către știință. ce lucru esențial se petrece 
cu noi în temeiul Dasein-ului, în măsura în care știința a devenit pasiunea 
noastră?”21 Intervenția lui Heidegger constată și una din contradicțiile cele 
mai grave care afectează organizarea și funcționarea Universității moderne. 
este vorba de problema dificilă, tot mai dificilă a ordinii profesionale interne 
a Universității care vizează valabilitatea principiilor pe care aceasta trebuie 
să fie așezată. Dificultatea rezidă în împrejurarea că specializarea avansează 
permanent și specialitățile devin tot mai multe și fiecare își reclamă dreptul 
de a intra în Universitate spre a deveni materie de învățământ. În fond, spe-
cializarea constituie efectul principiului care stă la temelia lumii moderne 
al autonomiei valorilor. În această perspectivă, Universitatea riscă să piardă 

19 Martin Heidegger–elisabeth blochmann: op. cit., 30. 02. 1933, 102.
20 Ibidem, 103.
21 Martin Heidegger: ce este metafizica? In: repere pe drumul gândirii. editura 

Politică, bucurești,1988, 33. 
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orizontul totalității, dar și al unității care trebuie s-o caracterizeze. ea se 
străduiește să strângă laolaltă discipline științifice separate total una de alta 
prin obiectul, dar și prin metodele utilizate, a avea un obiect propriu, inalie-
nabil, dar și metode proprii constituind cerința elementară a oricărei științe.

Din punctul de vedere al lui Heidegger, din perspectivă strict 
științifică, Universitatea funcționează în cel mai perfect regim „democra-
tic”. este vorba de o adevărată „republică a științelor” – concepută în replică 
la „republica artelor” a lui schopenhauer – unde fiecare dintre ele prezintă 
un statut de perfectă egalitate cu oricare dintre celelalte. o insectă, observă 
Heidegger, prezintă același interes științific ca o balenă, un fir de iarbă ca o 
pădure. „judecând lucrurile numai din perspectiva științelor nici un dome-
niu nu are întâietate față de celălalt, nici natura față de istorie, și nici invers. 
Nici un mod de abordare a obiectelor nu stă mai presus decât altul.”22

o întrebare stăruie în această situație așteptându-și răspunsul. ce 
anume cimentează această diversitate în unitatea spirituală a Universității? 
răspunsul lui Heidegger este simplu – cea care poate cimenta această di-
versitate în unitatea spirituală pe care o prezintă Universitatea este filosofia. 
Fărâmițarea științelor, care pune în pericol unitatea cunoașterii, constituie 
și pentru Husserl un motiv al crizei tot mai adânci în care se află lumea de 
azi. „Domeniile științelor – va observa și Heidegger – sunt cu desăvârșire 
separate între ele. Această puzderie de discipline dezbinate nu își mai află 
astăzi o unitate decât datorită organizării tehnice a universităților și a 
facultăților; ea nu își păstrează o semnificație decât prin caracterul practic al 
scopurilor pe care le urmăresc diferitele specialități. În schimb, a pierit înră-
dăcinarea științelor în temeiul esenței lor.”23 legătura în risipirea științelor 
ce devin tot mai speciale o asigură filosofia prin ideea că fiecare știință are 
ca obiect un aspect determinat al ființării, în timp ce ființarea însăși rămâne 
pe seama filosofiei. În definirea sa aristotelică, filosofia rămâne în calitatea 
sa de metafizică, știință a existenței ca existență, a Ființei. Filosofia ca știință 
originară stă la baza tuturor celorlalte forme ale cunoașterii unificându-le.

Matematizarea care însoțește progresele cunoașterii în științele zise 
ale naturii, numite din acest motiv și exacte, le-a stimulat în întreaga istorie 
modernă realizările tot mai mari, dar nu a reușit să impună și superioritatea 
tipului de cunoaștere pe care se bazează cunoașterea istorico-filologică. În 
fond, și acestea și-au găsit o matematică a lor, după expresia lui e. r. curtius, 
în filologia clasică. oricum, și în cadrul acestui grup de cunoaștere istori-
că, idealul rămâne tot cunoașterea matematică ce-și impune superioritatea 
mai ales prin calitățile sale de precizie. Precizia, „exactitatea” nu se con-
fundă obligatoriu cu rigurozitatea; cunoașterea istorico-filosofică poate fi 
la fel de riguroasă ca cea naturalist-științifică – observă Heidegger – chiar 
mai puțin „exactă” și „precisă” ca aceasta. A pretinde rigoare matematică 
22 Ibidem, 34.
23 Ibidem, 33–34.
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cunoașterii istorice nu înseamnă decât a nu avea în vedere specificul aceste-
ia. „cunoașterea matematică – conchide Heidegger – nu este mai riguroasă 
decât cea istorico-filologică. ea posedă numai caracterul »exactității«, care 
nu este totuna cu rigurozitatea. A pretinde exactitate de la știința istorică 
ar însemna să te abați de la ideea de rigoare specifică științelor spiritului.”24

În ultimul interviu din 1966, Heidegger protestează împotriva orga-
nizării dominant tehnice a Universității; ea trebuie să dobândească un sens 
cu totul nou printr-o înrădăcinare și mai solidă în solul moștenirii gândirii 
europene: „dezrădăcinarea omului – să adăugăm atât în plan material, cât și 
spiritual – fenomen ce se petrece sub ochii noștri constituie chiar sfârșitul”.25 
Filosofia care a asigurat până acum temelia unității spirituale a lumii, „se 
află în stadiul terminal”; „vechea filosofie a murit”.26 omul a avut patria sa, 
una spirituală mai ales, pe care a pierdut-o, s-a „dezrădăcinat”. Filosofia se 
arată neputincioasă cât privește o schimbare imediată a stării actuale a lu-
mii, dar dincolo de Universități și filosofie mai rămâne o soluție salvatoare, 
speranța, credința într-un Dumnezeu care vine (der kommende Gott).27

V

Nietzsche este singurul mare filosofi al cărui nume este pronunțat de către 
Heidegger în discursul său de instalare ca rector. cu toate că nu se referă 
direct la celebra propoziție nietzscheană „Dumnezeu este mort”, Heidegger 
trimite aluziv la aceasta. Pentru el, profetul lui zarathustra face parte din 
categoria căutătorilor pasionați ai lui Dumnezeu, care descind din tradiția 
marilor mistici germani. căci moartea lui Dumnezeu cel vechi constitu-
ie condiția căutării unui Dumnezeu nou, a cărui venire Nietzsche însuși o 
anunță prin personajul său, zarathustra. Ne aflăm în așteptarea neliniștită, 
plină de griji a acestui nou Dumnezeu, care, odată cu venirea sa, poate adu-
ce omenirii pierdute în „înserarea” istoriei sale, salvarea.

Trebuie menționat că Nietzsche este o figură filosofică centrală 
în contextul ideologic creat de cel de-al Treilea reich. În epoca național-
socialismului, filosofia lui Nietzsche a constituit un teritoriu preferat al 
confruntărilor și delimitărilor ideologice. Ideologia oficială a vremii a de-
pus eforturi considerabile pentru a-l anexa pe Nietzsche, așezându-l între 
înaintașii săi. Întreprinzând în prefața la ediția a II-a, din 1955, a lucrării 
sale „Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen” („Filoso-
fia lui Nietzsche a eternei întoarceri” – ediția I apare în 1935), o trecere în 
revistă a etapelor exegezei nietzscheene, a constituit o adevărată dramă; ea 

24 Ibidem, 34.
25 Interviu cu Martin Heidegger, op. cit., 276.
26 Ibidem, 278.
27 Manfred Frank: Der kommende Gott. Vorlesungen über die Neue mythologie. 

Frankfurt am Main, 1982.
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a trebuie să traverseze numeroase răsturnări de situație cu adevărat spec-
taculoase. „ea a început – notează karl löwith – prin recunoașterea stră-
lucitului moralist și psiholog; a culminat prin supraestimarea (Verehrung) 
lui zarathustra, odată cu generația Primului război mondial; a trecut în 
caricatura lui Nietzsche de către cel de-al Treilea reich, care, în fapt, a fi-
losofat „cu ciocanul” (das in der Tat „mit dem Hammer” philosophierte) și 
s-a încheiat cu teza „sfârșitului istoriei” (endet mit der endgeschichtlichen 
These), după care întreaga metafizică apuseană s-ar împlini cu consecvență 
în Nietzsche”.28

* 

Încă din toamna anului 1929, într-o scrisoare a sa către karl löwith, Hei-
degger întrevede o adevărată Nietzsche-renaissance – stema filosofică a lui 
Nietzsche urcă energic pe scara intereselor spiritului european – „neu zur 
Entscheidung Geworden ist”.29 Această preocupare crescândă față de filoso-
fia lui Nietzsche dă câteva din primele sale rezultate și exegeza nietzschea-
nă înregistrează câteva din piesele sale de primă importanță. să amintim 
doar câteva dintre acestea cu titlul de exemplu. În 1935, k. löwith publică 
„Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen”, iar peste un 
an, în 1936, c. g. jung oferă protocoalele de seminar nepublicate încă – 
„Eine psychologische analyse von Nietzsches zarathustra” („o analiză psiho-
logică a lui zarathustra de Nietzsche”). Toate acestea îndreptățesc observația 
lui karl löwith: „Vremea favorabilă pentru opera lui Nietzsche părea să se fi 
ivit atunci, cu puțin timp înainte de cel de-al doilea război mondial”.30

* 

În ceea ce-l privește pe Nietzsche, principala sarcină a ideologiei național-
socialiste a fost, desigur, aceea de a-l asimila în cadrele sale de gândire. Un 
exemplu tipic în acest sens îl reprezintă cartea lui Alfred bäumler, unul din 
filosofii care au aderat la noul regim – „Nietzsche, der Philosoph und Politi-
ker” („Nietzsche, filosoful și gânditorul politic” –Verlag von Philipp reclam 
jun., leipzig, 1931). Această lucrare ilustrează cel mai clar încercările ideo-
logiei naziste de a-l traduce pe Nietzsche în limbajul ei specific. „În expu-
nerea mea se va simți lipsa jocului de culori variat cu care ne-au obișnuit 

28 Vorwort zur zweiten Ausgabe la Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr 
des gleichen. In: karl löwith: Sämmtliche Schriften. j. b. Metzler, stuttgart, bd. VI, 
1987, 107.

29 Apud otto Pöggler: Friedrich Nietzsche und martin Heidegger. bouvier Verlag, 
bonn, 2002, 11. 

30 karl löwith: Heideggers Vorlesungen über Nietzsche. In: Sämmtliche Schriften. 
stuttgart, 1984, bd. VIII, 242.
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alte prezentări. Aici, însă, nu este vorba de poetul și scriitorul, ci de filosoful 
și gânditorul politic Nietzsche.”31 Ni se pare corectă observația lui r. sa-
franski, un biograf al lui Heidegger: „Prin Nietzsche, bäumler vrea să facă 
procesul metafizicii tradiționale. Nu există o lume transcendentă a valori-
lor, nu există, firește, nici Dumnezeu, există doar un motiv determinat de 
instinct. bäumler nu trebuie decât să radicalizeze interpretarea fiziologică a 
lui Nietzsche și ea se transformă în »rasă« și »sânge«”.32 

Heidegger va protesta împotriva unei astfel de formule de a-l interpre-
ta pe Nietzsche în care, din perspectivă fiziologică, principiul metafizic al 
„voinței de putere” este dizolvat într-o mistică obscură a „sângelui” și „ra-
sei”. Heidegger va preciza hotărât că interpretarea pe care o dă lui Nietzsche 
pe paginile celor două volume în 1961 își propune o confruntare autentică 
cu gândirea acestuia prin care să se pună capăt vechilor abordări când aces-
ta era „fie lăudat și copiat, fie înjurat și exploatat”. „gândirea și rostirea lui 
Nietzsche ne sunt încă prea contemporane. Din punct de vedere istoric, noi 
și el nu suntem suficient de puși față în față (auseinandergesetzt), astfel încât 
să se poată ajunge la o distanță critică din care să se ivească aprecierea cu 
privire la puterea acestui gânditor.”33 

Mai târziu, cu ocazia ultimului interviu acordat în 1966, Heidegger 
va reconfirma orientarea filosofică a exegezei date lui Nietzsche în anii di-
naintea celui de al doilea război mondial. „În anul 1936 – declară el – am 
conferențiat despre Nietzsche. Toți cei ce au putut să le audă au înțeles că 
acestea nu erau decât o dispută cu național-socialismul.”34

* 

De fapt, pe parcursul întregii sale vieți, Heidegger a dovedit un interes con-
stant pentru filosofia lui Nietzsche. semnele acestui interes s-au arătat de 
timpuriu, fiind anterioare discursului inaugural din 1933. el este confirmat 
și de cursul din semestrul de iarnă 1929/30 pe tema „Die Grundbegriffe der 
metaphysik” („Concepte fundamentale ale metafzicii”). Dar, într-un mod 
mai substanțial, Heidegger va colabora la acest efort de a descifra sensul 
autentic al gândirii lui Nietzsche prin prelegerile ținute asupra conceptului 
„voinței de putere” dintre anii 1936–1940, dar publicate mult mai târziu, 
abia în 1961 (la günther Verlag – I-II).

31 Alfred bäumler: Nietzsche, der Philosoph und Politiker. Verlag von Philipp reclam 
jun., 1931, 5.

32 r. safranski: un maestru din Germania. Heidegger și epoca lui. Humanitas, 
bucurești, 2004, 294.

33 Martin Heidegger: Nietzsche. günther Neske, 1961, bd. I, 13.
34 În vol. (red. Al. boboc și N. I. roșca) Filosofe contemporană. editura garamond, 

bucurești, f.a., 271.
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Heidegger reușește prin exegeza sa să modifice în mod esențial opti-
ca asupra lui Nietzsche. După cum va declara el însuși și cum vor observa 
comentatorii, interesul său pentru gânditorul „voinței de putere” va deve-
ni unul preponderent filosofic. Demersurile lui Heidegger se concentrează 
pe demonstrația că, în mod fundamental, Nietzsche este un metafizician, 
opera lui trebuie restituită vastului teritoriu al istoriei metafizicii occi-
dentului. Autorul „Introducerii în metafzică” reconfirmă dimensiunea 
metafizică, metafizicul pur și simplu din gândirea lui Nietzsche. Prin lo-
calizarea lui Nietzsche pe marea hartă a metafizicii occidentale, cum arată 
karl löwith, Heidegger încearcă să-l curețe pe acesta de toate acele pete cu 
care exegeza național-socialistă a murdărit concepția. la întrebarea ce în-
seamnă, de fapt, Nietzsche pentru Heidegger – Was bedentet für ihn über-
haupt Nietzsche? – karl löwith dă următorul răspuns: „Pentru Heidegger, 
Nietzsche nu este doar „ultimul filosof german căutător cu patimă al lui 
Dumnezeu”, ci un „gânditor metafizician” („metaphysicher Denker”), care 
trebuie așezat în apropierea lui Aristotel și care nu ar gândi „mai puțin 
la obiect și mai puțin riguros ca acesta. Un laic se miră cum de autorul 
Considerațiilor inactuale, al Științei voioase, al lui așa grăit-a zarathustra 
și Dincolo de bine și de rău, al Voinței de putere, al antichristului și al lui 
Ecce homo, care își exprimă ideile în aforisme, parabole și în planuri ne-
terminate, trebuie să aibă o relație strânsă cu operele strict științifice ale 
lui Aristotel, cu Fizica, cu metafzica, cu Etica și Politica și cu Geografa și 
astronomia”.35 Autorul Voinței de putere este, în mod esențial, un metafi-
zician, acela în concepția căruia evoluția de mai multe secole, din antichi-
tate până azi, a acesteia își atinge punctul ei culminant. 

exagerările fiziologizante legate de interpretările în linie biologizantă 
ale voinței de putere pot degenera, crede Heidegger, într-o mistică a sângelui 
și a rasei. Apologia „bestiei blonde” nu înseamnă pentru Heidegger decât o 
degenerare a principiilor concepției lui Nietzsche, o consecință nihilistă a 
gândirii acestuia, ultima și cea mai radicală a revoltei subiectului din spațiul 
gândirii moderne. De altfel, ideologii național-socialismului au înțeles ade-
vărul, sensul real ascuns sub exercițiile exegetice ale lui Heidegger și i-au 
reproșat aceasta în 1934, deja, prin glasul lui krieck, un oficial al regimului. 
„sensul acestei filosofii – scrie el referindu-se la gândirea lui Heidegger – 
este un ateism categoric și un nihilism metafizic, așa cum a fost susținut 
altminteri la noi de literații evrei, deci pentru poporul german – un ferment 
al descompunerii și dizolvării.”36 Heidegger se va pricepe să întoarcă îm-
potriva nazismului însuși critica ce i s-a adus. Voința de putere invocată de 
național-socialism nu înseamnă o depășire a nihilismului, arată Heidegger, 

35 karl löwith: Die Auslegung des Ungesagten in Nietzsches Wort „gott ist tot”. 
In: Heidegger – Denker in dürftiger zeit. zur Stellung der Philosophie im 20 
jahrhundert. j. b. Metzler, stuttgart, 1984, 208 (Sämmtliche Schriften bd. VIII).

36 rüdiger safranski: op. cit., 298.
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ci constituie o desăvârșire a acestuia, ultimul popas pe drumul victorios al 
nihilismului european.37

Proiectându-l pe Nietzsche în istoria metafizicii europene, pentru 
Heidegger acesta este cel care a realizat „depășirea” (Überwindung) și „îm-
plinirea” (Vollendung) metafizicii. Fundamental este și rămâne un filosof, 
un metafizician care nu poate fi asimilat niciunui alt domeniu al gândirii 
sau acțiunii omenești, nici chiar politicii. Mai mult, poziția pe care Nietzs-
che o ocupă în procesul istoric al metafizicii echivalează cu punctul culmi-
nant pe care tradiția acestuia o atinge în gândirea occidentului. Heidegger 
restituie gândirii lui Nietzsche întreaga sa demnitate și gravitate filosofică, 
de esență metafilosofică. eforturile exegezei heideggeriene merg în direcția 
extragerii lui Nietzsche din tabăra filosofiei vieții, dar și a respingerii statu-
tului de simplu poet-filosof sau filosof-poet acordat atât de des și de ușor.

exegeza concepției nietzscheene întreprinsă de Heidegger pleacă de la 
ideea centrală a voinței de putere, de la faptul că viața este înțeleasă ca voință 
de putere. Trebuie reținut că împotriva falsificării naționalist-socialiste, Hei-
degger îl apără pe Nietzsche de niște acuzații care au fost ridicate de aceștia 
și împotriva propriei sale filosofii, considerată, și aceasta, ca o variantă de 
nihilism. Împotriva acestei acuzații, Heidegger va dovedi că voința de pu-
tere nu este o depășire a nihilismului, cum susțin detractorii lui Nietzsche, 
ci o împlinire a nihilismului. Apărându-l în acest fel pe Nietzsche de dena-
turările comise de național-socialism, Heidegger folosește ocazia pentru a 
îndrepta un atac direct la adresa metafizicii de sugestie biologizant rasistă. 
Heidegger admite că Nietzsche poate fi înrolat în sprijinul ideologiei oficiale 
naziste, dar el însuși se dezice categoric de aceasta. Trebuie, de asemenea, 
spus că, de fapt, Heidegger înțelege prin metafizică și depășirea ei cu totul 
altceva decât Nietzsche. concepția lui Nietzsche despre metafizică nu sur-
prinde esența metafizicii, tentativa sa de a depăși metafizica a dat greș. ea 
trebuie reluată ca cea mai importantă sarcină de viitor a gândirii.

De pe înălțimea poziției pe care Nietzsche se situează ca punct cul-
minant și totodată final al evoluției metafizicii occidentale, se pregătește de-
butul unei noi metafizici (ontologii), iar autorul acestui „nou început” este, 
desigur, Heidegger însuși. karl löwith, discipol și prieten apropiat al lui 
Heidegger, reproșează interpretării date lui Nietzsche unele superficialități 
și neglijențe care nu au acoperire în opera sau în intențiile gândirii lui 
Nietzsche însuși.38

„Astfel – conchide r. safranski, și cu aceasta putem închide această 
parte a considerațiilor noastre – prelegerile despre Nietzsche se transformă 
într-un atac frontal la adresa metafizicii decăzute a rasismului și biologis-
mului. Heidegger recunoaște posibilitatea de utilizare parțială a filosofiei lui 

37 Ibidem, 297–302.
38 karl löwith: Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des gleichen. In: 

sämmtliche schriften, op. cit., 381–382. 
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Nietzsche în sprijinul ideologiei dominante – el însuși se distanțează de ea. 
Pe de altă parte, încearcă să pornească de la Nietzsche, prezentându-și pro-
pria gândire ca pe o depășire a lui Nietzsche, dar pe urmele lui Nietzsche”.39

VI

În sfârșit, cred, trebuie să lămurim și sensul ce poate suna ușor ciudat în 
urechile celor mai puțin umblați prin istoria filosofiei antice – acestui titlu 
pe care l-am așezat în fruntea considerațiilor de față: „Heidegger pe drumul 
către siracuza și înapoi”. 

