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Felelősvezető:TonkIstván

DescriereaCIPaBiblioteciiNaţionaleaRomâniei
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EL˝OSZÓ

Kötetünkanyagaegykétciklusbanfolytatottkutatómunkaeredmé-
nyeit,tanulmányaittartalmazza.Eztakutatást2004/2005.,valamint
a2005/2006.évekbenfolytattuk,ésaSapientiaKutatásiProgramok
Intézetetámogatta.Azavéleményünk,hogymáskutatókszámárais
hasznoslehetkutatásieredményeinketinstatunascendiisismertetni,
akutatás-módszertanileírástöbbletetjelenthetazegyestanulmányok
mondanivalójáhozképest,jóllehetezeketisrészletekbemenőenismer-
tetjük.Aztmondhatnánk,hogynemcsakamárrepülőmadarakról,
hanemafészekrőlisbeszélünk.

ÉrtékéstörténelemI.
Teoretikusalapokaposztmodernkorban

Akutatásvezető(akutatásmegtervezésekormegvitatottéskölcsönö-
senvéleményezett)tanulmányaakövetkezőkbőlindultki:amúltszá-
zadhetveneséveibenmindFranciaországban,mindpedigNémetor-
szágbanalapvetővitákrobbantakkiamakérdéskörül,hogy„hogyan
írjunktörténelmet”.Mindanémet„Historikerstreit”,mindafran-
ciavitákközéppontitémájaatörténészéstárgyának„azonosulása”
volt,amitcsakértékválasztásosalaponlehetképviselni.(Például,hogy
lehet-eegyenlőségjelettenniaholokauszt,illetveaGulag-jelenségkö-
zött.)Ezakétdologugyanazonjelenségkétoldala,hangsúlyoztavolt
anagynémettörténész,ErnstNolte.FranciaországbanMichelFou-
caultkatalizáltaavitát,kiemelvénegyújtudományág,atudásge-
nealógiájának,atudásarcheológiájánakaszükségletét.Mindezekalapján
afranciatörténészekújnemzedéke,azinterdiszciplináris,episztemológus
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Előszó

történészeknemzedékenőttfel.EzeketakérdéseketGérardNoirielfog-
laltaössze1996-osalapvetőmonográfiájában.1

Ateoretikuskiindulópontokutánfogalmaztammegtanulmányom
tartalmát,amelyszemléletébenanagyobbkutatásiprojektközéppont-
jábanállt:

Azérték-,valamintatörténelemfilozófiaivizsgálatábanazalap-
vetőfordulatotFriedrichNietzschehajtottavégre–másfélszázaddal
ezelőtt–,azazőegynagyszabásúprogrammegteremtőjevolt,amely-
nekadimenzióimindamainapigmeghatározzákakutatást.Esorok
írója1995-benrésztvettegyrómaiNietzsche-konferencián,aholisnem
kismeglepetésselvettetudomásul,hogyelkezdődöttazéletműkatoli-
kus(!)kanonizációja,azonazalapon,hogyvégülisaszerzővizsgáló-
dásainakközéppontjábanazemberáll.

Azazhogy,ateológiánakisszembekellettnéznieegyolyannyelve-
zetésfilozófialétezésével,amelybennincsenIsten,Krisztuséskeresz-
ténység,devaneredetésteremtés.(IsmeretesmódonMartinHeideg-
gerpróbáltamegaztáneztafilozófiátésnyelvezetetmegkonstruálni.)
Amindenértékátértékelésénekaprogramja(ahogyanaztazUmwer-
tungallerWertetartalmazza)végülisazzalafelismerésseljárt,hogy
azértéklétezésénekamóduszaaváltozás,nempedigazállandóság
(ahogyanaztpéldáulafelvilágosodás–I.Kant–,avagyateológia
hitte).Ésezígyvanpéldáulazolyanalapértékekesetébenis,mintami-
lyenazélet,ahalálbüntetéseltörléseésvisszaállítása,azabortuszkörüli
vitákmindeztpéldázzák.Nemisbeszélveaszabadságproblémafolya-
matosújradefiniálásáról.Másfelőlazolyanmunkák,mintaSpengleré2

(ANyugatalkonya)is–amelletthogyazeurópaitörténelemegyfajtavé-
gétsugallják–közvetettmódonazértékteremtésfontosságárafigyel-
meztetnek.Atörténelemkérdésébenisezahelyzet:haegyHegelmo-
numentálisan,majdegyFukuyama(laposan)meghirdetteatörténelem
végétésazörökjelenbekövetkeztét,akkormegintNietzschénekkell

1GérardNoiriel:Surlacrisedel’histoire,ÉditionBelin,Paris,1996.
2OswaldSpengler:ANyugatalkonyaI–II.,EurópaKönyvkiadó,Budapest,1994.

FordítottaJuhászAnikóésCsejteiDezső.
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igazatadnunk,akiAtörténelemhasznáróléskáráról3címűkisremek-
művébenazthangsúlyozta,hogyatörténelemmozgatóerőinekahe-
lyesfelismerésenélkül,egyhermeneutikaitörténelemszemléletnélkül
azemberiségelveszíthetiöntudatát,atudatvesztéspedigönmagában
végveszély.IsmeretesmódonMaxWebernagymunkáibanarrafigyel-
meztetett,hogyazértékek–mégfélreismertenis–alegerőteljesebb
történelemformálóerők,éshogymindigaspecifikusérdekekszabják
megazértékválasztást.MindezeketakérdéseketamáridézettGérard
Noirielúgyfogalmaztameg,hogyajótörténésznekelőbb-utóbbki
kellfejteniesajáttörténelemfilozófiáját(aminemmás,mintkoncepció
atörténelmitényről,folyamatról,viszonyokrólstb.),éseznemhe-
lyettesíthetővalamilyenfilozófiaválasztásávalésillesztésével.Ennek
azelmulasztásaazzaljár,hogyatörténet,anarratívaegyszerűen„nem
állössze”.Aposztmodernkorésaglobalizációmintegyfelszólítarra,
hogyazértékvesztésnekésatörténelem„irányának”nagyonisgya-
korlatiproblematikájátvegyükfigyelembe.Ahelyesálláspontpéldául
aztislehetővéteszi,hogymegértsükéslokalizáljukafundamenta-
lizmusokat(aziszlámvilágtudósaipéldáulmárazonazállásponton
vannak,hogyavallásireform–amiaz„értékekátértékelését”jelenti
–nélkülnemlehetségesamegújulás,afundamentalizmusteoretikus
leküzdése).

Akutatásvezetőjefelvezetteazérték-éstörténelemproblematika
összekapcsolásimódját:1.teoretikusan(amodernitás-,posztmoderni-
tás-ésaglobalizációskorszakérték-éstörténelemszemlélete),illetve
2.praktikusan:atörténelemzártésnyitottvoltávalkapcsolatosvi-
ták,azértékválságmintazértéklétezésénekautentikusviszonyrend-
szere.

TanulmányábanKeszegAnnaakortársfranciatörténetfilozófia
egysajátosirányzatánakszisztematikusleírásáravállalkozott.Kuta-
tásánakközéppontjábanLouisMarintörténetfilozófiájánakreprezen-
tációfogalmaáll,amelyolyanmaifilozófiatörténetikutatásokihletője,

3AkadémiaiKiadás,Budapest,1995.FordítottaTatárGyörgy.
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mintpéldáulJean-PierreCavailléDescartes-monográfiája,DinahRi-
bardfilozófus-életrajzokravonatkozóvizsgálatai,illetveChristianJou-
hauda17.századiértelmiségiekstátuszáttárgyalóírásai.Munkájában
elhelyezteeztazirányzatotakortársfranciatörténetfilozófiaitenden-
ciákközött,illetveaLouisMarin-ikerethezviszonyítottaazabból
származókutatásokat.Adolgozatanalitikusésdeskriptív,nempedig
kritikaiésnormatívleírástadezentörténetfilozófiaiirányzatepiszte-
mológiaielőfeltevéséről,melynekamagyarnyelvterületennemvolt
recepciója.

NagyErikatanulmányábanelsősorbanjogfilozófiaieszközöket
használ,bemutatván,hogymikéntjelentkezikatörténetiségésazér-
tékproblematikájaajogelméletben.Rámutatarra,hogymikéntválik
meghaladhatóváatényésazértékmerevszembeállítása,amelyetel-
sősorbananeokantiánushagyománybólszármaztatunk,demégolyan
kortársszerzőkishasználnak,mintamilyenGunnarMyrdalvolt.Max
Weber,JoelFeinberg,L.A.Hart,JürgenHabermasésLeoStrauss,vala-
mintHorváthBarnaésBibóIstvántanulmányairahivatkozvamegmu-
tatja,hogytényésértékszembeállításátatapasztalatisággallehetmeg-
szüntetni,melybenekettőegyszerreszerepel.Egymássalváltozóvi-
szonylatokbanvannak,kiegészítikésmeghatározzákegymást–ajog-
ban.Ajogbananormaazérték,aténymagaajogitett,cselekedet.

ZuhDeodátkutatásánakacéljaegyszerzőihármastörténetfilozó-
fiájánakösszehasonlítása.EdmundHusserlkéseitörténelemfelfogását
elemzi,bemutatja,hogyezegyolyanfilozófiatörténetikoncepciórésze
leszHansGeorgGadamernél,melyigyeksziksajátelméleteszempont-
jábólannakakoraiHusserlmunkásságábólszármazóelemeitishasz-
nosítani.ReinhartKoselleck,akialegnagyobbszabásúnémetpolitikai
eszmetörténetimunkatársszerzője,azonbanéppenazokhozatörténe-
tiségrőlszólógondolatokhozkapcsolódik,amelybenakéseiHusserl
aleginkábbfelvettekoraiidőfenomenológiájánakfonalát.Milyenér-
tékekmozgatjákatörténészfilozófiaielméletekésdiszciplínákközti
választásátésegyáltalán,miaszempontjadiszciplinárisstátusameg-
határozásának?Ennekábrázolásaazösszehasonlítófilozófiatörténeti
módszertanúleírástárgya,éshosszasanismerteti-értékeliKoselleck-
nekahistorikávalkapcsolatosújabbnézeteit.
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Ezakutatásatársadalomtudományokésafilozófiaszámosága-
zatátérintette:afilozófiatörténetiésaxiológiaihagyományt,feno-
menológiát,hermeneutikát,jogfilozófiát.Lévénakutatotttémaigen
komplex,módszertaniszempontbóligengazdag:interdiszciplinaritás,
akomparatisztikaieszközök,episztemológiaiéstudományfilozófiai
megfontolásokjellemzik.

Akutatásegyaxiológiaiésfilozófiaialapokonállóegységes
perspektívarendszertdolgozottki,amelybemutatjaaztafolyamatot,
ahogyanazéletképesésműködőtársadalmakértékeketvesztenekés
hoznaklétre,értékfolyamatvan,ezbiztosítjaatörténelemformálásna-
gyonisrelatívszabadságát,illetveazokatakohézióserőket,amelyek
részbenugyanvalóbanerkölcsiek,elsősorbanviszonttársadalomon-
tológiaiak–ténylegesek.Voltazonbanegymásodlagos,ámdecseppet
semelhanyagolhatócélunkis:valóbanegyrálátástkívántunkadni,21.
századifilozófiaipanorámát,tematikusproblémarendszert,olyanbeveze-
téstszázadunkfilozófiaiproblematikájába,amelyajelenkorifilozófia
legautentikusabbkutatásiirányaitjelenítimeg,akognitívperspektívá-
bólszármazóamafilozófiát,amelymintegy„bemegy”atudományba.

Úgyvéljük,sikerült–összehangoltmódon–egyolyansematiz-
mustkialakítani,amelymegmutatja,hogynemértékválságokrólkellbe-
szélni,hanemértékváltozásról,amelynekapraktikusértékekmentén
artikulálhatószükségszerűségiirányaivannak.

ÉrtékéstörténelemII.
Azértékváltozásalkalmazásaiaposztmodernitásban

Akutatásvezetőkiindulótanulmányábanazzalakérdésselfoglalko-
zott,hogymikénttértátmárafelvilágosodásfilozófiája(KantésFich-
te)azegyesértékekapriorirendszerezésiproblémájárólalelkiismereti
kérdésre,mintmindenértékproblémamegjelenésiformájára.Szaba-
tosfilozófiatörténetialapvetésselmutattameganietzscheivisszaté-
réstazellentettértékekésazindulatokszerepéreazértékválasztási
intenciókban,amelyeketaközáltalirányítottindulatokvezérelnek.
Bemutattaaheideggerilelkiismeret-fogalmat,illetveannakontológiai
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átalakítását,amelyvégülteoretikusanisfelszámoltaazértékválasz-
tásiapriorizmuslehetőségeit.Végülmegadtaazokatalegfontosabb
pontokat,amelyekbenaposztmodernértékkezelésifenoménektelje-
seneltérnekahagyományosaktól,ésazoknakakutatásimódozataira
hívtafelafigyelmet.Atematikátezekutánlebontottarészfeladatokra,
altematikákra.Meghatároztaazáltalánosbibliográfiátazegyeskuta-
tandóproblémacsomagokalapján.Kidolgoztaazidőbelitagolást,meg-
beszéléseketésvitákatszervezett,összekapcsoltaazegyesrészered-
ményeket.Azegyedidolgozatokatvégülegységestanulmánykötetbe-
könyvformábaszervezte.Azegyeskutatókattekintve:NagyErikaafi-
lozófiaésajogfilozófia/jogelméletazértékelmélettelkapcsolatos,főleg
neokantiánusszinoptikuslehetőségeitkutatta.PetresLászlóaztvizs-
gálta,hogymilyenértékelvekjelennekmegatörténetírásban,amelyek
anemzetitörténetekdrámai-konfliktuáliskarakterét,avitákforrá-
sátképezik.Ehhezfelhasználtaazáltalaszakértőkéntkutatotterdélyi
emlékirat-irodalmat.RigánLórándkutatásitémájaaszabadságproblé-
makezelésea19.századtörténetfilozófiájában,ahagyományospers-
pektívákfunkciótlannáválásavolt.SósAmáliaMáriaaztakérdést
tekintetteát,hogymikéntjelentkezikazértékamédiában,hogyanmi-
nősülazát,melyekaposztmodernértékek,illetve,hogyamediatizált
értékvilágtulajdonképpenelzárazautentikustól,amelyetezekután
nehezenlehetkimunkálni.

Melyekvoltakakutatástudományoshátterei,előzményei?
Azértékkérdése(aszabadsággalösszefüggésben),azértékelvű

cselekvéskérdéseImmanuelKantótaafilozófiaprogramatikusalap-
elve.Aligvanjelentősgondolkodó(MartinHeideggerrelbezáróan),
akieproblematikánakneszenteltevolnaéletművevalamelyfejeze-
tét.Akérdésteoretikuslefedettségeigennagy.Mégisazttapasztaljuk,
hogyamindennapiéletbenigennagyproblémákadódnakazértékel-
vű,szabadcselekvésselvalószembesülésben.Ezeketareáliséletprob-
lémákatúgytudjukteoretikusankezelni,haazemberekmindennapi
értékválasztásainakarendszerében,abbabeleillesztvetárgyaljuk.

Azértékválasztásmagasemegyszerűdolog.Egyáltalunkelvég-
zettempirikusszociológiaifelmérésaztigazolja,hogyazemberek
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alegtöbbesetbennemtudnakapolitikai,vallásos-etikai,mindennapi-
praktikusértékekközöttkapcsolatotteremteni,mertnemtudjákazo-
katelválasztani,determinálni.Ebbőladódottaztánazakutatásihipo-
tézisünk,hogyvizsgáltproblémánkazértékválasztásproblematikája
menténragadhatómeg,ésennekadtunkegyelméleti-filozófiai,ésegy,
apraktikumfelőlkutathatódimenziót.Végülaztisfigyelembevettük,
hogyamásodikmodernitásbanvagyaposztmodernkorbanfeltétlenül
figyelembekellvenniamédiaésazértékviszonyát,mintegyolyanvi-
szonyt,amelyaligreflektáltmódonviszibeazértékeketamindennapi
tudatba.

Több,egymássalösszefüggőkérdésrekívántunkválasztadni,
amennyirelehetséges.(Persze,újabbkutatásmetodológiailagérvényes
kérdésrebukkanni–aziseredmény.)

Elméletilegtisztáznikívántuk,hogyelfogadottávált-eaza
nietzscheánusavagyposztnietzscheánusálláspont,amelyszerintér-
tékállandóságrólatörténelemfolyamánsohanemlehetettbeszélni,
hogytulajdonképpenazértékválságazállandó?!Ezacsaklátszólag
paradoxálláspontannakakövetésérekésztet,hogymilyentípusúér-
tékekrehivatkoznakaszubjektumokésmilyengyakorisággal?Azér-
tékekmezejével,azokrendeződésével,rendeződésiirányaivalkapcso-
latbankellinformációkatkapnunk,mindteoretikus,mindpraktikus
szempontokból.

Munkahipotéziseinkszerint(azértékekfenomenologikuskutatá-
sa)amaikoremberebizonyospraktikusértékeketminősítátetikai
értékekké,ugyanakkorigenbizonytalanahagyományos(főlegvallás-
erkölcsieredetű)értékekhivatkozásiquotiense.

Tisztáznikívántuk,hogymilyenareáliscselekvésértékbefolyá-
soltsága.Ezzelkapcsolatbanpedigaztis,hogymikéntjeleníthetőmeg
azértékcselekvésateoretikus,valamintamediatikusmezőben.

Azegyestanulmányokszintjénakövetkezőeredményekszülettek:

Amodernitásértékszemléleténekafelbomlásacíműtanulmányában
akutatásvezetőfolytattaaztamunkát,amelyetaSapientiaKPI
2004/2005-öspályázatárakészített,ésamelyatörténelemésérték
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összefüggéseivel,ahistoriográfiavalorizációskérdéseivelfoglalkozott.
Jelentanulmányábanaztazértékelemzésifolyamatotkísérte,amely
afelvilágosodásfilozófiájábanbontakozottki.Enneklegfontosabbjel-
lemzőjeazvolt,hogyakülönbözőetikairendszerekaprioriértékeiés
azokbecslése,azértéktabellákkalvalófoglalkozáshelyébeazuniver-
zálislelkiismeretetállította,mintaztatörvényszéket(ImmanuelKant),
amelybenazértékreflexiólezajlik.MindKant,mindpedigFichtealel-
kiismeretethelyettesítetteisakötelességgel-kötelességekkel,ésegy
formalistakötelességmoráltalkotottmeg,amelymindenkiszámára
észparancsésösszetartjaatársadalmat.ÉrtékkritikájábanNietzsche
figyelmeztetettarra,hogyareálisértékviselkedésellentettértékekkö-
zöttésindulativezéreltséggelműködik.MartinHeideggerezenazala-
ponszámoltlevégképpazérték-apriorizmussal,radikáliselképzelést
dolgozvánkialelkiismeretihívásról,mintajelenvalólét-analíziselő-
struktúrájáról.AtanulmánytartalmazzaMaxSchelerKantotésNietz-
schétértelmezőésbírálónézeteit,valamintHeideggerScheler-kritiká-
ját.Végülmegállapítjaazt,hogyaposztmodernfilozófiafelszámolta
ahagyományosértékképzeteket(kötelesség,becsület,hűség),éski-
zárólagazátéltség,reszemantizálásegyediformáibanteszilehetővé
azértékviselkedést.

AzértékszerepeajogelméletbencíműtanulmányábanNagyErika
azértéketazelsőrészbenatermészetjogiésajogpozitivistaálláspon-
tokfelőltárgyalta,többekközöttHelmutCoing,LeoStraussésJohn
Finnisjogelméleténkeresztül.AmásodikrészbenHorváthBarnaés
BibóIstvánneokantiánusmegközelítésénkeresztülreflektáltajog
mibenlétére,aholkiemelkedőszerephezjutazérték.Demonstrációja
szerintajogiértékrendszernemfüggetlenedhetazerkölcsiértékektől,
mivelottisacselekedetekmegítélésérőlvanszó,viszontlényeges
különbséghúzhatómegjogéserkölcsközöttannakfigyelembevételé-
vel,hogyajogicselekedeteknekhatalmikényszerabiztosítéka.Ilyen
értelembenajogiértékekegységesebbésstabilabbformátölthetnek,
bárjogéserkölcstekintetébenegyarántkimutathatóazértékekválto-
zása.Ajogfenomenológiaivizsgálataarraengedkövetkeztetni,hogy
azértékekkulturálisközvetíthetőségerévénlehetségesazemberi
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együttműködésésaközösértelmialapmegtalálásaazemberközi
viszonyokszabályozására.

AHorea-felkeléstmegörökítőemlékiratokmint„lehetségestörténelmek”
címűdolgozatábanPetresLászlóakövetkezőálláspontotfogalmazta
meg:azújabbtörténetelméletitörekvésekmegteremtettékannaklehe-
tőségét,hogyazemlékiratokatésnaplókatértékelhetőésnarratívakép-
zőforrásokkéntvegyükszámításba.PierreNoraaközösségiemlékezet
fenntartásafontoshelyeinektartjaazemlékiratokat,naplókat.PaulRi-
coeur„emlékezetmunká”-rólbeszél,amifelfediésmeghaladnisegít
arégi–egyénekésnemzetekközötti–sérelmeket,gyűlölködéseket.
Ezáltalegyközösségtovábbléphetmegnemvalósítottlehetőségeifele,
túllépveazegészségesönszemléletétakadályozótraumákon.AHorea,
CloşcaésCrişanvezette1784-esfelkeléstszámoskorabelinaplóésem-
lékiratmegörökítette.Akorabeli–detöbbnyirea20.századimagyar
történetírásis–afelkelésokainakéselőzményeinekfeltárásamellett
erőteljesenkiemelteafelkelésigenerőszakos,traumatizálójellegét.
Aromántörténetíráscsaka20.századbanismertefelazesemények
hasznosíthatóságátarománnemzettudatalakításában,amivelviszont
hosszúidőreelhalasztottaegyideológiamentesértékeléslehetőségét.
Azírásbanelemzettnaplókaricoeuriértelembenvettemlékezetmun-
karészétképezik.Akonfliktusolyanfeloldási,értelmezésilehetőségeit
mutatjákfel,amelyekkivezethetnekakölcsönösvádaskodásoklogiká-
jából.

RigánLóránd(„Vajonnemzuhanunk-eszakadatlan?”Azéletértel-
mérevonatkozókérdésfragmentálódásaa20.századifilozófiában)kritikai
vizsgálódásának4akiindulópontjátazértékektranszcendensmegala-
pozhatatlanságánakértelmébenvettnihilizmus–Nietzscheáltala19.
századbandiagnosztizált–eszmetörténetifejleményeképezte,amely
problémahelyzetreakésőbbiekfolyamán,azelmúltszázadbanszámos
lehetségesmegoldásjavaslatszületett.Anietzscheiválaszkísérletváz-
latosfelidézéseutánegynéhányilyenfontosabbszámvetés(Heidegger,

4RigánLórándkéttanulmányánakösszevontváltozatátazegyensúlyokmeg-
őrzésevégettamásodikegységbenközöljük.
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Camus,FoucaultésDerridagondolkodásának)analitikusprezentálá-
sára,értelmezéséreésbírálatáratértkiamatézismellettérvelvén,hogy
ezabizonyosproblémaa„posztmodern”filozófiákbanmódszertani
okokbólkifolyólagmegoldhatatlan.Dolgozatánakvégkövetkeztetése
ilyenértelembennegatív:azértékekkrízise,amelyazegyénszint-
jénazéletértelmetlenségénektapasztalatakéntcsapódikle,amaga
történelmihelyzeténélfogvakövetkezetesenazimmanenciábanmeg-
maradnikénytelengondolkodásszámáraimmárfolyamatosésvégső
válságotjelent.(RigánLórándebbeadolgozatábabeépítetteazelső
szakaszbanelkészítettmunkáját.EbbenFr.Nietzschetörténelem-ésér-
tékfilozófiájánakrecepcióskérdéseivelfoglalkozott,elsősorbanSteven
A.Aschheim,GünterFigal,ManfredRiedel,illetőlegRüdigerSafrans-
kielőzeteseredményeirealapozott.Anietzscheitörténelem-,illetve
értékfilozófiaigondolatkörhatástörténeténeka„szeizmográfiáját”dol-
goztaki–különöstekintettelannakmagyarnyelvűrecepciójára–,és
ebbenaF.D.E.Schleiermacherrel,valamintaKarlJaspersszelkapcso-
latossajátkutatásairaishagyatkozott.Filológiai–filozófiatörténeti–,
illetvekomparatisztikaieszközöksegítségévela20.századifilozófiá-
banFr.Nietzschealkotómunkájanyománbekövetkezőmegrendülést,
gondolatainaknemzetiszocialistakisajátításikísérleteit,posztmodern
recepcióját,egyszóvalajelenkoriérték-éstörténelemfilozófiamint
Nietzschéhezfűzött„lábjegyzet”(interpretáció)olvasatátalakítottaki,
dokumentálta).

AzOlvasófelfigyelhetmajdarra,hogykonklúzióikbanmennyire
konvergálnakRigánLórándésesorokszerzőjénekazálláspontjai!Ez
azonbannemvoltsemmilyenelőzetesegyeztetéseredménye.

AmédiaértékekésahagyományosfilozófiacíműtanulmányábanSoós
Amáliaannakazértékrendszernekelemzéséretörekedett,amelyamé-
diaterületénekmozgatórugójalehet.Ezenértékelemzésbennemcsak
asajtóetikaáltalmeghatározottértékeket,deamédiagyakorlatában
konstituálódóéspropagáltértékektermészetétisfigyelembevette.
Atanulmánymegállapításaiszerintasajtóetikaahagyományos
(kantiánus)filozófiaiértékekreépül:egyéniszabadság,magánjog,
egyenlőség-pártatlanság,objektivitás,igazságosság,demokratikus
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értékek,amelyekapriorikidolgozottakazújságírókszámára,va-
lamilyen,amédiagyakorlatonkívülesőpusztaracionáliselvekből
levezethetőek.Atanulmánytovábbáarramutatottrá,hogyagyakor-
latreálisanmindigmásfajtaértékeketteremtésműködtet,mintamit
azelméletelőír:siker,pénz,karrier,nacionalistaértékek,agresszió
lesznekamédiaáltalprodukálttársadalmihatásokértékei.Befejezésül
aztistárgyalja,hogyamédiamilyenszerepettöltbeazanómia
társadalmijelenségénekfokozódásában.

Akutatásalapvetőenafilozófiaielemzésésértelmezésmódszereit
használta.Emellettaszociológiaifelmérésbőlszármazóeredmények-
reisépített,azazamegszólítottakreprezentatívcsoportjánakérték-
opcióitrendeztetípusokszerintésállapítottmegközöttükösszefüg-
géseket,korrelációsmódszerekkel(eztazanyagotnemépítettükbe
szervesenatanulmányba,dehivatkoztunkrá).Jelentősmennyiségű
filozófiatörténetiésaxiológiai,valamintajogiértékelméletévelkap-
csolatosanyagottekintettünkát,beleértveajelenkoriésaposztmodern
szerzőkvonatkozónézeteit.Különfoglalkoztunkahagyományosés
médiaértékekanomikusviszonyával.

Természetesenépítettünkazelőzőkutatáseredményeire,amely-
benösszehasonlító-kontrasztívmódszerekethasználtunk.

Végülakommunikációsértékkutatáseredményeinekabevonása
interdiszciplináriskutatásimódszereketkért.

Akutatásnakvanegyteoretikushozadéka,azaz:reflektálar-
ra,hogyanietzscheiáltalánosértékválságtanmellettvagyellenére
létezik-evalamilyenteoretikusértékkonzervativizmus.Létezik,mond-
hatjuk,deezreflektálatlan,bizonytalanésahagyományos-történeti
értékanyagkezeléseigenerősenkiszolgáltatottamediációnak.
Azvalamikorpéldáulazirodalom,atörténetírásvolt,mapedig
amédia.Aposztmodernkorértékválasztásainakdinamikájáravo-
natkozóanazttudjukmegállapítani,hogyabbanafolyamatosságot
ésazállandóságotaszakmai-foglalkozásicsoportoketikaiviselkedési
kódjaijelentik,amelyekhasznosságiértéktartománythatároznak
meg.Másfajtahasznosságjellemziazonbanamédiáét.Végülaha-
gyományos,főlegvalláserkölcsiértékekviszonylatábaninkábbazt
mondhatjuk,hogyazegyfélehivatkozási,legitimációsalap.Végül
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aztkellmondanunk,hogyaposztmodernkoremberénekautentikus
értékválasztásátazintenzívbelsőátéltség,szingularitásjellemzi.Ha
képesértékeketműködtetni,ezekcsakmegélt,személyesenkiképzett
értékeklehetnek.Ezazonbannemadválaszazértékegyeztetésnek
amarraaproblémájára,amelyatörténelembenlerögzítettvalorizációs
alapokatérinti.Azértékpárbeszéd,hanemisegyeztetésposztmo-
dernelméletekidolgozásraszorul.Ebbenmegegyeztekakülönböző
tudomány-éskutatásiterületeketáttekintőkutatók.Egyáltalánazt
mondhatjuk,hogybeszélgetéseinkben–mindannyianfilozófus-
képzettségűekislévén–igenhasznosnakláttukazalkalmazást,
akitekintéstajogelmélet,historiográfiaésmédiaterületére.Mégis,
szempontjainkatfilozófiainézőpontbólteljesenegyeztetnitudtuk.

EgyedPéter

Kolozsvár,2007novemberében
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ÉRTÉK
ATÖRTÉNELEMBEN

EgyedPéter

„Ezekazértékekatársadalomtudományok
számáramindigazemberiértékek.Ezekmiatt
vanazembermindigisatörténetkutatás
középpontjában.”

WilhelmWindelband:Bevezetésafilozófiába

„...azértékmindigazidőelleniküzdelemmel
ésegyfölöttearatottgyőzelemmeljáregyütt.”

LouisLavelle:Traitédesvaleurs

1.Atörténelemmódszertanihiposztazációban

Tanulmányomkétnagytársadalomtudományiterületproblematiká-
játkapcsoljaössze,atörténelemfilozófiáét,valamintazaxiológiáét-
morálfilozófiáét.Ennekazindoklásaigenkomplex:elsősorbanarra
kellhivatkoznom,hogymintegy150éveatörténettudományműve-
lőiegytermékenymódszertaniválságottartanakfenn,aminemcsak
aművelttudománybelsőmódszertaniproblematikájátilleti,egyfo-
lyamatoskényszertarra,hogyadiszciplínátésa„tudományüzemet”
valamiképpenatársadalminyilvánosságbaniselhelyezzék,hanemazt
akérdéstis,hogyatörténetíróönmagaisértékeketképvisel,inter-
aktívmódonveszrésztatársadaloméletében–méghaeztnemis
mindigtudatosítja,vagynemkívánjatudatosítani–,tehátjelentéseket
adazáltalamegalkototttörténetnek.Amelyjelentésektermészetesen
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egybeeshetnek(azobjektívvalenciákraigényttartótörténetírásese-
tében),vagynemeshetnekegybe–ésnéhaszándékoltannemesnek
egybe1–,mindazokkalajelentésekkel,amelyeketakortársakolvasnak
ki,avagyvélnekkiolvasnimindazokbólazeseményekből,amelyekben
résztvettek,ésamelyekettörténetekbefoglalnak.Amegélttörténelem
ésazírotttörténelemtávolodásáról,avagyközeledésérőlvanszó,atu-
dományosságkritériumaaközelíthetőségetjelenti.

1.1.Tapasztalatokéskoncepciókérdés

AhadtörténészJohnKeeganigenpontosanábrázoljaeztanagyon
isempirikus-konkrétkérdést,amikorleírja,hogymekkorakülönbség
vanaközött,amitaközrendűkatonákéscsapattisztekawaterlooicsa-
tábanláttakésátéltek,ésaközött,amitkésőbbatörténetírás,főleg
ahadtörténet-,valamintapolitikatörténetmegalkotott(atörténelmi
tablónyilvánagyőztesekethelyezteaközéppontba).Nagyonisjelen-
tőskérdésazonban,hogymárakorabeliközvéleményistisztábanvolt
azzal,hogyittnemcsakhadieseményzajlott,háborúésbékekérdése
dőltel,hanemigenisvilágtörténelmieseményrőlvoltszó,amelynek
arögzítésétnemlehetatörténetírókrabízni,hanemigenis„közösen”
kellmegírni,mozgósítaniaközösmemóriát.Egyangoltiszt,Siborne
kapitánymára19.századharmincaséveibenhatalmaslevelezésianya-
gotgyűjtöttössze,hogyatényeket„kimentse”–mondjuk,hogyatör-
ténetírókelől?2

Nelegyünkazonbancinikusak,ittvalóbanegyolyantörténetírás-
módszertanikérdésrőlvanszó,amelynekmegoldatlanságaimiatta19.
századitörténetírásnemmarasztalhatóel.Erreutalnaka20.század
közepétőlfolyamatostörténészviták.

1Anagyromántörténész,NicolaeIorgapéldáulazonavéleményenvolt,hogy
atörténetírásnaknemzeticélokatkellszolgálnia.Ezekmindenesetbenanem-
zetállamépítésével,ahazafiasnevelésselkapcsolatosak.Ilyenútonpersze
igenkönnyenvisszalehetkerülniazudvaritörténetírás,akrónikaíráshagyo-
mányaihoz.

2JohnKeegan:TheFaceofBattle,J.Cape,1976.
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1.2.Atörténelem-módszertaniproblematikama.Egykortárs
áttekintés

AzegyikpéldaszerűösszefoglalásGérardNoirieltől,apárizsiÉcole
desHautesÉtudesenSciencesSocialestanárától,aGenèsestudomány-
elméletifolyóiratszerkesztőjétőlszármazik,akiperszeegypillanatra
semrejtetteelamarxitársadalomfilozófiávalésannakértékeivelvaló
kapcsolatát.3Atörténettudományválságánakvannakfilozófiaimeg-
oldásai,hangsúlyozzaNoiriel,éskitérarra,hogyatörténészakkor
kerültudományosepisztemológiaiszempontbólreménytelenhelyzet-
be,amikorvalamilyenfilozófiaikoncepciótállítelméletemellé,ahe-
lyetthogytudományosintuíciójábanbízna–hafiatal–,avagyta-
pasztalatiáltalánosításairahagyatkozna–haidősebb.Mindenesetre,
hangsúlyozzaNoiriel,a19.századegyiklegnagyobbkísérleteatörté-
nettudománymegreformálásáraapozitivizmus,illetvenaturalizmus
volt,amelyazÉmileDurkheimáltalmeghonosítottszociológiakvan-
titatívmódszereitamolyanismeretelméletialapkéntrendeltehozzá
atörténettudományhoz.4Későbbeztazelképzeléstbíráltahevesen
WilhelmDilthey,aki1900-ashíreshermeneutika-tanulmányátólkét
iránybanhaladttovább:egyrésztelindítottaahermeneutikauniverzá-
lisfilozófiaiirányzattáfejlesztésénekfolyamatát,másrésztkidolgozott
egysajáttörténelemfilozófiát.ArendszerneveAtörténelmivilágfel-
építéseaszellemtudományokban.Diltheyvéleményesajátrendszeréről
kétértelembenislesújtóvolt:romokhevernekkörülöttem–mondotta,
amiegyfelőlaztjelentette,hogyanagytársadalmiobjektivációknak
valamilyenbizonytalanalapokon(„aszellem”)valóösszekapcsolása
sohasemvezethetolyandinamikusrendszerekhez,mintamilyenpél-
dáulaHegelévolt.Súlyosabbnakbizonyultazonbanakövetkezmény,
éspedigaszellemtudományosmódszernekamódszertanialkalmatlansá-
gaatársadalomtudományosleírásban,amelyetDilthey–akivalóban
nagyformátumúgondolkodóvolt–belátott.Munkájaekérdésnek

3Éspontosanezazértékvonzataz,amelyaleginkábbexponáljatanulmányom
problematikáját.

4GérardNoiriel:Surla„crise”del‘histoire,ÉditionBelin,Paris,1996.
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szenteltfejezetébenNoirielugyannemtérkiafilozófiaikonnotációk-
ra,azonbannagyonisjóllátjaakérdésnekmintalkalmazottfilozófiai
problematikánakavetületeit.5

1.3.Aneokantiánustörténelemszemléletről

MindezekutánNoirieláttérannakazapportnakazelemzésére,ame-
lyetaneokantianizmusjelentettatörténettudományszámára.Eb-
benazösszefüggésbennemisanomotetikus(törvénytételező,általá-
nosító),illetveazideografikus(egyedieseteketelemző)eljárásmódok
megkülönböztetésealegfontosabb,hanemmagánakannakaténynek
akiemelése,hogyWindelband6egyáltalánlehetségesnektartottaegy
egyetemes,tudományosepisztemológialétrehozását.(Ezajellegzetes
neokantiánusbeállítódás:atermészettudományoseszközökkelfeltár-
hatóvalósághozhozzárendeltlogikai–megtanulható,elsajátítható–
instrumentárium.EbbenaziránybanfinomítottaazeszköztáratHein-
richRickert,valamintErnstCassireris,amennyibenakutatáscélzatos-
ságának,valamintakülönösepisztemológiaiszerepénekafontosságára
hívtákfelafigyelmet.7

Azáttörést–ésafranciatudományteoretikushelyesenlátjaakér-
dést–,valóbanGeorgSimmeljelentette,akinemisannyiraaszó
hagyományosértelmébenvetttörténetetírt,hanematörténeti-szocio-
lógiaitudásanyagotnagytematikusegységekkörészervezteésezáltal
egységesszemléletikeretbefoglalttörténetijelenségeket.Nagykultu-
rálistoposzoknaknevezhetjükezeket,avagytematikustörténeteknek

5WilhelmDilthey:Atörténelmivilágfelépítéseaszellemtudományokban,Gondolat
Kiadó,Budapest,1974.FordítottaErdélyiÁgnes.

6Megkelljegyeznünk,hogyWilhelmWindelbandfilozófiájanagyonisponto-
sanmegjelenítimindaztaproblematikát,amelyetazértéksemlegestársada-
lomtudományosdiskurzusjelenthetafilozófiaszámára.Azonbaneztőúgy
hidaljaát–lásdatanulmányunkmottójáulválasztottidézetet–,hogyvissza-
térafilozófiaidiskurzusreflexívnyelvezetére.

7HeinrichRickert:KulturwissenschaftundNaturwissenschaft,Freiburg,1899;
ErnstCassirer:DasErkenntnisprobleminderPhilosophieundWissenschaftderne-
uerenZeit,I–III.,1906–1920.
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–ittnemafrazeológiárólvanszó,hanemarrólamódszertaniáttörés-
ről,amelynekértelmébenGeorgSimmelbelsőkoherenciátbiztosított
avizsgáltanyagnak.Ittlegalábbtehátegytükörrőlvoltszó,ésegy
tükrözöttről–hogyakérdéskörkutatóiáltalmegszokottmetaforiká-
valéljünk.(LeginkábbSimmelmonumentálismonográfiájával,Apénz
filozófiájávalpéldázhatjukmondanivalónkat.8Arisztotelésztőlkezdve
MachiavellinésGalianinátennekatematikus-toposszerűmegközelí-
tésmódnakmegvannakanagyhagyományai.BibóIstvánisszükséges-
nekláttaamagaelképzelésétekérdéskörbenkifejteni.)

Ámdeakutatószubjektumittmégmindigegylogikaieszközeinek
teljesbirtokábanlevő„tisztaész”,nempedigértékekkelrendelkező,
ésanormákatésazértékeketatörténelembenisfellelőkutatószemé-
lyiségről.Hiszen–éseztakérdéstszemérmesenelfediamégNoiriel
általishangoztatottkutatásmetodológiaialapelv,amelyszerintatu-
dományosobjektivitáskritériumaazelőítélet-mentesség.Ittvalóbanarról
vanszó,hogyatörténelem,atükrözöttszubjektumai,amindennapi
emberekésatörténelmiszemélyiségekegyarántnormákésértékek
viszonyábanisszervezikmindennapitevékenységüket–ámbárnem
kizárólagosan,mintahogyatörténetkutatóvagyatudósiseztteszi,
lévén,hogyaszóköznapiértelmébenezazőmunkája,mindennapite-
vékenysége.Ezeknekazértékekneképpenúgyatudatábankellhogy
legyen,mintahogyaleképezettvalóságalanyaiistisztábanvannak
azzal–többé-kevésbé–,hogymitmiérttesznek.Értékekszembesül-
nektehátértékekkel,értékeketkelllefordítaniértékekre.Ezlehettalán
amegértésnekazazalapja,amelyrőlWilhelmDiltheyahermeneutikai
mozgalomkezdeténbeszélt,hogytehátazemberekpszichofiziológiai
egységekatörténelemben,amelyeketmásfelőlmáspszichofiziológiai
egységekértenekmeg.Vanegyfajtabelsőkommunikációatörténe-
lemben:azt,hogyazéletegyetemesérték,semmilyencivilizációsés
történelmikorszakbannemlehetettésnemlehetmáskéntérteni...

Amikoreztmondjuk,természetesentisztábanvagyunkazzalis,
hogyazértékektartalmaésértelmezésekoronkéntváltozó,van

8GeorgSimmel:Apénzfilozófiája,OsirisKiadó,Budapest,2005.FordítottaBe-
rényiGábor.
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azonbanegybehatárolásimód,amelyentöbbnyiremégiscsakazazo-
nosságtörvényeameghatározó.

1.3.1.EgyszükségszerűMaxWeber-olvasat

Végeredménybenafranciatörténettudóshelyesenfoglaltaösszemind-
azt,amitakérdésbenlegpertinensebbálláspontotkialakítóMaxWeber
képviselt:„Avilágtörténetiségeésazoknakajelentéseknekavég-
telensége,amelyeketazembereksajátcselekvéseiknektulajdonítani
képesek,világossáteszik,hogyakultúrtudományoknemremélhetik
egyetemestörvényszerűségekmegalkotását.Megfigyeléseikérvényé-
nekáltalánosíthatóságátakontextusmindigkorlátozza.”(Ennyiben
tehátahermeneutikaieljárásoknakmindigismegvanamaguklét-
jogosultsága.Semmilyenhermeneutikaidémarchenemhelyettesítheti
ahagyományosobjektivitási,egzaktságiigényt.Ezérttehátahermene-
utikaimódszereketkutatásmetodológiailagbekellhatárolni,ellenkező
esetbeneljutunkahhozaféleposztmodernfecsegésig,amelyhajlamos
ahermeneutikaimezalábebújni.)Azosztályozókategóriákazonban
eltávolíthatnakavalóságtól,ésennekadilemmánakafeloldásáradol-
goztakiWeberaz„ideáltipikus”kategóriáját,mintolyanmódszertani-
lagszükségszerűfogalomét,amelylehetővéteszi„annakmegállapítá-
sát,hogymelyekamegfigyelttényeksajátosságai.Azegyénekésazok
cselekvéseinekjelentésétvizsgálótanulmányágakszámáraelengedhe-
tetlenagenetikusfogalmakkialakítása,mertcsakakkorérthetjükmeg
ténylegesenatársadalmihelyzeteket,haalehetőlegpontosabbanleír-
jukőket.”9

Kétmegjegyzéskívánkozikide:1.aleírásfogalmávalaheidel-
bergigondolkodónagyonisközelkerültafenomenológiamódszer-
tanához.2.Mindengyakorlótársadalomkutatótudja–ésAprotestáns
etikaésakapitalizmusszellemecíműmonumentálismunkájábanMax

9GérardNoiriel:Atörténetírás„válsága”:elméletek,irányzatokésvitákatörténe-
lemrőltudománnyáválásátólnapjainkig,Napvilág,Budapest,2001,105.o.Fordí-
tottaCzochGáboretal.
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Webermagaisjelezteanehézséget–,hogyazideáltipikusfogalmá-
nakkialakításaalkalmasinttöbbnehézségetteremt,mintamennyit
megold.Mégisnagyonishasználhatóeljárásáltalában–ésazerede-
tinagymódszertanitanulmánykritikaiújraolvasásaerrefigyelmez-
tet–,atársadalomkutatónaknemértékproblémákkalkellfoglalkoz-
nia,értéktulajdonításokkalmegelvonásokkal.Aztazaxiológiárameg
amorálfilozófiárakellhagyni.Avégsőértékekrevalórekurzióban
végképpena(kanti)filozófiailletékes.Azideáltipikuskategóriájaaz
értékproblémátúgyvonjakiatársadalomfilozófiából,hogymegmutat-
jaakutatónak,miképpenkellatárggyalmagávalfoglalkozni.Végered-
ménybenlehetővétesziaztis,hogyaztánazobjektívtettcselekvések
(atársadalmicselekvés„szubsztanciája”)mellettmeghatározzukazér-
tékcselekvésekkörét,azetikaiavagyvallásimezőt,majdazzalaztán
különfoglalkozzunk.MaxWebervonatkozóeredetigondolataiaDer
Sinnder„Wertfreiheit”dersoziologischenundökonomischenWissenschaf-
tencíműtanulmányábanjelentekmeg,aLogos7.1917–1918.évfolya-
mában.10Ennekatanulmánynakakritikaiújraolvasásaazértisfon-
tos,mertvisszavezetatársadalomtudományidiskurzustisztaságának
azeszményéhez,ugyanakkorarraisfigyelmeztet,hogyMaxWeber
különösképpennemfoglalkozottanyelvimeghatározottságproblema-
tikájával.

1.4.Atársadalomtudománybanszükségesértékparadoxonról

Összefoglalvatehátaztmondhatjuk–afentilogikárautalva–,
hogyatársadalomtudományokegyfélekijelentéseketalkalmaznak:„a

10ÚjraközölveaGesammelteAufsätzezurWissenschaftlehrecíműtanulmánykö-
tetben.Tübingen,VerlagvonJ.C.B.Mohr(PaulSiebeck),1922,451–502.o.Er-
reazértiskellfigyelmeztetni,mertazittközzétettmástanulmányaiszinte
kivételnélkülatársadalomtudományoklogikájávaléstudományosepiszte-
mológiaikérdéseivelfoglalkoznak,kiegészítikésmintegyárnyaljákalapvető
megállapításait.
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kínaiakfelfedeztékéskülönfélecélokraalkalmaztákapuskaport”,va-
lamintehhezkauzálisösszefüggéseketrendelnekbizonyosvalószínű-
ségiértékkel–ezanarratívanemtartalmazhatjaannakakérdésnek
amegoldását,hogymindezezértvagyamazérthasznosvoltakínaiak
vagyazemberiségszámára.Ugyanakkorkelllennieegytársadalom-
tudományosszempontbólkorrektnarratívának,amelyikmegmondja,
hogyigenis,amatény,hogyakínaiakfelfedeztékéskülönfélecélok-
raalkalmaztákapuskaport,hasznos/jóvoltakínaiakavagyazem-
beriségszámára.Enélkülatársadalomtudománynaksemmiértelme.
(Nyilvánazegyikkijelentéssornemtartalmazhatjaamásikkijelentés-
sorértékszempontjait.)

Atisztatudomány„végén”tehátmégismegjelenikazember,
avagyazemberirevalóvisszavonatkozás-visszavonatkoztatáskény-
szere.Alélekésamorálkérdései,azidőben,időiségben(Heidegger),
avagyaszociálisidőintézményben(NorbertElias)élőemberlétprob-
lémái.Haakarjuk,hanem,ismétvisszakellpillantsunkaNietzsche
általfeltettkérdésekre,visszakelltérnünkdiskurzusánakformájára.
Ezegyáltalánnemjelentiazt,hogyvalamilyenújabbhermeneutikai
kísérletbefogunk,nem.Nemmódszertaniútmutatáskéntésmégcsak
nemissugalmazáskéntjegyzemmeg:Aprotestánsetikaésakapitalizmus
szellemeegyikhelyénMaxWebermagaisjelzi,hogybizonyospszicho-
lógiaiértelemtulajdonításokellentétespremisszákalapjánisazonos
következtetésekhezvezetnek.Példája–amintakövetkezőkbenennek
szentelünknagyobbteret–FriedrichNietzschevolt.11

Atársadalomtudományamúltszázadhetveneséveitőlismét
megfogalmaztaeztaparadoxont,amellyelegyszerűenegyüttkell
élni.Ígypéldáulegyhetvenesévekbelimérvadókutatófelvetése
akövetkezővolt:„Ezvalóbanatudományalapvetőparadoxona:
azértékpremisszát/.../mégcsakmegsemlehetfogalmazni,hanem
mindenelemhez,afolyamatoknakaténybelielemzésáltalfelfedett

11MaxWeber:Aprotestánsetikaésakapitalizmusszelleme,Gondolat,Budapest,
1982,373.o.FordítottaJózsaPéteretal.
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mindenalternatívelehetségesfejleményéhezvalóviszonyábanfogal-
mazzukmeg.Aténybelielemzéspedigcsakakkorkivitelezhető,ha
értékpremisszákvezetik.”12

1.5.Aneokantiánustörténelemszemléletelégtelensége

Ennekaproblémakomplexusnaklezárásábanválasztkellmégadnunk
egynagyonfontos,generatívkérdésre:miértvoltmégiselégtelen
aneokantiánustársadalomtudósok,gondolkodókelméletihozadéka?
Miértkellettszükségszerűenlétrejönnieanietzscheánusfilozófiának
ésdiskurzustípusnak,majdpedigafenomenológiának,mintazer-
revalókantiánus-módszertanivisszahatásnak?Hiszenaneokantiá-
nusfilozófusoknagyonispontosértékrendszerekbengondolkoztak,és
ezeketanalitikuspontossággalésbiztonsággalrendeltékhozzáazel-
vontemberhez.Alighanemerrealegjobbpéldaanagyrendszeralkotó
BöhmKároly.Axiológiájábanőugyanis–kantiánusmódon–,azt
feltételezte,hogyazembereleverendelkezikegyelvontalapérték-
kel,amelyetőazöntudatosszellemiségbenvéltfelfedezni,ésamelyet
transzcendentálishipotéziskéntalkalmazottmindenegyesegyébérték
konstitúciójávalkapcsolatban,pontosanúgy,ahogyanImmanuelKant
aszabadsággalkapcsolatbantetteezt.13Ígytehátlétrejöhetettazér-
tékeknekazarendszere,amelyképesneklátszottlefednimindazo-
katazértékeket,amelyeketazembervilágtörténelmesoránegyáltalán
használnivoltképes.Ilyenmódonazonbannemlehetettleképeznima-
guknakazértékeknekaszületését,avagyazértékhordozóembernek
aszületésétésvilágtörténelmimozgását,pontosanaztafolyamatot,

12GunnarMyrdal:ValueinSocialTheory,Routledge&KeganPaul,London,1968,
147.o.Végképpnemcélomennekatanulmánynakagondolatmenetétatár-
sadalomtudományoklogikájaésmódszertanairányábaelvinni,azonbannem
térhetekkiannakamegjegyzéseelőlsem,hogyekkoribanszülettekamind
amainapigamindentársadalomkutató-filozófusáltalszintekézikönyvszerű-
enhasználatosmunkák:JürgenHabermas,ReinhartKoselleckésPeterWinch
–hogycsakalegfontosabbakatemlítsem.

13BöhmKároly:AzemberésvilágaIII.Axiológiavagyértéktan,Kolozsvár,1906.
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amelyetHegeljelenítettmegAszellemfenomenológiájában,vagy/ésel-
sősorbanNietzsche,gyakorlatilagegészéletművében.

2.LouisLavelleértékfelfogása

Mielőttazonbanennekakérdésnekabemutatásábafognánk,hadd
idézzükfelegyminálunkaligismertnagyformátumúfrancia
gondolkodóelképzelését,mintamitémánkkoordinátáinakalegin-
kábbmegfelel.

LouisLavelle-ről(1883–1951)vanszó,akitáltalábanaszellemfi-
lozófiaiirányhozsorolafilozófiatörténet,14akinekagondolkodáspa-
radigmájátittazértisválasztjuk,mertnemheideggeriánusmódon15

gondolkodikazidőről,azaznemidőiségésjelenvalóság,hanemidő
ésértékösszefüggésekkapcsán,ámdegenetikusanviszonyulazember
öntételezéséhez,önmegragadásifolyamatához.

Általánosértéktanának16Azidőértékeésirányacíműfejezetében
afranciafilozófusaztmutatjabe,hogy„mikéntvállalközösségetazér-
ték,miközbenmegvalósul,azegyénnel,akiazidősodrásábanáll,ám
aztis,hogymiközbenannakmindenlépésétsugallja,őmagaazidő
felettáll,éslétrehozzaaztminteszközt,melylehetővétesziazegyén
számáraazönkifejezéstésacselekvést.”Másképpenúgyszoktákezt
megfogalmazni–ésezfőlegajogfilozófiaszámáraparadoxon,hogy
miképpenjönlétre„önmagában”anorma,amelykésőbbaregulat-
ívrendszerekalapjáváváltozik.Lavelleprotokolltételeaz,hogyamíg
azértékelválaszthatatlanalehetőségésalétviszonyától,addigelvá-
laszthatatlanazidőtőlis.„Azértékkereséseaz,amelymindigelőreűz
bennünketazidőben.”Ebbőlszármazikaztánajellegzetesenafran-
ciafenomenológiafelémutatóálláspont,amelyszerintazidőbőlvaló

14NyíriTamás:Afilozófiaigondolkodásfejlődése,SzentIstvánTársulat,Budapest,
1991,511.o.

15Ezzel,természetesen,egypillanatrasemakarokeltekinteniaheideggerihi-
posztazációslehetőségektől,mégkevésbé„lebecsülni”azokat.Csupáncsak
aztkívánomjelezni,hogyezaparadigmaittmostinkábbmegfelelő.

16LouisLavelle:TraitédesvaleursI–II.,P.U.F.,1951,1955.
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kiszabadulás,azidőbenvalóelrendeződésteszi„lehetővészámunk-
ra,hogymegértsükazidőontológiaijelentőségét,hiszenhaazérthető
(intelligibile)ésérezhető(sensible)közöttiviszonyazidőbentaláljameg
valódialapját,úgyeviszonynemegyéb,mintazértékésavalóságos
ontológiaiviszonyánakkognitívformája.”(Azidőértékértelmének
felfedése,megértésemárerőteljesenaheideggerihermeneutikafelé
mutatógondolatok.)Azidőnekazirányaésazértelmeadolgoknak
értéketbiztosít,mintegy„bejelöli”őket.Ezérttehát„mindenértékvekto-
riális”.(EzalighanemLavelleegyiklegjelentősebbgondolata,amellyel
kapcsolatbancsakaztkellmegjegyeznünk,hogymégmindigmegvan
azértéknekazafajtaelvontjellege,amelyetigazáncsakMaxScheler
tudottfelszámolni.Lavelleatovábbiakbanazthangsúlyozza–ésitt
isteremthetőkmajdpárhuzamokHeideggernek,majdHansJonasnak
afelelősséggelkapcsolatosáltalánosértelműgondolataival–,hogy„az
időértelmeelválaszthatatlanazértéktől,mivelrészvételrekötelezab-
ban,amitörténnifog...”

2.1.Azértékmintidőkonstitúció

Atovábbiakbanafranciafilozófusszisztematikusankapcsoljaössze
azértékésazidőmomentumait.Ezekakövetkezők:1.ajelentulaj-
donképpenértékmegjelenítés(présentification),azértékebbenahiposz-
tazációbanajelennelvalóbizonyosfajtarendelkezhetőség.Figyelemre
méltóazazeljárás,ahogyanaszerző–ezafilozófiábannemigenel-
terjedtmódusz–apillanatnak17különlegesontológiaistátustbiztosít.
Ezelsősorbanpraktikustényező,amelybenazegyénéazabszolútkez-
deményezés.Azértékleglényegesebbvonásaiazonbanajövőbenvil-
lannakfel,amennyibenazmegengedinekünkalehetőségfelfedezését,
azazazértékvektoriálistulajdonságaéppenabbanfedhetőfel,hogy
lehetőség-felfedező,explorációs-prospektívtényező.Ebbenazössze-
függésbenazértékmegjelenítiaztabizonyos„időntúli”értéketis,
amelyrevonatkozik.Végülamúltazészlelésésacselekvésszüntelen

17Apillanat:1.múlékony,2.egyedi,3.múltésjövőmetszéspontja.
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spiritualizálásarévénközösségetteremtegykorieseményekkelésfel-
szólít,azértékbenacselekvéselverejlik.

Azidőnekeztaszervesértékösszefüggés-jellegétemelikivégül
Lavelle,amikorazthangsúlyozza,hogynemlehetegyetlenmomentu-
mátabszolutizálniegybizonyosfajtaredukcióveszélyenélkül.Asze-
mélyiségilyenértelembenintegerérték-személyiség(perszeaztnem
állíthatjuk,hogyvalamilyen,akeresztényteológiaértelmébenfelfogott
időiteljességrehagyatkozik).„Hasonlóképpen–írja–,azértékértel-
mezésétnemlehetleredukálnisemazokraabefolyásokra,amelyeknek
atudatkivantéveatörténelemfolyamán–ezttesziazempirizmusés
aszociologizmus–,semegymeghatározatlanjövőrevalóönkényesfel-
szólításra,mintaztteszikmindazok,akikNietzschébőlindulnakki.”18

AzonbanLavelleennéltöbbetismondazértékről,abszolútontoló-
giaistátustbiztosítneki,ahumánontológiaszempontjábólezéscsakez
azidőkonstitutívtényező:„Hiszenazidőegyesítimagábanazidőkét
fázisát,minthogyazértékegymindenpillanatbanvégrehajtottvissza-
térésegyidőtlencselekedethez,amelymegszakítjaazokésokozatma-
teriálisláncolatát,mégpedigolymódon,hogyazadottnakalehetséges,
azazajövőfelétörténőelhagyásárakésztetbennünket,miközbencsak
akkorválikönmagaszellemitulajdonává,amikormegvalósul,vagyis
amúltban.Ajövőésamáltalétszétválásából(dissociation)hozzalétre
egymást;ezaszétválásarészvétel(participation)feltétele,amimegkö-
veteli,hogylétünkazalétlegyen,amiadottszámunkra,ésaminek
szükségevanazértékáltaliigazolásra.”

2.2.Értékmóduszok

AkövetkezőkbenszintetikusantekintjükátaLavelleáltalmegfogal-
mazott,azértékrevonatkozóbázistételeket:

18ElsősorbanazIm-ígyenszólaZarathusztramaximájáragondolhatunk,avoka-
tívuszra,amelynekértelmébencsakazleszérték,csakazazember,amitmeg
fogtenni.Teddmeg,szakadjelmindentől–talánígytudnánkeztösszefoglalni.
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a)azértékmilitánsjellege:azértékaszellemaktívörökkévaló-
ságánaktestesülésekéntmindigellenszegülafelbomlóanyag
törvényszerűségeinek;

b)azértékpredikativitása,amelyalattaztatulajdonságátértjük,
melynekértelmébenalétbenközéppontokathozlétre,ame-
lyekköréacselekvésszerveződik;

c)azértékszembenállásazidőszétmorzsolódásávalszemben;
d)azértékazérzékelhetetlendolgokidőtállóságánakképzete;
e)működésealelkiismeretésazakaratközbeavatkozásátfelté-

telezi.
Mindezekalapjánésezenapontonlekellvonnunkaztakövetkez-

tetést,hogyazértékahumánontológiauniverzalisztikusalapja,amely
mintegyszembenállatermészettelésmagávalazemberitársadalom-
malis.Nyilvánvalótehát,hogyLavellefejtegetéseiátmennekegyfajta
érték-metafizikába,amelybenennekaközpontientitásnakalegalap-
vetőbbmodalitásaialáthatatlanságésasérülékenység,avitathatóság
ésatünékenység–ámdemindezekkövetelikmegtőlünkalegin-
kábbazodafigyelést,valamintafenntartásrairányulólegsajátosabb
erőfeszítést.Azértékcselekvéslegsajátosabbvonásaiavédelem,mű-
velés,regenerálás,odafigyelés.Egyiklegsajátosabbtulajdonsága,hogy
astabilitása,azörökvalóságanagyoniseltűnhet,mivelakapcsolatunk
veleigencsakfutólagosésesetleges.Mindezazértékfenntartásitevé-
kenységbiztosítjaazénegységét.IlyenértelembenLavelleisaScheler
általképviseltértékszemélyiségfogalmáhozjutottel.Haazértéksze-
mélyiségképtelenalétértékkritériumaitfelfedni,akkoregységemeg-
szűnik,őmagapedigszétszóródikazidőben,azeseményekegymás-
utániságában.Atudat,aszemélyiségkoncentrációjafelmutatjaazér-
tékösszetettésszintetikusformáját.„Objektívformájábanazérték
azegymásmellettvagyegymásutánlétezőelemekkonszolidációja.”19

19LouisLavellei.m.379–395.o.Ittkellmegjegyeznünk,hogyLavelleérték-
tanábannagymértékbenHaraldHöffding(1843–1931)hasonlónézeteiretá-
maszkodott.Ugyanakkorazsemelhanyagolhatószempont,hogyugyaneze-
keta„kiszolgáltatottsági,törékenységi,gyengeségi”kategóriákathasználja
LevSesztovDosztojevszkij-,illetveNietzsche-értelmezéseiben,amikorIsten
reális„megpillantásának”alehetőségérőlbeszél.
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3.Azértékszemléletradikálisfordulata:Nietzsche

Említettük,hogyigenrövidenmindMaxWeber,mindLouisLa-
vellediskurzusánakegyikigenlényegespontjánhivatkozikbizo-
nyosnietzscheialaphelyekre,perspektívákra,kopernikuszipontokra,
amelyeknélkülazegészmodernértéktanifelfogásértelmezhetetlen,
amelyekmindendogmatikusésértékrendszertaniállásponttalszem-
benagenetikusattárjákfel,alapozzákmegésrészesítikelőnyben,és
amelyegyedülteszilehetővéareálisszemélyiségvalóságosértékhi-
vatkozásainakamegalapozását.Ezekutánafilozófianemvalamivi-
gasztaláslesz,hanemigenisvigorózusönmegalapozáslehet,amennyi-
benazéletéreutaltszemélyiségszámotvetazzal,hogyéletakarásának
milyenértékösszefüggéseketteremthet.Aszembenézésalapvetőfelté-
teletöbbmintkritikai:mindenfélemorálisrendszertőlvalóeltekintést
feltételez.Akeresztényfilozófiaésmorálelvetéseazonbanalkalma-
sintsokkalmélyebbösszefüggésekfeléirányít,nemcsupánegypapi
értékrendelvetésérőlvanszó,hanemegyáltalánafilozófiaeredetiér-
telménekavisszavételéről,amitaztánMartinHeideggerlátottátaleg-
alaposabbanéstettfilozófiaiprogrammá.

3.1.Azértékéletre-vetítése

Nietzscheprogramjatehátakövetkezővolt:„Értékbecsléseinkésér-
téktáblázatainkeredeténekkérdésenemesikegybekritikájukkal,mint
gyakortagondolnánk:bármineműpudendaorigóbanyertbepillantás
ugyancsakmindenbizonnyalazekképpkeletkezettdologértékcsök-
kenésénekérzetétvonjamagaután,ésazemlítettelszembenkritikai
alapállásrahangolminket.”Azonbanennélsokkaltöbbrőlvanszó,és
mégcsaknemisvalamiértékmetafizikamegalapozásikísérletéről,ami
magaisazállandóság,befejezettségéslezártságvalamiféleképzetét
sugallhatná,nem.Ittegyelőrehaladó,folyamatosvonatkoztatási,még-
pedigasajátéletrevonatkoztatásikérdésrőlvanszó,azaz,amennyiben
valóbanérték-kérdésekrőlvanszó,megkellváltoztatnunkatermi-
nusokat,újviszonyokatkelllétrehoznunkaterminusaquo,valamint
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aterminusadquemközött.”Mitérnekértékbecsléseinkésmorálisérték-
táblázataink?”–kérdeziismét.„Mijutkifejezésreuralmukkal?Kinek?
Milyenalapon?Ittpontokbanmegkellhatározniazéletfogalmát.Új
meghatározásomígyhangzik:azéletahatalomakarása.”Mindezek-
hezkellviszonyítani,egygenetikusfolyamatformájában,azértéke-
ket:„Mitjelentmagaazértékbecslés?Talánmásikmetafizikaivilágra
utal?AmintmégKantgondolta(anagytörténelmimozgalomelőtt).
Röviden:hol»keletkezett«”?Válasz:amorálisértékbecslésértelmezés,
azinterpretációegymódja.Magaazértelmezésbizonyosfiziológiai
állapotokszimptómája,vagyisazuralkodóítéletekmeghatározottszel-
lemiszínvonalánakszimptómája.Kiértelmez?–Azindulataink.”20

3.2.Értéktanialapfogalmak

Ennekazelőrehaladó,azéletrevonatkoztatottmorálnakakulcskate-
góriájaazértékbecslés,Nietzscheazonbanarraisfigyelmeztet,hogy
önmagábanazértéknemérték,hanemcsakakkorleszazzá,habelőle
bizonyoserő-stimulusokszármaznak.Agörögagón,aversengőlele-
ményerényképzeteitekintenekittvissza.„»Akarni«ezmindjártegy
célakarásátisjelenti.A»cél«értékbecslést21tartalmaz./.../Amorális
értékbecslésekterjedelme:nagyongyorsanmindenérzékbenyomás-
nálközreműködnek.Ekképpleszszínesavilágunk.”Avilággalvaló
kapcsolatotNietzschemindigisvalamilyenfenomenológiaitapaszta-
latiságban,élénkfolyamatiságbanláttatta.

Atovábbiakbankövetkezikazahírespasszus,amelyetáltalában
azértékrelativizmusmegalapozásánaktekintenek,azonbanittisin-
kábbarrafigyelmeztetünk,hogyamennyibentovábbraisazösszeha-
sonlításonalapulóértékbecslésrőlvanszó,inkábbalehetségesérték-
táblázatokközöttiválasztás,asúlyozásképességeaz,amiazembert
asajátértékességképzeteireutalja.Nietzscheittsemmulasztjaelakan-
tinézetekkritikáját.„Mihelyeztükacélokatésértékeket[adolgokba],

20Ebbőlperszeegyigenérdekesmorál-hermeneutikaivázlatotiskilehetneala-
kítani,ittésmostazonbaneznemlehetfeladatom.

21DieWertschätzung
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ezáltalbeláthatatlanlappangóerőtartalékratettünkszert,ámazértékek
összehasonlításaazteredményezi,hogyellentétesdolgokisértékesnek
minősülnek,hogysokértéktáblázatlétezik(tehát»magában«–ma-
gánvalómódon–semmisemértékes).Eztehátazértékontológiaini-
hilizmus,vanazonbanmásmilyenis,avilágtörténeti–erreazonban
akésőbbieksorántérünkki.

Ezeknekabázistételeknekalezárásáulhaddidézzükaztis,ame-
lyikNietzschétaposztmodernsznobokkedvencévéavatta:„Amai
embertszemügyrevéveúgyláttuk,hogynagyonkülönbözőértékítélet-
teldolgozunk,ésnincsmáralkotóerőbennük–azok:márhiányzik
amorálisítélet»létfeltétele«.Inkábbfölösleges,máregyáltalánnem
olyanfájdalmas.”22

Nietzscheazonbanseholsemmondjaazt,hogyazértékekkelnem
végzünkműveleteket,alogikátazonbanittvalamilyenelégnehezen
definiálhatóérzületi-praktikus,ésmindenképpenazéletünkrevonat-
kozóegyéni-egyéniesítettrendszerképezi.

3.3.MaxSchelerNietzsche-interpretációja

EztnemértettemegMaxSchelernagyszerűmonográfiájábanésanem
kevésbépertinensNietzsche-interpretációjában.Nietzschemegértésé-
benlekellvetkőznimindenfilozófiaiszemérmességet,éselkellfo-
gadniazt,hogymindenértékazÉn-egyénre,mégcsaknemisazálta-
lábanvettegyedekrevonatkozik,hogyazazÉnnemmódszertaniés
nemállmásokhelyett.Haeztnemtesszükmeg,pontosananietzschei
programottévesztjükszemelől,amelynekafelszólításaéppenséggel
amodusoperandiravonatkozik,arra,hogyazértékeknekaszemélyes
életrevonatkoztatásanélkülnincsenérték,azértékakalkulációsmód-
banvan.23

22FriedrichNietzsche:Azértékekátértékelése,HolnapKiadó,1994.Fordította
RomhányiTörökGábor.

23MaxScheler:DerFormalismusinderEthikunddiematerialeWertethik,MaxNie-
meyer,1927.
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Akövetkezőkbenközelebbrőlésszisztematikusabbankövetjük
MaxSchelerolvasatát.

a.Anémetfilozófusnak–megkerülhetetlenlépésez–akantietika
kritikájávalkellkezdenie.Nietzsche-kritikanemlehetségesaKant-
talkapcsolatosdistancianélkül.Abírálatigenszerteágazó,komplex,
rendszeres.Fogalomhasználatiszempontbólittaztakérdéstemeli
kiScheler,hogyakönigsbergimesteregyszerűencsúsztat,amennyi-
benmindenemberteszeslénynektekint–azazfilozófiaiértelemben
túláltalánosítjaaracionalistahipotézist–,ésígyamoráltazonosítja
azésszel-beláthatósággallefedhetőértékekkel.Márpedigeznyilván-
valóannemígyvan:emberekakkorisviselkedhetnekmagasrendű
erkölcsiértékeketkövetve,haacselekvésükalapjáulszolgálómaximát
–ésígyalegfőbbjóét–,semtudjákmegfogalmazni.

b.Mégfontosabbakritikánakazarésze,amelyikaztfogalmazza
meg,hogyjóllehetszerkesztettegyantropológiát,Kantnemvoltkí-
váncsiareálisantropológiára,azemberreáltalábanigen,deakonkrét
emberekrekonkrétannem.„ÍgyKantnál,bárgondosanelkerüli,hogy
azerkölcsitörvényérvényességétazemberrekorlátozza,mégis–in-
kábbpátoszánakformájában,mintazáltalamegszabottokokban–aza
„humán”eszmejelentkezik,amelysemmilyenmódonnemfelelmeg
azemberrelkapcsolatosetnológiaiéstörténeti,valamintfejlődéstörté-
netiismereteinknek.”24

c.Mindezeknekalegsúlyosabbkövetkezményeaz,hogyaLegyen
tartalomnemáltalábanésazösszesemberekesetébensemválhatálta-
lánostörvényhozáselvévé,hanemcsakegyetlenLegyenvan,amely
azegyetlenegyénszámáraéscsakegyetlenesetbenbelátható.Per-
szeScheler,akialapjábanvévemindigiskantiánusfilozófusmaradt
(perszeafenomenológiaésatudományfilozófiaszempontjából)be-
látásrólésérzületimorálrólbeszél,hamélységébenelfogadtavolna
anietzscheiszempontokat–mintahogyvégülisnemfogadtael,jólle-
hetmegértetteazokat–,akkormegélésről,átélhetőségrőlbeszéltvolna.

c.Úgytűnik–filozófiatörténetiszempontbóllegalábbis–,hogy
azanéhányévtized,amelyNietzscheéletművéneklezárásaésa

24Scheleri.m.419.o.
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scheleriértékelésmegszületéseközötteltelt,nemvoltelégségestáv-
latanietzscheiéletművilágtörténelmijelentőségénekafelisme-
réséig.Schelerugyanisbeleesettabbaacsapdába,amelyszerint
anietzscheiperspektívaegyszerűen„humánetikai”értékrelativizmus.
SchelerNietzschétcsupánegygondolkodónaktekintetteaH.Spen-
cer,FouilléeésGuyauáltalképviseltsorban,afajelméletietikakép-
viselőjének.Összefoglalóan,emezirányzatszerintazetikaiértékekés
törvényekcsupáncsakazéletértékekésélettörvényekspeciálisese-
tei,amelyekasajátosemberiorganizációalapjánkiemelkednekatöbbi
életértékközül.Ennekaszemléletmódnaka„legrosszabb”következ-
ményeaz,hogy„azembervalamilyen»emberfelettinek«éspozitív
értelemben»isteninek«nevezhetőbirodalomrészévékezdválni,mely
birodalomolyanminőségeketésösszefüggésekethordmagában,ame-
lyekfüggetlenekminden,azáltalánosvitálisterületenbelüladottér-
téktőlésösszefüggéstőlésezekfölérendelt.”25Schelerfelfigyeltarra
is,hogyazemberi,nagyonisemberinietzscheiperspektívájafogalom-
használatilagissikerrelváltjaleaz„általánosemberi”,az„emberség”,
az„igaziemberi”túlidealizált,üreskategóriáit.