În istoria filosofiei europene se poate urmări o interesantă rivalitate 
între ceea ce s-a numit linia lui Platon, respectiv linia lui Aristotel. Pornind 
din antichitatea greacă, ea s-a prelungit până în zilele noastre. În decur-
sul dezvoltării gândirii europene, această confruntare s-a tranșat, în spirit 
compensatoriu, când în favoarea unuia, când a celuilalt dintre competi-
tori, fără a se putea decide într-un fel sau altul. Însă, niciodată, dominația 
vreunuia dintre ei nu a reușit să-l scufunde în întregime pe celălalt. o suc-
cesiune în cadrul căreia, de fapt, fiecăruia i-a revenit supremația pentru o 
anumită perioadă istorică.

Heidegger, cel care toată viața și-a dorit să fie considerat ca un Aristo-
tel al timpurilor moderne, un restaurator al metafizicii ca știință aristotelică 
a ființei, a stat de data aceasta mai degrabă sub atracția unei sugestii care 
provine din Platon. Acesta a trăit timpurile fericite, când pe pământul pa-
triei sale ateniene, după prăbușirea celei vechi, se încerca o nouă construcție 
statală.40 Platon, la fel ca întreaga sa generație, s-a simțit chemat să participe 
activ la acest proces și se grăbește să intre în politică. „Încă tânăr fiind – 
mărturisește Platon în celebra sa scrisoare a VII-a a cărei autenticitate a fost 
admisă de cercetarea mai nouă – am avut și eu, ca mulți alți tineri de vârsta 
mea, aceleași ambiții. În cazul meu, mă gândeam că, de îndată ce voi deveni 
propriul meu stăpân, voi și păși în rândul acelora care se ocupă cu treburile 
cetății pentru a-mi aduce contribuția la viața publică.”41 o deziluzie ama-
ră îl încearcă însă pe Platon când își dă seama că reformele pe care clasa 
politică le încearcă au eșuat. ele nu pot schimba un mod de viață viciat, ce 
guvernează cetatea, așezând-o pe drumul care duce la înfăptuirea binelui 
și a Dreptății.42 Platon se retrage, dar cu speranța în posibilitatea de a salva 
cetatea prin filosofie: „spre cinstea Filosofiei, este de datoria mea să afirm 
că numai cu ajutorul ei pot fi stabilite drepturile politice și civice, neamurile 
omenești nu vor fi scutite de calamități mai înainte ca adevărații filosofi, în 

39 r. safranski: op. cit., 297.
40 W. jaeger: Paideia. Die Formung des griechischen menschen. Walter de günther & 

co, berlin, 1944, bd. II, 4–5.
41 Platon: Scrisori. ed. Humanitas, bucurești, 1977, 88.
42 Ibidem, 89.
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toată puterea cuvântului, să preia puterea de stat sau ca tagma conducăto-
rilor de stat, printr-o minune divină, să devină adepta Filosofiei”.43 Idealul 
acesta al Filosofului-rege sau al regelui-Filosof promovează un tip uman 
mixt, ambiguu de fapt, care nu poate fi găsit întocmai în realitate. cum 
regii nu pot deveni, totuși, niște filosofi și nici nu vor să cedeze de bună 
voie puterea în favoarea filosofilor, rămâne doar o soluție minimală: regii 
să tolereze măcar în preajma lor pe filosofi în calitate de sfătuitori, un fel de 
consilieri politici, în termeni mai actuali. regii, cei care conduc, trebuie, la 
rândul lor, conduși prin sfaturile pe care le dau filosofii, pe care cei dintâi 
trebuie să le urmeze. este ceea ce își dorește și Platon în ultimă instanță: 
un sfetnic, deci, pe lângă regi. Şi când se ivește o ocazie favorabilă, în plină 
maturitate, pe la patruzeci de ani, la invitația lui Dionysios cel bătrân, prin 
389–388 i.e.n., Platon va întreprinde o primă călătorie la curtea din sira-
cuza în sicilia. Această primă tentativă de a găsi o formulă de colaborare 
între politică și filosofie se termină într-un eșec lamentabil. Şi nici nu putea 
fi altfel. cele două urmăresc țeluri total diferite și sunt opuse în orientarea 
lor. Politica privește viața concretă a „oamenilor în aici” fiind, în fond, o 
tehnică de amenajare mai bună a „lumii de aici”, în timp ce filosofia este 
preocupată de evaziunea „din aici” pentru a-i câștiga omului promisiunea 
unei salvări în „lumea de dincolo”. 

De fapt, într-un fel, Platon a încercat să răstoarne ierarhia consacrată 
în ordinea lumii politice: nu cei care conduc lumea contează, ci cei care îi 
formează pe aceștia, îi educă, sfătuiesc, îndeamnă, într-un cuvânt, cei care 
îi conduc pe conducători. ca reprezentant al iluminismului antic, Platon 
pune o problemă specifică și iluminismului modern în varianta: cine și cum 
îi educă pe educatori. Platon împărtășește o idee înaltă, poate mult prea 
înaltă pentru condiția morală a actului politic. A face politică presupune o 
operă de educație, cum au spus atâția dintre comentatorii săi, o pedagogie 
socială (j. stenzel, W. jaeger, printre marii platoniști). A conduce înseamnă, 
de fapt, a educa oferind modelul propriului exemplu – conducătorul trebuie 
să-i formeze pe cei conduși, nu doar să-i conducă, în conformitate cu repe-
rul propriului său exemplu. Dimensiunea morală nu poate lipsi, după Pla-
ton, dintre componentele actului politic. cum se poate repara răul de care 
suferă societatea omenească este întrebarea care l-a urmărit pe Platon toată 
viața sa. statele existente suferă din cauza unor constituții rău întocmite. 
convingerea cu care Platon vine în sicilia privește rolul reparator posibil al 
filosofiei: filosofia singură poate oferi un mijloc de redresare (Scrisoarea VII, 
324 b – 326 b).

Aceeași ambiție de a se face util pentru mișcarea național-socialistă îl 
determină pe Heidegger să-și dorească să fie pe lângă Hitler un fel de Platon 
la curtea din siracuza. În esență, părea un sfetnic pe lângă regi, alături de 

43 Ibidem, 91.
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puternicii zilei. Prin Heidegger prinde iarăși viață aspirația mai veche a fi-
losofilor antici de a împlini un rol de „consilier” în preajma conducătorilor 
politici ai momentului. conducătorii politici se lasă mișcați de conștiința 
unei misiuni superioare lor, de care devin conștienți numai prin munca de 
luminare desfășurată de filosofii pe care s-au priceput să-i strângă în preaj-
ma lor. De altfel, în monografia sa dedicată lui Heidegger, otto Pöggler rela-
tează că, după ce și-a dat demisia din funcția sa de rector al Universității din 
Freiburg, un coleg i s-ar fi adresat acestuia cu următoarele cuvinte: „Așadar, 
Domnule Heidegger, pe drumul de întoarcere de la siracuza?” (auf dem 
Weg zurück von Syrakus, Herr Heidegger?).44 

VII

Ajunși la capătul acestor considerații, s-ar cuveni să încheiem printr-o con-
cluzie. Dar, tocmai o asemenea concluzie dorim să evităm. lucrurile sunt 
prea complexe pentru a îndreptăți una, fie ea și provizorie, iar o concluzie 
definitivă presupunând cunoașterea tuturor datelor problemei este aproape 
imposibilă. Ni se pare că problema rectoratului poate fi considerată într-un 
fel ca simetria a două acte opuse: acceptarea și apoi, la nici un an după aceas-
ta, renunțarea la rectorat. lui Heidegger i s-a reproșat întotdeauna asuma-
rea rectoratului ca un pact cu diavolul, în timp ce în contextul evenimente-
lor petrecute, renunțarea la funcție a fost minimalizată sau chiar trecută cu 
vederea. situația aceasta destul de contradictorie a fost semnalată și de către 
Heidegger în interviul din „Der Spiegel”: „m-am retras în februarie, după 
zece luni de funcționare numai, pe când, așa cum se știe, rectorii rămân 
în funcție doi ani sau chiar mai mult. este de observat că în timp ce prelu-
area rectoratului a fost comentată în diferite modalități de presa internă și 
externă, retragerea mea a fost trecută sub tăcere”.45 Motive de conflict cu 
autoritățile național-socialiste locale și centrale în numele cărora să-și dea 
demisia sau să fie demis au fost destule. să ne referim doar la cele invocate 
și de Heidegger în interviul său: refuzul de a afișa lista cu profesorii evrei 
ai Universității sau interzicerea arderii cărților în fața clădirii Universității. 
ele sunt suficiente pentru a explica demisia voluntară a lui Heidegger din 
funcția de rector. Şi totuși, cum observă emm. Faye, renunțarea la rectorat 
nu poate constitui un act simetric egal cu acela al acceptării funcției: „demi-
sia din rectorat nu constituie în nici un fel un act de dezavuare în privința 
puterii hitleriste”.46 Dacă acceptarea rectoratului a fost ca o semnătură de 
adeziune la național-socialism, renunțarea la această funcție, chiar dacă nu 
ar putea fi privită în sens invers ca o reprobare, nu ar putea totuși trece drept 

44 Hugo ott: martin Heidegger. unterwegs zu seiner biographie. campus Verlag, 
Frankfurt/New York, 1992.

45 Interviu cu Martin Heidegger: op. cit., 270.
46 emmanuel Faye: op. cit., 157.
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o slăbiciune a fermității inițiale necondiționate a opțiunii lui Heidegger în 
favoarea național-socialismului. În orice caz, pentru a înconjura măcar o 
concluzie, să spunem că majoritatea celor care s-au ocupat cu problema dis-
cutată, au convenit că Heidegger a pronunțat un „da” în favoarea național-
socialismului nu atunci când și-a „zis” discursul său rectoral, ci mai degrabă 
atunci când nu s-a „de-zis” de acesta.
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WeIss jÁNos

A KAtAsztRóFA A lEhEtséGEs  
vIláGOK lEGjOBBIKáBAN.  

(EGy lEIBNIzI GONDOlAt KÖRvONAlAI)*
A KAtAsztRóFA A lEhEtséGEs vIláGOK lEGjOBBIKáBAN

Moses Mendelssohn 1755-ben különös tanulmányt tett közzé, amelyben 
ezt írta: „Thalész, Platón, khrüszipposz, spinoza és leibniz és számos más 
gondolkodó egyhangúlag állítja: minden jó [minden jól van].”1 ezek a sza-
vak szinte minden filozófiai rendszerre vonatkoztathatók. e tradíciónak 
már Mendelssohn szemében is leibniz volt a legkiemelkedőbb alakja, aki 
többször állítja, sugallja, hogy Istennek az összes lehetséges rendszer közül a 
legjobbat kellett megteremtenie.2 „a legjobb rendszerben mindennek össze 
kell függenie.”3 s ezt a következőképpen támasztja alá: a világban lévő dol-
gokat és jelenségeket meg lehet magyarázni, méghozzá egyiket a másikból. 
„A világ olyan véletlenszerű dolgok halmaza, amelyek részben egymás mel-
lett léteznek, részben egymásra következnek. ezek a különböző dolgok egy 
egésszé állnak össze, abban az értelemben, hogy mindannyian, mint egy 
gépezet fogaskerekei, egyesítve vannak: egyébként nem lehetne minden do-
logból világosan megérteni, hogy az összes többi miért így és nem másképp 
van mellette; és egy dolog minden megelőző állapotából azt, hogy miért ez 
vagy az következik utána. ezt egy végtelen értelemnek […] meg kell értenie, 
és ugyanakkor a világ legkisebb része számára is egy olyan tükör, amelynek 
minden többi részt, amelyek mellette vannak, valamint minden állapotot, 
amelyben a világ volt, vagy valaha lesz, látnia kell.”4 Itt tehát minden egy-
értelmű és átlátható: a filozófiai rendszereket és a leibnizi koncepciót sike-
rült egy egyszerű tézisre redukálni. 

Történt azonban, hogy még ugyanebben az évben (1755. november 
1-én) lisszabont egy hatalmas földrengés rázta meg. és szinte teljesen el-
pusztította. A filozófiai rendszerek (illetve az ezeket képviselő leibnizi 

1 Moses Mendelssohn: Pope ein Metaphysiker!. In: lessing: Werke. 3. k. leipzig, 
1925, 650–651. 

2 I. m., 651. 
3 Uo.
4 Uo. – Mendelssohn valószínűleg leibniz monadológiájának 55–57. fejezeteire tá-

maszkodott. lásd gottfried Wilhelm leibniz: Válogatott flozófai írásai. Fordí-
totta endreffy zoltán és Nyíri Tamás. európa könyvkiadó, bp., 1986, 317–318. 

* Filozófiai meggondolások 2014 tavaszán.
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koncepció) egy újfajta kihívással szembesültek: az értelmetlen szenvedéssel. 
Voltaire a földrengésről szóló versében ezt írta: 

„ó, szegény halandók, ó, szánandó vidék, te, 
ó, minden halandó iszonyú sereglése! 
jaj, végtelen viták! jaj, hasztalan kínok! 
»minden jól van« – no, most mondjátok, becsapott 
bölcselők, nézzetek e rémisztő romokra.”5

és aztán néhány évvel később (1759-ben) Voltaire egy harsány szatírát 
írt a „minden jól van” elvéről. Nézzük például újra a lisszaboni földrengést: 
„Mert eddig […] minden a legeslegjobban történt; mert ha van vulkán lisz-
szabonban, ez a vulkán nem lehet másutt; mert hiszen teljesen lehetetlen, 
hogy a dolgok ugyebár, ne ott legyenek, ahol vannak; egyszóval, minden a 
legjobban van.”6 úgy néz ki, hogy a katasztrófa elsöpörte ennek az elvnek 
az érvényességét; de ha óvatosabbak is vagyunk, azt mondhatjuk, hogy egy 
nagyon fontos dolog történt: a filozófia nekicsapódott a valóságnak. és in-
nen kezdve a filozófia egyik legnagyobb kihívása a katasztrófa tematizálása 
lesz. 

*

jó okkal merülhet föl bennünk a gyanú, hogy a leibnizi koncepció ilyen 
értelmezése erősen elnagyolt és némileg sematikus is. Induljunk el tehát 
sokkal messzebbről: vegyük szemügyre john locke értekezés az emberi ér-
telemről című könyvét, amely leibniz kései nagy művének alapjaként szol-
gált.7 A negyedik rész egyik helyén locke furcsa kitekintést ad: „Minthogy 
következésképp az emberek túlnyomó többsége, ha nem mindjárt mind-
egyike, elkerülhetetlenül anélkül alakít ki különféle véleményeket, hogy 
bizonyos és kétségbevonhatatlan bizonyítékokkal rendelkeznék igazságuk 
felől, s miután a tudatlanság könnyelműség, vagy ostobaság túl komoly vád-
jával fenyeget az, ha az ember rögvest elveti magától és odahagyja korábbi 
elveit, amint valaki fölhoz ellenünk egy olyan érvet, melyre nem tudunk 
tüstént megfelelni, s amelynek tarthatatlanságát nem tudjuk azonnal ki-
mutatni, ezért, úgy gondolom, minden emberhez az illenék, ha békesség-
ben maradna, teljesítené az emberiség közös kötelességeit, és fenntartaná a 
barátságot a vélemények különbözése közepette is, minthogy nem ésszerű 

5 Voltaire: Vers a lisszaboni földrengésről, avagy annak az elvnek a vizsgálata, hogy 
minden jól van. In: ludassy Mária (szerk.): a francia felvilágosodás morálflozóf-
ája. gondolat kiadó, bp., 1975, 304.

6 Voltaire: Candide. Fordította gyergyai Albert. európa könyvkiadó, bp., 2011, 22. 
kiemelés tőlem: W. j. 

7 gottfried Wilhelm leibniz: Nouveaux essais sur l’entendement humain.
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dolog arra számítanunk, hogy bárki is készségesen és alázatosan lemond-
jon a véleményéről, s a miénket tegye magáévá a tekintély iránti vak enge-
delmességgel, melyet az emberi értelem nem ismer el.”8 ez a passzus már 
csak azért is meglepő, mert locke az emberi megismerés általános elméletét 
akarja kidolgozni. A könyv célkitűzését locke így fogalmazta meg: „Mos-
tani szándékomhoz elégséges lesz az ember megismerő képességét megvizs-
gálni, amint az őt illető tárgyakkal foglalatoskodik; és azt fogom képzelni, 
hogy nem végeztem tökéletesen rossz munkát ama gondolataimmal, melye-
ket ebből az alakalomból fejtek ki […].”9 Aztán bizonyos elszórt megjegy-
zésekben arról is ír, hogy az „egyetértés alapjaival” is foglalkozni szeretne.10 
Az egyetértés nem jelenti a meggyőzést, hanem a vélemények különbözősé-
gének elfogadását, vagyis egy bizonyos fajta tolerancia kialakítását, amely 
locke szerint összhangban áll a felvilágosodás szellemével. „jól tennénk 
[…] ha szánalmat éreznénk, közös tudatlanságunk fölött, s megkísérelnénk 
megszüntetni azt a felvilágosítás minden nemes és pártatlan eszközével, 
ahelyett, hogy mint megrögzött és megromlott embereket, rögvest rossz bá-
násmódban részesítenénk másokat, mivel ők nem hajlandók saját vélemé-
nyüket a miénkre cserélni, vagy legalábbis ama nézetekre, melyeket reájuk 
szeretnénk tukmálni; ha egyszer több mint valószínű, hogy magunk nem 
kevésbé vagyunk makacsok, hiszen mi sem teszünk magunkévá egynémely 
nézetet az övék közül.”11 Az emberi értelem megismerő képességének vizs-
gálata így átcsap a véleményekre vonatkozó interszubjektív egyetértés vizs-
gálatába. locke úgy tesz, mintha ez csak az előbbi meghosszabbítása lenne, 
de hamarosan kiderül, hogy a tudás és a vélekedés igen bonyolult szerke-
zettel rendelkezik: „Miután a cselekvés és a vakság e múlékony állapotában, 
melyben vagyunk, szükség van a tudás nélküli, sőt gyakran igencsak gyön-
ge alapokon nyugvó meggyőződésre, ezért inkább saját tájékozódásunkra 
kellene törekednünk, mintsem mások kényszerítésére.”12 Furcsa mondat: a 
vakság állapotában élünk, és ahhoz, hogy ebben orientálódni és cselekedni 

8 john locke: értekezés az emberi értelemről. Fordította Vassányi Miklós és csor-
dás Dávid. osiris kiadó, bp., 2003, 748. Az angol eredeti: „since, therefore, it is 
unavoidable to the greatest part of men, if not all, to have several opinions, without 
certain and indubitable proofs of their truth; and it carries too great an imputation 
of ignorance, lightness, or folly for men to quit and renounce their former tenets 
presently upon the offer of an argument which they cannot immediately answer, 
and show the insufficiency of: it would, methinks, become all men to maintain 
peace, and the common offices of humanity, and friendship, in the diversity of 
opinions; since we cannot reasonably expect that any one should readily and 
obsequiously quit his own opinion, and embrace ours, with a blind resignation to 
an authority which the understanding of man acknowledges not.” http://www2.
hn.psu.edu/faculty/jmanis/locke/humanund.pdf, 654.o. 

9 john locke az értekezés az emberi értelemről, i. m., 31–32.
10 I. m., 31.
11 I. m., 749. 
12 I. m., 750. 
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tudjunk, szükségünk van valamilyen előzetes meggyőződésre, amely még 
nem áll a tudás szintjén. A filozófus vagy a gondolkodó ember így elveszti 
kitüntetettségét, az ő tudásában is bőven vannak igazolatlan tudás-elemek. 
„elvégre hol van az az ember, aki vitathatatlan bizonyítékkal rendelkezik 
mindannak igazságáról, amit vall, illetve mindannak valótlanságáról, amit 
csak elítél?”13 A válasz egyértelmű: a gondolkodó ember, a filozófus sem 
ilyen, és ezért inkább a saját „felvilágosításán”, látóvá-tételén kellene fára-
doznia, és nem mások erőszakos megtérítésén. 

*
 
Tudjuk, hogy leibniz az újabb értekezések az emberi értelemről című köny-
vében locke-kal dialogizálva Pierre coste 1700-ban megjelent francia for-
dítását használta. Azt sejthetjük, hogy coste fordításai inkább értelmező és 
parafrazáló jellegűek. először úgy tűnik, hogy leibniz kommentárjában 
nem fognak meglepő dolgok történni. „Valóban, amit a leginkább okunk 
van kárhoztatni az emberekben, az nem a vélekedésük, hanem az elbizako-
dott ítéletük, mellyel mások ítéleteit kifogásolják: mintha bizony oktalan-
nak vagy elvetemültnek kellene lenni ahhoz, hogy tőlük eltérően ítéljünk. 
ez azokban a szerzőkben, akik a közösség körében ilyen indulatokat és 
gyűlöleteket gerjesztenek, a fennhéjázó és kevéssé méltányos szellem kö-
vetkezménye, mely uralkodni vágyik, és amely semmiféle ellentmondást 
nem képes elviselni.”14 De már ebben is van egy bizonyos – nagyon halvá-
nyan érezhető – elmozdulás. Azok, akik másokra rá akarják kényszeríteni 
a maguk nézeteit, már nem a gondolkodók vagy a filozófusok, hanem azok, 
akik a „közösség körében […] indulatokat és gyűlöleteket gerjesztenek”. 
ezek a véleményformálók, a modern nyilvánosság meghatározó alakjai. 
ez azonban egy további elmozduláshoz vezet, amely mindenekelőtt zavar-
ként érzékelhető. leibniz most megkülönbözteti egymástól a méltányosság 
és a jámborság szempontjait. A méltányosságra mindaz igaz, amit locke 
elmondott: nem ildomos olyasmit számon kérni az embereken, amit mi 
magunk sem tudunk teljesíteni, vagy másként fogalmazva: ami a megisme-
rés általános szerkezetére vagy helyzetére vonatkozik. „Ha a méltányosság 
azt követeli, hogy megkíméljük az embereket, úgy a jámborság azt rendeli, 
hogy megmutassuk, ahol az helyénvaló, kártékony dogmáik rossz hatását, 
például azokét, akik egy tökéletesen bölcs, jó és igazságos Isten gondviselé-
sével szállnak szembe, valamint a lelkek ama halhatatlanságával, amely által 
fogékonnyá válnak az isteni igazságosság megnyilvánulására: nem beszélve 

13 I. m. 749. 
14 gottfried Wilhelm leibniz: újabb értekezések az emberi értelemről. Fordította bo-

ros gábor et al., l’Harmattan kiadó – szegedi Tudományegyetem Filozófia Tan-
szék, 2005, 455. 
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a többi veszedelmes nézetről az erkölccsel vagy a politikával kapcsolatban.”15 
leibniz észreveszi, hogy locke annyira megértő akart lenni az emberek-
kel szemben, hogy közben elvesztette a valóban veszélyes nézetek cáfolatára 
vonatkozó képességet. Igaz, hogy azt locke is írja: az lenne a legjobb, ha 
minden ember „békességben maradna [és] teljesítené az emberiség közös 
kötelességeit”.16 ezek a veszélyes nézetek leibniz szerint az isteni gondvise-
lést és a lélek halhatatlanságát függesztik föl. De talán nem is ezekről van szó 
elsősorban, hanem ezek következményeiről: az isteni igazságosság félreis-
meréséről. s aztán következik egy meglehetősen határozatlan utalás, amely 
az egyéb veszedelmes nézetekre, az erkölcsre vagy a politikára vonatkozik. 
ezt tekinthetnénk a lehetséges világok legjobbikára utaló vonásnak is: azok-
kal szemben kell érvelni, akik nem veszik észre vagy tudomásul, hogy ebben 
a világban az isteni igazságosság működik. locke nagy hibája az volt, hogy 
a felvilágosodást csak ön-felvilágosításként értelmezte; ezzel szemben a fi-
lozófus igenis birtokában van egy olyan isteni igazságosságnak, amelyről 
meggyőzhet, de meg is kell győznie másokat. A filozófus így bizonyos érte-
lemben újra kitüntetett szerepet kap. Azok viszont, akik ezeket az alapvető 
„értékeket” (most nevezzük őket így) ignorálják, „szabad folyást engednek 
állatias szenvedélyeiknek, elméjüket mások elkábítására és megrontására 
fordítják, és ha becsvágyók és csak egy kicsit szívós természetűek, akkor 
képesek lesznek saját gyönyörük vagy előmenetelük végett a föld valameny-
nyi szegletét tűzbe borítani. ebből a fajtából többet is ismertem, akiket már 
elragadott a halál.”17 érdemes arra is fölfigyelni, hogy leibniznél locke-kal 
ellentétben nem általában az emberi tudásról van szó, és nem az emberek 
általános vélekedéséről, hanem a filozófusokkal szemben bizonyos embe-
rek vagy egy embercsoport áll. „Mi több, véleményem szerint azzal, hogy 
hasonló tervek férkőznek be lassanként a divatos könyvekbe, valamint azon 
nagy világfiak elméjébe is, kik a többieknek példát adnak, és akik az ügyek 
felett rendelkeznek, előkészítenek mindent egy olyan általános fordulathoz, 
mely egész európát fenyegeti […].”18 Miről is beszél itt leibniz? egy olyan 
világról, amit a „divatos könyvek” és a „világfiak” uralnak. Azt is mondhat-
juk, hogy ez a 17-18. század fordulójának szalonvilága. (a) A divatos könyvek 
nagy valószínűséggel elsősorban a regényeket jelentik. leibniz a Teodícea 
egyik helyén így fogalmaz: „Vannak olyan esetek, amelyek szembehelyez-
kednek a valószínűséggel, és amelyeket ha hihetővé vannak téve, készséggel 
elismerünk. Van egy kis, spanyolból lefordított regény, melynek ez a címe: 
Ne higgyenek el mindent, amit látnak.”19 „De azt nem lehet tagadni, hogy az 
olyan regények, mint a Fräulein von scudery-ről vagy az octaviáról szólók, 

15 I. m., 453.
16 john locke: értekezés az emberi értelemről, i. m., 748. 
17 gottfried Wilhelm leibniz: újabb értekezések az emberi értelemről, i. m., 453. 
18 I. m., 453–454.
19 gottfried Wilhelm, leibniz: Die Theodicee. Hamburg, 1825, 64. 
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nem lehetséges világokat ábrázolnak.”20 De azt leibniznek mégis el kell is-
mernie, hogy a regények hozzájárulnak az ismeretek fejlődéséhez: „aki több 
elmés regényt olvas, és több érdekes elbeszélést hall, az több tudásra tesz 
szert, mint mások, még ha egy szó sem igaz abból, amit leírtak vagy lefes-
tettek előtte.”21 és ide kívánkozik Voltaire Candide-jának egyik jelenete is: 
„látták – így az abbé úr – gauchat-nak, a teológia doktorának a regényét? 
Igen – felelte az egyik vendég – de nem tudtam befejezni. Van egy csomó 
ripők írásunk, de egyik sem olyan ripők, mint gauchat, a teológus köny-
ve,”22 (A franciában a szóban forgó regény jellemzéseként az „impertinent” 
jelző áll, amely szemtelent vagy pimaszt jelent, és ennyiben nem szólja le 
általában a regényt.)23 (b) Tudjuk, hogy leibniz különösen kedvelte Pierre 
bayle 1682-ben megjelent könyvét: Pensées diverses, écrites á un docteur de 
Sorbonne, á l’occasion de la cométe. ebben számos leírást találunk az udvari 
mentalitásról, miközben a könyv egy általános tévhitet próbál eloszlatni: az 
udvarban nem az ateizmus elterjedését láthatjuk.24 Nem szabad az érték-
rend vagy a mentalitás vizsgálatakor csak ezt az egy szempontot érvényesí-
tenünk. A döntő vonás az, hogy az udvarnál kevésbé veszik figyelembe a lel-
kiismereti szempontokat, és így „több vakmerőség, szokás és alkalom van a 
bűnözésre”.25 bayle azt állítja, hogy az Isten-tagadás nem vezet feltétlenül az 
erkölcsök megromlásához.26 „egyébként XI. lajos egy tagadhatatlan példá-
ja annak […], hogy valaki lehet egyszerre istentelen és mégis nagyon rendes; 
az ájtatosság ezernyi jelét adta […]. ez az úr […] hatalmas pénzösszegeket 
ajánlott fel a Miasszonyunk-templom építésére, és elrendelte a déli harang-
szót, hogy az embereket emlékeztesse arra, hogy mikor kell imádkozniuk 
az angol köszöntőt.”27 és persze vannak olyan példák, amelyek arra utalnak, 
hogy a hit hanyatlása gaztettekhez vezet. bayle nagy előszeretettel a 16. szá-
zadbeli katharina de Medicire hivatkozik, aki a nagynevű firenzei Medi-
ci-családból származott, és a II. Henrikkel kötött házassága révén 1547-től 
Franciaország királynője volt. Híressé-hírhedtté az a parancs tette, amellyel 
szent bertalan éjszakáján több ezer hugenottát öletett meg. Az ő udvaráról 
írja bayle: „Már említettem, hogy ebben az udvarban nagyban hódoltak a 
varázslásnak, és könnyen következtethetünk arra, hogy habár ugyanabban 
az Istenben hittek, de mégis mindenféle istentelenséget követtek el. és az is 
biztos, hogy a szemérmetlenség és a pompa egy zabolátlan szemtelenség-
gel diadalmaskodott, és az árulások, a megmérgezések és az orgyilkosságok 

20 I. m., 243.
21 gottfried Wilhelm leibniz: újabb értekezések az emberi értelemről, i. m., 340. 
22 Voltaire: candide, i. m., 88.
23 A német fordításban a „jämmerlich” (nyomorúságos) kifejezés áll, amely ugyan-

úgy a regény általános leszólása felé mutat. 
24 Pierre bayle: Verschiedene Gedanken über einen kometen. leipzig, 1975, 332. 
25 Uo. 
26 I. m., 285.
27 I. m., 332. 
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annyira elterjedtek voltak, hogy az emberek puszta játéknak tartották, hogy 
eltávolítsák az életből azokat, akiknek a halálától valamilyen előnyt remél-
tek.”28 – Az udvari emberek így nem tudatlanok a vallási kérdések tekinte-
tében, de ugyanakkor a lelkiismeretük nem akadályozza meg a tetteiket, és 
ezért inkább azt kellene mondanunk, hogy a lelkiismeret-furdalás szorult 
vissza. Amit bayle leír, az végül is a gátlástalanság.29 leibniz biztosan nem a 
gyilkosságban megnyilvánuló gátlástalanságra gondol, de ezzel együtt en-
nek veszélyeit is állandóan ébren tartja. 

*

leibniz jellemzésében a gátlástalanság a regényirodalomhoz kötődik: egy 
bizonyos karakter megfelel egy álvalóságnak. ez a kettő mintha egymásra 
utalna és egymást támogatná. később talán ez lesz az újságírás megítélé-
sének alapja. A Candide-ban ezt olvassuk: „Faragatlan fatuskó […], azzal 
próbál pénzt keresni, hogy leszól minden darabot és könyvet; gyűlöl min-
denkit, ha sikert ér el, mint ahogy az eunuchok gyűlölik az élvezőket; kígyó 
ez, irodalmi kígyó, sárral és méreggel táplálkozik; egyszóval röpiratszerző.”30 
C’est un folliculaire. ez még az újságírón belül is egy megvető cím: zugújság-
író vagy pamflet-író. ő mindent negatívan lát, mindenben a rosszat keresi, 
mindenben a botrányt látja. és aztán a Candide egy másik helyén egy botrá-
nyos esemény után a főhős így sóhajt föl: „Mi hasznom van belőle, ha a nyo-
morúságos napjaimat […] lelkiismereti kínok és kétségbeesések közepette 
kell leélnem?”31 Aztán jön a kérdés: „és mit fog erről írni a trévoux-i újság?”32 
Az újságok és a folyóiratok így nem egy új valóságot találnak ki, hanem tú-
loznak, az igazságot elviszik egy szélső pontig. ennek már a fogalmában 
benne van a gátlástalanság, mint alapvető beállítottság. ezt a beállítottsá-
got már Pierre bayle is leírta: „Ne keressük könnyedén egy király érdemeit 
[…] egy újságban vagy dicsőítő beszédben. Tudjuk – mielőtt elolvasnánk az 
ilyen írásokat –, hogy a király ezekben a világ legnagyobb uralkodója, nem 
leszámítva Nagy sándort és cézárt. Minden morgás nélkül elviseljük tehát, 
ha ezekben csupa pompázatos fogalommal találkozunk.”33 bayle leírásából 
egy ellentétes tendencia rajzolódik ki: az újságok nem mindent lefelé húz-
nak, hanem mindent megdicsőítenek. A kirajzolódó világ ezért vagy velejé-
ig romlottként vagy tökéletesként jelenik meg. egy valamire nincs mód: egy 

28 I. m., 333. 
29 Uo. 
30 Voltaire: candide, i. m., 86. 
31 I. m., 56. A fordítást módosítottam: W.j. 
32 Volt egy híres lexikon, a Dictionnaire de Trévoux , amit a 18. században Trévoux 

városban a jezsuita rend tagjai adtak ki. A magyar fordítás innen veszi az ötletet, 
és a journal de Trévoux-t szabadon jezsuita Hírharsonának fordítja. 

33 Pierre bayle: Verschiedene gedanken über einen kometen, i. m., 213. 
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józan, kiegyensúlyozott, realisztikus kép megalkotására. A gátlástalanság 
– és most mindegy, hogy merre torzít – abból indul ki, hogy olvasmány-ér-
téke csak a torzításnak van. Ugyanakkor bayle arra is rámutat, hogy ennek 
a torzításnak tudatában is vagyunk: „De ha a történetíróink a pompázatos 
leíráson keresztül szeretnének megbecsülést szerezni, és hagyják magukat 
elkápráztatni, úgy viselkedve, mint a dicsőítő szónokok, akkor […] egész 
európa nevetségessé fog tenni minket, úgy, mint ahogy mi korábban kine-
vettük a spanyolokat, akik hihetetlen magasságokba emelték V. károly és II. 
Fülöp dicsőítését.”34 ez az effektus valószínűleg nem működik ilyen erőtelje-
sen a negatív torzítások esetében, de mégis ugyanerről az összefüggésről van 
szó. bayle megjegyzéséből azonban az is fontos, hogy az újságokat nem lehet 
megváltoztatni, ez az általános sajátosságuk, csak arra kell vigyázni, hogy 
amit írnak, azt ne tekintsük történelmi igazságnak. Mert akkor ki fognak 
nevetni minket. 

*

leibniz nem a túlzásban megnyilvánuló gátlástalanságot látja veszélyesnek, 
hanem az új valóság teremtését és a világfiak megjelenését. „Tudom, hogy 
jó szándékú és igen kiváló emberek állítják, hogy e teoretikus nézeteknek a 
gyakorlatban kisebb a hatásuk, mint gondolnánk, és azt is tudom, hogy van-
nak olyan kitűnő természetű emberek, kiket a vélekedések semmi hozzájuk 
méltatlanra rá nem vesznek.”35 erre azt válaszolhatnánk, hogy itt nem csak 
teoretikus nézetekről van szó, hanem ezek a nagy világfiakban is testet ölte-
nek, akik sok embernek példaképként szolgálnak. leibniz azonban nem így 
érvel, hanem a következőképpen: akik maguk „spekuláció útján” jutottak el 
a téves nézetekhez, általában nem vonják le ezek gyakorlati következménye-
it. „ezen kívül ügyelnek annak a szektának a méltóságára is, melynek veze-
tői, és elmondhatjuk, hogy epikurosz és spinoza például teljesen példaérté-
kű életet élt.”36 Azt mondhatjuk tehát, hogy leibniz a filozófia történetében 
két nagy eltévelyedést lát, egyet az ókorban, egyet pedig az újkorban. (1) 
cicero így jellemezte epikurosz tanítását: „Tehát azt kutatjuk, mi a legfőbb, 
leglényegesebb jó. ennek valamennyi filozófus szerint olyannak kell lennie, 
hogy mindent erre kelljen visszavezetni, de ezt semmi másra. ezt epikurosz 
az élvezetben találja meg, amit a legfőbb jónak tart, a fájdalmat pedig a leg-
főbb rossznak.”37 és ezt epikurosz a lehető legtermészetesebbnek tünteti fel: 
„Minden élőlény születése pillanatától kezdve az élvezetet keresi, és ennek 
örül, mint legfőbb jónak, a fájdalmat utálja, mint legfőbb rosszat, és ameny-

34 Uo. 
35 gottfried Wilhelm leibniz: újabb értekezések az emberi értelemről, i. m., 453. 
36 Uo.
37 Marcus Tullius cicero: a legfőbb jóról és rosszról. Fordította Vekerdi józsef. 

kairosz kiadó, 2007, 62. 
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nyire bírja, távol tartja magától.”38 Nem tudjuk persze, hogy leibniz mire 
gondol pontosan, de valószínűleg az Istenre utaló gondolatok állnak a hát-
térben. lucretius így foglalta össze epikurosz vonatkozó tanítását: „Miért 
zúzza szét az Isten az ellenséges / Villámcsapással az istenek szent templo-
mait, sőt a saját székhelyét / és zúzza szét az istenek pompázatosan megfor-
mált képeit, / Még a saját képét is megbecsteleníti egy szörnyű nagy sebbel?”39 
De bárhogyan is értelmezzük ezeket a sorokat, az biztosnak tűnik, hogy a 
jó élet vonatkoztatási pontja az emberi élvezet, és Istennek ebben semmi-
féle szerepe sincs. (2) Moses Mendelssohn így jellemezte spinoza tanítását: 
„A hitetlen azért ragaszkodik olyan makacsul a maga előzetesen kialakított 
nézeteihez, mert a becsmérlést tekinti a legerősebb fegyvernek, amivel harc-
ba lehet szállni ellene; és az elfogulatlan kedélyek őt tekintik a sértett félnek, 
és puszta nagyvonalúságból az ő pártját fogják.”40 Az ateizmus így egy erős 
kisugárzó erővel rendelkezik, ezért spinoza filozófiája spinozizmussá alakul 
át. De miért lenne ateista spinoza filozófiája, amikor az Isten fontos szerepet 
kap benne? „Istenen a feltétlenül végtelen lényt értem, azaz a végtelenül sok 
attribútumból álló szubsztanciát, amelynek mindegyike örök és végtelen lé-
nyeget fejez ki.”41 De leibniz Teodícea című művéből tudjuk: Franz cuper, 
egy „szociniánus” 1676-ban feltárta és leleplezte a spinozai koncepcióban 
rejlő „ateizmus” nyomait.42 ezt követően hatalmas vita alakult ki: csak úgy 
szaporodtak a vád- és védőbeszédek.43 Amikor Friedrich Heinrich jacobi 
1785-ban megjelenteti a Spinoza-könyvecskét, akkor már nagyrészt e vita 
érveire támaszkodik. és ő végül is a következőt szűri le: spinoza döntően az 
oksági elmélete miatt ateista; ennek az elméletnek a középponti gondolata 
pedig epikuroszra visszanyúlva határozható meg: ex nihilo nihil ft. Vagy, 
ahogy lucretius megfogalmazza: „A semmiből semmit sem tud létrehozni 
az isteni teremtés.”44 ez a gondolat került a spinozai koncepció centrumá-
ba, holott spinoza le sem írta. – Mindenesetre így jön létre egy kontinuitás 
epikurosz és spinoza között; és így sikerült tehát azonosítani a veszedelmet. 
„Tudom, hogy jó szándékú és igen kiváló emberek állítják, hogy e teoretikus 
nézeteknek a gyakorlatban kisebb a hatásuk, mint gondolnánk […].”45 De 

38 Uo.
39 lukrez: Über die Natur der Dinge. szerk.: johannes Mawaldt, 1924. VI. könyv, 224. 
40 Moses Mendelssohn: Philosophische gespräche. In: uő: Gesammelte Schriften, 1. 

kötet 15. – „Spinoza összes ellenfeléből Wolf az egyetlen, aki ennek a feddésnek 
nincs alávetve. ez a nagy világbölcs a spinozizmust – mielőtt megcáfolná – a meg-
felelő fénybe állítja. A legerősebb oldaláról mutatja meg, és éppen ezzel tárja fel a 
legjobban a gyenge pontjait. Aki figyelmesen elolvasta a cáfolatait, biztosan soha-
sem fog abba a kísértésbe esni, hogy egyetértsen Spinozával.” Uo.

41 spinoza: Etika. Fordította szemere samu, gondolat kiadó, bp., 1979, 9.
42 gottfried Wilhelm leibniz: Die Theodicee, i. m., 393. 
43 I. m., 393–394.
44 lukrez: Über die Natur der Dinge, i. m., 1. könyv, 33. 
45 gottfried Wilhelm leibniz: újabb értekezések az emberi értelemről, i. m., 453. 