Schelerértelmezésébenazegoizmussemvitális,semfilozófiai-
módszertaniértelembennemlehetazélet„eredetitendenciája”,ellen-
kezőleg,a„természetesrokonszenvérzés”az,éseztűnneelazegoiz-
musuralkodóváválásával.

d.Schelerszerintazonban„azéletnemalegfőbbérték”,illetve
hibásazamódszertan,amelyebbőlaposztulátumbólindulki,mert–
fejetkellhajtanunkagondolkodóelmeéleelőtt:„Valójábanazemberés
civilizációjabiológiaimértékkelmérveegyfajtafauxpasazonlépcsőfo-
koksorában,amelyekenazéletfejlődésevégighaladtaföldön.Hanem
ismerünkmagasabbrendűértékeketabiológiaiaknál,akkorazem-
bert,civilizációjaellenére„»beteggéváltállatként«kellmegjelölnünk,
következésképpengondolkodásaismegbetegedéseegyikformájaként
jelenikmeg.”26EnnyibenSchelervisszakanyarodottImmanuelKant

25Scheleri.m.420.o.
26Scheleri.m.435.o.
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egyik,csaklátszólagmeglepőmegállapításához,akiszerintatermé-
szetigenrosszulválasztottvolna,haateremtettlényboldogságát
azészésnemazösztönirányításárabíztavolna.Schelerragyogóelem-
zéseitnemkoronázzamegérvényeskövetkeztetés:„Nietzscheacivili-
zációértékénekatagadásáhozjutottel,annakistenítésévelegyütt,amit
végülis»szőkebestiának«nevezett.”MindazonáltalNietzschemeg-
oldása–ti.hogyhaegyszerahatalomratörőakaratotanemetnem
képviselőegyedlényegénekmegtéve,emberinektekintünkmindent,
amiebbőlkövetkezik–logikus.27

Nietzscheazonbannemcsakegyfilozófusvoltasokközött,egy,
akiegysajátosgondolkodásiiránytképviselt.Azidőalighanemrö-
vidvoltahhoz,hogySchelerfelismerje:amellett,hogykidolgozottegy
radikálisanújértékfogalmatésennekalapjánegy,afilozófiamegújí-
tásáraésszemélyesséváltoztatásáravonatkozóelképzelésrendszert,
Nietzscheleraktaazalapjaitegyújtörténelemfelfogásnak,anihiliz-
musénak,amelyegyenértékűaklasszikusgörög(irányátésértékét
tekintvesemleges,üres),valamintakereszténységüdvtörténeti,irány-
zatos,azidőkteljességéneklehetőségérealapozódódogmájának.

3.4.Afilozófiareformjánakradikálisprogramja

Vanazonbanegyhiposztazáció,amelybenazembertalegnagyobbér-
tékűföldiéserkölcsilénynek(értéknek)lehettekinteni,ezazonban
nemaNietzscheútja,ellenkezőleg.Ebbenahiposztazációbanazember
csupáncsakazátmenetazistenihez,azatestilény,amelyIstentintenci-
onálja,Istenországánakáttörésipontja–hogySchelerlegsajátosabbki-
fejezéseiveléljünk.EzzelSchelermegteremtetteatranszcendentálisfe-
nomenológiaivallásfilozófiáravalóátmenetútját.Deamikorhangsú-
lyozzuk,hogyeznemNietzscheútja,akkorennéltöbbetiskellmonda-
nunk,ellenkezőleg.Semmisemállttávolabbtőle,mintezekagondola-
tok.AzAntikrisztussalkezdődneatulajdonképpenifilozófiaiprogram
–kisséMartinHeideggerolvasatafelől–,azazút,amelyenafilozófi-
átvégremeglehetnealapozni,ugyanis–eszerintazálláspontszerint

27Uo.,435.o.
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–azeurópaimetafizikamárPlatónótatévesútonjárt,pszichológiává
változott,radikálisantipszichologizmussallehetcsakvisszatérniatisz-
ta,dezantropomorfizáltmetafizikához,amelynekkizárólagcsakalét-
ontológiávalkapcsolatospármenidészitípusúmegfontolásailehetnek.

Ámdearadikálisreformhoznemelégséges,hogyafilozófiábólki-
vonjukapszichológiát.Ehhezleginkábbazszükséges,hogykivonjuk
belőleakeresztényfilozófiaésteológiafrazeológiájátésdogmatikáját,
azemberkeresztényhiposztazációit,azÓ-ésÚjszövetségIstenét,és
legfőképpenmindenKrisztussal28kapcsolatosmegfontolást,akriszto-
lógiát.Ehhezpedigazlenneszükséges,hogyleszámoljunkatartalmas
ésteljesidőképzeteivel,atörténelemmelmintszenvedés-,valamint
üdvtörténettel,azzalaképzettel,hogyatörténelmiidőnekegyáltalán
lehetvalamilyeniránya,hogytudatosanáttekinthető,azemberekcse-
lekvésébőladódikegykalkulálhatókövetkezmény–aszükségszerű-
ségikövetkezményalapjánstb.stb.Afilozófiaprekrisztiánusnyelve-
zetétkellrekonstruálni,ésegyautentikus–leginkábbpreszókratikus
–lét-fogalomrarekurrálni,melylét,eredetiintenciójában,tartalmazta
azembertésatörténelmet,ésamelyhezképestmindencsakfeledés
lett,alétezéseredetiértelmepedigelfedődött.

Nietzschekereszténykanonizációjaazonbanmegkezdődött,az
Egyházfilozófusaiazonazalaponkezdikinterpretálnianietz-
scheiéletművet,hogyvégülis...azemberrőlgondolkodott.
Mindentösszevéve,29anietzscheiéletműmodernitás-,valamint

28Megkellazonbanittjegyeznem,hogyaDerWillezurMacht(1884–1888)tö-
redékeinekkereszténység-ésJézus-képétőlAzAntikrisztusig(1888)hosszú
azút.Nietzscheazeredetetautentikusnaktekintette:„Azegészkeresztény
tanarról,amithinnikell,azegészkeresztény»igazság«szemenszedettha-
zugság:pontosanazellentéteannak,amiakereszténymozgalomkezdeteit
jelentette...”Jézussalkapcsolatbanpedigezvoltavéleménye:„Jézusvalósá-
gos,igazéletetállítottszembeamegszokottélettel:semmisincstávolabbtőle
»azörökkévalóPéter«töményostobaságánál,valamelyörökkétartó,szemé-
lyesfolytatódásnál.”Nietzsche:Werke,AlfredKrönerVerlaginLeipzig.I–X.,
1918.

29Ittgyakorlótanárkéntismegkellszólalnom,amegértetéslehetőségérehivat-
kozva.
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posztmodernitás-belirecepciójanélkül–nemlehetajelenkorifilozó-
fiaegyetlenjelentőskérdéséhezsemviszonyulni.

4.A„történelmek”kérdései

Anietzscheinihilizmus-koncepciókidolgozásávalnyilvánvalóvávált,
hogyezautonómgondolkodásiirány,filozófia,amelynekaNagy
Háborúszomorúaktualitástadott.Deaztmegelőzően,azeurópaimű-
velődéstisfelkavarta,aszalonokbanéppenúgyrólabeszéltek,mint
korábbanEinsteinról.

Akorábbi„semleges”,„üres”,„iránynélküli”30történelemkoncep-
ciókkalszembenmegjelentakeresztényfilozófiaüdvtörténetikoncep-
ciója,amelynekarevelatíverejeóriásivolt,hiszennemhagytaegyedül
azembert.Feltételesmódbahelyezte,aztazüzenetetperszonalizálta
aszámára,hogyamennyibenhiszésvall,élaszentségekkel,üdvö-
zül,egyébkéntakármiistörténhetikveleevilági,„másik”életében.
Efelőlnemiskelltehátgondolkoznia,ésennyibenigazatkelladnunk
Nietzschének,Pálvallásatalántúlságosanisfelmentetteatömeget
agondolkodáskényszerealól,perszemáramennyibenahitetcsak
gondolkodáspótléknaktekintjük.

Akülönbözőtörténelmieseményekkelésnemkevésbéakülönbö-
zőgondolkodóiiskolákkalkapcsolatbanazegyháznakfolyamatosan
átkellettfogalmazniaazüdvtörténettelkapcsolatosfelfogását,amely-
nekalényegeazonbanmindigazvolt,hogyezatörténelemnematör-
ténelemegyikágacsupán,hanemmagaazEgyházélőteste.

30Ezaparadigmaazonbanagörögökrenézvesemegészenígyvan:ahoméro-
szieposzoktanulságaszerintagörögséglegnagyobbjai,Akhilleuszpéldául
tudnivélték,hogyazistenekjátéka,csele,haragjavezetitestvérgyilkosságba
éspusztulásbaagörögöket,hogyvelükvalamiakaratukellenéretörténik,ré-
szeseiegytörténetnek,amelyneknemőkszabnakirányt.(Legalábbisilyen
értelmezésekettalálunkpéldáulaNietzscheáltal„felfedezett”,valóbanje-
lentősgnómaköltőnél,Theognisznál.)DeArisztotelésznekisvanhatározott
elképzelésearról,hogymitkellenetennieagörögségnek,hogypolitikailagés
kulturálisértelembeniskikellenetöltenieamediterráneumot.
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4.1.Atörténelemmintüdvtörténet

Nagyszerűmonográfiájában31KarlLöwitháttekintiezeketakülön-
bözőalapvetőtörténetkoncepciókat–máramiamodernitástörténe-
lemfilozófiáibólfontos–,hangsúlyozván,hogy„Azegyház–szem-
besülveafelforgatóhatásúújításokkihívásával–azüdvtörténetként
felfogotttörténelmifolyamatról32vallott,Ágostonra33ésAnzelmusra
épülőalapfelfogásánakújrafogalmazásárakényszerült.Ragaszkodnia
kellettazÓ-ésazÚjszövetségkétrendjénektradicionálismegkülönböz-
tetéséhez–kizárvaezzelegyharmadikrendlehetőségét–,ésavégső
beteljesüléstörténelmentúlijellegétkelletthangsúlyoznia.Halálnakés
föltámadásnak,hanyatlásnakésmegújulásnaknincsenértelmeshelye
atörténelmentúlibeteljesülésfelétartófolyamatoshaladásban.Ezen
túlmenően–érveltazegyház–,azüdvtörténettermészeteellenvé-
tünk.Hamegengedjükatökéletesebbállapotbólvalamitökéletlenebb
állapothozvalóvisszalépéslehetőségét.Azelőbbitmárelértükakkor,
amikorbeteljesültazidő,sennélfogvaaznemlehetajelenlegirerákö-
vetkezőállapot.”34

31KarlLöwith:MeaninginHistory,TheUniversityofChicagoPress,1949.
32Löwithegyiklábjegyzetétittazértisfontosnaktartomidézni,mertKantné-

zeteitfoglaljaössze:„AmagaracionalistaformájábanKant:Religioninnerhalb
derGrenzenderblossenVernunftjaazújszövetségi»Írás«legkövetkezetesebb
»átszellemítése«.Atiszta»észvallásnak«vagya»morálishitnek«–atörté-
netikinyilatkoztatásonalapuló–»egyházihittől«valómegkülönböztetése
révénKantakereszténységegésztörténelmétakinyilatkoztatás-vallástólah-
hozazészvalláshoztartófokozatosfölemelkedésbeninterpretálja,amelynek
révénIstenOrszágavalamifajtaetikaiközösségkéntkellenehogymegvaló-
suljonaFöldön.AfelvilágosodásjelenkoraKantszámára»kétségkívül«aleg-
jobb,mertakeresztényhitleghaladóbbkifejezése,amennyibenelhagyjaahit
ésakegyelemirracionáliselőfeltevését.”Ittazonbanerőteljesenleegyszerűsíti
adolgokat,ugyanisKantegészsereg,amorálisértékekrevonatkozólehető-
ségfeltételtépítbetörténetfilozófiaikonstrukciójába.

33Azthiszemazonban,máradonatistaTyconiusSzentírás-értelmezésébenis
megvannakegysajátosüdvtörténetialapútörténelemfilozófiaelemei.

34Löwithi.m.
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Vanittazonbanvalamiteljességgelfelfoghatatlanésszemléletileg
iskövethetetlenleképezés:haKrisztushalálávalkívülkerültünkatör-
ténelmen,mivelazEgyházélőtestemindenbenkövetiKrisztust,akkor
ezamievilágiságunk,ateljesbűnösségkoraként,hogyanfogismét
történettéválni?!Acsodanélküleztnemlehetmagyarázni,deilyen
értelembenkívüliskerültünkaracionálismagyarázaton.

Azüdvtörténetitörténelemigazságtörténet,aktorokbangazdag
történet,ésnemkézzelfoghatóempirikustény,hanemhitaktusoksora.
Aprofántörténelemmelszembenaszenttörténelemazistenielrende-
ződés,amelyugyanakkorigazoljaisIstentatörténelemben.Őazonban
nemcsakegyaktor,nemcsakIstenatörténelemben,hanematörténe-
lemUra.Azőgondviseléseaprospekció,azelőrelátás,amelybemint-
egybelehelyeziésbelerendeziazembereket.

4.2.Atörténelemmintnihilizmus

Aleginkábbazüdvtörténetitörténelemmelszembenexponáltmásik
koncepcióanihilizmusé.Anihilizmusegyáltalánosirány,amelyki-
emeli,hogyalétezőkuralmitechnikája,athéosz,egyolyantechnikai
eszköz,amelyösszefüggéseketlétesítalétezőkközött,„miáltalalét
visszavonulésmegszületvemeghal”.35Alétezőkkilépnekasemmiből
ésvisszalépnekoda,miáltalalétkiváltképpenasemmimegjelenítésére
képes.Anyugatimetafizikaegyiklegsajátosabbirányavoltez,amely
mindenlétkiteljesítéstésigazságotalétfokozatossemmítéserévénír-
tale,humánontológiaiszempontbólezaztjelentette,hogyatechnikai
civilizációvalóbanmegmutatja–atermelésésmegsemmisítésrévén–,
hogyazegészvilágtermelhetőésmegsemmisíthető.

EmanueleSeverinonihilizmus-koncepciójánakegyikérdekesvo-
násaaz,hogyakereszténységfölfoghatóúgyis,mintenihilisztikus
történeturalása.„Akereszténységtörténeteanihilizmusemegszi-
lárdulásánakésfokozatosuralomrajutásánakfolyamatáttükrözi.Ez
atörténetvalójábanakereszténységszövetségénekatörténeteanihi-
lizmuslétrejövőformáival(azazanihilizmusáltalifogvatartásának

35EmanueleSeverino:Essenzadelnichilismo,Bari,1972.
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története):vagyisagörögmetafizikával,amoderntudománnyal,va-
lamintmostanság,atechnológiaicivilizációvalkötöttszövetségének
atörténete.”

Aztgondolhatnánk,hogyezkimondottanéscsakazeurópaigon-
dolatkörrejellemzőösszefüggés.Azonbaneznemígyvan.Egyjapán
szerzőegyetemesjelenségnektartja:„Azamód,ahogyatörténelem
filozófiájaanihilizmustértelmezi,aztjelenti,hogyekétaspektusönma-
gábanatörténelemfilozófusbanrejlik,akiaz»emberiség«lényegének
problémájátmintazénproblémájáttapasztaljameg,éseközbenmind
atörténelmet,mindazemberiségetfilozófiailagértelmezi.”36Japán-
banaKamakura-korszakmappogondolkodásábanjelentkezetteza–
mondhatnánk–sajátosanperszonalistabeállítódás.

Nemsokbankülönbözikezamegfogalmazásattól,amitHusserl
használAzeurópaitudományokválságaésatranszcendentálisfenomenoló-
gia37címűkönyvében.Szerinteatörténelmifeladatfelismeréseszüksé-
gesésaz,hogyszemélyesfeladatkéntismerjükfelazt.Azöneszmélés
arrólszól,hogymitakarunktulajdonképpen,hogymivanmegben-
nünkszellemielődeinkből.Azöneszméléstulajdonképpentörténelmi
elmélkedéstjelent,ezpedigadöntéseketszolgálja.

5.Következtetések

Azelőbbiekbenkidolgozottsematizmustösszefoglalninemisolyan
könnyű,hiszenazoknakaszerzőknekanézetei,akikrehivatkoz-
tam,nemképviselnekkonvergensálláspontot.Néhányalapvetőössze-
függésazonbanteremthető:értéksemlegestársadalom-,illetvetör-
ténelemtudománynincs.Amennyibenakutatóeztazideáltköveti,
megteheti,decsakakkor,havilágosszámára,hogymilyentörténe-
lem-koncepcióbangondolkodik(„semleges”,üdvtörténeti,nihilista–

36NishitaniKeiji:TheSelf-OversomingofNihilism,NewYork,StateUniversity,
1990.

37EdmundHusserl:Azeurópaitudományokválságaésatranszcendentálisfenome-
nológiaI–II.,Atlantisz,1998.FordítottaMezeiBalázs.
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vagyezekvalamilyenposztmodernkombinációja),ésehhezmilyen
érték-összefüggéseketrendel.TudomásulkellvenniNietzscheinté-
sét:38csakatörténelemmelkapcsolatosironikusviszonyteszilehe-
tővé,hogyszemélyiségeklétezzenek,akik„nemvesziktudomásul
avilágtörténetet”,hanemmintegy„kidolgozzák”magukatbelőleés
generációkatalapítanak,avagykorszakokatfémjeleznek.Lavellené-
zeteibőlittazkövetkezik,hogyerrecsakazún.értékszemélyiségek39

képesek,akiknemcsakértékhordozók,hanemegyfajtasajátosidőt
islétrehoznak,amennyibenaképviseltértékekpillanatkéntkiemelik
őketajelenésamúlthatárvonalán.MaxSchelerethosz-koncepcióját40

alkalmazhatónaktartjuk,azazhogy:tudomásulkellvennünk,bizo-
nyostörténelmikorokbanlegalábbisazerkölcsiértékektekintetében
–ésnemcsakazegyesektekintetében,hanemfőlegazalakzatéban,

38„Szorosanamodernemberbüszkeségemellettállönmagafelettiiróniája,az
atudata,hogyegyfajtahistorizálósmintegyalkonyihangulatbankellélnie,
félelme,hogymitsemképesifjúságareményeibőléserőibőlajövőbeátmen-
teni.Olykor-olykormégtovábbmennek,egészenacinizmusig,satörténelem
menetét,sőtazegészvilágfejlődésmenetétamodernemberházihasznála-
táhozszabvaigazolják,aszerint,hogyacinikuskánonszerint,pontosanúgy
kellettbekövetkeznie,ahogyanbekövetkezett,ilyennéésnemmássákellett
azemberneklennie,amilyennekamaiemberek,ezellenaKellellennemlá-
zadhatfelsenki.Azeffélecinizmusjóérzésébemenekülmind,akiaziróniában
nemképeskitartani...”(Nietzsche:Atörténelemhasznáróléskáráról,Akadémi-
aiKiadó,Budapest,1995,80.o.FordítottaTatárGyörgy.)Nefeledjük,hogyez
aziróniafogalomváltaposztmodernfilozófiajószerivelegyetlenoperánsfo-
galmáváahagyományostörténelemfilozófiaiaspektusokattekintve.

39Kétkönyvemben(EgyedPéter:Szabadságésszubjektivitás,KOMP-Press,Ko-
lozsvár,2003.;Aszabadságafilozófiában,Pallas-Akadémia,Csíkszereda,2003.)
aztkíséreltemmegbemutatni–főlegGillesDeleuze,FélixGuattariésAxel
Honnethnézeteirealapozva–,hogyafelvilágosodásutáni,másodikmoder-
nitásbeliszemélyiségmintegységes,„monadologikus”egyéninkábbhatárér-
ték,akiegyesrészeinekfolyamatosösszerendezésébőlszármaztatjalemagát.

40AScheler-műII.részénekV.fejezetéről,a6.részről(Azetikaiértékektörténelmi
viszonylagosságaésennekdimenziói)vanszó.Ennekazelemzésével,kibontásá-
valésaktualizálásávalkívánomtanulmányomatfolytatni,ittazonban–bár-
milyennagyszerűfenomenológiaipanorámárólvanisszó–,mársemterem,
semszerkezetilehetőségemnincseztkibontani.
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vanvalamilyen,azegészrejellemzőértékállandóság.41Azethoszegy
értékmátrix,amelypraktikusértékeketistartalmaz,amelyekaleg-
rejtettebbmódon,ámdeigenerőteljesenváltoznak,mígnemegyszer
csakaztvesszükészre,hogymármásethosszal(etikai-praktikusér-
tékcélszerűséggel)jellemezhetővilágtörténelmikorszakbanvagyunk.
Eztaváltozástkutatniéstettenérnilenneafeladat.Következőtanul-
mányunkbaneztkíséreljükmeganalitikusankibontani.

41Vannakvilágtörténelmikorszakok,amelyeknekazethoszanagyonnehezen
ragadhatómeg,akortársakszámáraiszavaróaneklektikus,megragadhatat-
lan.Ilyenvoltahellenizmus,ésenneknagyfilozófusa,aszamoszataiLu-
kianoszmegisfogalmaztaazethoszheterogenitásábólszármazóegyetemes
zavart.
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REPREZENTÁCIÓ,
ELBESZÉLÉS,TÖRTÉNETÍRÁS.
LOUISMARINÉLETM˝UVÉNEK

ASPEKTUSAIRÓL

KeszegAnna

Nematitokleleplezésérőlvanittszó.Haneminkábbarról,hogyatörténész
írásmódjahipotéziseitéserudíciójátlepelkéntborítjaráegyelmúltrealitásra,
selepelestébenláthatóvátesziazt,amitnempillanthattunkmeg:azelmúlt
realitást,melyhirtelenelőtérbekerülvemegszűnikbeleolvadniabba
amozgódíszletbe,melybenelveszett,minthafelszívódottvolna.

ChristianJouhaud:Lespouvoirsdelalittérature.Histoired’unparadoxe

Jelenkutatáskiindulópontjátkétfajtahiányérzékeléseinspirálja.Egy-
részt,hogyatörténetírásfilozófiaiproblematikájaazutóbbihúszév
filozófiaigondolkodásátnemzetköziviszonylatbanerőteljesenmegha-
tározta,mígmagyarvonatkozásbanmindösszebizonyosirányzatok
kulcsproblémájamaradt.Másrésztatipikusanfranciaértelmiségime-
zőbenjelenlevőirányzatokmagyarrecepciójafeledkezettmegegyott-
honábanigenjelentőséletműasszimilálásáról.LouisMarinakortárs
franciafilozófia,történetírás,irodalom-ésművészetelméletegyikleg-
gyakrabbanhivatkozottszerzője,sfurcsamódezazerőteljesgondol-
kodásihagyománynemzetközivonatkozásbanfőkéntspanyolrecep-
cióvalrendelkezik.Mialatthajlamosakvagyunkafranciaintellektuális
mezőtahatvannyolcaseseményekkortársainakgondolkodásafelől
leírni(MichelFoucault,JacquesDerrida,HélèneCixous,azezenirány-
zathozproblematikusantársíthatóPaulRicœurcsaknéhánypélda),
érdemestalánszámolniazzal,amiugyanebbenakontextusbanszü-
letikugyan,deannakproblémavilágáramásparadigmafelőlreflektál.
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Edolgozatnakháromaspektusalesztehát:azelsőrészbeneztahi-
ányttematizálomazismertetéstudományosigényével,hogyaztán
amásodikbanegyMarin-szövegértelmezésévelaproblematikaré-
tegződéséreisfigyeljek.Marin1978-asLerécitestunpiègekötetének
kelepcefogalmátelemzemésalkalmazomegyszerrenémilegtalánde-
konstrukciósnaknevezhetőgesztussal.Aharmadikgondolatiegység
aGérardNoirieláltalmegfogalmazottkrízisbenlevőtörténetíráshi-
potéziséhezmériMarinkutatásaitéskísérletetteszarra,hogyMarin
reprezentációfogalmátegy,atörténetíráskontextusábantematizáltér-
tékfogalomhozközelítse.EbbenarészbenFrançoisHartogkutatásai
igazítanakmajdel.Ezazutolsóegységolyan,afranciatörténetírás-
banjelenlevődominánsdiskurzusokfelétágítjaaMarin-féleprob-
lematikát,melyekközvetlenülnemálltakösszefüggésbenafilozófus
kutatásaival.Azonbanéppeninnennézveleszláthatóváazismertetett
életműepisztemológiaitétje.

Prelimináriák

Problematikákésrétegződésük.Egyelsődleges
kontextualizációelemei

LouisMarin1életművétlehetetlenkutatásiobjektumainakidőbelisé-
génkívülelgondolni.Érveléséneksajátossága,hogyafilozófiaikérdés

1Filozófus,szemiotikus,történész,művészettörténész,esztéta.1931-benszü-
letett.1953-banszerzettfilozófusidiplomát,1973-banfilozófiadoktoricímet.
Aközbeesőperiódusban1961–64közöttatörökországifrancianagykövetség
kulturálisattaséja,1964–67közöttpedigalondonifranciaintézetigazgató-
ja.Egyetemikarrieregyakorlatilaghazatéréseutánkezdődik.Tudományos
pályafutásaazújkutatásilehetőségeketfelmutatóintézményekhez,illetve
nemzetköziegyetemekhezkötődik.1967–70közöttananterre-iegyetementa-
nít(a’68-aseseményeknekviszontnemleszkulcsszereplője),majd1970-től
1974-igacaliforniaiSanDiegoegyetemen.SanDiegoutánháromévettölt
aJohnHopkinsUniversityn,seztkövetőenlesz1992.október29-énbekövetke-
zetthaláláigazEHESStanáraatörténettudományokkutatóközponttagjaként.
EgyesültÁllamokbelitanárkodásávalviszontnemhagyfelteljesen,1985-ben
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egysajátostörténetiforrásfenoménjénekkidolgozásábanszületik.
A17.század–vagyFoucaultfogalmával,kissétágabban–aklasszikus
korreprezentációsrendszereinekreprezentációiképezikaztazala-
pot,melyihleti,építiésszerveziMarinkérdéseit.Ebbőleredőenez
adiskurzuskétalapvetőformaiösszetevővelrendelkezik.Egyrészt
azelemzéskiindulópontjamindenesetbenareprezentációegysajátos
esete:példázat,ekphraszisz,esetelemzés,egy17.századifogalmide-
finíció,egydiskurzívtermészetűegészegydarabja.Azérvelésennek
aszegmensnekazelemeitfolyamatosanképzimegegyháromszázév-
velkésőbbidiskurzusösszetevőiként,hogyaztánakisléptékbenérté-
keltproblémátszervezettlépésekbentágítsatünetértékűvé.Amennyi-
bentehátMarinfolyamatosanértelmezetttörténeteketmesél,afilozó-
fiaiérvelésnarratívanstrukturált.Ésebbőlamegállapításbólszárma-
zikmásodikkarakterjegye.AMarin-szövegekbenelmeséltreprezentá-
ciótörténeteka„mindenúgytörténikmintha”2kijelentéstermészetét
veszikát:azittelmeséltesetekmagukisreprezentációsformákrep-
rezentációiról(szövegek,képek)szólóreprezentációk.Atörténetírás
szimulákrum,ésamennyibenafilozófiaiérveléstatörténészmunkája
ihleti,afilozófiaiprobléma–ebbenazesetben–egy,aszimulákrumlét-
módjábanlétezőjelenségszármazéka.Mivelanarrációtegydiskurzív
természetűjelenségihleti,atörténetíró-filozófusmódszerétadiskur-
zuselemzésésaszemiotikaihleti.IlyenértelembenMarinnekközevan
aformalista-strukturalistahagyománydekonstrukciósújraértelmezé-
séhezis.Ezekazeltérődiszciplináristradíciókihlettékaztafinoman
cizelláltinterjúkötetetis,melyMarinhalálautánötévveljelentmeg,3

smelyetaválaszraingerelthangtudományosszerepekszerinti

aJohnHopkinsUniversitymeghívottelőadója.Diákjaivalközösenszerveziafi-
lozófusokból,nyelvészekből,történészekbőlszerveződőGroupedesGobelins
kutatócsoportot,melynektagjaiszerkesztikmajd2003-banazelsőMarin-em-
lékkötetet.

2ErreasajátosságraAlainCantillontanulmányafigyelmeztet.Cantillon:„Tout
sepassecommesi”.L’historiographieetlesimulacre,in:FrédéricPoussin–
SylvieRobic(dir.):Signes,histoire,fictions.AutourdeLouisMarin,Ed.Argu-
ments,Paris,2003,1–11.o.

3Marin:Del’entretien,Minuit,Paris,1997.AfilozófuskérdezőpartnerePascale
Cassagnau.
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megosztottságaszervezett.EbbenakötetbenMarinsorrahagyta
szóhozjutniafilozófus,atörténész,aszemiotikus,azelőadóMarint,
studományosénjétezenösszetevőkidentitásjátékakénthoztalétre.

Afranciaklasszikuskorreprezentációrendszereinekproblematiká-
jaháromnagytémakörtérint:azönéletírásét,aport-royalidiskurzus-
elméletét,illetvepolitikumésreprezentációviszonyáét.Atémakörök
bemutatásátmostnemakronologikusrendértelmébenejtemmeg,
hanemarecepcióésahirtelenfélbeszakadtéletműrekonstrukcióskí-
sérleteifelől.1997-ben,1999-ben,illetve2005-benjelentmegtematikus
válogatásMarinposztumuszírásaiból.

Aháromtémakörkiindulópontjaazagondolat,hogylétezikegy-
résztareprezentációkrendszere,másrésztavalóságrendszere,melyet
azelőbbihiánykéntteszjelenvalóvá,ezekeltérőtermészetűekésegy-
mássalproblematikusviszonybanvannak.Hogyanbeszélhetünkerről
aviszonyról,amennyibenamásodikkomponenstcsakisazelsőteheti
hozzáférhetővé?

Az1997-eskötetaPascaletPort-Royal4címetviseliésaztakuta-
tásiiránytképviseli,melyetaz1975-ösLacritiquedudiscours.Études
surlalogiqueduPort-RoyaletlesPenséesdePascal5nyitottmeg.Ehhez
afilozófiatörténetiproblémakörhözMarinanarráció,előbbabiblikus
narrációkérdéskörétkutatvajutel.Ateológiai,misztikusdiskurzus
elemzésénekproblémája1981utánszorulháttérbe.Pascalésaport-
royalilogikaelgondolásábanMarinabbólindulki,hogynemvéletlen
ajeltermészeténekkérdésesséválásaéppenebbenakontextusban.
Lényegiösszefüggésvanugyanisajelelgondolása,illetveateoretiku-
sokrendelkezéséreállókontextualizációslehetőségekközött.Hogyan
jutnakelezekaszerzőkvalóságésreprezentációjafelcserélhetőségé-
nekésegymássalvalóegyenértékűségénekfeltételezéséhez?–hangzik
akérdés.Honnanszármazikamimetikustermészetűjelintuíciója,il-
letveradikálisabban:honnantanultaaport-royalilogikaaztazerős

4Marin:PascaletPort-Royal,PUF,BibliothèqueduCollègeInternationalede
philosophie,Paris,1997.

5Marin:Lacritiquedudiscours:étudessurlaLogiquedePort-RoyaletlesPenséesde
Pascal,Minuit,Paris,1975.
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hipotézist,hogyjelésjelentettfelcserélhetőegymással?„Ittafikció
tehátaztazideologikusreprezentációsműveletetjelzi,melybenavaló-
ságeszméjét,annakreprodukáltjelétvalóságkéntkezeljük.Erőszakos
eljárásez,amely,miközbeneljárásmódjacsupánreproduktívmarad,
sajátmagaleplezielerőszakosságát.”6Marinhipotéziseaz,hogyazeu-
karisztiamodelljeállegesztusmögött,melyugyanúgyegymimetikus
műveletrevalóhivatkozássaltüntetfeljelenlétkéntegyhiányt,mint
ahogyanazajelmodelljébenismegnyilvánul.Eztapárhuzamotazon-
banMarinnemkizárólagosanalkalmazza.Az1975-ösmunkábanmár
jelenlevőhipotézistittajelelmélettartalmiösszetevőinektöbbfajta
hagyománybanvalóelhelyezéseárnyalja.Marincéljaapascaliszö-
vegegységesítőszemléletétellehetetleníteni,annakeltérőszínreviteli
logikáitkimutatni,illetveakutatástazontöréspontokempirikusta-
pasztalatánakszentelni,melyekeztazírásaktusaibannagyonsajátos
életművetvégtelenülproblematikussáteszik.

Az1999-esL’écrituredesoi7sokkalheterogénebbtörténetianyag-
ravonatkozik.Ennekakötetneknégyfőszereplőjevan:LoyolaiSzent
Ignác,Montaigne,StendhalésRolandBarthes.Anégyszerzőnégyön-
életírását(BarthesRolandBarthesparRolandBarthes-ja,StendhalViede
HenryBrulard-ja,MontaigneEsszék-je,SzentIgnácLelkigyakorlatokja)
Marinarrahasználjafel,hogyazönéletírás(autobiographie)ön-írásba
(autographie)valóáttünésételemezze.Tegyükfel,hogyénésszubjektum
kétkülönbözőstruktúra.Azönéletírásnemvisziszínreazéntésem-
lékezetescselekedeteit,hanemmegalkotjaazt,mintegyvalósanlétező
entitásszimulákrumát,vagyismintszubjektumot:„»Én«megírnivá-
gyikönmagát,mert»én«látni,megismerniakarjaönmagátéslényegi,

6Iciestdoncsignalée,danslafiction,l’opérationidéologiquedereprésentation
parlaquellel’idéederéalité,sonsignereproduit,estprispourlaréalité.C’est
uneopérationviolentedontlaviolenceestdissimuléeparl’opérationelle-
męme,encequecetteopérationdemeureseulementreproductrice.Marin:
PascaletPort-Royal,PUF,BibliothèqueduCollègeInternationaledephilosop-
hie,Paris,1997,82.o.

7Marin:L’écrituredesoi.IgnacedeLoyola,Montaigne,Stendhal,RolandBarthes,
PUF,BibliothèqueduCollègeInternationaledePhilosophie,Paris,1999.
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egyediigazságávalkívánegyesülni.Ezazonbancsakfikcióként,»el-
méleti«fikciókéntjuthatszóhoz.Azönéletrajzielbeszélésáltalfelfedett
szubjektumelméletepedigegyszerreazelméletalakjaésazalakel-
mélete.”8Ebbőlaszínrevitelintencionalitásábanposztuláltén,illetve
anarratívábatranszponálásgesztusábanmásfajtalétmódbanlétrejö-
vőszubjektumközöttieltérésbőlszármazikaMarináltalértelmezett
önéletírásaporikustermészete.Ennekazeltérésnektemporálistüne-
teisvan:aszövegénjesohasemírhatjalea„meghaltam”igét.Vagyis
azönéletírógesztusátaz„énírom,hogyírom,hogyírom....azéletem
történetét”végtelenítettismétlésejelenti.Ezenállításokérvelésszer-
kezeteDerridastratégiáiraemlékeztetiadekonstrukciósszövegekhez
inkábbhozzászokottmagyarolvasót.AmibenazonbanMarinlénye-
gesenkülönbözikDerridaemblematikuselméletétől,azéppenennek
aszövegtőlidegenintencionalitásnakafeltételezése.Marinnemazért
írazönéletrajzidiskurzusról,hogyannakrétegződését,belsőönfelfor-
gatólogikájátkiismerje,hanem,hogyezenlogikajátszmáirakiélezett
érzékenységgelaszövegtermészetétőlidegenentitásirányábamoz-
dítsakisajátdiskurzusát.AzönéletírásaktusaStendhal,LoyolaiSzent
Ignác,RolandBarthes,Montaigneírásaktusa,sdiskurzívpartikularitá-
saikegyidentitásjátszmái.Azönéletírásegyaszerzőkcselekedeteinek
sorában,mintahogyanazönéletírásolvasásaisazolvasócselekedetei
közébeépülőesemény.Annakfeltételezése,hogydiskurzuséséletkö-
zötterőteljeslétmódbelikülönbségekvannak,nemegyenértékűazzal
azállítással,hogyakettőközöttiviszonyranemérdemesrákérdezni.
Annálisinkább,mertaszövegáltalimplikálténésszubjektumközötti
sajátosontológiaidifferenciákellenére,máskéntírtakönéletírásta17.
ésa20.században.ALoyolaiSzentIgnácrólszólótanulmányaszerző
utolsószövegeinekegyike.

8„Je”désires’écrireparceque„je”veutsevoir,seconnaître,cod’ncideravecsa
véritéessentielleetsingulière.Maiscelle-cinepeutvenirautextequecomme
fiction,unefiction„théorique”etlathéoriedusujetdécouverteparlerécit
autobiographiqueestàlafoisthéoriedelafigureetfiguredelathéorie.Marin
i.m.37.o.
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Politiquesdelareprésentation9címmelMarinutolsóposztumuszkö-
tetébenazokazírásokjelentekmeg,melyekareprezentációformáinak
politikumátgondoljákel.AkötetcímeburkoltutalásMarinéletmű-
vénekkedvencalakzatára,akiazmusra,illetveakiazmusazonese-
tére,mellyelkutatásiterületeineksokféleségelefedhető:apolitikum
reprezentációjaésareprezentációpolitikuma.Azalakzatjelentésének
ésjelentőségénekelméletiintuíciójaegykorábbi,1981-eskötetben10

hangzikel:„Areprezentációésahatalomazonostermészetűek.”Ez
ahipotézisháromelemrebomlik:

a)ahatalom(azAncienRégimetársadalmaiban)jelenlétetállít
ahiányhelyére,sadiskurzusnakiséppenezasajátossága;

b)ahelyettesítésgesztusaahatalombanésadiskurzusbanhi-
ánykéntmegjelenítetttulajdonságaitajelenlevőhöztársítja,s
ezzelmindkettőtermészetétmegváltoztatja;

c)ahatalomosztozniengediareprezentációtellentmondásos
centralitásában,amennyibenelrejtőműveleteineklegitimálá-
sárahasználjafel.Ezabizalomazonbanmáreleveredundan-
cia(areprezentációmárazelőttbírahatalomerejével,hogy
ahatalomráruháznáazt),sebbőlszármaznakareprezentáci-
óklázadóéslázítóolvasatainaklehetőségei.

Aklasszikuskorreprezentációsrendszereiésazoknakahatalom
mezejébenvalóerőteljesjelenlétemindebbőlazeredendőproblema-
tikusságbólszármaznak.Ebbőlakirályiudvarok,akirályiésneme-
sicsaládokgenealógiáitmegíróésazebbőlszármazódicsőségben
osztozó,mertaztlétrehozótörténetiértekezések,ebbőla17.század
festészeteésportréi.AKirályportréiPascaleukarisztikusszövegé-
hezküldvisszaaproblematikájátinspirálókiazmusazonosításához:
ugyanahhozaszöveghez,melyajelelméletproblematikusságátisfel-
fedniengedte.Ittazonbannemcsakareprezentációkforrásánál,hanem
azokpolitikumáltalibekebelezettségénéljárunk,illetveezenbekebe-
lezettséglehetetlenségénél.Amennyibenahatalomjogszerűerőként

9Marin:Politiquesdelareprésentation,Kimé,BibliothèqueduCollègeInternati-
onaldePhilosophie,Paris,2005.

10Marin:Lavoixexcommuniée,essaisdemémoire,Galilée,Paris,1981,45.o.
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visziszínreönmagát,eztaszínreviteltazadiskurzusgarantáljaszámá-
ra,melytermészetébenhordjaajogszerűtlenségerőszakosságát.Hogy
ahatalomésareprezentációerőszakosságahol,milyenstratégiákkal
játszhatóakki,arraareprezentációfogalmánakelemzéseésproblema-
tizálásaadválaszt.

Areprezentációfogalma.Genealógiaésértelmezés

Reprezentáció1.valakielőttimegjelenítés;hiányzótárgyatvagyfogal-
mategykép,egyalakzat,egyjeláltalérzékelhetővétenni;amegjele-
nítőjel,alakzat,kép;azafolyamat,melyáltalegyképérzékeinknek
hozzáférhetővéválik;egydrámaiműszínpadravitele;2.valakitkép-
viselni,valakihelyettcselekedni;akülföldelőttképviselni;(anépet,
anemzetet)ahatalomgyakorlásábanképviselni.11Areprezentációmai
definíciójánakjelentésrétegeiFuretière1727-esszótárábanmárlétez-
tek.RogerChartierparafrázisátidézem:„Reprezentálnitehátannyit
jelent,mintadolgokatközvetítőnvagyis»egydologábrázolásán«,
»szavakonésgesztusokon«,»néhányalakzaton,néhányjelen«(pél-
dáulenigmákon,emblémákon,fabulákonésallegóriákon)keresztül
megismertetni.Aszójogiéspolitikaiértelmébenreprezentálniannyit
tesz,mint»valakithelyettesíteni,autoritásátkézbentartani«.”12Char-
tierazonbanegyspeciálisjelentés-összetevőreisfelhívjaafigyelmet:
„»Akirályipalotábanareprezentációannyittesz,mintvalamitkiállí-
tani«–amelya»reprezentálni«igeilyendefiníciójátadja»személye-
senmegjelenniésadolgokatkiállítani«.Areferenciaésannakképe

11LePetitRobert.Dictionnairedelalanguefrançaise,NouvelleEditionduPetitRo-
bertdePaulRobert,Paris,1993.Représentationszócikk.

12Représenterestdoncdefaireconnaîtreleschosesmédiatementparla„pein-
tured’unobjet”,„parlesparolesetparlesgestes”,„parquelquesfigures,par
quelquesmarques”–ainsilesénigmes,lesemblèmes,lesallégories,lesfab-
les.Représenter,ausenspolitiqueetjuridiqueduterme,estaussi„tenirplace
dequelqu’un,avoirenmainssonautorité”.Chartier:Pouvoirsetlimitesdela
représentation.Surl’œuvredeLouisMarin,in:AnnalesESC,1994/mars-avril,
409.o.
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egytestetöltenek,egyésugyanazonadolgotjelentik,egyikamásik-
hoztársul:»Reprezentáció,eztnéhaazélőszemélyekreismondják.
Vagyasúlyosésfenségesmegjelenéseseténpéldáuleztmondjuk:Íme,
egyjókiállású(représentation)személy.«”13Mindezekahétköznapiés
atörténetiszóhasználatbanjelenlevőjelentésekatársadalomtudo-
mányokbananyolcvanasévekbenaktualizálódtakkutatásiprobléma-
ként.AMarinképviseltedefinícióstradíciómellettBourdieu,Durk-
heimrehivatkozva,akollektívreprezentációterminusátalkalmazta,s
angolszászvonatkozásban1984-benaRepresentationscímű,Greenblatt
alapítottafolyóiratjelezteafogalomtársadalomtudományosdivatját.
1989-benazAnnalesfolyóiratatörténetírásújparadigmáinakszentelt
különszámában,RogerChartierareprezentációtegytudománytörté-
netifordulópontjelszaváváavatta.Ebbenafranciahistoireculturelle
irányzatánakgenealógiájánálállóírásbanareprezentációakulturális
formáktársadalomtörténetérőlatársadalomkulturálistörténetérevaló
áttéréskulcsfogalmátjelentette.Ímeatörténészszándéknyilatkozata:
„Éppenellenkezőleg,[kijelentéseim],azAnnaleshagyományáhozvaló
hűségjegyében,segíteniszeretnénekannakújrafogalmazásában,hogy
aműveket,areprezentációkatésagyakorlatokatatársadalmivilágál-
talukjelentettéslétrehozottfelosztásainakfeleltessükmeg.”14Innen
nézveafogalomdefinícióshatárainehezentarthatóak,hiszenegyaz-
ótaigencsakdivatossáletttörténetírásihagyománynagyonellentétes
gyakorlatoknaklettgyűjtőneve.Riot-Sarceyjoggalkérdezráafoga-
lomravonatkozókutatásoknakszentelttematikuslapszámelőszavá-
ban:„MiaközösmégisazönreprezentációbanésaDurkheimnekoly

13„ReprésentationseditauPalaisdel’exhibitiondequelquechose”–cequi
amèneladéfinitionde„représenter”comme„signifieaussicomparaîtreen
personneetexhiberleschoses”.(...)Leréférentetsonimagefontcorps,ne
fontqu’uneseuleetmęmechose,adhèrentl’unàl’autre:„Représentation,
seditquelquefoisdesgensvivants.Onditd’uneminegraveetmajestueuse,
Voilàunepersonnedebellereprésentation”.Uo.

14Toutaucontraire,danslafidélitécritiqueàlatraditiondesAnnales,ellesvoud-
raientaideràreformulerlamanièred’arrimerlacompréhensiondesœuvres,
desreprésentationsetdespratiquesauxdivisionsdumondesocialque,tout
ensemble,ellessignifientetconstruisent.Chartier:Lemondecommereprés-
entation,in:AnnalesESC,1989/novembre-décembre,152.o.
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kedveskollektívreprezentációban?Hogyangondoljukelamúltrep-
rezentációjaként,illetveajelenkonfigurációjakéntfelfogottnarráció
viszonyát?Milyenpárhuzamotvonhatunkapolitikaireprezentációk
ésanormatívidentitásokközött?Főkénthogyezenreprezentációsfor-
mákhozzáklétreésszervezikatársadalmiviszonyokat.”15Azthiszem,
Marinvonatkozásábanegyszerrekönnyebbésnehezebbezekreakér-
désekreválaszolni.EgyrésztnemkellaproblémamindenRiot-Sarcey
általemlítettvonatkozásávalszámolni,ellenben,azokbanazesetek-
ben,aholMarinnélisérvényesdefiníciókratalálok,sajátospéldaanya-
gotkellmegmozgatnomajelentésekfelmutatásához.LegyenMarin
akalauzunk:

„Aképhatalma?Reprezentációhatásafentebbkijelentettkettősér-
telemben,ahiányzó–vagyamárhalott–megjelenítése,ésazaffektu-
sokbanésérzékekbenlétrehozottszubjektumönreprezentációja.Akép
egyszerreazerőeszközzététele,azakarateszközeésannakahata-
lombanvalómegalapozása.”16Innenháromdefinícióisadódik:arep-
rezentáció:a.ahiányjelenlevővététele;b.sajátjelenlétünkképként
valókiállítása;c.areprezentációtszemlélőnézőkéntvalólétrehozása.
Mindhárom1727-bőlismertjelentésegyüttvantehátMarinnél,csak
valamivelspecifikusabbformában:areprezentációtétjeidentitásokát-
értelmezéseésösszefüggéseikátírása.Amennyibenareprezentációra
szükségvan,annyibanareprezentáltmárnemaz,ami,amineklennie
kellene,vagynemamegfelelőhelyenvanjelen,areprezentálóennek

15Maisqu’ilya-t-ildecommunentrelereprésentationdesoi,etlesreprésen-
tationscollectiveschèresàDurkheim?Commentpenserlelienentrelerécit
commereprésentationdupasséetlanarrationcommeconfigurationdupré-
sent?Quelparallèleétablirentrelareprésentationpolitiqueetlesidentités
normatives?D’autantquecesformesdereprésentationconstituentetstruc-
turentlesrelationssociales.MichéleRiot-Sarcey:Avantproposaunuméro
thématiqueDelareprésentation.Histoireetlittérature,Romantisme.Revuedu
Dix-NeuvièmeSiècle,2000/110,6.o.

16Pouvoirdel’image?Effet-représentationaudoublesensquenousavons
dit,deprésentificationdel’absent–oudumort–etd’auto-représentation
instituantlesujetduregarddansl’affectetlesens,l’imageestàlafois
l’instrumentalisationdelaforce,lemoyendelapuissanceetsafondationen
pouvoir.Marin:DesPouvoirsdel’image,Gloses,LeSeuil,Paris,1993,18.o.
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atévedésnekakorrekciójáravállalkozik.Mivelazonbanareprezentá-
lómagaisentitás,identitásasohasemfedhetileazét,amihelyettáll,s
azegyezésszimulálásábanegynaiv(sajátosesetekbenpedigrafinált)
befogadóraszámít,arraatekintetre,melybenakételtérőtermészet
különbségeiláthatatlanok,elenyészőklesznek.Areprezentációtehát
háromidentitástrímeltetössze:egyreprezentált,dehiányzóegység
identitását,egyreprezentációbanhangsúlyossáésjelentőssétettiden-
titást,illetveegybefogadórakivetítettharmadikat.Hainnenvissza-
kapcsolunkaszerzőáltalelemzettesetekhez,azönéletírás,adiskur-
zuselmélet,illetveaképireprezentációkazidentitássalvalójátékpara-
digmatikuseseteilesznek.Ajelzettkutatásiobjektumoktárgyszerűek,
valamelyrögzítésifelületsajátosformábaöntései,areprezentációként
valóelemzésviszontfolyamatotrendelatárgyakhoz,társadalmicse-
lekedetektétösszefüggéseibenkontextualizáljaazokat.Aszimbolikus,
astrukturálisapolitikaistratégiáktermészetévelegylényegű.Denem
feltétlenülszolgáljakiazt,amitpolitikaihatalomkéntnevezünkmeg.
Amennyibenezttenné,sohasemjutnasikerre,hiszenazutóbbiszerke-
zetévelazonosmegkettőződésemindigaláásnáintencióit.

Areprezentációfolyamatszerűségénekvisszaállításaabbanérde-
kelt,hogyaszimbolikusstruktúrákformaisajátosságánakszámbavé-
telétisimplikálvaazegyének,csoportok,illetveatársadalmivilágkö-
zöttiviszonyokkutathatóaklegyenek.Eztakétösszetevőtareprezen-
tációfogalmaképesösszetartani.Decsakabbanazesetben,amennyi-
bengyakorlatokravonatkozik.Innenháromkutatásiobjektumadó-
dik:1.azonkategorizációsésrendszerezésiműveletek,melyekrévén
avalóságotmegismerjük;2.azonjelekésgyakorlatok,melyekáltal
felismerünkvalamelytársadalmiidentitást;3.azonintézményesített
formák,melyekáltalareprezentációkegyközösségegységét,egyha-
talomállandóságáttestesítikmeg.Aháromittjelenlevőige(megismer,
felismer,megtestesít)magyarformájánakigekötőiazthiszem,nem
mellékesek,hiszenezen,acselekvéstbefejezettétevőnyelvtanikom-
ponenseka17.századbanjelenlevőpéldákranézveigencsakerőtel-
jesjellemzőtemelnekki:areprezentációmegtörténtként,elmúltként,
örökérvényűkénttüntetifelazokatazidentitásjátszmákat,melyek-
nekterepe.Annakellenére,hogyszínrevitelét,reprezentációkéntvaló
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megalkotásátéppenajátszmákkimenetelénekbizonytalanságateszi
szükségessé.Areprezentációsformáktörténeteéppenennekazellent-
mondásnakapalástolásárakitaláltinvenciózusmegoldásoktörténete.
Illetve,pontosabban,azatudományosreprezentáció,melyetezekről
aváltozásokrólalkothatunk.

Mitjelentenekezekazállításokabbanakorban,melybenakirályt
portréi,felvonulásai,azáltalarendezettpompákésünnepségek,aró-
laszólóhistóriák,anekidedikáltversekésírásokjelentették?Illetve
máskéntértve,milyeneljárásokkalvisziszínrekövetkeztetéseitaza
tudományosszöveg,melyezeketajelentéseketkeresi?

EgyMarin-szövegesete

Szövegtörténetek

Aszöveg,melyesetelemzésemtárgyátképezi,1978-banjelentmegLe
récitestunpiège(Azelbeszéléskelepce)17címmel.Ugyanabbanazévben,
valamivelkorábban,Strasbourgban,egyGroupedeRecherchessurles
ThéoriesduSigneetduTextenevetviselőkutatócsoportkiadványa-
kéntjelentmegegyrészbenazonoscíműfüzet:LeRois’enva-t-enguerre
oulespiègesdurécithistorique(Akirályháborúbamegyavagyatörténetiel-
beszéléskelepcéi)18A150oldalterjedelműkötettartalomjegyzékében,
aharmadikegységelsőalpontjakéntezacímszerepel:Lerois’enva-t-
enguerre(Akirályháborúbamegy),ésrögtönutánaezkövetiLerois’en
revientdeguerre(Akirályháborúbóljön).Azecímalattközöltfejezetszin-
temegegyezikafüzetkeszövegével(meglátjukmajdazonban,hogy
ezaszintemennyirejelentős).Elégedjünkmegegyelőrekétkülönbség
érzékelésével:azelsőközlésalcímemajdnemmegegyezikakötetcí-
mével,mindösszeazállításáltalánosságifokaésdiskurzívtermészete
változik:azelsőesetbenatörténetielbeszélésrőlmintsajátostípusúel-
beszélésformárólállítjaaztaszerző,hogykelepcéivannak,amásodik

17Minuit,Paris,1978.
18CahierN2̊,UniversitéII,Strasbourg,1978.
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esetbenviszontazelbeszélésáltalánoskategóriájaazonosleszake-
lepcefogalmával,sazelőbbiekbenjelzetteseményegykétszegmensű
történetnekleszelsődarabja.Azelsőmegfogalmazásdeskriptívkarak-
terétamásodikmetaforikusalakzataváltjafel.

Ezekaváltoztatásokegyfajtaközlésistratégiáraengednekkövet-
keztetni.Akételtérőmaterialitásúkiadványbanmegváltozikaszöveg
rendeltetése,mástermészetűproblémáravonatkozik,mástudomá-
nyosdilemmátprezentál.Ennekamásnakfogokutánajárniakövet-
kezőelemzésháromszintjén.Előbbazönállókötetproblematikájának
szorosolvasatáravállalkozom,hogyinnenkezdhessemelazönálló-
anisközölttanulmány,illetveaszövegbeliközlésközöttikülönb-
ségekszisztematikuskidolgozását.Hipotézisemetmindazinspirálja,
amiteddigareprezentációsformákműködésérőlállítottunk,tudniil-
lik,hogysajátosklasszifikációsésprezentációsmódszereikeltérőiden-
titásokhordozóivátehetikőket,hogyatársadalmicselekvéseksajátos
szerkezetiségébeépülnekazokkalegyneműként.Amennyibenatudo-
mányosszövegisreprezentáció,annyibanazeltérőközlésiformákban
változószövegiseltérőszerzőistratégiák,Marinkifejezésével,ke-
lepcékjelelehet.Ezeketazeltéréseketigyekszemmajdvisszakeresni,
hogyMarintkicsittalánúgykezeljem,mintahogyanőelbeszélőit:ke-
lepceállítókként.Mielőttmégeztazelemzéstelkezdeném,nemártelő-
rebocsátaniakétírásfőhősére,azelbeszélésrevonatkozómegjegyzést.

Azelbeszélésmintsajátosreprezentáció

ALerécitestunpiègekötetelsőmondataiígyhangzanak:„Azesszé,
melyetolvasnifognak,azelbeszélésrőlszóléscsakisarról.”19Anélkül,
teszemhozzá,hogyazelbeszélésáltalánosteoretizálásáravállalkozna.
Ehhezagesztushozképest,ebbenanéhányelőzetesmegállapításban
kétszeresenisanakronizmustkövetekel:megfogalmazoknéhányelő-
zetesállítástarról,hogyegyelbeszélésmilyenproblémákatvethetfel,
illetve,azelbeszéléstreprezentációkéntkezelem.Marinezenköteteezt
azazonosítástmégnemvezetibe,areprezentációáltalánosésnem

19L’essaiqu’onvaliretraitedurécitetdeluiseulement.Marini.m.7.o.
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történetikategóriájaebbenaperiódusbanmégnincsenjelen.Acsúsz-
tatásokatazonbanegyrésztadolgozatérvelése,másrésztegyéletmű
önmagáramindigvonatkoztathatókontextualizációseljárásaimiattjo-
gosnakérzem.

Azelbeszéléstehátegytörténésreprezentációja.Vagyisegytör-
ténésidentitásávalvandolga.Atörténésidentitásapedigtartamhoz
kötött:azidőtszükségessajátosanszabniahhoz,hogytörténésekáll-
janakösszebenne.Azelbeszélésegybeláthatatlankiterjedésűésfrag-
mentáltságútörténéssorbólvágkivalamelysajátosszempontszerint
egyáltalalétrehozottegységet,azteseményneknevezielésegysajátos
temporalitásstruktúrájávalruházzafel.Azelbeszéléstehátazidőegy
sajátostemporalitássalrendelkezőszegmensétreprezentálja.Azonban
azeseménytemporálisidentitásasohasemjelenlevő(mondjukazon
amódon,ahogyanakirályszemélyeaportrékvilágánkívüllétezikva-
lamilyen–méghaattólnagyoniseltérő–módon),mindigazelbeszé-
lésműködésehozzaaztlétre.Azelbeszéléslegelsőelfedettművelete,
mégmielőttakésőbbiekbenleírtösszestöbbi,sajátostermészetűmű-
ködéséletbelépne,tehátez:egyrajtakívülsemmilyenlétmódbannem
létezőidentitástannakreprezentációjakéntírle.20Azasajátostempo-
ralitás,melyetadiskurzusalakzatailétrehoznak,azzalakizárólagos
identitássalrendelkezik,melynekértelmébenanarratívábanéletrekel.
Ezazidentitásazonbanaztiskódolja,hogyőmagaegyjelenvalóbblét-
módbanlétezőeseményhelyettesítője.Innenindulva,azelbeszélések
társadalmitétjeigencsakérthető:egyeredetiidentitásfikciójaminden
esetbenhihető,hiszenazeredetnélelvilegbármilehet,afikciópedig
mindenesetbenreprezentációkéntértelmeződik.Ehhezazállításhoz
adolgozatzárórészébenmégvisszatérek.

20Ezazállításnemzárjakiannaktapasztalatát,hogyugyanarrólatörténetről
léteznekeltérőreprezentációk.
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Atudományosszövegsajátosreprezentációi

Marinszövegénekbevezetőjealigigazítjaelazolvasót.Mozaikszerű
szerkezete,egyhosszancitáltpolitikaitraktatus,amegidézetthelyze-
tekaztabenyomástkeltik,hogyatudományosszövegenigmákatszer-
keszt.Vegyükcsakszámbaezeketaszöveghelyeket.ALerécitestun
piègeegyArisztotelészésegyMachiavelli-idézettelindít.Akétmottó
arrólbeszél,hogyazemberinemsajátosságaabeszédeszközévelvaló
harc,védekezés.Azelsőnéhánysoramódszertani,tartalmiösszetevő-
ketismerteti(azelbeszélésrevalófokalizálást,abeszédaktus-elmélet,
astrukturálisszemantikahatása,illetveacímbenalkalmazottkelep-
cefogalomeredetét,anégy17.századiszerzőt–LaFontaine,Retz,
Perrault,Pascal),illetveazelbeszéléskelepcetermészeténekhipotézi-
sét.Eztkövetőenhangzikelegyújrasokkolómondat:„Itt,eszöveg
harmadikfelvonásában,lépszínreatörténetíróRacine–akárcsakTartuffe
–,ésfelfedielőttünkatörténelemírójaésatörténelemcselekvőjekö-
zöttifurcsaegyetértéstVersaillesépítésénekésszervezésének,afrancia
napeurópaizenitrelépésének,azállamhatalomegyszemélybenvaló
egyetemesséválásánakidején.”21Aszövegfinomanrejtielszépirodal-
miszerkezeténekanalógiáját:adrámaiműfajszerkezeteihletitehát
akötetet,seztakijelentéstnemártkomolyanvennünk.Sőt,amien-
nélisjelentősebb,atörténelemnagyelbeszéléseisugyanezenmodellt
veszialapul:hiszenRacineegyszerrelépszínreMarinszövegébenés
azegyetemestörténelemnagydrámájában.Atheatrummundirejtőz-
ködőtoposzaazonban–amintazakésőbbiekbenkifogderülni–
jelentőseneltérretorikaiértelmezésihagyományától.Mégegypéldá-
zatBia,azerőszókéréséről,hogyérthetőlegyenRetz,PerraultésLa
Fontainetörténetbeliszerepeis.Aztánmeg,minthatovábbraisamot-
tótolvasnánk,háromoldalnyiszövegután,Marinvalakimástollára

21D’oůl’entréeenscènedeRacinehistoriographe,àl’acteIII–commeTartuffe–de
cetexte,quinousdécouvre,autempsoůVersaillesseconstruitets’organise,oů
lesoleilfrançaismonteauzénitheuropéen,oůlepouvoird’Etats’universalise
dansunmoisingulier,l’étrangeconnivencedeceluiquiécritl’histoireetde
celuiquilefait.Marini.m.9.o.Kiem.tőlemK.A.
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bízzaabevezetőmegírását.GianBattistadeContugi,aSforzákpoli-
tikaiéshadászatitanácsadójajutszóhoz.Illetveazáltalaírtpolitikai
traktatus,melynekcíme:Akelepcéről,akelepceállításróléshasznáról.Ma-
rinháromkelepcetípusfelvezetésétésdefiníciójátvesziátContugitól
(aképzeletkelepcéi,aszükségkelepcéiésamozgáskelepcéi),sválasznél-
külhagyjaahosszancitáltrészletekéssajátszövegeközöttiviszonyt.
Strukturálják-eezekakelepceformákazittelemzettíráshelyzeteket,
eligazítástadnak-eazokmegértéséhezvagyapolitikaitraktatusmaga
iskelepcétállít?Minthogyaszövegbenezakategorizálásméghivat-
kozásialapkéntsemtérvissza,mégisarravállalkozom,hogyaMa-
rinfeldolgoztapéldaanyagotehhezapéldázathoz(is)viszonyítsam.
Aszöveghalmozottrejtélyeffektusaialkalmaskiindulópontotnyújta-
nakmajdazolvasáshoz,melymindezekkelalehetőségekkelszámol-
niakar.

Ebbenaszövegkijelöltenyomokonhaladóolvasatbannégyszem-
pontotveszekfigyelembe.Előszörazelemzésnégyesettanulmányá-
nakelbeszéléseitelemzemaki?mikor?hol?kinek?kérdésekmegvála-
szolásánakigényével,ezutántérekráazírásgyakorlatoktárgyalására,
vagyisazíráshelyzetekbenvalóviselkedéshogyanjára,ezutánanégy
esetbenkimutatottkelepcéketelemzem,hogyvégülMarinírásgyakor-
latánakalakzataibanakelepcékreválaszkéntadottkelepcéketmutat-
hassamki.Ezekamegállapításokvezetikmajdfelakétszövegközlés
komparatívelemzését.

Íráshelyzetek.EgyLaFontainefabula,Retzkardinálismemoárjá-
nakegyrészlete,RacineXIV.LajostörténeténekjegyzeteiésPerrault
Csizmáskandúrjaazanégyszöveg,melyetMarinazelbeszéléseltérő
kelepce-jellegeinekkimutatásamiattolvas.

LaFontaineFabuláiközött,azokVIII.könyvébentalálráMarin
Afabulákhatalmacíműmesére.AszerzőBarillonnakajánljaaszöveget,
annakafranciadiplomatának,akianimègue-ibékeszerződésaláírá-
sánügyködikXIV.Lajoslondoninagyköveteként.Aszöveghelyzete,
akötetegészénekkorpuszábankétszeresenissajátos,egyrésztakö-
tetműfajánakreprezentációsproblémáitöntükrözésesenvisziszínre
egyfabulábanfabuláttartalmazóelbeszélésben,eztazonbanbeleírja
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egyaktuálispolitikaihelyzetviszonyrendszerébe.Contugifogalmá-
val,aszükségkelepcéjébecsaljaazajánláscímzettjét.RetzésRacine
–bárigenkülönbözőmódon–aképzeletkelepcéitállítjákmagukés
címzettjükelé.RetzMémoire-jaibólkétrövidrészletetközölazelemzés,
mindkettőegydiplomatákközöttikonfliktusértelmezése,anagyelbe-
széléskereteviszontMadamedeSévignétengedicímzettkéntfeltéte-
lezni.Aszövegmondásintenciójapolitikaicselekvésmodellekfelállítá-
sa.Racinehelyzetesajátosabb.PellisonutánésBoileaumellettRacine
leszXIV.Lajoshivatalosudvaritörténésze.Amegírtkirályitörténelem
azonbanmégakirályelékerüléselőtt,azelsővéleményezőházában
tűzvészmartalékalesz.Anarrációhiányábananarrációtelőkészítősa-
játosstátuszúelőkészítőjegyzetekállnakakutatórendelkezésére.Ami
kétokbólkifolyólagisparadoxhelyzet.Ezaszövegtípusakelepce
felállításaelőtt,akelepceállítómunkamódszerétláttatjaacímzettszín-
revitelenélkül,hiszenajegyzetekfeltételezettolvasójamagaRacine.
Perraultmeséjenemíródikbeleegyértelműenajánló-mecénás-címzett
jellegűviszonyrendszerekbe.Marinannyitjegyezmeg,nemmellékes
kérdés,hogymiért„XIV.Lajosabszolúthatalmánakidején”íródikmeg
acsizmáskandúrmeséjeafelforgatotthatalmiviszonyokésazeset-
legesenbitorolturalkodóijogról.Ehhezatörténethezolvassahozzá
MarinPascalGondolatokjánakegyhasonlójellegűtörténetét.Ezamese
amozgáskelepcetípusátalkalmazza.

Írásgyakorlatok.Mindenesetbentehátazelbeszélésazírásgyakorlat
hogyanjánakkiindulópontja.Azeltérésekazonban–areprezentáció
eltolásifokatekintetében–nagyok,hiszenameseésafabula,amemo-
árralésajegyzettelellentétben,afikcionalitásterőteljesebbenengedik
megnyilvánulni.Számolnikellazonbanazzalis,hogyafabulafikci-
onálisviszonyainakfelmutatásáraislehetőségetnyújtazaffabuláció
műfajikötelezettségemiatt,ameseviszontazolvasórabízzaugyan-
eztafeladatot.Nevezzükeltehátazírásgyakorlatokfikció-realitás
viszonyátrealitáseffektusnak.Kérdésünkeztehát:milyenrealitásef-
fektusokkaldolgoznakaszövegek,shogyanolvassaMarinezeket
azeffektusokat?Anégyhelyzetbenaszerzőatulajdonnevekre,illet-
veaszövegekkitermeltetemporalitásrafigyel.Ezekagesztusokteszik
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lehetővéazelbeszéléskelepceállításának17.századidrámáját.Azel-
sőkéntszínrelépőLaFontainearrafigyelmezteticímzettjét,hogyket-
tejükcselekvéstípusanemálltávolegymástól:adiplomataugyanúgy
apolitikaiviszonyokbolondokhajójánpróbálrendetteremteni,mint
aköltő.Azonban,miáltalmegtöbbszöröziaszínrevitelbenafabulamű-
ködésénekszintjeit,azállamférfiteltévednihagyjaakomolyanvételre
ajánlottstratégiákközött,mialattaköltőtannakahatalomnakajog-
szerűbirtoklásávalhitegeti,melyetcímzettjebirtokol.Akelepceket-
tős,mertkétáldozatottételez.Retzmemoárjánakrészleteimásjellegű
megsokszorozódástsejtetnek:Retzmagaisállamférfi,azíráshatalmát
tehátegyidentitárisanisbirtokoltpolitikaihatalomegyikösszetevője-
kéntolvassa,címzettjemegvalakiolyan,akikívülesikazérzékeltetett
viszonyokon,deítélkezhetazokfelett.Aszövegsajáttétjét–amemo-
áríróelmeséltetörténetekhitelességét–egykülsőszemlélőreruházza.
AhelyzetRacine-nálfordulmeg,hiszennekiegyidegencselekvői
személyáltalkibontakoztatotttörténethitelességiillúziójátkelllétre-
hoznia.Ezértőaklasszikusdrámákszerkezetébenlegbonyolultabb
funkciójúharmadikszínfőszereplője.Mígmindenelőző,illetveazőt
követőesetbenaszerzőkazíráshatalmárahivatkoznak,ebbenazeset-
benazíráshatalmanemtermészetszerűensajátjaannak,hanemegy
rajtakívüllétezőentitásbólszármazik.Azelbeszélésabbanérdekelt,
hogyennekaszármaztatotthatalomnakaszármaztatottságátközvetít-
se.Ajegyzetekjelzikaproblématétjét:valahol,adotttörténetiföldrajzi
paraméterekközöttXIV.Lajoscselekedett.Ezeketalejegyzettcseleke-
deteketazíráshűfordítókéntörökítimeg,hogyacselekvőnagyságáról
számotadjon.Azonbannagyok-e,emlékezetesek-eezekacselekede-
tek,haazírásnemveszilajstrombaőket?AMarinelmeséltetörténet
végpontjánazaPerraultáll,akiLaFontaine-nélradikálisabbanírme-
sét.Ebbenazesetbenalegegyértelműbbazíráshatalmánakmagában
levősége,deebbenazesetbenaleglátványosabbazis,hogyezaha-
talomsohasemtudmegelégednisajáterőforrásainakkimerítésével,s
egymáshonnanjövőjogszerűségmagyarázatávalakarelszámolni.