WEISS jÁNoS 
a katasztrófa a lehetséges világok legjobbikában

367

nem árt óvatosnak lenni. jön a követők generációja, amelynek tagjai gya-
korlati következményeket szeretnének levonni a mester tanításából. „ezek 
az alapok azonban többnyire nincsenek már meg tanítványaikban vagy 
követőikben, akik nem érezvén többé magukban a figyelő gondviseléstől 
és a fenyegető jövőtől való zavaró félelmet, szabad folyást engednek állatias 
szenvedélyeiknek […].”46 leibniz egy kicsit jobban megnyomja a tollát: „ál-
latias szenvedélyek” alatt az istentelen vágyakat érti. Így azonban mintha 
az istentelenség megalapozásától visszajutottunk volna epikurosznak a jó 
életre vonatkozó tanításához: „ennek értelmében [az epikureisták szerint] 
mintegy természettől fogva, ösztönösen lelkünkbe van oltva az az ismeret, 
amelynek alapján az egyiket elérendőnek, a másikat elutasítandónak érez-
zük.”47 Mindenesetre a tévképzetek nem azonnal válnak valósággá, hanem 
egy-két generációs csúszással. ebben a generációs átmenetben elkopnak a 
gyakorlati átmenet előtt álló gátak. és aztán leibniz ezt írja: „ebből a faj-
tából többet is ismertem, akiket már elragadott a halál.”48 Mintha szerzőnk 
most egy kicsit visszakozna, de ugyanakkor konkrétabb is lesz. eredetileg 
gondolhatott volna pl. epikurosz tanítványaira, így lucretiusra is, de az 
adott korba való áthelyezés azt sugallja, hogy egyértelműen spinoza tanít-
ványairól van szó. De ha ez az átmenet ilyen általános, akkor hogyan lehet 
egyidejűleg ennyire ritka is? 

*
 
leibniz egy furcsa összefüggést állít fel: a divatos könyvek és a világfiak 
elterjedése az ateista filozófia következményei. ezekkel a faktorokkal lehet 
nagyjából jellemezni a saját korunkat. Mindennek eredményeként egy ál-
talános „fordulat” következik be (az eredetiben: revolution), „amely egész 
európát fenyegeti”.49 európát ekkoriban még nem használták a közös kul-
turális örökség megjelölésére. Nézzük, hogy Thomas Morus hogy használ-
ja: „Tudniillik európában szentek és mindenhol sérthetetlenül fenségesek 
a szövetségek, különösen azokon a részeken, amelyeken krisztus hite és 
vallása uralkodik. Mert a fejedelmek egyrészt igazságosak és becsületesek, 
másrészt tisztelik és félik a pápát.”50 európa itt még egyértelműen leíró fo-
galom, a kereszténység, avagy a pápa uralma alatt álló világot nevezzük eu-
rópának. sőt, néha még leibniz is ebben a tisztán leíró értelemben használja 
a fogalmat. „A háborúk nélkül (amelyek európát a királyi társaságok vagy 
akadémiák első megalapítása óta feldúlták) már messzire jutottunk volna, 

46 Uo. 
47 Marcus Tullius cicero: A legfőbb jóról és rosszról, i. m., 63. kiemelés tőlem: W. j. 
48 gottfried Wilhelm leibniz: újabb értekezések az emberi értelemről, i. m., 453.
49 I. m., 454.
50 Morus Tamás: utópia. Fordította kardos Tibor. cartaphilus könyvkiadó, 2011, 

115. 
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és ott tartanánk, hogy munkálkodásunkból hasznot lehetne húzni.”51 Azt 
gondolhatnánk, hogy ezt a fogalmat akár a „tradícióval” is helyettesíthet-
nénk. De a felvilágosodásban ez a fogalom nemigen jön szóba, mert ott az 
előítélethez kapcsolódik. bayle egyenesen a „tradíció előítéleteiről” beszél, 
majd így folytatja: „De miért nem tudjuk látni, hogy mi játszódik le az em-
berek értelmében, ha kiválasztanak maguknak egy véleményt? Meg vagyok 
győződve róla, hogyha ez lehetséges lenne, akkor észrevennénk, hogy a sok 
ezer ember helyeslése csak két vagy három ember tekintélyére vonatkozik, 
akik egy tantételt ismertté tesznek. Azt hinné az ember, hogy pontosan és 
alaposan megvizsgálták. ezek az ügyességük előítéletével másokat is meg-
győznek. ezek pedig további embereket győznek meg, akik a természetes 
lustaságuknál fogva hajlamosabbak arra, hogy mindazt, amit mondanak 
nekik, inkább elhiggyék, mint megvizsgálják. Ily módon napról napra nö-
vekszik azoknak a száma, akik mindent könnyen elhisznek.”52 leibniz talán 
az első, aki a „tradíció” szót a közös „örökség” értelmében használja. „ezért 
van, hogy néhány róma pártján álló, józan ítéletű teológus, látván, hogy az 
egyház tekintélyes – azaz az egyik legmagasabb méltóságú, s a legtöbbek 
által elismert tekintély – nem lehet bizonyos az érvelés terén, a hagyomány 
név alatt egyedül a tények tanúsítására korlátozta azt.”53 Hogy állunk tehát 
európával mint egy meghatározott tradíció-összefüggéssel? európa a régi 
görögöktől és rómaiaktól keltezhető, akik „többre tartották szerencséjük-
nél, sőt, akár életüknél is a haza szeretetét, a közjót és az utókor tiszteletét”.54 
A régi görögöknek és a rómaiaknak ez az öröksége a kereszténységgel szállt 
át a mai európára. (Hogy pontosan hogyan, azt leibniz nem fejti ki.) De a 
kereszténység problematizálása ezeket az értékeket és orientációkat válság-
ba taszítja. A kereszténység megingása és a képzeletbeli világok kialakítása, 
valamint a világfiak megjelenése kéz a kézben jár. Ami hátra szorul, az a kö-
zért viselt felelősség. ez legfeljebb a korai keresztény közösségekre volt igaz. 
Hagyományosan azonban a közösségi szempontokat a gazdaság kibontako-
zása fenyegeti; így már Arisztotelésznél is. „A pénzszerző életforma mindig 
bizonyos kényszert ró az emberre, s a gazdagság nyilván nem lehet a keresett 
jó, mert csak arra való, hogy felhasználjuk, s nem önmagáért, hanem másért 
van. ezért […] inkább a fentebb említett célokban kereshetné valaki a jót, 
mert azokat legalább önmagukért szeretjük.”55 Mivel a gazdaság által uralt 
élet nem szabad, ezért kívül esik az etika területén. Vagyis a gazdaság által 
dominált világban nem is lehet a „jó életről” beszélni. A gazdaság esetleges 
expanziója így a jó élet lehetőségeit szorítja vissza. és az újkorban ez a ten-
dencia folytatódik. Thomas Morus írja: „Mindent pénzzel mérünk, s ezért 

51 gottfried Wilhelm leibniz: újabb értekezések az emberi értelemről, i. m., 335. 
52 Pierre bayle: Verschiedene gedanken über einen kometen, i. m., 43–44. 
53 gottfried Wilhelm leibniz: újabb értekezések az emberi értelemről, i. m., 513.
54 I. m., 454.
55 Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, i. m., 1096a. 
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sok teljesen hiú és fölösleges mesterséget kell űzni, ami csak a fényűzést és 
a szórakozást szolgálja.”56 Itt persze a közvetítések nem láthatók világosan: 
de valamiképpen a pénzgazdálkodással függ össze, hogy megjelenik a fény-
űzés és a szórakozás, de inkább azt gondolhatjuk, hogy a rájuk vonatkozó 
szükségletek mozgatnak mindent. és ezért megjelennek a hiú és fölösleges 
mesterségek, vagyis a luxus-cikkeket előállító foglalkozási ágak. leibniz 
már nem mondja, de a gondolatmenetet a következőképpen lehetne meg-
hosszabbítani: a kereszténység megingása (ha a korai keresztény közössége-
ket tartjuk szem előtt) összefügg a luxus-ipar megjelenésével és föllendülé-
sével. Vagy lehet, hogy a luxus-ipar megjelenése vezet a képzeletbeli világok 
megjelenéséhez és a világfiak föllépéséhez? 

*

Az előbbiekben azt próbáltam megmutatni, hogy leibniznél magánál is – 
egy kitekintés erejéig – megjelenik egy történelmi-társadalmi válság képe 
(amelyet akár katasztrófának is tekinthetünk). De mi lesz ilyen körülmé-
nyek között a lehetséges világok legjobbikával? „Ha még kigyógyítjuk ma-
gunkat ebből a ragályos lelki betegségből, melynek káros hatásai már mu-
tatkoznak, akkor talán elejét vehetjük a rossznak, ha ellenben tovább terjed, 
úgy a gondviselés gyógyítja majd ki az embert, maga a fordulat által, amely 
ebből kell hogy szülessen: minthogy bármi történjék is, végeredményben 
többnyire minden a lehető legjobbra fordul […].”57 láttuk, hogy ez a ra-
gályos betegség az „európai emberiség válsága” – de leibniz szerint nem 
kell izgulnunk, mert a gondviselés fenntartja ennek a világnak a „jóságát”. 
ennek a konstrukciónak azonban vannak bizonyos előfeltevései: a lehetsé-
ges legjobb világ most éppen fel van függesztve, a gondviselés majd és végső 
soron fogja helyreállítani. ez azonban meglehetősen nehezen értelmezhető, 
mert az időbeli paraméterek nem adhatók meg egyértelműen. Most már 
értjük, hogy nagy valószínűséggel ebből indult ki Voltaire meglehetősen 
heves bírálata, amelyet most egy újabb passzussal szeretnék szemléltetni. 
„sose volt szebb, fényesebb, frissebb, jól rendezettebb gyülekezet, mint ez 
a két hadsereg. kürtök, sípok, trombiták, dobok és még inkább az ágyuk 
oly összhangban olvadtak össze, amilyent a pokolban sem hallhattak még. 
előbb az ágyuktól fordult fel hat-hatezer ember mindkét felöl; aztán a pus-

56 Morus Tamás: Utópia, i. m., 71. „Ha arra a pár mesterségre osztanánk szét a dolgo-
zó tömegeket, amit a természetes szükséglet igényel, akkor a túlzott termelés kö-
vetkeztében, ami ez esetben okvetlenül létrejönne, az árak bizonnyal leszállnának, 
és a munkások nem tudnák többé ebből életüket fenntartani. Hátha még munkába 
fognák, hasznos munkába, mindazokat, akiket eddig a dologtalan foglalkozások 
tartottak lekötve […] – könnyen átláthatod, hogy milyen kevéske idő elég lenne 
a szükségleti cikkek, valamint az igazi, természetes élvezeteinket szolgáló javak 
előállítására.” I. m., 71–72. 

57 gottfried Wilhelm leibniz: újabb értekezések az emberi értelemről, i. m., 454. 
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kák oltottak ki vagy kilenc-tízezer gazembert, akik a világok legjobbjának 
szennyezték be a felszínét. A szuronyok is nyomósan érveltek, s kellő okául 
szolgáltak pár ezer ember halálának. Az egész emberveszteség harmincezer 
lélekre rúghatott.”58 Ha Voltaire nem ilyen pamfletszerűen fogalmazza meg 
a kritikáját, akkor valószínűleg ezt kellett volna mondania: (a) a gondvise-
lés nem fogja helyreállítani a lehetséges világok legjobbikát; (b) a lehetséges 
világok legjobbika soha nem is létezett. kézenfekvő lenne természetesen el-
fogadni ezt a magyarázatot, de ezzel együtt a válság bemutatásának egész 
szisztematikus kerete is elesne. ezért inkább a következő kérdés megfon-
tolását javaslom: szükség van-e a válság tudatosításához arra, hogy helyre-
álljon a lehetséges világok legjobbika, vagy szerényebben fogalmazva: hogy 
leküzdhető legyen a válság (a katasztrófa)? Azt mondhatnánk, hogy ez at-
tól függ, hogy szükség van-e az ember aktív közreműködésére. De ez nem 
is olyan biztos: azt is el lehetne képzelni, hogy a gondviselés „elvárja” az 
embertől a válság felismerését, még abban az esetben is, ha asz ember ga-
rantáltan semmit sem tehet. leibniz diagnózisa mintha éppen ezt sugallná; 
miközben e válság tudatosítása éppen a filozófus dolga. és úgy tűnik, hogy 
ez előtt nem is áll különösebb akadály. A kereszténység válsága több mint 
szemet szúró. egy valamivel azonban leibniz egyáltalán nem számolt: a 
válság elkendőzésére a társadalom maga is erőfeszítéseket tehet, kialakítva 
az önigazolás mechanizmusait. (A katasztrófát így egy másik katasztrófa te-
szi láthatatlanná.) Ilyenkor azt próbálják elhitetni velünk, hogy ez a világ itt 
és most a lehetséges világok legjobbika. leibniz még nem tudott arról, hogy 
van egy meta szintű válság is: a válságot megdicsőülésként is fel lehet mu-
tatni. (Ha nem is mindig, és nem is mindenféle válságot.) De azt legalábbis 
elképzelhetőnek kell tartanunk, hogy Voltaire már maga is ezért bírálja a 
leibnizi elméletet: leibniz tulajdonképpen egy katasztrofális világot próbált 
föltüntetni a lehetséges világok legjobbikaként. és ez nem vet túl jó fényt 
magára a filozófiára sem, amely ebben az értelemben a világ megdicsőí-
tésére törekszik. A leibnizi filozófiát így nem annyira az állításaiért, mint 
inkább az apologetikus felhangjaiért bíráljuk. „Uram, biztosan azt tartja, 
ugye, hogy minden a legjobban van a fizikai és a szellemi világrendben, s 
hogy ugyebár semmi, de semmi se történhetett másképp?”59 Még egy kicsit 
fordítva az összefüggésen: leibniz kordiagnózisa a Candide szerint megelő-
legezi az újságírás kritikáját, de ugyanakkor az apologetika kidolgozásával 
megelőlegezi a tömegkultúra egyik legalapvetőbb vonását. Így egy olyan 
világ kezd el körvonalazódni, amely nemcsak maga a pokol, hanem amely 

58 Voltaire: candide, i. m., 13. (és ebben még a leibnizi elégséges ok elve is el van 
rejtve.) 

59 I. m., 89–90.
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önmagát ugyanakkor a mennyországnak is tudja.60 leibniz így két elméleti 
konstrukció között ingadozik: egyrészt leír egy történelmi-társadalmi a vál-
ságot (egy katasztrófát), másrészt e válság elfedésére is kísérletet tesz. De mi 
lesz ezzel a világgal? Föl fog-e valaha is ébredni? leibniz azt mondja, hogy 
igen, végső soron, majd valamikor. De ki tud ébreszteni? ébreszteni csak az 
tud, aki maga már ébren van. De ez nem várható el sem a tömegkultúrától, 
sem a filozófiától. Hogy a gondviselés maga méltónak tartja-e az adott tár-
sadalmat az ébresztésre, valamikor (végső soron), abban csak reménykedhe-
tünk; rászolgálni nem tudunk (nem tudtunk). 

60 ez a leírás Adorno egyik gondolatát parafrazálja: ő a „totális integrációt” értelmezi 
a következőképpen: „a társadalom berendezkedése el tudja érni, hogy a pokol-
ban élünk, de a poklot egyúttal a mennyországnak tartjuk”. Theodor W. Adorno: 
Einleitung in die Soziologie. suhrkamp Verlag, 2003, 100. 
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Az éN és A REMéNy KONFIGURáCIóI. 
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FOGAlMáNAK MODERNItásBElI 
AlAKUlásáhOz

Az éN és A REMéNy KONFIGURáCIóI…

mit szabad remélni?

A filozófiatörténet vagy inkább a filozófiai tematizálás történeti irodalma-
inak egyik legszebb kérdésével Immanuel kant nyitja meg az emberre irá-
nyuló vizsgálódás addig nem tapasztalt terrénuma felé az utat: Mit szabad 
remélnem? ez a terület épp annyira tágas és titokzatos, mint amennyire 
intenzív erők alakítják, s adódik mód kiismerhetni benne magát az ember-
nek. Az önmagaság, az én, a személy, az individualitás, az intelligencia stb. 
fogalmai jelölik ki egyebek mellett ennek a területnek a problémamezejét, 
s olyan irányok, csomópontok és szökésvonalak hálózzák be, mint a gon-
dolkodás, az akarat, a tételezés, a feltételezés stb. kant az idézett kérdésével 
annyiban állítja s hangolja át az antropológiai kérdésfelvetést, hogy az em-
ber, mondhatni, legbelső, reziduálisan pulzáló aktivitását, a reményt állítja 
szétszakíthatatlan viszonyba a szabadsággal. Az embernek tehát sui generis 
antropológiai sajátossága a szabadság. Nem pusztán a szabad akarat, nem 
kizárólag a szabad választás lehetősége, nem tetteink következményeinek 
szabad mérlegelése, s belátásaink eszerint történő alakítása tehát az emberi 
szabadság érvényének hatóköre s próbaköve, hanem en bloc, antropológi-
ai meghatározottságunk s reflexivitásunk, más szóval esetleges (vagy esz-
tétikai) perspektivikusságunk neve a szabadság. A Mit szabad remélnem? 
kérdésének szabadságában kant szerint tudniillik egyszerre vannak jelen 
a kritikai filozófia sui generis, szisztematikailag elkülönített részei, a tudás 
transzcendentalitása és a tettek imperativikussága. A lehetségesség jegyé-
ben létező valami, amit mintegy a remény szabadsága vagy a szabadság 
reménye tart fenn, azért lehetséges egyáltalán, mert egyszerre érvényes rá, 
hogy „be kell következnie” s hogy „bekövetkezik”.1 Itt a „van” és a „kell” a 
következtetés, következmény sorában mint a lehetőség tagjai, tagolódásai 
1 Immanuel kant: a tiszta ész kritikája. Fordította kis jános. Ictus, szeged, 1995, 

605.
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feltételeződnek, pontosabban az imperatív és a létező a lehetőségben ér ösz-
sze, formálódhat meg egyáltalán. 

ezt a formaprincípiumot azért is szükséges a transzcendentális filo-
zófia kapcsán hangsúlyozni, mert az, hogy kant a megismerést előfeltétele-
zi, előfeltételezettnek tekinti, nem puszta döntés a filozofálásra hajlandó (s 
hajlamos) elme részéről, hanem annál jóval több: a világ gondolkodás révén 
történő újrateremtésének bátor felvállalása. Azaz nem egy már adottnak az 
elfogadó vagy épp kritikus (ap)percipiálása, a már valamiképp meglévőnek 
tudott, empirikusan tapasztalt dolog mimetikus-gondolati feltérképezése, 
hanem a világ megformálása az elme erőinek összhangja révén. A forma, 
a megformálódás produktivitása és konstruktivitása kantnál természete-
sen széles skálán mozog, a fogalom létrejöttéhez szükséges és az értelem-
ben működő sematizmust éppúgy jellemzi, mint a különböző alakokat 
felszabadultan figyelő képzelőerő gazdag játékát. Mindez „az emberi lélek 
mélyén rejtőző művészet, melynek valódi fogásait aligha olvashatjuk ki 
a természetből: soha nem tárulnak fel a szemünk előtt”2 – ahogyan ezt 
kant egy enthuziasztikus és emfatikus pillanatában megjegyzi. A forma 
mindamellett egyben lehatárolást is jelent, egy specifizált metszetet, kü-
lönleges kivágatot az én és a világ sajátosan áramló, olykor betömörülő, 
olykor ritkuló mentális, mediatív s kozmikus káoszából. A filozófus min-
dig arra tesz kísérletet, hogy e káoszt valamiképp megszelídítse. Ám hogy 
hol az a határpont, ahonnan a rálátás józansága és a perspektíva tisztasága 
még éppen nem ferdül el, zavarodik meg, azt részint azért sem tudhatjuk 
pontosan megmondani, mert folyamatosan módosul, tolódik, visszavonó-
dik, újrapozicionálódik, részint pedig, mert maga a forma rejti a felisme-
rés megannyi gazdag lehetőségcsíráját, és amíg nincs forma, addig nincs 
perspektivisztikus (rá)látás. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a kettő (a 
forma és a [rá]látás) performatív viszonyban van, miközben valamiképp 
mégiscsak konstatív módon követjük nyomon őket.

Nos, a lehetőségcsírák, ha élhetünk ezzel a képpel, leginkább a szub-
jektum filozófiai-esztétikai ítélőerejének a reflexió útján történő közvetítése 
révén találják meg a mindenkori különös motiválta általános formáikat. jo-
hann gottlieb Fichte éppen az ítélőerőnek az elme legfőbb képességeit (úgy-
mint értelem, ész, képzelőerő, vágyakozás) harmonizáló kimunkálásában 
látja kant zsenijének kitörölhetetlen jegyét. A filozófiai ítélőerő lesz szerinte 
az az elrugaszkodási pont, ahonnan elragadja kantot gondolkodása árama 
„végső célja felé”.3 Az ítélőerő voltaképpen a fakultások közötti közvetítő-
erejének köszönheti kitüntetett státuszát: „közvetítése a két másik képes-

2 I. m., 175.
3 johann gottlieb Fichte: A tudománytan, avagy az úgynevezett filozófia fogalmá-

ról. Meghívóirat gyanánt a szerzőnek az e tudományról tartandó előadásaihoz. 
Fordította Felkai gábor. In: Felkai gábor: Fichte. kossuth könyvkiadó, bp., 1988, 
187.



a böLCSESSéG koSzorúja
Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

374

ség összefüggését teremti meg.”4 Nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy 
ebben a Fichte által is affirmált kanti koncepcióban az én mint képességek 
(dünamisz) szabad játéktere inszcenálódik, mely bármelyik pillanatban 
megeleveníthető. sőt, az én maga ez a folytonosan, szituatíve vagy szukcesz-
szíve potencializálódó megelevenedés. Ám ez a potencialitás természetesen 
mindig más. Mindig máshogy és máshogy következik be vagy történik meg 
az én tudásának vagy intelligenciájának a létbe átforduló-aktivizálódó lehe-
tősége. Mindazonáltal létezik egy konstansnak tekinthető eminens formája 
a lehetőségnek, s ez nem más, mint a remény. A remény a par excellence tisz-
ta lehetőség. A realizáció kapujában a potencialitás minden erejével in actu 
születik a remény az énben. Állíthatjuk, hogy a modernitás évszázadaiban, 
miután egyebek mellett az isteni fennhatóság, a mitikus hátország vagy a 
logikus igazolhatóság támaszai eltűntek az ember mellől, az én számára a 
remény különös alakzatai maradtak önnön világkonstitutív erejét kibon-
takoztatni. Mi több, az én és a valamiképp hozzá társuló, őt meghatározó 
szabad reményalakzat adja ki leginkább a személy kontúrjait. 

Három szerző koncepcióján keresztül mutatom be, hogy az én és a 
remény kiasztikus konfigurációjaként felfogott modern személy fogalma 
miért tekinthető mindmáig az antropológiai filozófia újraértése próbakö-
vének. Fichte nyelvileg tételezett énfogalma, kierkegaard-nál az ipszeitás 
kérdése, végül a benjamin baudelaire-értelmezéseiben megjelenő kószáló 
alakja rajzolja ki azt a problématerületet, melyet szeretnék feltérképezni. 
ezek a szerzők mindnyájan a maguk sajátos módján adnak választ kant 
kérdésére: Mit szabad remélnem? – a modern személyt illetően, amely 
mind individualitásában, mind szocialitásában ellentmondásos fenomén. 
Fichténél a keresésben, kierkegaard-nál a gondozásban, benjaminnál pedig 
a vándorlásban konfigurálódik a remény. 

Fichte: a sorok és a gyűrű

Amikor tudománytani koncepciójának szükségességét s legitimitását tag-
lalja, Fichte a transzcendentális kritikai filozófia érvényességének körén 
belül maradva beszél saját gondolkodásáról. De ahogyan ennek az érvé-
nyességi körnek a kijelölhetőségéről beszél, az, mondjuk így, retorikailag 
sokatmondó: részint invencionalitásában (tárgya feltalálásában) kissé túlzó 
vagy amplifikatív, részint diszpozicionálisan (gondolatainak elrendezésé-
ben) a hiány vagy a negativitás felé engedékenyen nyitva egyben teret ad 
saját vállalkozása (tudománytan) jogosságának, e jogosság kifejtésének. 
Nézzük hát, mit is ír Fichte! 

4 I. kant: bevezetés az ítélőerő kritikájába. első változat. In: Uő: az ítélőerő kritiká-
ja. Fordította Papp zoltán. Ictus, szeged, 1996, 23.
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„A szerző tudja, hogy sohasem fog tudni olyat mondani, amire kant 
– közvetve vagy közvetlenül, határozottan vagy homályosabban – ne 
utalt volna már. A szerző az eljövendő korszakokra bízza eme férfiú 
zsenijének kifürkészését, aki arról az álláspontról, amelyen megtalálta 
a filozófiai ítélőerőt, mintha csak magasabb sugallat vezérelte volna, 
olyan erővel ragadta el végső célja felé.”5 

Az ismétléses szerkesztés és a feldúsított beszédmód mellett lássuk 
immár, hogy milyen „kiskaput” talál Fichte a kritikai filozófia „határán”! 

„A szerző mélységesen meg van győződve arról, hogy egyetlen emberi 
elme se nyomulhat előrébb annál a határnál, amely előtt kant megállt 
– elsősorban az ítélőerő kritikájában –, de amelyet sohasem határo-
zott meg, és a véges tudás végső határaként adott meg.”6 

Nos, a meghatározatlan határ paradoxiális alakzatában bújik meg az 
a, fogalmazzunk így, metaforikus többlet, amelyet Fichte saját tudomány-
tanában mobilizálni igyekszik a kanti elképzeléshez képest. A „tudás végső 
határának” meghatározatlanságában a lehetőség mintegy a visszájáról vagy 
negatívan határozódik meg: a tudománytan a transzcendentális filozófiá-
ban határtalanul maradt (tudás)határ megvonásának kísérlete. 

Mármost ez a kísérlet Fichténél kétségkívül az alaptételezés filozófiá-
jában ölt legtisztábban alakot. sőt az egyetlen alaptétel meglétének eviden-
ciájában: „a tudománynak […] nem lehet több, mint egy alaptétele, külön-
ben nem egy, hanem több tudományt tenne ki.”7 Mindazonáltal az egyetlen 
alaptétel szükségessége sem fedheti el az értelmező tekintet előtt a filozófus 
módszerének leginkább a keresés műveleteiben megformálódó jellegét. ke-
vésbé tehát a szisztematizációban, mint inkább „a keresés állhatatosságá-
ban” vélhetjük felfedezni a fichtei filozófia minuciozitását.8 Mi több, a tudo-
mánytani kísérlet(ezés) egyfajta performatív folyamatként feltételeződik, és 
e performativitás révén jöhet lére csak az alaptételezés: 

„Hogy létezik-e ilyen rendszer [ti. a tudománytan – V. T.], és – ami 
ennek feltétele – ilyen alaptétel, arról a vizsgálódás előtt nem tudunk 
dönteni. Az alaptétel nem bizonyítható sem puszta tételként, sem pe-
dig minden tudás alaptételeként. minden a kísérlettől függ.”9 

5 j. g. Fichte: A tudománytan…, i. m., 186–187.
6 I. m., 186.
7 I. m., 191–192.
8 I. m., 187. szerzőnk meg is jegyzi: „a szisztematikus forma nem a tudomány célja, 

hanem […] célja elérésének véletlenszerűen alkalmazható eszköze; nem a tudo-
mány lényegét képezi, hanem csak egy véletlen tulajdonságát.” I. m., 192.

9 I. m., 203. (kiemelés tőlem – V. T.)
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Nos, az egyetlen alaptétel evidenciája és a performatív kísérletezés/ke-
resés mozgása közti ellentétes viszony önmagában is elegendő feszültséget 
képez ahhoz, hogy benne az egész fichtei tudománytan architektonikájának 
(ön)fenntartó feszítőerejét lássuk. számos metafora rajzolja meg e feszítőerő 
ívét a hülomorfikus kiazmustól kezdve a tételek kölcsönös meghatározott-
ságán és a kamrák aggregátumából álló sötét házon át a (tétel)sorok gyűrűvé 
rendeződéséig. ez utóbbi eidetikus erejénél fogva megérdemli a kitüntetett 
figyelmet. Fichténél ama bizonyos legfőbb alaptétel feltételezettsége, hogy 
úgy mondjam, a többi lehetséges tétel összességének affirmálásából ered. 
Nem pedig fordítva. Nem arról van szó, hogy létezik egy abszolút alaptétel, 
majd ebből ered a többi, hanem a többi által következtethetünk az elsőre 
vagy feltételezhetjük azt. ezt az elgondolást a gyűrűvé rendeződő alaptéte-
lek sora támasztja alá: 

„bármilyen sorba rendeződjék is belőle [ti. az alaptételből – V. T.] tudá-
sunk, ahonnan újfent más sorok ágaznak el, mégis mindannyiuknak 
egyetlen gyűrűvé kell összekapcsolódniuk, ami semmihez sincs oda-
erősítve, hanem önerejéből tartja meg az egész rendszert.”10 

ez a szabadon, önerőből fenntartott architektonika képezi Fichténél 
az én(fel)tételezés alapját.

Talán e rövid fejtegetésekből is kitűnik, hogy a fichtei abszolút én fel-
tételezése nem egy filozófiai szisztematika meg- vagy kierőszakolásaként 
jön létre, hanem a sokrétűség igenlése révén. e felé az értelmezés felé ten-
dál Paul de Man merész elképzelése is az én filozófiai megkomponálásának 
fichtei programját illetően. szerinte az én Fichténél nem dialektikusan vagy 
transzcendentálisan, hanem nyelvileg-logikailag posztulálódik. 

„Fichte az énről nem tapasztalati értelemben beszél, az én nála nem 
olyasmi, amire mi az »én« szó használatakor gondolunk: nem önma-
gunk vagy valaki más, de még csak nem is egy adott formában felfo-
gott transzcendentális én. Fichte az énről mint olyanról a nyelv egy 
tulajdonsága értelmében beszél, az én valami lényegileg és természe-
téből fakadóan nyelvi.”11 

Az én tehát a nyelvből, a nyelv által születik egy kijelentő, logikai ak-
tus vagy egy megnevező, retorikus kijelölés segítségével katakretikusan és 
radikálisan. katakretikusan, azaz helytelenül, mert még – a kijelentés vagy 
megnevezés előtt – nincs tere a szónak, vagyis hogy éppen a megnevezés és 
a kijelentés teremti meg a szó helyét a létben és a tudásban. és radikálisan, 

10 Uo.
11 Paul de Man: Az irónia fogalma. In: Uő: Esztétikai ideológia. Fordította katona 

gábor. janus/osiris, bp., 2000, 187.
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mert ez a hely-teremtés máshoz nem fogható erővel s energiával történik 
meg, tör be a létbe és a tudásba. Ám a hely, a tér (nyelvi) léte még nem fel-
tétlen jelent telítettséget vagy telítődést. ez a hely egyelőre egy üres hely. 
„A nyelv által tételezett én nem rendelkezik tulajdonságokkal – ez az én 
üres, nem állíthatunk róla semmit.”12 Hogy a telítődés a különbség impliká-
lásával hogyan megy végbe metaforikusan de Man szerint, arra e helyt nem 
térhetek ki, most pusztán jelezni szeretném, hogy ez az abszolút én éppen 
hogy nem totalizált, hanem a nyelvi aktus felszabadító-kiüresítő állításával 
– számos lehetőség előtt teret nyitva – megkomponált.

kierkegaard: a negativitás túlzása

A nyelv kierkegaard-nál is virgonc erővel lép fel, történetesen – mint a szo-
rongás fogalmának híres bevezetéséből megtudhatjuk – képes egy éves ku-
tatói szabadságra is elmenni, „amikor megpihenhet a beszéd és a gondolat 
is, hogy aztán elölről kezdődhessék minden.”13 Ám ha visszatér (mármint a 
kutatói szabadságáról), teljes zűrzavart okozhat. jelesül éppen összezavar-
hatja az én transzcendentálisan feltételezett azonosságát. Persze, ha a logi-
ka rendjét viszi bele a tételező aktusba, az én azzal sem jár jobban, hiszen 
valami olyan általánosság alá rendeli az individuumban lakozó önmagát 
(Istennek) felszabadító erőt – amelyet kierkegaard előszeretettel nevez eg-
zisztenciának –, amely idegen az éntől. Mind a rendetlenség, mind a rend 
mozgásminőségei idegenek attól a tereptől tehát, amelyre ezennel merész-
kedünk. legalábbis egyelőre így néz ki a helyzet. úgy tűnik, kierkegaard 
szubjektum-felfogása esetében a logikai tételező aktus, illetve a nyelvileg 
feltételezett katakretikus gesztus is sokkalta pozitívabb annál, mint ami 
egyáltalán elgondolható vagy megjeleníthető az ént illetően. ebből követ-
kezően megkockáztathatjuk a kijelentést, hogy még nagyobb vagy intenzí-
vebb negativitásnak szükséges teret engednünk az én elgondolásakor vagy 
megjelenítésekor.

Mert kierkegaard-nak abban az inkognitív (éppenséggel Vigilius 
Haufniensis alakjában közreadott) szcenírozásában, hogy a szubjektum 
szubjektivitása megismerhetetlen/elgondolhatatlan, közölhetetlen és ösz-
szemérhetetlen – tehát a megismerhetőség/elgondolhatóság, a közölhető-
ség, az összemérhetőség nem egyszerű tagadásában, hanem elementáris 
felfüggesztésében, vagy más szavakkal abszolút erőszakos visszavételében 
minden bizonnyal a negativitás túlzását, túlnövését tapasztalhatjuk meg. 
Ha a dán filozófus számos kitüntetett fogalma közül, amellyel a modern fi-
lozófiai magatartás megszokott pályáit átstrukturálja, ezennel a negativitás 

12 I. m., 188.
13 søren kierkegaard: a szorongás fogalma. Fordította rácz Péter. göncöl kiadó, 

bp., 1993, 18.
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felé fordulunk, akkor benne nyilvánvalóan a hegeli s általában a német 
idealizmus transzcendentális, pozitív tételező gondolkodásának mélységes 
kritikáját pillanthatjuk meg. egyszersmind azonban azt is észrevehetjük, 
hogy a negativitásban nem pusztán a pozitivitás tagadása történik. Hanem 
a pozitív, tételező aktushoz képest egy ellenirányú mozgás felszabadítása. 
Ám ha a negatív nem kizárólag a pozitív tagadása, a negatív ebben az ér-
telemben nem lehet a tézis puszta antitézise, amely elvezet a szintézishez 
vagy annak bármilyen más formájához, legyen az a konstruktív közvetítés, 
a kiengesztelés vagy az összebékítés egyéb alakzata. A negatív inkább „va-
lami több lesz, az ellentét előidézője, nem tagadás, hanem kontrapozíció.”14 
e kontrapozicionális többlete a negatívnak teremti meg azt, hogy az egzisz-
tencia fennmaradjon, fenntartassék önnön (adott esetben Istennek való fel-
szabadítottságát előkészítő) létében – a másik által. A másik tehát nem az 
én tagadása, hanem kontrapozicionális többlete. „A negatív nem az imma-
nens mozgás némasága, hanem a szükséges másik.”15 A dialektikusságától 
megfosztott negativitás az abszolút értelemben vett mást lehetővé tevő, azt 
spontán előkészítő kontrapozíció.

De mi köze mindennek a reményhez? Amikor emmanuel lévinas 
megkísérli „a szubjektum redukálatlan helyzetét” rekonstruálni 
kierkegaard-nál, szubtilisan mutatja be, hogy az ún. esztétikai stádium-
ban, az érzéki szétszóródás, azaz a kívánás, a csábítás világában az én 
„valójában a reménytelenség zsákutcájába torkollik, ahol elvész a szub-
jektivitás.”16 b. így ír immár az etikai stádiumából visszatekintve az esz-
tétikaira az esztétikai és az etikai közötti egyensúly a személyiség kimun-
kálásában című szövegben: 

„Vagy el tudsz-e képzelni rettenetesebb dolgot, mint hogy lényed sok-
féleségben bomlik fel, ha valóban több emberré lennél, ha – mint ama 
szerencsétlen ördöngös – egész légió lennél, s elveszítenéd azt, ami az 
emberben a legbensőségesebb, a legszentebb, ha elveszítenéd a szemé-
lyiség összetartó erejét?”17 

*

Az etikai alternatíva vesztesége pedig abban áll, hogy az etika ama „össze-
tartó erőt” a személyiség ellenében hozná létre, hogy az egzisztencialitást 
feloldja egy totalizáló és általánosító gondolatban. Miben reménykedhet 

14 I. m., 19. (kiemelés tőlem – V. T.)
15 Uo.
16 emmanuel lévinas: kierkegaard. egzisztencia és etika. Fordította Tarnay lászló. 

In: Vulgo, 2000/3–4–5., 253. 
17 søren kierkegaard: Vagy-vagy. Dani Tivadar fordítása. osiris–századvég, bp., 

1994, 471.



VaLaSTYÁN TamÁS 
az én és a remény konfgurációi…

379

hát a szubjektum? Amellett, hogy az egész kierkegaard-i filozófiát felfog-
hatjuk a remény és az emlékezet nem szűnő konfliktusaként,18 melyben a 
remény a színtiszta realizálhatatlan potencialitáshoz, az emlékezet pedig a 
potencialitásától megfosztott realitáshoz van rendelve,19 mindenekelőtt tisz-
tázni kell, hogy a remény és a reménytelenség nem egymás dialektikus (po-
zitív/negatív) ellenpólusai, hanem kontrapozicionális viszony van köztük. 
A szubjektum szubjektivitásának egzisztencialitása ebben a kontrapozíció-
ban, azaz remény és reménytelenség veszélyeztetett és törékeny egyensúlyi 
helyzetében formálódik meg. 

bizonyos értelemben lévinas is ebbe, a negativitás többleteként felfo-
gott kontrapozícióba írja bele az elgondolása lényegét képező ipszeitás fogal-
mát. Az ipszeitás nem más, mint énnek lenni – a másik által. De mit jelent 
itt ez a „másik által”, ha az én és a másik immár nem dialektikus ellenpárjai 
egymásnak? Az én és a másik a lehetetlenségig kitolva reménytelenül mesz-
sze vannak egymástól. egymásra vonatkozásuk ennek a lehetetlenségnek az 
égisze alatt alakul. Azonban ez a „lehetetlenség nem pusztán negatív jelen-
tésű, hanem egyszersmind megkérdőjelezi az ént”.20 Az így megkérdőjele-
ződő én a másik felé fordulva önmagában új feszültséget fedez fel, amelyet 
immár csak a másik által oldhat fel, rendezhet el vagy éppen érthet meg. 
lévinas szerint ebben áll a szubjektivitás abszolút felelőssége, mely végső 
formáját akkor nyeri el, helyesebben „akkor éri el egzisztenciájának mint 
énnek a tetőpontját, amikor a Másikban minden rá vonatkozik”.21 ez maga 
a diakónia, a gondozás.

benjamin: az elsajátítás konfliktusai

Ha eddig az individualitás inszcenikájának szubtilis esztétikai ereje rajzolta 
körül azt a problémamezőt, amelyben vizsgálódtunk, úgy most a közössé-
gi-politikai vagy még inkább a személy társadalmiasodásának folyamatai 
határozzák meg a tematizálás menetét. Míg kierkegaard-nál az én a sokfé-
leségben szétbomlik és eltűnik, addig baudelaire verseinek meghatározott 
lírai én-típusa, amelyet benjamin interpretációjának felerősítésében kószá-
lónak fogok nevezni, éppen a sokaság közepette, a tömegben találja meg ön-
magát. Míg kierkegaard (érzéki, csábító) vándora „önmagában téved el, […] 
nincs oly nagy területe, ahol mozoghatna; hamar észreveszi, hogy körben 

18 „olyan élőn tudom megrajzolni a reményt, hogy bármelyik reménykedő indivi-
dualitás magára fog ismerni benne; ám ez mégis hamisítvány, mert miközben a 
reményt ábrázolom, az emlékezésre gondolok.” Vö. I. m., 31.

19 Pl. vö. i. m., 174–176.
20 e. lévinas: kierkegaard. egzisztencia és etika, i. m., 257.
21 Uo.
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jár, s ebből nem tud kikeveredni”,22 addig baudelaire kószálója önnön sze-
mélyiségét éppen a vándorlása, céltalan sétái során találja meg, alakítja ki.