Kelepcék.Azittismertetetthelyzetekabbólaparadoxviszony-
bólszármaznak,melyrea17.századiirodalmatművelőklépteka
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hatalommal.22Ezekazirodalmiéletautonómrendszereinekgenealó-
giájánálállótörténetekarrólbeszélnek,hogyazirodalomnapjainkban
egyértelmű,illetvepontosabbanegyrekevésbéegyértelműautonó-
miájamennyireapolitikaihatalommalvalószerződéseksorozatában
alakultki.Marinköteteazonbancsakérintiakérdésezenaspektu-
sát,hiszenaproblémátnemegytörténetilegértelmezettszociológiai
csoport(azirodalmatművelők)vonatkozásában,hanemegyműne-
mébenvetifel.Az,amiennekacsoportnaksajátja,ittegyműnem
adottperiódusbanérvényessajátossága.Innennézveanégyesethá-
romlehetségeshatalomelbeszélésközöttipaktumexempluma,melye-
ket,Contugifogalmaival,háromeltérőkelepcetípuskéntírhatunkle.
Aképzeletkelepcéjeabbanazesetbenműködik,amikorakelepceál-
lítóegy,acímzett,áldozatszempontjábólattraktívnakhitthelyzetet
szimulál,sazígylétrehozottatalakítjaaztánkártékonnyá.Aszükség
olyankelepcéketmotiválhat,melyekbenaszerzőáldozatánakigénye-
ibőlkiindulvahozzalétreazigényeklétezésénekszimulákrumát,vi-
szontazigénykielégítésévelazáldozatakapottnálértékesebbdolgot
veszíthetel.Amozgáskelepcéiazáldozatcímzettjétnemjelölikki
teljesegyértelműséggel,hanemútvonalakravonatkozóhipotéziseket
konstruálvaállítjákkimagukat,sígyérnekcélt.Azelbeszéléséppen
egynemlétezőtemporalitássalvalóidentikusviszonyamiattlehet
alkalmasezeknekaformáknakaműködtetésére.AmennyibenLaFon-
tainevagyunk,aztmutatjukkicímzettünknek,hogyőmagaúgyérhet
célt,haegyilyenelbeszélésidentitástprovokálkiügyködésével,mi-
alattszövegeeztazidentitástannyiramegsokszorozza,hogyjelentése
sohasemnevezhetőstabilnak.RetzésRacinehisznekabban,hogyezt
azidentitásazonosságotkikelltermelniük,hiszenalkotóipaktumuk
éppenennekahitnekazéletbeléptetésérevonatkozik.Amennyiben
azonbanírásukmunkálkodás,konstrukció,építmény,ahitnemere-
dendőenadódik,vagyisnemaz,ami.Amireakirálynakszükségevan,
aztRacinecsakaszükségkelepcéjekéntadományozhatjaneki.Perrault

22EnnekaproblémánakaleggondolatébresztőbbbemutatásátChristianJou-
haudköteteadja.Lespouvoirsdelalittérature.Histoired’unparadoxe,Gallimard,
NRFEssais,Paris,2000.
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kevesebbretör,hiszenannak,akiahatalommechanizmusárólgondol-
kodik,haladniakellaCsizmáskandúrtörténeténekösvényénésnem
kellfeltétlenülhatalommalbírnia.Végtelenülbizonytalanazonban,
hogyezavalakiatörténetbőlarrakövetkeztet,hogymindenhatalom
jogtalan,tehátnemérdemesvágynirá,vagypedigarra,hogymivel
mindenhatalombizonytalan,ajelenlegiisaz,tehátmiértnelehetne
felszámolásáratörni.Azelbeszélésteháttemporálisproblematikussá-
gábanelbeszélésszerkezetűvágyakatmozgat.

Alakzatok.Lépjünkfeljebbegylépcsőfokkalazittjelzettproblémák
szintjéről!MilyenkeretbentárjaelénkMarinezeketatanulságokat?
Abevezetőbenadrámátésannakszínekrebontottszerkezetétjelezte
keretműfajként,azegyesfejezetekbevezetőmondataiazonbanmásra
utalnak:„LaFontaineFabuláinakVIII.könyvébentalálokráegy»Afa-
bulákhatalma«címűfabulára.”;23„RetzMemoárjaibólszármazókét
kisrészletetajánlokszorosolvasásra.Akettőtazértrendelemegy-
másmellé,mertabíboroselbeszélésébenkövetikegymást,mégakkor
is,haamásodiktulajdonképpenegykitérő.”24„Egyrövidtörténet:”;
„Arövidtörténetekután...”25„Ottfejezembe,aholelkezdtem.Egy
meséheztérekvissza,egyfabulához,aholaz–abszolút–hatalmat
egymacskaszerzimeg.”26Azérveléskezdettelésvéggelrendelkezik,
aszerzőtalál,olvasásraajánl,olvastat,visszatérakiindulóponthoz.
Vagyiselmesélegytöbbepizódostörténetet.Annakellenére,hogydrá-
makéntírjaleabevezetőben,maradjunkinkábbazelbeszélésmodelljé-
rekitaláltteoretikusdiskurzusnál,hiszenadrámaiműnemmetaforája
arravonatkozik,hogyazepizódokszereplőikonfliktusosésdialogikus

23JetrouveauLivreVIIIdesFablesdeLaFontaineunefablenommée„Lepou-
voirdesfables”...i.m.17.o.

24Jeproposedelire,deprès,deuxpetitsrécitsquel’ontrouvedanslesMémoires
deRetz:jelesarticulel’unàl’autreparcequ’ilssesuiventdanslanarration
ducardinal,męmesilesecondyestprésentésouslaformed’unedigression.
i.m.37.o.

25Unepetitehistoire.i.m.69.o.;Aprèslespetiteshistoires.i.m.87.o.
26Jefinisparoůj’avaiscommencé.Jereviensàunconte,unefable:celledela

conquętedupouvoir–absolu–parunchat.i.m.119.o.
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viszonybanállnakegymással,hiszenugyanazonproblémárajavasol-
nakmásmegoldásokat.Ahivatkozottszövegírókataszerzőgyakran
nevezimegszereplőkként,ellenfelekként,egytörténetszubjektuma-
iként.Marintehátelbeszéléstírarról,hogyazelbeszéléskelepce,s
ehhezatörténethezrendelpéldázatokat.KicsitLaFontainemódjára,
asajátmagaáltalműveltműfajproblematikájátvisziszínre.Egyszer
akötetnagyelbeszélésében,illetvemegsokszorozva,azabbanbenn-
foglaltkisebbekben.Mirőlszólhatezatörténet?Explicitenakelepce
működéséről.Azonbanehhezazállításhozérdemesakötetműfajiigé-
nyeitishozzávenni.Marinkötetetörténeti,filozófiaiesszésor,tudo-
mányosszöveg.Implicitentehátazelbeszélésműfajánaktudományos
szövegtípuskéntvalóalkalmazásátvetifel.Igényeteháthistoriográfiai.
Kérdésesmostmár,hogyacímbenjelentettállítástmilyenszintenol-
vassuk:anagyelbeszélésszintjén-e,azegyeselemzésekszintjén,vagy
pedigazittjelzettproblematikaszintjén.Mivelazelsőkétnyomvo-
nalonjártunkmár,nemártaharmadik,elméletiigényűkérdéstis
feltenni,illetveeztakétszövegkiadásközöttiösszehasonlításkiin-
dulópontjakéntmegőrizni.MitjelentenektehátakötetIII.részeelső
egységébenújraközöltrészletváltoztatásai,amennyibenakötetahis-
toriográfiaielbeszéléskelepcejellegétmutatjafel?Milyenkelepcétállít
ésmutatfelMarinezekkelaváltoztatásokkal?

Összevetések.ALerois’enva-t-enguerreaLerécitestunpiègestruktú-
rájábanaharmadikaLaguerreduroicímetviselőrészelsőszegmense
lesz.VagyisaRacinetörténetmondóstratégiáirólszólórészelsőössze-
tevője,melybenMarinanagytörténetielbeszélésésahozzátársuló
politikaiszándékvéletlenáltali,vagyhaúgytetszik,Történelemálta-
limegsemmisítésétmeséliel,sehhezolvassahozzáRacineelőkészítő
jegyzeteinekháromrészletét.Atörténetelsőrészénektanulságaként
Marinelmesélmégegyáltalaszerkesztettfabulát:„Vagyméginkább,
RacineésBoileaumintájára,akikakirályságeseményeitmegörökítő
emlékérmekettervezték,ezeketLajoscselekedeteinekmonumentális
jeleivéavatván,magamisallegóriátírok,mintegydiskurzusomhom-
lokdíszeként:avéletlenvakszörnyetegerombadöntiaTörténelem
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templomát,bárbentabárgyúNemtörődömséglángjaiújságoklapjait
szórjákaszélbe.”27

Marinallegóriájateháttörténelemésvéletlenkonfrontációjárólbe-
szél,ebbőlszármaztatjaazelbeszéléskelepcejellegét.Mirevonatkozik
viszontadiskurzus?Akötetharmadikrészére-e,aharmadikrészel-
ső,különközöltegységérevagypedigateljesdiskurzusra?Eztazelső
közlésegészére,mertRacineegyetlenszövegénektörténetérevonat-
kozóállítástMarinnemtörölteakötetbenvalóújraközlésekközül.De
hihetünk-eazállításglobalitásában?Mindenesetre,akérdésrenemárt
emlékezni.

Akétszövegváltozatközöttielsőszembetűnőkülönbségaz,hogy
amásodikközlésbenMarineltörliazalfejezetcímeket,ésazokategy-
egyhosszabbsorközzelhelyettesíti.Agondolatokstrukturálódását,
szerkezetiegységekrebomlásátjelzőalcímekeltűnteimplicittéteszi
azelsőváltozatbantételesenszereplőmegjegyzéseket.Azértelmező
döntései,aszövegérvelésénekmeneteátláthatatlanabb,akelepcékrej-
tettebbek,veszélyesebbeklesznek.Ajegyzetektulajdonneveinekdis-
kurzívfunkciójárautaló„toponymes”kifejezéseltűnik,aföldrajzine-
vekfunkciójánakelemzésenemutalegyértelműenarraastrukturális
szemantikaimódszertanra,melyetaszerzőabevezetőbenjelzett,azel-
sőváltozatbanpedigexplicitenkijelentett.Racinestratégiájátkell-e
nekünkisalkalmaznunkésjegyezzükazútvonalelemeit?Azeliga-
zításokhiányábanazolvasócsakerrehagyatkozhat.

Akétszövegközlésközöttieltéréseksorábanazelsőmeghökkentő
példaakövetkező.Akötettészerkesztettváltozat71.oldaláneztol-
vassuk:„Azújságok,melyektőlakirályitörténésztürelemésmunka,
illetveannakanehézkesfelfedezésnekazáránhatárolódottel,hogy
diskurzusánakhelyenemmás,mintannakazabszolutistauralkodó-
nakahelye,akinektetteitsajátfikciójakéntkellelmesélnie.Csakhogy

27Ouencorej’imagineuneallégoriecommeRacineetBoileauontécrites,prog-
rammantlesmédaillescommémorativesdesévénementsdurègnequ’elles
transformaientensignesmonumentauxdesactesdeLouis,uneallégorieen
guisedefrontispiceàmondiscours:lemonstreaveugleduhasardécrasele
templedel’Histoirecependantqu’aumilieudesflammesl’Ignoranceimbécile
disperseauventlesfeuilletsdesgazettes.i.m.71.o.
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azújságokaz»utolsó«ítéletnapjánvisszatértek,mégpedigakirályi
HősNagyElbeszélésénekhelyetteseikéntegyszavojairévén,akimaga
ishős,deanapihírekhőse,annakmásikja.”28Ugyanezamondatako-
rábbiváltozatbanmégígyhangzott:„Azújságok,melyektőlakirályi
történésztürelemésmunka,illetveannakanehézkesfelfedezésnek
azáránhatárolódottel,hogydiskurzusánakhelyenemmás,mintan-
nakazabszolutistauralkodónakahelye,akineknagytetteitsajátfik-
ciójakéntkellmesélnieaMagasIrodalomelőtt.Csakhogyazújságok
az»utolsó«ítéletnapjánvisszatértek,mégpedigakirályiHősNagy
Történelménekhelyetteseikéntegyszavojairévén,akimagaishős,de
anapihírekhőse,annakmásikja.”29Ajavítottváltozatbólkétfogalom
tűntel:aMagasIrodalomésaNagyTörténelem,azelsőteljesenkiko-
pott,azutóbbitaNagyElbeszéléshelyettesítette.Milyengondlehetett
ezekkelakörnyezetükbenértelmesésahetvenesévekvégénekkon-
textusábanigencsaksokatalkalmazottfogalmakkal?AzElitIrodalom
fogalomkimaradásatalánérthető,hiszenazelitéspopuláriskülönb-
ségpárelemeiterminustechnicuskénta19.században,amodernitással
bekövetkezőirodalmirétegződéstírtákleésanakronizmustjelenthet-
teka17.századkontextusában.Bárazújságírás/királyitörténetírás
közöttiellentéttalánmagyarázatalehetettvolnaaterminushasznála-
tának.ANagyTörténelemfogalomcseréjétnehezebbésazeddigiek

28Lesgazettesdontl’écrituredel’historiographeroyals’étaitdistinguéeàforce
depatienceetdetravailetplusencoreparladifficiledécouvertequelelieu
desondiscoursn’étaitautrequecelui-làmęmeoccupéparlemonarqueab-
soludontildevaitraconterleshautsfaits,mais,commesafiction,voicique
lesgazettesrevenaient,aujourmęmedujugement„dernier”,substituéesau
GrandRécitduHérosRoyalparunSavoyard,hérosàsafaçonaussi,hérosdu
faitdivers,sonautre.i.m.71.o.

29Lesgazettesdontl’écrituredel’historiographeroyals’étaitdistinguéeàforce
depatienceetdetravailetplusencoreparladifficiledécouvertequelelieude
sondiscoursn’étaitautrequecelui-làmęmeoccupéparlemonarqueabsolu
dontildevaitraconterleshautsfaitspourlaHauteLittérature,mais,comme
safiction,voiciquelesgazettesrevenaient,aujourmęmedujugement„der-
nier”,substituéesauGrandHistoireduHérosRoyalparunSavoyard,hérosà
safaçonaussi,hérosdufaitdivers,sonautre.Marin:LeRois’enva-t-enguerre
oulespiègesdurécithistorique,GroupedeRecherchessurlesThéoriesduSigne
etduTexte,CahierN2̊,UniversitéII,Strasbourg,1978,8.o.
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értelmébenlehetmegmagyarázni.AfogalomtotalizálótendenciáiRa-
cinetörténetírásátegyolyankontextuseredőjéhezrendelhettékvolna,
melyetittahistoriográfiaterminussalírtamle.Marinéppenazellen
érvel,hogyRacinetörténetmondásátegybemossukazzal,amita19.
századvégéigTörténelemnektekintettek.Vagyisazegységes,egytör-
ténésekenkívüliintencióáltalvezérelt,természetesenlétezőfolyamat-
nak.Marinneknemcéljaeztazegységfogalmatleépíteni,hiszenannak
istörténetiségevan.ANagyElbeszélésfogalma,azelbeszélésnarrá-
cióhozvalóközelítésével,alkalmasabbnaklátszottakontextuspélda-
anyagánakleírására.

Akétszövegszisztematikusösszevetéseháromtovábbieltérés-
reengedrálátni.A72.oldalonMarinbeszúregyparagrafust:„Ami
pedigengemillet,ímenéhányolvasóijegyzet,azontaktikaitájéko-
zódásipontjaim,melyekkelazedokumentumvizsgálatábanmegíró-
dótörténetielbeszélésnagystratégiájátkerestem.”30Egyértelműez
amagyarázó,tisztázójellegűbeszúrás.Azonbanelemeiközülnem
ártkiemelnünkaz„ezendokumentumvizsgálatábanmegíródó”szó-
kapcsolatot,melykétdolograutal.Egyrésztarraanehézségre,hogy
egynemlétező,mertalángokbanelveszettszövegintencionálisiden-
titásáraaszövegelkészülésétmegelőzőjegyzetekbőlkövetkeztessünk.
MásrésztMarinazongondjára,hogyareprezentációszerzőjénekin-
tencionalitásátélesenelkülönítseareprezentációrólbeszélőértelme-
zőjellegűszövegszerzőjénekintenciójától.A73.oldalonviszontel-
tűnikegybekezdés.Éppenakkor,amikorazelméletiszövegazzal
próbálkozik,hogyajegyzetekbenbeszélőénhangjánaklátensárnya-
latairakövetkeztessen:„»Én,akielmesélemnektekatörténetet,tagja
voltamaSézanne-banállomásozócsoportnak.Tagjavoltamazonhő-
sökkörének,akiknektörténetételmesélemnektek,magamatviszont
nemmesélemel.«”31Amegkonstruáltidézetután,amitakorábbi

30Voicidemoncôtéquelquesnotesdelecture,mesrepčrestactiquespourretro-
uverlagrandestratégiedurécithistoriquequis’écriradel’exploitationdece
document.i.m.72.o.

31„Moiquivousnarrecettehistoire,jefaisaispartiedugroupequiséjourna
deuxjoursàSézanne.J’étaisdanslasphèredel’hérosdel’histoirequejevous
raconte,maisjenemeracontepas.”i.m.73.o.
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szövegváltozatmégugyanebbenamódbanfolytatott,azértelmezői
hangtérvissza.Azintencióravonatkozóspekulációhelyejelentősen
visszaszorul.A74.oldalonkimaradegy,aRacine-jegyzetekbőlszár-
mazóidézet.Aszövegredundánsnakítéliannakproblematikáját.

Azértelmezésmásodszoriközlésekétstratégiátkövettehát.Egy-
résztazimplicitstrukturáltságotrészesítielőnyben,hogyazolvasóra
egyszerrebízzontöbbet,de–amennyibenazfélreértenéőt–keve-
sebbet.Másrésztpedigazexplicitáláslehetőségétválasztja,elhagy,
odatold,magyaráz.Akötetbeszervezésmegváltoztatjaaszerzőiin-
tenciót,másfajtaszegmensekbenengedielgondolniatémaésadoku-
mentumösszefüggéseit.Akötetbenközzétettszövegnemfeltétlenül
reprezentáljaönmagát,ateljeskompozíció,azegymásmelléhelyezett
szövegegységekegyüttállnakjótatartalomért.Aváltoztatásoklogi-
kájaazonbanarrólatudományosszövegmodellrőlisbeszél,melyet
akülönállótanulmánynálakötetsokkalinkábbmegakarközelíteni.

Akülönbségekrevonatkozókövetkeztetéseimlegfontosabbössze-
tevőjeacímmegváltoztatásáravonatkozik.Eztarészbenmárérintett
problémátazértisérzemjelentősnek,mertafranciatörténetírásbanma
jelentősséváltkérdéskörttematizál:apéldaértékűségét.32Amennyi-
bena„Akirályháborúbamegyavagyatörténetielbeszéléskelepcéi”
formárólaz„Elbeszéléskelepce”ésazennekalárendeltésa„Akirály
háborúbóljön”formáhozrendelt„Akirályháborúbamegy”formá-
ratérünkátaszövegapéldaértékűségmásregiszteréhezrendelődik.
Azérzékeltkülönbségekkétproblémárabonthatók.

Azelsőgondotatörténetielbeszéléskelepcejellegérőlazelbeszé-
lésmintolyankelepcejellegérevalóáttérésjelenti.Amennyibenazel-
sőkontextusbanmaradunk,Racineesetepéldaértékűlehet,sezzel
aproblématartományának,hanemisvégleges,deegyértelműkimerí-
tésétadhatja.Acíméspéldázatviszonyaaztsugallja,hogyatörténet-
mondásmindigisaRacine-féle,hatalomhozképestszármaztatott,de
azzalazonostermészetűerőbenvalóosztozástfejezteki.Vagyisnem
képzelhetőeltörténetíráshatalommalvalócinkosságnélkül.Ennek

32A2005-ösévbenazEcoledehautesétudesensciencessociales-onkétkonfe-
renciátisszenteltekakérdésnek.
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aviszonynakazokaazonbannemdiskurzív,hanemműfajisajátos-
ság.AzonbanhaRacineasokféleképpenkelepcéketállítóelbeszélést
példázza,esetecsakegyleszasokközül,ésarravonatkozómegál-
lapításokraadhatalkalmat,hogyezekakelepcékhogyanműködnek
minddiskurzív,mindműfaji,vagyisírásgyakorlatokhozrendeltsajá-
tosságaikban.Ezaléptékváltásarraavitastruktúráraemlékeztet,mely
azolaszmikrotörténet-íráselsőkísérleteinekkisléptékű,depéldaér-
tékűlogikájárólakortárskisléptékű,deesetlegesésebbenazeset-
legességbentanulságoskutatásokravalóáttérésteredményezte.33Míg
azelsőesetbenapéldacsakönmagaszerkezetévelkommunikál,hiszen
mindenelvégzettkutatásegymásiktípusúpéldaértékűségetdoku-
mentál,addigamásodikbanpéldaéspéldaközöttstrukturálismeg-
felelésekmutathatóakki.

Amásodikproblémaarészletmástörténetszegmensekhezva-
lórendelésébenáll.HogyhaRacineszövegénekelsőelemételvágjuk
atörténetmásodikelemétől,amelygyakorlatilaglezárjaatörténetet,
azelbeszélésműködésénekstruktúrájanyílikfel.Atörténetielbeszé-
léssajátostemporalitásaatörténetegyszegmensénismegjeleníthető,
elbeszéléséhezviszontannakmindenelemereprezentatívlehet.Illetve
azelbeszélésésazidentitássalnemrendelkezőmegtörténtmintrepre-
zentációviszonyacsakebbenahelyreállítotttemporalitásbanmutat-
hatófel.

Összegezzüktehátazösszevetésmegállapításait.Amásodikszö-
vegközlésazelsőhözképest:apéldaértékűésazegyediközöttivi-
szonyproblémájátvetifel;lemondatotalizálójellegűfogalmakal-
kalmazásáról;megváltoztatjaaszerkesztettségjelzésétéstemporális

33Amikortörténet-írásáltalelemzetteseményekjelentőségéről,akövetkezte-
tésekkiterjeszthetőségéről,apéldázatosságrólld.amikrotörténet-írásma-
gyarszakirodalmánakegyikelsőszövegválogatását:Aetas,1996/4.,Elmélet
ésmódszer,Mikrotörténelem,157–238.Azirányzatösszefoglalóismertetésé-
hezld.SzijártóM.István:Amikrotörténelem,in:BódyZsombor–Ö.Kovács
József:Bevezetésatársadalomtörténetbe,OsirisTankönyvek,Budapest,2003,
494–514.o.,azolaszeredetűirányzateredőjéről:SzekeresAndrás:Az„el-
lentörténettől”amikroelemzésig:társadalomtörténetOlaszországban,Uo.,
187–208.o.
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struktúrákbarendez;metaforikusjellegűviszonyttételezcíméspél-
daanyagközöttésehhezsajátosmetaforikusérvelésilogikátrendel.

Ezakülönbségsorkétösszetevőrevezethetővissza.Azegyikazel-
térőtudományosműfajkonvenciói,amásikakiadásihelyhezkötött
centrumésprovinciaközöttielmozduláslenne.Nemmellékestalánazt
számbavenni,hogyazelsőközlésegyetemikiadvány(melyFrancia-
országban,azegyetemikönyvkiadásviszonylagos,azangolpéldához
viszonyítottfejletlenségemiattnemjelentrangospublikációt),mégpe-
digStrasbourgegykutatócsoportjáhozkötött,mígamásodikazegyik
legrangosabbésazújértékekfelfedezésébenleginkábbérdekeltpárizsi
kiadónál,34aMinuit-néljelenikmeg.Acentrumnakszenteltpubliká-
ciójobbanvigyázzakötetetkövetővitahelyzetekmegelőlegezésére,
ennekértelmébenértékeliátdöntéseit.Másrésztviszontazönállókö-
tetésakülönállótanulmányközöttihierarchikusviszonyisbennevan
aváltoztatásoklogikájában.

Azénolvasatommalazonbanéppenahhozalehetségesvitahely-
zethezvezetemvisszaakötetet,melyazelsődlegespublikálásintenci-
óinakfeleltvolnamegazzal,hogyhistoriográfiaiszándékottulajdoní-
tokneki.Ezzelazigényemmelakötetbenismegőrződött,dehangsú-
lyosságukbaneltompítottproblémákattalántúlságosanisfelerősítem.
Ebbenazonbanakötetgyakorimetaforikusszerkezeteiésszépirodal-
miműfajokbólinspirálódóbeszédmódjasegítségemrevannak.

Visszaatörténetíráshoz

GérardNoiriel1996-os,atörténelemkrízishelyzetérőlírtmonográfiá-
jánakcéljaazvolt,hogytisztavizetöntsönatörténelemrőlszólóviták
egyrenagyobbtérfogatúpoharába.Eztatúlságosanismetaforikuski-
fejezéstnézzékelnekem:éppenaztfejeziki,amitNoirieltenniakart,
ahistoriográfiaivitákvázátadniazzalaszándékkal,hogyrésztvevőik

34Franciaországfelsőoktatásiintézményeiéskutatóintézményeiesetébenszá-
molnikellazországerőteljeskulturális(ésnemkizárólagosankulturális)
centralizáltságával.
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előttláthatóváváljékérdekazonosságuk.Apragmatizmusbólinspirá-
lódottvitapozícióazonbanmégtalántúlságosanisjólvégezteelama-
gaelékitűzöttfeladatot.Atörténetiségükbenigencsakmegalapozott
vitákbólegytársadalmicsoportkistéttelrendelkezőbelsőproblémái
lettek.Nemakaromvitatniahelyzetésazálláspontjogosságát,jelen
kutatásnakeznemcélja.ViszontazérvelésegypontjánNoirielegy
olyankérdéskörtisigenélesenelutasít,melynekmaihistoriográfiaije-
lenlétéértMarinigencsakfelelőssétehető.

Noirielkiindulópontjaaz,hogyafranciatörténetírásrajellemző
vitákkételtérőálláspontbólerednek.Atörténészekegycsoportjafun-
damentalista,ahistoriográfiaitudástermészetétérintőfilozófiaiihle-
tettségűkérdésekrefordítjaidejét,mígegymásikcsoportotaszakmá-
banbekövetkezettgyakorlativáltozásokérdekelnek.EztavitátNoiriel
úgyírjale,mintelméletésgyakorlatkonfliktusát,sa19.századvégé-
nekepisztemológiaivitáihozvezetivissza.Ebbenazidőbenatörté-
netírástafilozófiavontakérdőreolyan,atörténetitudástermészetére
vonatkozóállításokkal,melyekmaatörténészekbelsővitáinaktárgyát
képezik.Egydiszciplinárisankülsőproblémamezőletttehátahisto-
riográfiaivitákfőihletője.Noirielennekahelyzetnekszociológiaiés
történetiokokattulajdonít.Amita19.századbanatörténetidiszciplína
kettősemancipációsszándéka(afilozófiaésapolitikaihatalombefo-
lyásaalólifelszabadulás)motivált,azta20.századvégénekkontex-
tusábaatörténésztársadalomdeprofesszionalizációja,atársadalom-
tudományokésafilozófiairányzataifelévalónyitottsága,azinter-
diszciplinárishatárokeltörléseloptavissza.Amintatörténetírásere-
dendőelbeszélőjellegerelevánssávált,atermészettudományosmo-
dellreépítettemancipációsmodellvesztetthatékonyságából.Ésebben
ahelyzetbenafundamentalistavitákkedvelőiatörténelemproblémai
közéloptákareprezentációésrealitáskérdéskörétis:„Véleményem
szerintevitákismétlődőjellegealegnyilvánvalóbbjeleannak,hogy
zsákutcábajutottakazokatörténészek,akikelhitték,hogyatudo-
mányokelvimegalapozottságáthirdetőfilozófiákképesekmegoldani
problémáikat.Elfogadvaazt,hogyátkelnekazismeretelméletterüle-
tére,azepisztemológus-történészekolyanvitátkaptakörökülvaló-
ságésreprezentációjánakviszonyáról,amelyetmagukafilozófusok
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semtudtaksohamegoldani.”35Azolvasóhirtelenmegakadezeknél
akijelentéseknél.Vagyis,Noirielszemszögébőlaz,amitittprezen-
tálniigyekeztem,álprobléma,melyetatörténészeknek,amennyiben
diszciplínájukintegritásátmegakarjákőrizni,elkellfelejteniük.Atör-
ténetírástudományosintegritásánakszükségességetehátmegköveteli
amástudományágakatisfoglalkoztatóproblémákkirekesztését.Anél-
kül,hogyittamellettérvelnék,hogytalánafilozófiaiproblémátatör-
ténetíráshelyezhetitermékenymegvilágításbaésadiszciplinárisszoli-
daritástinterdiszciplinárisracserélnémfel,egypremisszájábanazonos
elméletimunkárahivatkozom.

RogerChartier1998-banjelentettemeghistoriográfiaitanulmá-
nyainakgyűjteményeskötetét.36AkötetalcímeAtörténelembizonyos-
ságokéskételyközöttugyanaztfeltételezi,amitNoiriel.A20.század
végénekFranciaországábanatörténészekdiszciplínájukrólvalótudá-
sátakrízisésakételytapasztalatainspirálja.Chartierazonbannem
szociológiaitermészetűérveketfogalmazottmegezenempirikusta-
pasztalatnegatívkövetkezményeinekkiküszöbölésére,hanemakrízis
néhányelemétexplicitálta.AzőérvelésébenaLouisMarinbőlinspi-
rálódóproblémamezőellenkezőfunkciójú,nematerméketlenkétely,
hanemabizonyosságokgaranciájánakoldalánáll.Marin,Michelde
CerteauésFoucaultmellettjárhatóutakatjelöltki.ChartierszerintMa-
rinjelentőségeaszövegekésazáltalukjelöltkontextusokviszonyának
elgondolásábanáll,márpedigaforrásokkaldolgozótörténésznekez
akérdésmindigaktuális.„Azígyértett»szövegszociológia«nemtá-
volodikelareprezentációjelentésénekproblematikájától,hiszenLouis
Marinelkülönítésétalapulvéve,aszövegekformája(aszóbeliségben
ésazírásbeliségben,kéziratbanvagynyomtatásban)areprezentáci-
ók»reflexív«dimenziójáhoztartozik,vagyisahhozaszinthez,melyen
egymateriálisrendszervalaminek–ebbenazesetbenegyszövegnek

35GérardNoiriel:Zárszó,in:Uő.:Surla„crise”del’histoire,Socio-histoires,Be-
lin,Paris,1996.MagyarulAtörténetírás„válsága”:elméletek,irányzatokésviták
atörténelemrőltudománnyáválásátólnapjainkig,Napvilág,Budapest,2001,348o.
FordítottaCzochGáboretal.

36Auborddelafalaise.L’histoireentrecertitudesetinquiétude,AlbinMichel,coll.
Histoire,Paris,1998.
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–areprezentációjakénttűnikfel.”37IlletveszinténMarinazegyik,
akinekérveimegengedikHaydenWhitevégletesnarratológiainéző-
pontjánakcáfolatát.

Ehhezakérdésheznemártvisszatérni,hiszen,amennyibena
Marin-féleittmegfogalmazódónarrativitás-elméletetafentebbadott
értelmezésszerintveszemkomolyan,látszólagChartier-hezképest
ellentétesanézőpontom.Chartier1994-bennégykérdésbenfoglalta
összeazamerikaiposztmoderntörténetíráshoztársítottWhiteelmé-
letévelkapcsolatosellenvetéseit.MarinWhite-talszembeniemlítése
ebbenavitahelyzetbenhangzikel.„Atörténelemmegismerés-státu-
szánakfelszámolásaellen,melyetazEgyesültÁllamokbanaposztmo-
dernalakzatánaktartanak,erőteljesenkellérvelnünkamellett,hogy
atörténetírástazigazságszándékaéselveirányítja,éshogyamúlt,
amelyetaztárgyakéntértelmez,külsővalóság,ésismereteuralható.
[...]A»nyelvifordulat«meredekmegfogalmazásaiellen,melyekcsak
anyelvijátékoklétezésétismerikel,aFoucault,deCerteauésMarin
javasoltaelkülönítésekegymásikutatjelölnek.Általukarrólleszszó,
hogyankellatársadalmivilágdiskurzívfelépítésétadiskurzustársa-
dalmifelépítettségévelegyüttartikulálnunk.”38AWhiteelleniérvelés

37Lasociologiedestextes’ainsientenduenes’écartepasdelaréflexionme-
néesurlanotiondereprésentationpuisqueàsuivreladistinctionproposée
parLouisMarin,lesformesmęmesdonnéesauxtextes(dansl’oralitécomme
dansl’écrit,danslemanuscritoudansl’imprimé)appartiennentàladimensi-
on‘réflexive’detoutereprésentation,celleparlaquelleundispositifmatériel
seprésentecommereprésentantquelquechose–enl’occurrenceuntexte.
Chartier:Lemondecommereprésentation,in:AnnalesESC,1989/novembre-
décembre,15.o.

38Contrecettedissolutiondustatutdeconnaissancedel’histoire,souventten-
ueauxEtats-Unispourunefiguredupostmodernisme,ilfautsouteniravec
forcequel’histoireestcommandéeparuneintentionetunprincipedevérité,
quelepasséqu’ellesedonnecommeobjetestuneréalitéextérieureetque
saconnaissancepeutętrecontrôlée.Chartieri.m.16.Contrelesformulations
abruptesde„tournantlinguistique”quiconsidèrentquen’existentquedesje-
uxdelangage,ladistinctionproposéeettravailléeparFoucault,deCerteau
etMarinindiqueuneautrevoie.Ils’agit,aveceux,d’articulerlaconstruction
discursivedumondesocialaveclaconstructionsocialedudiscours.Chartier
i.m.129.o.
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talánigenerőteljesenmondatjakiChartier-velatörténelemtörténet-
írásáltaliuralhatóságánaktézisét,amitakövetkezőállításjócskánfi-
nomít.Egyezik-eviszontezafelfogásazzalazállításommal,melyet
implicitmódontulajdonítottamMarinszövegének,hogyazelbeszé-
lésolyansajátosreprezentáció,melynektárgyaidentitásábansohasem
létezikelőzetesként?Illetőlegállításommaladdigiselmentem,hogy
kijelentettem,azelbeszélésmintreprezentációeredőjénélgyakorlati-
lagbármiállhat,ssikerét,megkerülhetetlenségétisezzelmagyaráz-
tam.Akétállításabbanazesetbennemzárjakiegymást,haalétezést
identitásfüggetlenkéntgondoljukel.Ilyenértelembenlétezikamúlt,
atörténetikutatástárgya,azazonbannemeseményekből,történetité-
nyekbőlépülfel.Ezutóbbiakolyanösszetevőiamúltnak,melyeket
atörténészi,szemtanúi,értelmezőistb.identitástulajdonítódiskurzus
rendelhozzá.Ennekazállításnakareprezentációértelmezésétillető-
envanjelentősége,hiszenafogalomcéljanemareprezentációáltal
elfedettjelentésekésjelenlétekrekonstruálása,hanemannakaziden-
tifikációsmechanizmusnakaleírása,melyegybentartjaajelenlevőt,
azadottat,amáskéntazonosatésazismeretlenséget,ahiányt,atá-
vollevőt:areprezentációtésannaktárgyát.Amennyibenatörténetírás
egyilyentermészetűtényezőreépítifelverifikációsstratégiáit,minden
történészidiskurzusajelenlét,hiányésazolvasóeléállítottkelep-
cékésáthágásilehetőségekértelmébenérdekes.Azonban,hogyMarin
kijelentéseinekhistoriográfiaijelentőségétnemcsakvitahelyzetben,ha-
nemegynémilegrokoníthatóelméletközegébenislátniengedjem,
végkövetkeztetéseimelőttteszekegykiskitérőt.

Areprezentációésatörténetiségrendjei

NoirielésChartierkrízisdiagnózisáhoznemérdektelenhozzávennünk
aztaproblémát,hogyatörténetielbeszélésnek–19.századelejihely-
zetévelellentétben–a20.századbannemálltrendelkezéséreolyan
értékfogalom,melyidentitástulajdonítóeljárásaitgarantálhattavolna.
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FrançoisHartogkutatásai39mutattákkiazt,hogyanyugatitársadal-
makbanaNoirielismertettehelyzetelőttajelent(annakpolitikai,dip-
lomáciairendszerét)okítómúltparadigmájaálltjótatörténetielbeszé-
lésrealitáseffektusaiért.Akérdésesnagyelbeszélésekönlegitimációs
játszmáiéppenamiattlehetnekmaexplicitek,merterrőlatörténeti-
ségtapasztalatrólegymásikraváltottunkát.Ezzelanéhánykijelentés-
selugyanHartogelméletétmagyarázószándékkalvettemigénybe,itt
viszontinkábbMarinkutatásaivalszeretnémegyszintenkezelni:akrí-
zishelyzetmilyenfeloldásátjelenthetiezakételméletatörténetírás
franciatradíciójában?

Mielőttennekatöbbváltozósmagyarázatnaknekivágnék,lássuk
Hartoghipotéziseinekrövidismertetését.Hartogatörténetiségrendjé-
neknevezteelaztatörténetilegváltozóviszonyt,melyetadotttársadal-
maktartanakfentazidővel.„Különbözőidőtapasztalatokbólkiindul-
vaatörténetiségrendjénekfogalmaamegértéstszolgálóeszközként
kívánműködni,amisegítabban,hogykönnyebblegyenmegragadni:
nemazidőtmagát–mindenidőtvagyazidőegészét–,hanemazidő
válságánakpillanatait,ittésott,ahogyfelbukkannak,amikorelvész
amúlthoz,jelenhezésjövőhözfűződőbizonyosságunk.”40Hartog
atörténészidőtapasztalatánakelgondolásáravállalkozik.Ebbenafo-
lyamatbanháromolyannagymodelltlátérvényesülniazemberiség
történeténeknagyparadigmájában,melyekkelalehetségesviszonyok
nagytöbbségeelgondolható.Azegyiktapasztalatotazantropológia
forgalmazzaazzal,hogyanyugatikultúráhozviszonyítottanalterna-
tívmúlt-jelen-jövőkonfigurációkatfedezfelidegentörzseknél,ezeket
neveziHartogtörténelemszigeteinek(desîlesd’histoire).41Anyugati
kultúráraa19.századelejéigahistoriamagistravitaetapasztalataajel-
lemző,vagyisazamodell,melyamúltatajelentanítómestereként

39FrançoisHartog2003-banjelentettemegtanulmányokbanmárjelzettelmélete
összefoglalóját.Hartog:Régimesd’historicité:présentismeetexpériencedutemps,
Seuil,Paris,2003.Magyarfordítása:Hartog:Atörténetiségrendjei.Prezentizmus
ésidőtapasztalat,L’Harmattan–Atelier,AtelierFüzetek,Budapest,2006.Fordí-
tottaLakatosÁgnes.

40Hartogi.m.26.o.
41EzakifejezésacímeHartogidézettköteteelsőfejezetének,33–49.o.
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kezeliajövőmegfelelőkonfigurálásaérdekében.Amátaprezentiz-
mus,vagyisajelenszemszögébőlmegírtmúltirántiérdeklődésésaje-
lenstruktúráinakjövőfelétörténőkiterjesztésejelenti.Akutatócélja
azonartikulációspontokvizsgálata,aholezekatapasztalatokmeg-
törnek,innentünetszerűenkövetkeztethetnilehetateljesparadigma
működésére.Amodelloperacionalitásavitathatatlan.Mostazonban
akomparatívszemponthoztérekvissza.

Fogadjukel,hogyatörténetírásanarratívamodelljeszerintszer-
veződik.Illetve,hogyazelbeszélésafentebbielemzésimodellbenel-
értkövetkeztetésekmintájáraműködik.Ekétállításbólazakérdés
származik,hogyakortársfranciatörténetírásigyakorlatbanmilyen
identitástulajdonítótényezőálljótatörténetírásverifikálhatóságáért?
Akérdésugyanaz,mintNoirielesetében,azonbanamígőazegymást
megerősítőkutatásokverifikációslehetőségétmutattafel,énmegpró-
bálkozomegyfundamentalistatípusúválasszal.

Atörténetielbeszélésahuszadikszázadmásodikfelébenatörté-
netírónézőpontjánakvalamely,elbeszélőistratégiákbanérvényesülő
komponensétakartakiküszöbölni,láthatóvá,kezelhetővétenni.Ilyen
értelembenközelítettamegírteseményekágenseihez,figyeltadiskur-
zussajátosszerkezeteire,42atörténész-közösségműködésére,alevéltá-
rakhozvalóviszonyunkra.Kérdéseitehátantropológiaitermészetűek
éskonstruktivistaihletettségűekvoltak.HartogésMarinkétkülön-
bözőaspektusátjelentikennekazérdeklődésnek.Marintahatalom,
azidentitásszínreviteliformái,azoktörténete,Hartogotazidőhözvaló
eltérőtársadalmiviszonyokinspirálták.Mígazelsőrövidtartamokat,
kisléptékűeseteketelemzett,azutóbbitalongueduréere43kiterjedő
kutatásokmotiváltákfőként.Vagyismindkettenatörténészdiskurzu-
sábanjelenlevőkategóriákhistorizálásándolgoztak:mitjelent,haidőt
mondunkChateaubriandesetében,mitjelentareprezentáció,valami-
nekareprezentálásaa17.századadottmikrokontextusaiban.Innen

42Hogyeztajelenségetispéldázzam,indikatívjelleggelhivatkozomPaulVeyne
kötetére.PaulVeyne:Commentonécritl’histoire,Paris,Points-Histoire,1971.

43Afogalomjelentése’hosszútartam’.AzAnnales-iskolaáltalbevezetettfoga-
lomhozld.FernandBraudel:Écritssurl’histoire(Írásokatörténelemről),Flam-
marion,Paris.
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adódikakortárstörténészidiskurzusazonsajátossága,hogyegyszer-
reszándékszikelgondolnikutatásitárgyasajátostörténetiségét,illetve
sajátdiskurzusa,annakegyjelentősfogalmiösszetevőjénektörténe-
tiségét.Radikálisanfogalmazva:ebbenabeszédmódbanatörténeti
jelenségamásságegymodelljeszerintműködik.Azszámíttörténe-
tinek,aminekleírásábansajátleírókategóriáinkkudarcotvallanak.
Akutatásnaktehátegyszerrekelldolgozniaakategóriákelégtelensé-
génekmagyarázatán,illetveamásságexplicitálásán.Azidőérzékelés
ésareprezentációműködéseéppenazértlehettekkérdésesobjektumai
atörténetírásnak,mertannakalapkategóriáitjelentették.Ebbenazel-
képzelésbentehátatörténelemdiszciplínájábanverifikálhatóaz,amit
történetiségébenúgyállítottunkvissza,hogyavisszaállíthatatlanság
paramétereitjeleztükésdeskriptívkategóriákkalhozzáférhetőkkétet-
tük.Ebbőladódóanakutatástárgyaegyszerrealeírandóésaleírás
paradigmájátbiztosítóésinspirálótényező.Azakontrollinstancia,
amiveladiskurzuskonstruktivizmusahozzáférhetőésmodellezhető.
Azelbeszélésreprezentációsmodelljeéppenazértérdekes,mertezt
akutatásiobjektuméskutatásidiskurzusközöttisikeresenvagysi-
kertelenüllebonyolítottkonfliktustvisziszínre.Ahogyanazelbeszélés
egyidentitáskéntnemérvényeslétezéstidentitáskéntírle,ugyanúgy
akutatásdiskurzusaissajátkategóriáivalésazokcsődjével(kelepcéi-
vel)azonoskéntírjalekutatásatárgyát.

Marinköteteésazabbanváltozószövegközlésezeketakérdéseket
éppenazértengediösszetettségükbenérvényesülni,mertnemexplici-
táljaőket.Eztasajátosvarázstremélhetőlegnemtörtemmegteljesen.44

44Marinelméleteajelentősmagyarrecepcióvalisjelentkezőún.„nyelvifordu-
lat”problémáinakegymásikmegoldásátjavasolja.HaydenWhitemunkássá-
gánakviszonylagkoránelkezdődőmagyarrecepciójaismertétetteazirány-
zatmódszertanát,elméletipremisszáit,bártörténészipraxissánemvált.
Azirányzatbőszakirodalmábóllásdalegutóbbiszintetikusigényűtanul-
mányt:KisantalTamás–SzeberényiGábor,Atörténetírás„nyelvifordulata”,
in:Bódy–Kovács(szerk.):i.m.413–433.o.HaydenWhiteparadigmatikus
munkásságábólmagyarnyelven1997-benjelentmegválogatásBraunRóbert
szerkesztésében:HaydenWhite:Atörténelemterhe,OsirisKiadó,HorrorMe-
taphysicae,Budapest,1997.FordítottaBerényiGáboretal.Anyelvifordulat
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Innenajánlomvisszaolvasásrajelenírásmottóját.

LouisMarinművei

Etudessémiologiques(Szemiotikaitanulmányok),Klincksieck,Paris,1971.
Sémiotiquedelapassion.Topiquesetfigures(Aszenvedélyszemiotikája.

Trópusokésalakzatok),Descléeetal.,Paris,1971.
Utopiques,jeuxd’espaces(Utópiák,térjátékok),Minuit,Paris,1973,1990.
Lerécitévangélique(Azevangélikuselbeszélés),(avecC.Chabrol),Paris,

DescléeetBroweretal.,Paris,1974.
Lacritiquedudiscours:étudessurlaLogiquedePort-RoyaletlesPenséesde

Pascal(Adiskurzuskritikája:tanulmányokaPort-Royal-ilogikárólés
PascalGondolatokjáról),Minuit,Paris,1975.

Détruirelapeinture(Megsemmisíteniafestészetet),Minuit,Paris,1977,
1997.

LeRois’enva-t-enguerreoulespiègesdurécithistorique(AKirály
háborúbamegyavagyatörénetielbeszéléskelepcéi),Groupede
RecherchessurlesThéoriesduSigneetduTexte,CahierN2̊,
UniversitéII,Strasbourg,1978.

Lerécitestunpiège(Azelbeszéléskelepce),Minuit,Paris,1978.
Lavoixexcommuniée,essaisdemémoire(Akiközösítetthang,

emlékezetgyakorlatok),Galilée,Paris,1981.
Laparolemangéeetautresessaisthéologico-politiques(Amagunkhozvettszó

ésmásteológiai-politikaiesszék),Méridiens,Klincsieck,Paris,1986.
BloisJean-Charles,Dufigurableenpeinture(BloisJean-Charles,

Afestészetbenifigurációról),Éd.Blusson,Paris,1988.
Pourunethéoriebaroquedel’actionpolitique,lecturedeG.Naudé,

Considérationspolitiquessurlescoupsd’Etat,1639(Apolitikai
cselekvésbarokkelméletéhez,G.NaudéElmélkedések
azállamcsínyről,1639címűköteténekolvasata),LesÉd.deParis,
Paris,1989.

elméletitovábbgondolásárólld.MajtényiGyörgy:Az„újkultúrtörténet”-ről,
in:Aetas,2005/3.,162–169.o.
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Opacitédelapeinture.EssaissurlareprésentationauQuattrocento
(Afestményhomályossága.EsszékaQuattrocentoreprezentációjáról),
Usher,Paris,1989.

Lecturestraversières(Átlósolvasatok),AlbinMichel,Paris,1992.
DesPouvoirsdel’image(Aképhatalmáról),Gloses,LeSeuil,Paris,1993.
Delareprésentation(Areprezentációról),Gallimard,LeSeuil,Hautes

Etudes,Paris,1994.
PhilippedeChampagneoulaprésencecachée(PhilippedeChampagneavagy

azelrejtettjelenlét),Hazan,Paris,1995.
SublimePoussin(GyönyörűPoussin),LeSeuil,Paris,1995.
PascaletPort-Royal(PascalésaPort-Royal),PUF,Bibliothèquedu

CollègeInternationaledephilosophie,Paris,1997.
Del’entretien(Azinterjúról)Minuit,Paris,1997.
L’écrituredesoi.IgnacedeLoyola,Montaigne,Stendhal,RolandBarthes

(Azönéletírás.LoyolaiSzentIgnác,Montaigne,Stendhal,Roland
Barthes),PUF,BibliothèqueduCollègeInternationalede
Philosophie,Paris,1999.

Politiquesdelareprésentation(Areprezentációpolitikái),Kimé,
BibliothèqueduCollègeInternationaldePhilosophie,Paris,2005.

Magyarfordítás

LouisMarin
Areprezentációkereteésnéhányalakzata,in:HázasNikoletta:
Változóművészetfogalom.Kortársfrankofonművészetelmélet,Kijárat
Kiadó,Budapest,2001,197–217.Fordította.Z.VargaZoltán,
másodközlés,elsőkiadásamegjelentin:Enigma,1999./18.,76–92.
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AZÉRTÉKÉS
ATÖRTÉNELEMÖSSZEFÜGGÉSE

ATÁRSADALOMELMÉLETBEN
ÉSAJOGELMÉLETBEN

NagyErika

Azéletvitelünketésatudományokatmeghatározóértekrőlszólódis-
kurzusokisjelenthetnekmáregyfajtaértékítéletet,vagylegalább-
istükrözhetikadiskurzusalapjáulszolgálóértékrendet.Ilyenérte-
lembentehátnemlehetségesteljesenkülső,értéksemleges,„objek-
tív”(amodernitásértelmébenobjektív)álláspontrahelyezkedni.Je-
lentanulmányazoknaka20.századigondolkodóknakakiinduló-
pontjaitkívánjamegvizsgálni,amelyeknapjainkbanisérezhetőhatás-
salbefolyásoljákatudatot,viselkedést,társadalmatérintőreflexiókat.
Atársadalomelméletirendszertípusok,valamintajogelméletiérték-és
történelem-összefüggésekáttekintésebevezetőülkívánszolgálniegy
további,ajogiértéknekatörténelembenvalóváltozásáttaglalótanul-
mányhoz.

Érték-éstársadalomelmélet(Weber,Habermas,Luhmann)

MaxWeberatudományosgondolkodáskorábbiobjektivistahagyomá-
nyaivalszakítva,alapvetőenszubjektivistaismeretelméletetkövetett.
AzegyestudományokWeberszerintnemtárgyuk,hanemalkalmazott
módszereikalapjánkülönböznekegymástól,amelyekkelavalósághoz
közelednek.Ennekalapjánléteznektörvényeketmegfogalmazótermé-
szettudományok,idiografikuskultúrtudományok,ésakettőhatárán
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állótársadalomtudományok,mintamilyenaszociológia.Aszocioló-
giaempirikustársadalomtudomány,amelyegyszerretörekszikma-
gyarázatraésmegértésre,vagyisegyrésztatényekbenfeltárulóössze-
függések,szabályosságokmegragadására,másrészt,ezzelegyidejűleg
azegyescselekvésekéstörténésekértelménekmegfejtésére.

Atudományosfogalmaknemavalóságtükörképei,nem„létezés-
meghatározások”,hanemcsakgondolatikonstrukciók,amelyekman-
kókéntszolgálnakszámunkraaroppantempirikustényanyagbanvaló
eligazodáshoz.Atudományosmódszeresajátosságátolyanfogalmi
eszközökmutatjákalegjobban,mintazideáltípusok.Azideáltipikus
fogalomavalóságegyesvonásainakkiemeléseésfelerősítésenyomán
jönlétre,mintpl.afeudalizmus,kapitalizmus,városállamstb.Konk-
rétannemtükröziavalóságot,ahogyanazlétezik,haneminkábbegy
olyanfogalmimércétalkot,amelyhezavalóságotmérhetjük,hogy
mennyirefelelmegegyilyen,mármegkonstruáltideáltípusnak.We-
bermegengedhetetlennektartotta,hogyatudományosfogalmakatés
arájuképülőelméleteketavalóságlényegének,logikaistruktúrájatük-
röződésénekfogjákfel.

MaxWebermégisalapvetőenracionalistagondolkodóvolt–azir-
racionáliscsakvilágképehorizontján,illetveazalapvetőontológiai
előfeltevésekbenjelenikmeg.Deracionalistavoltamódszertaniindivi-
dualizmusértelmében.Akorbandivatosirracionálisfilozófiákat,ame-
lyekpl.alényeglátásra,aszemléletelsődlegességérestb.hivatkoztak,
elvetette.Denemhitttöbbéegyátfogóvilágészbensem,amelymoz-
gatjaatörténelmetésmegvalósulbenne.Azészcsupánazegyesem-
bermérlegelésiképessége,amellyelösszevetiakitűzöttcélokatazel-
érésükreszolgálóeszközökkel.Magukacélokazonban,pontosabban
amögöttükálló,megvalósítanikívántértékek,racionálisanmegindo-
kolhatatlanok,illetveegyformánjogosultak.Nemlétezikmáregyet-
lenkitüntetettvilágnézet,tudományosanegyetlenértékmellettsem
lehetérvelni.Csakkülönbözőelőjelűpártállásokléteznek,amelyek
más-másértéketkövetnek.Azegyetlenbiztoskiindulópontazegyes
egyénéscselekvése.Mindenkollektívfogalom,ill.intézménypusztán
azegyénicselekvőkáltalkölcsönösentulajdonítottértelemnekköszön-
hetialétezését,snemfüggetlentőlük.
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Amodernvilágmegvanfosztvavarázsától,amelybeavallások
ésfilozófiákburkolták;tragikusértékrelativizmusuralkodikbenne.1

Ennekaszemléletmódnakazeredményeatársadalomtudományiér-
tékmentességáltalafelállítottmódszertanikövetelmény.Atudomány
nemmondhatjamegacselekvőembernek,hogymilyenértékeketkö-
vessen,mertazmárpolitikavolna.Atényeketésértékeketszigorúan
kettékellválasztani.Atudománymegvilágíthatjaazértékeket,egy-
mássalvalóösszefüggésüket,racionálisanmérlegelhetiazértékekés
célokmegvalósításáhozalkalmaseszközöket,denemfoglalhatállást
abban,hogymelyikértékajóéskövetendő,legalábbisnemminttu-
domány.Igazugyan,hogyatudósnakismintatársadalombanélő
embernekmegvannakamagapreferenciái,előítéletei.Gyakorlati,azaz
értékszempontokvezetikakutatást,atárgyésafogalmakmegválasz-
tásátstb.Atárgyilagosság,azobjektivitásazonbanaztköveteli,hogy
atudósexplikálja,azaznevezzemegakutatássoránkövetettcélt.Tár-
jafelsajátértékpremisszáit,hogymásokmegítélhessékamunkáját,
éskülönválaszthassákazáltalafeltárttényeketazértékekhatásától,
amilehetőségetadakárellenkezőkövetkeztetéseklevonásárais.Ez
alényegeazértékmentességweberikövetelményének,amelyetkriti-
kaiéllelfogalmazottmegazzalakorabeligyakorlattalszemben,hogy
atudománymagasából,atudománytekintélyéretámaszkodvafogal-
mazzanakmegazegésztársadalomranézveérvényeséskövetendő
magatartásinormákatésértékeket.Ezszerinteösszeegyeztethetetlen
atudóshivatásával,szakmaietikájával.Atudóstalárjábanésfőként
azegyetemikatedrárólnemszabadprófétálniésértékekethirdetni.

Ajogfejlődésfővonalátazirracionálistólaracionálisjogigterjedő
ívfogjaát.Azirracionálisjoglehetformálisanésmateriálisanirra-
cionális,mikéntaracionálisjogiserreakétideáltípusra,formálisan
racionálisraésmateriálisanracionálisraoszlik.Weberkiindulópontja,
hogyajogtaláláseredendőenirracionális,hiszenazőseredetijogokban
–eztszámtalanelemzésebizonyítja–nemváltelejogalkotásésajogta-
lálás(amitamikormárvantételesjog,jogalkalmazásnakmondhatunk),

1MaxWeber:Aprotestánsetikaésakapitalizmusszelleme,Gondolat,Budapest,
1982.FordítottaJózsaPéteretal.
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mertajoginormákmegalkotásaésazegyesesetekretörténőalkalma-
zásaszabadésesetenkéntdöntőigazgatásvolt.„Aholezahelyzet,ott
nincsjoginorma,ésnincsalanyijogazalkalmazására.Deottsincs,
aholatárgyijogszubjektív’privilégiumnak’számít,ésígynemfogal-
mazódikmegagondolat,hogyatárgyijognormáinak’alkalmazása’
azalanyijogiigényekalapjáulszolgálhat....arómaijogalkalmazá-
siterületeinkívülmindenütt–teljesen,vagylegalábbistöredékesen–
azirracionálisjogtalálásuralkodott.”2Ajogterületek(jogágak)tárgyuk
szerintidifferenciálódásátésazalanyijogokmegalapozásánakformáit
ezértkelllevezetnie,hogybemutathassa:jogelméletiértelembenho-
gyanbomlottkiezaracionalizációsmozgás.

Elsősorbannemagondolatilagkinemfejezhetőt,adiskurzívgon-
dolkodásszámárahozzáférhetetlent,hanematapasztalattólfügget-
lent,ellenőrizhetetlenttekintiWeberirracionálisnak.Formálisanirracio-
nálisajog,haaracionálisésellenőrizhetőeszközököntúlmásfajtaesz-
közöketisfelhasználnak–pl:orákulumokat,istenítéleteket,égijelek
olvasatát–ajogalkotásbanésjogtalálásban.„Materiálisanirracionális,
amennyiben...azegyesesetrevonatkozóegészenkonkrétértékelések
–legyenekazoketikai,érzésbelivagypolitikaiértékelések–,nempe-
digáltalánosnormákmérvadókadöntésszempontjából.”3

Amateriális,teháttartalmiértékvonatkozásafelőlavizsgálttárgy-
gyalkapcsolatotteremtőideáltípussalszemben„formálisanracionális-
nak”pedigakkornevezünkvalamelyjogot,haatényállásokmegítélé-
sénélmindmateriálisjogiszempontból,mindazeljárásmenetétillető-
enkizárólagegyértelműésáltalánosismertetőjegyeketveszfigyelem-
be.Weberkétféleformalizmusttárgyal:egyfelőlazalakikényszerhez
kötöttségformalizmusát,amelyérzékiszemléletességhezistapadhat,
példáulbizonyosszóelhangzásáhozvagyszimbolikuscselekvéshez

2Weber:Jogszociológia/Gazdaságéstársadalom.Amegértőszociológiaalapvonalai
2/2.köt.,KözgazdaságiésJogiKönyvkiadó,Budapest,1995,18.o.Fordította
JózsaPéteretal.

3Weberi.m.21.o.
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aperben,másfelőlazt,amikorajogilagrelevánsminősítőjegyeketlo-
gikairendszerezésselállítjákelő.Ajogformálisjellegeennélamegha-
tározásnál–kizárólagegyértelműésáltalánosismertetőjegyek–tehát
közelesikazobjektívkritériumokszerintiosztályozáshoz.Amateriáli-
sanracionálisjogalkotásésjogtalálásviszontezzelellentétbenáll,mivel
mindenfajtafentebbfelsoroltkülsőjegyet,logikaiabsztrakciót,tehát
jogiformalizmustáttörnekazokazerkölcsiimperatívuszok,utilitarista
vagymásfajtacélszerűségiszabályokvagypolitikaimaximák,melye-
ketalkalmaznak.4

MaxWebernélacselekvésmintmegfigyelhetőmagatartásjelentke-
zik.Egymagatartásakkorcselekvés,amikorazegyénezzelvalamilyen
szubjektívértelmetkapcsolössze.Weberszámáraaz„értelem”kom-
munikációelőtti,személyescselekvésiszándék.Elkülönítetteegymás-
tólacélracionális–értékracionális,illetveazaffektívésatradicionális
cselekvést.Tipológiájánakalényegeacselekvésicélokfelsorolása,ezen
célokszerintorientálódnaktevékenységükbenacselekvők,ecélok:
ahaszonelvűek,értékteliek,affektívak.

Webernélmegjelenikacselekvéstípusokmásikváltozata,eszerint
atársadalmicselekvéseknemizoláltcselekvőkrevonatkoznak,ha-
nemacselekvéskoordináláseltérőmechanizmusakéntjelennekmeg.
Ezalapjánegyszociáliskapcsolatvagyérdekhelyzetekenvagynorma-
tívegyetértésenalapul–éseznemazonos.Weberkülönbségetteszegy
gazdaságirendtényszerűfennállásaésegyjogirendtársadalmiérvé-
nyességeközött.

Habermasszerintatársadalmicselekvéstípusaitakoordinálás
módjaésaszociálisviszonyracionalitásfokaalapjánlehetmegkülön-
böztetni.Ígynégycselekvéstípushozjutunk,1,erősközvetettséggel,
érdekhelyzetekútjánmegvalósítottkoordinálás,acselekvésracionali-
tásfokaalacsony–ezaszokásszerűerkölcscselekvés2,aracionalitás-
fokmagas,ittastratégiaicselekvésrőlvanszó–azérdekcselekvés3,
anormatívegyetértésútjánkoordináltcselekvés,amikoralacsonyara-
cionalitásfok–ezakonvencionálisközösségicselekvés4,létezikmég

4Uo.
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amagasracionalitásfokúposztkonvencionálisvagytársadalmicse-
lekvés.5Habermasmodelljénekújszerűségeabbanjelenikmeg,hogy
jobbankihangsúlyozzaWeberhezképestamagasracionalitásfokúés
anemérdekvezérelttársadalmicselekvéslététésjelentőségét.

Habermasfoglalkozikacélracionális–sikerorientáltcselekvésmeg-
határozásávalis,nálaacélracionáliscselekvésacselekvőértelemcéljai
menténorientálódik.Habermaseztacselekvéstinstrumentáliscselek-
vésneknevezi,amennyibenatechnikaicselekvésiszabályokkövetése
révénkieszközölnekegycélt.

Beszélmégkommunikatívcselekvésrőlis,amikoracselekvőkter-
veitneménközpontúsikerszámítások,hanemmegegyezésekkoordi-
nálják.6Arésztvevőkittnemsajátsikerükirányábaorientálódnak,
akommunikatívcselekvésamegegyezéstkeresi,mígastratégiaiaha-
tást.Amegegyezésreorientáltságmegértéséhezelemeznikellamegér-
tést,amegegyezésabeszédésacselekvésképesszubjektumok„egye-
sülőegyezkedésének”folyamata,amegegyezéscéljaazegyetértés.
Habermasszerintamodernizációvalnövekszikamegegyezéskészség.
Atársadalombanmegnőazigényamegegyezésre,amegegyezésön-
magáértvalólesz(önértelmű)azéletszféráiban,ezzelellentétesen
amateriálisreprodukciónyelviartikulációjánakleépülése,agazdaság
ésazigazgatáselszótlanodása.

Amegegyezésarésztvevőkésszerűegyetértés-keresése,amivitá-
zó–kritikusvitatkozóéskritizálhatótevékenységiigényekszembe-
sülésénmérődikössze.Azérvényességiigényektudásfajtáktípusait
jelölik,többfajtájukvan:apropozicionálisigazság,anormatívhelyes-
ség,aszubjektívhihetőség–őszinteség.Habermasnálezekbőladódik
anégycselekvésfogalom.7

5JürgenHabermas:Atársadalminyilvánosságszerkezetváltozása,Századvég–
Gondolat,Budapest,1993,69.skk.FordítottaEndreffyZoltánésGlavinaZsu-
zsa.

6Habermas:Akommunikatívetika,ÚjMandátum,Budapest,2001.Fordította
FelkaiGábor.

7Habermas:Atársadalminyilvánosságszerkezetváltozása,Századvég–Gondolat,
Budapest,1993.FordítottaEndreffyZoltánésGlavinaZsuzsa.
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AteleologikuscselekvésfogalmaArisztotelészótaafilozófiai
érdeklődésmeghatározótémája,célracionalitást,alternatívákközti
döntéstjelent.Habermaseztstratégiaicselekvéskéntértelmezi,ami-
korasikerszámításbaegymásikcélszerűencselekvőegyéndöntésére
valóvárakozásisbelejátszik.Ateleologikuscselekvéscsupánegy
objektívvilágotfeltételez,avilágminttényállásoklétezéseadotterre
vonatkozóanigaz–hamiskijelentéslehetőséget.Acselekvésisiker
másszereplőtőlisfügg,akikmindigasajátsikerüknekmegfelelően
orientálódnak,akooperációjukmértékeattólisfügg,hogyazmennyi-
rehasznosszámukra–acélszerűtevékenységazobjektívvilágra
vonatkozóanértendő.

Anormavezéreltcselekvésnélacsoporttagoknakközösértékeik
vannak,anormaegyetértésttakar.Ittanormakövetésközpontifon-
tosságú,ageneralizáltmagatartáselvárásokteljesítésétjelenti.Anor-
mavezéreltcselekvésnélazobjektívvilágmellébelépaszociálisvilág,
amelyhezmagaaszereplőistartozik.Azobjektívvilágatényállások
létezése,aszociálisvilágotanormákfennállásaalkotja.Anormanem
igaz–hamis,hanemérvényes–nemérvényeskonstellációbanértelmez-
hető.Azérvényesaztjelenti,hogyvalakiazegyik,amásikvalaki
amásiknormaérvényességétismeriel.Anormainterszubjektívér-
vényességetjelent,mivelegyszociálisvilágazinterszubjektivitások
sokaságárabomlik,ígyrivalizálóérvényességiigényektényszerűso-
kaságávalkelléslehetszámolnunk.

Adramaturgiaicselekvéseseténinterakcióspartnerekrőlvanszó.
Ezenpartnerekegymásszámárapublikumotképeznek,ittmegtör-
ténikaszemélyesgondolatokésérzésekszubjektivitásánakleleple-
zése.Azönreprezentációaközpontifogalom,amiasajátszemélyes
élményekkifejezéséneknézővonatkozásústilizálása.Adramaturgiai
cselekvésolyanszociálisinterakció,amelybenarésztvevőkegymás
számáraláthatóközönségetképeznek.Azegymássalszembenézőta-
lálkozásésamegvalósításakulcsszavak.Aszubjektivitásláthatóvá
tétele,publikumtólvalólátottságaésakceptáltságaacél.Aszereplő
asajátvilágáhozhihetőenvagynemhihetőenviszonyulkinyilvánított
élménykijelentésekformájában.
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Akommunikatívcselekvésnélkétbeszélőéscselekvésképesszub-
jektuminterakciójárólvanszó,akikverbálisaninterakcióbalépnek.Itt
azinterpretációaközpontifogalom,amiaközmegegyezésreképes
helyzetmeghatározásokmeghozataláravonatkozik.Akommunikatív
cselekvésmegegyezéskeresésegykooperatívértelmezésifolyamatban,
ezfeltételezegynyelvet,mintaközvetlenmegegyezésegyikeszkö-
zét.Acselekvésbeszéddéválik,integrációváéskoordinációseszközzé.
Ilyenkorazobjektív,aszociálisésaszubjektívvilágisbevonódikakö-
zöshelyzetidefiníciókkitárgyalásacéljából.

Luhmannamakrotársadalomelemzésesoránatársadalmiszfé-
rákfunkcionálisdifferenciálódásaiésaközöttükközvetítőmechaniz-
musokfeltételezésébőlindultki.8Nemvetiel,defenntartásokkalfo-
gadjaaparsonsirendszerelméletnégyfunkcionálisalapproblémáját.
Luhmannkülönválasztjaafunkcionálisésastrukturálisalrendsze-
reketegymástól,majdőketatársadalmiéletrealitásainakneveziel.
Luhmannkülönfoglalkozikazállami–politikaiszférávalésazehhez
szorosankapcsolódótársadalmialrendszerekkel.Szerinteapolitikai
rendszerbelsőstruktúrájaalapjánahatalommegoszlásklasszikusel-
méleteátértékelhetővévált.Azegységesállamamodernizációten-
denciáittekintveakövetkezőalrendszerekrebomlikszét:apolitikai,
aközgazdaságiésajogialrendszerre.Luhmannkihangsúlyoztaazál-
lam–politikaiszfératérhódításátatársadalomban.Aközigazgatás
jogiszabályozottságátapolitikaiszféramakrostrukturálisszempontjá-
bólgondoltavégig.Luhmannmeghatározásaalapjánaszociálpolitika
kialakulásánakazazoka,hogyazönállósodógazdaságiracionalitás
atársadalomramellékhatássalvolt.Agazdaságiracionalitástérnyeré-
séreatársadalomannakkorlátozásával,illetveannakkároshatásainak
utólagoskompenzálásávalválaszolt.9

8NiklasLuhmann:Látom,amittenemlátsz,Osiris–Gond,Budapest,1999.For-
dítottaBitteraDóraetal.

9NiklasLuhmann:Atudománymodernsége,in:Kortársnémetfilozófusok,KL-
TE,FilozófiaiIntézet,Debrecen,1997,87–107.o.

88



Azértékésatörténelemösszefüggéseatársadalomelméletbenésajogelméletben

Luhmannmegállapításaszerintafelvilágosodásótaerősazin-
dividuumvédelmérevalótörekvésazállammalszemben.Azalapjo-
gokvédelmétazelkülönülttársadalmialrendszerekszintjénvizsgálja.
Atársadalmiszférákváltozásraépülnek.Azállamhatalomaközép-
korbanaváltozatlanságonnyugodott,amoderntársadalombanaper-
manensváltozásraépülfel,eztarendszertaválasztásokhoztáklétre
ésműködtetik.Luhmannaválasztással,mintahatalominnovációs
mechanizmusávalfoglalkozik–hasonlópárhuzamotvonajogesetén
afeudalizmusésamodernjogközött.Amodernjogotúgytekinti,mint
ahatályonkívülhelyezésigérvényest.10Véleményeszerintaperiodi-
kusanismétlődőválasztásokraépülőszervezetekcsakbelülrőlképe-
sekmegújulni.Azautopoietikusjogrólaztállítja,hogyajogirendszer
önmagaésönmagábólfejlesztikiszabályait.Ejogrendszerszerintazúj
normákajogirendszerbenjönneklétreésnemapolitikairendszer-
ben,azazajogfejlesztésébenelsősorbannempolitikai-hatalmiténye-
zőkvesznekrészt.Ajogrendszerautopoietikusanzártrendszer,újele-
meitmeglevőelemeisegítségévelésameglevőelemeibőlhozzalétre.
Ajogrendszeresetébenezazújnormákréginormákravalóvisszave-
zethetőségébőláll,azújjogidöntéseketmárhatályosjogidöntésekből
származtatja.Azautopoietikusrendszerekesetébenapolitikaajog-
galszembenkülsődlegesértékorientációskategóriákbangondolkodik,
amelyekgyökereseneltérnekajogrendszerjogos,illetvejogtalanori-
entációskategóriáitól.Amodernjogrendszereketszemlélveazauto-
poietikusjogelméleteutópiánaktűnik,denemfeltétlenülvetendőel,
annakellenére,hogyatapasztalatokszerintapolitikaésajogközött
igenszorosakapcsolat.