De ki is ez a városi vándor, miben rejlik a kószáló figurájának kü-
lönössége? ez az alak az itt jelzett értelemben az ipari társadalmak nagy-
városainak, különböző rétegződésű és miliőjű színtereinek, a kocsmák, 
kávéházak, teraszok, terek, passzázsok, megvilágított utcák, piacok létre-
jöttének köszönheti megszületését. benjamin ezt a környezetet bravúrosan 
és szerteágazóan mutatja be a második császárság Párizsa baudelaire-nél 
három remeklésében, a bohémvilágban, a kószálóban és a modernségben. 
A társadalmiasodás modern folyamatai során sajátos dinamikában terme-
lődnek ki az aszocialitás megannyi formái, s ezeknek talán a legérdekesebb 
képviselője a magányos kalandor, aki a leginkább a tömegben érzi jól magát, 
vagy városi sétái során a nagyváros rekvizítumai között – úgymint kirakat, 
vásártér, konspirációs összejövetel – mindig a másik által, akit éppen meg-
figyel, besúg, akire irigykedhet, akihez hozzáér, aki mellett csak elsuhan 
észrevétlenül, szóval a másik által mint konkurense által válik önmagává. 
A tömeg tehát részint mint „az aszociális elemek menedéke”, részint pedig 
mint olyan közeg reprezentálódik, ahol „az emberek találkoztak egymással, 
mint adós és hitelező, eladó és vevő, munkaadó és alkalmazott”, azaz ahol 
„elsősorban mint konkurenseket ismerték egymást”.23

De ki is valójában itt, a tömegben ez az „önmaga”? Mit jelent ez esetben 
az „önmaga”? A kószáló alakjában nem a heideggeri „akárki” korai proto-
típusát köszönthetjük. A kószálónak ti. személyisége van. személyiségének 
legfőbb vonása benjamin szerint az, hogy tiltakozik a korszak tendenciái, 
az emberekből speciális árut csináló munkamegosztás és a serénység ellen.24 
Miközben járja valamiképp mindig újat jelentő, mondjuk, a kirakatban ér-
dekességeket, a kocsmákban új arcokat, a konspirációs megbeszéléseken új 
társakat eredményező, a passzázsokban friss fuvallatokat hozó kalandos 
sétáit, a kószáló egyben konfrontálódik saját társadalmával. Az egysze-
rű járókelőtől éppen ez a konfrontatív jelleg különbözteti meg. baudelaire 
halálának idején Párizs utcáin, terein, parkjaiban már megjelenik a puszta 
járókelő alakja, „aki beékelődött a tömegbe; de létezett még a kószáló is, 
akinek mozgástérre van szüksége, és aki nem akar lemondani a privati-
zálásról”.25 Nos, a kószálóban az „önmaga” nem más, mint sétálása során 
ez a bizonyos elsajátítás. Pontosabban ő az, ahogyan elsajátítja nagyvárosa 
színeit és mocskát. ennek az elsajátításnak két magatartásmozzanatát is 

22 s. kierkegaard: Vagy-vagy, i. m., 243. 
23 Walter benjamin: A második császárság Párizsa baudelaire-nél (A kószáló) Fordí-

totta bence györgy. In: Uő: angelus Novus. Magyar Helikon, bp., 1980, 856–857., 
854.

24 Vö. i. m., 873.
25 Uo.
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jellemezhetjük baudelaire egy-egy versének felidézésével. egy beleérző-
affirmatív és egy roppant kritikus momentumot a kószáló és a tömeg viszo-
nyát tekintve. 

A Találkozás egy ismeretlennel egy olyan történést jelenít meg, amely-
nek a létérvénye kizárólag kint az utcán, az ad hoc szerveződő tömegben 
jelölődik ki. 

„A kába utcazaj vad hangokat vetélt. 
Mély gyászban karcsu hölgy, arcán szent szenvedéssel 
suhant egyszerre el előttem, lusta kézzel 
emelve ringatón a fodrot és szegélyt. 

Nemes, nagy, ideges lába szobor. előre 
görbedve, mint különc, ittam én, elbüvölt, 
a kába mézet és a gyilkoló gyönyört 
szeméből, mely fakó ég s viharok szülője. 

egy villám… s újra éj! – óh, illanó csoda, 
kinek tekintete lelkem újjászülötté 
igézte – az örök időn látlak-e többé?

Másutt – óh, messze majd! későn! talán soha… 
Mit sejtem, merre szállsz? Mit sejted, merre bolygok? 
Te, kivel – s tudtad ezt! – lehettem volna boldog!” 
(babits Mihály fordítása) 

A lírai én meglát az utcán egy szép nőt, akibe rögtön beleszeret. erre a 
találkozásra nem lehet felkészülni, képtelenség ráhangolódni (hacsak nem 
az állandó készültségben-hangolódásban-lét, ami a kószálónak valami-
képp sajátja, nem tekinthető a találkozás okának, de akkor minden annak 
tekinthető, tehát valójában semmi sem), miként a következményeket sem 
latolgatja a szereplő: végérvényesen elrendezi magában, hogy soha nem ta-
lálkoznak (hacsak nem ez a „soha” egy új kezdet lehetősége, de ezt az ön-
magába harapó körforgást minduntalan szétszakítja a véletlenek plurális 
okkazionalitása). A tömegben, a tömeg által előbukkanó szerelem (lehe-
tősége) azonmód el is vész a sokadalomban. A kószáló lírai én éppen ezen 
felrémlő és elhamvadó lehetőség pillanatában, pillanatából él: „A jelenség, 
amely megigézi, nemcsak elvész a tömegben, egyedül ott merül föl. szere-
lem első pillantásra? – amikor a városi ember megmámorosodik, az inkább 
szerelem utolsó pillantásra.”26 benjamin mámorról beszél, s ez nem túlzás a 
jelenet intenzitását és szcenikáját tekintve (a kábaság, megigézettség, elbű-

26 I. m., 862–863.
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völtség, mint olvashattuk, a vers kulcsszavai). Nietzsche azt írja egy helyütt, 
hogy a mámor minden nagy vágy, minden erőteljes affektus kíséretében lét-
rejön.27 A kószáló számára ez az elillanó apropó, elsuhanó pillanat a nagy 
vágy, az erőteljes affektus.

A szerelem elsuhanó pillanata mámorító lehetőségének elsajátítá-
sa után nézzünk egy olyan példát, ahol kifejezetten konfrontatív viszonyt 
szenved el a lírai én. A bűvös, szép őszi ég vagy… (más fordításban beszélge-
tés) című szonett tercináiban a tömeg mint fertőző, szívet-lelket beszennye-
ző erő jelenik meg. 

„Palota volt a szívem s a tömeg befertőzte, 
Most benne orgiáznak, gyilkolnak, civódnak ott. 
Meztelen kebled körül parfüm szálldos felhőzve. 

lelkek kemény korbácsa, óh szépség. Te akarod. 
lobbantsd fel ünneppiros lángjával tűzszemednek 
A rongyokat, amiket a rablók itt feledtek.” 
(Ady endre fordítása) 

olyan pusztító hatalomként ábrázolódik e helyt a tömeg, amelynek a 
lírai én képtelen ellenállni. A második négysoros szakasz ekképp zárul: „óh, 
ne keresd a szívem, az állatok megették.” A szív attribútumai a hiányukkal 
tüntetnek. A szív olyan palotaként metaforizálódik, amelyet baudelaire lírai 
hősei, a kószálók csak messziről és csak mint látványosságot, a város díszét 
szemlélhetnek. és olyan eledelként beszél róla a költő, amelyet az állatok, a 
tömeg tagjai felfalnak, megsemmisítenek. ebből az erőteljes képekkel meg-
festett éles konfliktusból a vers szereplője mint vesztes, megrabolt én kerül 
ki: pusztán annyi ereje marad, hogy a szépséget invokálja: lelke maradékát 
végül az vegye magához. 

A kószáló személyiségének összetartó erejét nem önmagából mint ki-
tüntetett létezőből, különös egzisztenciából nyeri, hanem a másikból mint 
ugyanolyanból, legyen az a másik mámorítóan igéző vagy pusztítóan állati-
as. A kószáló végső reménye, hogy álmai és tettei egyszer csak konvergálnak 
egymáshoz, de legalábbis harmonizálódnak, s nagy reménytelensége abban 
áll, hogy ez de potentia soha nem következik be.

27 Friedrich Nietzsche: bálványok alkonya. Fordította Tandori Dezső. In: Ex Sympo-
sion, 1994. különszám, 19.
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koVÁcs bArNA

A tÖREKvés tÖRésvONAlAI

A törekvés és a töredezettség fogalmának használatával a ricoeurifilozófia 
ontológiai irányvonalait igyekszünk megragadni. A törekvés a spinozai 
conatus fogalmából merít.1 bergson megjegyzése szerint minden filozófiá-
nak van egy spinozai változata.2 Ilyen értelemben ricoeur spinozai oldalát 
kívánjuk megvilágítani.

A töredezettség, a megtörtség fogalma, akárcsak az apória fogalma 
a ricoeuri életműben kulcsfontosságú helyeken jelenik meg, mintegy óva 
intés, hogy nem tekinthetjük megbonthatatlan egésznek a gondolati utak 
végeredményét. Amikor megtört cogitóról (cogito brisée) beszélünk, akkor 
a cogito descartes-i ragyogása és a nietzschei megalázása közé helyezzük 
magunkat, egy olyan lehetőséget keresve a tanúsításban (attestation), amely 
kiutat mutathat e szembefeszülő tételek béklyóiból.3 

A töredezett ontológia megnevezés (ontologie fragmentée) a ricoeuri 
szakirodalomnak egy bejáratott kifejezése, aminek az alátámasztására két 
magyarázatot is felhozhatunk.4 ricoeurnél nem találunk olyan „tisztának” 
nevezhető ontológiai művet, mint amilyen a filozófiatörténetben Ariszto-
telésztől Heideggerig számos filozófus esetében megjelenik. szétszórt for-
mában azonban számos írásában az ontológia jelen van kulcsfontosságú 
helyeken. úgy tűnik, a lét kérdését taglaló helyek között nincs egy megha-
tározott fonal, amely lehetőséget adhatna az összefoglalásra és a rendszere-
zésre. e hiánynak van egy elméleti megalapozása is ricoeurnél: a közvetlen 
intuíció helyett (rövid út) az értelmezések közvetítését választva (hosszú út) 

1 A törekvés fogalma ricoeurnél leggyakrabban a latin eredetiben jelenik meg 
(conatus), a következő értelmezést fűzi hozzá: „l’idée de conatus, en tant qu’effort 
pour persévérer dans l’être, qui fait l’unité de l’homme comme de tout individu”. 
Paul ricoeur: Soi-même comme une autre. éditions du seuil, 1990, 365–366.

2 l. „on pourrait dire que tout philosophe a deux philosophies : la sienne et celle de 
spinoza”. Henri bergson: lettre à léon brunschvicg, 22 février 1927. In: journal 
des Débats, 28 II. 1927. http://hyperspinoza.caute.lautre.net/spip.php?article1955 
2014.08.25.

3 Paul ricoeur: Soi-même comme une autre. editions du seuil, Paris, 1990, 15–35.
4 johann Michel: l’ontologie fragmentée. In: Laval théologique et philosophique. vol. 

65, 2009/3, 479–487.
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az ontológia lehetősége egyáltalán csak mint az „ígéret földje” jelenik meg,5 
amelyet egy „megtört” (cogito brisé), önmagával nem egybeeső cogito ke-
res,6 a végső megalapozás vágyában.7 

Mindazonáltal az eleven metafora vagy az ipszeitás létmódjának 
a kutatásában egy olyan létalapot kíván meghatározni, amelynek fő 
jellemzője a meghatározhatatlanság. Állandó mozgásban van, a praxis 
színteréül szolgál, a gyakorlati filozófia hagyományos kérdései töltik fel 
tartalommal, így a kategoriális, fogalmi megközelítés nem nyújt adek-
vát megközelítést. e feltételekkel a próbálkozás eleve kudarcra van ítélve, 
hipotézisünk szerint mégis sikerül a cselekvő és elszenvedő embernek 
egy sajátos jellemzőjét kiemelnie a conatus fogalmának a segítségével, 
amennyiben ez a létre való törekvést jelenti, amelynek mindig marad egy 
kiteljesíthetetlensége, egy lényegi megtörtsége.

Az ontológiai kérdések taglalása jellemzően a ricoeuri művek utolsó 
részében kap helyet, azt jelezve, hogy eljutottunk a probléma gyökeréig. ez 
történik a métaphore vive utolsó fejezetében, a Temps et récit utolsó részé-
ben, a Soi-même comme un autre befejező részében és az Histoire, mémoire 
et oubli harmadik részében is. 

Így nem meglepő, hogy johann Michel regionális ontológiákról be-
szél, amelyek az adott művek kutatási irányai szerint sejlenek fel. ricoeur a 
kutatási irányok hármas tagoltságáról beszél, a nyelv, a cselekvés és a törté-
netiség tematikájának a kiemelésével.8 

Az onto-poétika a nyelviség vizsgálatát jelenti, a kreativitás lehetőségét 
vizsgálja, amit a métaphore vive és a Temps et récit alaptételeiben lelhetünk 
fel. Az onto-poétika a métaphore vive két utolsó fejezetében válik hangsú-
lyozottá a metafora referenciájának a kérdésében.9 A metaforát ontológi-
ai vehemencia jellemzi, ami képes új értelmet alkotni, s ezáltal újra leírja a 
valóságot. A metafora rámutat valamire: „ez van” (cela est), egy másodla-
gos jelentést alkot, amely egy másodlagos referenciára vonatkozik. Mindez 
azáltal működik, hogy kritikai szemléletünkben a másodlagos referenciá-
ról tudjuk: nincs szó szerinti értelemben. A metafora segítségével a nyelv 
szintjén „valamit, mint valamit látunk” (voir-comme), aminek ontológiai 
szinten „valami, mint valami léte” (être-comme) felel meg, ez a referenciája. 

5 Paul ricoeur: Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique 1. éditions du 
seuil, Paris, 1969, 28.

6 „on connaît la thèse majeure de cette anthropologie: ce qui caractérise l’homme 
est la non-coïncidence avec soi-même, car ‘je suis perdu, égaré parmi les objets et 
séparé du centre de mon existence, comme je suis séparé des autres et l’ennemi de 
tous.” Paul ricoeur: De l’interprétation. Essai sur Freud. éditions du seuil, Paris, 
1966, 55.

7 Paul ricoeur: Soi-même comme un autre. Vers quelle ontologie?, i. m. 
8 Paul ricoeur: expliquer et comprendre. In: uő: Du texte à l’action. Essais 

d’herméneutique II. editions du seuil, Paris, 1986. 
9 Paul ricoeur: La métaphore vive. éditions du seuil, Paris, 1975.
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A mint-létben a lét és a nem-lét egyszerre van jelen. jelentőségét az nyújtja, 
hogy teremtő jellegű, képes új jelentést alkotni, amelynek van referenciája 
és így kiszabadít a jelek világának önmagába hajló struktúrájából. Az onto-
poétika sajátos helyét képezi a biblia, amelynek a szövegvilága (monde du 
texte), vagyis a referenciája egyértelműen nem a szöveg szerkezetében vagy 
a feltételezett szerzőben keresendő, hanem a másodlagos jelentés által fel-
mutatott referenciában.

A szemantikus innováció egy másik formája az elbeszélés (récit) a 
Temps et récit-ben. kifejtettebb formában jelenik meg ugyan, mint a me-
tafora, amely nem csak szókapcsolatot jelent, hanem kijelentést is, de hoz-
zá hasonló módon jelentésrétegei vannak, többletjelentést hoz létre, amely 
ugyanúgy többletreferenciát eredményez.10 

Az elbeszélés nemcsak a képzelet világában jelenik meg, hanem a 
múlt emlékezetében is. Az onto-históriában a történelmi múlt valóságának 
kérdése a metafora talányának a megoldásához hasonló struktúrára épül. 
A történelmi múltat a jelennel való azonosságában gondoljuk el, amennyi-
ben „a múltnak a jelenben való újra-megvalósítására törekszünk”. ez akkor 
lehetséges, ha figyelmen kívül hagyjuk képzeletben az időbeli távolságot, 
ami az események múltja és a történész jelene között van. Azt hinni, hogy a 
történelmi múlt egyszerűen újra megvalósítható a jelenben a történész kép-
zelete által, ontológiai naivitás. Amennyiben a történelmi múltat a jelentől 
különbözőként, másként közelítjük meg, bevezetünk egy kritikai fordulatot 
a közvetlen adódással szemben, ugyanakkor a múlt negatív ontológiájához 
érkezünk, miszerint a múlt nincs. Amennyiben a jelennek a múlttal szem-
beni másságát hangsúlyozzuk, a múlt valósága kerül veszélybe, míg az előző 
esetben a jelent érte hasonló megkérdőjelezés. Az analóg fogalmának be-
vezetésével, ricoeur az előző nézetek érvényességét kívánja megalapozni, 
megvonva ugyanakkor a korlátokat. A történelmi múlt valóságának az ana-
lóg megközelítése szintén a mint-lét (être-comme) formáján alapszik és ké-
pes egyszerre felmutatni a múlt másságát és azonosságát a jelen másságával 
és azonosságával. A múlt nyomának a jele nem reprezentál valamit, hanem 
éppen a hiányt képviseli (représentance). Ilyen értelemben a történelmi múlt 
valóságára olyan mint-lét jellemző, amiről egyszerre mondhatjuk, hogy van 
és hogy nincs, e történelmi múlt valóságát valamiként látjuk (voir-comme). 

Az onto-antropológia, az emberi cselekvés kérdését vizsgálja ricoeur 
a Soi-même comme un autre oldalain, de a narratív identitásnak a Temps et 
récit-ből ismert, elvarratlan szálát is felveszi, ugyanakkor találhatunk in-
nen származtatott kérdéseket az Histoire, mémoire, oubli utolsó részében is. 

A Soi-même comme un autre utolsó fejezetében ricoeur az ipszeitás 
ontológiai megalapozását keresi, egyesítve a képességteli ember (homme 
capable) fenomenológiáját a dynamis-energeia ontológiájával. A lét 

10 Paul ricoeur: Temps et récit 1. l’intrigue et le récit historique, i. m. 
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szubsztanciális meghatározása helyett a lehetőség és a valóság szerinti meg-
közelítés jelenthet egy olyan, mozgással és változással teli összefüggést, 
amely a cselekvésnek megfelelő keretet adhatna.11 ez a célkitűzés azonban 
nem adódik magától, mivel az arisztotelészi fogalmak nem antropológiai al-
kalmazásra vannak felépítve, másrészt e fogalmakon belül a körkörösség és 
az energeia elsődlegessége úgyszintén problémákhoz vezet. ricoeur érvelése 
szerint az arisztotelészi szöveg lehetővé teszi az emberi cselekvés modellér-
tékű kezelését a példák bemutatása során (házépítés), másrészt az emberi 
cselekvés többrétegű jelentése hozzájárul a dynamis és az energeia elfogadá-
sához. kétirányú decentralizációval találkozunk, egyrészt a dynamis a fizi-
kai mozgásra irányul, másrészt az energeia, az entellecheia a tiszta aktusra, 
a gondolat elgondolására. ez a decentralizáció lényeges ricoeur szempont-
jából, mivel az energeia-dynamis egy létalapra mutat, amelyben egyszerre 
érvényesül mindkettő és ez lehet az emberi cselekvés megalapozása is. 

Az emberi cselekvés az energeia-dynamis olvashatóságának helye (lieu 
de lisibilité), de ugyanakkor egy még alapvetőbb cselekvésből határozódik 
meg, egy tiszta potencialitás alapjából, ami az energeia igazi dimenzióját 
mutatja meg, s ezáltal a cselekvés és az elszenvedés a létben gyökerezhet. 
Az energeia-dynamis alapját keresve nem a heideggeri gond fogalmára ala-
poz, amely egy lehetséges mód a cselekvő önmagaság és a világ, valamint 
a Dasein és az ipszeitás kapcsolatának az elemzésére.12 csakhogy itt Hei-
deggerrel szemben két kifogás is megfogalmazódik: elmarad a Dasein és 
a saját test (chair, Leib) egymásrautaltságának elismerése, így a vágy nem 
tematizálható. Másrészt a halált nem tekinthetem olyan szinten magamé-
nak, mint az életet vagy akár a szenvedést, a megöregedést, hiszen mindig 
valami idegen marad számomra. 

11 Arisztotelész a létezőt elemezve a jelentések sokféleségét emeli ki, amelyek közül 
az utolsó jelenti számunkra a nyomvonalat: „Minthogy azonban a létező, így egy-
szerűen létezőként véve, sokféle értelemben használatos, – az egyik volt közülük 
a járulékos létező, a másik, amelyik úgy létezik, mint az igazság, továbbá amelyik 
nemlétező, mint a hazugság, s ezeken túl ott vannak még a kategória létformái, 
pl. a micsoda, a milyen, a mekkora, a hol, a mikor és egyéb, ami mást ebben az 
értelemben jelent e szó, s mindezeken túl ott van még a lehetőség és valóság sze-
rint való létezés”. Arisztotelész: metafzika, 1026b. Fordította Halasy-Nagy józsef. 
Dunántúl Pécsi egyetemi könyvkiadó és Nyomda, bp., 1936, 165.

12 Franco Volpi tanulmányára utalva (Dasein comme praxis: l’assimilation et 
la radicalisation heideggérienne de la philosophie pratique d’Aristote. In: 
Phaenomenologica, Dordrecht, boston, londres, kluwer Academic Publication, 
1988), ricoeur kifejti a gond (sorge) és a praxis heideggeri korrelációját, amely-
re más választ keres, mivel a gond ontologizálása révén a praxis fölé emelkedik. 
ricoeur szándéka szerint a praxist kell megtartani eredendő értelemben. Így vi-
lágosan látszik, hogy ricoeur az arisztotelészi gyakorlati filozófiát igyekszik új-
ragondolni. Marc richir a Soi-même comme un autre-ról írott recenziójában ezt 
folytonosan kiemeli. Vö: Marc richir: soi-même comme un autre. In: annuaire 
Philosophique 1989–1990. editions du seuil, Paris, 1991. 



koVÁCS barNa 
a törekvés törésvonalai

387

ricoeur tehát más utat javasol az energeia és a dynamis alapjának a 
feltárására, ezt pedig a spinozai conatus fogalmával és meghatározatlan 
időtartamával teszi meg. A conatus ricoeur értelmezésében önmagában 
egy cselekvő képesség, amely nem potencialitást jelöl, hanem produkti-
vitást, ami nem helyezhető szembe az aktussal, mint valóságossal, betel-
jesedettel. Az essentia actualis (valóságos lényeg) egy vitalista elv, belső, 
immanens mozgása a létnek, eredeti igenlés, amely által meghatározható 
az emberi cselekvés. 

A conatus fogalma tehát központi helyre kerül az ipszeitás ontológiájá-
ban, bár spinoza filozófiája mindig megbúvó, implicit módon van csak jelen 
ricoeur elemzéseiben.13 e fogalom megértése céljából visszatérünk spinoza 
Etikájához és tüzetesebb elemzést végzünk Pierre Macherey segítségével.14 
A conatus fogalmának meghatározása a III. könyv (az affektusok eredetéről 
és természetéről) 4-től 8-ig tartó tételeiben olvasható, ez a könyv mutatja be a 
szubsztancia móduszainak működését és ezáltal magát a szubsztanciát, ami 
így az első könyv meghatározásaira utal vissza. Az affektív élet minden as-
pektusa visszavezet egy alapvető létezési és cselekvési erőhöz, hatalomhoz, a 
conatushoz. A conatus természeti, vitális erő, amelyben minden dolog, tehát 
nemcsak az ember vagy az emberi lélek, hanem a növények, a fák, az univer-
zum és minden dolognak a viselkedése megtalálja a lét értelmét. ez a hata-
lom rejtőzik minden affektus mögött, a conatus az affektusok kifejeződési 
variációiban mutatkozik meg. A conatusnak ez az általános megközelítése 
megkérdőjelezi ricoeur antropomorf megközelítését, ami így általános ér-
telemben használható és nemcsak az emberi cselekvés jellemzője, azonban 
joggal mondhatja ricoeur, hogy az emberi cselekvésben mutatkozik meg a 
legtisztábban. A tanulmány felvezetőjében azonban a szövegeket általában 
nagyon hűen és szerényen elemző szerző felhívja a figyelmünket az innová-
ció fontosságára, ami egyáltalán lehetővé teheti az új alapok elgondolását.15 

13 „je n’ai guère écrit sur spinoza, bien qu’il n’ait cessé d’accompagner ma méditation 
et mon enseignement.” („Mit sem írtam spinozáról, jóllehet ő végigkisérte elmél-
kedésemet és tanításomat.” soi-même comme un autre, i. m., 365.

14 Pierre Macherey: Introduction a l’éthique de Spinoza. La troisième partie. La vie 
affective. PUF, Paris, 1995. 

15 „l’ontologie que nous esquissons ici est fidèle à la suggestion faite dans notre 
préface, à savoir qu’une ontologie reste possible de nos jours, dans la mesure 
où les philosophies du passé restent ouvertes à des réinterprétations et des 
réappropriations, à la faveur d’un potentiel de sens laissé inemployé, voire réprimé, 
par le processus même de systématisation et de scolarisation auquel nous devons 
les grands corps doctrinaux que nous identifions d’ordinaire par leurs maîtres 
d’oeuvre : Platon, Aristote, Descartes, spinoza, leibniz, etc. A vrai dire, si l’on ne 
pouvait réveiller, libérer ces ressources que les grands systèmes du passé tendent 
à étouffer et à masquer, nulle innovation ne serait possible, et la pensée au présent 
n’aurait le choix qu’entre la répétition et l’errance”. („Az itt vázolt ontológia híven 
követi az előszóban mondottakat, vagyis hogy ontológia lehetséges napjainkban 
is, ha a múltban létrejött filozófiák továbbra is nyitottak új értelmezések és tulaj-
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A conatus meghatározásával a 6. tételben találkozunk: „Minden 
dolog, amennyire rajta áll, arra törekszik, hogy létében megmaradjon.”16 
A conatus tehát a törekvés, ami minden dolgot arra sarkall, hogy létében 
megmaradjon, a létezés érdekében megtett erőkifejtés. Amennyire rajta áll, 
azt jelenti, hogy önmagában hordja határait, saját erőből cselekszik és kül-
ső ok nem befolyásolja. ezáltal fejeződnek ki az egyes dolgokban, vagyis 
móduszokban az Isten attribútumai, vagyis Isten hatóképessége (potentia) 
mutatkozik meg. Mivel Isten hatóképességéből van származtatva, a törek-
vés egy kifejeződési forma. ez az erő, amely által minden dolog elkezd lé-
tezni, előretolja egy mindig újrakezdett létezésbe, amely kifejezi a hatalmat, 
ahogyan Isten van és cselekszik. A conatusnak, mint erőnek, határtalan 
improvizációs és innovációs képességet tulajdoníthatunk, amely megmu-
tatkozási formáinak kontinuitást ad, meghatározottságának megfelelően, 
így elhatárolható a kezdeményezés képességének feltétel nélküliségétől. Itt 
szintén egy olyan ponttal találkozunk, amely ricoeurnek ellentmond, hi-
szen a kezdeményezés lehetősége nála nyitott. 

A 7. tétel tovább folytatja a törekvés meghatározását. „Az a törekvés, 
amellyel minden dolog a maga létében megmaradni törekszik, semmi más, 
mint magának a dolognak valóságos lényege.”17 A létben való megmara-
dásra irányuló törekvésben megmutatkozik valaminek a valóságos lényege 
(actualis essentia). De mi is a valóságos lényeg értelme? Valamely dolog va-
lóságos lényege az, amit egy ilyenként létező tesz. A bizonyításban bemuta-
tott érvelés szerint ez a létben való megmaradás és az aktuális lényeg egy-
beesését jelenti. A dolog aktuális lényege nem egyszerűen „adott”, mint egy 
körülhatárolt és befejezett forma, hanem cselekvő lényeg, ami arra „eről-
teti” a dolgot, hogy létezzen folytonos módon, folytonos újrakezdésben, 
függetlenül a külső okoktól, amelyek létrehozták és megszüntetik. A létben 
való megmaradás és az aktuális lényeg egy és ugyanaz. A törekvéshez – a 
létben való megmaradás és az aktuális lényeg jellemzője mellett – hozzá-
tartozik az állandó tevékenység, az aktivitás. e tételben megfogalmazódik 
a törekvésnek az a meghatározása a létben való megmaradás és az aktuális 
lényeg összekapcsolása által, amely a cselekvés alapjának tehető és így az 
ontológia fundamentumát képezheti. e törekvés állandó cselekvést is jelent, 
így ricoeurnek az építményéhez talál. 

donba vételek előtt ama jelentés-potenciál jóvoltából, amely épp a rendszerezés és 
az iskoláztatás azon folyamata miatt maradt kihasználatlan vagy akár elnyomott, 
amelynek rendszerint a mesterek – Platón, Arisztotelész, Descartes, spinoza, 
leibniz, stb. – nevével azonosított nagy rendszereket köszönhetjük. Igazság sze-
rint, ha nem tudnók feléleszteni, kiszabadítani ezeket az erőforrásokat, amelyeket 
a múltbeli nagy rendszerek egykönnyen szótlanságra ítélnek és elkendőznek, ak-
kor nem is volna lehetséges semmiféle újítás, a mai gondolkodás pedig csupán az 
ismétlés vagy a tévelygés között választhatna.”) ricoeur: soi-même… , i. m., 347.

16 benedictus de spinoza: Etika. Fordította boros gábor. osiris, bp., 1997, 172.
17 I. m., 173.



koVÁCS barNa 
a törekvés törésvonalai

389

A 8. tétel szintén fontos adalékkal egészíti ki a törekvés fogalmát, amely 
„nem határolt, hanem meghatározatlan időt foglal magában.”18 A törekvés 
nincs kitéve időbeli behatárolásnak, hanem behatárolatlan. Macherey fi-
gyelmeztetése szerint itt nem az örökkévalóságról van szó, amelyről csak 
egy örökkévaló lénynek lehet fogalma, hanem a tartam (durée) megélésének 
a tapasztalatáról. érdemes megtekintenünk az időtartam meghatározását: 
„a tartam a létezés meghatározatlan folytonossága.”19 Azért meghatáro-
zatlan folytonosság, mivel sem önmaga, sem egy külső ok nem szüntetheti 
meg. A conatus ereje alkotja ezt a tartamot és ugyanabban az időben folytat-
ja önmaga létezésének az állandó újrakezdését. Így ő maga adja önmagának 
a tartamot. szükséges megjegyeznünk, hogy nem beszélhetünk minden 
dolog számára közös tartamról, hanem inkább a tartamok sokaságáról, 
amelyek a dolgok létezéséből származnak, amennyiben e létezésnek meg-
feleltethető a conatus ereje. e tétellel ricoeur nem foglalkozik, habár sajátos 
módon a lét és a lényeg kérdéséhez hozzátevődik az idő kérdése is. 

Deleuze értelmezésében a conatus erőként (puissance) jelenik meg, 
amely a cselekedet, a cselekvő és a cselekvésben levés hármasára vonatkozik, 
tehát a mozgás lényegére.20 Az erő jellemzője az lesz, hogy nagyobb erővel is 
találkozhat, mint önmaga határával, amely megszünteti, megtöri. Macherey 
elemzésével szemben, amely a folytonosságot emelte ki, Deleuze segítségével 
bevezethetjük a törés fogalmát. egy alapvető módszertani probléma jelenik 
meg ricoeur számára leibniz és spinoza összehasonlításából. Deleuze sze-
rint az utóbbinak a rendszerében a kauzalitás a döntő, ami az „afficiáltság 
erejében” mutatkozik meg, amely elutasít bármilyen közvetítést a jelek, a 
szimbólumok és az esetleges harmónia által. A Természetben nem találunk 
semmilyen szimbolikus finalitást, kizárólag a kauzális magyarázat áll ren-
delkezésünkre.21 ricoeur módszertani beállítódása szerint a jelek, szimbó-
lumok, metaforák, narrációk általi közvetítésre kell hagyatkoznunk. bár 
a télosz kérdése függőben marad és a megválaszolást felvállalhatatlannak 
tartja, a Természet vonatkozásában a Deleuze által kiemelt eredendő erőt 
nem tudja tematizálni. Ilyen értelemben ricoeurt a kultúra filozófusaként 
tarthatjuk számon. A kérdés ezek után megint arra vonatkozik, hogy milyen 
relevanciája van a cselekvő és elszenvedő embernek ebben a kontextusban. 

Valtteri Viljanen elemzésében a conatus fogalma szintén központi he-
lyet kap.22 Az ő következtetése szerint a törekvés nemcsak a létben való meg-

18 I. m., 173.
19 I. m., 86. 
20 „Toute puissance est acte, active, et en acte.” („Minden erő cselekvés, cselekvő és 

cselekvésben levő.”) gilles Deleuze: Spinoza, philosophie pratique. les editions de 
Minuit, Paris, 2003, 134.

21 Vö. gilles Deleuze: Spinoza et le problème de l’expression. les editions de Minuit, 
Paris, 1968, 209–213.

22 Valtteri Viljanen: Spinoza’s Geometry of Power. cambridge University Press, 2011.
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maradás princípiuma, hanem a tökéletes létre való törekvésé, az a küzdelem, 
amely egy autonóm, szabad, erkölcsös, cselekvő, önmagát meghatározó ál-
lapotot teremt.23 bár továbbra is általános jelentésben használatos a conatus 
fogalma, ez a jellemzés teljes mértékben antropomorf jegyeket mutat, ami 
igazolja azt a ricoeuri feltevést, miszerint a conatusnak, csakúgy, mint az 
energeia-dynamis párosnak az érthetősége, a megragadhatósága kiemelt 
módon az emberi cselekvés.

A conatus fogalmával kapcsolatosan két megjegyzéssel fejeznénk 
be dolgozatunkat. A töredezettnek mutatkozó ontológia felmutat olyan 
jegyeket, amelyek által felfűzhető lenne a conatus fonalára. Az onto-
poétikától a kinyíló virág, a kifakadó rügyek metaforáin keresztül, el egé-
szen az onto-antropológiáig az ipszeitás megtartásának (maintien du soi), 
azonosságának és másságának az együtt gondolásáig egy ilyen törekvő 
erőt tételezhetünk, amely ontológiai alapként működhet. Ugyanakkor a 
felépítés mikéntje a kérdés: hogyan gyümölcsöztethetjük a conatus és a 
valóságos lényeg kapcsolatát?24

Heideggernek gyakran kritizált fogalma a halálhoz-való-lét, amely-
hez spinozánál is találunk támpontot: „A szabad ember semmire sem gon-
dol kevésbé, mint a halálra; bölcsessége nem a halálról, hanem az életről 
való elmélkedés.”25 Amint sylvain zac kiemeli, spinozánál minden lényeges 
témát az élet fogalma köré lehet csoportosítani. ricoeurnél bizonyos for-
mában szintén megjelenik az életközpontúság, az elevenségnek vagy akár a 
conatusnak a fogalma által. két példát hozhatunk fel: az Histoire, mémoire, 
oubli befejező részében egy sokféleképpen értelmezhető megfogalmazással 
találkozunk: 

„A történet alatt az emlékezet és a felejtés. 
Az emlékezet és a felejtés alatt az élet. 
De megírni az életet – az egy másik történet. 
befejezetlenség.”26 

23 Vö. Valtteri: i. m., 127–128.
24 „bienvenu serait le penseur qui saurait porter la réappropriation »spinoziste« de 

l’énergéia aristotélicienne à un niveau comparable à celui qu’ont dès maintenant 
atteint les réappropriations »heideggériennes« de l’ontologie aristotélicienne. 
car, si Heidegger a su conjuguer le soi et l’être-dans-le-monde, spinoza – de 
provenance, il est vrai, plus juive que grecque – est le seul à avoir su articuler 
le conatus sur ce fond d’être à la fois effectif et puissant qu’il appelle essentia 
actuosa”. (367.)

25 spinoza: etika, i. m., 328.
26 „sous l’histoire, la mémoire et l’oubli. / sous la mémoire et l’oubli, la vie. /Mais 

écrire la vie est une autre histoire. / Inachèvement.” Paul ricoeur: Histoire, 
mémoire, oubli. éditions du seuil, Paris, 2000, 657.



koVÁCS barNa 
a törekvés törésvonalai

391

A „hosszú út” egy újabb formájával találkozunk, amely a leírástól a 
megőrzés-elvesztés párosán keresztül az élethez vezet, ezt emelve ki, mint 
legfontosabb célkitűzést. Az ellenkező irányba való haladás azonban nem 
fogja fedni az előző kört. A történetek mögötti élet nem ugyanaz, mint az 
élet történetre való fordítása. Ami állandónak mutatkozik, az a vég nél-
küli törekvés, amellyel közelíteni igyekszünk a kettőt. e törekvés alapve-
tőbb szinten van, mivel belőle származik mind a történetekbe burkolt élet, 
mind az élet újraírása.

egy másik összefüggésben központi helyre kerül a „vivant jusqu’à la 
mort” („él, amíg nem jön a halál”) kifejezés. Vajon ezt a gyakran emlegetett 
kifejezést nem értelmezhetjük a conatus egy sajátos formájaként?27 A törek-
vés addig a határig tapasztalható, amíg egy rajta kívül álló erő megszünteti, 
megtöri. Addig beszélünk elevenségről, amíg a halál, mint radikális válto-
zás, határt szab neki. Ugyanakkor, a spinozai értelemben az időbeli meg-
határozottságot felcserélhetjük a megélés intenzitásával. A törekvés meg-
határozatlan időt foglal magában, amennyiben semmilyen külső ok sem 
szüntetheti meg, hanem kizárólag az önmeghatározottsága tölti fel erővel. 
Ilyen értelemben nem egy folytonos, egyenes vonal végét jelenti a halál, ha-
nem az eleven létre, az eleven lényegre jellemző törekvésnek a megszűnését. 

A ricoeuri tagolásban azt is mondhatjuk, hogy az eleven metafora – 
lényegi meghatározása szerint – a mozgásban lévő természet mimézisére, 
az emberi cselekedet a jó élet feltételeinek a megteremtésére, míg a történet-
mondás az értelemszilánkok felfűzésére törekszik, a valóság és a lehetőség 
szerinti létalapon. 

27 Paul ricoeur: Vivant jusqu’à la mort. Fragments. éditions du seuil, Paris, 2007.
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Angi István, doktor – 1933-ban született ozsdolán. Publicista, kritikus, ze-
neesztéta, a kolozsvári gheorghe Dima zeneakadémia nyugalmazott egyete-
mi tanára. kutatási szakterületei: filozófiatörténet, általános esztétika, zene-
esztétika. Fontosabb könyvei: az esztétikum zeneisége (2001); a zenei szépség 
modellje (2003–2005); zeneesztétikai előadások I–II. (2003); értéktől jelentésig 
(2004).

Alexander Baumgarten, doktor – 1972-ben született bukarestben. A ko-
lozsvári bbTe Premodern és román Filozófia Intézetének igazgatója. 
A Humanitas kiadó surse clasice és a Polirom kiadó biblioteca Medievală 
című sorozatának szerkesztője. számos belföldi és nemzetközi konferencia 
szervezője, a Chora-revue des etudes Anciennes et Medievales folyóirat szer-
kesztője. A vatikáni Pontificia Academia sancti Thomae Aquinatis levelező- és 
a societé Internationale pour l’etude de la Philosophie Médiévale tagja. ku-
tatási szakterületei: ókori és középkori filozófiatörténet, újplatonizmus, sko-
lasztika. számos alapvető filozófiai munkát fordított ógörögből, latinból ro-
mán nyelvre. Az utóbbi években megjelent kötetei: Toma din aquino, summa 
theologica, I, (2009); Aproape de Toma. studii de aristotelism și neoplatonism 
latin (2010); Șapte idei înrâuritoare ale lui Aristotel (2012).

Csejtei Dezső, Dsc, doktor habil. – 1951-ben született szegeden. A szegedi 
Tudományegyetem bölcsészettudományi kar Filozófia Tanszékének tanára, a 
Magyar Filozófiai Társaság elnökségi tagja, 2004-től az MTA doktora. kuta-
tási szakterületei: filozófiatörténet, ezen belül a 19–20. századi német és spa-
nyol filozófia története, filozófiai thanatológia. Az utóbbi években megjelent 
fontosabb publikációi: oswald Spengler élete és flozófája (juhász Anikóval 
közösen) (2009); az utószó jogán. Filozófatörténeti tanulmányok (2012); Fi-
lozófai elmélkedések a tájról (juhász Anikóval közösen) (2012); modernidad y 
paisajismo: unamuno y ortega: Sobre la flosofía del paisaje (2013)

Demény Péter, doktor – 1972-ben született kolozsváron. Író, költő, publicis-
ta, a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztője. 1995–1999 között a kolozsvári 
kriterion könyvkiadó szerkesztője. 1999–2002 között a krónika című erdélyi 
közéleti napilap főmunkatársa, 2002–2003 között az Erdélyi riport hetilap ve-
zető szerkesztője. 2003 óta a kolozsvári Polis könyvkiadó szerkesztője. Több 
irodalmi díj nyertese, számos kötet szerzője. Az utóbbi években megjelent kö-
tetei: Garantált pihenés (2012); Ghidul ipocriților (2013); a lélek trolija (2013).
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Demeter M. Attila, doktor – 1972-ben született szentegyházán. egyetemi 
docens, 2012 óta a kolozsvári bbTe Magyar Filozófiai Intézetének igazga-
tója, a Pro Philosophia Alapítvány alapító tagja. kutatási szakterületei: poli-
tikafilozófia, kisebbségi kérdések, nacionalizmuselméletek, államelméletek. 
e területeken számos publikáció szerzője. legfontosabb könyvei: Ethnos és 
demos (2012); Szabadság, egyenlőség, nemzetiség (2009); antik társadalom-
ontológiák (2008); republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek 
(2005); Írástudók forradalma (2004).

Gál lászló, doktor – 1954-ben született bánffyhunyadon. A bbTe Magyar 
Filozófiai Intézetének docense. kutatási szakterületei: logika, érveléselmé-
let. Fontosabb könyvei: Nyelv és logikusság (2000); Társadalom és logikusság 
(2003); Hagyományos logika (2007).

Gregus zoltán, doktor – 1973-ban született székelyudvarhelyen. A bbTe 
Magyar Filozófiai Intézetének adjunktusa. kutatási szakterületei: esztéti-
ka, művészetfilozófia, filmelméletek. számos szakkiadvány szerkesztője. 
Fontosabb publikációi: közelítésben. művészetflozófai esszék (2002); ér-
telemtöbblet a művészet tapasztalatában (2010); a szerelmi beszéd megszó-
lítottja (2009); az idegenség képei jeles andrás flmjeiben (2009); Images of 
Strangeness in andrás jeles’s Films (2009).