Amúltbanazonbanajog,hafikciókkalis,deképesvoltszabályo-
katlétrehozni,vagyjogvitákatúgykezelni,minthalenneilyenszabály.
Azautopoietikusjognembiztos,hogypusztagondolatijáték,gyakor-
latijelenségnélkül.Azelméletetnehézigazolniéscáfolni.Azújjog
politikailagtételezett,deamodernjogéletmindennapostapasztalata,

10NiklasLuhmann:Látom,amittenemlátsz,Osiris–Gond,Budapest,1999.For-
dítottaBitteraDóraetal.
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hogyajogalkalmazókfolyamatosanértelmezikajogot,ésezazértel-
mezésnemfeltétlenülesikegybeapolitikaiszándékkal.

Értékéstörténetiségszerepeajogelméletben

Ajogihermeneutikapéldaértékűségeatörténetimegértésben

Ajog,keletkezéséttekintve,egyarántkapcsolódikazelméletimeg-
fontolásokhozésatapasztalatitényekhez.11Tapasztalatitényekalatt
érthetjükakonkrétesetekretörténőjogalkalmazástvagyjogorvoslást.
Ezekegybenrészeilehetnekegyújabbjogalkotásifolyamatnak,bő-
víthetikanormákhorizontját.Ajoggyakorlatmindigszámotvetegy
normakorábbialkalmazásaival,deazaktuálishelyzetrevonatkoztat-
vaújraértelmezésthajtvégre.Ajogitudattehátebbenazértelmező-
újraértelmezőmozgásbanérhetőtetten.Ilyenképpenajoghagyomány
isfolytonosönreflexiórakényszerül–Gadamertparafrazálva:hatás-
történeténektudatábanvan–,mertazújjogikérdésekvisszautalják
akorábbinormákra,ezekalkalmazására.Ezáltallehetségesarrólakri-
tikaitudatrólbeszélni,amiajogigondolkodástjellemzi.Nemvéletlen
tehát,hogyGadamerajogihermeneutikátpéldaértékűnektekintette
amegértőértelmezésszámára.12Igaz,Betti–Gadamerrelvitábaszáll-
va–atörténetiértelmezéstkülönválasztjaajogászkonkrétértelmező
szituációjátólésnemszámolazzal,hogyajogásziértelmezésislehet
ugyanannakahagyománynakarésze:„Atörténetihermeneutikaés
anormatívjogihermeneutikavéltanalógiájavalójábanönámításon
alapul.Az,hogyajogalkalmazásaajelenreésamaitársadalomra
vonatkoztatotttörvényértelmezéstigényel,szükségképpenkövetkezik
ajognak,mintegyemberiközösségegyüttélésétszabályozórendnek
acélmeghatározottságától:tehátlényegéheztartozik,hogyatörvény

11BibóIstván:VálogatotttanulmányokI–III.,MagvetőKönyvkiadó,Budapest,
1986.

12Hans–GeorgGadamer:Igazságésmódszer,GondolatKiadó,Budapest,1984,
231.o.FordítottaBonyhaiGábor.
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konkretizálását,azazapplikációjátkellvégrehajtania,mertazafelada-
ta,hogyatársadalmiéletnekésmagatartásnakjogiiránytmutassonés
jogizsinórmértéketadjon.”13

Lehet,hogyagadamerihermeneutikaszempontjábólajogialkal-
mazás(applikáció)kapcsánfelmerülőkérdésekmiatt(ti.hogymiben
térelegymástólegymúltbelitörvénynekatörténetiségbőlfakadóha-
tásaajelenreésegymúltbelitörvényjelenlegiérvényességénektörté-
netisége)nemszületettelégségesválaszarravonatkozólag,hogyegy
újjogiszabálybevezetéseeseténajogtörténetrevagyajogdogmatiká-
rakellhivatkozni.Mindenesetreazegészjoghagyományratekintettel
kelllenniajogalkotáskor,beleértveajelenlegijogszabályozástis,mint
ahagyományszervesrészét.14

AzIgazságésmódszerinkábbfogyatékosnak,mintlehetetlennekte-
kintiatudományostörténetimegértést.Némelyszövegrészébenépp-
hogyatörténetimegértéslehetségességevagysikerességeaggasztja
aszerzőt:aztírjapéldául,hogyatörténetitudat,amelykireflektálja
magátahagyományból,megsemmisítiezzelahagyományigazér-
telmét.Gadamerazérttekintifogyatékosnakatudományostörténeti
megértést,mertnemhermeneutikaiaszórégebbi,atörténetitudat
előtti,illetveújabb,Heideggerutánvisszanyertértelmében.Aherme-
neutikaimegértésezenértelmeazalkalmazásban,azapplikációban
ragadhatómeg,ezamozzanathiányzikGadamerszerintatörténeti
tudatműködéséből.Azalkalmazásmintjelenre-vonatkoztatás,mint
aszövegigazságánakérvényesítéseamegértőhozzáamúltegyesda-
rabjaihoz,mintajelenhez.

AvitaGadamerésBettiköztamúltésjelenviszonyánakkérdését
érintette,sazt,hogyazigazitörténetimegértésnekamegértésszituá-
ciójáhozalkalmazásrészekelllegyen-evagysem.

Gadamerérvelésébenajogihermeneutikaazértlett„példaszerű”,
mertbenneláthatólegjobban,hogyazalkalmazásrészeamegértésnek,

13EmilioBetti:Ahermeneutikamintaszellemtudományokáltalánosmódszer-
tana,in:Athenaeum1992/2.FordítottaBonyhaiGábor.

14Bizonyosesetekbenelőfordulhat,hogyazegészjogszabályzatotátkellírni
ajogharmonizációérdekében,lásdazRMDSZalkotmánymódosítástkövetelő
kisebbségjogijavaslatát.
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hogyatörvényszövegjogászimegértéseegybenajelenszituációhoz
idomításaisatörvényszövegnek:amegértésjelenre-vonatkoztatottan
megyvégbe.Bettiviszont–tömörenösszefoglalva–aztállította,hogy
ejellemzésigazugyanagyakorlójogászra,akiolyantörvényszöve-
getértelmez,majdalkalmaz,amelyméghatálybanvan,ámegyáltalán
nemérvényesajogtörténészre,akiolyanjogiszövegeketértelmez,
amelyekneknincsjelenbeliérvényükvagykövetkezményük.Azal-
kalmazásmozzanataatörténetimegértésheznemkapcsolódikhozzá.
BettiszerintGadamerösszemostaajogalkalmazójogászésajogtör-
ténészhelyzetét,stévesenazutóbbiraiskiterjesztetteazelőbbinek
azalapjellemzőjét:ajelenrevonatkoztatottmúlttanulmányozást.Való-
jábanatörténetimegértésBettiszerintegészenmáscélttűzmagaelé:
„Céljaaz,hogykiderítseamúltegydarabjánakönmagábanbefejezett
értelmét.”Itta„jelenrevalóáthelyezésrőlszósincs”Azilyesfajtaát-
helyezés,átültetésépphogytörténetietlenhozzáállástjelent,amelyben
eltűnikamúltmássága.

Azemberijogokmintjogialapértékekalakulásaatörténelemben

HugoGrotiusAháborúésabékejogáról15címűkönyvébenajogegyik
természetesforrásakéntazembertársasösztöneit,közösségiérdekeit
nevezimeg.Ajogezenszűkebb,társas-közösségifogalmábólalakult
kiegymásik,tágabbfogalom,atermészetjogé,melynekazemberiter-
mészetaforrása.Akettőviszonyábanazahelyzet,hogyabelsőtételes
jogeredetepedigamegegyezésbőlfakadókötelezettség,amelyviszont
atermészetjogbólmerítierejét,úgyhogyatermészetetúgyszólvánatéte-
lesjogőseredeténekmondhatjuk.Egyértelmű,hogyabelső,tételesjog
atermészetjogtólveszierejét.

Miutánatételesjoglevezetésétmegoldotta,márcsakazakérdés
maradt,hogyvajonatermészetjogerejehonnanszármazik:azazmi-
lyenatermészettermészete?IttválikellentmondásossáGrotiusmeg-
oldása,mertegyfelőlszerinteatermészetjog„helytállóvolnaakkor
is,hafeltennők–márpedigeztalegnagyobbbűnelkövetésenélkül

15PallasStúdió–AttraktorKft,Budapest,1999.
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mégfeltételeznisemlehet–,hogyIstennemlétezik,vagynemtörődik
azemberekdolgaival”,16mertatermészetjogazemberbelsőlényegé-
bőlkövetkezik,másfelőleztmégiscsakIstennekkelltulajdonítanunk,
mertőmagaakarta,hogyilyeneklegyünk.

Tehátatermészetjogmögöttiemberitermészetvégeredményben
vagyazisteniakaratbólkövetkezőteremtésremegyvissza,transzcen-
dens(túlvilági),vagypedigazemberbelsőlényegébőlfakad,földi
tulajdonságként.

Grotiusérvelésébenegyarántszerepetkapottazembertársas-
közösségimivolta,belső,individuálistermészeteéstulajdonságainak
külsőteremtőáltalimeghatározottsága.Ezzelalapvetőálláspontokat
rögzített.Akonzervatívgondolkodásazembertéppúgy,mintatermé-
szetrendjét,transzcendens,túlvilágilétezőtőleredezteti.Azemberter-
mészeteésazanyagitermészetközösnevezőrevanhozvaateremtés
aktusában,amirajtukkívülállólétezőakaratáramegyvissza.Ate-
remtéseredményekéntorganikuskapcsolatokjötteklétre,melyeket
aközösségihagyományokéltetnekéserősítenekmeg.Azegyesember
méltósággalrendelkezőszemélykéntaközösségtagja.Hogymelyik
emberiviselkedésatermészetesatársadalomban,annakmegítélésé-
hezezértavalláserkölcsadjaavégsőnormákat.Azemberalkottajo-
gok,atételesjogok(iusHumanum)nemsérthetikatermészetjogot(ius
Naturale),atermészetjognemsérthetiazistenijogot(iusDivinum).
Ateistavilágképszámáraagondviselésbenvanavégsőbizonyosság.

Aliberalizmuselveiszerintatermészetesjogoknakvagyazembe-
rijogoknakapolitikaijogaibanszabad,jogilagegyenlőindividuumok
versenyétkellbiztosítaniuk,akiknemállnakazanyagitermészetrend-
jérejellemzőorganikuskapcsolatbanegymással.Afüggetlenségértel-
mébenvettindividuálisszabadságmindenmásértékfelettáll.Ezért
azaztbiztosítóemberiésállampolgári(politikai)szabadságjogaik-
banindividuumokszerződésesjogközösségejöttlétre;eszabadságjo-
gokmegfelelnekazemberitermészetnek,sezértelidegeníthetetlenek.
Azemberijogokegyénijogok.

16Uo.,21.o.
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Aszocialistavilágnézetközösségitermészetű,evilágilényekként
fogjafelazembereket,akiketamunkamegosztásésazegyéniérde-
kekelválasztanak,deaközösségilétkölcsönösegymásrautaltságaés
ahumanistaszolidaritásösszeköt.Azemberiszabadságcsakaközös-
ségilétbenértelmezhető,sazemberitermészetsemállandó,hanem
atársadalomtörténetévelegyüttváltozó.Azemberijogokatsemle-
hetamindenkoriközösségalakzatátólésatörténelemtőlfüggetlenül,
afölöttmegalapozni.Azemberijogoktársadalmi-történelmiképződ-
mények.Avégsőmértékígyatörténelembenvan.

Végeredménybenazemberijogokatatermészetesjogokra,ater-
mészetjogotazembertermészetérevezetikvissza.Hogymiazember
természete,errenézvekülönbözőválasztadnakanagyvilágnézet-
típusok,aszerint,hogyazembertermészetét–végsősoron–indivi-
duálisnak,közösséginekvagyorganikustermészetűnekveszik-e.Rá
kellmutatnunkarrais,hogyemagyarázatokegymássalversengvejöttek
létre.Eznemzárjakiazt,hogyezekavilágnézetekésmagyaráza-
tokévszázadostörténetüksoránnetanultakvolna,nevettekvolnaát
magyarázóelemeketegymástól.Azonbanteljesösszeolvadásukakkor
semlehetséges,haazemberijogoktekintetébenamásodikvilághá-
borúbefejezésétőlegészenahetvenesévekvégéigvoltegyjelentős
homogenizálódás,amelyegyüttjártazemberijogokkatalógusának
bővülésével.EzazENSZ1948-asEmberiJogokEgyetemesNyilatko-
zatávalindult,majdaPolgáriésPolitikaiJogokNemzetköziEgyezség-
okmányával(1966)folytatódott.Ezértismerikelmindenüttazemberi
méltóságot,azállampolgárokszemélyiszabadságjogainakcsoportját
(személyisérthetetlenség,levéltitok,lakássérthetetlensége)ésapoliti-
kaiszabadságjogokat(egyesülési,gyülekezési,szólás-éssajtószabad-
ság,lelkiismeretiésvallásszabadsághozvalójogok)akkoris,hanem
mindenkiésnemmindenüttértirajtukugyanazontartalmakat.

Márnemegészenezahelyzetagazdaságiésszociálisjogok-
kal(melyeketaGazdasági,SzociálisésKulturálisJogokNemzetközi
Egyezségokmányadefiniált1976-ban),melyekjelentősbővüléstéselő-
relépéstjelentettek,atulajdonjogmegítélésévelésazún.harmadik
generációsemberijogokkal.Ezekegységesfelfogása,elismeréselénye-
gébennapjainkbanishiányzik,seznemvéletlen,mivelezenjogok
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mögöttmeghúzódóelvi,világnézetiálláspontokversengőviszonyban
levőértékeketvonultatnakfel.

Láttuk,hogyatermészetes,emberijogokigazolásaakonzerva-
tívgondolkodásitípusbanazistenitranszcendenciasíkjántörténik.
Atermészetjogot(iusNaturale)eredendőenazemberteremtéskoriter-
mészeténekvalómegfelelés,azistenijognak(iusDivinum)megfelelés
minősíti,mertateremtőelőzetesharmóniátéscélszerűségetvittbe
ateremtetttermészetrendjébe.Ezavégső,akeresztényvalláserköl-
csiségbenmegtestesülő,tehátabszolútmérték.Atulajdonrendieselő-
jogokhoz,feudálisstátusokhozéshierarchiákhozkötődőfelfogásape-
digévszázadokonátnemellentétbenállt,hanemmegerősítéstkapott
ettőlazigazolásmódtól.Mannheimatulajdonkonzervatívfelfogását
jellemezveméltánhangsúlyoztaannakszemélyhez,igazi,kitüntetett
tulajdonosokhozvalókötöttségét.Tulajdonoséstulajdonilyenössze-
fonódottsága,amelylényegébennemesielőjogok–legyenazazeredeti
szerzéserősebbjogcíme,azősiségtörvényevagyavadászatijogról
valólemondástilalma–fenntartásátjelentiéskorlátozzaazárutulaj-
donszabadmozgását,nemtarthatóakapitalizmusviszonyaiközött.
Azelszemélytelenedőpolgáricseregazdasághoz(éstársadalomhoz)
valókonzervatívigazodástöbbhullámban,kényszerűen,csakafran-
ciaforradalomnyománkövetkezikbe,előbbakonkordátummal,majd
amunkaésatőkeléténekahíres1891-es,„Rerumnovarum”kezde-
tűpápaienciklikábantörténőelismerésével,mégkésőbbavilágnézeti
pluralizmustényhelyzeténekazelismerésénkeresztül.Atulajdonfel-
fogásábanapolgárságszükségleteiésakapitalistatermelésimódkö-
vetelményeiszerintalakulnakkialiberál-konzervatívfelfogásközös
minimumai.Relatívellentétüket–aközjóravalótörekvéskövetelmé-
nyénekkonzervatívelfogadása,illetőlegexantejellegénekliberális
tagadása,továbbáaszolidaritáskeresztényielvénekfelfogásatekinte-
tében–csakfélreértenilehet,hanemértjükmegegységtörekvéseiket.

Afelvilágosodásésnyomábanapolgáriliberálisgondolkodássza-
kítatranszcendensigazolással,satermészetijogotvilágialaprahe-
lyezi.Atulajdonésaszerződésszabadságánakemberijogaváltjafel
atranszcendenskérdésfelvetést.Apolgáritermészetjogafeudalizmus
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kötötttulajdoniformáivaléshierarchikusrendiségévelszembenfel-
lépveajogiéspolitikaiegyenlőségalapjogávaligazoljaazemberter-
mészeténekvalómegfelelést.Azindividuálisankülönbözőképességek
szabadversenyénekszabadságaezértpolitikaiésjogisíkonmozgó
kérdésfeltevésséválikszámára.Aszerződésiszabadságformálisanra-
cionálistermészetjogavégsősoronatermelőeszközökelsajátításában
érdekelt,ésazarraképespolgárságemberijoga,snemazéamun-
kásságé,amelyikcsakmunkaerejeárubabocsátásánakszabadságával
rendelkezik.

Aszocialistavilágnézettípusmodernformájábanaliberalizmussal
szemben,deannakaszabadságésazegyenlőségviszonyáravonat-
kozócentrálisproblémájátátvévejönlétre(legfejlettebbformájában
tagadhatatlanulamarxinézetekkel).Apolitikaiésjogiegyenlőségkö-
vetelményételfogadva,deaztkritikailagmeghaladvaagazdaságiés
szociálisegyenlőségetteszimeggondolkodásaaranyalapjává.Afor-
mális–politikaiésjogi–egyenlőségentúlimateriálisegyenlőségköve-
telményéttesziegylegitimberendezkedésmércéjévé,amiazéletlehe-
tőségekszociálisegyenlőségealapzatánadhelytazegyéniképességek
éssokféleségekversengésének.Azosztályszintűellentmondást,snem
azemberekközöttiindividuáliskülönbségeketakarjakizárniatársa-
dalmiérintkezésiviszonyokból.Számára,végsősoron,csakamun-
kávalszerzettjavakésértékekigazolhatók.Ezaradikális,materiális
természetjogbizonyosértelembenpedigszembenállaszerzésformá-
lisigazoltságátjogszerűnektekintőliberálisállásponttal.

Azegyikesetbenatulajdonttermészeteséselidegeníthetetlenem-
berijognakfogjákfel,éstulajdononaztamagántulajdontértik,ame-
lyetaközhatalomelvilegnem,csakmásmagántulajdonosokérdekei-
velvalóösszeütközésfeloldásaérdekébenkorlátozhat.Akkor,amikor
a„neminemlaeditquisuoiureutitur”(senkineksemárt,akiasaját
jogávalél)autonómiájátkellösszhangbahoznia„neminemlaedere”
(senkinekseártsunk)követelményével.Ehhezatulajdonosoknakis
szükségükvankonfliktusfeloldóésszabályozóállamra,aközterheket
isviselniükkell(adózás),mertanincstelenekneknincsmibőlfedez-
niükezeket.Aközjavakésaközterhekköreazonbancsakalárendelt
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lehetamagánjavakésezekszabadpiaciközvetítésűrendjéhezképest,
avállalkozásokemberi,inconcretoindividuálistermészetéhezképest.

Amásikesetben,aszocialistaelgondolásbanatulajdonszociális
rendeltetésűintézmény,amelyazemberiszükségletekminélszélesebb
körénekminélnagyobbembercsoportszámáravalókielégítéséreszol-
gál.Atulajdonegyéniéskollektívmunkaeredményeegyarántlehet,
ezértnemcsakamagántulajdontilletimegatulajdonvédelme,hanem
aköztulajdontis.Generálismagánkisajátításaelvilegéppúgytiltott,
mintazegyéniteljesítményen,munkánnyugvószemélyes(magán-)
tulajdoné.

Amagántulajdon(gazdaságiérték)emberijogistátuszbaeme-
lésetehátelevekizárjaaközösségi,szocialistatársadalmat,míg
aköztulajdonnakatulajdonviszonyokonbelülidominanciájaannak
előfeltételekéntmutatkozik.Ittezértnincsésnemislehethomoge-
nizálódás,akkorsem,habizonyosjogiideológiákeltakarják(vagy
éppencsakkifejtetlenülhagyják)atermelésieszközöknekaközösség
egészéhezvalóviszonyát.

Azt,hogyatulajdontazuralkodóideológiaellenéresemigazán
lehetazemberijogokstátuszábaemelni,jólmutatjaaz,hogyegy-
felőlamagántulajdonnacionalizálásaés/vagyköztulajdonbavétele
igengyakorijelenség,másfelől,hogyazállamiésszövetkezetitulaj-
dontamegváltozotttársadalmiéspolitikaierőviszonyokkövetkezté-
benKelet-Európában1989utángátlástalanulprivatizálták.

HorváthBarnaésBibóIstvánszinoptikusmódszere

Bibójogelméletimódszerehíventükrözia20.századelejiérték-tény,
természetjog-jogpozitivizmus(azállandónaktekintettértékek,illetve
azértékektörténelmifüggőségétszemelőtttartójogrendszerekdua-
litása)problémát.A„szinoptikus”elnevezésHorváthBarnától,Bibó
tanárátólszármazik,akielsőízbenRechtssoziologiecímen,Berlinben
megjelentetettmunkájábanrészletesenkifejtiemódszerrevonatkozó
megfontolásait.BibóIstvánVasTiborralésCsikyJánossalközösen
akönyvkorrektúrájábanéstárgymutatójaösszeállításábansegédke-
zett.Ezenkívülszoroskapcsolatfűztetanárához,amintezleveleiből

97



NagyErika

éséletrajziadataibóliskiderül.Érthetőtehát,hogymintfiataltanít-
ványmélyenbefolyásaalákerülhetettHorváthszemléletmódjának.
Ezaszellemirokonságannálisérdekesebb,hogyHorváthBarna
gondolatainemtaláltakelismerővisszhangraamagyarjogfilozófiai
szakterületen,amigondolkodásmódjaésstílusánaknehezenemészt-
hetőeredetiségéntúlfeltehetőlegannaktudhatóbe,hogyeszme-és
hatástörténetilegsemmutathatókiszámottevőkapcsolatajogböl-
cseletakkorieredményeiésaszinoptikusmódszerközött,aminek
eredményeképpenamagyarjogelméletrevallóprovincializmusszem-
benállásávaltalálkozott.17EnnekellenéreHorváthjogszociológiája
megkerülhetetlenkihívástjelentettakorszakjogbölcseleteszámára,
olyannevesgondolkodókméltattákmunkájátmintVerdross,Pound,
Gurvitch,Darmstaederésmások.18

Horváthotaszinoptikusmódszerkidolgozásábanegyarántihlet-
hettékfiatalkoriolvasmányai(Kantkriticizmusávalvalótalálkozása,
amiazempirista-racionalistavitátkívántafeloldani)ésazokajogel-
méletiszembenállások,amelyekatermészetjog-jogpozitivizmusellen-
tétében,KelsennekSanderrelfolytatottvitáibantükröződnek.„Kelsen
atisztajogtantproklamálta.Mígőaztállította,hogyajogtisztanor-
maésegyhipotetikusítélet,addigSanderaztanézetetvallotta,hogy
ajogeljáráséstapasztalat.Kezdtemrájönni,hogymindajogelmé-
letben,mindafilozófiábanmindenatényésnorma(eszme,érték)
viszonyánfordulmeg,éshogyezakérdésvalahogyanösszekapcso-
lódikaszubjektumnakazzalaszerepével,ahogyanazuniverzumot
felépíti.”19Jogászlévénevidenciakénttudatosultszámára,hogynincs
„kész”,„lezárt”jog,amitpusztáncsakalkalmaznikell,ugyanakkor
ajogformálisszemléletesemnyújtottaszámáraaztateljesképet,
amibenajogtársadalmi,pszichikaiműködésmódjaishelyetkapha-
tottvolna.Szinoptikusmódszerénekkialakulásábannemkisszerepet
játszottazatényis,hogyegyreerőteljesebbékezdtekválnikorában

17HorváthBarna:Jogszociológia,OsirisKiadó,Budapest,1995,5.o.
18Uo.,6.o.
19HorváthBarna:Forradalomésalkotmány,ELTESzociológiaiésSzociálpolitikai

Intézet,Budapest,1993,32.o.
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aszociológiaikutatások.Célját,ajogegészébenvalómegragadásátte-
hátgondolkodóiésemberimagatartásaismotiválta.Enneklehetőségét
ajogszociológiábanlátta,amelynekhelyettesíteniekelljogtant,mivel
ajogegészébenvalómegragadásanemnélkülözhetiaztameglátást,
hogyajogelsősorbantársadalmijelenség.Ajogszociológiaajogtársa-
dalmiságávalegyüttgondoljaelajogtörténetiségét,tér-időbeliségétés
változhatóságát.Ajogspecifikusésközvetlenalapjaicsakisatársada-
lombantalálhatók,azértszorítkozikajogszociológiaajogtársadalmi
funkcióinakösszefüggéseire,mertérdeklődésekizárólagajogalapjai-
raésfunkcióirairányul.

Ajogszociológiánakazegyszeriségheztörténőfolytonosköze-
ledése,deegyúttalatörténetipozitivizmustólvalótávolságaabból
atényállásbólnyerimagyarázatát,hogyajogtörténetiségétamaga
sértetlenegyszeriségébenkellkövetelnie,teljesegészébenazonbanso-
semleszképesmegragadni.Atársadalmiságábanéstörténetiségében
meglevőtér-időbeliségajogtermészethezvalókötöttségétjelenti,de:
„Magánakajognakanormativitásaésértékjellegesemmiképpensem
prejudikáljatér-időbeliségétéstermészethezvalókötöttségét,sőt,kel-
léséslét,normaéstermészet,értékésvalóságlogikailagkizárjákegy-
mást.Ajogteljesmértékbenképesarra,hogyvagynormára,illetőleg
értékrevonatkoztatotttermészet,vagytermészetre,illetőlegvalóságra
vonatkoztatottnormalegyen,hiszenmagaajogekettőmódszertiszta
szinopszisábanrejlikanélkül,hogynormativitásánakakárcsakaleg-
kevésbéisárthatnaatermészethezvalókötöttsége,skülönösképpen
anélkül,hogyakettőlogikaiellentéteérvénytelennéválnavagyel-
mosódna.Történetiségénektermészetkéntvagynormakéntfelfogott
specifikuskülönbözőségelehetővéteszieztamódszertisztaelhatáro-
lást,kiegészítiatársadalmiságésatér-időbeliségönmagábanelégtelen
előfeltevéseit,silymódonajogtörténelemkéntajogszociológiaalap-
előfeltevésénekbizonyul.”20Ajogváltozhatóságatekintetébenpedig
ajogszociológia–mikéntaváltozásmindenmegismerése–nemle-
hetségesaváltozásminimuma,deaváltozóállandóságánakegyfajta
minimumanélkülsem.

20Horváth:Jogszociológia,OsirisKiadó,Budapest,1995,70.o.

99



NagyErika

Ajogszociológiaimegismerésszámáranemlehetségesatörténe-
lemésajog,vagyatermészet,norma,jogésjogazonosságátelgondol-
nia,deatársadalomésjogazonosságátsemkellfeltételeznie.Horváth
jogszociológiájáttudományelméletiszempontbólúgyhatároztameg,
mintamiatermészetjogidoktrína,ajogpozitivizmus,ajoglogizmus,
ajogiirracionalizmus,ajogdogmatikaésajogihistorizmusirányza-
taivalállszembenmintegykorlátkénta„túlkapások”ellen,deugyan-
akkorrészlegesigazolásukkéntisjelenvan.Atermészetjogidoktrínát
ajogtörténetiségének,tér-időbeliségénekésváltozhatóságánakelő-
feltevésévelkorlátozzaajogszociológia,ésaváltozóállandóságának
bizonyosminimumávaligazolja.Ajogpozitivizmuskorlátozásapedig
ajoggeneralizálótendenciájaésazabbanfeltételezettminimálisvál-
tozhatatlansága,atörténelem,atermészetésajogkülönbözőségének
előfeltevésénalapul.Viszontajogtörténetiségének,tér-időbeliségének
ésváltozhatóságánakelőfeltevéseirévénrészbenigazolástnyer.Ajog-
logizmus(vagylogikaidogmatizmus,logikaitermészetjog)azáltal
korlátozódik,hogyajogszociológiaelőfeltételeziajogtörténetiségét,
deugyanakkorigazoljaisazonfeltevéseáltal,hogyazáltalábanvett
tapasztalatcsakfogalmakrévénkonstruálhatómeg.Ajogiirraciona-
lizmusajoglogizmusinverzekéntfordítottmódonkorlátozódikésiga-
zolódikajogszociológiaáltal.„Szigorúanvévealogizmusésazirraci-
onalizmusönmagukatkorlátozzák.Alogizmuseztazáltalteszi,hogy
előfeltételeziatapasztalattólmentes,logikailagfeldolgozhatótapasz-
talatot,azirracionalizmuspedigazáltal,hogyáltalánosítjaazegyszeri-
neknyilvánítotttapasztaltat.Önnönkorlátozásukáltalrelatívekölcsö-
nösenigazoljákegymást.”21Ajogidőhözkötöttsége,beleértveajog
történetiségétésváltozhatóságátis,korlátozzaajogdogmatizmust,de
ajogáltalánosítótendenciájarévénvalamelyestigazolástisnyer.Ajogi
historizmustilletőenpedigmegállapítjaHorváth:„Haajogihistoriz-
muskorlátozásaimmanensértelméneklogikája,öntranszcendenciája
révénilymódonmegyvégbe,akkorrelatívigazolásaegyfelőlajogdog-
matikánakjogidogmatikávátörténőátformálásában,másfelőlpedig
ajogtörténetihipotetikusáltalánosításánakszükségszerűségében–s

21Uo.,70.o.
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ígyugyancsakajogszociológiában–rejlik.”22Ezáltalválhatajogszo-
ciológiaegybenajogkritikaitörténelmévé.

Horváthajogszociológiánakezzelameghatározásávalaszemléle-
tiirányokatönreflexív-kritikaimódonegymásravonatkoztatja:„Eme
átformálásrévénmagaajogszociológiaegyolyantisztajogszocioló-
giáváválik,amelymegszabadulanem-bizonyítottelőítéletektől.Ez
atisztaságadogmatikus–mivelhogybizonyíthatóanbizonyítatlan–
előfeltevésektőlvalómentességetjelent.”23Ajogszociológiatehátnem
pusztánarratörekszik,hogyhelyetszorítsonmagánakajogelméleti
irányzatokközött,hanemmagáttisztatudománykéntakarjamegala-
pozni,mintamimentesabizonytalanelőfeltevésektől.Nemkonstituál
ténybőlésértékbőlálló„harmadik”tárgyat,hanemakauzalitástés
anormatörvényszerűségeitmintpusztaintencionálistárgyakatnézi
össze,a„tiszta”gondolkodásterületénmaradmeg.

Ajogtudományszinoptikusmódszereatényésérték,SeinésSol-
lenjogbanvalómegragadásánakértelmezése.Eztaszemlélőalany
hajtjavégre,akiaténytésértéketegymásonpillantjameg:akétpó-
lusfunkcionálisegymásravonatkoztatásarévénszemléletiegységüket
konstituáljameg.TényésértékkapcsolatanemaztjelentiHorváthnál,
hogyegyüttszemlélésükrévénjönlétreajogfogalma(mintkonstitu-
áltharmadikismerettárgy.)„Atermészetésnormalogikaiellentéteés
azonkörülménykövetkeztében,hogyajogszociológiaajogotmégha
csakgenerikusanis,valószínűlegcsupánekettővelegyütthozhatjakö-
zösnevezőre–mertelőfeltevéseibennincselégségesoksemkizárólag
atermészettel,sempedigkizárólaganormávalvalógenerikusazonos-
sátételre,ésmertegyetlentárgyatsemlehetegyidejűlegkét,egymást
logikailagkizárótárggyalazonossátenni–,ajogszociológiaemege-
nerikusazonossátételtiscsakegy,aszigorúanegyenértékűvagy-vagy
értelmébenhajthatjavégre.Ajogtehátajogszociológiaelőfeltevései-
benspecifikusannemazonossematermészettel,semanormával,de

22Ti.átcsapajogtörténetellentétébe,atörténetiáltalánosításarévénjogdogma-
tikáváválik.

23HorváthBarna:Jogbölcseletijegyzetek,Szt.IstvánTársulat,Szeged,1932,20.o.
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generikusan–hasonlóképpenjóokkal–mindigazonosíthatóvagyater-
mészettelvagyanormával.”24

HorváthatényésértéklogikaikülönbségétésellentététKelsen
álláspontjáhozigazodvaemeliki,csakhogyKelsenajogotanorma
(kellés)felőlközelítimegésilyenértelembennemtartjaszükséges-
nekeztaz„együttszemlélést”,meghagyjaőketellentétükben.25Tény
ésértékszféráinaklogikaikülönbségerévénnincsközvetítésaSein
ésSollenközött,kapcsolatukezértnemlehetismerettárgyésnembír-
hatönállótörvényszerűséggel.Ismerettárgycsaktényvagyértéklehet.
Mindkettőnekvanalogikusanyagaéslogikaikategóriája,megközelí-
tésénektudományosmódszere.Atényalogikusanyagaérzéki,logi-
kaikategóriájaakauzalitás,módszeresismereteatermészettudomány.
Azértékalogikusanyaganemérzéki,logikaikategóriájaazérvényes-
ségésmódszeresismereteanormalogika.Aténybőlésértékbőlkonsti-
tuált„harmadik”tárgyértelmetlenlenne,mert„lenneugyanalogikus
(érzékivagy/ésnemérzéki)anyaga,denemlehetnelogikaiformája,
törzsfogalma,törvényszerűségeésmódszeresismerete.”26Aszinopti-
kusmódszertehátegyszerrekétismerettárggyalfoglalkozik,deanél-
kül,hogyamódszerszinkretizmushibájábaesneésegyaránthasználná
atermészettudományésnormatudománymódszerét,mertekkoralét-
reirányulókérdéstakellésfelőlragadnámegésfordítva.Normaés
valóságkapcsolatacsakgondolatiképződménykéntfoghatófel,ek-
képpenajoggondolatitárgy,aszinoptikusmódszerpediggondolati
módszer.Atermészettudományiésnormatudományimódszerekegy-
másravonatkoztatottmegfigyeléseajogszociológiaimódszer,„mód-
szerekmódszere”,27ezáltalatényekésértékeknemokságiésnemis
akölcsönösfüggésértelmében,hanemfunkcionalitásukbanválnakmeg-
ragadhatóvá.Ajogesetléteakellésfunkcionálisanelhajlottlét,ajog-
tételkellésepedigalétfunkcionálisanelhajlókellés.Mindezazonban
csakazalanyaközvetítőszerepénkeresztülkerülhetbeaszinoptikus

24Horváth:Jogszociológia,OsirisKiadó,Budapest,1995,69–70.o.
25HansKelsen:Doctrinapurăadreptului,Humanitas,Bucureşti,2000,130.o.For-

dítottaIoanaConstantin.
26Horváth:Ajogelméletvázlata,Szt.IstvánTársulat,Szeged,1937,96.o.
27Horváth:Jogszociológia,OsirisKiadó,Budapest,1995,113–114.o.
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gondolatiszférába,hiszenőaz,akiazértékekettényekreéstényeket
értékekrevonatkoztatvaszemléli.Ajogbanjelentkező„funkcionális
elhajlásokat”mindazonáltalHorváthsajátjellemzésévelazegészjogel-
méletetismegkérdőjelezi,nemkívánegyújabbirányzatot„gyártani”:
„Aszerzőnézetétőlmisemálltávolabb,mintadogmatikusmerev-
ség...legszívesebbenegészelméletétegyetlenszkeptikuszárójelbe
tenné.”28

BibóemódszerkritikaijellegétmindvégigszemelőtttartvaKant-
hozhasonlóan(perszeatranszcendentálismódszerrelvalópárhuzam
csakformálisaértendő)egyfajta„rendszerezéssel”ismegpróbálkozott,
ajogszemléletérevonatkozóan.Ígyaszinoptikusmódszermintszem-
léletmód,ellentéteselemekegyüttszemléléséneklehetőségekiterjedt
azértékekenéstényekenbelüliviszonyokszemléletéreis.Feltehető
akérdés,hogymennyibenjogosultezakiterjesztés,éshogynemvezet-
eértelmetlenbonyolításhoz,alaptalan„megkettőzéshez”sőt„meghár-
mazáshoz”?Haaztvesszüktekintetbe,hogyBibóereflexivitástto-
vábbvitteatudományosvizsgálatotfolytatószemélyésatudomány
viszonyárais,akkorjogosnakmondhatóazalkalmazássajátossága,
merthiszenezimplicitebennevanaszinoptikusmódszerben,amint
aszemlélőalany,tényésértékviszonyáttárgyalja.Atúlbonyolításve-
szélyeakkorállfenn,haareflexivitásvégnélküli,odáigmenően,hogy
márnemavizsgálttárgyrakoncentrál,hanemcsakavizsgálóalanyés
tárgyviszonyára.Ezújraaztjelentené(amásikvégletfelől,deegyma-
gasabbszinten),hogyaviszonynakcsakazegyikoldalátlátja.Amint
aztjeleztükis,Bibómegállegybizonyosszinten(pl.nembontjatovább
akauzalitástésspontaneitástújabbtörvényszerűségekre,amelyeknek
márcsupánszemléletmódjailehetnénekezek),éserreépítveegyszem-
léletiperspektívátnyújtazzalatanulsággal,hogybármitisszemlélünk
amiértékvonatkoztatásunktólfügg.TermészetesenezPrótagorásztól,
Descartes-onésKantonkeresztülteljesáltalánosságábannemújgon-
dolat,demégsemjelentkezikatörvényszerűigazságigényével,ésnem
ishatározzamegmagátirányelvként,hanemegyszerűencsakmeg-
nyilvánul.Következetességébenkíméletlenlogika,deegybenaztis

28Horváth:Ajogelméletvázlata,Szt.IstvánTársulat,Szeged,1937,III.
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belátja,hogyvonatkozásialapoknélkülönmagátszámolnáfel,hogy
nemléphetfelazönmagárautaltságésilyenértelembenvett„tiszta-
ság”követelményével.

Bibószemléletébenegyrésztaszinoptikusmódszerlogikaiolda-
lahangsúlyozódikki,másrésztaz„alkalmazkodás”erkölcsieredetre
visszavezethetőjellege.Mindemellettazegymássalszembenállóele-
mekegyüttszemlélésenemállmega„csúcspontján”,mintHorváth-
nál,hanemlehetővéteszimásiránybavalóelmozdulásátis.Ezáltal
gyarapodhat„ismerettöbblettel”ésnemcsupán„gondolatelemekkel”,
ahogyaneztHorváthnálláttuk.Amásiránybavalóelmozdulásalattitt
aztértjük,hogynemcsaklogikailagkontradiktórikuselemekszemlél-
hetőkegyüttaszinoptikusmódszersegítségével,hanemellentétesek
is,amelyeknemhogynemzárjákki,dekölcsönösentételezikegymást.
Átértelmeződikhátatényésérték,alétéskellésviszonyais,melynek
végsőkifutásaBibónálazemberéstársadalom,jogéserkölcs,állam
éshatalomviszonyábanfedezhetőfel,éséppenebbenazátértelmező-
désben,értelmezésimozgásbanláthatóaszinoptikusmódszersajátos
bibóialkalmazása.

Amintaztatanulmányelejénismegjegyeztük,azértékésatörté-
nelemösszefüggésénekatársadalomelméletekbenésajogelméletben
történővizsgálataegytovábbi,jogiértékekszerepétkutatótanulmány-
hozkívántbevezetőülszolgálni,igyekeztünkatörténelem-ésértékje-
lenségeknekolyanérvényesperspektívájátnyújtani,melyekatárgyalt
tudományterületekenistúlmutatnak.
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ATÖRTÉNETÍRÁS
ELMÉLETIGÉNYE

REINHARTKOSELLECKNÉL

ZuhDeodáth

1.Bevezetés

„ReinhartKoselleck,einkeinerhistorischenSchule
zuzurechnender‘Aussenseiter’,richtiger,einEinzel-und
QuergängerinseinemFach,derdemnachinmittenderSache
diesesFachessteht.”1

Atörténetírásazelméletekértékválasztása.Ebbeatömörformulábasű-
ríthetőReinhartKoselleck(1923–2006)idestovanegyvenöt–ötvenéves
akadémiaipályafutásaáltalamvizsgáltszeleténekelméletihozadéka.
Koselleck,akimagaatörténészmesterségnagykülönce,diszciplináris
utazója,vulgárisszóvalfenegyereke,természetesennemebbeafor-
mulábazsúfoltabelemunkásságaeszmeigyümölcseit.Sőt,tudtommal
nemishasználjaeztakonkrétformulátegyikírásábansem.Amiazon-
banmégisvezérmotívummáteszi,azannakanagyontermékenykí-
sérletnekköszönhető,amellyelKoselleckatörténelemelméletétmint
atörténetíráselméletétszerettevolnakivezetniatörténetfilozófiaivi-
tákból.AmikorKoselleckerőfeszítésérőlbeszélünk,perszesohasem
szabadelfelejteni,hogyezaproblémasajátosannémetszínezetetölt
szerzőnknél.Atörténelemfilozofikusságacsakannyibanlényeges,

1„ReinhartKoselleck,ezazegyetlentörténetiiskolábasemsorolható’kívül-
álló’,pontosabbanszakágánakmagányosésaztfolytonosanátmegátjáró
képviselője,deakiezenszakágtárgyánakközéppontjábanáll.”RudolfVietha-
us:Részleta1989-esPreisdesHistorischenKollegskiosztásánfelolvasottlaudatióból.
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amennyibenhozzájárulsajátmagafeltárásánaktisztaságához.Atörté-
nelemnemönmagábanprobléma,hanemcsakmintegytudományos
hálózattagja.Demindennekellenérekutatásaelválaszthatatlanatör-
ténelemmindenkorimegítélésétől,ésefogalomrecepciójától.Ennek
nyománKoselleckelsősorbannemegyönállóiskolamegteremtésével,
hanemazoknakafőleginterdiszciplináriskutatásiprogramoknakave-
zetésévelfoglalatoskodott,amelyektovábbfinomíthatjákatörténetírás
elméletialapjainak,ésazabbanhasználhatómódszereknekmindafor-
mai,mindatartalmiegészét.

EnnekköszönhetőenKoselleckelméletírói,módszertanitevékenysé-
genemáttekinthetetlenülnagy.Viszonylagkevesetírtebbenado-
méniumban.Önállószintetikusjellegűkönyvetulajdonképpencsak
1959-benés1964-benjelentmegKritikundKriseésPreussenzwischen
ReformundRevolutioncímmel,ezenkívülazokkülönállótanulmányok
összefűzésébőlszármaznak(Zeitschichten,VergangeneZukunft).Kosel-
leckelsősorbanteháttörténetikutatásokatirányítottésmagaisku-
tatott.Szakterületeamodernség19.századigyorsulóidőtapasztala-
ta,ésazezzelösszefüggőpolitikaiéstársadalmiváltozásoktárgya-
lásavolt.Ennekegyiklegékesebbbizonyítéka,hogy1872ótaővolt
egykorimestereivel,OttoBrunnerrelésWernerConzévalaGeschicht-
licheGrundbegriffe,anémetországipolitikai-társadalminyelvezetle-
xikonánakkiadója.Tudományoséstudományszervezőtevékenysége
folytánKoselleckkelet-európaiszemmelintézményesenmeglehetősen
túldefiniáltszerző.1974(PforsheimvárosReuchlin-díja)ótafolyamatos
szakmaidíjakkalhívtafelmagáraafigyelmetaz1923-banszületett
történész.TöbbekközöttaPreisdesHistorischeKollegs,anémettörté-
nésztársadalomegyiklegfontosabbdiszciplinárisfórumadíjánakel-
nyerője1989-ben,aSigmundFreudtörténetipróza-díj(SigmundFreud
PreisfürgeschichtlicheProsa)atörténet-ésszépíróiinterdiszciplinari-
tásnémetkitüntetésénekelismertje1999-ben,valamintMünsterváros
Historika-díjánakbirtokosa2003-ban.KoselleckezenkívülazAmster-
damiEgyetemdíszdoktora,valamintapárizsiÉcoledeshautesétudes
ensciencessociales(EHESS)érdemérmese(amiatársadalomtudományi
keretintézménynemhagyományosegyetemihierarchiájábanadoctor
honoriscausa,azemlítettdíszdoktoricímmegfelelőjénektekinthető)
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volt.AzEHESS-nekegyébkéntnemcsakelismertje,hanemfoglalkoz-
tatottelőadójaisvolt,továbbá1979és1982közöttazintézménytársult
igazgatója(Directeurassocié).Atársadaloméstörténelemdiszciplína-
közikutathatóságátKoselleckodahazaisnagybanerősítette,alapítóés
aktívtagjavolt1960és1965közöttazArbeitskreisfürmoderneSozial-
geschichtének.Valamintővoltazegyébkéntállandókatedrájátadóbi-
elefeldiegyeteminterdiszciplináriskutatóintézeténekvezetője.De,és
ezszerzőnkegyikjellegzetessége,hagyományosszakmaititulusokatis
begyűjtött.Ötakadémiatudhattasoraiban:Németországbanadarm-
stadti,adüsseldorfi,aheidelbergiésgöttingenitestületekrendesvagy
levelezőtagja,valamintkülföldönaBritishAcademylevelezőésaMa-
gyarTudományosAkadémiatiszteletbelitagja.Amagyartestületáltal
nekiadományozottcímmellettnemezvoltazegyetlenmagyarországi
szerepköre.TagjavoltugyanisaCollegiumBudapestintézetének,mely
egynyilvánoselőadásátiskiadta,ésezzelegy,csakBudapestenmeg-
jelentpublikációttetthozzáKoselleckszakmaiéletrajzához.Koselleck
pályafutásaegyébkéntszorosankapcsolódikazokhozakutatócsopor-
tokhoz,melyekatörténetialapfogalmaklexikonánakfarvizébenke-
letkeztek,ésmelyekfontosterminusokésellenterminusokegymáshoz
valóviszonyátvoltakhivatottakfeltárni.Afogalmakésellenfogalmak
dinamikuskoncepciójajólpéldázza,hogyhogyanlehetazidőtörténeti
tapasztalatánakkonkrétkutatásiterületénkeresztüláltalánoshistori-
kaielvekhezjutni.

Koselleckennekköszönhetőentöbbszörösenisérdekesszemélyi-
ség.Előszörismintatörténetfilozófiatársadalomtörténetialapokra
helyezője,másodszormintanémettörténettudományimezőinter-
diszciplináristudósa,harmadsorbanmintatörténetiszemantikaés
fogalomtanegyikelsőolyanteoretikusa,melyatörténettudományi
diszciplínákfelőltárgyaljaakontingenstörténelemgeneratív(vagyis
nemkontingensjellegű)fogalmakáltalitagoltságát.Ennekköszönhető
azanagymérvűvállalkozásis,hogykimutassa:atörténetikonting-
encianemegydialektikuselméletfilozófiailogikaihozadéka.Hanem
mindezekegyenrangúelemeiegyolyannyelvikifejezésbelidinamiká-
nak,amelynekmaterializálódottkifejezéseiazidőbenkontinuusvilág
feltárásánakkísérletitárgyailehetnek.
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Ennekanemmindigegyértelmű,hanemazönmagátafeltárás
módszertanaszerintjellemzőviláglátásnakatisztázójellegűkereszt-
metszeteazértisfontoslehet,mertdacáraamagyarakadémiaimezőt
isérintőéletműfontosságának,viszonylagkevésazerreirányuló,el-
sősorbanmagyarnyelvűszakirodalom.Mindeddigegyteljeskönyve
aVergangeneZukunftjelentmegmagyarfordításban,2melynekegyfon-
tostanulmánycsoportjátazaszimmetrikusellenfogalmakrólmárelőbb
isolvashattuk,egykülönkötetformájában.3Emellettottárválkodik
aKoselleck-írásnaknemteljesennevezhetőDemokráciacímszóaGe-
schichtlicheGrundbegrifféből,melyetszinténaJószövegadottki,4vagy
mégkéttízoldalastanulmánya,5deezentúlcsakaztaz1994-esGoethe-
előadást6emelhetnénkkimagyarvonatkozásúként,melyetazemlített
CollegiumBudapestbentartott,ésmelynekkiadottformájaafelolvasás

2Elmúltjövő.Atörténetiidőkszemantikája,Atlantisz,Budapest,2003.Fordítot-
taHidasZoltán.Tegyükhozzá:ezisviszonylagkésőn.MikoraNarratívák
4-eskötete(szerk.ThomkaBeáta,Kijárat,Budapest,2001.)leközliazemlített
Koselleck-műegytanulmányát(Történelem,történetekésformálisidőstruktúrák)
akötetrecenzenseúgyjellemziahelyzetet,hogyaVergangeneZukunftma-
gyarfordítása„nagyadósságaamagyarkönyvkiadásnak”.(Ld.Szeberényi
Gábor:Történetiszövegeknarrativistaelemzéseanyelvifordulatután,in:
Aetas,2002/3.)

3Azaszimmetrikusellenfogalmaktörténeti-politikaiszemantikája,JószövegMűhely,
Budapest,1997.

4Az1999-benkiadottszövegazonbannagybancsaknévlegesenésakadémiai-
lag-intézményesenfűződikKoselleckhez,lévén,hogyaGeschichtlicheGrund-
begriffeelsőkötetének821–899.oldalairaesőDemokratie-szócikknekcsakegy
néhányoldalasfejezetét,Atörténetfilozófiaihorizontmegnyitása:Wieland,Kant
címűtírtaő.(Grundbegriffe,I.kötet.848–853.ésDemokrácia62–72.)

5Ábrázoláseseményésstruktúra,in:Szerk.:GlatzFerenc:Történelemelméletiés
módszertanitanulmányok,Gondolat,Buapest,1977,173–183.Egyébkéntszintén
azElmúltjövőegyfejezetérőlvanszó(amagyarkiadásban163–178.)ésEllen-
ségfogalmak,in:Szerk.:SzabóMárton:Azellenségneve,Jószöveg,Budapest,
1998,12–23.FordítottaErdeiPálma.(ezpedigegyGöttingenbenelhangzott
előadásánakkiadottváltozataalapjánkészült).Ateljességhezhozzátartozik,
hogyKoselleckésHans–GeorgGadamerkétegymássalvitázófelszólalásais
olvashatómármagyarfordításban,(Vulgo,2004/2.)

6GoethesunzeitgemässeGeschichte,CollegiumBudapestforAdvancedStudy.
PublicLecturesSeries,Budapest,1994.
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eredetinémetnyelvétköveti,ezértinkábbKoselleckérdemeitgyara-
pítja,mintamagyarrecepciómegteremtőiét.

Enneknyomántalánnembadarságazazigény,hogyvégretisztáz-
zuk,mintisértettünktanulmányunkKoselleckkelkapcsolatbahozott
elsőmondatán:Atörténetírásazelméletekértékválasztása.

2.Atörténetírásegytipológiája(Droysen)

JohannGustavDroysenHistorikájábanúgyjellemziatörténetírót,mint
aztazegyént,akiazaktuálispraxisproblémáibahelyeziátazidőbeli
lefutásúeseményekésjelentésektárgyalását.Mégpedigazért,merttör-
ténetekmegírásánakmódjaanemkutatottelmúltak,„hanemakutatás
vagyakutatómotivációiszerinthatározódnakmeg”.7Egynégyesti-
pológiaszerintkívánjatárgyalnieztazeredményét,melyneklényege,
hogyatörténetírókutatásieredményeinekformátkelladjon,azokat
közönségeelékelltárja,tehátegyaztbefogadó,úgymondrecepciós
közönségnekkellaztelőadja.

Az,hogyakutatómilyenformábaöltöztetimunkájánakgyümöl-
cseit,négykifejtésiformátkaphat.Egyrésztlehetvizsgálódó,másrészt
lehetelbeszélő,harmadrésztdidaktikusvagykifejtő,negyedrésztpedig
diskurzív.Ennekatörténetírásitípusosságnakalényege,hogyazese-
ményekmindenkorireprodukálásaannakazérdekszempontjaiszerint
történik,akimindeztelőadja.Atörténetianyagfeldolgozása,elsősor-
bantetemesmennyiségénekköszönhetően,nagybannemegyminden-
koriigazságkifejtésének,hanemegymódszertanileleménynekafolyo-
mánya.Amódszertanileleménylényegepedig,hogyhabármindig
atörténetírótudós-kutató-elbeszélőszemélyestapasztalatimezejének
köszönhetikifejtését,legitimációjátannakamódszertannaktükrében
tekinthetjükcsakmegvalósultnak,amelybenazanyilvánosságelétá-
rul.Ezzelatörténetírásnemszubjektívfoglalatú,hanemelméletiigényű,
ésezleszmindenkorikiindulópontunk.

7Droysen:Historik,München,1932,405.o.
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Aközönség,melynekatörténészelőadásaitcímziazonbannem
mint„meghatározótényező”,hanemminta„természetesmásik”vanje-
len.Olyantehát,mintegybeszélgetéscímzettje,akinekelőadni,me-
sélni,érvelniszeretnénk.Olyanbeszélgetőpartnerrőlvanszó,amely
megakarjahallgatnimindazt,amitabeszélőtörténészkifejezniszán-
dékszik.Nempasszívbefogadórólvanszó,hanemegyüttműködő,tehát
kritikájátislatbavetőszemélyrőlvagycímzettről,akinekatörténetitu-
datamegkívánjaésáltalukkifejezettmódonkívánjamegazalakítást.
Ennekbizonyosrésztegyfajtabeszélgetés-hermeneutikaikövetkezmé-
nyeilehetnek,másrésztpontosításraszorul.MintJörnRüsenjegyzi
megegyDroysenrőlírotttanulmányában:„Droysennemkülönböző
célcsoportokszerintdifferenciáljamondanivalóját[...]hanemrela-
tívehomogénpolgáriközönségkénttételezihallgatóságát(Rezipient)
[...]egynépszerűtörténetírásakonstitutívkutatásiterülethiányában
amegfontolásokonkívülmarad.”8

Ezahelyzetakkorisfennáll,haaztvesszükfigyelembe,hogyatör-
ténészilyenkorfeladhatjaaztazelvét,hogyatörténelmetmintazem-
berilétezésviszonyításialapjáthasználjafel,ésazelbeszéléstmint
metodikusanszabályozottfolyamatottekinti,amelyreflektálakuta-
tottterületforrásanyagára.Tehátatörténetíróegyrésztegyközönség-
gelegyüttműködveadjaelőnézeteitanélkül,hogyeközönségigé-
nyihezigazodna;másrésztafeltárásmetodikájáttartjaszemelőttés
nemapéldaértékűnektekinthetőtörténetiforrásokat.Amódszeresség
éppenannakköszönhető,hogybizonyosrendalapjánviszonyulunk
ezekhezaforrásokhoz,ésaközönségmindennekabefogadásáraés
megvitatásárafelkészült,amagamódszertanávalfelruházottbeszél-
getőpartner.Atipológiasajátosságaittlépérvénybe.

Amikoraközönséggelvalópárbeszédsoránabeszélgetésiránya
egy,ésnemegymásikjellegűfeltárásiésvitaszempontfeléirányul,
akkorilyen,másesetbenpedigegyettőlkülönbözőmódszertanhozfo-
lyamodunk,pontosabbanfolyamodikatörténetíró.Ezamódszertan

8JörnRüsen:BemerkungenzuDroysensTypologiederGeschichtsschreibung,
in:TheoriederGeschichte.BeiträgezurHistorik.Band4.:FormenderGeschichtssch-
reibung,Hrsg.:ReinhartKoselleckundJörnRüsen,192–200.kk.;199.o.
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lehetazemlítettnégyformátkövető.Eszerintbeszélhetünkarról,hogy
haaközönséggelvalódialógusametodológiairacionalitásfeléirányul,
akkoratörténészavizsgálódó,haazesztétikaireceptivitásfelé,akkor
azelbeszélő,haateoretikusreflexivitásfelé,akkoradidaktikus,végülpe-
dighaapraktikustevékenységfelé,akkoradiskurzívformátválasztja.9Ez
pedigaztjelenti,hogyatörténetibeszédformáknakezanégyesevagy
racionális,vagyesztétikai,vagyetikaivagypedigpolitikai(tehátcselekvő)
formátölt.Azelkülönítésfontosságaabbankeresendő,hogysegítsé-
getnyújtsonannakfelfogásában,hogyatörténészmesterségbizonyos
elméletilehetőségekvállalásábankeresendő,amelyekatörténészvi-
szonyulásformájábanérvényrejutvacizelláljákatörténetiesemények-
rőlszólóbeszédet.MintaztRüsenkiválóanösszefoglalja:„Adroyseni
történetírás-tipológiavezérfonalaatörténetikutatásbelsődidaktikája.
Ezatipológiaúgyfejtikiadidaktikát,minthatáslehetőségekrendsze-
rességét,amelyatörténetitudástakutatásiviszonyulásokszerintfogja
fel,ésezáltalképessétesziakutatótarra,hogytörténetíróváváljon,aki
ezeketalehetőségekettudatosanhasználniképes.”10

Az,hogyatörténetíráselméletekreszorultehátegyáltalános
elv,melynekrendszerestipológiátadhatunk,továbbákategorizálhat-
jukaviszonyulásmódokat,melyekkelatörténészakutatottanyaggal
szembenviseltetik.Aminagyonfontos,hogysohasemazanyagter-
mészeteadöntő,hanemhogymilyenelméletiviszonyulásformátvá-
lasztunkaközösérdekünkbenállóvizsgálatban.Atörténészebben
ahelyzetbenpedigazacselekvő,akiezeketazérdekeltbeszélgetése-
ketésdialógusokatlevezeti,természetesenaközösenhasználtelméleti
keretenbelül.

Aproblématermészetesenaz,hogyezzelmégsemmikonkrétat
nemmondtunk,nemfektettünkleolyanismeretelméletielveket,ame-
lyeknyománkiolvashatólenne,hogymilyentörténetiforrásegyüttha-
tóknálmilyenmódszertérdemeshasználnunk.Konkrétannemtudjuk,
hogymikormilyenelméletalegtermékenyebb.Demintazkiderült,ez

9Vö.Rüseni.m.200.o.
10Uo.,200.o.
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nemislényegesebbenazesetben,hiszenittkonkrétannemegytörté-
nelemelméletről,vagyisatörténetikutatásegymódszertanárólbeszé-
lünk,lévén,hogyatipológiaelemeitnemisfejtettükki,nemmondtuk
meg,hogymibenállegyikvagymásikviszonyulásmódkonkréttartal-
ma.Amilényeges,hogyfelfogjuk:atörténészvizsgálataegynempusz-
tánszemélyes,hanemamegvalósíthatóbeszédértelmességétőlfüggőelméleti
értékválasztás.Amiittdöntőazaz,hogyatörténetibeszédmódsze-
rekszerintvalókonstruáltságánaktudatamindigfontosahhoz,hogy
valakitörténésszéváljon.Eztakonstruáltságotpediglegjobbanegy
közösségbenmintamúlthozviszonyulóközösségbenfejthetikiegy
kitüntetettszemély,atörténész.Azpedig,hogyezatörténészmi-
kéntélamúltforrásaival,akonstruálhatóságtudatosításánmúlik.Ezt
igyekezettkifejezniDroysen,ésnemkívántavalamelykonkrétkutatá-
simódszerpontoslefutásátbemutatni.Ebbenazértelembenmondta
HaydenWhite:„Amitőnyújtnekünk,azkevésbéatörténelemelmélet
szerintialkotásegyfajtája,mintatörténetiolvasásfenomenológiája.”11

Ennekköszönhető,hogyazelméletiinvolváltságteljesrészeésnem
külsődlegeselemeatörténetíró,történészmunkájának.Ésmivelez
fennáll,újbólkijelenthetjük,hogyatörténetíráselméletiértékválasztás,
vagyelméletekértékválasztása,melymindigmegvalósul,hiszenennek
felfogásával–mintelméletilehetőségekérvényesítésénekimperatívu-
szával–válikvalakitörténésszé.

Ezeketkellettelőzetesenmegjegyezniahhoz,hogytárgyalhatóvá
váljonaz,amitKoselleckrőlmondaniszándékozunk,valamintarról,
hogyszerzőnkhogyanképzelielelméletéstörténetírásviszonyát.

3.Faktumokésfiktumok.Azelméletigényemintegyetemes
perspektíva

Aköltészetésatörténetírásviszonyaa18.századtólelválikaklasszi-
kuspoétikaielvektől.Atényektárgyszférája(resfactae)ésafikciók,

11HaydenWhite:DroysenHistorikájanakrecenziója,in:HistoryandTheory
19(1980),79.o.,idéziRüsen:i.m.196.o.
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fiktumok(resfictae)tárgyszférájaismeretelméletilegezzelegyidőben
pedigéppen,hogynemválikelegymástól.Az,hogyaköltőnemszól-
hatbeleatörténetírótényfeltárótárgyilagosmunkájába,nemtartható
elv.Ésennekelsősorbanepisztemológiaigyökereivannak.Aköltőés
atörténetíróegységesmódonarrahivatottak,hogyazarisztoteliánus
kánonellenébenközösendolgozzanakatörténelembenfelhalmozott
tudásanyagátadhatóságánésannakértelmezéséveltegyékaztérthe-
tőbbé.„Annakkimutatása,hogyazimmártovatűntvalóságotsem-
milyenbeszámolónemképesszavakbafoglalni,Chladeniusérdeme.
Aletűntvalóságcsakismegcsorbítva,hiányosállításokbanrekonst-
ruálható.”12Ennekköszönhető,hogyaköltőifikcionalitásképisége,
ésazebbenmegnyilvánulóismeretelméletifantáziatényezőhozzáse-
gítazeseményekfeltárásához.Amennyibenazonbanatörténésznem
aregényíróvagyköltőelbeszélésénekfolyamátkívánjafolytatni,akkor
belekellmerüljönabba,hogyatörténetiforrásokategyilyenfikcioná-
lis,vagyiskreatívszempontszerintkutatja.Ezértkapcsolódikössze
fikcionalitásésmetodika,ésszületikmegazazelv,hogy:„atörté-
nelemamagateljesbonyolultságábancsakakkorismerhetőmeg,ha
atörténészengedimagátvalamilyenelmélettőlvezetni.”13Aminden-
napokeseményeinekfeltárásaközbenatörténészazttartjafigyelem-
mel,hogyakülönösmódszertanielvek,ésvizsgálódásiszempontok
amagukteljesszélességébenaztavalóságszeletettárjákfel,amely-
reazokatalkalmazzák.Atörténetírásmindigmegújulószempontjai
következetesenválogatjákamódszertantésafeltártvalóságot,mégpe-
digúgy,hogyazoksohasemválhatnakelegymástól.AmikorGoethe
arrólbeszélegylevelében,hogyegyeseményrőlugyanabbanaváros-
banmáskéntbeszélnekeste,mintreggel,akkornemaztfogalmazza
újra,hogyegyelszigeteltesetábrázolásimódjamindenmódszerrel
másésmás,hanem,hogyavalóságfeltárásaannakafolyománya,aho-
gyanamódszerthasználjuk.Ilyenkor„atörténetiidőreutal,melynek

12Koselleck:Terrorésálom.MódszertanimegjegyzésekaHarmadikBirodalom
időtapasztalatához,in:Uő.:Elmúltjövő,Atlantisz,Budapest,2003,321–344.
kk.323.o.FordítottaHidasZoltán.

13Koselleck:Elmúltjövő.Atörténetiidőkszemantikája,324.o.
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perspektivikuskényszerételőszöratörténetifelvilágosodásismeretel-
méletevetteszámításba.”14

Azújidőtapasztalat,amitKoselleckittaszámításbavesz,telje-
senkivonhatatlanvizsgálódásunkköréből.Azújidőfelfogásugyan-
isnagyban,vagyszinteteljesenegybefonódikazzalazelvvel,hogy
atörténelemfeltárásanemegyszerűenelméletiperspektívábantör-
ténik,tehátnemegyszerűenelméletekáltalközvetített,hanem,hogy
ezekazelméletekhordozzákatörténelemtárgyalhatóságátéselbeszélhetősé-
gét.Atörténészrászorulásaafikcióranemadokotolyasfajtaelméleti
„pesszimizmusra”,amelyetkét,egymástólharsányanelválóérvényes-
ségszférájúdiszciplinárismező(faktumokésfiktumok)összekevere-
désegenerálhat.Hiszenazteljesenrészeannakaszövegnek,melyet
tudóskutatásaiútjánelőad.Amidöntő,hogyatörténésztovábbrasem
oldódikfelegymásikdiszciplínakereteiben,csupánfelhasználjaelve-
it,miközbenugyanazzalazalapossággalközeledikaforrásokhoz,és
válogatjamegőketfelhasználhatóságukszerint.MintKoselleckkifejti:
„amúltténylegességétazidőbeliségaspektusautaljaráafeldolgozás
fickionalitására.”15

Annakazaspektusnaktehát,hogyafeltáráselméletigényenem
választhatóelatörténetírástól,elsősorbangyakorlatikövetkezményei
vannak.Megnyitjaugyanisalehetőségétannak,hogyatörténészsajá-
toselveiszerintneannaktegyefolyományáváegyelméletvizsgálódási
módszerrévalóelőléptetését,hogymilyenfilozófiaiimplikációivagy
történetírás-történetimúltjavan.Haneminkábbannak,hogyegészen
egyszerűen:feltárja-evagysemakívántforrásoksajátszerűségét,vagyis
tudja-ehasználniaforrásokat?

EnnekegyiklegszembeötlőbbpéldájaKosellecknélaz,amikorezen
elvszerintazálmokattörténetiforráskéntértelmezetőkénttételezi.
Megtörténhetugyanis,hogyanemazéberfelnőttembermindennapja-
ihoztartozóálmokjobbanletudjákbontani,ésérthetőbbétudjáktenni
egytörténetieseménybenahatalmistruktúráktársadalom-manipulá-
cióstechnikáit.KoselleckelemzetteseteittaHarmadikBirodalombeli

14Uo.,325.o.
15Kosellecki.m.326.o.
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terroridejénlejegyzettálmoké.Ahallgatásról,azálmukbanutcánsé-
tálózsidóférfiakésnőknémaságáról,vagybeszédútjánazérthetet-
lenségbeburkolózószereplőkmeghasonlottságárólszólóálomképek
felhasználhatóakavalóságtételezésére,ésnéhánytársadalmijelentés
megvilágítására.Tulajdonképpenaztmutatjákbe,hogyaterrormin-
dennapjaibanélőkhogyandolgoztákfelarajtukérvényesítetttársada-
lompolitikaielveket.Mivelazelhallgattatásnaknincsenekbevallottel-
vei,vagylegalábbisatotalitáriuselvekmindennapiérvényesítésenem
követhetővisszamindigegyértelműnyilatkozatokbanésparagrafu-
sokban,ezafajtatörténetiforrásértékesinformációkatnyújthaterről
azesetről.Perszeazálmoknaknincsmesszemenőtársadalmi-politikai
hatástörténetük.Felhasználhatóakakülönbözőcsoportokelhallgatta-
tásánakfogalmitisztázására,deebbőlkomolytársadalmikonklúziók
nemvonhatóakle.Elsősorbanazért,mertakoncentrációstáborban
feljegyzettálmoksokkalelemibbpszichológiaiésterapeutikusfunk-
cióvalrendelkeztek.Mégpedigazzal,hogymegálmodják,megkönnyítik
aborzalmak,anélkülözés,amegsemmisítésközeliállapotokmegra-
gadhatóságát.„Atúlélésiesélyekspontánviselkedésbenésálmokban
megnyilvánulóbelsőevidenciájanincstöbbéösszhangbanazelgázosí-
tásstatisztikaigyakoriságával.”16Ennekköszönhetőenolyanmódon
torzítjákelavalóságot,ahogyanazcsakannyibanlesztörténetileg
értelmezhető,amennyibenkontrasztbahelyeziatörténetilegfelhasz-
nálható,azelhallgattatástermészetérőlinformációkatnyújtóálmok
természetét,aminderrenemhasználhatóálmoktermészetével.

EnnekapéldánakazapropójánjólkimutathatóKoselleckszem-
pontjánakalapszándékaéslegfontosabbhaszna.Egyrésztatörténeti
forrásokfelhasználhatóságánakakörekiterjeszthető.Nemokozprob-
lémát,hogyegyszerivoltábanpéldaértékűségettulajdonítsunkbizonyos
eseteknek.Avizsgálódáskörénbelülazonbanaforrásokcsakaddig
értékelhetőek,ameddigateljesenleszűkítettfunkciókszerintiered-
ményekettúlnemlépjük.Példáulazálomfelhasználhatótörténeti
forrásként,decsakaddig,ameddignemkívánjukazáltalánosításút-
jánnagyobbtársadalmidimenzióban,vagyegyosztálymegítélésében

16Kosellecki.m.338.o.
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kulcsfontosságúnaktekinteni.Azálomebbenazesetbencsakaztbizo-
nyítjapéldául,hogylétezikéseltorzultálomformákhozisvezethetaz,
amitlélektaniterrornakneveznek.Dealényegaz,hogyvalamitbizonyít
is.Vagyis,hogyegyelméletszigorúvezérfonalánkeresztülmegvan
alehetősége,hogyatörténelmetbemutassa.

Apéldajólmutatjaatörténeleméselméletelválaszthatatlanságát.
Valamintérthetőbbétesziaztanéhányelvet,amelyetKoselleckatör-
ténelemkutathatóságárólmond,ésmelyekazemlítettdroysenitipo-
lógiávalnagyonhasonlatosalaptézisreépülnek.Mégpedigarra,hogy:
atörténészmesterségeegyfajtahistorikán,metahistóriánalapul,amely
nemamozgásokkal(Bewegung),hanemamozgásokminttörténelmi
mozgásoklehetőségével(Beweglichkeit),nemaváltozásokkal(Verände-
rungen),hanemaváltozásoklehetőségével(Veränderlichkeit)foglalko-
zik.17Vagymásképpenkifejezve:

„[...]ahistorikaatörténelemegyolyanelmélete,melynemmúlt-
belitörténetekempirikusanfelderíthetőtényállásátvizsgálja,hanem
arrakérdezrá,hogymikatörténelemlehetségesfeltételei.”18Ennek
afolyománya,hogyatörténelmetmindenesetbenátírótörténészsze-
repenemcsupánaz,hogykijavítsavagykozmetikázzaazaddigiered-
ményeket.Hanem,hogymindenesetbenújraformáljasajáttudomá-
nyánakérvényesíthetőségikörétazzal,hogyamódszeresfeltárássalre-
dukáljaésmindigazátadásbanösszegziafeltártinformációkat,soha-
semlépvekiezzelbelőlük.„Ahogyanezelőttahistória(Historie)mint
elbeszélés-művészetkialakítottasajáttörténészeit,ugyanígyatörténet-
tudomány(Geschichtswissenschaft)atörténetiségegyolyanfogalmához
jutottel,amelyegyáltalánatörténelemlehetőségénekfeltételeit,vagy
szűkebbértelembenatörténettudományfeltételeitírjakörül.”19Mint
Koselleckmondja:atörténetikérdésfelvetésekcsakakkortehetnek

17Koselleck:ÜberdieTheoriebedürtftigkeitderGeschichtswissenschaft,in:
Uő.:Zeitschichten,Suhrkamp,FrankfurtamMain,2000,298–335.kk.299.o.

18Koselleck:Historikaéshermeneutika,in:Vulgo2004/2.156–169.kk.157.o.
FordítottaSzabóCsaba.

19Koselleck:Zeitschichten.StudienzurHistorik,Suhrkamp,Frankfurt/Main,
2000,300.o.
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szertérvényességre,amikorvisszautalnakabennükrejtőzőhistoriká-
ra,vagyisamikorvisszautalnakabennüklevőelméletipremisszákra.
Ennekköszönhetően,amikoramárérintettforrásfelhasználás-problé-
márólbeszél,akkoreztisezzelmodellálja.Arrólbeszél,hogyaforrá-
sokértelmezésébőlkifolyótörténetivizsgálatnemaforrásokfilológi-
aifelkutatásábantaláljamegazalapvetőtörténetiperspektívát,vagy
ahistorikanemezeketaforrásokatkutatjafel,hanemazzalfoglala-
toskodik,hogyakérdésfelvetésteoretikusjellegévelalehetségestörténelmet
mutassafel.Ígyfogalmaz:„Aforrásértelmezéshelyességétnemafellel-
hetőforrások,haneméppenséggelalehetségestörténelemfeléirányu-
lókérdésfelvetésekelméletihozadékabiztosítja.”20

Ezalehetségestörténelemésannakelméletekszerintivisszaad-
hatóságamindigannakköszönhetimegújulóvoltát,hogytulajdon-
képpenazelméletekfolytonosanújabbakésújabbak,hogyminden
esemény,amiamúltbavész,amagaegyszerűségébenésegyszeriségében
megismételhetetlen,egyszermegesvemindörökrevisszafordíthatat-
lan.„Azakérdés,hogyvalamihogyanvolt,akkorválaszolhatómeg,
haabbólindulunkki,hogynemresfactae-kat,hanemresfictae-katfo-
galmazmeg.”21

Nagyonfontos,hogyezzelKoselleckatörténetírástnemannakcsi-
nálhatóoldalávalvagykonstruálhatóságávaljellemzi.Ezderülkitöbb
éleshangúmegjegyzéséből,amelybenpárhuzambaállítjaatörténelem
feltárhatóságátéstörténettudományönszerveződésétésfunkcióit.Az,hogy
valamihogyanesettmeg,olyankérdés,melynemcsakarrakeresvá-
laszt,hogymivoltapontostényállás,ésnemiscsakarra,hogyez
egyeseknekhogyanképződöttle.Mindenesetbentöbbtapasztalatvolt
egyidőbenforgalombanéstöbbtapasztalatbarázdáljaamegtörtént
eseményeket.Ezekpedigvalamiképpenegymáshozképesteltolódnak.
Enneknyománjelentiki,hogyseazegyik,semamásikoldalnem
tudtaegyértelműenmeghatározniamásikat.Aszemélyesésáltaláno-
sabbjelenségeknemállnakugyanannakaténynekeltérőabsztrakciósfokain.
Ennekhatására,haazidőbenlezajlóváltozásokatvizsgáljuk,valamint

20Kosellecki.m.312.o.
21Kosellecki.m.316.o.
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agyorsulásésalassulásfogalmait,akkorsemaztnemmondjuk,hogy
azemberidőtapasztalatábanúgyjelentekmegazelvárásokésúgyiga-
zolódtakvagynemigazolódtakbe,hogyebbenmindigatechnikai
társadalomgyorsaságavagylassúságajátszottközre,sempedigazt,
hogyezutóbbitazelőbbivelkellmagyaráznunk.Akettőközöttiátme-
netnekamegvalósításárakelltörekednünk.

EnneknyománválasztjaelKoselleckaztakétfelfogástis,hogy
valaminekpolitikaihelyevagypolitikaiszerepevan.Éspedigazért,
mertatörténetírásnakkritikailagkellfellépnieaforrásoktárgyalásá-
banésmertazelméleteknekmindigazafeladatuk,hogyeztakritikai
hozzáállástelmélyítsék,nempedigaz,hogyafolyamatokbanszere-
petvállaljanak.Atörténetíráslényegeebbenakoncepcióbanaz,hogy
habármegteheti,denemtermészetszerűlegarratermett,hogytársa-
dalmiszerepbentündököljön.Atörténetieseményektárgyalásafelmu-
tathatjaapolitikaimeghatározottságot,denemcsakúgy,hogyezzel
önmagánakisugyanilyenszerepettulajdonít,éspolitikailagfoglalál-
lást.„Politikaifunkciókéspolitikaiimplikációknemfedikegymást.
Akieztakülönbségetösszemossa,azahistóriátvilágnézet-oktatásnak
tekinti,megfosztjakritikaifeladatától,mellyelminttudományapoli-
tikaiproblémákirányábanhat(nemmelyekirányábakellhatnia).”22

Ahogyanatörténetifolyamatoknemmindigegyáltalánosabbelvsze-
rintkonstruálódnak,úgyatörténettudománysemegyáltalánosabb
érdekszerintcselekszik,hanemmindigegyelméletszingulárisvizs-
gálatimódjaszerint,ésezmégaztismegengedi,hogykimutassuk
atörténelemhelyenkéntiritkavagymásholnagyoniserőspolitikai
meghatározottságát.

Azelmélettehátatörténészfelelősségeszerintlehetőségekkeloperálés
nemmeghatározottságokkal.Eztazeredményünketjólmegkelljegyez-
nünk.

22Kosellecki.m.314–315.o.–Kiemeléstőlem:Z.D.
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Azonbanmégisproblémákmerülnekfelazemlítettkoncepcióval
kapcsolatban.Nemlehet,hogymindezakifejtésmódtúlontúlálta-
lános?Nemlehet,hogyezatörténetírás–mintaatörténetiolva-
sásfenomenológiája–,melyalehetőségekbetölthetőségérőlbeszél,
vagyéppenbetölthetetlenségéről,semmilyenkomolykapcsolatban
nincsmagukkalaténylegestörténetivizsgálatokkal?Nemlehet,hogy
amódszertanokfolytonosváltakozásanemképzelhetőelegymindig
alaposforráskutatásnélkül?EgyolyangyakorlotttörténészmintKos-
elleckpedigmégishogyantartjaeztalkalmazhatónak?

Nos,mintazkiderült,ennekahistorikánakmagának(ésazolyan
általánoskijelentéseknek,mint:atörténelemtanulmányozásamindigel-
méletekreszorul)nemnagyonképzelhetőelaténylegestörténetírásban
valófelhasználhatósága.Mégisazavád,hogyezinkábbegyfilozófus
történetfilozófiaispekulációjánakszépségévelrendelkezik,mintvalós
gyakorlatihaszonnal,azonbannemteljesenigaz.Ennekpedignagyon
egyszerűokavan.Mégpedigaz,hogyazittemlítettelveknagyonszo-
rosankapcsolódnakazokhozatörténetíróimódszerekhez,amelyeket
Koselleckmagaishasznált,éstörténetíróipraxisábanelmélyített.

Atovábbiakbankéttörténetiesettanulmánytszeretnékbemutatni,
melybenegyrésztKoselleckatörténetíráselméletigényénektörténetét
kötiegyközhelyérvényességénekbukásához,másrésztpedigkonkré-
tankifejti,hogyminttörténetírónakmiistulajdonképpenimódszere.
Hapedigezeketsikerültbemutatni,akkorválaszolnunkkellegyfon-
toskérdésre,mégpedigarra,hogy:haahistorikaatörténelemelbe-
szélésénekalehetősége,ésatörténelemelméleteazoknakamódsze-
reknekagyűjtőneve,amelyekatörténelemlehetőségeitmódszeresen
bemutatják,akkornemlehetséges,hogyezektulajdonképpenazonos
érvényűek?Hapedigezvalóbanígyvan,akkornemismétegyszel-
lemtörténetielvabszolutizáljaateljestörténetírástahelyett,hogyteret
engednealehetőségekérvényesítésének,atörténetíróáltalunkjelzett
alapfeladatának?
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4.Azidődenaturalizálása.Kéteset

Atörténetiidőfelfogásváltakozásanagybanköthetőazidőnek
atermészetestérmetaforikaszerintielképzelésétőlazidőhorizontszerű
térmetaforikájánakelképzelésefeléirányulóváltozásaihoz.23Azidőfel-
gyorsulásánakaképzetenagyonsokbanszétfeszítetteazaddigita-
pasztalatainkatéstörténetipéldáinkat,nemaforrásokhihetőségéttart-
vaszemelőtt,hanemaztkifejezve,hogybizonyosdolgokraegyáltalán
nincsvagymásokranagyonisszükségünkvan.Habáratérmetafo-
rákegyedültesziklehetségessé,hogyazönmagábanmegfigyelhetetlen
időrőlmegfigyeléseketvégezzünk,sőt„ahistóriamástudománytól
valókülönbségétéppenebbenametaforikábanélimeg”24deater-
mészetiállandóságmetaforizáltjárólezafolyamatahorizontszerűidő
nem-állandóságotmutatómetaforizáltjáratevődöttát.Ígyfoglalható
összeazittkövetkezőkétfontosesettanulmánytartalma,melyekpers-
pektívábahelyezikszámunkraatartam(Dauer),aváltozás(Wandel)és
azújdonság(Neuheit)szavakjelentéseit.

4.1.Ahistoriamagistravitaetoposzánakjelentésvesztése

Ahistóriamintazélettanítómestereegyolyantoposz,melynekér-
telmétnemfeltétlenültudjukmanapságbiztoskézzelhasználni.Ez
Koselleckfontoskiindulópontja.Akifejezésbizonyosértelembenje-
lentésétvesztette.Azokatörténetek,melyekegykoronpéldaanyaggal
szolgálhattak,hogyajelenbelifeladatainkatmegoldjuk,érvényüket
vesztik,nemhasználhatóak,nincspéldaértéküktovább,csakabban
aszituációban,amelybenmegszületnek.EztKoselleckafogalmakidő-
eltolódásokszerintijelentésváltozásainkeresztülvilágítjameg,egy
olyanmódszeráltal,amelyetőfogalomtörténetnek(Begriffsgeschich-
te)nevez.Afolyamat(mármintazelmúlttörténetekpéldaértékének

23Nemvéletlen,hogyKosellecka„metaforika”szóthasználja.Ametaforamint
azonosításonalapulójelentésváltozásszóképealegmegfelelőbbarra,hogyki-
fejezze:atörténelemésazelméletkézakézbenjárnak.

24Kosellecki.m.305.o.
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leépülése)végigkísérhetőahistóriaésatörténelemfogalmainakhaszná-
lataésazáltalukközvetítettjelentésekvezérfonalátkövetve.25AHist-
orie,historia,históriaszavakelsősorbanatörténetekrőlvalótudósítást,
atörténetielbeszéléstjelentették.Atörténelem(Geschichte)fogalma
viszontinkábbmagukraatörténésekrevonatkozott,mintsemannak
elbeszélésére.Inkábbjelentette„magátazeseményt,illetveazelköve-
tettvagyelszenvedettcselekedetekkövetkezményeit.”26Ennekazután
olyanfejleményeilettek,hogymiközbenaGeschichteegyrenagyobb
terethódított,addigaHistorieháttérbeszorult,deúgy,hogyjelentése
átvándoroltatörténelemszemantikaimezejébe.AGeschichtekollektív
módonszingularizáltaatörténeteket,ésmindinkábbegybeesettazok
elbeszélésével.„Ahogyatörténelemminteseményésatörténelem
mintbeszámolómindinkábbegybeesett,úgykészülődöttnyelvileg
aza’transzcendentális’fordulat,melynekazidealistatörténetfilozó-
fiátköszönhetjük.”Ezzel27együttjártazis,hogymivelatörténelem
ésatörténelemmegismeréseegybeesett,atörténelemmegismeréseés
tapasztalata,nemproblémákújszempontokszerintiismétléselett,ha-
nemezekújratermelődése.Teljesennyilvánvalóennekkövetkeztében,
hogyegyilyenfolytonosantovatűnő,sajáttapasztalatiságávalegybe-
esőentitásnemlehetazonosapéldátmutatótanítómester,amindig
elővehetőpélda-vagymintagyűjteményelképzelésével.Azerőésér-
telem(gondoljunkcsakHegelfenomenológiájára)németidealizmusbe-
likifejezéseiszinténhordozzákeztafogalmilagdiszpozicionálható
konfliktust.Azerőkmindigkivonjákmagukatameglevőértelmek
kifejezéseialólésmagukiserővéalakulnak.„Haegyszeratörténés
nemegyéb,minteredendőenegyszerierőkütközéseésegymásután-
ja,akkorodaatörténelmielőképekközvetlenalkalmazhatóságasaját
helyzetünkre.”28Afogalomtörténetazonbantovábbproblematizálja
feltevéseinket.

25Koselleck:Historiamagistravitae.Atoposzfelbomlásaamozgásbalendült
történelemújkorihorizontján,in:Uő.:Elmúltjövő,17–41.,kk.52.etpassim

26Kosellecki.m.52.o.
27Uo.
28Kosellecki.m.61.o.
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Atörténelemésatörténelemfilozófiájakomplementerfogalmak,
vagyiskétolyanvizsgálódásifelülettelrendelkeznek,melyekkiegyen-
lítikamagukterületébenemférőhiányosságaikat.Azonbanezeb-
benahelyzetbenteljesenfeladható,mégpedigannakköszönhetően,
hogyimmársemmisemállannakazútjában,hogy„atörténelemfi-
lozófiáváváljon”.Eseményéselméletnincsenekmegegymásnélkül.
Nemkiegészítik,hanemmindenesetben,ésmindenpontonésfázis-
banmegvilágítjákegymást.Ennekajelenlegiesetünkbenkétfontos
következményevan:

Azegyikaz,hogyatörténelemnemannyiraátírhatóésezáltal
meghamisítható,hanemsokkalinkábbátírhatóésezáltalalakítható,ma-
nipulálhatólett.„Atörténelemcsinálhatóságánakképzetemegfosztotta
trónjátólarégihistóriát.”29Amanipulálhatóságazonbanittnemjele-
nikmegnegatívértelemben,csakegyszerűenaztazújdonságotfejezi
ki,hogyatörténelemamindenkoritapasztalatokszerintfolyik.Ama-
nipulációésacsinálhatóságittnemaztjelenti,hogyvalamielferdül,
kicsúszikigazmedréből,hanemhogyazátírásigényétmagaegytelje-
senújeseményadja,amelysemmilyenkörülményekközöttnemvolt
kiszámítható.

Amásikkövetkezménysokkaldiszciplinárisabbjellegű.Mégpe-
digazzalhozhatókapcsolatba,hogy„atermészetbeágyazódótörté-
netekpotenciálisegyöntetűségeésismétlődéseettőlkezdveamúltra
vonatkozott,magaatörténelempedigolyannyiraeltávolodottater-
mészetiségtől,hogyimmárlehetetlenvoltrólaúgyfilozofálni,mint
egészenodáigatermészetről.”30Ennekafolyományakéntléphetfelaz,
amitatermészettörténet,ahistorianaturalisnévvelilletnek,hiszenim-
márahistóriaésatörténelemegybeolvadásávalkülönválikegymástól
atermészetésatörténelem.

Ennekazapródiszciplínatörténetnek,amelyetafogalmakjelentés-
vándorlásainaksegítségévelrekonstruáltunk,különlegesjelentősége
van,hiszenmegragadhatóvátesziazt,hogyKantnálésanémetide-
alizmusbanmegjelenőtörténelem-mint-észtörténetkoncepciójamellett

29Kosellecki.m.68.o.
30Kosellecki.m.64.o.
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hogyférmegmindazoktatás,mindazegyesszerzőkéletművénbelül
atermészettörténetdiszciplínája.Azelsőtipikusésztörténetivallásfel-
fogás,vagyisaVallásapusztaészhatárainbelülkoncepciójánakmeg-
születésenagyvonalakbanegybeesikazzalazidőszakkal,amikorKant
Königsbergbentermészettörténetetésfizikaiföldrajzottanít.31Ahege-
lielképzelésekisnagyonjólmegférnekugyanebbenakeretben,hiszen
haatörténelemnemegypéldagyűjtemény,hanemegyésugyanazon
folyamatazemberiségnevelésére,pontosabbanannaktudatosítására,
hogyatapasztalatokbőventúlmutatnakazaddigészlelteken,akkor
világosanjuthatunkvisszaahhozakiindulóponthoz,hogy„minden
múltbélipéldaerejétveszti”.32Deegyúttalvilágosnaktetszikatörté-
netihaladáskoncepciójais,hiszenezláthatóanösszefüggazzal,hogy
miközbenatörténelemnemoktatcselekvésre,megtaníthatarra,hogy
hogyankészülhetünkfelmásfajtareakciókéselvekkimunkálására.33

Negatívmódonmotiváljaatökéletesedést.EztfejezikiaKoselleckta-
nulmányánakutolsómondatakéntszituáltHenryAdams-idézet:„All
theteachercouldhopewastoteach(themind)reaction.”34

Amiazonbanegyközhelyfogalmilagvéghezvittelemzésének
egyiklegfontosabbkonklúziójakéntmegjelenhet,aztmégaszövegtest-
benmegfogalmazzaKoselleck:

Az,hogyazidődifferenciálásáravagyunkkényszerítve,nagyban
agyorsuláséslassulástapasztalatánakköszönhető.Mármostazidő-
felfogásunkebbenahelyzetbenmenthetetlenülmegváltozott,ésezt

31Mitöbb,atermészetiutópia(Rousseau)isakkorléphetfel,amikoratörténe-
lemésatermészetmárnemvilágítjákmegyegymást.Vö.ehhezKoselleck:
KritikundKrise.EineStudiezurPathogenesederbürgerlichenWelt,Suhrkamp,
1959,kk.132–157.o.

32Koselleck:Elmúltjövő.Atörténetiidőkszemantikája,65.o.
33Ezperszemégnemzárjakiazt,hogyezekatörténetfilozófiákúgymond

„szubsztantívak”legyenek,vagyisegykonkrétcélelérésétállítsákavilágbe-
li,történetifolyamatokelé.Anémetidealizmusgondolkodásábanrendkívül
összetettenkeveredikegymássalatapasztalatleírásaésarendszerfilozófiák
belsőlogikája.

34Szabadfordításban:„Minden,mitegytanárremélhet,hogymegtaníthatvi-
szonyulni.”.Kosellecki.m.72.o.
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alegbiztosabbanállíthatjuk.Atermészetugyanisamagaidőállótár-
gyaivalnemtudjaazemberekidőtapasztalatátatermészetitérbenme-
taforizálniakkor,amikormagukbanajelentésekbenismobilitásokés
átfedéseklépnekéletbe.Miközbenazegyikjelentéskiüresedik,amá-
sikfeltöltődik.Méghaezkétségtelenülugyancsaktérbelijellegűlesz
is,denemtermészetszerű.Atermészetugyanisfogalmilagszintén
önállósodik,tehátelkülönültjelentéseleszatörténetihezviszonyít-
va.Erreadválasztmindahistorizmus,mindahaladáselvűtörténet-
filozófia,mégpedigazzal,hogymindkettőagyorsulásésalassulás
időitapasztalatait„közvetettviszonybaléptetteatörténelemmel”.35

Atörténelemszókettősjelentésvonzatátegyenkénthasználtaki,ésmi-
közbenazegyik(ahaladáselvűtörténetfilozófia)atörténelmetmagát
minttranszcendáltegységettartottapéldaértékűnekazegyesesetek-
kelszemben,addigamásik(ahistorizmus)azegyesesetekettartotta
példaértékűnekatranszcendáltegységgelszemben.Ennekkövetkez-
ményevoltazutánmindkettőnekaválságais:mindkettőszkeptikus
atörténetikutatáslétjogosultságávalkapcsolatban.„Egymúltbélipél-
da,haszerepelisatananyagban,mindigkésveérkezik.Ahistorizmus
csakisközvetettenviszonyulhatatörténelemhez.Másszóvalahisto-
rizmuskivonjamagátatörténelemalól,amelyviszontfolyamatosan
felfüggesztiatörténeti-praktikustudománykéntfelfogotthistorizmus
lehetőségénekfeltételeit.”36

Koselleckbajaahistorizmussalszembenebbenahelyzetbenvé-
gülisaz,hogyazemlítettdiszciplínaállításaszerint,atörténetekből
semmiújatsemlehettanulni,ugyanakkoratörténettudománytatan-
anyaghozszámítja.37Ezzelaporetikushelyzetbekerül,mégpedighajól
értemazért,mertnemtudjakutatásielvekreváltaniaztafelismeréstés
megváltozottidőtapasztalatot,amelyeta18–19.századbanészleltek.
Aproblématulajdonképpentehátabbólfakad,hogyahistoristatu-
dós,atörténettudománymódszerességétésaresfictaebevonhatóságát

35Kosellecki.m.72.o.
36Kosellecki.m.72–73.o.
37Vö.Koselleck:Zeitschichten.StudienzurHistorik,Suhrkamp,Frankfurt/Main,

2000,316.o.
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nemlátjahasználhatónakésfolytonosanegymásravonatkoztatható-
nak.Amódszertcsakegybizonyoshelyzethezképeskötni.Aztegy
másikhelyzethezkontrasztkéntnemtudjahozzárendelni,csakattól
totálisanelválasztani.Ezzelpedigelvesztiannakesélyét,hogyatör-
ténelemkutatásánakmódszertanátkidolgozza,holotttisztábanvan
atörténetijelentésekkontingenciájával,melymindigegyelméleten
keresztüljutfelszínre.Aproblémavégülisabbanaformulábanfog-
lalhatóössze,hogy:ahistorizmusislehetkutatásianyag,denemszolgál
kutatásielvekkelésszempontokkal,melyeknemcsakegyhelyzetrelennének
alkalmazhatóak.Anyaglehet,demódszernem.

Azzal,hogyeztmondjuk,egybenvédelmünkbevesszükKosel-
lecketazesetlegesváddalszemben,hogynemválasztjaelegymástól
kellőképpenatörténelemelméletét–mintatörténelemkutathatóságá-
nakelméletét–,ésatörténelemfilozófiáját.Mintlátjuk,aproblémák
forrásaéppenazahistorizmusesetében,hogynemteszkülönbséget
amódszertanésatörténetfilozófiaközött.Mitöbb,Kosellecképpen
azelméletigénykialakulásánakesetérealkalmaztasajáttörténetírói
módszerét.Demielőttbelemennénkennektárgyalásába,lássuk,hogy
egy,azelméletigényszempontjábólsemlegesfogalompáronkeresztül
hogyanvilágítjamegazidődenaturizálásánakelvét.

4.2.Haladáséshanyatlásminttörténelmifogalmak

Afogalmaktörténeténekáttekintéseebbenazesetben38egykonkrét
(mondhatniKoselleckáltalgyűjtött)jelenetelbeszélésévelkezdődik.
Aszokásszerintaprotestánsnémetkézművescsaládházábanafris-
senkonfirmáltgyermekakeresztényközösségbevalóbeavatásaktu-
sa(akonfirmációsünnepség)utánazebédlőasztalnálmegkapjaélete
utolsószülőipofonját(mintmindenki,akigyereklétéreaszülőiasz-
talhozakarleülni),ésutoljárakellállvaelfogyasztaniaazételt.Ennek
nyománülhetleezentúlafelnőttekkelegyasztalhoz.Ahallottemlék

38Koselleck:FortschrittundNiedergang.NachtragzurGeschichtezweierBe-
griffe,in:Niedergang.StudienzueinemgeschichtlichenThema,Hrsg.:Reinhart
Koselleck–PaulWidmer,Klett-Cotta,Stuttgart,1980,214–230.o.
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szerint,amikorakis,nemkonfirmáltHeinrichGrupeegyszerúgyültle
afelnőttekasztalához,hogynemcsakpofont,desemmilyenbüntetést
semkapottezértatettéért,abékétlenkedőédesanyaférjéhez,gyerme-
kükapjáhozfordult,éskérdezte,mirevéljeazesetet.Aférfiválaszaez
volt:„Ezahaladássaljár”.(DaskommtvomFortschritt)39

Atovábbielbeszélésutánkiderült,hogyakifejezésértelmetel-
jességgelismeretlenvoltafiatalkézművesfiszámára.Mitöbb,afalu
semértette,bárkitőltudakozódottannakjelentésefelől.Afolyamatot,
melyrőlszóvolt,ugyanismásszóvaljelöltékabbanazidőben.Egyszo-
kásfelbomlásátsokkalinkábbahanyatlás(Niedergang)szósegítségével
fejeztékki.Mitöbb,teljesenárulkodómódonaz„ezahaladássaljár”-
formulaáltalánossága,vagyishogyazapanemkötimagátegyhagyo-
mányhoz,hanemahagyományleépítését,vagyisahagyománykizárá-
sátmagáttekintiazesetmagyarázatának,nosezegyfajtakülsődleges
vagyegyetemesfoglalatotadazeseménynek.Énebbenazesetbenezt
tekintemKosellecksarktételének.Egybizonyoshagyományitt,mint
említettük,kizárul,éssemmiképpensemmegváltozik.Ahagyomány
elkellfelejtődjönahhoz,hogycselekedeteketmeglehessenváltoztatni.
Hiszenahagyománybólcsakkilépnilehet,nemlehetaztmódosítani.
Ennekalapjánmondhatjuk:bizonyostársadalmi-politikaiösszhatást
kellgyanítanunkazelbeszéltesettanulságaimögött,valamiáltalános
ésnemhelyhez,azeseményekkonkrétteréhezkötöttváltozást.Valami
menthetetlenülelfelejtődött,demivoltaz,ésmilépettahelyébe?

Azesetetfőlegfogalmiszintenkövetjükfigyelemmel.Nos,tudjuk,
hogyahanyatlásésahaladásszavakvalamimozgástjelölnek,melyet
acsillagokésmáségitestekleírásárahasználtakakoraicsillagászat-
ban,ésezektérszerintijelentéseöröklődötttovább.Ezatermészeti
metaforikaazonbannemsokbantarthatóabbanazesetben,hogyha
ahaladásszóvalvalamilyentársadalmi-politikaiváltozásegyetemes-
ségétállítjuk,márpedigazesetszerinteztkellállítanunk.Ameta-
forikaittistérbelikellmaradjon,denematermészetinagysághoz,
hanemazidőbelisíkokeltolódásáhozfogkötődni.Atörténésztézi-
seennekköszönhetőenígyfoghangzani:„[...]ahaladásazzalvált

39Kosellecki.m.214.o.
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újkorifogalommá,hogykizáródottvagyfeledésbemerültatermészet-
hezkapcsolódóháttérjelentése.”40Amegfogalmazásnagyonlényeges,
hiszezzelKoselleckkonkrétankimondja:ajelentésekmegváltozása-
kornemfeloldódik,hanemkizáródikazilletőjelentés.Eltűnikegy
bizonyosérvényességszintjevagyfoka,ésegymásiklépahelyébe.
Dehogyazegyiketmegértsük,megkellhozzátalálnunkamásikatis.
Aproblémákatperszeazokozza,hogymindezeketajelentéseketugyanazaszó
hordozzavagyhordozta.

Ahaladás-hanyatláspárosnaktehátugyanúgyelkellettveszíte-
nietermészetimetaforikáját,mintahogyanaforradalomfogalomnak
is,41amelyeredetilegszinténcsillagászattanijelentésselrendelkezett.42

Atermészetimetaforikatehátegymásfajtametaforikájútérbeliséggel
helyettesültésszabtaátatörténetivizsgálatot.Afogalomtörténetének
Koselleckszerinttöbbállomásavolt.

Azantikvitásbanahaladásésahanyatlásúgynevezettszukcessziós
fogalmak(Sukzessionsbegriffe)voltak,vagyisolyanegymássalszemben
állófogalmak,melyekjelentéseegymássalteljesenszimmetrikus.Akét
fogalomteljesenegyértelműenviszonyulegymáshoz,nincskonflik-
tusazeljövendőeseményeknekamostanivagymúltbeliesemények-
kelvalóösszehasonlításában.Mitöbb,arégebbenkifejlesztettfogalmi
apparátusnagysegítségetnyújt,pontosabbanazegyetlensegítséget
nyújtjaajelenésajövőmegítélésében.Múlt,jelenésjövőegymástól
szeparáltak,elválasztottak,azegyiksegítamásikatkülönállóságában
megérteni.Ugyanígytevődöttátafogalmakegybizonyosjelentése

40Kosellecki.m.216.o.
41Uo.Illetvevö.Koselleck:Aforradalomújkorifogalmánaktörténetikritériu-

mai,in:Elmúltjövő.Atörténetiidőkszemantikája,75–99.
42Kosellecktőlfüggetlenülperszerengetegilyenpéldáthozhatnánk,melyek-

kelszerzőnknemfoglalkozik.Ilyenlehetaszinténcsillagászatialapjelentés-
selvagyháttérjelentésselrendelkezőepoché-korszakfogalmais.Ennekpedig
rendkívülnagyhatástörténetevoltazokbananémetországitörténetiviták-
ban,melyakorszakküszöbnemtermészeti,hanemtársadalmi,vagyismodern
értelmérevoltakkíváncsiak.Errőllásd:HansBlumenberg:EpochendesEpo-
chenbegriffs.AspektenderEpochenschwelle:CusanerundNolaner,in:Die
LegitimitätderNeuzeit,Suhrkamp,FrankfurtamMain,1976.
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ajelenségekértelmezésére.Afogalmakjelentésenemváltozottata-
pasztalatokváltozásával.„Apolgárháborútmégmindigabetegség
orvosimetaforikájaszerintírtákle,nagyontávolattól,hogyajövő-
bemutatóhaladásmelletttennékleavoksukat.”43Ebbenazesetben
ahaladásésabukásegybetagozódik,deúgy,hogyazegyiklehatárol-
jaamásikat.Atermészeteselmúlásgátatszabafejlődésnek.

Aközépkorbanakétfogalomegymáshozvalóviszonyaannyiban
változott,hogyaszimmetrikussávált,denemegymásellenébenjelen-
tekmeg,hanemegymástólvalóállandófüggésben.Tehátnemellenfo-
galmakvoltak,hanemkorrelatívfogalmak.Ezekazonbanmégszintén
atermészetimetaforikábólmerítkeztek.Azemberbiológiaihasonla-
tosságúleszármazásaazIsteniből(SzentÁgostonfogalomhasználata)
megsemteremthettealehetőségetarra,hogyazemberbizonyoskö-
rülményekközöttvédekezzenaváratlankörülményekellen.Ilyenkö-
rülményekugyanisnincsenek,ésnemislehetnek.AzIsteniésazem-
beriaszimmetrianemteszilehetővé,hogyegymásellenébenfejtsék
kimindkettentevékenységüket.Azemberikicsinység,végességértel-
mezhetőségeennekköszönhetőencsakszoteriológiai.

Alegnagyobbváltozásazonbanakkorkövetkezettbe,amikorafo-
lyamatésazeddigifogalomhasználat,ahaladás,aprogressuskétje-
lenséghatásaalákerült.Azegyikarégimetaforikadenaturalizálódása,
amásikpedigazidőiesülés(Verzeitlichung).Azelsőegészennyilván-
valóanarravonatkozik,hogyezzel,azistenivelszembenibiológiai-
morálisbukásszindrómafelszámolódik.„Ahanyatlásasszociációjának
kiiktatásávalegyvégetnemérőhaladásvehetikezdetét.”44Amásik
esetbenpedigaztkellelmondanunk,hogyezegyenesenvezetettaje-
lenlegifogalomhasználatkialakulásáhozis.Aközépkorifelfogásazt
mondja:„Senkisemtökéletesedhet,csakakitávolabbitökéletesedés-
retörekszik.”Ezpedignemaföldilétrevonatkozott.Azzal,hogy

43Koselleck:FortschrittundNiedergang–NachtragzurGeschichtezweierBe-
griffe,in:Niedergang.StudienzueinergeschichtlichenThema,Hrsg.:Koselleck–
Widmer,1980,214.o.

44Kosellecki.m.221.o.
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„eztaszemélyeslélekrevonatkozótételtátalakították”,ésegyegy-
séges,deföldicélirányosságrautalták,sikerültegyetemessétenniafo-
galmat.Ahogyanatörténelem,úgyahaladásfogalmaisúgynevezett
kollektívszingularitástkapott.Nyelvilegtehátanémetnyelvtanki-
fejezéseszerintKollektivsingularlett.45Mindezegyteljesésvégtelen-
ségébenegyedifolyamatrautal,melynemprognosztizálható,hiszen
ateljestapasztalatiegységmindigegyedivétudválniabbanapillanat-
ban,amikorvalamelybeláthatatlanságérvényébőlkilendíti.Deebben
afolyamatbanéppenazáltalvagyunkazállandóésáltalánoshala-
dásban,hogyezekafolytonosankiszámíthatatlanelemekhihetetlenül
gyorsegymásutánbankövetikegymást.Ebbenazegyetemesértelmé-
benhasználjaCondorcetisafogalmat,akiazemberiséghaladásáról
nemegyegyedilegmindigváltozócselekedetszerintbeszél,hanem
általánosmódonegyolyanszerint,„melynekmindenegyedihaladás
mintgondolatiszubjektumnakalávanvetve.”46Ezahaladáskonceptus
azonbannemkellfeltétlenülmindigatörténelemkollektívenszingulá-
risfolyamatávalazonosértelműlegyen.PéldánakokáértVoltaire-nek
azoptimizmusellenikirohanásai,alegjobbvilágokelméletemintatö-
kéletesedésvilágaellenimegnyilvánulásaiiserremutatnak.Éppen
hogynagyonkönnyenmegfogalmazhatóakahaladásilyenértelmének
ellentmondásoselemei.

„Azemberhaladásraítéltetett,arra,hogymindenerőfeszítését
atermészeterőineklegyőzésérefordítsa,civilizatórikuselemekethe-
lyezzenbelemindennapjaiba,hogypolitikailagszervezzemegmagát.”
Deezcsakazéremegyikoldala,azegyiklehetségesmegfogalmazás.
„Amásikígyhangzik:[ezzel]elveszítjükatermészetesártatlanságun-
kat,elbuknakazerkölcsök,anyelvinstrumentalizálódásávalfizetjük
megazérzésésazészegységét.”47Ahaladásdekadenciáttermel.En-
nekagondolatnakamegfogalmazása,melyRousseau-hozköthető,és
melyettöbbekközöttKantishűenkövetett,azleszakövetkezménye,

45Uo.,224.o.
46Uo.,225.o.
47MindkettőKosellecki.m.227.o.
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hogyfelszínrekerülahaladásfogalmánakapóriája.Miközbenahala-
dásésahanyatlássemnemszukcessziósellenfogalmak,sempedigaszim-
metrikusankomplementerfogalmak,a„természetietlenedőtermészetme-
taforika”ésazidőáltalikomolymeghatározottságmiattmegoldhatat-
lankonfliktusbalátszanakkerülni.„Ezpedigazakülönbség,amely
azelejétőlfogvahozzátartozikahaladáshoz.Ezmutatráapóriájára,
arra,hogyhogynemtudjautolérniazt,amitőmagaindítottel,vagy
máskéntfogalmazva,hogyahaladástervezésenemtudjaazösszes
iránytkövetni,ésa’haladásmaga’azemberekfejefölötthaladel.”48

Ígyzárjaszerzőnktanulmányátafentemlítettkétfogalomról.Ata-
nulságpedig,hajólértelmezem,kettős.Koselleckugyanisegyrészt
sikeresenalkalmazzaafogalmakjelentésénekkövetésénalapulótör-
ténetfeltárómódszerét.Világosankötötteösszeafogalomjelentéseit
ésazidőmúlásávalfoglalkozóókori,középkoriésújkoritapasztalato-
kat.Másrésztpedigarraengedkövetkeztetni,hogyvalamiprobléma
merülfelateljeskoncepcióvalkapcsolatban.Mégpedigabbanakér-
désbenmegfogalmazva,hogy:alkalmazható-eahaladáséshanyatlás
fogalmamagáraarraafolyamatra,amelybenatörténészmunkálko-
dik?Afogalmaktörténeteneméppenaztmutatja-efel,hogycsakegy
ilyenfogalmiésnemtevőlegessegítővagybeavatkozóapporttalvi-
szonyulhatunkazeseményekhez?Pontosabban,ahogyanahaladással
szembenlépéshátránybanvannakazok,akikbennevannak,úgynincs-
eatörténészislépéshátránybanafogalmilagösszesűrűsödőjelenté-
sekfeltárásában?Amikorpedigsajátalaptézisénektörténetérőlbeszél
ahistoriamagistravitaekapcsán,nincs-eugyanebbenahelyzetben?Ho-
gyanlehetelméletetalapítanialehetségeselméletekrőlakkor,haazt
tárjukfel,hogyazelméletalkotásmagaiskontingens?Mivanakkor,ha
magáraazilletőtörténészrealkalmazzuksajátelveit?Ennekmegvála-
szolásávalfolytatjuktanulmányukat.Decsakazután,hogytisztázzuk,
pontosanmiisKoselleckfelfogásaatörténetfilozófiaéstörténetírásvi-
szonyáról,ésmibenisállazidőezenúj,határozottabbfelfogása,amely
annakhorizontszerűségét,kiszámíthatatlanságáthirdeti.

48Uo.,230.o.
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5.AtörténelemelméletproblematikájaKosellecknél
(Történelmikategóriákéstörténelmifogalmak)

Azelőbbiekbenfelvetettproblematikára,vagyis,hogymennyibenne-
hezítimegahelyzetünket,haatörténetírórasajátmódszerétalkal-
mazzuk,teháthakimutatjuk,hogyelméleteiéppensajátmagukfelől
alegképlékenyebbek,Kosellecknekegyérdekeselkülönítésébenkap
lehetségesmegoldást.Ezazelkülönítésfurcsamódonsajátmetodiká-
ja(mintatörténetírómetodikája)éstörténetfilozófiaiálláspontjának
azonosalaprólvalótárgyalhatóságábanjelenikmeg.Koselleckugyan-
iskomolyanelkülönítiegymástólatörténetifogalmakatésatörténeti
kategóriákat.

Atörténetifogalmakazok,amelyekáltalatörténetielemzéselvé-
gezhető.Azokafogalmak,melyektöbbértelműek,ésamelyekolyan
jelentéseketegyesítenekmagukban,amelyekteljesenellentéteselőjel-
lelegyazonszóbanjutnakkifejezésre.Aszavaktehátminttörténelmi
fogalmaknemegyszerűencsakmegkövültbetűk,amelyeknekinstru-
mentálisszerepükönkívülnemsokhasznukvanatörténetírószámá-
ra,hanemgyűjtőhelyek,azonosnyelvireferenciáktalálkozásipontjai,
amelyekegybefogjákajelentéseket.Ajelentésekváltozásaakkorra-
gadhatómegértelmesen,havan,aminkeresztülvizsgáljuk,vagyha
van,amiegységetteremtsen,vagyisamiazelmesélhetőség,előadha-
tóságegységétmegvalósítsa.Aszavaktehátminttörténelmifogalmak
képesekarra,hogyatörténészkutatásaitmódszertanilagirányítsák.

Atörténetikategóriákazonbanpárhuzambaállíthatóakazzal,amit
Koselleckahistorikárólmond.Miközbenahistorikaalehetségestörté-
nelemfeltételeitadja,addigatörténelmikategóriákisvalaminagyon
hasonlótmutatnak.Atörténetikategóriákolyanformáliselvek,me-
lyeknemkövetikakonkrétfogalmikutatást,hanemannakirányvo-
nalátszabjákmeg.Ilyenpéldánakokáértazakétidőfogalom,mely
alapvetőenmeghatározzamindenhétköznapitapasztalásunkat.Ata-
pasztalatitérésavárakozásihorizontolyanfogalmak,melyekdinami-
kussá,vagyisteljesmértékbenidőbelivéteszikatörténetimegismerést.
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Azzaldacolnak,amitKoselleckúgyjellemezettaközépkorralkapcso-
latban,hogy„amúlt,ajelenésajövősarkítottsága.”49Azidőezek
szerintnemkülönállórétegekrebomlik,hanemegykvázivégtelen
tapasztalatikontinuumkénttételeződik,ésezaz,aminbelülagyor-
sulásvagyalassulásképzeteimegjelenhetnek.Nagyonlényeges,amit
Koselleckerrőlazidőfogalomrólésalapelemeirőlmond:„Haakövet-
kezőkbentapasztalatitérrőlésvárakozásihorizontróltörténetikate-
góriákkéntesikszó,bocsássukmindjártelőre,hogyakétkifejezést
nemforrásnyelvifogalmakkéntvizsgáljuk.”50vagyisnemolyanok-
ként,melyekrőlfogalomtörténetikutatásbankelleneszámotadnunk.
Ezekaszavaktehátsokkalinkábbposztuláltak,mintfelmutatottak
vagykikutatottak.Deazidézetígyfolytatódik:„Sőt,tudatosanle-
mondtunkeredetüktörténetilevezetéséről–mintegyszembeszegülve
azzalamódszertanikövetelménnyel,amelyahivatásosfogalomtörté-
nésztkötelezi.”51Tehátebbenazesetbennematörténelemfeltárásának
akérdésévelvagyunkkapcsolatban,hanemazzalazegészenlényegre
törőmegállapítással,hogynéhamegkellfogalmaznunkaztazelmé-
letetis,amelyneknyománamindigakutatásiszituációkhozillesz-
kedőelméleteketkialakítjuk.„Vannakazonbanolyankutatásihelyzetek,
amelyekbenatörténeti-genetikaikérdésekmellőzéseélesíthetiatörténelemre
magáravetettpillantást.”52Tehátegyenesenszükségvanarra,hogyne
historizáljuksajátállapotunkat.Kelllegyenelméletünknekegyolyan
része,melynemkutatható,demelyakutatásielvekkialakításátirá-
nyítja.Koselleckisaztmondjatudniillik,hogy:„Hamellőznénkmin-
denmetahistorikusmeghatározást,amelyatörténelemidőbeliségére
irányul,kifejezéseinketazempirikuskutatásraalkalmazvanyomban
belekeverednénkhistorizálásunkvégtelenörvényébe.”53Enneknyo-
mánkellmegfogalmaznunkválaszunkatarraakérdésre,hogymikor
Kosellecksajátnézőpontjának,vagyisazelméletigényénekatörténeti

49Kosellecki.m.216.o.
50Koselleck:Tapasztalatitérésvárakozásihorizont–kéttörténetifogalom,in:

Elmúltjövő.Atörténetiidőkszemantikája,401–430.,kk.402.o.
51Uo.
52Uo.–kiemeléstőlem.Z.D.
53Uo.,407.o.
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gyökereitvizsgálja,nemkeveredik-eazönellentmondásba?Ezavá-
lasz:nem.Éspedigazértnem,mertmindigcsakegybizonyospontig
megyelatörténetifeltárásban.Aztpéldáulmindigkülönlegespozí-
cióbaállítja,hogyazidőbeliségmásfelfogásávaloperálaháttérben.
Mivelezafelfogásatapasztalatitérésavárakozásihorizontszerint
strukturálódik,ésmivelezeknekakategóriáknakazeredetétegycsep-
petsemigyeksziktisztázni,aztkellmondanunk,hogyteljesenkorrekt
sajátelképzeléseivelszemben,ésnemadalkalmatarra,hogyönellent-
mondásbakerüljön.Hasajátposztulátumait,alegáltalánosabbkategó-
riákatisfeldolgozná,végtelenregresszusbakerülne,hiszenfolytono-
sankérdésessétennésajátkiindulópontját.54Posztulátumaitsenkisem
tesziazonbankétségessé,ésKosellecktulajdonképpenúgytesz,mint-
haposztulálnáatörténetikategóriákatelemzéseiben.Mindezazonban
csakféligigaz.Ugyanisazidőbeliséghorizontjánakfurcsaepisztemo-
lógiaikettőségevan.Lássuk,miistörténikitt.

1.Atapasztalatitérésavárakozásokhorizontjaegyrészthistorikai
alapelv.55

2.Ugyanezekazonbanbebizonyítottanannakakornakatermé-
keiszóhasználatukkialakulásában,amitatörténelmi„újkor-
nak”nevezünk.56

54Koselleckegykritikusaúgyérzi,hogyszerzőnkhibátkövetelazzal,hogy
élesenelválasztjaegymástólatapasztalatiteretésavárakozásihorizontot,és
megoldáskéntaképzelőerőkantifogalmáhozhasonlókoncepciótdolgozki,
amelyakétpólusközöttközvetítene.Koselleckvéleményemszerintéppen
asajátelméletérevalómódszertanireflexióvalszámolleazzal,hogyegyfajta
kétosztatúsémaszerintképzeljükelatörténelmitapasztalatokdinamikáját.
Azemlítettkritikátlásd:AndreasSchinkel:ImaginationasaCategoryof
History.AnEssayConcerningKoselleck’sconceptsofErfahrungsraumandEr-
wartungshorizont,in:HistoryandTheory44(2005).

55„Kétválasztottmetahistorikuskategóriánktörténetialkalmazásakulcsotad
atörténetiidőfelismeréséhez.”Kosellecki.m.413.o.

56„Eközbenegyúttalazisvilágossávált,hogysajátantropológiaifelvetésünk,
vagyistapasztalásésvárakozásaszimmetriájamagaisannakafordulatokban
gazdagkornakasajátosismerettermékevolt,amelybeneztazaszimmetriát
ahaladásjegyébenértelmezték.”Uo.
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Amindennapitapasztalataimbanvalahogyantehátmindigész-
lelemazidőt,deazelsőlátásrasenemhistorikaialapelv,senem
történetikutatásieredmény.Miközbenrájövökarra,hogytapaszta-
lataimésavárakozásihorizontomegyáltalánnincsenekátfedésben,
azonbanmégiscsakszükségétérzemannak,hogyegytartósankifejez-
hetőstruktúrákbanfoglaljamösszeismereteim.Ennekhatásáratehát
az,hogymiközbentapasztalataimaszimmetrikusvoltátészlelemel-
várásaimhozképest,mégiscsakkutatnifogomazokata„fogalmakat”,
melyekehhezazaszimmetriáhozkapcsolódnakvagyhasonlóképpen
aszimmetrikusak.Az,hogyatapasztalatitérfogalmátavárakozási
horizontellenfogalmakéntvizsgáloméskutatomazonbansemmilyen
feloldhatatlanellentétbennincsatörténetikutatásokalapforrásának
tekinthetőidőtapasztalatommal,vagyisazzal,hogyatapasztalatok
messzelehagyjákazelvárásokat.Hiszenéppenazonkeresztültartom
lehetségesnek,hogyegyelvárásokattükrözőszilárdszóformaolyan
jelentéstkapjon,mellyeleddignemrendelkezett.Aszavakvizsgálata
elengedhetetlenfeltételeannak,hogyfelfogjuk,hogyaváltozásmihez
képesttörténik.Azittfelsoroltelvektehátúgytűnik,folytonosanerő-
sítikegymást.

EztKoselleckakövetkezőképpenfoglaljaössze:„Kelltehátle-
gyenekatörténelembenformálisstruktúrák,melyeklehetővéteszik
azismételttapasztalatgyűjtést.Ígyviszonttapasztalásésvárakozás
különbségétisátkelltudnunkhidalniannyira,hogyatörténelem-
bőlmeginttanulságoklegyeneklevonhatóak.Ahistóriacsakisakkor
képesfelismerniafolyamatosanváltozót,haismeriazokatagyökere-
ket,amelyekbeatartósstruktúrákkapaszkodnak.Ezeketismegkell
találnunkésátkellvizsgálnunk,haatörténetitapasztalatokattörté-
nettudománnyáakarjukalakítani.”57

Ezafajtaeltökéltségpedigarrautal,hogyamitmegfogalmazha-
tunk,azmindigolyangyökerekkelrendelkezik,melyannakteljeski-
bontakozásátszabályozza.Ettőlelvonatkoztatnilehetetlen,deugyan-
úgylehetetlenegyjólmeghatározottelvnélkülbeszélniróla,lévén,
hogycsaklehetőségeketnyújt,nemkonkrétmegoldásokat.Ezazelső

57Uo.,430.o.
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elvvagytörténetikategóriaittazidőbeliségaszimmetriája,melylehe-
tőségetnyújtarra,hogyatörténelmetkülönbözőegyébaszimmetriák
megvalósulásaszerintkutassuk.Ezkonkrétanakoselleckifogalomtör-
ténetkutatásimódszerébenisjelenvan.Hiszenafogalmakrögzítettsé-
génekésnyitottságánakbonyolultjátékaittárjafel.Atörténelemelmélet
mintatörténetikutatásmódszertanatehátittmindenpillanatbanrészesül
egyimplicittörténetfilozófiából,melytapasztalatéselvárásaszimmetriáját
állítja.Azonbanteljesenszituációfüggőmarad,hogymilyenfeltárási
módszerbentételezzükeztazaszimmetriát.Ebbeazelképzelésbepedig
nagyonsokfajtatörténelemelméletbelefér,ahogyanatörténetikategó-
riákisrengetegtörténelmifogalmattudnakszerkezetébenéslefutásá-
banmegragadhatóvátenni.

Mielőttazonbanlevonnámavégkövetkeztetéseketatörténetírás
éselméletigényKosellecknélfennállókapcsolatáravonatkozólag,fel
kellemlítenemegyolyanesetet,melybenvilágosanlátszikaz,hogy
atörténetikutatásbanfellépőaszimmetria,vagyisegybizonyostörté-
netfilozófiaialapbelátáshogyanállfeloldhatatlanellentétbenaherme-
neutikaifilozófiaszimmetrikusidőkoncepciójánakelképzelésével.

Aszimmetriaésszimmetria(KoselleckésGadamervitája)

Ahistorikatehátáltalábanazoknakazelméleteknekaháttere,me-
lyekegytörténetiempiriko-kulturálisanyagfogalomrendszerénekta-
nulmányozásátkészítielő.Nemteljesmértékbenatörténetikutatás
egymódszere,sokkalinkábbviszonyulásformaegybizonyostörténeti
tényvagyfeltételezéskomplexumhoz.Ezaz,amiahistorikakosellecki
kifejtésénekegészétösszehasonlíthatóvátesziagadamerielmélettel,
vagyisegyáltalánmegadjaavitalehetőségét.Tulajdonképpenígybe-
szélhetünkarról,hogyaGadamer–Koselleck-vitafeleinemteljesen
beszélnekelegymásmellett,méghaalapbeállítottságukerreispre-
desztinálnáafentemlítettvitát.Ahistorikamintbeállítottságbelielem
maradmindazonáltalazegyetlenérvamellett,hogyakétgondolko-
dómondanivalójánakarchitektonikájátszemlélvenemválikmár-már
természetellenesséazigény,hogyazokatösszehasonlítsuk.
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Koselleckelsősorbanahermeneutikaimegértésnemnyelvivonu-
latárakoncentrál,pontosabbarrakérdezrá,hogyhogyanlehetanem
nyelvimegértéshermeneutikájátkifejteni,ésezzellehetővétenni,hogy
ahermeneutikauniverzalitásaatörténettudományikutatásraisérvé-
nyesmaradjon.Atörténelmifogalmakebbenazesetbennyelviekés
elevecsaknyelvilegképzelhetőekel,ellenbenatörténelmikategóriák
nemnyelviek,ésnemislehetnekazok.58

Akérdésfelvetésperszeelevefurcsa,hiszkétGadameráltalváltig
elutasítotttényezőrekoncentrál.Egyrésztarra,hogylehetségesnem
nyelvilegtagoltmegértés,valamintarra,hogyabeállítottságrólszólóel-
méletmódszerkéntfungáljon,atörténetikutatásmódszereként.Atörté-
nettudományszempontjábólanem-nyelvimegértésszinténproblémás
elképzelés,hiszenelméletilegfelszámoljaaztakonkrétanyagot,ame-
lyetkutat.Delássuk,hogymitértKoselleckhistorikán,hogymegfon-
tolhassukelméleténekagadamerihermeneutikáhozízesülőelemeit.

Ahistorikasokkalinkábbegygenerálóelvvagylehetőségfelté-
tel,mintmódszervagyszigorúkánon,vagyisa„történelemolyan
elmélete,melynemmúltbelitörténetekempirikusanfelderíthetőtény-
állásátvizsgálja,hanemarrakérdezrá,hogymikalehetségestör-
ténelemfeltételei[...]”59Atörténelemlehetőségfeltételeiéppenezért

58Ahuszadikszázadikontinentálisfilozófiábananemnyelvimegértésprob-
lémájaafenomenológiaegyikalapfelfedezése,vagyisérzékiéskategoriá-
lisszemléletekkülönbségénektárgyalásafolytánkövethetőnyomon.(Ennek
megkerülhetetlenklasszikusaEdmundHusserlmagyarulmégnemolvasha-
tóhatodiklogikaivizsgálódása.Lásd:EdmundHusserl:LogischeUntersu-
chungen,II.Band/2.Teil,Nijhoff,DenHaag,1984.,illetveMeiner,Hamburg,
1992.)Enneknyománkülöníthetőelegymástólpéldáulatermészetitárgyak
éstények,valamintegymondat,egyelmélet,egyszövegvagyegyköznapi
esemény,tehátakulturálistárgyakéstényekszemlélete.Husserlkéseiszö-
vegeibenazonbanakulturálisjavaknemverbálismegértésbengyökerező
lehetőségeketistárgyalja(Husserl:ErfahrungundUrteil,Meiner,Hamburg,
1999.).Érdemeslennikimutatni,hogyKoselleckremennyibenhatottakezek
agondolatok,vagyegyáltalánmilyenformábanismerkedettmegvelük.

59Koselleck:Historikaéshermeneutika,in:Vulgo,2004/2.157.o.FordítottaSza-
bóCsaba.Eredetiben:HistorikundHermeneutik,CarlWinterUniversitätsver-
lag,Heidelberg,SitzungsberichtederHeidelbegerAkadeniederWissenschaf-
ten,1987.AmunkaegyébkéntbekerültaGadamer-féleválasztanulmánnyal
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nemlehetnekszigorúmódszertanielvek,hanemcsupánirányvona-
lak,amelyekakutatásontológiaialapállásátalkothatja,denemtöltheti
feljelentésselazadottgondolatvilágot.Adologtehátinkábbajelenté-
sekkialakulásátvizsgálja,mintazoknakapontoslokalizálhatóságát.
Atörténészkialakítjaamagahistorikáját,éséppenezfogjagenerál-
niakutatásiszempontokat.Avizsgálattétjemármostaz,hogybe-
bizonyítsuk,hogyahistorikanemafilozófiaihermeneutikaegyale-
sete,hiszenígyvanlegitimitásaszeparáltművelésének.Másrésztezt
úgylehetalegjobbanbizonyítani,hakiderülne,hogyahistorikanem
anyelviuniverzumelemeittárjafel,méghaafeltáráselőmozdítá-
sanyelviis.„Haléteznekatörténelemnekolyanelőfeltételei,melyek
nemmerülnekkianyelvbenésnincsenekszövegekreutalva,akkor
ahistorikánaktudományelméletilegolyanstátusakellenehogylegyen,
amelynemkezelhetőahermeneutikaaleseteként.”60Azérveléste-
hátkettős,előszöristudjuk,hogyahistorikanemnyelvi,ezértnem
feltétlenülhermeneutikus.Másrésztanyelviségetkonkrétanúgyért-
jük,mintszövegbeliséget,vagyisírásbelihagyományozhatóságotvagy
írásonkeresztülmegismertfragmentáltságot.Eközbenpedigmindig
hűekmaradunkahhozazelvhez,hogyahistorikanemelméletitudo-
mány,vagyisnemmagukkalatörténetekkelfoglalkozik,hanemazok
megtörténhetőségénekfeltételeivel.Nagyonfontos,hogyígyismétki-
záródikazalehetőség,hogyazelméletetösszekeverjükazaztfilozófiai
posztulátumkéntmegelőzőlehetőséggel.

Ahermeneutikusaspektuspedigazértisnagyonfontos,mertatör-
ténelemtanulmányozásafogalomelemzőés-értelmezőmunka.Ebben
aperspektívábanKoselleckszerintatörténettudósértelmezőimunkát
végez,amikorkijelöliazokatafogalmakat,amelyeknemnyelvilévén
avizsgálódásalapkategóriáilesznek.Koselleckötolyanfogalomsémát
tárelénk,melyhaszonnalbírhatatörténetialapfogalmak(geschicht-
licheGrundbegriffe)generálódásában.Ezekahalálhozvalóelőrefutás–

egyetembenaZeitschichten(Suhrkamp,2000.)címűkönyvébeis.(Mitöbb
aZeitschichtenmelléalcímnekodakerült,hogy:MiteinemBeitragvonHans–
GeorgGadamer.Vagyis:egyadalékkalHans–GeorgGadamertollából.)

60Koselleck:Historikaéshermeneutika,in:Vulgo,2004/2.,157.o.Fordította
SzabóCsaba.
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amegölni-(vagyazeredetiszöveg–dasTotschlagenkönnen–bizarrma-
gyarfordításaként:azagyonütni-)tudás,abarát–ellenség,abelső–külső,
agenerációkkonfliktusa–agenerativitásfolyamatszerűsége,valamintazúr
ésaszolga.Ezazötfogalmipárosegybenaztfejeziki,hogya„Tör-
ténetekcsakazérttörténnekmeg,mertabennükrejlőlehetőségek
messzebbrenyúlnakannál,semhogyutólagbeváltódhatnának.”61Ez
egybenaztazáltalánosfenomenológiaielvetvezetibeavizsgálódásba,
hogyajelentésekneklétezikegybizonyostelítettsége,amiavárakozási
horizontbanmegszilárdul.Ajelentésektelítettségebizonyosszimboli-
kus,nyelviformulákbanszilárdulszóvávagyterminussá.Atörténész
pedigazttárjafel,hogyatörténelmikontextusokbanstrictusensuho-
gyanlettek„szóvátéve”bizonyosproblémákéselvek,legyenekazok
báralegalapvetőbbfogalmisémák.Atörténetiontológiaésatörténeti
alapszavakennélfogvaegymásutánkövetkeznek,hiszenegyjelentés-
megszilárdításifolyamategymástidőbenfeltételezőelemei.

MindazonáltalKoselleckegyháttérelmélettávlatábólfejtiki
gondolatait.Amititttörténetialapfogalmaknakhív,azokazőkutatási
módszertanában,nyelvtudományilagvagystrukturálisnyelvtanilag,
illetvenyelvelméletilegnemszavak.„Egyszójelentésemindigaje-
lentettreutal,legyenazbárgondolatvagydolog.Eközbenajelentés
aszóhoztartozik,deúgy,hogyezalattagondolatilagmegcélzott
tartalmonisalapul,akimondottvagyleírtkontextuson,atársadalmi
helyzeten.”62Aszavaktehátmindenesetbenmegszilárdultjelentésin-
tenciók,miközbenafogalmaksokkaltöbbettartalmaznak,mintamit
egyáltalánezekbőlmegjeleníthetünk.„Aszójelentéslehetőségeket
(Bedeutungsmöglichkeiten)tartalmaz,mígafogalomajelentéstelített-
ségeket(Bedeutungsfülle)egyesítimagában.”63Ajelentéstelítettségek
perszenemaztjelentik,hogyezeknekmindigegyésmindigcsupán

61Uo.,164.o.
62Koselleck:Einleitung,in:GeschichtlicheGrundbegriffe.HistorischesLexikonzur

politisch-sozialenSpracheinDeutschland,Kiadja:OttoBrunner–WernerConze–
ReinhartKoselleck,BandI.A–D.,XIII–XXVII.,Stuttgart,1972.

63ReinhartKoselleck–OttoBrunner–WernerConze:GeschichtlicheGrundbegriffe.
HistorischesLexikonzurpolitisch-sozialenSpracheinDeuschland,A–Z.8kötet,
Stuttgart,Klett–Cotta,1972–1997,XXII.
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egyjelentéseszilárdulmegnyelvilegegybizonyoskorszakban,hanem
azt,hogymiközbenajelentésekkülönbözőtársadalmiésnyelvikon-
textusokbanrögzülnek,afogalmakontológiaipozíciójaváltozatlan.
Létükbenhordozzákatörténetikutatásalapszavainakazeredetét.
Miközbensemmikonkrétatnemmondanak,egybenmegteremtik
annakalehetőségét,hogyegytörténetmegragadhatólegyen.

Aztazonbankétségtelenülnemlehettagadni,hogyatörténel-
mialapfogalmaknakisvannyelvikifejeződése.Azeddigmondot-
takkalnémilegdiszkrepanciábanaztállíthatjuk,hogyafogalmakis
szavak,mindösszesenolyanszavak,melyekbőlatöbbikonkrétkon-
textusbanhasználtszótipográfiailagnemkülönbözik,csakarajtaér-
tettösszefüggésektekintetében.Koselleckeztírja:„Ugyanígyelmond-
hatjuk,hogyatörténetiempíriábólkiindulvaatársadalmi-politikai
terminológialegtöbbszavadefinitórikusanmegkülönböztethetőazok-
tólaszavaktól,melyeketitt’fogalmaknak’,történetialapfogalmaknak
neveztünk.”64Afogalmakjelentéskomplexumaitehátnemlehetnek
tárgyaiameghatározásnak.Eznemazáthagyományozásmnemotech-
nikaipontjainakegyike,nemazegzaktpontosításhelye,hanemazér-
telmezésterepe,ellentétbena„szavak”egzaktáthagyományozódásá-
val.„Aszavakjelentéseitdefiníciókáltalpontosanmeglehethatá-
rozni,mígafogalmakatcsakinterpretálnilehet.”65Amennyibentehát
afogalmakinterpretálhatóak,akkorahermeneutikaielemzésbenve-
hetnekrészt,vagyisannakatárgyailehetnek.Koselleckaztigyekszik
bizonyítani,hogyafogalmak„fogalomtanilag”ismegelőzikaszavakat,
ésazzalanietzscheimaximávalhozzaösszhangbaelméletét,hogymi-
velatörténetiszabad,ésmindigtovafolyó,csakazhatározhatómeg,
amineknincstörténete.Agondolattovábbisvihető.Ugyanis,haagon-
dolatoknakésfogalmaknakbizonyosszempontbólasírhelyeaszóés
aterminustipográfiaiegyoldalúsága,akkornemértelmetlenmegta-
lálniazokatastruktúrákat,melyekalapvetőbbekanyelvileghasznált
struktúráknál.Amennyibenezekhistorikaialapstruktúrák,ésatörté-
nelemgenerálásátmutathatjukfelvele,nemegyadotttörténetleírását,

64Uo.
65Uo.
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tehátnemameséléstvagyelbeszélést,hanemannaklehetőségét,akkor
nemszemfényvesztésolyan„fogalmak”66utánkutatni,melyekvala-
milyenellentétfeloldásánakállandókísérletévelteremtikmegazemlí-
tetttörténetgeneráláslehetőségét.Ezekafogalmakáltalábanpárosak,
ésegynemparadoxális,vagyisnemegyfeloldhatóellentétáltalse-
gítikvilágraazáthagyományozható,megszilárdultjelentéseket.Ezek
afogalompároktehátönmagukkalellentétesek,vagyisegybelsőellen-
tétstruktúránkeresztülfejtikkisajátszerkezetüket.Mindezekmegha-
tározásaperszeanegatívmeghatározássémájátköveti,valamintazt
aklasszikusfilozófiatörténetigondolatot,hogyameghatározásnemis
lehetmás,mintnegatív.Azönmeghatározásmintegyviszonyfogal-
monkeresztüliközvetlenvagyközvetettteljesítménytehátelméletileg
alegalapvetőbbembericselekvésmódozat,vagyazemberitudatleg-
alapvetőbbműködése.

Koselleckeztakövetkezőképpenfoglaljaössze:„Azöndefiníció-
bólmagábólazidegenolyanmeghatározásakövetkezik,amelynyel-
vikifosztástjelent,gyakorlatilagpedigfeléregyrablással.Ekkorbe-
szélünkaszimmetrikusellenfogalmakról.(kiem.tőlem–Z.D.)Ezekel-
lentéteegyenlőtlenszembenállástfeltételez.Azaszimmetrikusellen-
fogalmaknakerreazalapstruktúrájáratámaszkodikmindapolitika,
mindpedigamindennapinyelvhasználat.”67Tehátmiutánfelfedez-
zük,hogyalapnyelvistruktúráinkegyidegenségmeghatározás,vagy
ahozzánkképestidegenmeghatározásánakfolyománya,megtalálhat-
jukazokatazalapvető,azidegenségbőlszármazóöntermékenységi,
éspedigajelentésadásbanöntermékenyfaktorokat,melyekavilágot
minttörténeteksokaságátrendezhetikelfejünkben.Ezekafaktorok
nemnyelviek,tehátnemszilárdak,hanemontológiaiak.Aszimmetri-
kusellenfogalmakennekköszönhetőenazokahistorikaikategóriákis,
amelyekenkeresztülakonkrétfogalomtörténetivizsgálatokban(pél-
dáulahanyatláséshaladáséban)megjelenhetnekezenalapszavaktörté-
neténekszukcesszívellenfogalmivagyaszimmetrikusviszonyfogalmi

66VagyisKoselleckeddigiterminológiájáthasználva:„kategóriák”.
67Koselleck:Azaszimmetrikusellenfogalmaktörténeti-politikaiszemantikája,

in:Uő.:Elmúltjövő.Atörténetiidőkszemantikája,241–299.kk.243.o.
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periódusai.Azaszimmetrikusellenfogalmakehhezafogalomtörténeti
vizsgálathozvalóbankonkrétlehetőségfeltételeketadnak.

Csakhogyittkérdésekmerülnekfelahermeneutikahelyévelkap-
csolatban.Haagondolkodásleckéjétfeladóalapfogalmakvalóban
nemcsakfogalomtanilag,hanemontológiailagiselsők,akkoraher-
meneutikánakcsakegymásodlagosstátusjut.Ahermeneutikaennek
köszönhetőenmindigmásodlagosértelmezésifolyamatlehetcsupán.
Devalóbanígyvan-eez?Ugyanisazelőbbieket,mármintahermeneu-
tikamintazaszimmetrikusellenfogalmaknyelvitovábbgondolásának
elvét,csakakkortarthatjukfent,haelfogadjukazt,hogyahermene-
utikaahasználtésmindennapinyelventörténőértelmezésszükség-
szerűségénektudománya,vagyis,haahermeneutikátmintameglevő
szövegekértelmezésénektudományátfogjukfel.Ekkorvalóbankor-
rektahistorikalényegét,ageneratívellenfogalmakatúgyfelfogni,
mintolyanfolyamatokat,melyeket„egyetlenszövegsemtartalmaz
mintolyat,hanemcsakazokafolyamatokprodukálnakelőszörszö-
vegeket.”68Ezzelvalóbanélénkkülönbségetvontunkahatástörténet
ésahistorikaközött,mintkétolyanesetközött,melyekközülazel-
sőaszövegszerűáthagyományozódásmódozataitésnyomaitkutatja,
mígamásodikazáthagyományozódásapriorijátigyekszikfeltárni
azittbehozottaszimmetrikusellenfogalmakáltal.

Kosellecknemriadvisszaattól,hogymindeztegyenesenGadamer
kétgondolatávaltámasszaalá.Egyrésztazzal,hogyazértelemutolér-
hetetlenségeésazembervégességemindenmegértésrerákényszeríti
atörténelmet;másrésztazzal,hogytörténelmiformációk,példáulajog
esetevilágosanbebizonyította,hogyegytörténelmiténydiszciplináris
értelmezhetőségeinekpluralitásacsakúgylehetséges,haatörténelem
mintegyazemberekfejefölöttzajlik.Ajelentésekmegszilárdításaaher-
meneutikábantehátvalóbanmásodlagosfolyamat.

Aztviszontszerzőnkisvilágosanbelátja,hogyelméletecsak
akkortartható,haahermeneutikátúgyfogjukfel,mintafentemlí-
tettszövegértelmező,ésarögzítettjelenségeketfeltárótudományt.

68Koselleck:Historikaéshermeneutika,in:Vulgo,2004/2.,168.o.Fordította
SzabóCsaba.
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Azittelőadottakbankörvonalazódóprobléma,ésKoselleckHisto-
rikaéshermeneutikacíműtanulmányánakzárszavaésvégsőkérdése
viszontmajdhogynemazonos:„Deelhatárolható-eahistorikaat-
tólahermeneutikátólis,melybenyelviteljesítménykéntminden
egyeshermeneutikabelép?Abbanazértelembenbizonyosan,hogy
előreadotttémája,atörténelem,megelőzmindenmegértést.De
mitmondottFichte?’Ésezazegészrealitásmintolyanegyáltalán
semmiegyéb,mintsírhelyeafogalomnak,melypróbátakartenni
anapvilágon.’Tehátlehetséges,hogyatörténelemfogalmaisolyan
fogalom,melyelemésztődikavalóságon.”69Mintláthattuk,Koselleck
felfogásábanmindigkétfélefogalomrólvoltszó,azokrólafogalmak-
ról,melyeknemnagyonkülönböznekaszavakkaljelöltrögzített
jelentésektőlésatörténelmi(aszimmetrikus)alapfogalmakról,melyek
mindennekgeneratívalapjánállnak.Akérdésmostviszontmáraz,
hogyatörténelemönképzésérőlszólóelmélet„fogalmisága”nem
vándorolhat-eazutóbbibólazelőbbikategóriába?