Karikó sándor, doktor. habil. – 1948-ban született kecskeméten. Tudomá-
nyos fokozatai: bölcsészdoktori (elTe, 1975), a filozófiai tudomány kandi-
dátusa (MTA, 1983), PhD (Miskolci egyetem, 2001), habilitáció (Debreceni 
egyetem, 2008). A nemzetközi szegedi lukács-kör titkára, az MTA mellett 
működő Alkalmazott Filozófiai Társaság alapító tagja, illetőleg titkára. ku-
tatási területei: a 19. és 20. századi ontológiák, konformitás-nonkonformitás, 
ifjúság – filozófiai megközelítésben, nevelésfilozófia. 
számos könyv szerkesztője, tanulmány írója. saját könyvei közül figyelmet 
érdemel: konformitás és nevelés (2005, 2008), Nevelésflozófai paradigmák 
(2009, 2010).

Kerekes Erzsébet, doktor – 1977-ben szül. brassóban. A bbTe Magyar Fi-
lozófiai Intézetének tanársegéde, az MTA posztdoktori kutatója. kutatási 
szakterületei: metafizika, ontológia, vallásfilozófia, hermeneutika, etika, 
gyermekfilozófia. Fontosabb publikációi: az idő kairologikus jellege Hei-
degger hermeneutikai fenomenológiájában (2013); Idő és lét összetartozása 
a heideggeri gondolkodásban (2010); Táblaképek (diagramok, fogalmi sémák) 
Heidegger vallásfenomenológiai előadásaiban (2011); Végesség a gyermekflo-
zófában. a gyermek és a halál (2011); Idő és lét összetartozása a heideggeri 
gondolkodásban (2012).
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Kiss Endre, Dsc – 1947-ben született Debrecenben. Az MTA doktora, egye-
temi tanár (elTe) és kutatóprofesszor, 2006-tól az MTA jövőkutatási bi-
zottságának tagja. Tanácskozási joggal rendelkező tagja az MTA Veszprémi 
Területi bizottságának, 2001-től 2008-ig programigazgatója a Posztmodern 
központnak (budapest–székesfehérvár). 
A hetvenes években az osztrák–Magyar Monarchia filozófia- és eszmetörté-
netének, illetve a magyar filozófia- és eszmetörténet problémáival foglalko-
zott. Filozófiai tevékenységének középpontjában ezt követően Nietzsche állt. 
1982-ben könyvet írt filozófiájának magyarországi recepciójáról, 1993-ban 
monográfiát Nietzsche filozófiájáról, 2005-ben kiadta e monográfia kétsze-
res terjedelműre növelt végleges változatát és egy német nyelvű Nietzsche-
tanulmánykötetet. 
1989 után e témák mellett a kelet-európai és egyben globális fejlődés komp-
lex problematikájával foglalkozott. 1991-ben kutatócsoportot alapított a je-
len filozófiai értelmezésének kidolgozására. számos filozófiai és tudományos 
monográfia szerzője, Humboldt-ösztöndíjas. Az utóbbi években megjelent 
könyvei közül meg kell említenünk: marx lábnyomai (2013).

Kovács Barna, doktor – 1979-ben született Marosvásárhelyen. A maros-
vásárhelyi sapientia – eMTe Műszaki és Humántudományok kar óraadó 
tanára, középiskolai tanár. kutatási szakterületei: fenomenológia, etika, tör-
ténelemfilozófia. Fontosabb publikációi: Compte rendu Paul ricoeur: écrits 
et conférences 2 Herméneutique (2010); az esemény fogalmának előfeltevései 
és kritikája (2011); a birtoklás, a félelem és a nagy miért (2011); mivégre a 
történelem és emlékezet? (2012). 

laczkó sándor, doktor habil., Dsc – 1962-ben született szegeden. A sze-
gedi Tudományegyetem Filozófia Tanszékének tanára, gyűjteményvezető, 
a Magyar Filozófiai Társaság elnökségi tagja. számos filozófiai konferencia 
szervezője, konferenciakötet szerkesztője (melyek közül legismertebb a láb-
jegyzetek Platónhoz konferenciakötet sorozata). 
kutatási szakterületei: magyar filozófiai recepció, etika, eszmetörténet. 
legutóbbi könyve: a dolog és a szó. Tanulmányok a magyar flozófai hagyo-
mányról (2013).

loboczky jános, csc, doktor habil., – 1955-ben született ózdon. Az egri 
eszterházy károly Főiskola Filozófia Tanszékének tanszékvezető tanára. Az 
utóbbi években megjelent legfontosabb publikációi: a szabadság horizontjai 
Gadamer hermeneutikájában (2010); a hermeneutika és a kommunikációs 
defcit (2012); az esztétikai tapasztalat „olvasása” Gadamer hermeneutikájá-
ban (2012); a szó szemléletessége és a szemlélet fogalma Gadamernél (2013); 
Schiller fziológiai-flozófai antropológiája (2014).
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losoncz Alpár, doktor – 1958-ban született Temerinben. Filozófus, közgaz-
dász, az újvidéki egyetem tanára, a kilencvenes évek eleje óta oktat a szegedi 
Tudományegyetemen is. A nyolcvanas években az új Symposion, majd más fo-
lyóiratok szerkesztője. kutatási területei: kortárs fenomenológia, politikafilozó-
fia, de publikált más tárgykörökben is (irodalom, ökológia). Fontosabb könyvei: 
Hiányvonatkozások (1988); az emlékezés hermeneutikája (1998); Európa-di-
menziók (2002); Sufficientia Ecologica (2004); merleau-Ponty flozófája (2010).

Mester Béla, doktor – 1962-ben született sátoraljaújhelyen. Az MTA Filozó-
fiai Intézetének kutatója, a Nyíregyházi Főiskola Filozófia Intézeti Tanszéké-
nek munkatársa. kutatási területei: politikai filozófia, magyar filozófiatörté-
net. Az utóbbi években megjelent publikációi: Human Nature and the Nature 
Itself: Natural and Social aspects of the Human Nature (2012); Philosophy and 
Technology in the roots of the Early modern utopias (2011); a Comparative 
Historiography of the Hungarian and Slovakian National Philosophies: a Central 
European Case (2010); magyar felvilágosodás – német vagy skót? rozgonyi józsef 
kant-kritikája (2007); közelítések a magyar flozófa történetéhez. magyaror-
szág és a modernitás (2004); magyar philosophia. a szenvedelmes dinnyésztől a 
lázadó Ikaroszig (2006).

Mészáros András, doktor – 1949-ben született bélvatán. Filozófus, irodalmár, 
a Pozsonyi egyetem tanára. A Magyar Filozófiai Társaság és a szlovák Filo-
zófiai Társulás tagja. kutatási területei: a magyarországi és a magyar filozófia 
története, az irodalom és a filozófia határterületei. Fontosabb könyvei: Idő által 
homályosan (1999); a transzcendencia lehelete (2001); a flozófa magyarorszá-
gon (2000); a felső-magyarországi iskolai flozófa lexikona (2003); Széttartó 
párhuzamok. Esettanulmányok a magyar flozófa történetéből (2014).

vasile Muscă, doktor – 1944-ben született óbesenyőn. A nagyváradi Pke Filo-
zófia- és kultúratudományi Tanszékének óraadó munkatársa, 2011 óta a bbTe 
Történelem és Filozófia karának nyugalmazott egyetemi tanára, doktorátusve-
zető professzor. A román Akadémia tagja. kutatási szakterületei: ókori filozó-
fiatörténet, klasszikus német filozófia, román filozófiatörténet. számos kötet és 
szaktanulmány szerzője. Fontosabb könyvei: Filosofa ideii naționale la L. blaga 
și D.D. roșca (1996); Leibniz – flosof al Europei baroce (2001); Filosofa ca istoria 
flosofei (2002); Introducere în flosofa lui Platon (2002) (II. kiadás); Încercare 
asupra flosofei româneşti (2002); Iluminism și istorism (2008); Spusul si de 
nespusul (2008) (II., bővített kiadás); Ipostaze flosofce ale iluminismului (2012).

Perecz lászló, doktor habil. – 1959-ben született budapesten. egyetemi do-
cens (bMe, jogtudományi Tanszék), 2008-tól az MTA doktora. számos ma-
gyarországi és külföldi ösztöndíj és pályázat nyertese. érdeklődési területei: 
filozófiatörténet, eszmetörténet–ideológiatörténet, jog- és politikai filozófia, 
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alkotmányjog. Fontosabb publikációi: a nemzeti nyelvtől a „nemzeti flozófá-
ig”: a „magyar flozófa” fogalmának jelentésváltozatai a reformkori akadémia 
bölcseleti vitáiban (2003); böhm és alexander a „nemzeti flozófáról”: Fejezet a 
magyar neokantianizmus történetéből (2005); Nemzet, flozófa, „nemzeti flo-
zófa” (2008).

Rathmann jános, doktor habil, csc – 1934-ben született sárbogárdon. A bu-
dapesti Műegyetem, majd a szent István egyetem tanára, itt az MTA-kutató-
csoport vezetője (1996–2003). közben vendégtanár és vendégkutató osztrák és 
német egyetemeken (grác, karlsruhe, Marburg, köln, regensburg). Fő kuta-
tási területe az európai, kiváltképp a német felvilágosodás, ill. ennek magyar-
országi hatástörténete. könyvei: Herder eszméi – a historizmus útján (1983); 
Idegen szavak a filozófiában (1996); zur Geschichte der ungarndeutschen 
Philosophie. aufklärungsperiode (1998); Történetiség a német felvilágosodás-
ban (2007). Fordításában jelent meg Moses Mendelssohn: Phaidón avagy a 
lélek halhatatlansága című műve (2006).

sárkány Péter, doktor – 1969-ben született szászrégenben. Tanszékvezető, 
főiskolai tanár (Apor Vilmos katolikus Főiskola – Vác, Társadalomtudomá-
nyi és romológiai Tanszék). kutatási területei: a segítő szakmák filozófiai és 
etikai alapjai, filozófiai praxis, német nyelvű filozófia és etika, Viktor Frankl 
munkássága (logoterápia és egzisztenciaanalízis). Az utóbbi években megje-
lent szerkesztett kötetei: Hit és ész: Teológiai és flozófai közelítések (2013); ér-
telemkeresés és személyiségfejlesztés (2013); publikációi: az elmélet gyakorlata: 
Szakmai hitelesség és elméleti oktatás (2013); a szókratészi párbeszéd mint az 
etikai személyiségképzés modellje (2012).

szabó tibor, doktor habil. – 1945-ben született szegeden. olasz–francia–
filozófia szakos tanár. 1970-től a jATe, majd a jgYTF (ma jgYPk) tanára. 
A filozófiatudomány kandidátusa (1983), széchenyi-professzor (2000–2004). 
Irodalomtudományból habilitált a Debreceni egyetemen (2004). Vendégtanár 
volt Párizsban és Nápolyban, tanulmányúton járt rómában, Hullban, brüsz-
szelben. 2005–2010 között a Debreceni egyetem Politikatudományi Tanszé-
kének vezetője volt. kutatási témája az olasz, francia és magyar filozófia és 
politikai gondolkodás története, különös tekintettel gramsci, lukács és sartre 
felfogására. Dante egyik magyar szakértője. számos magyarországi és külföldi 
konferencián tartott előadást, húsz könyve és több mint kétszázötven tanul-
mánya jelent meg nyolc nyelven. számos magyarországi és külföldi tudomá-
nyos társaság tagja, a szegedi lukács kör alapító elnöke. A Foscolo érem, a 
lukács érem, a Flaiano Díj, a Dante Díj tulajdonosa és az olasz köztársasági 
csillagrend lovagja. Az utóbbi években megjelent könyvei: Dante életbölcselete 
(2008); Itáliai anzix. Eszemetörténeti és morálflozófai tanulmányok (2009); 
a társadalomelmélet alapjai (2009); olaszország politikatörténete (2012).
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szenkovics Dezső, doktor − 1975-ben született szovátán. A sapientia – eMTe 
kolozsvári Természettudományi és Művészeti karának főtitkára, óraadó ta-
nára. kutatási szakterületei: politikai filozófia, keleti filozófia. Fontosabb 
publikációi: mohandas karamchand Gandhi: Hind Szvarádzs, avagy az indi-
ai önkormányzat (2010); az Igazság mint központi fogalom mahátmá Gándhí 
gondolkodásában (2011); Móhandász karamcsand gandhi filozófiai gondolko-
dásának központi fogalmai (2014).

szigeti Attila, doktor – 1973-ban született Marosvásárhelyen. A bbTe Magyar 
Filozófiai Intézetének adjunktusa, a Pro Philosophia Alapítvány alapító tagja, a 
kellék című folyóirat szerkesztője. kutatási szakterületei: újkori filozófiatörté-
net, jelenkori filozófiatörténet, fenomenológia, elmefilozófia, logika, analitikus 
filozófia. számos szakmai kötet szerkesztője, a fontosabbak: az interkulturalitás 
flozófai problémái (2007); a Century with Lévinas: Notes on the margins of his 
Legacy (2006), co-edited with Adina bozga. Az utóbbi években megjelent pub-
likációi: más idő. Diakrónia és hiánylét-metafzika Lévinas időfenomenológiájá-
ban (2008); a testet öltött másik (2011).

takáts józsef, doktor – 1962-ben született gyulán. egyetemi tanulmányait 
szegeden végezte. 1995 óta a PTe bTk klasszikus Irodalomtörténeti és össze-
hasonlító Irodalomtudományi Tanszékének oktatója, neves irodalomkritikus. 
2005-ben az ő vezetésével készült el a Pécsnek az európa kulturális Fővárosa 
2010 címet elhozó pályázat, 2006 júniusáig pedig a projekt főtanácsadója volt. 
szakterülete a 19. század második felének magyar irodalma és politikai eszme-
története. Fontosabb publikációi: Vörösmarty és a romantika (2001); az irodal-
mi kultuszkutatás kézikönyve (2003); kritikus minták (2009); modern magyar 
politikai eszmetörténet (2007); kemény zsigmond: ködképek a kedély láthatá-
rán (2010).

Thomka Beáta, doktor – 1949-ben született Debelyacsán. Irodalomkritikus, az 
újvidéki egyetem, majd 1991-től a Pécsi egyetem tanára. 10 tanulmány-, esz-
szé- és kritikakötet szerzője. Munkássága a 20. századi magyar, jugoszláviai és 
európai elbeszélő irodalom poétikai kérdéseinek kutatására irányul. Az általa 
szerkeszett könyvsorozatokban (Az irodalom elméletei 1–5., Narratívák 1–12., 
kritikai zsebkönyvtár) a narratológia, prózaelmélet, komparatisztika, vala-
mint a diszciplínaközi irodalom- és kultúrakutatás szempontjai érvényesülnek.

tonk Márton, doktor – 1973-ban szül. Marosvásárhelyen. egyetemi előadóta-
nár, a sapientia – eMTe Természettudományi és Művészeti karának dékánja, 
1997 óta a Pro Philosophia Alapítvány igazgatója. Az MTA külső köztestületi 
tagja és a Magyar Filozófiai Társaság tagja. 1999–2004 között a kellék filozófiai 
folyóirat szerkesztője. kutatási szakterületei: politikai és jogfilozófia, magyar 
filozófiatörténet. Fontosabb publikációi: Idealizmus és egzisztenciaflozófa 
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Tavaszy Sándor gondolkodásában (2002); a kantianizmus magyar recepció-
jának történetéből (2004); bevezetés a középkori flozófa történetébe (2. javí-
tott kiadás) (2005); Filozófiai kultúra és filozófiatörténet erdélyben: iskolák, 
intézmények, kihívások (2010); Világnézettől közösségig: válogatott flozófa-
történeti és kisebbségelméleti tanulmányok (2014).

Ungvári-zrínyi Imre, doktor – 1960-ban született Marosvásárhelyen. 
A bbTe Magyar Filozófiai Intézetének docense, az erdélyi Magyar Filozófi-
ai Társaság alelnöke. kutatási szakterületei: morálfilozófia, etika, axiológia, 
alkalmazott etika, művészetfilozófia, magyar filozófiatörténet. számos kon-
ferencia szervezője és számos szaktanulmány szerzője. Fontosabb publikáci-
ói: gagyi józsef – Pletl rita – Ungvári zrínyi Ildikó – Ungvári zrínyi Imre 
– Varga Attila: a társadalmi változások kommunikációs univerzuma (2009); 
a kultúraköziség vizsgálatának perspektívái és tematizálásának alapintenciói 
(2008); bevezetés az etikába (2006); alkalmazott etikai alapfogalmak. bio-
etika. Gazdaságetika. közszolgálati etika. médiaetika (2007); morálflozófa 
(2008).

vajda Mihály, doktor – 1935-ben született budapesten. széchenyi-díjas fi-
lozófus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 
doktora, emeritus professzor. 1990 után a Debreceni egyetemen tanított, a 
Filozófia Tanszék vezetője volt. Vendégtanár volt brémában, New Yorkban, 
siegenben, kasselban. 2005 és 2009 között az MTA Filozófiai kutatóinté-
zet igazgatója. Munkássága elsősorban a fenomenológia, a 20. századi né-
met filozófia, a totalitárius társadalmak területeit érinti. Az utóbbi években 
megjelent kötetei: Ilisszosz-parti beszélgetések (2001); mesék Napnyugatról 
(2003); Sisakrostély-hatás (2007); Szókratészi huzatban (2009); Túl a flozó-
fán (2013).

valastyán tamás, doktor – A Debreceni egyetem Filozófia Intézet mun-
katársa, habilitált egyetemi docens, fő kutatási területe a német idealizmus 
és a modernitás esztétikai-kritikai elméletei. A Magyar Filozófiai Társaság 
elnökségi tagja, a magyar Filozófai Szemle szerkesztője, a Többlet filozófiai 
folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. eddig két önálló kötete jelent meg: 
a keresés ritmusa (2007); Tűnni és újra-eredni (2007). 

veres Ildikó, doktor habil. – a Miskolci egyetem Filozófiatörténeti Tanszéké-
nek docense, ahol többek között magyar filozófiatörténetet ad elő. Fő kutatási 
területei a kolozsvári Iskola és brandenstein béla. számos tudományos kon-
ferencia szervezője és filozófiatörténeti könyv szerzője, mint pl.: Egy reformá-
tus gondolkodó a XX. század első felének Erdélyében (társszerző: Tőkés István), 
(1994); Igazság és hiánynélküliség – Tanulmányok Varga béla bölcseletéről 
(2001); a kolozsvári Iskola I. (2003). Az utóbbi években megjelent kötetei: Hi-
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ány- Filozófa- kritika (2011); a létteljesség és a nem-igaz kérdéskörei Hamvas 
béla gondolkodásában (2013).

veress Károly, doktor – 1953-ban született szovátán. A bbTe Magyar Filozófi-
ai Intézetének egyetemi tanára, 2008 óta doktorátusvezető, 2005 és 2011 között 
a bolyai Társaság elnöke. Az Erdélyi múzeum folyóirat szerkesztője. kutatási 
szakterületei: szemiotika, filozófiai hermeneutika, ismeretelmélet. számos fi-
lozófiai tárgyú kötet szerkesztője. Fontosabb könyvei: Paradox (tudat)állapo-
tok (1996); a nemzedékváltás szerepe a kultúrában (1999); Filozófai szemioti-
ka (1999); kisebbségi létproblémák (2000); Egy létparadoxon színe és visszája 
(2003); a megértés csodájáról (2006); bevezetés a hermeneutikába (2007).

Weiss jános, doktor habil, Dsc – 1957-ben született szűrön. Filozófus, filozó-
fiatörténész, az MTA doktora. 2010–2014 között a Magyar Filozófiai Társaság 
elnöke. Hosszú időt töltött Németországban (Frankfurt, Tübingen, berlin), 
mint jürgen Habermas, Axel Honneth, Manfred Frank tanítványa, illetve 
munkatársa. kutatási területei: frankfurti iskola, német idealizmus és romanti-
ka, esztétika, társadalomfilozófia. számos fordításkötete jelent meg. Az utóbbi 
években megjelent könyvei: kant után szabadon. Tanulmányok a konstelláció-
kutatás köréből (2007); Lukács öröksége. Helyzetfelmérés a kommunizmus buká-
sa után (2011); a múlt emlékezete (2013).

liviu-Petru zăpârțan, doktor – Filozófus, politológus. A kolozsvári bbTe 
Filozófia karának doktorátusvezető professzora. 1996–2000 között romá-
nia luxemburgi nagykövete. érdeklődési területei: politikafilozófia, törté-
nelemfilozófia, jogfilozófia, európai konstrukciók, szociológia. Az utóbbi 
években megjelent kötetei: South/East dialogue, European Integration, 
Development and Democracy (2006); L’imagine riflessa. romeni in Italia e 
italiani in romania (2008); Negocierile în viaţa social politică (2007) (A ro-
mán Akadémia díja); Geopolitica în actualitate (2009).
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