Gadamerahangsúlytalapvetőenennekakérdésnekamegvála-
szolásárahelyezi.Mintmondja,válaszanagyonnehezenfogalmazható
meg,demindenképpenmegkelltegye,hiszenazőfilozófiaihermene-
utikájaszempontjábólanyelviségnekcsakegylehetségesértelmevan.
Mégpedigaz,hogyanyelvnemafogalmialapsémákmegszilárdításá-
nakeszköze,nemafenomenológiaijelentésképződésekrögzítésének
képessége,ésnemisbiológiavagyneuronálisapriori,hanemközeg.
Anyelviségsokkalegzisztenciálisabbannálminthogyegyontológiai
vagyfogalomelméletikauzalitásrendjénekokozójalehetne.Azember
ugyanisazértkitüntetettavilágrendjében,mertnemcsupánrendelke-
zikanyelvvel,hanemnyelvevan(Sprachehat).70Az,hogyazembernek
nyelvevan,olyanfundamentálisontológiaikategória,melyegyfontos
munkátiselvégez,egyolyanmunkát,amitahistorikaésegyáltalán
bármelyhistorikaikategóriatansohanemtudelvégezni.Mintírja:„A
történelemuniverzálé,Koselleckhistorikájaennekauniverzumnakegy

69Uo.,169.o.
70Vö.Gadamer:Historikaésnyelv–válasz(ReinhartKosellecknek),in:Vulgo,

idézettszám,170.o.
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olyankategóriatanátkínálja,amelyazemberimegismeréshatalmas
tárgyterületétartikulálja–atörténelemésatörténeteketárgyivilá-
gáravonatkozóérdekeltségétnemkészülnyújtaniekategóriatan.”71

Aproblématehátalegitimálhatóságábanvan.Mivelahistorikaika-
tegóriaelméletatörténelemegybizonyoskoncepciójánakfolyománya,
nemadhatjaelmagátvéglegesnek.Akategóriatanlegitimálhatjaatör-
ténetiszituációelmesélhetőségénekontológiáját,denemnyújthatja
azemberilétontológiájánaklegitimációját.Ugyanis„annakafaktum-
nakafakticitása,melyetatörténészállapítmeg,súlyáttekintvesoha
mégversenyresemkelhetazzalafakticitással,melyetmindegyikünk,
akiilyenmegállapítástteszvagytudomásulvesz,asajátjakénttud,és
amelyetmindannyianegyüttamienkkénttudunk.”72

Az,hogyvalamiamienkugyanissokkalfontosabblehet,mintan-
nakatudata,hogyamásikmikénttéreltőlem.Miközbenazidegen-
ségaszimmetriájánaktudatajelentősenhozzájárulsajátmeghatározá-
sunk,vagyisönmeghatározásunkésegyéntudatunkkialakulásához,
nemmondhatjuk,hogyvagyelsődleges,vagymásodlagoslenneasa-
játkénttudáshozképest.Az,hogyvalamiasajátunkugyanisannak
azesszenciája,hogyazidegenséghozzájárulhassonönmeghatározá-
sunkhoz.Gadamerkritikájavégülisaztveszicélba,hogykifejezze,
azontológiaielsődlegesség,amiasajátunkelsődlegessége,sohasem
lehetelsődlegesabbanazértelemben,ahogyanafogalmimegszilárdí-
táshozképestafogalmiképződéselsődleges.Azontológiaelsődleges-
séggenerativitásanemazonaszintenvan,aholaszintaktikaitények
megszilárdulnak,illetvecseppfolyóssáválhatnak.Azontológiaige-
nerativitástehátotthelyezkedikel,aholmegteremtődikalehetőség,
hogyazidegenségenkeresztülajelentésekáramánakgátatszabjunk
vagyújraértelmezzükazt.Azidegenségtehátcsakazutánkövetkez-
het,hogyadialógusbanésazállandókérdezésbenmindigadologra
ésnemasajátérdekeinkrehallgatunk.Miveladolognemidegen,ha-
nemamegértésegyetlenközöse,olyanazonosságelvetmutatfel,ami

71Uo.,173.o.
72Uo.,174.o.
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nyománazidegenenkeresztüliönmeghatározáselmélyülhet,desem-
miképpensemhelyettesíthetiafundamentálisazonosságotésközös-
ségetakérdezésben.

Koselleckkéttőleátvettbizonyítékátebbenazértelembenfordítja
visszaeredetikontextusukba.

1.Ajelentésnyitottságaanyelvimegszilárdításelőttannakfolyo-
mánya,hogyhagyjukadolgotmagábanlétezni.„Anyelvkitüntetett-
ségesokkalinkábbaz,hogyazttényállásokat,adologviszonylatait
jelenítimeg–önmagunkésamásikszámára.Máratényállás,adolog
viszonyulása,viselkedésekifejezésbenisvanvalaminagyonsajátságos.
Vanvalamiönzetlen,hamegadjukadolognaksajátviszonyulását,
ésennekaviselkedésnekengedünkamagunkviselkedésében.”73„S
amiadistanciacsodájábanjelenikmeg,abbanamireanyelvbenva-
gyunkképesek:valamiteldöntetlenül,kérdésesenhagyni.”74Kétségte-
len,hogyittnemarrólvanszó,hogyatörténelemegyfelfogásamaga
iscseppfolyóssáválhat,hautólagértelmezésenesikát.Hanemarról,
amitKoselleckúgyfejezettki,hogyatörténelemmagaisanyelvegy
bizonyosteljesítménye,vagyisanyelviközösségeleveadologmegha-
tározásánakközössége,tehátadologközéprehelyezéseebbenafelfo-
gásbanelevecsaknyelvilehet,éscsupánontológiai,nemfogalomtani.
Pontosabbananyelv,afilozófiahermeneutikagadamerikoncepciója
szerint,ontológiailaggeneratív,atörténészKoselleckhistorikájábanfo-
galomtanilagmásodlagos.

2.Atörténetiformációkmintmesélhetőtörténetekpontosanazért
kelthetnekérdeklődéstazazthallgatókban,mert„magunkatismerjük
felamásikban,atörténésmásságában.”75Akoncepcióváltozatlan:
amásikmásságaazértfontos,mertageneratívazonosságbanegymás-
salközösségbenvagyunkadologáltal.

Mivelfoglalhatjukösszeennekavitánakezenvázlatoskeresztmet-
szetét?Előszörisazzal,hogyavitadinamikájábannagyondicséretes
tény,hogyakéteszmerendszercsakfilozófiaitartalmábanfeszül

73Uo.,172.o.
74Uo.
75Uo.,175.o.
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egymásnak,ésnemszaktudományostartalmaiban.AztGadamerisel-
ismeri,hogyKoselleckfogalomtanahihetetlenülértelmezhetővéteszi
bizonyostörténetiformációkjelentésbelipluralitását,ésajelentések
átfedésétazobjektív,vagyPaulRicoeurkifejezésével„világidőben”,
kronológiailaglezajlóeseményekben.Mintmondja:„Alapjában
mindannyiantudjuk,hogytalánalegnagyobblehetőség,az,amit
azéletújraésújraelhoznekünk,aznemmás,mintateórialehetősége,
ateoretikustávolságéésaszabadtekinteté,amelyetinnennyerhetünk
–éshogyezutóbbimindigfeltételekrevisszacsatoltmarad.”76Ennek
nyománnemcsoda,hogyamikorKoselleckazidegenbenmeg-
nyilvánulókülönbségtételezésétatörténetitényekbenésbizonyos
kulturálisvagyvilágnézetbelikülönbségekmegjelenésébenmutatja
ki,akkorGadamerelhallgat.Nemiskellcsodálkozniazon,hogy
amikorKoselleckabarbárfogalmánakváltozásaitaszerintartikulálja,
hogyazmennyibenésmilyenértelembenszámítottidegennekakorai
görögség,ahellenizmusésakereszténységfázisaiban,semmilyen
kifogásnemériagadamerielméletrészéről.

Akifogásokmindigcsakafilozófiaitartalomravonatkoznak,és
arra,hogyanemnyelvimegértéshermeneutikájanemazértnemlehet
historikailagtermékeny,mertezenhistorikakategóriáinemaközös-
ségifolyamatokmegértésébőlszármaznak,hanemmertahermeneu-
tikamintfilozofálásimódsohasembeszélhetnemnyelvimegértésről.
Ennekpedigazavégsőfolyománya,hogymégiscsakvanvalamifel-
oldhatatlanellentétGadamertörténetfelfogásaésegy,ahermeneutikát
méltatótörténészdiszpozíciójaközött.Mégpedigaz,hogyahogyan
atörténészmindigaztigyekszikfeltárni,hogyhogyangondoltákel
bizonyoskorokbanazokatakategóriákat,amelyekemberivoltunkból
ésezenvoltunkmeghasonlásaibólfakadnak,úgyGadamer,afilozófi-
aihermeneuta,valójábanmindigaztfogjahangoztatni,hogyemberi
választásainkéskülönbözőségtudatunkannakamegválaszthatatlan
magnakanyománalakulhatnakki,hogyfelbonthatatlanmódonembe-
rekvagyunk.Miközbenatörténész(Koselleck)elméletetudásunkren-
dezésénekésönkorrekcióinakszempontjábólhihetetlenülproduktív,

76Uo.,170.o.
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afilozófiaihermeneutaelméletegondolatikísérleteinkdiszkrepanciá-
játlátvahihetetlenülmegnyugtató.

AlegfontosabbkülönbségKoselleckésGadamerelméleteiközt
azonbanmégiscsakabbankeresendő,hogymígazegyikazaszim-
metriatapasztalatánakköszönhetőenlehetőségeketteremtarra,hogy
éppeneztazeredendőeltolódástáthidalja,addigamásikegyere-
dendőmegértésszereplőinekszimmetrikusszerepérevonatkozóan
elevetagadjaannakszükségességét,hogyafeltáráscélja,hogyel-
méletekethozzunklétre.Hiszenazelméletekazaszimmetriátmo-
dellálják,ésmindigegybeesnekvele,ezértazaszimmetriaváltozásai
amódszerváltozásaitismagukutánvonják.Aszimmetrikusfelfo-
gásazonbanegyáltalánnemmódszeres.Amódszerességetugyanis
beleveszikazemberekvagyakorokközöttibeszéd-dialógusegyete-
meslehetőségében,miközbenazaszimmetriacsaklehetőségetteremt
arra,hogyamódszerekenkeresztülérthetővétegyükazaddigért-
hetetlen,vagymárnemérthetőtörténetiinformációkat.Ennekpedig
azavégkicsengéselesz,hogyaszimmetrikuselképzelésrenemlehet
majdatársadalmi-politikaiváltozásokfeltárásáraalkalmaselveketfa-
ragni,deeztKoselleckisteljesenvilágosanlátja.Emlékezzünkcsak,
mitmond,amikorazelőadásafelolvasásakorFichtétparafrazálvaát-
adjaaszót„GadamerÚrnak”:„Lehet,hogyatörténelemfogalmais
olyanfogalom,melyelemésztődikavalóságon.”Szerzőnkmegelég-
szikazzal,hogytudatja:csakatörténetírásfilozófiaialapzatárólkíván
beszélni,desemmiképpenafilozófiaegyújtárgyalásmódjáról.Úgy
érzi,őcsakazelőbbittudjatermékennyétenni.

7.Következtetések

Amimindebbőlakövetkeztetésszintjénkivehető,aznagyonsokrétű
ésszerteágazó.

1.ElőszörisaztaDroysenesetébenhangoztatottelvetkellújból
felemlítenünk,hogyatörténetíróváválásfeltételezi,hogytudatában
legyünkszakmánkelméletigényének.Annakafeltételnek,hogytud-
jukésvállaljuksajátdiszciplínánkhatárait,Koselleckmaximálisan
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megfelelt.Nemcsak,hogytudja,hogyamitmond,nemáltalánosérvé-
nyűésnemmegcáfolhatatlan,demégelisvisziazokategykomolyabb,
vagymondjukazt–filozofikusabbelemzésfelé:enneklényege,hogy
lehetarraépíteni,hogyatörténészmesterségétmindigatapasztalatés
elvárásaszimmetriájáraépíti.Atörténetielemzésezzeloperál,miköz-
bentudatábanvanannak,hogyőisegybizonyostörténelemfogalom
szerintcselekszik,aszerint,melykollektívmódonszingulárissáteszi
azeseményeketanagy(vagyuniverzális)történetifolyamatban.

2.Másodszorazonbanmegkellemlítenünk,hogyennekazon-
banrészeafilozófiaireflexióbólvalókilépésis.MárKritikundKrise
címűkönyvébenarrólbeszélt,hogy„afelhasználtmódszerösszekap-
csoljaaszellemtörténetianalízistaszociológiaikörülményelemzéssel.
Agondolatimozgásokatcsakaddigvihetjük,ameddigpolitikaifel-
hangjuknyilvánvalóváválik;ahelyzeteket,melyekbenagondolatok
megfogalmazódnakésamelyekreazokvisszahatottak,csakazérttisz-
tázzuk,hogyazeszmékpolitikaiértelmességételőállíthassuk.”77Mi-
velaszavaktöbbjelentéstfognakegybe,ésmivelezekkoronként
másként,deugyanazokbanaformákbancsúsznakössze,ezértezen
szavakelemzésesegítségetnyújthatabban,hogyamindennapitapasz-
talatunkatatörténelemrőlfeltárhassuk.Errepedigszükségünkisvan
ahhoz,hogyneegymeghatározhatatlanuláltalános,kollektívmódon
szingulárisfolyamatbaolvasszukbeleagondoltokmozgásaitéskü-
lönbségeit.Agondolatistruktúrákittminthafeladatotadnánakaku-
tatásnak.

EbbenahelyzetbenKoselleckisegyolyanpéldaképetkeresmagá-
nak,akijóleltudtaválasztaniegymástólegyidealistatörténetfilozófia
gyarmatosítópolitikáját,vagyagondolatokszerinteseményeket
bekebelezőlogikájátésatörténésznekfeladatotadóegyediéstár-
sadalmiváltozásokat,melyekmindazegyedi,mindatársadalmi
térbenhatottak.EzapéldaképaGoethéé.Goethérehivatkozik,amikor
kifejtiellenérzéseitegyaprioritörténelemfelfogássalszemben.„Arról

77Koselleck:KritikundKrise.EineStudiezurPathogenesederbürgerlichenWelt,
Suhrkamp,Frankfurt/Main,1959,4.o.
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azötletről,hogyegyaprioritörténelmetírjunk[eztmondjaGoethe]:
Azazemberiszellemelőreéshátralépőtulajdonságaibólfejtiki
magát,atörekvő,demindigvisszamaradótermészetből.”78Ennek
ellenébenkellegyolyantörténetfelfogástkialakítani,aholatartós
struktúrákösszefogjákamindiggyorsulóvagylassulótapasztalatot.
Goethepedigebbenazesetbenalegfontosabbreferenciapont:„Goethe
tehátapolitikaiéstársadalmitörésekettártfelbizonyosrétegekközött
–akárföldrajzilagis–melyekmivelmegismételhetőek,prognosztikus
erővelrendelkeztek;mindeztanélkül,hogyakésőbbtörténőegyedi
esetelőreelmondhatólehetne.”79

Enneknyománfogalmazhatómegmégkétkövetkeztetés.
3.Atörténésznektehátváltogatniakellegymássalfeltárásmű-

vészetébenaváltozószinkrónésamindigtartósdiakrónelemeket.
UgyancsakGoethéhezkapcsolódvajegyzimeg,hogy„Nagyonjóltud-
ta,hogyacselekvéssorokhoz,azokbeláthatatlanságához,megismétel-
hetetlenségéhezésnemelégségesvoltáhozdiakrónszabályokatkell
társítani.”Ezértmondhatóaz,hogyGoethe„Irodalmieltávolodása
apolitikátólegyáltalánnemvoltpolitikátlannaknevezhető.”80Tudta,
hogyazelméletijellegű,vagyisresfictaejellegűakárirodalmiformu-
lákigeniskellenekahhoz,hogyamindigkezeinkközülkicsúszóidő
tárgyalhatólegyen.Ezeketviszontmindigjólmegkellválasztani,rész-
benazért,mertettőlfüggsajátmondanivalónkegysége,részbenpedig
azért,mertmiközbentudatábanvagyunkannak,hogybizonyosstruk-
túrákatnemláthatunkát,ennekesélyétmindenképpenfeladatként
kellazelkövetkezendőkutatóklátómezejébehozni.

4.Koselleckválaszaatörténetfilozófiaésatörténelemelmélet
kapcsolatáraegymindigkutatássalmegtámogatottésérthetőbbétett
történetfilozófiakimunkálásábankeresendőtehát.Mintkiderül,ez
egykonkréttörténetíróimódszerszerintakövetkezőképpengyor-
síthatófel:„Elméletipremisszáibólfakadóanafogalomtörténetnek

78Koselleck:GoethesunzeitgemässeGeschichte,CollegiumBudapestforAdvan-
cedStudykiadása(aszerzőáltal1993.december14-éntartottszimpózium
nyomán),PublicLecturesSeries,Budapest,1994,16.o.

79Uo.,19.o.
80Uo.
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állandóságotésváltozástkellegymássalösszevetnie”(lévén,hogyez
fejeződikkimagukbanajelentéstelítettfogalmakban),tehát„Haezt
egynyelvközegében,aforrások,atudománynyelvéthasználvateszi,
olyanelméletipremisszákszerinttájékozódik,melyhezegytárgytör-
ténetialapútársadalomtörténetnekisigazodniakell.”81Tehátmégha
avizsgálathasználjaisazokataszavakat,melyeketmagaiselemez,
ezzelcsakfelerősíti,ésfeliskellerősítenieaztakövetelményt,hogy
azeljövendőtörténészekelmélyítsékazelemzésstruktúráit.„Ameg-
felelőfogalmaktörténetetehátolyanstrukturáliskérdéseketvetfel,
melyekmegválaszolásaatársadalomtörténetdolga.”82Afogalomtör-
ténetmintkonkrétforráskutatásiésfeldolgozásimódszerlegnagyobb
előnyeazonbanabbanvan,amibentulajdonmódszertanihatára.
Miközbenkimutatja,hogyaszavak–fogalmakjelentéseiértelmesen
vizsgálhatóak,arrautal,hogyazígyfeltártfogalmistruktúráknak
akritikájaéskimunkálásaeltolódikasajátmagaáltalvégigvittelemzé-
sekhezképest.Ennekatörténetimódszernekalényege,hogymiköz-
benaszimmetrikusstruktúrákattárfel,sajátmagaésmáselméletek
aszimmetriájátisállítja,éstételeziamásmódokonvégigvittelemzések
szükségességét.AtörténetírásmódszertanatehátKosellecknélegy-
beesikatörténetírásfenomenológiájával,afogalmaktörténetírásban
rehabilitáltszerepepedigazeztművelőtörténészönértelmezésével.83

81Koselleck:Fogalomtörténetéstársadalomtörténet,in:Uő.:Elmúltjövő.Atör-
ténetiidőkszemantikája,121–146.kk.142.o.

82Kosellecki.m.143.o.
83Afogalomtörténetimódszerazonbandiszciplinárisanisnagysúllyaleshet

latba.Ennekegyikcélpontjaazakadémiaimezőbenazeszmetörténetvolt,
vagyisazazelmélet,amelyKoselleckszerint„konstansegységekkéntkezeli
azeszméket,minthaazokcsupánmás-másalakokbanöltenénektestet,miköz-
benlényegükváltozatlan.”(Fogalomtörténetéstársadalomtörténet,130.)Annak,
hogyKosellecknekegykoribristolidiákkéntkonkrétszemélyestapasztalati
viszonyulásavanazelsősorbanbritintézményekbenművelteszmetörténet-
hezminttörténetírásimódszerhez,ittkomolyjelentőségelehet,éstöbboldal-
rólárnyaljaaproblémákat.Demielőttvalakielvégeznéaztakutatást,mely
társadalmilaghelyezielanémetésabriteszme-ésfogalomtörténetműve-
lését,éseszerintbontjaleafelkutatotteseményeket,egyfontosdolgotkell
megjegyeznünk.Azt,hogymiközbenKosellecklátszólagcsakmódszertani
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Enneknyománállapíthatómeg,hogyezzelatörténelemelméle-
tekgenerálódásávalszámotvetőelképzelésselKosellecknagyonközel
kerülahhoz,hogybiztosannevezhessükegyfenomenológiaifilozófia
történetialkalmazásánakvagyegytörténetilegmotiváltfenomenoló-
giának,melykeretetvagyteremtőelvetnyújtazelméletekértékválasztá-
sához.
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AMODERNITÁS
ÉRTÉKSZEMLÉLETÉNEK

AFELBOMLÁSA

EgyedPéter

Jelenírásunkbanaztafilozófiaievolúciótkívánjukleírni,amelyben
alelkiismeretiéskötelességértékekmegjelenésénekakontextusátszá-
moljafelafilozófia,amelyreális,aposztmodernitásbanlétrejötttörté-
nelmifolyamatokatkövet.1Afolyamatazonbanafelvilágosodásuni-
verzálisracionalitásfelfogásábangyökerezik.

Ennekakutatásnakmindiglétjogosultságotadazatény,hogy
aprotestánshagyományúfilozófiábanalelkiismeretakötelességben-
sővététele,amulasztáspedigpusztítószégyenhezvezet.Aköteles-
ségekszellemidimenziójánakelfogadásaazésztevékenység,2amely
asokkaldiffúzabbkötelességérzetbenjelentkezik.Eztmindenkortárs
összefoglalásracionálisalapelvkéntfogjafel.Akantiformalizmusok-
nakazonbanmárakezdetkezdeténigensoktámadhatópontjavolt,

1Tanulmányomfelvetéseibenigenfontosvoltannakazértékszociológiaiku-
tatásnakazeredménye,amelyeta2005–2006-osegyetemiévbenvégeztünk
aBabeş–BolyaiTudományegyetemen.Ennektöbbkonklúziójavolt,amelyek
közülalegfontosabbaz,hogyavizsgáltcsoportbanahallgatóknemtudtak
különbségettenniazértéktípusokközött.Azaznemtudtákelválasztaniaha-
gyományos(vallási-erkölcsi)értékeketpéldáulahasználativagyfogyasztási
értékektől.Rendkívülimódonalulreprezentáltakvoltakakulturáliséspoliti-
kaiértékek.Akorrelációsösszefüggésekbenmégisamateriálisértékek„jöttek
ki”–többé-kevésbé–azértékmátrixotszervezőelemekként,ezzeligazolva
MaxScheleregykorihipotézisét,melyszerintaváltozásdinamikájábanmin-
digezekazértéktípusokállanak.Eztavalóbanposztmodernértékmátrixot
döntőenafluktuációjellemezte.

2WolfgangRöd:DiePhilosophiederNeuzeit3.Teil1:KritischePhilosophievonKant
bisSchopenhauer,VerlagC.H.Beck,München,2006,90.o.
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amelyetFr.Nietzschefőlegabbanfoglaltössze,hogyakötelességérzet
szégyenérzettévalóátváltoztatásavégülazeurópaiembermorálisdi-
menzióinakésenergiáinakazelsorvadásáhozvezetett.Akérdéskört
nyomonkövetniazértiskötelességünk,mertKötelesSámuel1817-
benmegjelenterkölcsfilozófiaiműve,Azerkölcsifilozófiánakelejikantiá-
nuslelkiismeret-éskötelességmorálttartalmaz,döntőszerepetjátszott
aprotestánskollégiumiképzésbenésaközgondolkodásalakításában,
ésmagánakazerdélyimagyarnyelvűfilozófiánakazalakulásában.

Afilozófiábanmindigisvoltvalamiolyasmi,amitlelkiismeret-
nekneveztek,azonbanmostnemkívánomatörténetielemzésnek
eztahagyományátfeleleveníteni.Daimón,szüneidészisz,szündereszisz,
majdconscientia–legutóbbNyíriTamásszenteltpéldáselemzőtanul-
mánytafogalomtörténetnek.3Énmagamsohanemgondoltamazt,
hogyafilozófiailagerős,azazrendszerfogalmakközétartozhatna,in-
kábbateológiábannélkülözhetetlen.Amellett,hogyateológiailel-
kiismeret-fogalommellényilvánvalóanegyfilozófiailagmegerősített
lelkiismeret-fogalmatiskikellettdolgozniaafelvilágosodásfilozó-
fusainak,ezalelkiismeret-fogalomkikelletthogyváltsaazetikaiértékek-
kelvalóértéktáblázat-szerűnyűgölődést.(Ezutóbbihiábavalóságáratöbb
ízbenutaltNietzsche,főlegAmoralgenealógiája,Amindenértékátér-
tékeléseésazEccehomocíműmunkáiban).Afilozófusoknakmindig
isazalapokkalvoltdolga,éscsekélyéslényegtelenkivétellel,azér-
tékekfaktikusleírásátnegligálták.Ismételjük:alelkiismeret-fogalom
extenziójaésintenziójaelégségesvoltannakamegmutatására,hogy
azértékeklétrejöhetnekésműködhetnek,azalaprészletesmegmutatá-
sakiváltottaazalapbólszármazóműködésekelemzését.Ezért,egészen
aposzt-heideggeriánusfilozófusokig,alelkiismerettelvalófoglalkozás
nélkülözhetetlenvolt,mertezhordoztaazértékeklétrejötténekésmű-
ködésénekalehetőségét.Ezértamikormiatörténelemésazértékvi-
szonyátposztmodernösszefüggésekbenelemezzük,misemtehetünk
mást,alelkiismeretproblémájáhozkellvisszanyúlnunk(hogyaztán
megmutassuk,milettvele).

3NyíriTamás:Avitatottlelkiismeret,in:MagyarTudomány,1993/8.,926.o.
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Amáridézetttanulmányszerzője,NyíriTamásisigenpraktikus
következtetésekkelzártaösszefoglalását,amelyekinkábbarrafigyel-
meztetnek,hogyfoglalkoznunkkellasajátlelkiismeretünkkel,nem
annyirafilozófiai-elméletikésztetés,haneminkábbvalamilyenmen-
tálhigiénésgyakorlatiasságvanebben:„...hanemvagyunkhajlandók
arra,hogylegyenlelkiismeretünk,akkorakadnakmások,akikkészsé-
gesenvállalják,hogyőklegyenekalelkiismeretünk”–intettNyíriTa-
más.Mondhatompersze,hogyezmegintnemazénlelkiismeretemről
szólóvalami,hanemegykollektívszükségszerűségvagyakárkény-
szer,azazéppenséggelnemegyszingulárisszabadság,amelyalelkiis-
merethomologonja,egyikalapja.

Afilozófiaiproblémaugyanisittvan:alelkiismeretalegin-
kábbszinguláriséshomálybanmaradó„játéktere”mindendöntésnek,
azelőttésazutánellentétének.Ebbenabelsőlelkiönmozgásbanmu-
tatkozikmegleginkábbazegyéniségünk,azindividualitásunk,akö-
zölhetetlenségünk,azineffabilitásunk.Megtévesztő,hogymindabból
aharcból,amiottbelüldúl,avagyakövetkezménnyelkapcsolatos
megnyugvásbólvagyrettenetbőlamásikcsakavégeredménytlátja.
Azaktustmegelőzőbelsőtörténésekről(tépelődésekről)vagyazutóla-
gosfurdalásokrólamásikcsakegyhozzávetőlegestörténéstkaphat,egy
leírást,tájékoztatást,amelybenyilvánmárértelmező,elemzőmozza-
natokisbekapcsolódnak.Alelkiismeretnekezértakantifilozófiában
nemislehetvalamilyenfontos,középpontiszerepe,ésennekemefi-
lozófiaabsztraktformalizmusamiattígyiskelllennie.KarlJaspers
igenfontosmódszertaniintése,hogyakantiszubjektummintarcheti-
pikusintellektusinkábbavégiggondolhatósághatárairafigyelmeztet,
semmintazegyeslelkitörténéseire.4Dehátalelkiismeretiválságok

4„DiesesSubjektistnichtdasIndividuum,sondermdas»ichdenke«als»Be-
wusstseinüberhaupt«.[...]DaheristdasSubjektdesBewustseinüberhaupt
nichtdasempirischepszchologischeSubjekt,dasichbeobachtenunderforsc-
henkann.”Ezperszenemjelentiazt,hogyazöntudatrévén,amelymintegy
intencionálhatjaamindenekfölöttálló(általános)tudatot,tudományosérte-
lembennelennénkképesekakárasajáténmegfigyeléséreis,deeztakkorsem
tehetjükmegúgy,hogyasajátlelkünkénjételválasztjukalétezőktőláltalában.
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esetében–aminterreaztánleginkábbDosztojevszkijregényírásaemlé-
keztetett–azegyesemberteljesmegváltozásalehetséges.Ezönmagá-
banperszecsakkihívjaazemberiségfigyelmét.Haazemberiségnevé-
bengondolkodunk–vagyakáranagyobbközösségekében,aminterre
akantigondolatiformakapcsánMaxSchelerfigyelmeztetett–,nem
vagyunkkötelesekazegyeslelkénekaszerencsétlenségérőljelzéseket
adni.EzzelmajdNietzscheésKierkegaardfoglalkoztak–amimegint
nincskívülafilozófiamásik,BlaisePascallalkezdődőtradícióján.Lev
Sesztovelemzéseiben–anietzscheiéletműtanulságaitiselemzéseibe
kapcsolva–egyenesenaztállította,hogyalelkiismeretcsakavégte-
lengyengeségésbűnösségfelismerésére,megjelenítéséreésképvise-
letérealkalmas.Ezeklennénekazokatulajdonságok,amelyeknélkül
nincsreveláció,nincsIsten,önismeretésazüdvözüléslehetősége.Vé-
gülazegzisztencialistafilozófiaésirodalomkizárólagossátetteezt
azállapotot,azazhogyalelkiismeretiválságétmintatisztalelkiséget
megjelenítőszubsztancialitást.Ebbenszerintemcsakazaproblemati-
kus,hogyéppenazelőttésazutánmegjelenítésére,alelkiismeretiidő
expozíciójáranemalkalmas.Márpedigebbenazidőbenvagyunk,mert
azegyes–későbbhelyesnekvagyhelytelennekbizonyultdöntésekre
–visszaemlékezünk.Haeznemígylenne,sohasemmitnemtanulhat-
nánkmagunktól.Eztperszemegintnemzárhatjukki.Ha–anemis
mindig–etikaiérzületminden,amintMaxSchelerképviselte,akkor
valóbanmenthetetlenekvagyunkamagunkszámára.Dehaazegzisz-
tencializmushíreshipotézisét–aSemmitmintabszolútsemlegességet–
azerkölcsiérzületbenképviseljük,amintaztCamusnagyszerűregé-
nyében,aKözönybenmegtette,akkorazemberiéletnekvalóbansemmi
tétje,érdekessége,helyiértékenemmarad,élhetetlennéválik.

AzekérdéskörhözkapcsolódóelemzésekJaspersKant-tanulmányánakalig-
hanemlegeredetibbfelvetései.KarlJaspers:Plato.Augustin.Kant.DreiGründer
derPhilosophieren,R.PiperandCo.Verlag,München,1966,214.o.
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Lelkiismeretéskötelességakantiéletműben

Anélkül,hogyalelkiismeretmaifilozófiailehetőségénekakérdésé-
benegykifejezettszkeptikusálláspontotfogalmaznékmeg,visszakell
utalnomImmanuelKant1793-asműve,Avallásapusztaészhatárain
belülfogalomtörténetielemzéseire.„Alelkiismeretetakövetkezőkép-
penisdefiniálhatnók:alelkiismeretazönmagánbíráskodómorálisítélőerő;
csakhogy–teszihozzá–,emeghatározásnakszükségevanabenne
előfordulófogalmakelőzetesértelmezésére.”5Ittmostaztismegkér-
dezhetnők,hogyugyanmiértvanszükségerreaformalizmusra,mi-
értvanszükségalelkiismeretrefilozófiaifogalomként,haamorális
ítélőerőtökéletesenmegteszi?!Kanttehátaztjavasolja,hogyacsele-
kedetigazságosságának,következményihelyességénekavégiggondo-
lásaazindividuális,morálisbelsőszükségszerűség,ésezmégakkor
isígyvan,hamásokkalkapcsolatbancsakremélhetjükugyanezt.Ez
afolyamatmégtúlsúlyosanész-kalkuláció,jóllehetezazészaszívé,
merthogybelekellvigyenazészdöntéseivelellenkezőérzületeket,le
kellazokatfordítsaazésznyelvére.Vagyamimégfontosabbnakés
praktikusabbnaktűnik,megkellfogalmaznia.Ahitelvekésszabályok
nemhelyettesíthetikamegfontolást,mindenesetbenegysajáterkölcsi
normaigazságárólvanszó,mégakkoris,haezakcidentálisanegy-
beesikegyhitszabályigazságával.(Haalegfőbbjó–amiazabszolút
észbelátásbanfelismerttörvény–egybeesikakeresztényhitszabályál-
taltartalmazottlegfőbbjóval,azannáljobbakereszténységrenézve,
hogyahíreskantifordulattaléljünk.)Asajátmagunkáltalelvégzett
cselekedethelyességefelőlbizonyosnakkelllennünk,aprobabilizmus,
apróba-szerencseavagyakalandorságkivanzárva.Másrésztalelki-
ismeretazészmódjánműködik,jóllehetnemugyanabbólapozícióból
vagyugyanolyantartalommal.Akantiérvelésleggyengébbpontjavé-
leményemszerintaz,hogymégistúlésszerűsítettealelkiismeretet.„A
lelkiismeretnemmintatörvényalattállóeseteketítélimegacseleke-
deteket,merteztazészteszi,amennyibenszubjektív-gyakorlati(innét

5ImmanuelKant:Avallásapusztaészhatárainbelülésmásírások,GondolatKi-
adó,Budapest,1974.FordítottaVidrányiKatalin.
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acasusconscientiaeésakazuisztikamintalelkiismeretdialektikájának
egyneme);hanemittazészönmagánbíráskodikatekintetben,hogy
vajonmagáévátette-eacselekedetekalaposmegítélését(ti.,hogyazok
helyesek-eavagyhelytelenek),sazemberitanúskodásraszólítjaön-
magaellenvagymellett:megtörtént-eezvagysem?”6(Ezenaponton
hangzottelSchillerhíresbírálataakantikötelességmoráliszonytatóés
feleslegesaszketizmusáról...)

Kétfontosmozzanatotkellittkiemelnem:ImmanuelKantalelkiis-
meretikérdésekbeniselengedhetetlennektartjaazészkalkulációtmint
aszabadcselekedettelegyüttjáróprojekciót.

Amásiktémasemkevésbéfontos:azautonómiáé.Lehetséges,
hogyalelkiismeretrőlszólórészbeiktatásátiscsakazérttartottaszük-
ségesnek,hogyahitcikkelyekrehivatkozástmintagyakorlatilelkiisme-
retlenséglehetőségét,azazazautonómiahiányátsajátfogalmirend-
szerébenmegjeleníthesse.Afeltétlenülmegfontolandókiindulópont
ahitreéscsakisahitre,avagyazegyházielöljárókáltalmegjelenített
kinyilatkoztatásraalapozottlelkiismeretösszefüggésébenakövetke-
ző:„Sugyanezahelyzetmindentörténetivagyjelenséghittel:min-
digfönnállatévedéslehetősége,következésképpen,halehetséges,hogy
azilyenhitparancsavagyengedélyeigaztalan,azazvalamilyenönma-
gábanbizonyosemberikötelességsérelménekveszélyéveljár,akkor
lelkiismeretlenségehitszerintcselekednünk.”7Azantinómiátvalaho-
gyanátkellhidalni,éseztKantegyigenérdekesmegoldással,azazegy
biztonságimaximabeiktatásávalvélimegoldhatónak:akinyilatkoztatás
akármelyparancsasemmondhatellentatisztamorálisalaptételek-
nek,ezpedigaztjelenti,hogyazokatpusztánprobabilisztikusoknak
tartjuk.Nemhihetemésállíthatombizonyosan,denemisutasítha-
tomelmintbizonyosanhamisat.Amorálisbiztonságotegyfélebelátó
szerénységgeléslemondássalérhetjükel:feltételezhetjük,hogyamo-
rálisparanccsalegybeesőhitparancsbanvalamilyenüdvösségszerző
tartalomvan,denemélünkvelevissza,nemazértcselekszünk,hogy
amennyibenezmegvan,hasznunkraváljék.

6ImmanuelKanti.m.341.o.
7Uo.
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Akérdésperszetovábbraisaz,hogyamennyibenennyifogalom-
rakellvisszavezetni:szabadság,személy,azerkölcsialapelvekbirtoklása
(szündereszisz),mégishogyanműködhetalelkiismeret?Salighanem
ebbőlfakadazemberekgyakorlatitunyasága,amikordöntéseikben
nemlelkiismeretialapokonállanak,csakutólagéreznekvalamilyen
lelkiismeret-furdalást.Azazazasztalosszerszámátjobbanismerik,
mintmagátatárgyat,alelkiismeretet.Amulasztásfelőlisvégiglehet
gondolnivalamitéscsakazutánmulasztani:ezesetbenazonbanna-
gyoniskétségesneklátom,hogylelkiismereticselekvésrőlvolnaszó.
Ezvalaminegativitásthordoz,denemlehetcsakanegativitásfelől
gondolkozni,azazhogy–úgygondolom,alelkiismereticselekvések-
ben,legalábbisnéha,kelllennievalamilyenpozitivitásnak,konstrukti-
vitásnakisszerepe,azazajócselekedetfontos,mert–tartalmátólakár
függetlenül–értékjelző.(MaxSchelerkülönbségettettjóésrosszlelki-
ismeretközött,amitMartinHeidegger,jóllehetnagyonisértette,hogy
mitkívánanémetfenomenológussugallani,mégsemkoncedált.)

Alelkiismeretükkeligazántisztábanlevőemberekisképesekaleg-
inkábblelkiismeretlencselekedetekre,mintalelkiismeretlétezésének
nemismeretébenlevőcselekvők.Ezértmaazavéleményem,hogy
egyfajtalelkiismeret-fenomenológiávalkellenefoglalkozni,haafoga-
lomnaktovábbraishelyetakarunkbiztosítaniaszótárban.

Alelkiismeretkötelességfogalomnélkülhagyományosanszintén
használhatatlan,azavéleményem,hogymanapságnemlétezikaköte-
lességnekamaátfogófogalma,mintamelyetKantésFichtehasználtak,
mégideálishatárértékformájábansem.Léteznekazonbankötelezett-
ségekéskötelmek,szinguláriselköteleződések,valamilyenposztmo-
dernkötelességformájában.Haakötelességváltozhatatlanvolt,és
abbabelelehetetthalni,akötelezettségek-kötelmeksokkalinkábbvál-
toznakéselfeledhetőek.

„Alelkiismeretolyantudat,amelyönmagábanvévekötelesség.”
Ezaklasszikuskantimeghatározás.Deugyanígyaztismondhatjuk,
hogyalelkiismeretönmagábanvéveegyfelelősség(amelyetszingulá-
riscselekedeteinkvégiggondolásaésértékelésekapcsánérzünk).Ez
amásiknélkülözhetetlenkomponensisinkábbcsakarraint,hogy
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miértnebeszélnénkinkábbafelelősségről,miértneafelelősségeti-
kalegyenamoráliskérdésekvégiggondolásánakaközpontja?!Eb-
beaziránybautalamáridézettNyíriTamástanulmányánakaza
megállapításais,melyszerintalelkiismeretkészségenemjelentmást,
mintazemberalapvetőerkölcsiképességét,autonómcselekvésikompetenci-
áját,amilehetővétesziakülsőpszichoszociálisirányítottságkiegyen-
súlyozásátésaszemélyegészébevalóintegrálását:eztkellértenünk
voltaképpena„szabadságon”ésa„lelkiismereten”.Akantifelfogás,
amelybenazösszehasonlítóönszeretetolyanfontoshelyenvolt,lévén
hogyasajátboldogságotmindigamásikévalmérte,igenissajátos
irányváltoztatástnyert:sokkalinkábbegystrukturálisképességforma
lettalelkiismeret,amelyaszemélynekdefenzívirányultsága,szemé-
lyességénekakongruenciájátbiztosítjaakülsőerőkkelésfeltételekkel
szemben,megerősítiazt.

Megkellállnunkegypillanatraalelkiismeretmintazénempirikus
megtapasztalásalehetőségekérdésénél.Fontosaz,amitSchelerakan-
tifelfogáseredendőantinómikusságárólmond,ésamelynekértelmé-
benegyáltalánazénindividuálismegtapasztalásamárkitesziarossz
felfogásának,amelyelőlazindividuálisénmintatranszcendentális
énforma„visszfénye”elzárja.8Ennélfontosabbnaktartomazidőiség
kérdését,amelyrőlSchelerisír,deazérzületösszefüggésében.Tehát
alelkiismeretidöntésekelőttjeésutánjabiztosítjaaszemélyeslelkiisme-
retidejét,nagyjábólúgy,ahogyaneztEdmundHusserlatranszcenden-
tálisfenomenológiábanazidőkonstitúcióvalkapcsolatbanelgondolta.9

Kantszerintegyáltalánnemlehetségesatanuláskérdésétazérzülettel
kapcsolatbanfelvetni,Schelerszerintvantanulás.Demonstrálhatónak
tartom,hogypontosanalelkiismeretidöntésekkapcsánazelőttbeépül-
hetazutánba,valamintazutánazelőttbe.Akövetkezőmegfogalmazás-
lehetőségekregondolok:„Kétségtelen,hogyebbenésebbenakérdés-
benhelyesen/helytelenüldöntöttem.(Bűnösenelhagyokvalakit,és

8MaxScheler:Aformalizmusazetikábanésamateriálisértéketika,GondolatKiadó,
Budapest,1979,131.o.FordítottaBerényiGábor.

9CartesianischeMeditationenundPariserVorträge,in:HusserlianaI.kötet,
MartinusNijhoffPublishers,TheHague,1950.
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lehet,hogyezzelahalálbakergetem.Demegmentemamagaméle-
tét.)”Önmagábanadöntésalelkiismeretkérdése,nemajogi/erkölcsi
bűntényminttartalom.Azazén,akiígydönt,azvagyokén,ezazén
lelkem,amelyeténismerekésújramegismerek.Én-konstitúciórólvan
szó.Aztkellmondanunk,hogyezazállásfoglalásazénadöntés
utánjánakahelyzetébeprojiciáljaamentálisésabeszédformákkal,
adöntésutánpedigerrealelkiismeretiállapotraúgygondolvissza,
mintvalamielőttre.Adöntéstkövetőnem-megcselekedésvagymeg-
cselekedésisegyután,amelybenazelőttmegjelenikésjaj,azerkölcsi
személylelkiismeretének,hanemazeredetiformájábanjelenikmeg.
Megkezdődhetatusakodásakezdetilelkiismeretiállapotrekonstruk-
ciójáért,aminéhaelveszejthetiaszemélyt.Merthogyalelkiismeret
időiségeéppenaztjelenti,hogynemismerlezártállapotokat,amúlt-
belidöntésekrefolytonosanrekurrálésleképezjövőbelidöntéseket,
afolyamatoskészülésben.Atépelődésésafurdalástehátelválaszthatat-
lanlelkiismeret-fenoménekéssajátosidőfenoménekegyben.(Martin
Heideggernagyonisjólmegértetteakantikötelességetikaemedimen-
ziójátésatovábbfejlesztéslehetőségét.)

Kantbonyolultmegfontolásaiakötelességetikakapcsán,azösszes
kötelességekösszehangolásánakalehetőségemintvalamilyenetikai
közép-állapotpontosanatépelődésésafurdaláshatásképességétésere-
jétkellhogyaminimumracsökkentsék,azazakötelességmoráltulaj-
donképpenazalehetőség,amelyaracionáliskalkulusrévénamini-
mumracsökkentiazetikailagmegnemformálható,azazaszenvedély-
döntésekbőlszármazócselekvésekkörét.Azaz,hogyteljesenüresfo-
galomnaktartsamegalelkiismeretetarendszerben,amelyetvalóban
csakamorálisönismeretésakötelességekképesekmegjeleníteni.

Az1797-esnagyösszefoglalás,Azerkölcsökmetafizikája,végképpen
mellékesszerepbehelyezialelkiismeretet.Egészenkinemküszöböl-
heti:Kantennyivelazérttartozikakeresztényteológiánakésafilo-
zófiaihagyománynak.Alelkiismeretisazlesz,amiamorálisérzés,
aszeretetésatisztelet:amintazErénytanXII.részénekacímemeg-
fogalmazza:Akedélykötelességfogalmakirántifogékonyságánakelőzetes

161



EgyedPéter

esztétikaifogalma,hangsúlyozzukalelkiismeretdiszpozicionális,kötelesség-
előzetes,10leíróesztétikaifogalom.Módszertanilaghelyesebb,haelőbb
akötelességfogalmatmutatjukbe,amellyelKantnyilvánvalóanazer-
kölcsiuniverzalizmusálláspontjárahelyezkedett,ugyanakkorantro-
pológiaidimenziótisadottneki.Ugyanisakötelességeknekarendsze-
reegyrésztamorálisönreflexióésöntudatkérdése,azonbanazembe-
riségetszintefizikailagegybekapcsolóértékhálózatiság,amelybenajó
megjelenítésénekésképviseleténekakérdéserendszerszerűenmeg-
oldható.(Nemaszolidaritásalapján,hangsúlyozzaMaxScheler!)Nem
miválasztjukmegakötelességeinket,hanemőkbennünket,kijelöl-
nekésmegjelölnek.Mipedigelgondolkodhatunkezen,felismerhetjük
bennükmagunkat,rangsorolhatjuk,listázhatjukőket.Aválasztások
voltaképpenezeknekarangsorolásoknakazeredményei.Ismétanagy
fenomenológusfigyelmeztetarra,hogyakötelességeknekezarangso-
rolása,listázásaegyműveletitevékenységgéfokozzalealelkiismereti
döntés(drámai)jellegét,amidrámaitévedésevoltKantnak.

MindenekelőttazonbanKantvégreleszámolalélekfilozófiai
dogmájával(ezalépésfilozófiaiszempontbólisnélkülözhetetlen).
Atranszcendentálistudathelyzetébenvégképpensemmiszükség
nincsalélekplatóni–arisztotelészifikciójára,amihamondisvala-
mit,afilozófiábanaleggyengébbpozíciót,azakcidenstésaszingu-
lárisatképviseli.EzalegkeményebbkantiálláspontazEtikaielemtan
elsőrésze4.paragrafusábantalálható,idéznimárcsakazértiskell,
hogyelőzetesfeltételezésünket,melyszerintalelkiismeretkompozit
fogalmábólmárcsakazértsemlehetfilozófiaifogalom,mertalélek-
komponensisolyproblematikusbenne.(Nyilván,aztsemtartombaj-
nak,hogyolyanfajtakeményfogalom,mintamilyetanagyfilozófiai
tradícióarendszerfogalmaktólmegkíván,nemlehetettésnemlehet
belőle.)„Sematapasztalat,semazészkövetkeztetései–ígyKant–nem
nyújtanakelegendőfelvilágosítástarról,hogyvan-elélekazemberben
(mintbennelakozó,testétőlkülönbözőésattólfüggetlenülgondolkod-
niképes,azazszellemiszubsztancia),vagypedigneminkábbazanyag
tulajdonsága-eazélet,sméghaazelőbbiesetisállanafenn,akkorsem

10ImmanuelKant:i.m.
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gondolhatnánkel,hogyazembernekkötelességevanvalamilyentest
(mintkötelezőszubjektum)iránt,méghaazmindjártemberitestis.”11

HáteztmásképpengondoltaFriedrichNietzscheis,devégképpmi
gondoljukmamárazt,hogymiértisnelehetne?Következikamindent
megoldókötelességtan,azazazalapfelosztások.Úgytűnik,azönma-
gunkiránti(erény)kötelességekformalizmusasokkaltermékenyebb,
minttartalmamaga.„1.Azönmagunkirántikötelességeknekennél-
fogvacsakobjektívfelosztásukvan:formálisakésmateriálisaklehetnek.
Azelőbbiekkorlátozó(negatív)kötelességek,azutóbbiakbővítő(pozi-
tív)kötelességekönmagunkiránt;azelőbbiekmegtiltják,hogyazem-
bercéljaellencselekedjen,azutóbbiakmegparancsoljákneki,hogyazön-
kénybizonyostárgyátcéljávátegye–azegyiktehátcsupánmorális
önfenntartásra,amásikviszontönmagunktökéletesítéséreirányul.”12

Eztmárcsakazértisidéznikell,mertazemberiségmorálishaladása
emeképességen,amorálisjómódképességénállvagybukik.Eztköve-
tiaszubjektívfelosztás,amelynekértelmébenpusztánanimálisavagy
morálislényként(is)definiálhatjukmagunkat.Animálislényünketil-
letőenháromfajtakötelességkapcsántehetmegfontolásokatalelkiis-
meret:1.legyünk-eöngyilkosok?(Ne.)2.Korlátozzuk-enemivágya-
inkat?(Igen.)3.Táplálkozzunk-emértéktelenül?(Ne.)Amorálislény
önmagairántikötelességeegyformálisösszhangotjelentakaratának
maximáiésaszemélyébenlevőemberiségméltóságaközött.Améltóság
abszolúttartalom,ekörülforognakdöntéseink,ésa20.századpusztí-
tótörténelmitapasztalataaztigazolta,hogymégisaméltóságértékét
teljesenfeladni–talánméginkábbmintaszabadságét–nemlehet.
Azonbansohanemvoltammeggyőződveafelől,hogyeznemvala-
miazemberresajátosanjellemző,tehátemberi,devégülmégiscsak
abiológiaitúlélésparancsábólfakadókésztetés,amelyetetikaifor-
mábanvégüliselegánsabbantudunkmegfogalmazni.Kantazonban
nemtörekedettenneknagyonbonyolultmegfontolásokatadni:végül

11ImmanuelKant:Azerkölcsökmetafizikájánakalapvetése.Agyakorlatiészkritikája.
Azerkölcsökmetafizikája,GondolatKiadó,Budapest,1991,533.o.Fordította
BerényiGábor.

12Uo.
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améltóságazatilalom,hogynefosszamegmagátattól,amiamo-
rálislénytkitünteti–azelvekszerintvalócselekvéstől,vagyisabelső
szabadságtól,sezáltalnetegyemagátahajlamokpusztajátékszerévé,
dologgá.Azaztehátaméltóságbelsőszabadság,végülis(egyféle)sza-
badság.KönnyűdolgavoltKantnak,amikorazezzelakötelességgel
szembeszegülőbűnöketmegnevezte:hazugság,fösvénységésahamis
alázat(szolgalelkűség).Abecsületszeretetemegóvazonbanemeben-
nünketlealjasítóbűnökelkövetésétől.Alighanemezutóbbivallenne
Kantnakalegnagyobbproblémája,kétokbólis:azegyikaz,hogyabe-
csületnemképzelhetőelhűségnélkül,méghanemisállítjukazt,hogy
ezaközéppontiértékeemeértékszervezménynek.Belsőtagolódási
rendszerébenazonbanbennekelllennie.Mitteszünkazonbanahű-
ségkülönbözőformáivalegyolyankorban,amelynekamobilitás–hol
vagyunkmárazegyszerűfuturistasebességtől–abelsőtartalma,és
amelybenazemberekazértnemvállaljákahűséget,merttudják,hogy
fogyóeszközök13egymásviszonylatában,ésennektudatábankelllen-
niük,haönmagukatbenemtarthatóparancsolatokbanemakarják
kényszeríteniéstársasviszonyaikatellenőrizniakarják.Amásikprob-
lémaabecsülettelaz,hogyennekmindigisegyfajtalovagi-katonai
mintájavolt.Deamaikatonaierkölcsismásnormákszerintszervező-
dik:túlságosantechnikai-instrumentálisviselkedésikódokirányítják,
hogysemértelmimegfontolásoknakmeglelkiismeretidöntéseknekte-
remaradna.Talánmégakölcsönössegítség–perszefeltételekhezkö-
tött–parancsaőrizvalamitazegykoribecsületkódexből.Acélokat
ésaparancsokatmamárabszolútehatározzákmeg,kolaterális,kal-
kuláltveszteségekrőlbeszélnek.Azemberéletekmentéseharcközben
másodlagosfontosságútényezővéválik.Abecsületnagyonisegyéni
dologahhoz,hogyatömegháborúésatömegtársadalomkorábanmég
tényezőlehetne.(Sajnos.)

Ennekakantiszövegnekalektúrájanemkellbennünketahhoz
vezetnie,hogypusztántörténetiértékettulajdonítsunkneki,többok-
bólsem.Azegyikaz,hogyegyszerűenbelehelyeziazértékkérdést

13Vannakekérdésbenmásargumentumokis:azemberprotézisséválik,aszer-
vekmindenképzeletetmeghaladóbeültetéseéskereskedelmestb.
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posztmodernkorunkba,tehátarraösztökél,hogyvalamennyirepo-
zicionáljukezeketazegykoripolgáriértékeket.Eztakifejezéstmost
scheleriértelembenhasználom,tehátolyanértékeknektekintemőket,
amelyekazethoszt,akorszaketikaicselekvéseitdeterminálóalap-
mátrixátmeghatározzák,samelybenvalamelymateriálisváltozóként
azegészrendszerváltozásátvonjamagaután.Akérdőjelekijesztőso-
kaságávaltalálkozunk:átkellnevezniahivatkozottbűnöket,releváns
társadalmikontextusokatkelltalálni,amelybenazátnevezett„bűnök”
működnek.Manapságazemberektörleszkednek,„nyalnak”anyagi
előnyökeléréseérdekében,ésnemvagyokmeggyőződveafelől,hogy
aközvélemény–méghajelziisezeknekamagatartásoknaketikailag
problematikusvoltát,hajelziis–voltaképpennemfogadjaelőketmint
nélkülözhetetlencselekvésistratagémákat?!

Mindezekutánnézzükmegtehát,hogymiisakantilelkiisme-
retvégsőformájában,azazesztétikai(diszpozicionális)fogalomként?
(Diszpozicionális-esztétikaiittaztjelenti,hogytényezőnekkelllen-
nieazautonóm,szabadszemélyiségalakulásánakrendszerében,azaz
preferált.Nemlehetünkmegnélküle,mertaszabadságintencióinkat
megjeleníti.)Axiómaaz,hogylelkiismeretünkkelszületünk,apriori
tény.EzutánKantmárfelistöltialelkiismeretetabecsülettel,mond-
ván,hogyalelkiismeretünkkötelezbennünket:kötelességünkvan,
kötelességeketismerünkel.Ezekutánkövetkezikazújabbszubsztan-
ciálisdefiníció:„alelkiismeretagyakorlatiész,melyatörvényminden
esetébenfigyelmeztetiazembertafelmentésvagyelítéléskötelessé-
gére.”14Alelkiismeretmintgyakorlatiésztehátegyerősfolyamatos
jelenléteazerkölcsiértékelésnek,irány,ráutaltság,fenoménjeisazem-
bersajáterkölcsitermészetének.Ezadefinícióazonbancsakazután
születettmeg,miutánKantleszögezte,hogyalelkiismeretcsakszub-
jektív,amennyibenafficiáljaamorálisérzést,ésnemobjektív,azaz
nemkötelesség.Ezekutánszinteszószerintvisszatértkorábbiállás-
pontjára,amelyetAvallásapusztaészhatárainbelülképvisel,azzal

14ImmanuelKant:Azerkölcsökmetafizikájánakalapvetése.Agyakorlatiészkritikája.
Azerkölcsökmetafizikája,514.o.

165



EgyedPéter

akülönbséggel,hogymegjegyzi:senkineksemlehetkötelességszerű-
enlelkiismerete,mertezazelképzelésiscsakalelkiismeretbenjöhet-
nelétre.Ismétcsakazaprioristatézisnélvagyunktehát.Megerősítve
látjukalelkiismeret„könyörtelenségére”vonatkozótézist,amelyről
azelőbbiekbenmárbeszéltünk.„Haviszontvalakitudja,hogylelkiis-
mereteszerintcselekedett,akkor–máramibűnösségétvagyártatlan-
ságátilleti–nemkívánhatunktöbbettőle.Csakannyiadolga,hogy
értelmétfelvilágosítsaarról,miakötelességésminem;haviszontatet-
tekmezejérelépvagylépett,önkéntelenüléskikerülhetetlenülszóhoz
jutalelkiismerete.Nemlehettehátkötelességünk,hogylelkiismere-
tünkszerintcselekedjünk,mertehhezegymásodiklelkiismeretreis
szükségelenne,amelyazelsőműködéséttudatosítaná.”Hátezegy
nagyonkantimegoldás:azelső,apriorilelkiismerettehátesztelen,
döntési„terep”,amelymintegykizárjaakötelességműködését,de
lehetővéistesziannakamegjelenését.Abűnösdöntésattólhelyes,
hogyegyszerűentudatosdöntés.Deezafelismerésmárajavasolt
„másodiklelkiismeretben”jönnelétre,amelyfenomenkéntazelsőre
ésakötelességreutal.(Ezegysajátosankantimegoldás,amellyelmár
azakaratésakaratlagosság,WillkürésWillkürlichkeitkapcsánistalál-
koztunk,észkonstrukció.)Amikortehátagyilkostudatosangyilkol,
lelkiismeretesenteszi,nohanemahelyeslelkiismeretidöntésthozza
meg.AlapjábanvéveKanttehátigazatadIvanKaramazovnak.Teljes
erkölcsiésész-skizofréniáhozvezetneezamásodiklelkiismeret...de
vajonnemfogadhatjuk-eeleztasugalmazástretro,azazhogyazok,akik
igenisnemtudnakkiegyeznialelkiismeretükkelsoha,egyilyenfajtalelkiisme-
retikettősségbenvergődnek?Tehátmásodiklelkiismeretextrémmódon
lehetséges–azértelmenkívül.Végülis–zárjaleKantakérdést–,
máskéntnemlehetfontosságotbiztosítanialelkiismeretnek,csakúgy,
hogyvalamilyenmódoneztiskötelességekrendszerébekapcsoljuk,
tárggyátesszük.„Csakisazlehetkötelességünk,hogyműveljüklelki-
ismeretünket,jobbanfigyeljünkbelsőbíránkszavára,smindenlehet-
ségeseszközzelelősegítsük,hogymeghallgatásraleljen(amitehátcsak
közvetettkötelesség).”15

15ImmanuelKanti.m.516.o.
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Afichteikötelességfogalom

J.G.Fichte1798-bandolgoztakiAzerkölcstanrendszerét,éssajátosmó-
donkoncepciójátpárhuzamosnaktekintetteaKantéval.Ezzelazért
kellfoglalkoznunk,mertvégeredménybenmindenértéketaköteles-
ségteljesítésbeszummált.Ezalólcsakazigazságosságkivétel,amely
alattazigazmondás,ésismétalattaatisztességésajóhírnévmegtalál-
hatók(ahogyanazmárazantikgörögfilozófiábanismegvolt).Mód-
szertanilagegyébkéntFichténélazalegérdekesebb,hogyazegyes
kötelességekegyesértékeketdefiniálnak,ésnemfordítva.Alegfon-
tosabbazonbanazazelképzelése,amelyszerintasajátoskötelességek
atársadalomrendjeit(maikifejezéssel:szakmai-foglalkozásicsoport-
jait)definiálják.Ezalegfontosabbösszetartókapocsatársadalomban,
mertahogyanazegyesamásikhozkötelességszerűenközelít,ponto-
sanúgyközelítfeléjeamásikisakötelességével.Azegésztársadalom,
sazemberiségígyegykötelességháló,amelybenalegmagasabb,azer-
kölcsitörvénybenkifejezettracionalitásvalósulmeg.„Mindenember
cél,mondjaKantáltalánoshelyeslésközepette.Ekantitételmegáll
azenyémmellett;gondoljukcsaktovábbazutóbbit.Mindenegyesraj-
tamkívüllevőeszeslényszámára–akireazerkölcsitörvényéppúgy,
mintrám,eszközreirányul–,azeszeslényekközösségéheztartozom,
sszámáraezértazőszempontjábólcélvagyok,éppúgy,ahogyazén
szempontombólőacélazénszámomra.Mindenegyedszámáraminden
egyesmásikegyedcél;egyikszámárasecélviszontőmaga.Azané-
zőpont,amelybőlkivételnélkülmindenindividuumvégsőcél,túlvan
mindenegyénitudaton;ebbőlanézőpontbólmindeneszeslénytuda-
taminttárgy,eggyélesz,eztulajdonképpenistennézőpontja.Számára
mindeneszeslényabszolútésvégsőcél.”16

Fichténekeztazálláspontjátsokanfélreértették.Igazugyan,hogy
eztazisteniségetseholsemazonosítjaavallásnagyistenével,deazt
semzárjaki,hogyakiakarja,megtegye(kantiánusmódon).Ezérttehát

16JohannGottliebFichte:Azerkölcstanrendszere,GondolatKiadó,Budapest,
1976,353.o.FordítottaBerényiGábor.
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formálisanigazavoltKötelesSámuelnek–akimagaisírtegykantiá-
nuskötelességetikát–,amikoraztállította,hogyhaFichtemódjáncsak
azészvanazelménkben,Istennemislehetbenne.17

Másfelőlaztismegkellértenünk,hogyazegyesindividuum-
nakamásikrairányulótörekvése(Kant),amelykiegészülamásiknak
azegyesrevalóelismert„vissza”-törekvésével(Fichte)hipotézisként
elfogadhatóvoltegyolyankorban,amelyetazemberikapcsolatokvi-
szonylagosállandóságávaljellemezhetünk,denemértelmesaposzt-
modernkorban,amelybenazemberikapcsolatokatalegnagyobbmo-
bilitásjellemzi.Azemberekszakmátésfoglalkozástváltanak,utaznak,
párkapcsolataikváltoznak:aMásikészrevehetősége,felfoghatósága,
leképezhetőségeegyreinkább„érintőlegesenátéltté”,formálissáválik.

Im-ígyenbeszéltZarathustraazerényről,értékekről,
kötelességrőléslelkiismeretről

Nagyonsokszempontbóllehetneelemezniakérdést:miértolyfon-
tos–mégmindig–Nietzsche18általábanvéveazeurópaigondolat
számára?Haaztállítjuk,hogyalegradikálisabbanteremtetteújraakö-
zéppontbaállítottemberantropológiaifeltételezettségirendszerének
akérdését,akkoralighanemalegközelebbállunkazigazsághoz.Ezen
feltételektöbbmintegyike,alapjaazemberabszolútevilágiságának
mintkövetelményrendszernekazinstitúciója.Szintelehetetlenfeladat
ezazeurópaifilozófiában,hiszenhogyaniskapcsolhatnánkkien-
nekatörténetievolúciójábólkétévezredkeresztényfilozófiáját,magát
aterminológiát?Azaprogramatikuselszántság,amellyelMartinHei-
deggerkövetendőnektettemegNietzschefilozófiájánakalapállását,és

17HajósJózsef(kiad.):KötelesSámuel,IrodalmiKönyvkiadó,Bukarest,1969.
18Tanulmányomefejezeteszervesenkapcsolódikmindahhoz,amitÉrtékatör-

ténelembencímű,akötetbentalálhatótanulmányomNietzschérőlszólóalfe-
jezetébenírtam.(IdeértveMaxSchelerNietzsche-értelmezésétis.)Akésői
Nietzscheérték-ésmorálrólszólófejtegetéseihagyományosértelembenszisz-
tematikusabbak,mintaZarathustra-beliek.Tanulmányomlogikaiszerkezeté-
bejobbanillettek,deakronológiaisorrendtermészetesenafordított.
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ebbenazértelembenhoztalétreafundamentálontológiát,csakvissza-
hoztaarecepcióshorizontbaennekafilozófiánakazalapvetőkérdé-
seit.Azemberfölöttiemberebbenaperspektívábanatisztaevilágiság
perspektívája.Ahíresszöveghelyszerint:„Ime,énazemberfölöttiem-
berthirdetemnéktek!Azemberfölöttiemberaföldértelme.Mondja
akaratotok:azemberfölöttiemberlegyenaföldértelme!Kérvekérlek
benneteket,véreim,maradjatokhívekaföldhöz,ésnehiggyetekazok-
nak,akiktúlvilágireményekrőlfecsegnekelüttetek.Méregkeverőkők,
tudván,tudatlan./.../Valamikorazistenellenvalóvétekvoltaleg-
nagyobbvétek,ámdeistenmeghaltésakkorkihalánakezekavétkezők
is.Mostalegborzasztóbb:aföldellenvétkezniésa»kifürkészhetetlen«
beleittöbbretartani,mintaföldértelmét!”19Ateljes(radikális,tisz-
ta)evilágiságtermészetesenaztisjelenti:mindenértékfundamentum
ésmindenértékebbőlavilágbólszármazik,tisztaértékimmanencia
van.Semmorálfilozófiaiszempontból,azazazértékeknormatívalap-
jánakéseredeténekaszempontjából–azerkölcsökmetafizikája–,sem
pedigazetikaiértékekésazerkölcsicselekvésinormákéstiltások
megparancsokszempontjábólnemlehetségesekakeresztényfilozó-
fiatranszcendenshivatkozásaiésreferenciái,mindenféleapriorizmus
ittmegkerüliazembertmagát.Azemberfölöttiemberértékválasz-
tásaibanvanmegazúj,evilágiembererkölcse,amiaztánatöbbiek
cselekvésénekalapjáulszolgálhat.NietzscheaZarathustrábanerény-
rőléserényekrőlbeszél,visszatéragörögerénytanrendszeréhezés
fogalomhasználatához–denemazarisztotelésziközéphez.(„Erény
nékikaz,amiszegénnyéésszelíddétészen;ezzelafarkastkutyáváés
magátazembertazemberlegjobbháziállatávászelídítik.»Miszékün-
ketközépretevők–eztmondjanékemmosolygásuk–éséppolytávolra
ahaldoklóbajvívótól,mintavígdisznóktól!«Ezpedig–középsze-
rűség,jólleheterénynekhívatik.”20Nietzscheazegy-erényűségmellett
érvel,mintamelyavégzetet(sorsot,szükségszerűséget)képesmeg-
testesíteni.Filozófiaértelembeneznemjelentiazerényekelutasítását,

19NietzscheFrigyes:Im-ígyenszólaZarathustra,GrillKárolyKönyvkiadóvállala-
ta,Budapest,1908,11.o.FordítottaWildnerÖdön.

20i.m.229.o.
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haneminkábbazoknakahierarchikuslevezethetőségét,egybenvaló
megalapozásukat.Azembertőlvalóbanelvárható,hogyazonosuljon
azzalazerényével,amelybenaleginkábbmegjelenítveérzimagát,
amelyőtaleginkábbképviseli.Ezaszellemifelfogásésdimenzióis
nélkülözhetetlen!„Szeretemazt,akierényéthajlamáváésvégzeté-
véteszi:imigyenakarerényéértélni-halni./.../Szeretemazt,aki
nemakarja,hogykelleténéltöbberényelegyen.Egyerénytöbbmint
kéterény,mertinkábbcsomó,amelyenavégzetcsüng.”21Azegy-
erényűségakarakteres,határozottcselekvéstisinkábblehetővéteszi,
azemberneknemkellazontöprengenie,hogyvégülismelyikeré-
nyétrészeltetielőnyben,nem„azerényekcsatatere”,nemadividuációk
(GillesDeleuzekifejezése),hanemazerőteljesindividuáltságaformá-
ja.Azerényekharcábólagonosznőki,agonoszminttehetetlenség.
„Kitüntetődolog,hasokerényedvan,ámdenehézsors;éssokanmen-
tekapusztábaésmegöltékmagukat,mertbelefáradtak,hogyerények
csatáiéscsatatereilegyenek./.../Énvérem,haszerencsésvagy,úgy
egyerényedvanéssemmitöbb:imigyenkönnyebbenmégyátahi-
don./.../Sezentúlnemnőbelőledagonosz,hanemhaagonosz,ami
erényidharcábólnő.”22Aharcoslegyentehátbátor,abölcsigazsá-
gos–ésígytovább–agörögerénytanplatonikuskasztszemléleté-
reemlékeztetnekezekamegfontolások,de–hangsúlyozzuk,mindez
azösszefogottságot,acélszerűséget,azakaratkifejtés,acselekvésegy-
értelműségétszolgálja.

Nietzscheatörténelembenismeglátja,hogyazegyesparancso-
latokáltalmeghatározottértékekteremtő(világtörténelmi)gesztusok
voltak,amelybenazegyesnépekgéniuszahosszúidőkigfenntartotta
integritásukat.Agörögdicsőség,agermánharciasság,azsidópatri-
arkalizmusteremtőaktusokvoltak,amelybenmindennépmagaadta
magánaka„jót”ésa„gonoszt”egyaránt,immanenscselekvésvoltez,
nempedigvalamilyenfelülrőljövőakaratdeterminizmusaibanvoltak.
Anépekönteremtőgéniuszahoztalétreazalapértékeket,amelyaztán
megtartottaőketatörténelmiidőben,azembertehátperdefinitionem

21i.m.14.o.
22i.m.45.o.
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értékelőlett,ezazantropológiaimeghatározottsága.„Bizony,bizony,
azemberekönmagukadtákmaguknakminden»jó«-jukatés»gonosz«-
ukat.Bizony,bizony,nemkaptákazt,nemtalálták,nemesettazközé-
jükfelülről,mintmennyeiszózat.”/.../Csakazembertőnértéke-
ketadolgokba,hogymagátfenntarthassa–csakőteremteértelmet
adolgoknak,emberiértelmet!Ennekokáérthívjamagát»ember«-nek,
vagyis;azértékelőnek.”23Ezazaxiológiaiimmanencia–bármennyi-
reisnehezendefiniálhatóaZarathustradiskurzustípusa,mégisnagyon
rendszeres:azegy-erényűségkijelentéséveltartalmimeghatározásrais
sorkerül,alegmagasabberénypedigazajándékozóerény,az,amely-
benazérték-emberönátadásamegtörténik,ennekahordozójapedig
aszeretet.Ilyenértelembenaszeretetegyfelőlönzetlenség,mertér-
deknélkülátad,másfelőlazonbanönzésis,mertmegkövetel,átvesz,
elvesz.Azajándékozószeretet„érték-rabló”.Azerényelsajátításamár-
mostegynagyonkomplexmódonstrukturáltfolyamat,hasonlításokon
keresztülvalósulmeg,amelybenintelemvan.Ebbenazönmegfigyelés
fontossága,azönkonstitúcióvalósulmeg,amelyakörnyezetminősíté-
seitőlfüggetlenedik,eltekintdicsérettőléskorholástól,magamérlegeli
ajóésagonoszviszonyait,magaakarja,hatalmaleszfölöttük,mert-
hogyőteremtettemegőket.Ezleszalegfontosabbmegszerzetterény.
Amegszerzetterényleszalegfontosabbhatalomforrása.

Ebbenazértelembennincstöbbékülsőkötelezettség,mégazinte-
riorizáltkantiformábansem,egysajátoslogikávaligazoljaNietzsche
aZarathustratettelhatárolást,aszabadságpreferálásátakötelességgel
szemben.„Szabadságotteremtenimagánakésszent»nem«-etmonda-
nimégakötelességgelszembenis:erekell,óh,énvéreim,azorosz-
lán.”24Kétségtelen,hogyradikáliskülönbségezaKantésFichteáltal
képviseltkötelességfelfogásokkalszemben,amennyibenaközéppont-
bahelyezettevilágiszabadakaratot,valamintabelőleszármazóha-
talmattekintimindentársadalmiviszony,valamintkoherenciaforrá-
sának.Ekoherenciatartalmaazértékközösség,amelyazajándékozó
szeretetalapjánjönlétre.

23i.m.77.o.
24i.m.31.o.
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EbbenazösszefüggésbenNietzschénektermészetesenlekellszá-
molniaafelebarátiszeretetparancsávalis,annakapriorizmusávalés
formalizmusával,amennyibenaközvetlenmásikateleveértékhordo-
zónaktekinti.Nempedigasajátosértékátviteltkövetkezőenlétrejött
Másiknak,azemberiségnek.„Eztkövetelinagyszeretetemalegtávo-
labbiiránt:nekíméldközelvalófelebarátodat!Azemberolyanvalami,
aminekfölébekellkerülni.”25NemkönnyűegyértelműsíteniNietz-
scheútmutatását.Azazonbankétségtelen,hogy„önmagunkatlebírni
felebarátunkban”hatalmaserőfeszítéstjelentafelebarátszellemi,aka-
rati,szereteti(!)dimenzióinak,értékformájánakamegteremtése.Van,
akivelkapcsolatbaneznemsikerülhet:„Akinemtudmagánakpa-
rancsolni,azcsakengedelmeskedjék.”26AZarathustravégénNietz-
scheabevetttársadalmiviszonyfogalmakatismeghaladvamegtalálja
magátazemberfölöttiemberben,amelymindenerényemanációjának
aforrása,ésmégafelsőbbrendűemberekisalattaállanak–degondo-
latmenetünkszempontjábólfontosabbvoltazodáigvezetőút.

Megvalósulttehátalegfontosabbcél:azembertönnönfeltétele-
zettségirendszerébenfelfogni,kibontaniésleképezni.

Ezazonbanönmagábanmégnemelég:alapjaibankelllerombolni
ajelenkormorálját,„morálisnihilizmusát”,27ésazembernekegyolyan
identitást28adni,amelynekalapjaazértékmagatartás,azértékbecslé-
seksoránlétrehozottsajáterkölcsiségésennekszuverénkezelésmódja:
ahatalom.

25i.m.269.o.
26i.m.269.o.
27FülepLajosnagyívűésmáigérvényesNietzsche-interpretációjábanvéliúgy,

hogyszembenakorlesüllyedterkölcsiségével,morálisnihilizmusávalaZa-
rathustraszerzőjeazértékalkotópozitivitástképviseli.FülepLajos:Nietzsche
Frigyes,in:Nietzsche-tár,PannonPantheon,Comitatus,Veszprém,1996,242–
244.o.

28EzzelkapcsolatbanegyetértőlegidézzükKissEndreNietzsche-monográfiá-
jánakvonatkozóokfejtését:„Éppenazértékelésselkapcsolatbantalálrá[ti.
Nietzsche]egyolyanfogalomra(„Wertwandel”),amelyazutóbbiévtizedek
legfontosabbértékfilozófiaiirányzatánakkulcsfogalmaéstárgya./.../Eki-
vételesenfontoshelyen[ti.Azezerésegycélrólszólófejezetben]Nietzschekét
gondolatothangsúlyoz,amelyekegykéntatörténetiidentitástanlegfontosabb

172



Amodernitásértékszemléleténekafelbomlása

Azapriorikötelességekrőlésazazokbanmegleltszabadságrólszó-
lófelfogásmegsemmisítéseutánmimaradtamoralitásmásiknagy
tartóoszlopával,alelkiismerettel?ÉrzékenyelemzésébenLevSesztov
Nietzscheegyikkedvencaforizmájáhozfordul.„Úgyvélitek,hogy
mindenjódolognakmindenidőbenjóvoltalelkiismerete?–Atu-
domány,amikétségtelenüljódolog,hosszúideigmegvoltnélküle,és
mindenfélepátosznélküljöttavilágra,inkábbtitkon,kerülőutakon,
álcázottelváltoztatottarcokatöltvemagára,mintvalamibűnöző,de
legalábbisegyzugkereskedőérzésével.Ajólelkiismeretmegelőzőfo-
kozataarosszlelkiismeret,nempedigazellentéte:mertmindenjó
dologegyszerúj,következésképpszokatlan,azerkölcsellenérevaló,
erkölcstelenvolt,féregkéntrágvaszerencsétlenfeltalálójaszívét.”29

Azújértékmegszületéséneklegalábbisfenoménjaarosszlelkiis-
meret,hogynemondjuk:ateremtésreutal,ezutal,vagycsakezutal.
Vagylehetséges,hogyvalamiféletermékenyköztesállapot,amelyhez
mérveajólelkiismeretcsupánvalamifélekiegyensúlyozás,nyugal-
miállapot,teháttulajdonképpennemislelkiismeret.Azelfogultság

mozzanataiközétartoznak:egyrésztazÉnszerepétésjelentőségét,közeleb-
bimeghatározásnélkül,mintegyérzékeltetveannakközéppontijelentőségét
azújértékekmegalkotásánakösszeslehetségesváltozatában.Másrésztebben
aköltői»discours«-banaztisartikulálja,hogyazemberiségnekmégnincs
célja,hogytehátazújértékekmegteremtése,alétnekvalóértelemadás,azaz
azújidentitásegyetemesfeladatésfolyamat.Arégiértékek,arégiértelem,
arégiidentitásnemvoltak»helyes«értékek,a»helyes«értelemés»helyes«
identitás,amelyekmostanraegyszerűen»csak«kiürültek,jóllehetidentitáste-
remtőartikulációkvoltak.Aszószorosértelmébenelőszörvantehátazemberiség
ahelyesválasztáshelyzetében,sléteettőlalépéstőlfügg.”KissEndre:Friedrich
Nietzschefilozófiája,GondolatKiadó,Budapest,1993,421.o.Ehhezazáró-
gondolathozkétségtelenülodakívánkozikmégvalami:hacsak–legalábbis
azeurópaiemberiségnek–nemazazútja(világtörténelmeértelmében),hogy
azembertilletőmindenértékességképzettelleszámoljon,egyáltalánfelfüg-
gesszeazértékszemléletetannakegyetemesösszefüggésében.Akétvilághá-
borúésaholokauszt,akommunizmustapasztalatalegalábbisarrautal,hogy
lokálisértékteremtésekrőlesetleglehetbeszélni,deegyetemesértékekrőlnem.

29FriedrichNietzsche:Avándorésárnyéka,GöncölKiadó,Budapest,1990.For-
dítottaTörökGábor.
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nemjárhategyüttajólelkiismerettel,csakarosszal,márpedigazel-
fogulatlanságalelkiismeretnullfoka,amibőlegyáltalánsemmisem
származik.ANietzschétDosztojevszkijodúlakómoráljávaléstudo-
mányávalösszevetőSesztovértelmezésébenazonbananietzscheilel-
kiismeretmégnemtelítődikazegzisztenciáliskétségbeeséssel.

Végeredménybenaztmondhatjuk,hogymégakeresztényeszme-
ésfogalomrendszert,atudományos(haladásbavetett)hitetésafilozó-
fia„vigasztalását”meghaladóNietzschesemtudotteljutniaradikális
evilágiságnakaposztmodernállapotára,amelybenazemberijelenva-
lólétmegalapozásáraazég-ésföldvilágonkívülsemminemmarad.
Afogyasztóiértékekválasztásaésrelativizmusa30nemengediazem-
bertönmagaértékdeterminációjánakmégaközelébesemjutni.Afejle-
ményekmesszemeghaladtákavíziót,amelybennefeledjük:azérték-
becslés,valamintazértékmagatartás,azidentitásértékdeterminációja
volt.Hogyefejezetelejénfelvetettkérdésünkreválaszoljunk:valami
okavanannak,hogymaisolyanérdeklődésselkövetikanietzscheifi-
lozófiamorálrólésértékekről,azoklehetetlenségérőlszólófejtegetése-
it.Vanvalamihasonlóságakorszellemakkorinihilisztikusállapotához.
Deaposztmodernkornaksemmilyeninspirációjanincs.Ittnemateljes
negativitás,aszkepszisálláspontjafogalmazódikmeg,hanemahiány
leltárárólvanszó.Korunkemberenemistudjaésnemisképesön-
magameghatározására31–akifejezéssokoldalúértelmében,amelyben
alegfontosabbönmagaappercepcióslehetősége.Omnisdeterminatioest
affirmatio.Ebbenkellenemegfogalmazódniaaposztmodernkortermé-
szetiszabadságának.

30Önmagábannemisazaprobléma,hogyegyárunálvagyegyszolgáltatásnál
mindigcsakdrágábbat(luxus)vagyolcsóbbat(célszerűbbet)lehetválasztani.
Aproblémaaz,hogynincskitörésebbőlakörből,hogysemmiolyannem
választható,amiemberi,amimimagunkvagyunk.

31Ennekcsaklátszólagmondellenttanulmányomvégkövetkeztetése.

174



Amodernitásértékszemléleténekafelbomlása

Afilozófiamásikhagyománya

Demitkezdünkafilozófiánakamahagyományával,azzalazantropo-
lógiaivízióval,amelyetPascalképviselt,ésamelybenazész,valamint
aszenvedélyekteljesenkizárjákegymást.Szenvedélyekmárpedig
vannak.Tehátvagyésszerűenélünk,ésakkoraszenvedélyneksemmi
helyenincsebbenazéletben,vagyelismerjükaszenvedélyekhatal-
mát,ésakkorazészmindigcsakegyfelhőmaradakedélyláthatárán.
„Belháborúazemberbenazészésaszenvedélyekközött.Hacsakesze
volna,szenvedélyeknélkül...Hacsakszenvedélyeivolnánakésznél-
kül...Demivelazegyikis,amásikismegvanbenne,nemkerülhetiel
aháborúságot,mertúgyélhetbékében,haháborúskodikamásikkal:
ezértmindigmeghasonlott,ésezértvanmindigellentétbenönmagá-
val”–olvassuka412.töredékben.32Antropológiaihelyzetünketeleve
ebbenakettősségbenkelllátnunk,amoralitásunkantinómikus,atiszta
lelkiismeretlehetetlen–hamegfogadjukBorgesintelmét,melyszerint
kellvalamilyenszenvedélyazélethez.Atisztalelkiismeretlehetetlen-
ségeazonbanfeltételeannak,hogyvalamilyenlelkiismeretmégiscsak
lehetségeslegyen–,hamárkitartunkamellett,hogyalelkiismeretet
továbbraiselfogadjukvalamilyendöntésiösszefüggésrendszeraprio-
riformájaként,tereként.Nehezentudjukazonbanmegtartani,hanem
végzünkvalamilyenfolyamatosszemantikaitevékenységetis,azaz
azérzelmijelentéseketnemhelyezzükelnagyonistudatosanegycél-
szerűmotivációsösszefüggésrendszerben.Ezáltalválikalelkiismeret
csakugyanvalamilyenismeretiformává.Éserrevonatkozikanagyiro-
dalom,elsősorbanDosztojevszkijregényírása,valamintazetikainyel-
vezetnekazazanalízise,amelyG.E.Moorenyománamúltszázad
végénekazetikaidöntéseknyelvianalitikájáravonatkozóeljárásmód-
jaitjellemezte.

32BlaisePascal:Gondolatok,KriterionKönyvkiadó,Bukarest,1982,180.o.Fordí-
tottaPődörLászló.
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MaxScheleregyetértőlegidézteKantmegállapításátazérzületkér-
désében:„Kantteljesjoggalemeliki,hogyaz»érzület«élesenkülönbö-
zikmindenpuszta»szándéktól«,sméginkábbtermészetesenminden-
fajta»tudatoselhatározástól«.33Ugyanőmásfelőlbíráltaakantifelfo-
gást,megállapítván,hogyazérzülettudatos,tartósésfüggetlenazélet-
tapasztalattólésértékérzületkéntnemelsődlegeshordozójaalegfőbb
értéknek,ajónak.Mindebbőlismétcsakaztemelemki,hogyazer-
kölcsitapasztalatmegfogalmazásaéskövetése,szimbolikusbeépíté-
seazérzületbemintegyformátéskonkrétságotadalelkiismeretnek,
abelsőbírószavaifolyamatosanszületnekéselvesznek(lelkiismereti
válságokeseténazegészszótár),demagaanyelvtanállandómarad.
Azismegfontolandóbeszédtény,hogyalelkiismerettelkapcsolatban
miérthasználjukigengyakranaképesbeszédformáit,lehetőségeit?

Manapságalelkiismerettelkapcsolatosdogmatikusálláspontmár
csakazértsemképzelhetőel(ésittakantihitszabályokkalszinonimkö-
telezvényekregondolok),mertilyendogmáknemisléteznek.Azértol-
vastamelJanMiličLochmannak,aszisztematikusteológiaegyiknagy
tekintélyénekaTízparancsolathozfűzöttkommentárjait,hogybenne
alelkiismerettelkapcsolatosvalamilyennemszintetikusutalásttalál-
jak.Nos,ezakifejezés,hogylelkiismeret,egyetlenegyszersemszere-
pelbenne.34

Afentiekkelkapcsolatbanmegkellazonbanjegyeznem,hogy
akontinentálisfilozófiaemeellentétesneklátszóirányaitmégvala-
hogyanösszelehetvetni.Egészmásútonjártazonbanakantianiz-
mussal,fichteanizmussalnagyjábólkortársangolszászmorálfilozófia,
amelyahaszonelvűalapokonalelkiismeretetgyakrancsakabecsület
másmegnevezésénektartotta(példáulThomasReid).35Amoráliscse-
lekedetelemzésébeninkábbapszichológiaimotivációkatmegajogi

33MaxScheleri.m.183.o.
34JanMiličLochman:Aszabadságútjelzői.EtikaivázlatokaTízparancsolathoz,Kál-

vinKiadó,Budapest,1993.FordítottaHusztiKálmán.
35Amikoretikáját,azazkötelességtanátkidolgozta,Kantfigyelmeztetettarra,

hogyazangoloketikaigondolkodásánakindividualizmusa,azazfilozófiát-
lanságanemkishatássalvoltgondolataira.
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aspektusokatkövette.NagyvoltazonbanKanthatásaazangolmo-
rálfilozófiára,éppenaszisztematikusságfelémozdítvánelazt.36De
voltaknyíltankantiánusszerzők,példáulJohnStuartMill.Ilyenérte-
lembenottalelkiismeretsemtöbb,semkevesebb,mintazelőremegfon-
toltságszinonimája.Ajogidiszkussziónak,abíróságiindoklásoknak
aszemantikája,apszichiátriaiesettan,amindennapibeszédhelyzetek
hivatkozásaimanapságistanulságosterepelehetalelkiismeret-prob-
lematikatovábbielemzésének.Akantiimpulzusmaarraint,hogy
materiálisérték-kutatásokkalfolytassukalelkiismerethelyzeteinekés
jelenségtanánaktanulmányozását.

Afentebbiekbenkifejtettálláspontazonbanafilozófiatörténészé,
akitöbbtanulmánybanisérveltakantiálláspontrészlegesfenntartha-
tóságamellett,ebbenolyankortársszerzőkrehivatkozott,mintpéldául
AxelHonneth.Anémetfilozófustéziseiazún.legyengítettkantiállás-
pontérvényességérevonatkoztak,amelybenmegőrződikvalamennyi
ahagyományosfelvilágosodáskoriszubjektivitásból,éppenannak
alapján,hogy„határátlépéseivel”kapcsolatbanazindividuumtovább-
raisaszubjektivitásávalkapcsolatossajátosműveletekrekényszerül.37

MartinHeidegger:ontológiailelkiismeretkötelességnélkül

AfilozófiaradikálisfordulatátvégrehajtóMartinHeideggerazonban
teljesenfelszámoltaalelkiismereti-kötelességmorált,valamintafel-
tétlenerkölcsitörvényt,azazazetikaiapriorizmust,ontologizálva
alelkiismeretfogalmát.Ugyanakkornemtagadtamegsemazáltalunk
iselemzettKant,semScheler„érdemeit”.„Nemvéletlen–írtaaLét
ésidőben–,hogyKantlelkiismeret-interpretációjaa„törvényszékkép-
zetén”alapulmintvezéreszmén–kézenfekvővéteszieztazerkölcsi

36KarlSchmitt–Wendel:KantsEinflussaufdieenglischeEthik,VerlagvonReuther
&Richard,Berlin,1912.

37EgyedPéter:Szabadságésszubjektivitás,KOMP-PressKiadó,Kolozsvár,2003;
AxelHonneth:Adecentralizáltautonómia,in:Tanulmányokakritikaitársada-
lomelméletköréből,JelenkorKiadó,Pécs,1997.FordítottaWeissJános.

177



EgyedPéter

törvényeszméje,jóllehetmoralitásfogalmaugyancsaktávolállahasz-
nosság-erkölcstőléseudaimonizmustól.Azértékelméletnekis,legyen
azformálisvagymateriálisindíttatású,az»erkölcsökmetafizikája«,
vagyisajelenvalólétésazegzisztenciaontológiájaakimondatlanon-
tológiaielőfeltevése.Ajelenvalólétolyanlétezőnekszámít,amelyről
gondoskodnikell,sennekagondoskodásnakaz»értékmegvalósítás«,
illetveanormateljesítésazértelme.”38Nincstehátlelkiismeretapriori,
mintahogyannaklétezésesincssajátosanapriori.Akérdéscsakakkor
tehetőfel–egyébkéntmindenjelenvalólét-analitikaiösszefüggésben,
havanvalamisajátosanlelkiismereti,amelyajelenvalólétmegkö-
zelítésétlehetővéteszi.Demibenállhatezasajátosanlelkiismereti
jelenvalólét-vonatkozás?Heideggererőfeszítéseebbenazesetbenis
asajátosanrájellemzőfenomenológiaidestrukcióútjátköveti,amely-
nekvégeredményekéntmegjelenikalelkiismeretújhiposztazációs
lehetősége,az„előstruktúra”.

Amígazonbanakanti-schelerikoncepciókritikájáhozeljut,Hei-
deggeregészsorelőfeltevéstvezetbe:előszörisalelkiismeretetaje-
lenvalólétfenoménjekéntkívánjamegközelíteni,amelyetalétezőad-
digkimunkáltlétkereteinbelülkívánvizsgálni.Hangsúlyozza,hogy
alelkiismeretontológiaianalízisénekmegkellelőzniealelkiismeret-
élményekpszichológiaileírásátésosztályozását.Kizármindenfélebio-
lógiaiésteológiaiapriorizmustis.Alelkiismeretet–mintajelenvalólét
fenoménjét–elemezveannaksemreziduális,semexcedensjellegével
nemszabadfoglalkozni,csakontológiaifakticitásábóladódósajátsze-
rűségeivel.Ígyalelkiismeretnekcsakakkorleszhangja,haimmáraje-
lenvalólétfeltárultságábanmutatkozikmeg.Hapedigmegnevezzük
alétezőnekaztazalapszerkezetét,amelynekazegzisztenciáléiadiszpo-
zíció,amegértés,ahanyatlásésabeszéd,akkoralelkiismeretrőlkifogde-
rülni,hogyazhívás,beszédmódusz.Ugyanakkor„alelkiismerethívása
felhívásjellegű:ajelenvalólétetlegsajátabbönmagalenni-tudásárahív-
jafel,éseztolymódonteszi,hogyfelszólítjalegsajátabbbűnös-létére.”39

38MartinHeidegger:Létésidő,GondolatKiadó,Budapest,1989,490–491.o.For-
dítottaVajdaMihályetal.

39MartinHeideggeri.m.57.o.
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EzenapontonegyrésztHeideggersajátbűnösségfogalmávalszembe-
sülünk,ugyanakkorazzalakérdésselis,hogymikéntviszonyulez
ahagyományosetikaibűnfogalomhoz?!Ahívásnakahallássalmintre-
álislelkiismeret-feltétellelkellpárosulnia,mindezegyüttvalamilyen
akaratidiszpozíciótképez.Összegezvetehát:mindezazönmagalét
akartésmegértettegzisztensválasztásátjelenti,amelyetHeidegger
végsősoronelhatározottságnaknevez.

Azegzisztenciál-ontológiaialapokelemzésébenHeideggerazön-
maga-meghallásfontosságátemeliki,amiképesarra,hogykiemelvén
azegzisztenciálisfecsegésből,ahívás-értesüléstbiztosítsa.Ezazonban
nemegyerkölcsiértékvagyítéletleképezésétjelenti,amelyrőlakanti-
ánustörvényszék-képszól.Ahívásvalamielementáris,lökés,kimozdí-
tás.Mindezazonbancsakalelkiismerethorizontonvalófeltárulásához
biztosítkonstitutívlehetőségeket.

Mintmindenalkalommalelemzéseisorán,Heideggerittisfelvo-
nultatjaakérdésteljesirodalmát.TekintetbevesziKant,Hegel,Scho-
penhauerésNietzschelelkiismeret-interpretációit,ésakorbanmérv-
adómonografikusfeldolgozásokraishivatkozik,azazM.Köhler,A.
Ritschl,H.G.StokerésMaxSchelermunkáira.Ugyanakkorfigyel-
meztetarra,hogyjóllehetazilletőszerzőkneksikerülegyáltaláno-
sabbismeretfenomenáliskeretbenfoglalkozniukaGewissenkérdésé-
vel,alapjábanvévemégiscsakmegmaradnakalelkiismeretosztályba
sorolólelkiképesség-vagyszemélyesaktusfelfogásánál,amelytehát
nemmozdítkiazakcidentalizmusból.Lehetvalakineklelkiismerete,
denemtudjuk,hogymiértvan,hogyanjutottoda,hogylelkiismerete
legyen,éshogyfőlegmiértszükségszerű?

Az56.§-banHeideggerkonkretizáljaahívás-megértésnekmint
ajelenvalólétetmegnevező,tulajdonönmagátkijelölőjellegére.(En-
nekamint-szerűségnekisegészszakirodalmavanmár.)Akijelölés
viszontazönmagaságnakakiemelésétjelenti,kiemeléstazakárkiság-
ból–amitakárúgyisinterpretálhatunk,mintamásiklelkiismereti
értékeinek,azazegyáltalábanvettértékrendnekazelutasítását.De
miértlenneszükségszerű,hogyahívásbanfeltárulósajátlelkiismeret
végülisazértékekmegjelenésénekkonvergencialehetőségelegyen?!
„Mitkiáltodaalelkiismeretafelhívottnak?Szigorúanvévesemmit.”
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Felszólításrólvanszóéstovábbrasemvalamiféle„tárgyalásról”.Néha
Heideggerérzékletesparadoxonokathasznál:„Alelkiismeretegyedülés
állandóanahallgatásmóduszábanbeszél.”Ezekutánegyegészszínpadi
jelenetmesélielahallgatóéshallgatott,akihallgatásdrámáját.

Az57.§agondot,eztasajátosheideggeriegzisztenciálétkapcsol-
jaösszealelkiismerettel,alelkiismeretagondhívása,továbbmenően
ajelenvalólétönmaga-hívása–ezaszintetézisszerűmegfogalmazás
kiegészülazzal,hogyahívásmásfelől,önmagunkontúlróljön.Ez
ahívásküzdileavilágbanbenne-léthátborzongatóotthontalanságát.
Ittértükelaheideggeriontológiailelkiismeret-interpretációnakazt
apozícióját,amelybenakáraztiskijelenthetnénk,hogyennekater-
minusnakfilozófiaiértelembenimmársemmiösszefüggésesincsaha-
gyományoslelkiismeret-fogalommal.Megvalósultateljesdestrukció–
amelyvalóbanamodernitásvégétjelenti.Azazannakaszubjektum-
nakavégét,amelyazegyetemeserkölcsitörvényalattkészen,beren-
dezvekapjaalelkiismeretimorált,atörvényszéket.Afilozófiaivizsgálat
lehetségesséválik,desemmilyenértéknemmaradszükségszerű.Nem
tudjukkövetniHeideggertazonazúton,amelyazelhatározottságalap-
jánbiztosítottnaklátnáajelenvalólétértékességtartalmát,jóllehetez
afajtaértékmegalapozásnemkizárt.Semmiesetresemmaradmeg
azonbanazerkölcsimaximasajátosoptimizmusánál,hanemabűnös-
ségontológiájábankínálhatcsupánszabadulást.

Aposztmodernszubjektumnakmegmaradhatazalehetőség,hogy
egyvégtelenpárbeszédbenkérdezzenráazértékeklehetőségére,azon-
banezekcsakfeltűnhetnekegy,azidőbeliségetképviselőbűnösség
horizontján.Amitezzeltételesenelisfogad,azaz,hogymégprivatíve
semadatikmegsemmiféleértékpozitivitás,nincsjó.Egyesinterpretá-
torokaszószigorúértelmébentulajdonítjákHeideggernekazelvisel-
hetetlenszubjektivizmusálláspontját.„A»szubjektivitás«filozófiájától
valóradikáliselfordulás,ahogyanHeideggeramagafordulatátérti,
azigazságravalóvonatkozásésafelelősségrovásáratörténik.ALétés
időbenajelenvalólétmégfelelősönmagakéntvoltértelmezve,demint-
hogyazigazságszempontjahiányzott,afelelősségmárittiselvont,
betöltődésdimenziónélküliésezértelviselhetetlenvolt.Egymegha-
tározottésjelentőségteliértelembenperszemárezazálláspontsem
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voltszubjektivisztikus:azönmaganemvolt»abszolútszubjektum«,
hanemvégesjelenvalólét;mintilyen,nemmagarendelkezettazzal
aszemponttal,melyrevonatkoztatottanmegértettemagát(egyáltalá-
banazelhatározottságésamindenkorilehetőségigazsága).Minthogy
azonbanaLétésidőbenajelenvalólétnemcsakhogynemrendelkezik
amagamindenkorilehetőségefelett,hanemazigazságravalóregu-
latívkitekintésishiányzik,ittegyszubjektivisztikusmozzanatlépett
fel,méghozzáegyrendkívülvisszataszító:alap-ésszempontnélküli
tételezés.Belátható,hogyeztaszubjektivitástlekellettküzdeni.40

ATugendhatHeideggertrendkívülimódonelmarasztalóérvelésének
formálisigazságátelismerőVajdaMihálymégsemosztjaTugendhat
következtetését.Szerinteaz,hogyHeideggertaposztmodernfilozófu-
sánaktartjuk,fontosabbanmegjelenítiafilozófiahelyzetéta„felelős-
séggel”(amitakáregyesekésakáregyescsoportokiskisajátíthatnak)
kapcsolatban,mintakárazazelképzelés,amelyszerintfontosabbak
ahasznosésoptimisztikusfilozófiák(KanttólHusserligésSchelerig),
mintazabszolútértékképtelenségünkrekonkludálóontológiák.„Hei-
deggeraposztmodernfilozófusavolna?Határozottanaz.Acondition
postmoderneegyikleglényegibbmozzanataazembernekazazegyrein-
kábbmeggyökeresedőmeggyőződése,hogyatermészetéstörténelem
nemazegyetemesészmegtestesülései:physis,amindentmegerősza-
koló,smimegbukunkrajta,mertvégesekvagyunk.Avégességünkkel
valóőszinteszembenézés–ezanyugatifilozófiadöntőújfordulata.
Ezaz,amiHeideggerfilozófiájábantörténikmeg.”41

Hogyvalakivagyvalakikolyasminekamegcselekvéséreképesek,
amitaztánkésőbbenjónakvagyértékpozitivitásnakneveznek,azsem-
miképpennemfoglaltatikbennealétben.Esetlegeslétfaktumlehet,de
nemutalsemmilyenértékhorizontra.Kétségtelen,hogyezegyteljesen
másperspektíva,mintamitmégakárNietzscheislátott,amikorazt

40ErnstTugendhat:DieWahrheitsbegriffbeiHusserlundHeidegger,Walterde
Gruyter,Berlin,1976,385.o.

41VajdaMihály:AposztmodernHeidegger,T-TwinsKiadó–LukácsArchívum–
SzázadvégKiadó,Budapest,1993,19.o.
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írta:amorálisértékítélet„létfeltételének”ahiányainkábbfelesleges,
nemannyirafájdalmas–azértékrelativizmushírestétele.

Manapságazonbanazembereklegnagyobbtöbbségeegyszerűen
nemtudértékeketésellentettjeiketmegnevezni,azokatosztályokba
szervezni.(Alelkiismeret,kötelesség,becsület,hűségegykorierkölcsi
kategóriáita20.századtörténelmifejleményeiésazeurópaifilozófia
együttdeszemantizálták.Azasikeres,akinemveszi„komolyan”eze-
ketésnemishivatkozikrájuk.)Amáraliglétezőlelkiismeretnemhív
ésnemfigyelmeztet,nemkorhol,nemjóésrossz,hanemegyszerűen
örökjegesálmátalussza.Aposztmodernfilozófiákálláspontjasze-
rintértékkialakításokésazokképviseletealeginkábblehetséges.Ha
amindennapiéletvalamilyenetikaimegszervezettségéregondolunk,
akkorinkábbaszakmaietikák,viselkedésikódokmenténtudjukazo-
katleírni,ezvégülmegfelel,homológazzal,amitFichteakötelességek
menténmegszerveződőrendekről(szakmai-foglalkozásicsoportokról)
gondolt.Azembereknekmegmaradtakaképességei,megvannakar-
ra,hogyagyakorlati,instrumentális„fakticitások”menténszervezzék
megamindennapitúlélésüket,inkábbértékesnekminősülőkontex-
tusokvannak.42Eztazonbannemvalamilyenmorális/etikaiérték-és
normarendszerírjale,hanemsokkalinkábbahumánetológia.

Kutatásieredményünkazonbannemképviselhetegyabszolútál-
láspontot.Nyilvánmaisvannakolyanemberek,akikkeresikaköte-
lesség,becsület,hűség,felelősségútját,éskialakítjákasajátértékmeg-
élésüket,értékbecsléseikésjelentésadásaikvannak.Ezalighanemma
semabékeésaharmóniaútja,hanemakínzólelkiismereté.

42Mégcsaknemisolyanpraktikusértékekregondolok,mintamilyenatekin-
tély,asiker,abefolyás,(üzleti)előrelátás,hanemazoknakazösszefüggések-
nekafelismerésiéslétrehozási,fenntartásiképességére,tanulásáraéskonver-
tálására,amelyekbenezekműködtethetőek.
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AJOGELMÉLETBEN1

NagyErika

Settembrini:Bízzékatiszta,humánusgondolatban,éskerülje
azagyrémeket,aszellemiingoványt!Aholazembernekmár
nincsenerkölcsibátorságaítélkezniéskülönböztetnicsalásés
valóságközött,ottvégeazéletnekáltalában,azítéletnek,
azértéknek,ahaladástelősegítőtettnek,ésmegkezdődikazerkölcsi
szkepszisbomlasztófolyamata.Azemberadolgokértéke.
Elidegeníthetetlenjoga,hogymegismerésalapjánítélkezzékjóés
rossz,igazságéshazuglátszatfölött,ésjajannak,akikételyt
merészeltámasztanibenneeteremtőjogávalszemben!

ThomasMann:Avarázshegy

Ajogelméletisazontársadalomtudományokkörébetartozik,amelyek
atársadalmijelenségekésértékekvizsgálatával,megértésével,azem-
beriviszonyokbanelőfordulószabályszerűségekfeltárásávalfoglal-
koznak.Ajognakminttársadalmijelenségnekmibenlétérevonatkozó
kérdésekelkerülhetetlenülmagukkalvonjákatényésértékfilozófiai
ellentéténektárgyalásátis,mivelajogegyszerrevanjelenatapasztalati
világban(törvényesjogszabályokbetartásávalvagybenemtartásá-
valjárókövetkezményekformájában)ésanormatívértékdimenzió-
ban(ajogszabályokformáliselőírásairévén).Atermészetjogi,illetve
jogpozitivistahagyománybankülönbözőmódonérvényesülazérték
ajogban–különösenakkor,haazembericéloktekintetébenvizsgáljuk
ajogmeghatározásáratörekvőelméleteket.

1ASapientiaAlapítvány–KutatásiProgramokIntézeteáltala2005/2006-os
tanévbentámogatottkutatásitanulmány
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Természetjogversusjogpozitivizmus

Atermészetjogtanésjogpozitivizmusszembeállításamáramármeg-
tévesztőlehet,hiszenmindkéthagyományolyanbelsőfejlődésistá-
diumokonmentkeresztül,hogyfontos,koncepcionálisellentéteksok
esetbennemisakéthagyományközött,hanemahagyományonbelül
állnakfenn.Aszellemihagyományokproblematikájafolytonosválto-
zásbanvan,mivelavelükszembenikihívásokisváltoznak.

Atermészetjogtantmeghatározóerkölcsfilozófiaiálláspontokaz
elmúltszázadokbanrengetegetváltoztakésszerteágazókkáváltak,
deatermészetjogmeghatározásátérintően–BódigMátyásnyomán
–háromalapvetőjelentésrétegkülönböztethetőmeg.2Azelsősze-
rintatermészetjogkérdéseazabszolútemberimérceproblémájával
hozhatóösszefüggésbe,amelyegyúttalazerkölcsmegalapozásának
isszámít.EztazálláspontotképviseliLeoStrauss,akiszerintater-
mészetjogellentététnemisajogpozitivizmusjelenti,hanemahisto-
rizmusésakonvencionalizmus,azazhogyazerkölcsiértékekköz-
timegkülönböztetésektörténetieredetűkontingenciákravezethetők
vissza.Straussszerintatermészetjogproblematikájanemfeltétlenül
jogelméletieredetű:„Atörténelemkorokonátelsősorbanpolitikatör-
ténetetjelentett.Ennekmegfelelően,amitatörténelemfölfedezésének
neveznek,aznemazáltalábanvettfilozófia,hanemapolitikaifilozó-
fiaműve.A18.századipolitikaifilozófiárajellemzőkategóriavoltaz,
amelyatörténetiiskolamegjelenéséhezvezetett.A18.századipolitikai
filozófiadoktrínájaatermészetjogvolt.Ezatermészetjogsajátosfölfo-
gásátképviselte,nevezetesenamodernértelmezését.Ahistorizmus
amoderntermészetjogválságánakavégsőterméke.Amoderntermé-
szetjogvagyamodernpolitikaifilozófiaválságacsakazértválhatott
afilozófiamintolyanválságává,mertafilozófiaamodernkorbantel-
jesenátitatódottpolitikával.”3

2BódigMátyás:Atermészetjogtanésajogpozitivizmusszembeállítása:egyel-
használtanalitikaieszköz,in:SzabóMiklós(szerk.):Naturaiuris,BíborKiadó,
Miskolc,2002,146.o.

3LeoStrauss:Természetjogéstörténelem,Budapest,PallasStudio–Attraktor,
1999,31.o.FordítottaLáncziAndrás.
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Atermészetjogmásodikjelentésrétegeszerintajog„maradandó
eleme”függetlenülazegyesjogrendszerektől,amelynekalapjánegy
normatermészetjogijellegeakkoriselfogadható,haaznemrészevala-
melypartikulárisjogrendszernek,4vagyami–Hegelszerint–azeset-
legességeklefejtéseutánmarad,5LonL.Fulleratermészetjogelemeit
ajog„természetitörvényeként”fogtaföl,aholatermészetjognem
szemléletmódként,hanemtárgyterületkéntjelenikmeg.6Idesorolha-
tóJohnFinnismegközelítéseis,akiajogalapjátképezőgyakorlati
ésszerűségetlátjaatermészetjogbanmegtestesülni(lásderrőlbőveb-
benatovábbiakban).7Azilyentermészetjogtanellentéteegyolyan
jogpozitivizmuslehetne,amelyaztállítja,hogyajognaknincsspeci-
fikusfunkciója,értelme,céljavagylegalábbisbelsőszükségszerűsége,
amiugyannehezenmondhatóelalegelfogultabbmetafizikaellenes
jogkoncepciórólis.

Aharmadikszempontszerintatermészetjogazerkölcsinormák-
kalhozhatóösszefüggésbe.Azerkölcsikövetelésekrőlalkotottelkép-
zelésekegyrészealkotjaatermészetjogot,ésilyenértelembenater-
mészetjogvédelmezőinemhúznakéleshatárvonalatjogéserkölcs
közöttazzalamegfontolással,hogyacselekedeteketáltalábanmorá-
lismegítélésalávonjuk.MichaelS.Moorepéldáulazzalérvelazer-
kölcsirealizmusmellett,hogyvalamicsakakkorlehetjog,hanem
igazságtalan,amikétségtelenülmorálisalapotkövetel.Ajogpoziti-
vistaszemléletreigenjellemzőajogéserkölcsszétválasztásáravaló
törekvés,amelyneklegkövetkezetesebbképviselőjeKelsen,akiszerint
azerkölcsa„logosztólidegen”tárgy,ésnemtekinthetőtudományos
ismeretialapnak,ezértajogkötelezőerejétisközvetlenülazérvé-
nyességfogalmábólpróbáltameglevezetni8Ajogpozitivizmusazon

4HugoGrotius:AháborúésbékejogárólI.,AkadémiaiKiadó,Budapest,1960,
179.o.FordítottaBrószRóbertetal.

5G.W.F.Hegel:Ajogfilozófiaalapvonalai,AkadémiaiKiadó,Budapest,1983,
28.o.FordítottaSzemereSamu.

6LonL.Fuller:NaturalLawandLegalReasoning,in:RobertP.George(szerk.):
NaturalLawTheory.ContemporaryEssay,Clarendon,Oxford,1964,139–140.o.

7JohnFinnis:NaturalLawandNaturalRights,Clarendon,Oxford,1982.
8HansKelsen:Tisztajogtan,ELTEBibóI.Szakkollégium,Budapest,1988,8.o.

FordítottaBibóIstván.

185



NagyErika

ága,melyinkábbmódszertaniálláspontkénthatározzamegmagát,
azerkölcsirelativizmusképviselőivel(Hart)vagyazerkölcsiagnosz-
ticizmushíveivel(Kelsen)fémjelezhető.Hartszerintajogelméletnek
deskriptívjellegűnekkelllennie,ésajogalapfogalmiproblémáitleg-
fennebbártatlanulértéktelítettelméletkereteiközöttkelltematizál-
ni.9Mégis,a„módszertisztaság”érdekében,azerkölcsipluralizmus
szemelőtttartásávalsemlehetteljesenajogotelvonatkoztatniazer-
kölcsiértékektől,különösenazoktól,amelyeknagymértékbenáltalá-
nosérvényűeknektekinthetők(mintpéldáulazigazságosság).Amint
BódigMátyásismegjegyzi,nemazkérdéses,hogylétezik-eakapcso-
laterkölcsésjogközött,haneminkábbaz,hogyhogyanválhatajog
azerkölcsiértékeksokféleségeellenéreisegységes,koherenséstör-
vényerejűrendszerré:„Nemgondolhatjuk,hogyajogakkortölthetibe
aszerepét(egyebekköztaközösségpolitikaimoralitásaszempontjából
is),hatartalmánakmegállapításaitfüggetlennétesszükazerkölcsiér-
vektől,ésigazolásátafunkcióira(azáltalakielégítettszükségletekre)
hivatkozvafogalmazzukmeg.Ajogintézményesstruktúrájaésegy
hatékony,jelentősigazolóerővelbírópolitikaimoralitásközöttikap-
csolatnaksokkalintenzívebbnekkelllennie.Tehátazigazikérdésnem
az,hogyajogésazerkölcs(azigazságosság)közöttvan-efogalmikap-
csolat(mertvan).Mintahogyazsem,hogyazerkölcsirealizmusnak
igazavan-evagysem(mertazerkölcsipluralizmusjelentőségétésin-
tézményeskövetkezményeinekkomolyságátnemérinti).Akérdésaz,
hogyanhozhatunklétreélőkapcsolatotazerkölcsiindokokésajog
között(hogyanlegitimálhatjukajogoterkölcsiindokokkal)anélkül,
hogyajogautoritásigényétamoráliskonfliktusokfrontvonalábahe-
lyeznénk.”10

9L.A.Hart:Ajogfogalma,OsirisKiadó,Budapest,1995,277–278.o.Fordította
TakácsPéter.

10Bódigi.m.157–158.o.
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Coingértékfelosztása

HelmutCoingisaztazálláspontotképviseli,melyszerintajogelmélet,
bármennyireisobjektívkívánmaradni,nemnélkülözhetiazértékítéle-
teket.Ajogszabállyalkapcsolatosdöntéseketnematúlnyomóérdekek
határozzákmeg,hanemazokazértékek,melyekbőlazadottszabály
kialakulazérdek-összeütközésfeloldására.Példáulazigazságosság
esetébenCoingazigazságosságelvéretámaszkodik:„Sokkalvilágo-
sabbáválikazigazságosságlényegeakkor,haegyadotthelyzetben
tanúsítottigazságosmagatartástveszünkszemügyre,példáulazokat
akötelezettségeketvizsgáljuk,melyekazigazságosságelvébőlabíró
számáraadódnak.”11Ugyancsakabírópéldájánmutatjabeazemberi
méltóságminterkölcsiértékfontosságátisajogieljárásban.Azembe-
riméltóságajogalakításravonatkozóanazzalakövetkezménnyeljár,
hogyajogrendeknekbizonyosszabadságokatiskellbiztosítaniaajog-
közösségtagjaiszámára.Azonbanatörténelemfolyamánnemmin-
denkivolttagjaajogközösségnek,ígyafranciaEmberiésPolgáriJogi
Nyilatkozattalajogiszabadságmelléazegyenlőségeszméjeistársult.
Ezzelaszabadságésegyenlőségisolyanértékkéváltak,amelyeket
ajogalkotásnakfigyelembekellvennie.Coingatermészetjograúgyte-
kint,mintazigazságosságszabályainakösszességére,melyszabályok
apozitívkultúrjogalapjátképezik.Azetikaialapjaibanaprioriszti-
kusszabályoktapasztalatimonumentumokatismagukbanfoglalnak,
amennyibenmeghatározotthelyzetekrevonatkoznakésazember,il-
letveadolgoktermészetébőlerednek.„Atermészetjogiszabályokban
atársadalmiéletolyanetikaiösszetevőitésadottságaitfogalmazzuk
meg,melyekatársadalmirendbenfejtikkihatásukat.Atermészetjog
ennyiben–aszemélyesetikamellett–azideálislétönálló,egyedite-
rületétképezi.”12Ebbenaszemléletbenatermészetjogapozitívjog
alapjáulszolgál,aholazigazságosságszabályaialkotjákazonmateri-
álisforrásokegyikét,amelybőlapozitívjogtáplálkozik.Coingajog

11HelmutCoing:Ajogfilozófiaalapjai,OsirisKiadó,Budapest,1996,178.o.For-
dítottaSzabóBéla.

12Coingi.m.192.o.
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alapjáulszolgálóerkölcsiértékeketkülönbözőcsoportraosztja:életér-
tékek(pl.erő,bátorság),szellemiértékek(igazságosság,önuralom)és
amindenerkölcsiségalapjátszolgáló,azemberiegyüttélésfeltételét
képezőértékek(szorgalom,önfejlesztés,önuralom,önmagávalszem-
beniőszinteség,másikszemélytisztelete,igazságosság,becsületesség).
Ezzelszembenmegemlítiazúgynevezettemberiegyediséget,asze-
mélykiteljesedésétcélzóértékeket(kutatás,gyakorlatitevékenység,
művészialkotómunka),amelyeketéletideáloknaknevez.Azértékek
közlése,kifejezésenyelviútontörténikugyan,mégisezenkifejezések
megértéséhezszükségvanadottélethelyzetekelképzelésére,amely-
benemberekmeghatározottmódonviselkedtek,tehátsoketikaiérték
–eredetéttekintve–összefüggésbehozhatótipikuséletszituációkkal,
ugyanezkimutathatólenneazetikainormákrólis.Ebbőlazkövetke-
zik,hogy„azerkölcsiségegészétnemazegyediértékésnemazegye-
dinormaalkotja,sokkalinkábbértékekkozmoszaként,példamutató
magatartás-éslétformáktömegekéntjeleníthetőmeg.Azerkölcsös
élettöbbetkövetel,mintegybizonyosértékmegvalósítását,mintegy
bizonyosnormabetartását.Mindenegyesértékmásértékekáltaliki-
egészítéstkívánmeg.Azerkölcsiéletvalóságanemmás,mintállandó
értékszintézis,azegyénéletébenéppúgy,mintajogrendmegvalósítása
tekintetében.”13Aradikálispozitivizmustéziseszerintviszontamorá-
lisértékítéleteknemtekinthetőktárgyilagosmegnyilatkozásnak,mivel
azpusztánazítéletalkotónakvagyannakacsoportnakavéleményét
fogalmazzameg,ahovatartozik.Aracionalizmusszerintirracioná-
lisítéletnekcsakakülönbözőértékekvagyértékrendszerekközötti
választástekintendő.Coingolyanhelyzetben,amikortöbberkölcsi
kérdésütközikegymással,azerkölcsidöntés„dilemmáját”azzalold-
jameg,hogyazértékekmeglévőhierarchiájánakköszönhetőenmár
megeshet,hogyelőbbintuitívmódondöntünkadotthelyzetben,de
ezkésőbbiracionálismérlegeléseredményeképpisagyakorlatiéssze-
rűségkörébesorolható.„Azetikaiértékítéletektehátigaziítéletek.
Aztállapítjukmeg,hogyegyadottmagatartásmeghatározottértékek

13Uo.,107.o.
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szemszögébőlideálisnakminősíthetővagysem.”14Acéloktekinteté-
beniserkölcsiésracionálisszempontokérvényesülnek,méghaazok
nemismindenesetbentörténnekafelszínen,azonbanarájukirányuló
cselekvésmindenképpolyandöntésihelyzeteketkövetel,aholerkölcsi
mérlegelésrekerülsor.

Ajogiértékektermészetjogiszempontból

Azembericselekvéseketcsakúgyérthetjükmeg,haazalapjukatké-
pezőcélokszempontjábólértelmezzükőket.Mivelajogisembericse-
lekvésekrévénjönlétre,lenniekellolyanátfogócéloknak,amelyek
meghatározzákajogértelmét.LonFullermeggyőződésevolt,hogy
ajogegyolyanemberitörekvéstjelenítmeg,amelyacselekvéstsza-
bályokaláigyekszikrendelni,amelynekegyátfogóbbcélazértelme.
AzátfogóbbcéltazegyüttélésbenésegyüttműködésbenláttaFuller,
aminekalapvetőfeltételeaszabadság–ésilyenértelembenerkölcsi
kérdés.Ajogértelménekerkölcsialapokbanvalófeltárásaatermé-
szetjogiszemléletmellettérvel,deFullerezteljárásitermészetjognak
nevezi.15Ezazálláspontazonbantovábbraistámadhatójogpozitivista
szempontból,elég,hacsupáncáfoljákaztazátfogóbbcélt,amitFul-
lerajogrészénektekint.BódigMátyásnemtartjaelegendőnekFuller
érvét:„Meglehetősenértelmetlennektűnikaztkutatni,hogymiaza
funkció,amiazösszesgyakorlativiszonyulásbanmegnyilvánul.Ezért
hibátkövetünkel,haajogfogalmitisztázásátösszekapcsoljukegy
bizonyos(fogalmilagmeghatározó)funkciókeresésével.Lehet,hogy
abbólkellinkábbkiindulnunk,hogyajognaknemvalamilyenkonsti-
tutívfunkciójavan,haneminkábbvalamilyensajátosmódjaarra,hogy
funkciókattöltsönbe.Ekkorpedigajogotnemvalamilyencélratekin-
tettelkelljellemezni,haneminkábbazoknaka(strukturális)jellemvo-
násoknakasegítségével,amelyekajogotmegkülönböztethetővéteszik

14Uo.,110.o.
15FullerNaturalLawandLegalReasoning,in:RobertP.George(szerk.):Natural

LawTheory.ContempraryEssay,Oxford,Clarendon,1964,139–140.o.
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mindenmástársadalmigyakorlattólésmechanizmustól.”16Bódigsze-
rintFullereljárásitermészetjogaezértnemhatékonyamaianalitikai
jogpozitivistákkalszemben.Atermészetjogmellettiérveléssokkalel-
fogadhatóbbváltozatátdolgoztakiJohnFinnis,akiszerintajogelmé-
letnekfelkellvállalniaadöntéstagyakorlatiésszerűségkérdéseiben.
Ajogotazazerkölcsiideálkülönböztetimegatársadalmirendmás
formáitól,amelyetrésztvevőilátnakbenne.17Finnisjogelméletimód-
szertanikiindulópontjaaz,hogyatársadalomtudományokban–ésígy
ajogtudománybanis–aleíróésértékelőmozzanatokösszekapcsolód-
nak.Azembericselekvéseketésgyakorlatokatcsakúgylehetmegérte-
ni,hamegértjükcéljaikat,értelmüket,értékeiket,ráadásulacselekvők
felfogásaszempontjából.Ezekasajátcselekedetimegítélésektükrö-
ződnekadiskurzusokbanésazáltalukalkalmazottfogalmimegkü-
lönböztetésekben.Ajogbanrejlőgyakorlatiésszerűségelveitnemcsak
azokfogadjákel,akikajogelkötelezetthívei,hanemazokis,akikha-
gyománykéntfogadnakelegygyakorlatiorientációtajoggalkapcso-
latban.Akéthozzáállásközöttjelentőskülönbségvan,haaztvesszük
figyelembe,hogymígaz,akiajogot„belülről”szemléli,azértiajog
keletkezésénekfeltételeitésszükségességét,addigaz,akimeglévőha-
gyományként,instrumentumkéntkezeliajogot,aznemlátja,hogymi
késztetiazembereketarra,hogyajogelőttiállapotbólajogbavaló
átmenetetmegvalósítsák.Ajogiideálajogszabályoknakvalóenge-
delmeskedéstagyakorlatiésszerűségkövetelményénektekinti,vagyis
úgytartják,hogyvannakbizonyos„jók”,amelyekhezazemberiközös-
ségekcsakúgyférhetnekhozzá,hajogrendszerthoznaklétre.Finnis
gyakorlatifilozófiájaarraépül,hogyagyakorlatiészhogyanképes
racionálisanirányítaniacselekvést.Acselekvésekmindigvalamilyen
célrairányulnak,deacéloknakértékeseknekkelllenniükahhoz,hogy
afeléjükirányítottcselekvéseketracionálisnakmondjuk.Szükségvan
tehátazértékesésértéktelencélok,valamintaracionálisésirracio-
náliscselekedetekmegkülönböztetésére.Finnisszerintacselekvések

16BódigMátyás:Finnisésajogelmélet(on-line),é.n.,URL:http://www.¬
uni-miskolc.hu/∼wwwjuris/finnis.pdf

17Finnisi.m.
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arrairányulnak,hogymegvalósítsanakvalamit,mindigvalamilyen
jótvesznekcélba.Ezajólehetönmagábankívánatos,deszolgálhat
máscélokérdekében,ilyenesetben„instrumentálisjó”-rólbeszélünk.
Az„instrumentálisjók”megértésefeltételeziaz„alapvetőjók”meg-
értését.Mivelazalapvetőjókmárnemvezethetőkvisszamásalap-
vetőértékekre,ezértFinnisönmagukbanevidensekneknyilvánítjaki
őket.18Ezeketazalapvetőjókattöbbnyiremidenkultúramegjeleníti,és
azokszámáraisjók,akikneméreznekhajlamotarra,hogyrészesülje-
nekbelőle.Azértkívánatos,mertjóésnemfordítva(azértjó,mertkívá-
natos).Azalapvetőjóknemcsakabbankülönböznekazinstrumentális
jóktól,hogyönmagukbanevidensek,hanemabbanis,hogykimerít-
hetetlenek,nemlehetőketbirtokbavenni,csupánrészesülnibelőlük.
Azalapvetőjóknembizonyíthatóktovábbiérvekkel,hiszeneviden-
ciakénttételeződnek,viszonttagadásukkilátástalannakbizonyulna.
Finniserreatudásmintalapvetőjópéldájáthozzafel.Havalakipéldá-
ulaztállítaná,hogyatudásnemjó,ezzelazállításávalhozzákívánna
járulniaracionálisdiskurzushoz,éssajátállításátistagadnáezáltal.19

AtudásonkívülméghatolyanalapvetőjótállapítmegFinnis,ame-
lyeknemvezethetőkvisszaegyetlenjóra,eltérőenamorálfilozófusok
álláspontjainaktöbbségétől,akikigyekeztekegyetlenalapraredukálni
azerkölcsiértékeket.Ilyenalapvetőjókazélet,melynemcsakazélet-
mentésaktusaibannyilvánulmeg,hanemmindenéletfenntartásigesz-
tusban;ajáték,amelyetönmagáértélvezünk;azesztétikaitapasztalás,
vagyisaszépdolgokélvezete;aszociabilitásmintemberekközöttkiala-
kítottkapcsolatok,melyneklegerősebbformájaabarátság;agyakorlati
ésszerűség,melynekelőfeltételeacselekvésiszabadság,azatörekvés,
hogycselekvésünkaszabadonrendezettértékelésekésazönmeghatá-
rozáseredetimegvalósulásalegyen;ésvégüla„vallás”,amelylehetővé
tesziazemberiésnememberidimenzióközöttiharmonikusviszony
kialakítását,egyfajtaválaszazemberhelyéreakozmoszban.Finnis
azalapvetőjókatkétcsoportbasorolja.Azelsőcsoportbatartoznak

18Finnisi.m.64–69.o.
19Finnisi.m.74–75.o.
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aszubsztantívjók,amelyekbőlmárazelőttrészesülünk,mielőttcselek-
véseinktárgyávátennénkőket,idetartozikazélet,atudás,azesztéti-
kaitapasztalásésajáték.Azalapvetőjókmásodikcsoportjára,areflexív
jókraazjellemző,hogyáltalukazemberképesmegvalósítaniazössz-
hangkülönbözőformáit,azegyénekésaközösségköztiösszhangot
(szociabilitás),azérzésekésazítéletekösszhangját(gyakorlatiésszerű-
ségbelsőaspektusa),azénésaviselkedésközöttiösszhangot(gyakor-
latiésszerűségkülsőaspektusa),valamintajelentésésanememberi
dimenzióvalvalóösszhangot(„vallás”).

Finnisúgyvéli,hogymivelazalapvetőjónaktöbbformájaisvan,
nemlehetségesannakazegyetlenemberiideálnakameghatározása,
amiretörekednikell,haneminkábbaztkellszemelőtttartani,hogy
azemberiélettöbbféleképpenválhatértékessé,többalapvetőjószol-
gálatábanállhategyszerre,nohaazalapvetőértékeksokszorolyan
követelményeketállítanakelénk,amelyeknekgyakrannemtudunk
egyszerreelegettenni.Ajónakezasokformájúságaarrakötelez,hogy
ajókeresésétvalamiféleképpenstrukturáljuk.Agyakorlatiésszerű-
ségazazalapvetőérték,amiazemberiintelligenciaésacselekvés
közöttösszhangotteremt.Ennekkellfelismernieazokatazelveket,
amelyekmenténmegfelelőenstrukturálhatóajókereséseésmegvaló-
sítása,vagyismegmondania,hogymittegyünk.Finnisszerintminden
erkölcsiítéletagyakorlatiésszerűségkövetelményéhezkapcsolódik.20

Agyakorlatiésszerűségnekkilencolyanalapvetőkövetelményevan,
amelyekrávezetikazembertahelyescselekvésre:1.„Legyenkoherens
élettervünk!”,2.„Nealakítsunkkiönkényespreferenciákatértékek
között!”,3.„Nealakítsunkkiönkényespreferenciákatszemélyekkö-
zött!”,4.„Tartsunknémitávolságotazokkalaspecifikuséskorlátozott
vállalkozásokkalszemben,amelyekmellettelkötelezzükmagunkat!”,
5.„Neadjukfelkönnyedénazelkötelezettségeinket!”,6.„Neveszte-
gessükelalehetőségeinketazzal,hogynemhatékonymódszerekkel
törekszünkamegvalósításukra.”,7.„Neválasszunkolyancselekvé-
seket,amelyekönmagukbancsakakadályozzákegyvagytöbbalap-
vetőjómegvalósítását!”,8.„Mozdítsukelőközösségeinkbenaközös

20Finnisi.m.127–128.o.
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jót!”,9.„Maradjunkösszhangbanalelkiismeretünkkel!”.21Azelsőkö-
vetelményarrautal,hogylegyenektartóselkötelezettségeink,mivel
értelmetlenpillanatrólpillanatraélni,deúgykellezeketakötelezett-
ségeketvállalni,hogyösszhanglegyenközöttük.Hanemistudjuk
követniazösszesalapvetőjótegyidőben,ajókközöttiválasztásak-
korsemalapulhatazon,hogytagadjukvalamelyikalapvetőjóértékét.
Aszemélyekközöttipreferenciáktiltásanemzárjakiazt,hogyelső-
sorbansajátmegvalósításunkacél,viszontamásikszemélyjólétének
isugyanolyanértékesnekkellmaradniaaszemünkben.Ezakövetel-
ménymegfelelakantikategorikusimperatívusznak,melyszerintmin-
denszemélyreelsősorbanmintcélraésnemeszközrekelltekintenünk.
Anegyedikkötelezettségarraamértékletességreutal,hogyhaelkö-
telezzükmagunkatvalamilyenvállalkozásra,akkorannaknemsza-
badateljeséletünketbetöltenie,vagyisteretkellhagynimásalapvető
jókkövetésénekis.Ugyanakkorazemberneknyitottnakkelllennie
olyanértékekfeleis,amelyekmáséletformákbannyilvánulnakmeg,
hiszenolykorelkerülhetetlenaváltozás,deügyelnikellarrais,hogyez
anyitottságneváljonéletvitelimódokközötticsapongássá.Ahatodik
követelményszerinttekintettelkelllennünkacselekedetekkövetkez-
ményeireisabbólaszempontból,hogymilyenútonjutunkelamegva-
lósításhoz.Bizonyosalapvetőjókkövetésemagukkalvonhatnakolyan
következményeket,amelyeksérthetikatöbbialapvetőjót,ezértszin-
ténacselekedetekkövetkezményeitkellfigyelembevenniahhoz,hogy
azemberijogoknesérüljenek.Alelkiismeretkövetésérecélzókövetel-
ményarrautal,hogyazésszerűcselekedetekáltalábanösszhangban
vannakalelkiismerettel,hiszenalelkiismerettiltakozásaeleveakul-
turálisközegbenrögzülterkölcsiszabályokathozzafelszínre.

AközösjóFinnisnélösszefüggaközösségésazigazságosságfo-
galmával.KözösségalattFinniselsősorbanemberekköztiviszonytért
ésnemmeghatározottentitást.22Aközösségcsakrészbeneredem-
berierőfeszítésből,mivelazegyesítőviszonyokbizonyosesetbenter-
mészetszerűlegadottak.Négyrendszerintadhatóértelemazemberi

21Finnisi.m.100–127.o.
22Finnisi.m.136.o.
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közösségeknek:1.afaj,agenetikaiörökségközössége,2.azintelli-
genciaképességeinekéseredményeinek,atudásnakaközössége,3.
aközöscselekvésközösségeés4.aközösnyelv,arendelkezésreálló
kulturálisjavakközössége.Azembericselekvésektőlfüggőközössé-
geklehetnekegyrésztügyletiközösségek,amitolyanegyüttműködés
hozlétre,amelyeketfüggetlenegyéniindokokvezérelhetnek.Ajáték-
közösségviszontolyanviszonytteremtazemberekközött,amitönma-
gáértértékelnek.Abarátságbanmintközösségiformábanaviszonyok
kölcsönösségenalapulnak,kölcsönösenegymásérdekébenműködnek.
Aközösségeklehetnekrészlegesek,specifikusak,azazcsakvalamilyen
meghatározottcélérdekébenlétrejövők.Ateljesközösségekértelme
pedigabbanrejlik,hogytagjainakmindenvonatkozásbanelősegítse
akiteljesedését.Acélkénttételezhetőközösjókésztetiaközösségtag-
jaitazegyüttműködésre,ezazonbannemkimeríthetőértéketképez,
csupánrészesülnilehetbelőle.Apolitikaiközösségeknemvalamilyen
rögzítettcélrairányulnak,amelyetegyadottpontbanmeglehetneva-
lósítani.

Azigazságosságkérdéseaközösjóra,azegyüttműködésrevalótö-
rekvésenalapul,azokatakoordinációsfeltételeketadjameg,amelyek
menténmegvalósulhataközöscél.AzigazságosságfogalmaFinnisnél
hárommozzanatotfoglalmagába:1.amásokrairányulójelleg,azem-
berekközöttiviszonyfeltétele,2.akötelesség,melyolyanviszonyokra
vonatkozik,amelyekszükségesekvalamilyenrosszelkerüléséreés3.
azegyenlőség,abbanazértelemben,hogymindenkiegyenlőelbánás-
banrészesültetteihezmérten,vagyisméltányosság.Azigazságosság
megnyilvánulásiformáitöbbféléklehetnek.Azokatacselekedeteket,
amelyekaforrások,lehetőségek,előnyök,hivatalok,felelősségekel-
osztásárairányulnak,disztributívigazságosságnak,mígazegyénekés
csoportokközöttiviszonyokbantörténőközöscselekvésidöntéseket
kommutatívigazságosságnakneveziFinnis.

Atermészetjogi,illetvejogpozitivistaálláspontképviselőikülön-
bözőszerepettulajdonítanakazértéknekajogmeghatározásánál,de
ezfőlegabbanazellentétbenérhetőtetten,amiajogeredetérevonat-
kozókérdésekbenfelmerül.Atársadalombanszerepetjátszóértékek
cselekvésmeghatározójellegétnemvitatjákajogpozitivistaszemlélet
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képviselőisem,viszontatermészetjogialapokratámaszkodógondol-
kodókistartózkodnakattól,hogyazegészjogrendetegyetlenközponti
értékrevagyvalamilyenmetafizikaieszményrevezessékvissza.Még-
isvalamilyenmódonegységességetkelltalálniajogalapjaibanahhoz,
hogyáltalánosérvényűvéválhasson,ésésszerűbelátásonalapulócse-
lekvéseketmozdítsonelő,hiszenezavégsőértelmeéscélja.Ugyanak-
korazemberekköztiviszonyoknakismegkelltalálniukaztaformát,
amelyenkeresztülegyáltalánlehetségesegyüttéléséstársasegyüttmű-
ködés.Enneka„közöstalajnak”amegtalálásárairányulótörekvésekis
bizonyosszempontbólértékítéletekenfekszenek,nembeszélveazok-
rólatudományosigényekkelfellépőmegfontolásokról,amelyekama-
guksorán„értéksemlegességet”követelnekaszubjektivitáselkerülése
érdekében,hiszenlehetetlenértékalapnélkülmegítélnivalamelyeljá-
ráshelyességét.Ajogelméletbeszédespéldájaannakaproblémának,
amiazértékeknekazemberimegértésbenjátszottszerepétvizsgálja.
Azértékrőlésaszellemivizsgálódásbanbetöltöttfunkciójárólvaló
gondolkodásbizonyosértelembenparadoxálissáválik,haértékeken
kívülrőlakarjameghatározni(megítélni)önmagát.Különkelltehát
választaniazokatazértékítéleteket,amelyekacselekvésreirányulnak
azoktól,amelyekagondolkodásmódravonatkoznak,bármégígysem
teljesa„módszertisztaság”,hiszenagondolkodásmódmeghatározó
lehetacselekvésrenézve.

TényésértékviszonyaBibóIstvánésHorváthBarna
jogelméletében

Aszinoptikusmódszer

HorváthBarnatanítványakéntBibóarraaneokantiánusalapokon
fekvőszinoptikusjogszemléletretámaszkodik,amelyatényésér-
tékközöttrejlőfilozófiaiellentétetpróbáljaáthidalni.Horváthot
aszinoptikusmódszerkidolgozásábanegyarántihlethettékfiatalkori
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olvasmányai(Kantkriticizmusávalvalótalálkozása,amiazempirista-
racionalistavitátkívántafeloldani)ésazokajogelméletiszembenállá-
sok,amelyekatermészetjog-jogpozitivizmusellentétében,Kelsennek
aSanderrelfolytatottvitáibantükröződnek.„Kelsenatisztajogtant
proklamálta.Mígőaztállította,hogyajogtisztanormaésegyhipote-
tikusítélet,addigSanderaztanézetetvallotta,hogyajogeljárásésta-
pasztalat.Kezdtemrájönni,hogymindajogelméletben,mindafilozó-
fiábanmindenatényésnorma(eszme,érték)viszonyánfordulmeg,és
hogyezakérdésvalahogyanösszekapcsolódikaszubjektumnakazzal
aszerepével,ahogyanazuniverzumotfelépíti.”23Jogászlévénevi-
denciakénttudatosultszámára,hogynincs„kész”,„lezárt”jog,amit
pusztáncsakalkalmaznikell,ugyanakkorajogformálisszemlélete
semnyújtottaszámáraaztateljesképet,amelybenajogtársadalmi,
pszichikaiműködésmódjaishelyetkaphatottvolna.Szinoptikusmód-
szerénekkialakulásábannemkisszerepetjátszottazatényis,hogy
korábanegyreerőteljesebbékezdtekválniaszociológiaikutatások.
Célját,ajogegészébenvalómegragadásáttehátgondolkodóiésem-
berimagatartásaismotiválta.Enneklehetőségétajogszociológiában
látta,amelynekhelyettesíteniekellajogtant,mivelajogegészében
valómegragadásanemnélkülözhetiaztameglátást,hogyajogelső-
sorbantársadalmijelenség.Ajogszociológiaajogtársadalmiságával
együttgondoljaelajogtörténetiségét,tér-időbeliségétésváltozha-
tóságát.Ajogspecifikusésközvetlenalapjaicsakisatársadalomban
találhatók,azértszorítkozikajogszociológiaajogtársadalmifunkci-
óinakösszefüggéseire,mertérdeklődésekizárólagajogalapjairaés
funkcióirairányul.

Ajogszociológiánakazegyszeriségheztörténőfolytonosközeledé-
se,deegyúttalatörténetipozitivizmustólvalótávolságaabbólatény-
állásbólnyerimagyarázatát,hogyajogtörténetiségétamagasértetlen
egyszeriségébenkellkövetelnie,teljesegészébenazonbansosemlesz
képesmegragadni.Atársadalmiságábanéstörténetiségébenmeglevő

23HorváthBarna:Forradalomésalkotmány,ELTESzociológiaiésSzociálpolitikai
Intézet,Budapest,1993,43.o.
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tér-időbeliségajogtermészethezvalókötöttségétjelenti,de:„Magá-
nakajognakanormativitásaésértékjellegesemmiképpensempre-
judikáljatér-időbeliségétéstermészethezvalókötöttségét,sőt,kellés
éslét,normaéstermészet,értékésvalóságlogikailagkizárjákegy-
mást.Ajogteljesmértékbenképesarra,hogyvagynormára,illetőleg
értékrevonatkoztatotttermészet,vagytermészetre,illetőlegvalóságra
vonatkoztatottnormalegyen,hiszenmagaajogekettőmódszertiszta
szinopszisábanrejlikanélkül,hogynormativitásánakakárcsakaleg-
kevésbéisárthatnaatermészethezvalókötöttsége,skülönösképpen
anélkül,hogyakettőlogikaiellentéteérvénytelennéválnavagyel-
mosódna.Történetiségénektermészetkéntvagynormakéntfelfogott
specifikuskülönbözőségelehetővéteszieztamódszertisztaelhatáro-
lást,kiegészítiatársadalmiságésatér-időbeliségönmagábanelégtelen
előfeltevéseit,silymódonajogtörténelemkéntajogszociológiaalap-
előfeltevésénekbizonyul.”24Ajogváltozhatóságatekintetébenpedig
ajogszociológia–mikéntaváltozásmindenmegismerése–nemle-
hetségesaváltozásminimuma,deaváltozóállandóságánakegyfajta
minimumanélkülsem.

Ajogszociológiaimegismerésszámáranemlehetségesatörténe-
lemésajog,vagyatermészet,norma,jogésjogazonosságátelgondol-
nia,deatársadalomésjogazonosságátsemkellfeltételeznie.Horváth
jogszociológiájáttudományelméletiszempontbólúgyhatároztameg,
mintamiatermészetjogidoktrína,ajogpozitivizmus,ajoglogizmus,
ajogiirracionalizmus,ajogdogmatikaésajogihistorizmusirányza-
taivalállszembenmintegykorlátkénta„túlkapások”ellen,deugyan-
akkorrészlegesigazolásukkéntisjelenvan.Atermészetjogidoktrínát
ajogtörténetiségének,tér-időbeliségénekésváltozhatóságánakelő-
feltevésévelkorlátozzaajogszociológia,ésaváltozóállandóságának
bizonyosminimumávaligazolja.Ajogpozitivizmuskorlátozásapedig
ajoggeneralizálótendenciájaésazabbanfeltételezettminimálisvál-
tozhatatlansága,atörténelem,atermészetésajogkülönbözőségének
előfeltevésénalapul.Viszontajogtörténetiségének,tér-időbeliségének

24HorváthBarna:Jogszociológia,OsirisKiadó,Budapest,1995,70.o.
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ésváltozhatóságánakelőfeltevéseirévénrészbenigazolástnyer.Ajog-
logizmus(vagylogikaidogmatizmus,logikaitermészetjog)azáltal
korlátozódik,hogyajogszociológiaelőfeltételeziajogtörténetiségét,
deugyanakkorigazoljaisazonfeltevéseáltal,hogyazáltalábanvett
tapasztalatcsakfogalmakrévénkonstruálhatómeg.Ajogiirraciona-
lizmusajoglogizmusinverzekéntfordítottmódonkorlátozódikésiga-
zolódikajogszociológiaáltal.„Szigorúanvévealogizmusésazirraci-
onalizmusönmagukatkorlátozzák.Alogizmuseztazáltalteszi,hogy
előfeltételeziatapasztalattólmentes,logikailagfeldolgozhatótapasz-
talatot,azirracionalizmuspedigazáltal,hogyáltalánosítjaazegyszeri-
neknyilvánítotttapasztaltat.Önnönkorlátozásukáltalrelatívekölcsö-
nösenigazoljákegymást.”25Ajogidőhözkötöttsége,beleértveajog
történetiségétésváltozhatóságátis,korlátozzaajogdogmatizmust,de
ajogáltalánosítótendenciájarévénvalamelyestigazolástisnyer.Ajogi
historizmustilletőenpedigmegállapítjaHorváth:„Haajogihistoriz-
muskorlátozásaimmanensértelméneklogikája,öntranszcendenciája
révénilymódonmegyvégbe,akkorrelatívigazolásaegyfelőlajogdog-
matikánakjogidogmatikávátörténőátformálásában,másfelőlpedig
ajogtörténetihipotetikusáltalánosításánakszükségszerűségében–s
ígyugyancsakajogszociológiában–rejlik.”26Ezáltalválhatajogszo-
ciológiaegybenajogkritikaitörténelmévé.

Horváthajogszociológiánakezzelameghatározásávalaszemléle-
tiirányokatönreflexív-kritikaimódonegymásravonatkoztatja:„Eme
átformálásrévénmagaajogszociológiaegyolyantisztajogszocioló-
giáváválik,amelymegszabadulanem-bizonyítottelőítéletektől.Ez
atisztaságadogmatikus–mivelhogybizonyíthatóanbizonyítatlan–
előfeltevésektőlvalómentességetjelent.”27Ajogszociológiatehátnem
pusztánarratörekszik,hogyhelyetszorítsonmagánakajogelméleti
irányzatokközött,hanemmagáttisztatudománykéntakarjamegala-
poznimintamimentesabizonytalanelőfeltevésektől.Nemkonstituál

25Horváthi.m.83.o.
26Ti.átcsapajogtörténetellentétébe,atörténetiáltalánosításarévénjogdogma-

tikáváválik.
27Horváth:Jogbölcseletijegyzetek,Szt.IstvánTársulat,Szeged,1932,20.o.
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ténybőlésértékbőlálló„harmadik”tárgyat,hanemakauzalitástés
anormatörvényszerűségeit,mintpusztaintencionálistárgyakatnézi
össze,a„tiszta”gondolkodásterületénmaradmeg.

Ajogtudományszinoptikusmódszereatényésazérték,Seinés
Sollenjogbanvalómegragadásánakértelmezése.Eztaszemlélőalany
hajtjavégre,akiaténytésazértéketegymásonpillantjameg:akétpó-
lusfunkcionálisegymásravonatkoztatásarévénszemléletiegységüket
konstituáljameg.TényésértékkapcsolatanemaztjelentiHorváthnál,
hogyegyüttszemlélésükrévénjönlétreajogfogalma(mintkonstitu-
áltharmadikismerettárgy.)„Atermészetésnormalogikaiellentéteés
azonkörülménykövetkeztében,hogyajogszociológiaajogotmégha
csakgenerikusanis,valószínűlegcsupánekettővelegyütthozhatjakö-
zösnevezőre–mertelőfeltevéseibennincselégségesoksemkizárólag
atermészettel,sempedigkizárólaganormávalvalógenerikusazonos-
sátételre,ésmertegyetlentárgyatsemlehetegyidejűlegkét,egymást
logikailagkizárótárggyalazonossátenni–,ajogszociológiaemege-
nerikusazonossátételtiscsakegy,aszigorúanegyenértékűvagy-vagy
értelmébenhajthatjavégre.Ajogtehátajogszociológiaelőfeltevései-
benspecifikusannemazonossematermészettel,semanormával,de
generikusan–hasonlóképpenjóokkal–mindigazonosíthatóvagyater-
mészettelvagyanormával.”28

HorváthatényésértéklogikaikülönbségétésellentététKelsen
álláspontjáhozigazodvaemeliki,csakhogyKelsenajogotanorma
(kellés)felőlközelítimegésilyenértelembennemtartjaszükséges-
nekeztaz„együttszemlélést”,meghagyjaőketellentétükben.29Tény
ésértékszféráinaklogikaikülönbségerévénnincsközvetítésaSein
ésSollenközött,kapcsolatukezértnemlehetismerettárgy,ésnembír-
hatönállótörvényszerűséggel.Ismerettárgycsaktényvagyértéklehet.
Mindkettőnekvanalogikusanyagaéslogikaikategóriája,megközelí-
tésénektudományosmódszere.Atényalogikusanyagaérzéki,logi-
kaikategóriájaakauzalitás,módszeresismereteatermészettudomány.

28Horváth:Jogszociológia,OsirisKiadó,Budapest,1995,78–79.o.
29Kelsen:Tisztajogtan,ELTEBibóI.Szakkollégium,Budapest,1988.Fordította

BibóIstván.
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Azértékalogikusanyaganemérzéki,logikaikategóriájaazérvényes-
ségésmódszeresismereteanormalogika.Aténybőlésértékbőlkonsti-
tuált„harmadik”tárgyértelmetlenlenne,mert„lenneugyanalogikus
(érzékivagy/ésnemérzéki)anyaga,denemlehetnelogikaiformája,
törzsfogalma,törvényszerűségeésmódszeresismerete.”30Aszinopti-
kusmódszertehátegyszerrekétismerettárggyalfoglalkozik,deanél-
kül,hogyamódszerszinkretizmushibájábaesne,ésegyaránthasznál-
náatermészettudományésnormatudománymódszerét,mertekkor
alétreirányulókérdéstakellésfelőlragadnámegésfordítva.Nor-
maésvalóságkapcsolatacsakgondolatiképződménykéntfoghatófel,
ígyajoggondolatitárgy,aszinoptikusmódszerpediggondolatimód-
szer.Atermészettudományiésnormatudományimódszerekegymás-
ravonatkoztatottmegfigyeléseajogszociológiaimódszer,„módszerek
módszere”31,ezáltalatényekésértékeknemokságiésnemisakölcsö-
nösfüggésértelmében,hanemfunkcionalitásukbanválnakmegragadha-
tóvá.Ajogesetléteakellésfunkcionálisanelhajlottlét,ajogtételkellése
pedigalétfunkcionálisanelhajlókellés.Mindezazonbancsakazala-
nyaközvetítőszerepénkeresztülkerülhetbeaszinoptikusgondolati
szférába,hiszenőaz,akiazértékekettényekreésatényeketértékekre
vonatkoztatvaszemléli.Ajogbanjelentkező„funkcionáliselhajláso-
kat”mindazonáltalHorváthsajátjellemzésévelazegészjogelméletetis
megkérdőjelezi,nemkívánegyújabbirányzatot„gyártani”:„Aszerző
nézetétőlmisemálltávolabb,mintadogmatikusmerevség...legszí-
vesebbenegészelméletétegyetlenszkeptikuszárójelbetenné.”32

BibóemódszerkritikaijellegétmindvégigszemelőtttartvaKant-
hozhasonlóan(perszeatranszcendentálismódszerrelvalópárhuzam
csakformálisanértendő)egyfajta„rendszerezéssel”ismegpróbálko-
zott,ajogszemléletérevonatkozóan.Ígyaszinoptikusmódszermint
szemléletmód,ellentéteselemekegyüttszemléléséneklehetőségekiter-
jedtazértékekenéstényekenbelüliviszonyokszemléletéreis.Fel-
tehetőakérdés,hogymennyibenjogosultezakiterjesztés,éshogy

30Horváth:Ajogelméletvázlata,Szeged,1937,96.o.
31Horváth:Jogszociológia,113–114.o.
32Horváth:Ajogelméletvázlata,III.
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nemvezet-eértelmetlenbonyolításhoz,alaptalan„megkettőzéshez”,
sőt,„meghármazáshoz”?Haaztvesszüktekintetbe,hogyBibóerefle-
xivitásttovábbvitteatudományosvizsgálatotfolytatószemélyésatu-
dományviszonyárais,akkorjogosnakmondhatóazalkalmazássajá-
tossága,merthiszenezimplicitebennevanaszinoptikusmódszerben,
amintaszemlélőalany,tényésértékviszonyáttárgyalja.Atúlbonyolí-
tásveszélyeakkorállfenn,haareflexivitásvégnélküli,odáigmenően,
hogymárnemavizsgálttárgyrakoncentrál,hanemcsakavizsgáló
alanyéstárgyviszonyára.Ezújraaztjelentené(amásikvégletfelől,
deegymagasabbszinten),hogyaviszonynakcsakazegyikoldalát
látja.Bibómegállegybizonyosszinten(pl.nembontjatovábbakau-
zalitástésspontaneitástújabbtörvényszerűségekre,amelyeknekmár
csupánszemléletmódjailehetnénekezek),éserreépítveegyszemléle-
tiperspektívátnyújtazzalatanulsággal,hogybármitisszemlélünk
amiértékvonatkoztatásunktólfügg.TermészetesenezPrótagorásztól,
Descartes-onésKantonkeresztülteljesáltalánosságábannemújgon-
dolat,demégsemjelentkezikatörvényszerűigazságigényével,ésnem
ishatározzamegmagátirányelvként,hanemegyszerűencsakmeg-
nyilvánul.Következetességébenkíméletlenlogika,deegybenaztis
belátja,hogyvonatkozásialapoknélkülönmagátszámolnáfel,hogy
nemléphetfelazönmagárautaltságésilyenértelembenvett„tiszta-
ság”követelményével.

Bibószemléletébenegyrésztaszinoptikusmódszerlogikaiolda-
lahangsúlyozódikki,másrésztaz„alkalmazkodás”erkölcsieredetre
visszavezethetőjellege.Mindemellettazegymássalszembenállóele-
mekegyüttszemlélésenemállmega„csúcspontján”,mintHorváthnál,
hanemlehetővéteszimásiránybavalóelmozdulásátis.Ezáltalgyara-
podhat„ismerettöbblettel”ésnemcsupán„gondolatelemekkel”,aho-
gyaneztHorváthnálláttuk.Amásiránybavalóelmozdulásalattitt
aztértjük,hogynemcsaklogikailagkontradiktórikuselemekszemlél-
hetőkegyüttaszinoptikusmódszersegítségével,hanemellentétesek
is,amelyeknemhogynemzárjákki,dekölcsönösentételezikegymást.
Átértelmeződikhátatényésérték,alétéskellésviszonyais,melynek
végsőkifutásaBibónálazemberéstársadalom,jogéserkölcs,állam
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éshatalomviszonyábanfedezhetőfel,éséppenebbenazátértelmező-
désben,értelmezésimozgásbanláthatóaszinoptikusmódszersajátos
bibóialkalmazása.

Ajogmeghatározásatényésértékegyüttszemléléseként

Bibószerintajogfogalmátajogvalóságáhozvalóviszonyításábankell
megragadni,ésmindvégigszemelőttkelltartaniazt,hogytársadal-
mijelenségrőlvanszó,amelynekvizsgálatamásmódszertkövetel,
mintatermészettudományivagypusztánszellemtudományivizsgá-
lattárgyak.Azokagondolkodók,akikajogotvagycsakazempirikus,
tapasztalativagycsakazelméleti,fogalmioldalrólközelítettékmeg,
ekülönbségetfigyelmenkívülhagyták.Ezérttehát„Megkelltalálni
aztaközéputat,aholajogtapasztalatitényeimegmaradnakminden
jogifogalomképzésegyedüllehetséges,önkényesenfélrenemtolható
alapjának,azonbannemnőneksokfejűhidrává,melymindenegysé-
gesfogalomalkotástlehetetlennétesz.”33Ebbenazállításbanimplicite
bennefoglaltatikazazelképzelés,miszerintatényekvilágánaksokszí-
nűségeazértékekrendszerének,alogikaifogalmakáltalánosítóésegy-
ségesítőrendjénekfényébennyerértelmetazemberszámára.Tényés
értékegymásravonatkozásacsakisolyanközegbenlehetséges,amely-
benmindkétvilág„munkálkodik”,ilyenazemberakaratilelkivilága
ésilyenközegatársadalom.Abibóikényszerésszabadságelemzésben
ajelenségekobjektiválódásifokozatainkeresztülezvilágosankirajzo-
lódik,bármindkettőnagyobbvalósággalbírazegyénszintjén.Ami
érthetőis,hiszenezekelsősorbanlelkijelenségek,társadalmimegjele-
nésükcsakközvetettolyanértelemben,hogyegykimondottantársa-
dalmijelenségben,ajogbanobjektiválódnakezenaszinten.Ajogtehát
atényekésértékekegymásravonatkoztatásaatársadalmiközegben,
amiamagasoránnemválaszthatószétemberéskörnyezetére,hanem
ezekszervesegyüttesébenfoghatófel.Ilymódonajogminttársadalmi

33BibóIstván:VálogatotttanulmányokI–III.,MagvetőKönyvkiadó,Budapest,
1986,63.o.
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jelenségnempusztánobjektiváció,hanemazegyénakaraticselekvés-
szférájáraiskivetülakényszerésszabadságjelenségeiben.

Haastatikusvalóságábólindulunkki,kétfélemomentumbanra-
gadhatómegajogmibenléte:egyrésztjognaknevezhetőmindazon
ténylegesemberimagatartás,cselekvés,amelyekazemberitársada-
lombanvalósággallefolynak,azaztársadalmitények.34Másrésztjog-
naktekinthetőkapozitívparancsok,normák,szabályok,melyekmeg-
állapítják,hogyazemberimagatartásoknakhogyan35szabadéshogyan
kelllefolynia.Ajogazanormakomplexum,amelyakövetelések,vá-
rakozások,kilátások,cselekvésilehetőségekösszességétjelenti.Bibó
azzalérveleszétválasztásellen,hogyvalóságésszabályegyüttesen
jelentkezikajogtapasztalatianyagában,afellelhetővalóságelemek
ésnormaelemekösszefüggőésegymáshozközeledőjelenségcsoportot
alkotnak:„Ajoginormagyakrannemmás,mintamagatartásokszabá-
lyosságábólelvontszabály(szokásjog),viszontaténylegesmagatartás
éppolygyakrannemmás,mintanormaáltalelőrelátottéskiváltott
magatartás.”36Ezamegközelítésajogdifferentiaspecificájátabbanlát-
ja,hogyahatékonyság(anormávalszemben)ésaszabályszerűség
(amagatartássalszemben)követelményeésmeglétesokkalnagyobb
mértékbentalálhatóajogban,mintmástársadalmijelenségcsoport-
ban.Bibóajogeredetérevonatkozótapasztalatoknakkétcsoportját
különböztetimeg:azegyikatársadalmihatalomban(„Ajogaz,amit
ahatalmasokakarnak”),amásikamegegyezésben(„Ajogazösszes-
ségakarata”)látjaajogkeletkezését.Azarbitráriuséskonvencioná-
lisjogkeletkezésszembeállításafogalmielválasztásonalapszik,mert
azelsődlegestapasztalatbanajogkétféleeredőiösszefolynak,dinami-
kusegységbenjelentkeznek,mert–mondjaBibó–„Mindenhatalom
legalábbispasszívmegegyezéstjelent,viszontmindenmegegyezés-
benközrejátszikazerőviszonyokjátéka,egytársadalmiegységenbelül

34Ezeka„Mi?”kérdésrefelelnek:„Jogaz,amikorkettenszerződéstkötnek,
amikorabíróítéletethoz,amikorahatóságrendelkezik.”

35„Jogaz,amimegmondja,hogymitszabadésmitnemszabad”
36Bibói.m.65.o.
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ajoginkábbminthatalomjelenikmeg,mintazoknakaszerveknekaha-
talma,amelyekbenatársadalomegységemegtestesül.Többtársadalmi
egységközöttfennállójogijelenségekkörébenviszontajoginkábbúgy
jelenikmeg,mintakülönbözőtársadalmiegységekmegegyezése,egye-
zőakarata”.37Ajogcéljánakszempontjábólisáltalábankétjellegzetes
irányrólbeszélhetünk:ajogcéljánaktekintetttársadalmirendrőlés
atársadalmiigazságosságról.Azegyikajogbiztonságmozzanata(„A
jogarendetbiztosítja”),amásikazetikaiértékességmozzanata(„A
jogazigazságosságérvényesítése”),amelyekugyancsakpárhuzam-
bavonhatókakeletkezésiszempontbólmegkülönböztetetthatalmiés
megegyezésesmomentumokkal,mintezekeszmeikiindulópontjai.Bi-
bóminduntalanfelhívjaafigyelmet,hogyezekamozzanatoknem
választhatókelegymástól,ésösszességükbenajogtapasztalatijelen-
ségétőlsem,ezekcsupánirányelvülszolgálhatnakatapasztalativizs-
gálódásszámára.Önmagábanegyikmegközelítéssemtarthatigényt
ajogtapasztalativalóságánakleírására.

Jogéserkölcs

Ajognakazerkölccselvalópárhuzamaabbanazértékigazolásbanlát-
ható,amelyanormákalapjáulszolgál.Ajóvagyrossz,ahelyesvagy
helytelenmegítélésektájékoztatnakacselekvésekben.Acselekvőaka-
ratánakaveleszembehelyezkedőnormákviszonyábanbeszélhetünk
kényszerrőlvagyszabadságról.Ajogszempontjábólakényszerkiszá-
míthatóésmeghatározott,ittériellegmagasabbobjektivációsfokát,és
ebbenatekintetbenkülönbözikazerkölcstől,mertobjektívmutatók
nyújtanaksegítségetakényszerültcselekvésmegállapításához.Ezzel
szembenerkölcsiszempontbólteljesenszubjektívmegítélésaláesik,
hogyvalamikényszernekszámítvagypozitívszabadságnak.Ugyan-
ezahelyzetaszabadságkérdésébenis,amiajogotésazerkölcsötilleti.
Bárbizonyosobjektivációsfokotészlelhetünkazerkölcsinormákáltal
előírtmagatartásformákban,ezkorántsemannyiraszabályozott(kiter-
jedésébenésintenzitásában),mintajogé.

37Uo.,67.o.
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Abüntetőjogbankapcsolódikerőteljesebbenazerkölcsajoghoz,
ittugyaniskonkrétesetekhezmértenszerepetjátszikazerkölcsimeg-
ítélésisabbanatekintetben,hogybűnösnek,cselekedeteiértfelelős-
nektehető-eavádlott.AkényszererkölcsibeszámításáranézveBibó
amellettérvel,hogyazismétlődő,objektívkényszeraktussokkalin-
kábbszorulértékigazolásra,mintazegyszeri,szubjektívkényszerű
cselekvés.„Valamelyforradalomerkölcsimegítélésénélissokkalin-
kábbesiklatbaaforradalomutánihatalomgyakorlásmódja,mintmaga
azerőszakoskényszeralkalmazás.Mindenideológia,melyazerősza-
kosmódszerekelsőségétéskiválóságáthangsúlyozza,csupánszél-
sőségesmegfogalmazásaannakazigazságnak,hogyazértékigazolás
híjánlevőegyszerierőskényszerkisebbrosszatjelent,mintazérték-
igazoláshíjánlevőobjektív,intézményeskényszer.”38

AzerkölcsiésbüntetőjogiszabályokkülönbségétBibóabbanlátja
ahagyományosmegkülönböztetésekkelszemben,hogyazagyakorlati
apparátus,melyajogiigényekésjogosultságokérvényesítésétbiztosít-
ja,azerkölcsneknemállrendelkezésére,éshogyakrisztusietikaóta
azerkölcsabüntetőjogiszemlélettel(törvényésemberiakaratszembe-
állítása)ellentétesálláspontotképvisel.Másrésztkülönböznekabban
is,ahogyazerkölcsirosszhozviszonyulnakésahogyanazerkölcsifel-
háborodásfeszültségétfeloldják:„AbüntetőjogisazerkölcsiRosszal
állszemben–nempedigvalamikülönbüntetőjogiRosszal!–deszem-
benállásábaneztazerkölcsiRosszatmegadottnagyságúnaktekinti,
melynekmegsemmisítésérenemvállalkozik,ésnemisvállalkozhat.
Tekintetételsősorbanatársadalmiegyensúlynakarraamegbomlására
irányítja,amelyetazerkölcsiRosszelőidézhet,ésaztigyekszikkere-
tekközészorítani,racionalizálni,értékszempontokkaltelíteni.Ennek
acélnakkonkrétmegvalósításaabüntetőjogiítélet.”39Aközösségtag-
jainakerkölcsifelháborodásaigazolástéslevezetéstkeres,igazolását
azerkölcsiértékítéletadjameg,levezetésétprimitívközösségbenama-
gánbosszú,fejlettebbtársadalombanpedigabüntetőjog.Abüntetőjog
éserkölcskölcsönösenmeghatározott:azerkölcsinormatívtényezők

38Uo.,34.o.
39Uo.,177.o.

205



NagyErika

résztvesznekbizonyostényekjogivátételében,viszontajogi(különö-
senabüntetőjogi)megnyilvánulásokgyakorlatijellegükbenszilárdít-
jákazerkölcsielveket.

Bibóvégülisamellettfoglalállást,hogyazerkölcsésjogegy-
mástmeghatározóviszonyábanelsőbbségetkelltulajdonítanunkazér-
tékhordozóerkölcsnek,amelymozgatóként,elevenerőkéntműködik
ajogbanis.Erreutalnakanemzetközijoggalfoglalkozóírásaiis,bár
ottnemannyirajogéserkölcsviszonyárareflektál,haneminkábbsze-
mélyesmeggyőződésénekadhelyetezzelkapcsolatban.

HorváthésBibójogelméletimegközelítéseazértéknekkiemelt
fontosságottulajdonítajogmeghatározásában,amielsősorbanabban
aszinoptikus„együttszemlélésben”mutatkozikmeg,hogyegységként
próbáljamegragadniajogrólvaló„ítéletet”.Bibónálezmégerőtel-
jesebbenmutatkozik,hiszenőatényekésértékekközöttfeszülőel-
lentétetnemtartjaolyanéleselhatárolásnak,mintHorváth,ésajog
mibenlétérevonatkozókérdésekbeniselsőbbségettulajdonítazerköl-
csiértékeknek,csupánajogelméletimódszertekintetébenigyekszik
„pártatlan”maradni.

Ajogmibenléténekkérdése–mintalapvetőjogelméletiproblé-
ma–egyrésztajogeredetére,keletkezésérekérdezrá,másrésztajog
fenomenológiaivonatkozásaitveszifigyelembe.Atanulmányelsőré-
szébenajogeredetéreirányulójogszemléletiálláspontok,atermészet-
jogtanésajogpozitivizmusszempontjainaktükrébenatársadalomban
előfordulóértékekközülinkábbaközösségi,mintazegyéniértékek
tárgyalásakerültúlsúlyba.Ajogiértékrendszernemfüggetlenedhet
azerkölcsiértékektől,mivelottisacselekedetekmegítélésérőlvanszó,
viszontlényegeskülönbséghúzhatómegjogéserkölcsközöttannak
figyelembevételével,hogyajogicselekedeteknekhatalmikényszer
abiztosítéka.Ilyenértelembenajogiértékekkonkrétabb,egységesebb
ésstabilabbformátölthetnek,bárjogéserkölcstekintetébenegyaránt
kimutathatóazértékekváltozása.Hafenomenológiaioldalrólvizsgál-
jukazértékekjogbanbetöltöttszerepét,akkorisegyfajtapárhuzam
lelhetőfelerkölcsésjogközött,különösen,haadottkultúrákerkölcsi
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szokásjogaitésjogrendszeréttekintjükviszonyításialapnak.Akülön-
bözőkultúrákáltalképviseltértékrendszerekrészlegesösszeegyeztet-
hetőségemellettszólazatény,hogyatörténelembenszámospéldavan
jogikultúrák,teljesjogrendszerekátvételére,eléghacsakarómaijogot
tekintjükalapnak.Ugyanakkorakörülményekfüggvényébennem-
csakkülönbözőkultúrákértékrendszereközöttfigyelhetőmegeltérés,
hanemegyazonhagyománykereteinbelülisértékáramlással,értékvál-
tozássaltaláljukszembemagunkat.Ezatényadhatalapotannakazel-
várásnak,hogyazértékekközvetíthetőségerévénlehetségesazemberi
együttműködésésaközösértelmialapmegtalálásaazemberköztivi-
szonyokszabályozására–tegyükhozzá–afolyamatosegyeztetésben.
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AHOREA-FELKELÉST
MEGÖRÖKÍT˝OEMLÉKIRATOK

MINT„LEHETSÉGESTÖRTÉNELMEK”1

PetresLászló

1.Atématörténetiéselméletikereteinekkijelölése

1784.október31-éntörtkiadél-erdélyiHunyadvármegyébenaHorea,
CloşcaésCrişanvezetterománparasztfelkelés.Azendüléstaszékely
határőrcsapatokdecember11-igverikle.

Dolgozatombanazokatazemlékiratokattekintemát–ateljesség
igényenélkül–,amelyeketafelkelésalattvagyközvetlenülazután
arésztvevők,aszenvedőalanyokvagyazeseményekettávolrólfigye-
lemmelkövetőkortársakírtak.

Ezenkordokumentumokkalvalófoglalatosságszámomrakét
szempontbóltűnikindokoltnak.Egyrésztazeseményekmeglepetés-
szerűkirobbanásaésrémületkeltőbrutalitásaahelyimagyarrenditár-
sadalomszámáraigensokkérdéstvetettfelamagyar–románegyütt-
éléskereteiről.Afelvetettproblémákra,kérdésekrenemcsakhelyi,de
országosszintensemszülettekmegfelelőválaszok,feloldásikísérle-
tek.Eztbizonyítjákjófélévszázadmúlvaaz1848–49-esforradalom
ésszabadságharcsoránAvramIancuhadainakDél-Erdélybentörté-
nőigencsakvéresdúlásai.Másrészt,amiazemlékiratokkal,naplókkal
–melyekettöbbnyireirodalmiszempontokszerintértékelnek–való
foglalatosságottörténettudományimegközelítésbenindokolttáteheti,

1ASapientiaAlapítvány–KutatásiProgramokIntézeteáltala2005/2006-os
tanévbentámogatottkutatásitanulmány
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azéppenatörténettudományban,történelemelméletbenazutóbbiév-
tizedekbenvégbementszemléletváltás.Ésittelég,haaHaydenWhite
vagyPierreNoranevévelfémjelzetttörekvésekre2gondolunk.

Természetesennemproblémamentesezenszubjektívírásokésatu-
dományosobjektivitáskritériumátmagáénakvallótörténelemíráskö-
zöttikapcsolatrendszerkiépítése.Aproblémaaz,hogymennyirehihe-
tőésmirealkalmas3egy-egyszubjektívdokumentum.Hasznosítható-
e,éshaigen,hogyanazaszemélyestapasztalat,azeseményekérté-
keléséneksajátosszempontrendszere,amiezekbenazírásokbantetten
érhető,ésnemkülönbenazamód,ahogyezekaszövegekmegíródtak?

AtovábbiakbanrövidenismertetemPaulRicoeurésPierreNora
egy-egyírását.Akétszerzőírásábanközösaz,hogyújraértékelik
azemlékezetésatörténelemviszonyát.Sajátosszemléletibeállítottsá-
gukolyaneltérőfogalmikeretetnyújt,amelytúlmutatazemlékiratok
partikulárisvilágán,ésfogódzótkínálegynagyobbtörténelmitávlat,
tágabbértelmezésstruktúrákfelé.Azegyéniéskollektívemlékezetet
ésannakproduktumaitúgyhasznosítjákatörténetírásszámára,mint
amúltbelieseményekelbeszéléséneklehetségeseseteit,megbontvaez-
zelatudományostörténetírássajátobjektivitásábaéskizárólagosságá-
bavetetthitét,denemszámolvafelatörténelemnekminttudományos
szakágnakgenumfogalmát.

PaulRicoeurazEmlékezet–felejtés–történelemcímű,magyarul
1997-benpublikálttanulmányában4atradíciókhelyeskezelésének
problémájátvetifel.AproblémafelvetéstRicoeuregytágabbfogalmi
keretbenexponálja:atörténészekáltalírotttörténelemkritikaifórum-
kéntfunkcionálazonesetekben,amikorazegyéni,deleginkábbkollek-
tívemlékezetekkapcsánafelejtéstúlsúlyárólvagyéppazemlékezet

2GyániGáborazEmlékezés,emlékezetésatörténelemelbeszélésecíműtanulmány-
kötetébenrészletesen,nagyszakmaitájékozottsággalelemziezeketatörek-
véseket.(Vö.Gyáni:Emlékezés,emlékezetésatörténelemelbeszélése,Napvilág
Kiadó,Budapest,2000.)

3Gyánii.m.128.o.
4PaulRicoeur:Emlékezet–felejtés–történelem,in:ThomkaBeáta(szerk.):

Narratívák3.Akultúranarratívái,Budapest,KijáratKiadó,1999,51–67.o.For-
dítottaKissGáborZoltán.
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túltengésérőlbeszélhetünk.Ricoeurezutóbbiraakelet-európaitérsé-
gethozzafelpéldának.Továbbákétlényegesdolografigyelmeztet:
atársadalom-ésegyeshumántudományoktóleltérőena„történelem-
csinálás”ésa„történetcsinálás”műveleteugyanahhozavalóságszint-
heztartozik.Cselekvőlegesenrésztvenniatörténelembenésezt/ebből
el-/kibeszélniugyanazavalóságszint,hiszakettőszervesenösszetar-
tozik.Atörténészinarratívasajátosszelektáláseredménye,ésmérvadó
diskurzuskénttudományosmivoltalegitimálja5.Ebbőlfakadóanaleg-
többproblémátaválogatás,azelrendezés,adiskurzusfelépítésének
szempontjaijelentik,amelyekmindezekutánnemtarthatnakigényt
abszolútérvényességre.Asineiraetstudioelveezértelérhetetlenkö-
vetelménymarad.

Ricoeurmásodsorbanazemlékezettörténelemmelszembenipri-
mátusáthangsúlyozza.Azemlékezetaz,amelybiztosítjaamúltés
ajelenközöttakontinuitást,amindenkoritudathozvalóhozzátar-
tozásérzését,azindividuumönazonosságánakbizonyosságát.Továb-
bádialektikuskapcsolatotteremtatapasztalattérbenrétegződöttmúlt
ésajövőtanticipálóaktusokelváráshorizontjaközött.Aközvetítés
azemlékezetésatörténelemközött,afolytonosságmegképzése,azir-
racionalitáskiküszöböléseazelbeszélésrehárul.„Nyelviközegként
azelbeszélésközösmindazemlékezés,mindatörténelemszámára.”6

Ugyanakkorazelbeszélés,anarratíva„egyesítiazelbeszéltepizódok-
banrögzítettemlékeklezártságátazemlékezésfolyamatosságával”.7

Azidő,függetlenülattól,hogyegyediésegyéniemlékekben
vagyazezeketdokumentáló,archiválóemléknyomokbanjelenikmeg
azemberszámára,anyelvben,pontosabbananarrációbanfogható
meg,abbanérhetőtetten.Ismeretelméletistátusukattekintveazem-
lékezetnarratióiésatörténetinarratioabbankülönböznek,hogyez

5Vö.„Egyelbeszélésmindigcsakkorlátozottszámúeseménybőláll,amelyeket
azelbeszélésmegkomponálásánakműveletévelválogatunkki,ésatörténe-
lemtudományoseljáráseztaszükségszerűválogatástcsupánfelemeliamin-
denkorimegértésésmagyarázatstratégiaszintjére.”Ricoeuri.m.64.o.

6Uo.,56.o.
7Uo.,57.o.
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utóbbiaknálazemlékektovábbadása,kommunikálásamellettkülön-
válvajelenikmegakritikaifórum,amiazismeretérvényességének
tudományoskritériumáváválik.Azonbanéppezatávolságkonstitu-
álómozzanataz,amelyazemléketnyomként,amúltattávollevőként
tételezi,atörténelmetajelenmozzanatánkeresztülkiragadjaatapasz-
talattérésajövőelváráshorizontjánakdialektikuskapcsolatából.Ez-
általazemlékelevensége,azidőmegfoghatatlannáválik,anarratio
megmerevedik,ésazidőtlenségillúziójávalél.

PaulRicoeurugyancsakfontosmegállapítása,hogyazemlékezet
az,amelyamúltértelmétkonstituálja.Ámezazértelem–hangsú-
lyozza–nemmegváltoztathatatlan.„Hiszenakkoris,haatényekki-
törölhetetlenek,haazembernemcsinálhatjavissza,amittett,ésnem
tehetimegnemtörténttéazt,amimegtörtént,mégisannakazértel-
me,amitörtént,nemegyszersmindenkorraszilárdanadott”.8Amúlt
eseményeinyitvaállnakazértelmezéselőtt,éséppajövőelváráspers-
pektívájában.Aretrospektívfatalitásillúzióbírálata9éppazértelmezés
szükségességéterősíti.Amúltembereivissza-éselőrepillantásrakész
szubjektumokvoltak–kívánságokat,aggályokat,jóslatokatésszándé-
kokatjuttattakkifejezésre,fogalmaztakmeg.Abenemváltigények,
ígéretekésreményekkonstitutívmozzanatkénttovábbraisamúltér-
telménekrészei.Atörténészkritikaitevékenységénekhozadékaezek
feltárása,tudatosítása.Denemújraélesztése,azapolitikusokdolga.

Nincsemlékezettelrendelkezőlét,melynelenneegybenjövőreirá-
nyulólétis–írjaRicoeur,ésittazontológiaiperspektívafelétágítja
azeddigtársadalmi/politikainézőpontot.Azidőhárommegjelenési
formájábanazemberiléthelyzetalapvetősajátosságára–lezáratlanjel-
legére–irányítjafigyelmünket.Ebbőlfakadóanazemlékezetbenélő
múltésareményekbenélőjövőnemlehetnemdeterminált.Azegyé-
niésközösségisorshelyzeteknemmegváltoztathatatlanok,legfeljebb
afelejtésnarrációiuralhatjákazokat.PaulRicoeurafreudipszichoa-
nalízisfogalomkészletétsegítségülhívatárjafelazegyéniéskollektív
emlékezetben,illetvefelejtésbentettenérhetőanomáliákat.Azegyéni

8Uo.,61.o.
9Uo.,62.o.
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AHorea-felkeléstmegörökítőemlékiratokmint„lehetségestörténelmek”

éskollektívútvesztés,azemlékezésvagyafelejtéstúlhajszolásatulaj-
donképpenelfödikazelkerülhetetlenszembenézéstsajátmagunkkal.
Atörténészekaterapeutákszerepébenazáltalukműködtetettnarrati-
ókszintjénalternatívákatkínálnakfel„afélhivatalostörténelemmel-
lett,amelyhajlamosbeledermedniakollektívemlékezetnagyelbeszé-
léseibe”.10Ebbőlfakadóanmegnőszerepükésfelelősségükis.Alehe-
tőségektárházábanegyetleneseménysemegyértelmű,merthatásában
nemegyirányú.Agyőztesekünnepléséhezhozzátartozikavesztesek
szomorúságais.

PaulRicoeurjavaslataaz,hogyazeurópaitörténelem–mindake-
leti,mindanyugati–minttradíciófelvállalhatóésfolytathatóis,hisz
aznemlezárt,ahogyatörténészekszívesenállítják,hanemnagyonis
élő.Azeurópaiemberekemlékezetébenél.Azemlékezet,azidőnem
determinált,ígyszámoslehetőségetrejtmagában.Problémátagyőztes
vagyavesztespózábabeledermedtemlékezetvagyfelejtésáltalgene-
ráltolykorszörnyűtettekjelentenek.

Úgygondolom,hogyazáltalamvizsgáltnaplók,emlékiratokfél-
útonállnakazemlékezőszemélyekmindennapidiskurzusaésanagy
történelminarratívákközött.Úgytartalmazzákatávolságmozzanatát,
hogymégilleszkednekatapasztalattérésazelváráshorizontközötti
dialektikuskapcsolatba.Haaz,amitelbeszélnek,nemisfogátakkora
perspektívát,szempontrendszerükkelatörténelemtudományhozha-
sonlóanmégisazemlékezésvagyfelejtésanomáliáiellendolgoznak.
Annálsokrétűbbegyemlékirat,minélinkábbképesfelfogni,artiku-
lálniazt,hogyabemutatotteseményértelmenemmindenkorraadott,
rögzített.Amelyképestávolságot,kritikát,öniróniátműködtetni.Eb-
benviszontvalóbanazirodalmialkotásokhozkerülközel.Ekkorvi-
szontnemjárunkmesszeHaydenWhiteazonálláspontjától,amely
szerintatörténészazarchiváltemléknyomokszelektálásában,narrá-
cióvárendezésébenpoétikaistratégiákatkövet,ezzelviszontmegkér-
dőjeleződikatudományosságkritériumánakatarthatósága.11Ittmár

10Uo.,60.o.
11HaydenWhite:Atörténelemterhe,Budapest,OsirisKiadó,HorrorMetaphysi-

cae,1997.FordítottaBerényiGáboretal.

213



PetresLászló

esztétikaiszempontokműködnek,olykornemesztétikaiérdektőlmoz-
gatva.Továbbáazarchiválómozzanatmárönmagábanismegformálás
aszópoétikaiértelmében.Ezzelpedigatörténészekáltalalkalmazott
forráskritikaobjektivitásaismegkérdőjeleződik.

AfranciakortárstörténésznemzedékheztartozóPierreNoraAz
emlékezethelyei12című,igensokatvitatotttanulmányábanmárnem
látjaáthidalhatónakamúltemlékezeteésatörténelemközöttitávolsá-
got.ÍrásakiindulópontjábanPierreNorasajátosanfranciaproblémára
reflektál.Megfogalmazásábananemzetszent,ígytörténelme,emléke-
zeteisaz.„Azemlékezettereegyetlenhatalmasegység.Görög–római
bölcsőnktőlaIII.köztársasággyarmatibirodalmáignincscezúra.”13

Ezazegységkételytőlmentes,magátóladódóvoltazoknak,akik
benneéltek.Ennekatranszcendenskategóriájávalkörülírtésnem
ideáltipikusanlétezőmúltnakazegységeelveszett,amúltbasüllyedt.
Anemzetállamhelyébefokozatosanatársadalomállamlépett.Mindez
párhuzamosantörténtFranciaországnakmintgyarmatbirodalomnak
afelbomlásával.Azemlékezetemlékezőközösségetfeltételez.Azem-
lékezetezértmindigelevengyakorlat,konkréttérben,gesztusban,
képben,tárgybangyökerezik.Aközösségélőorganizmus,szerves
egész,ésmintilyen,esendő,kiszolgáltatottazemlékezésésafelejtés
dialektikájának.Mindezvégérvényesenamúltbaveszett.Atörténelmi
tudatmegjelenése,amindentkikezdőkétely,azemlékezetszentségét
isprofánmódonmegkérdőjelezőhistorikustudataz,amidestruktív
módonfelszámoltaazemlékezéselevenségét–véliNora.Abeszéd
máregytávollevő,múltbasüllyedtnyomrólszól.Anyom,távolság,
közvetítésfogalmaiésmetaforáiazok,amellyelatörténelemírás,
-kutatásmostoperálnikényszerül.Ahelyekirántiérdeklődésamúlt
egységeutáninosztalgiakifejeződése.Azemlékezéshelyei,alieu
demémoire-okmindentátfognak,amiamúltbaveszőemlékezet-
bőlfennmaradt.PierreNorahosszasantallózalehetségeslieude
mémoire-okközött,besorolvaidemajdnemmindent,amiegynemzet

12Emlékezetéstörténelemközött.Ahelyekproblematikája,in:Aetas,1999/3.,
142–158.o.FordítottaK.HorváthZsolt.

13Norai.m.148.o.
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történetéreutalhat.Azünnepifelvonulásoktólatörténelemtanköny-
vekig,azadóbevallástólamemoire-igtartafelsorolás.Mindenszámít,
amibőlrekonstruálnilehetségesegyvalamikorlétezőközösségi
érzésmaimását.MégsemabirodalminosztalgiamozgatjaPierre
Noraírását,hanemazélőemlékezetspontaneitása,elvesztésének
kijózanítóhatása,amelyarrafigyelmeztet,hogyatöbbnyireanyagi
lieudemémoire-okaközpontihatalomutasításaitólfüggnek,azok
emlékezetevagyfeledékenységevégzeteslehetegyeslieudemémoire
számára.Egyhatalmicentrumeltűnésevagyelszürküléseazáltala
adminisztráltlieudemémoire-okeltűnését,fizikaimegsemmisülését
ismagautánvonhatja.Egyközösségkönnyenelveszíthetiemlékezete
mégmegmaradtrelikviáit,ésezáltalteljesmértékbenkiszolgáltatja
magátatörténelemnek.Azonosságátveszítiel,különbözőségének
jegyeit.Ezpedigegyközösségönfelszámolásávalegyenlő,amiviszont
nemszükségszerűenanemzethaláltjelenti.Noraarrafigyelmeztet
írásában,hogyjóleszösszegyűjteniazemlékezethelyeit,mertazt
másközösség–mertnemigényliegyidegen,múltbeliemlékezet
identitásképzőértelemegységét–nemgyűjtiössze,vesznihagyja.
PierreNorareményeakisközösségekben,azegyénbenspontánul
működő,történelmiönazonosságotkeresőtörekvés.Meglehet,hogy
egyúj,másjellegűközösségitudatletéteményeseiezek.Ámaddig
isszükségvanamúltlieudemémoire-jaira,azokminélteljesebb
megőrzésére.Ezpedignemegysajátosanfranciacélkitűzés.

Amintmárjeleztem,abemutatottszövegekvisszaemlékezések.
Aztmesélikelazegyesemlékírók,hogyhogyanláttákazesemé-
nyeklefolyásátéssajátmagukataHoreavezetteparasztlázadásban.
Azígyösszeállókronológiaigazolja,alátámasztjaazáltalukmegélt
eseményekvalószerűségét,amelybenígymárnincsokunkkételkedni.
Igazságukszubjektívigazság,ésnemlépfelazegyetemességigényé-
vel.Denemcsakazempirikusanmegtapasztaltvilágkapkoherenciát,
hanemetapasztalatotsajátosanfeldolgozó,aztelraktározóegyénis.
Ennekszükségességemégindokoltabbakkor,amikoravilágrend-
jeösszekuszálódik,akorábbanbiztonságosnakvéltéletkeretekmár
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nemfunkcionálisaktöbbé.Amikorazegyénmegszokottéletterét,eg-
zisztenciájátérikradikálishatások,vagyamikoréleteforogveszély-
ben.HogyneokozottvolnaelbizonytalanodástaHorea-félelázadás,
amelyegyadottnációhozésvalláshozvalótartozásttetteatúlélés
kritériumává.Ilyenesetbentermészetesensúlytkapnakazidentitásra,
egyadottcsoporttudatravonatkozókérdések.Ezeknekakérdéseknek
amegválaszolásajelölhetkiújéletkeretet,erősíthetimegönazonos-
ságábanazegyént.Afentebbfelsoroltakképezikazokataszűrőket,
amelyekenkeresztülszemügyrevesszükamondottkorszakot.Ezért
elemzésembőlhiányoznifognakazokaértékelések,amelyeketama-
gyarvagyaromántörténetírásazeseményekkelkapcsolatosanmeg-
fogalmazott.Természetesenelkerülhetetlenegyfelülnézetiperspektí-
va,amelyetaz1784-esesztendőtkövetőtörténelemtapasztalatanyújt.
Azonbanmindvégigigyekszem,amennyirelehet,megállapításaimmal
azemlékiratokidejénésterénbelülmaradni.Azelőbbemlítettpers-
pektívárakéttanulmányravalóhivatkozáserejéigmégiscsakszeretnék
kitérni.MindkétírásaMítoszképzéséstörténetírásaDuna-tájonalcímet
viselőtanulmánykötetbenjelentmeg.14Azegyiktanulmányszerzője
GheorgheGorun:Történetírásésmítosz:az1784.éviHorea-felkelésEr-
délyben.15Azszerzőáttekintiaromántörténetírásviszonyátazesemé-
nyekhez,kiemelveazokatavéleménykülönbségeket,amelyekmentén
eltérőértékelésekszülettek.Fontoskiemelniazonmegállapítását,hogy
azeseményekésfőlegHoreaalakjánakmitizálásátelőszöramagyar
sajtóésközvéleménykezdiel.Eztaszélesebbkörűismertségetteszi
nemzetköziméretűvéNicolaeBălcescu,akielkezdiaforrásokössze-
gyűjtésétéskiadását,továbbáegyhaladószelleműpolitikaikeretbe
illesztiazeseményt,amennyibenaz1848-asforradalomkapcsánazel-
nyomáselleni,aszabadságértvalóküzdelemmegnyilvánulásátlátja

14MiskolczyAmbrus(főszerk.)–HausnerGábor–KincsesKatalinMária(szerk.):
Mítoszoknyomában.MítoszképzéséstörténetírásaDuna-tájon,ELTERománFilo-
lógiaiTanszék,KözpontiStatisztikaiHivatalLevéltára,Budapest,2004.

15In:Miskolczy–Hausner–Kincsesi.m.211–218.o.
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afelkelésben.Ezazérv,hatorzítottformábanis,demegmaradakésőb-
biekben,akkor,amikorvalamiképpenmagyaráznikellafelkeléskü-
lönösenerőszakosjellegét,legitimálnieztakarakterét.Bălcescutevé-
kenységétnemkövetiakésőbbitörténetírás.Csakegyévszázaddalké-
sőbb,aszaporodómagyartörténetimunkákmegjelenésérekezdenek
aromántörténészekérdembenfoglalkozniazeseménnyel.Azelsőmo-
nográfiátNicolaeDensuşianuírjameg1888-ban.AXX.századiromán
történetírásazátideologizáltságjegyébenfordulaHorea-felkeléshez.
Ámegynagyszabásúkutatómunkakeretébenösszegyűjtikéskiadják
afelkelésrevonatkozódokumentumokat,beleértveamagyarnyelven
megjelenteketis.Aháromvezetőnekazalakjabekerültarománnem-
zetitörténelmipanteonba,ésezmegszabtaarólukvalódiskurzus
karakterétis.Afelkelésbőlígyforradalomlett,vezetőihaladószelle-
műforradalmárok.GheorgheGoruntovábbáélesenszembeállítjaezt
azértékeléstamagyartörténészekeltérőszempontúértékelésével.Saj-
nálattalfejezibeírását:most,mikorideológiamentesenlehetnetisztáz-
niazeseményekkarakterét,kevésfiataltörténészvállalkozikerre.Ez
viszontazátideologizálteseményképettartósítja,ésközvetítiakövet-
kezőgenerációkfelé.

AMituIldikóMelindaésSorinMituszerzőpárostanulmánya16

aXIX.századimagyartörténetimunkákattekintiát.Afelkelésrevo-
natkozóiratokatháromcsoportraosztják:személyesjellegűfeljegyzé-
sek,tankönyvek,szaktörténetimunkák.Azelsőcsoportbanröviden
beszélnekazalábbbemutatásrakerülőemlékiratokrólis.Aszerző-
párostovábbááttekintiazokataterminológiaiproblémákat,amelyek
azeseményekkapcsánfelmerültek.Megemlítik,hogyamagyarérté-
kelésekközöttistalálunkolyanvéleményt,amelyBălcescuálláspont-
jáhozhasonlóanakorhaladó,elnyomásellenesmozgalmaihozköti,
annakideológiájávalmagyarázzaazeseményeket.Amibenamagyar
történészekeltérnekarománértékeléstől,azegyrésztazeseményerő-
szakosjellegénekakidomborítása,másrésztabécsiudvarmegosztó

16Történelmimítoszok:felvilágosodáskoriésromantikusmagyarszerzők
az1784-esHorea-felkelésről,in:Miskolczy–Hausner–Kincsesi.m.219–226.o.
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politikájánakahangsúlyozása.Amiittsérelemkéntműködik,azaro-
mánfélszámáraanemesirendielfogultságotpéldázza.

Úgytűnik,jókétévszázaddalazeseményekutánisaproblémaar-
tikulálásajelentgondot,azellenérzések,azeltérőideológiai,szemléleti
különbségeklebontása,megközelítése.Véleményemszerintakorabeli
beszámolókjókiindulástjelenthetnek–meglepőésugyanakkorbiz-
tató,hogymindkét„fél”mérvadóforráskéntkezeliazalábbelemzett
emlékiratokat.

2.Azemlékiratok

2.1.RettegiGyörgyemlékirata

RettegiGyörgy(1718–1786),amezőségibirtokosnemesEmlékezetre
méltódolgok(1718–1784)címenkiadottemlékiratában17Erdély„mosta-
nimetamorphosisszerént”valóállapotaitjegyzifelnagyéletkedvvel
ésrészletességgel.Utolsó,1784.évibejegyzéseaHoreavezettefelke-
lésrőltudósít.18Részletesebbenafelkelőkpusztításairólésvezetőik
kivégzésérőlír.Úgyvéli,hogyaHabsburgcsászárésazerdélyigu-
bernátorvelükakarjaazerdélyinemességelpusztításátvéghezvinni.
Ezértazendülőkkelszembeszállónemességmagáramaradt,aközpon-
tihatalomnemtámogatjaőket.Azokpedigaz,hogyanemességnem
adózeleget,egyszóvalacsászáriudvartelhetetlensége.Aminemvet
túljófénytBécsre.Ahivatalosságokésafelkelőkközötticinkosságot
igazoljaazis,hogyHoreakerékbetörését,kivégzését–agubernátorpa-
rancsára–gyorsan,kevesebbfájdalommaljárvavittékvéghez.Ugyan
elfogtak300–400felkelőt,deegyetsemvégeztekki.Mindezekazese-
ményekazidősRettegibőlrezignáltbeletörődéstváltanakki,mintaki
máréletkoramiattsemreménykedhetadolgokjobbrafordulásában.
Ezértbeszámolójarövid,kevésmegjegyzéstfűzhozzá.Emlékiratából

17BevezetőtanulmánnyalésmagyarázójegyzetekkelközzétesziJakóZsig-
mond,KriterionKönyvkiadó,Bukarest,1970.

18Uo.,427–428.o.
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azonbantovábbikétérdekesrészletetragadnékki,amikiegészítheti
afentivázlatosképet.Az1761-esesztendőtörténéseiközöttRettegi
beszámoladél-erdélyirománparasztmozgalmakról,amelyeketazor-
todoxésagörögkatolikusegyházszervezetekközöttikonfliktusváltott
ki.Azeseményekrőltudósítvaközölegylevélrészletetis,amelyetaro-
mánságképviselőiaHunyadvármegyeifőispánnak,BalogLászlónak
írtak.AlevélrészletRettegiközlésébenígyhangzik:„Nemgyőzünk
elegetcsudálkoznirajta,miazoka,hogybennünkettimagyarokul
ennyireopprimáltatoksazjobbágyságnakjármátisnyakunkbavetet-
tétek,holottmisokkaltöbbenvagyunksvoltunkmindenkoramagya-
roknál.Aminagyobb,régebbenisvagyunkezországbannálatoknál,
mertmégazrégidacusoknakvagyunkreliquiái...”19Atársadalmi
igazságtalanságokfelpanaszlásátkétolyanérvveltámasztjákalá–po-
zitívszámarányukésősiségük–,amelyekaHorea-lázadáskoriselő-
kerülnek,ésazortodoxiaelsőbbségéthirdetőtétellelönérvényesítési
harcuksarokköveivéválnak.Rettegiazzalegészítikialevelet,hogy
„Ettőlbizonymegvallom,hogyfélek...,mertErdélybenkönnyenva-
gyontizannyirománság,mintmagyar”.20Mindeztegyolyanbirtokos
nemesmondja,akinekjobbágyaitöbbnyirerománok,ésakibeszéli
nyelvüket.Közérzete,bárazeseményektőlviszonylagtávolvan,még-
semönbizalomrólárulkodik.Becslésenemálltmesszeavalóságtól,
hisza18.századtólkezdődőenarománságszámarányameghaladta
amagyarokésakülönszámbavettszékelyekszámarányát,miközben
politikai,kulturálisésgazdaságisúlyukmesszenemvoltrészarányuk-
nakmegfelelő.Igenfigyelemreméltó,hogyafelfordulásésarománság
mozgolódásánakokátaRómávalunitusgörögkatolikusegyházlétre-
hozásábanlátja.ABalázsfalvánfelállítottiskolábantanulóromándiá-
kokazok,akikamozgolódáshátterébenállnak.Ámakiváltóok,ami
azegyházalapításmögöttfelsejlik,RettegiszerintaBécsbőlistámoga-
tottkatolikusésabefolyásátféltőreformátusegyházvetélkedése.1781.
október25-énII.JózsefkibocsátjaaTürelmirendeletet,amelylehetővé
tesziaprotestánsokszámáraaszabadvallásgyakorlástésahivatalok

19Uo.,117.o.
20Uo.,118.o.
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viselésétis.RettegiGyörgyazemlékiratábanaz1782-asesztendőtől
kezdődőenjegyziarendeletkiváltottahatásokat.Ezekszerintsokpá-
pista,akikényszerűségbőlhagytaelaprotestánshitét,visszatérarra.
Templomokatszolgáltatnakvissza,újakatkezdeneképíteni.Erdélyben
ésMagyarországonisegyretöbbtisztségetfoglalhatnakelprotestán-
sok,ami„eddigirtóztatódologvoltapápistákelőtt,sőthallanisem
akarták,olyanördögigyűlölséggelviseltettekaszegényreformátusok-
hoz”.21Annyiraelterjedtésszembeötlőjelenségvoltakatolikusokés
areformátusokközöttigyűlölködés,hogyegyesfőemberekrőlmeg-
emlékezvejellemzésükhözhozzáfűzi,hogy„vakzélussalviseltetett
apápistavalláshoz”vagyhogy„kiváltareformátusokatgyomorból
gyűlölte”.22RettegiGyörgytovábbifeljegyzéseiszerintafeszültség
oldódnilátszikakétfelekezetközött,ámújabbcsászáriintézkedé-
sekborzoljákakedélyeket:azadóreform,akoronaBécsbeszállítása,
anyelvrendelet,aközigazgatásireformstb.Rettegimindegyikrende-
letetarenditársadalomszázadoséletritmusábavalósúlyosbeavatko-
záskéntéltemeg.EbbeasorbailleszkedettaHoreavezettelázadásis.
Erdélymetamorphosisafolyamatbanvolt,ésúgytűnik,hogyeztleg-
inkábbamagyarrenditársadalomnemérzékelte.

2.2.KisAndrás,DomokosFerenc

AzönállóErdélyszületéséneknégyszázadosfordulójánBudapestenaFrank-
linTársulatkiadásábanmegjelentegykönyvsorozatErdélyöröksége.
ErdélyiemlékírókErdélyről23címmel.Azegyeskötetekszemelvények-
ben,illetveteljesszövegekbenmutatjákbeazerdélyifejedelemség
mindennapjait,nagysorsformálóeseményeit1541-től1867-ig.AVIII.
kötet,amelyAmásikmagyarhazaalcímetviseli,az1750–1790közöt-
tiidőszakravonatkozóemlékiratokatgyűjtötteössze.24Ígytartalmaz

21Uo.,419.o.
22Uo.
23AsorozatotMakkaiLászlószerkesztette,1–10köt.,Franklin-társulat,Buda-

pest,é.n.(1941–42).
24Cs.SzabóLászlóközreműködésévelszerkesztetteMakkaiLászló,bevezette

JancsóElemér,Franklin-társulat,Budapest,é.n.
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háromvisszaemlékezéstisaz1784-esHorea-lázadásról.Azemlékírók
Hunyadvármegyeimagyarnemesek,akikrésztvettekakártevőlege-
sen,akárszenvedőalanykéntazeseményeklefolyásában.

KisAndrásésDomokosFerencHunyadvármegyeinemesekle-
veleeredetiközlésben,1885-benaHazánkcíműfolyóiratbanjelent
meg.ErdélybenvéghezvittpusztításaésfeltámadásaOláh-Hórának25cím-
melszámolnakbeafelkelőkellenicsatározásaikról.Elbeszélésükben
arománfelkelőkminta„gondatlandegonoszságrahajlandóOláh
nemzet”26képviselőijelennekmeg.Tetteikpogányságaésnagyfokú
kegyetlenségükdöbbenetetváltkiaszerzőkben.Többszörhangsú-
lyozzák,hogyamitláttak,tapasztaltak,aztnemtudjákleírni:sze-
méremérzetbőlvagymert„sokvolna”.Afelkelőktetteinekleírásánál
azzaltorpannakmeg,hogy„kegyetlenségüketgondolni,ezértminde-
neketmegírniszükségesneknemítéltük”.27Érzékelikazesemények
nemmindennapidimenzióját,deaszövegüktanúságaszerintegy
olyan,mindenbizonnyalakorabelinemesiközgondolkodásbólfakadó
szemléletműködöttbennük,amelyképtelenvoltfeldolgoznialátotta-
kat,megérteniatörténteket.Ezértjobbáraaztmesélikel,amitsajátos
módonértelmeznitudtak,ésotttorpannakmeg,aholazértelmezé-
sisémaésatörténéseknemfeleltethetőkmegegymásnak.Ezpedig
jóalkalmatadarra,hogybetekintéstnyerjünkésérzékeljükakorabe-
linézőpontotmeghatározógondolkodásiparadigmánakegykeskeny
szeletét.Amagyarokmegkínzásaéslemészárlásamellettalevélírók
afelkelőkkétjellegzetestettétjegyzikfel.Könyörtelenülfelprédáljákés
lerontjákakatolikus,reformátusésunitáriustemplomokat.Szentség-
tartókat,Mária-szobrokatés-képekettörnekössze,csonkítanakmeg.
AfelkelőkszámáraezaSzűzMáriaamagyarokMáriája,aszent-
ségtartópedigamagyarokIstenétzárjamagába.Akriptábanfekvő
holtakatis,mertmagyarokvoltakéltükben,kiszórjáksírjukból,te-
temeiketfeldarabolják,összetapossák.Havalamilyenokbólmégsem

25Uo.,136–141.o.
26Uo.,136.o.
27Uo.,137.o.
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romboljákleatemplomot–minttörténtTorockónis–,akkorátala-
kítjákortodoxtemplommá.Ahívőkpedigválaszthatnakahalálés
az„oláhhit”között.Ahívőkpedigélniszeretnének,ésazortodoxi-
átválasztják.EztazutóbbimozzanatotmindKisAndrásésDomokos
Ferenc,mindatöbbiemlékírótöbbszörishangsúlyozza.Összegyűjtik
azasszonyokat,éskényszerítikőketarra,hogyhitüketfeladvaáttérje-
nekazortodoxvallásra.Feljegyeznekegyolyanesetetis,amikorférjét
ésgyermekeitmegölverákényszerítenekegyfiatalasszonytarra,hogy
vallásátfeladvaegyrománlegényhezmenjenférjhez.Azellenszegü-
lőketmegkínoztákésmegölték.

KisAndrásésDomokosFerencszámáraahatóságokfellépése
azeseményekmértékéhezképestnemvoltmeggyőzőerejű.Azössze-
csapásokban,afelkelőküldözésesoránfoglyokatisejtenek,csakhogy
„exequtálásokbanavármegyerestelkedik,jóllehet27-ahujusdélután
22-nekvétettékfejöket,ésafejöketazutakmellékaróbahuzatták,ezek
közöttegyöregpapisvolt.”28Abüntetésazelkövetettbűnökmér-
tékéhezképesttúlkevés.AfelkelőkaMarosmenténlefelehaladva
átlépikErélyhatárát,éseljutnakMária-Radnára,Soborsinba,felpré-
dálvaahelységeket.Ennekellenére–írjákalevélírók–ahelyinemes-
ségbőlteljesenhiányzikabosszúgondolata,inkábbvisszahúzódnak
abiztonságosvárakba,nemvállaljákanyíltkonfrontációt,hogy„ők
isrebelliseknekőFelségeelőttneláttassanak”.29Fontosabbnaktart-
jákabirodalomfeléjóalattvalókéntmutatkozni,minthogyvállalják
ahelyzetmegkövetelteszolidaritástsajátrendbelitársaikkal.Holott,
hangsúlyozzákalevélírók,afelkelőkbosszújanemföltétlenaz„elnyo-
móföldesurak”,inkábbamagyarságellenirányul.Ennekjegyében
gyilkolják,kínozzák,térítikát„oláhhitre”azasszonyokat,gyereke-
ket.Ezpedigmárnemisvérségi,hanemelemiemberiszolidaritást
követelne.Aminthogyegymásikvisszaemlékezésbenlátunkolyanro-
mánokat,akikpusztánemberségbőlsegítenekegyanyánéslányán.

KisAndrásésDomokosFerencbekapcsolódásátazeseményekbe
kétösszeütközéskövetiafelkelőkkel,majdahatóságimegtorlások,

28Uo.,140.o.
29Uo.
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amenekülteklesújtóhelyzeténekbemutatása,aformálódó,méglezá-
ratlaneseményekvázlatosfelemlegetéseköveti.Azeseményekelbe-
széléséneklogikájáttalánazutolsómondatokegyikeadjameg.Ugyan
vanmárkatonaságDévánéskörnyékén,demihaszna,hakegyetlenségért
kegyetlenséggelnemfizetnek.Ebbőlaszempontbólérthetővéválik,hogy
abemutatottkegyetlenkedéseket,acsaksejtetettszörnyűségeket,azis-
métcsakvázlatosanérintettösszeütközésekleírásátazerőszaklogikája
szervezi.Ennekkelleneszerveznieamegtorlásokmenetétis.Ehelyett
alevélírókakatonaiadminisztrációtétovaéslassúmegmozdulását,
anemességóvatosésmegrettentreakciójáttapasztalják.Ezelbizony-
talanítjaőket.

Elogikánakmegfelelőennevezikmegazeseményt,jelennekmeg
azeseményekszereplői,azoláhok,anemesség,akatonák.Azese-
mény,vagyisagonoszság,ezarossz,azemberitermészetetirtóztatódolog,
kezdődöttazoláhokgyülekezésévelésegyHoranevűparasztfelbuk-
kanásával,kiaruhájárakeresztetéscsillagotvarratottacsászártól
valóküldetésejeleként.Ennekavezérnekahitegetéséremozdulmeg
agondolatlan,degonoszságrahajlamosoláhnemzet.A„gonosz”szótkétje-
lentésbenhasználják,egyrésztmintolyant,amiazeseményekjellegét,
karakterétmeghatározza,másrésztmintamiafelkelőkviselkedését,
magatartásátminősíti.Azutóbbiaz,amirossz,amiaziszonyúke-
gyetlenségekre,kegyetlengyilkosságrasarkalljaafelkelőket,azelőbbi
pedigennéltöbb,ezmárolyangonoszság,amitúlvanakeresztényivi-
lágképen,amelybeakárazellenlegyőzése,leöletéseisbelefoglalható,
ámamiafelkeléskortörtént,márirtóztatjaazemberitermészetet,erre
a„pogány”szóttaláljákmegfelelőnek.Ezagonoszdémonikus,ezzel
nehezenlehetszembeszállni,mert–fogalmaikszerint(is)–nehezenar-
tikulálható.Ésezottérhetőtetten,aholazeseményekszűkszavúfelso-
rolásábanakirívóeseteketrészletezik,amikorolyandolgoktörténnek,
amelyeknemtartoznakabevetterőszaksémába.Terhesanyákfelda-
rabolásaahasukbólkivágottgyerekkelegyütt,vagyaszentségtartó,
aszentképekmegcsúfolásaatemplomokban.Vagyisolyancselekede-
tek,amelyekakeresztényinormákszerintibűnfogalmátmeghaladják.
Éseztlegjobbanazokérzékelik,akikbennevannakatörténésekben,
akiketmegérintezagonoszság.
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Afelkelőkreleggyakrabbanhasználtmegnevezésa„gyilkos”és
a„tolvaj”,kiknekdühepogánycselekedetekreindítottaabennerészt-
vevőket.Alegyilkoltmagyarokatnéhamegnevezik,máskornem,
gyanítom,leginkábbosztályöntudatból.Érdekesaz,hogyacsászári
FelségetésazisteniFelségetugyanazzalazegyszóvalnevezikmeg,
egyadottpontoncsakakontextussegítebbeneligazodni.30Mintha
avilágifelségugyanolyanmesszeéselérhetetlenlenne,mintazisteni,
akineksegítségérecsakannyiraszámíthatni,mintacsászáréra.Egyik
semalegmegbízhatóbbtámasz.Ittcsakazegyénielszánás,cselekedet
számít.Mindentétovaság,óvatosság,enyhebánásmódelőttértetlenül
állnakalevélírók.Ajelzettaránytalanságmiatt:mertamegmutatko-
zógonoszésazellenébenfelvonultatottmegtorláskegyetlenségenincs
összhangban.

KisAndrásésDomokosFerencHunyadvármegyeinemeseknek
anemesnégycancelláriánakküldöttlevelükahelyesbítésszándékával
született.Egyáltalukolvasott,azeseményekrevonatkozóésigaztalan-
nakvéltlevéltartalmátbíráljákfelül.Azeseményekrőlésatörténtvi-
tézségekrőlaszándékukszerintavalótírjákmeg.Levelükkétnagyobb
egységretagolható,annakfüggvényében,hogyazeseményekrőlmint
szemtanúkvagycsakminthallomásbólinformáltakszólnak.

Alevélformahatártszabazelbeszéltekterjedelmének,amikiha-
tássalvanamegformálásmódjárais.Alevélfeléigugyanisfelsorolás-
szerűen,afelkeléskirobbanásánaknapjától,november1-tőlbeszélik
elazeseményeket,afelkelőkpusztításaitaKörösmentifalvakban.
Afelsorolásamegnevezettfalvakbólvázlatosanmegnevezialerom-
boltkúriákat,templomokatésalegyilkoltakneveit,néholrészletesen
írvamagárólakoncolásról.Arövid,diáriumszerűfelsorolást–ater-
jedelmikorlátontúl–egymásikszempontismeghatározza.Aszer-
zőkazonígérete,hogyavalóstírjákmeg,abbaniskonkretizálódik,
hogycsakmegerősítetthíreket,információkatírnakle.31Minthogy

30Vö.Makkaié.n.8.köt.136–141.o.Felségétőlküldettetnek...őFelségétől
adattatott...136.o.;KitisIstenőszentFelsége,kijöttmárőfelségerendelé-
se140.o.;rebelliseknekőFelségeelőtt.140.o.

31Vö.Makkaié.n.8.köt.136–141.o.:deminthogymindenneknevétnemtudhat-
juk,aztlesemírhatjuk,bizonyosanamegölettetteknekszámáttizenhatnakmondják.
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nemszemtanúiafelsorolteseményeknek,ígycsakvázlatosanszól-
hatnakazokról.AkétnemesDéváról,akörnyékmagyarmenekült-
jeitoltalmazóvárosbólbukkanelő,ésnovemberötödikétőlkerülbele
azeseményekforgatagába.Megjelenésükalevélfelénélnemtesziér-
zékelhetőenrészletezővéatovábbielbeszélteseményeket.Azemlített
felsorolásmásfelőlazeseményekelőzményeitmutatjabe,mintegybe-
lehelyezminketafelkeléstörténetébe,deindokláskéntisfelfoghatjuk
akésőbbiekmegértéséhez,amagyarokválaszcselekedeteihez.Érdekes
módonamialevélelsőrészébenahiányos,megbízhatóinformáci-
ókelégtelenségébőlfakadt–aszövegszintenisjelzettszűkszavúság
–,atovábbiakbanismegmarad,ámvalamiféleszeméremmeglétével
magyarázódik.Aszűkszavúságban,azelhallgatott,csaksejtetettdol-
gokbanaszerzőkazonbannemkövetkezetesek.Eztmagyarázhatjuk
alevélírókfigyelmetlenségével,zaklatottállapotával,amegírásesetle-
gessietségévelstb.Azonbananéholrészletező,másholsejtetővagy
azelhallgatástmegmagyarázó,vagycsakazzalagesztussalélőel-
beszélőkigenhatásoseljárással,technikávalélnek.Minthogy,ésezt
többszörishangsúlyozzák,amitörténik,azazismert,bevettesemé-
nyekrőlvalógondolkodástóligeneltér,megjelenítése,leírásanemtud-
javisszaadniannakmértékét.Pontosabbanatörténtekbrutalitásaoly
mértékű,hogypusztafelsorolásuknemadjavisszaazokszörnyűségét.
Acsaksejtetettdolgokmögépedigazolvasóiképzelet,beleérzésraj-
zolhatcsakmegközelítőlegolyanléptékűvalamit,amitörtént.32Hogy
ezafogásmennyiretudatosvagynem,azmajdnemkideríthetetlen,

137.o.;Ugymondják...137.o.;névszerintezeketbizonyosantudjuk137.o.;Itthány
ölettetettlegyenmeg,bizonyostnemírhatunk,...bizonyosmegölettetésétbeszélik
137.o.stb.

32Vö.Makkaié.n.8.köt.136–141.o.:Ezenfaluban(amintkitanulhattuk)azelsőnek
kínzásátsmegölettetésétaszeméremmegírninemengedi137.o.;Ellehetmindezen
cselekedetökbőlpogányságokatésiszonyúkegyetlenségöketgondolni,azértminde-
neketmegírniszükségesneknemitélünk137.o.;lehetgondolni,milyensietséggel
mentünk139.o.;Azittlévődolgotnemlehetleírni,mertsokvolna;hanemlegyen
elégaz...139.o.;ellehetgondolni,melynagykétségbehozott,hollegyentöbbszám-
malvalólétök...139.o.;derövidségnekokáértcsakazttartjukszükségesnekmegírni,
hogy...139.o.;Sokvolna,hamindeneketlekellenékírni,deerresemazidő,sem
apapírosnekünknemkedvezvén...141.o.;136.o.
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ettőlfüggetlenülmegléteelégségesindokarra,hogyalevélszépírói
megformáltságárólbeszéljünk.Ésezmáregymásfajtakoherenciafele
mutat,mintamialevéljellegbőlelsődlegesenadódna.

Beszélhetünkalevélkétféletagoltságárólis.Azegyiknyilvánva-
ló,amásikmárrejtettebb.Azeseményeksorábaegyadottponton
bekapcsolódó,azelőzményeketfelvázoló,azokatsajáttapasztalata-
ikkaltovábbszövőhadbaszállónemesekpozíciójaazegyik,amásik
pedigalevélmegírásánakpillanata,amelybőlvisszaemlékeznekakö-
zelmúlteseményeireésafelsejlő,elkövetkezőeseményeketvetítikelő-
re.Azemlékezőkulturális,társadalmi,nemi,vallásistb.szempontok-
nakmegfelelőenmindigszelektál;„szelektál”akényszerű,természe-
tes,elkerülhetetlenfeledéshatásárastb.Akérdésittazlehetne,hogy
egyilyeneseményhatása,amelybizonyosmértékigértelmezhetetlen
arésztvevőkszámára,hogyanérhetőtettenazemlékezőkönátszűrt
szövegben.Akérdéstmégazisbonyolítja,hogykétszemélyírjaalá,
fogalmazzaalevelet.Akétszemélykétkülönbözőemlékezőtisjelent,
kétféleperspektívát.Saját,egymástólelkülönülőviszonyukazesemé-
nyekhezmostmárfelderíthetetlen.

KisAndrásésDomokosFerencafentebbbemutatottlevélbenváz-
latosanismertetikafelkeléselsőnapjainakeseményeit,aztánameg-
torlásokatésamegtorlásokbanvalórészvételüket.Ezzelcselekedete-
iknekigyekeznekátfogóbbhátteretadni:magyarázatulamagyarok
bosszújára,ezzelegyütttettükjogosságára.Mindebbenazonbantetten
érhetőegyféleszándék/igyekezetannakmegértésére,hogymiistör-
ténikvelük,körülöttük.Azeseményekjellegeazonbantúlmutatazon
avilágon,aholeligazodnak,amelynekviszonyaitismerik.Ezzelazúj
helyzettelnemtudnakmitkezdeni,nincs,amiretámaszkodniukmeg-
értésében,levelükzavarodottságuklenyomataéskifejezője.

2.3.BajesdiVitánSándor

VitánSándor„bajesdi,mintHunyadmegyeiszolgabírórésztvettaHó-
ravezetésealattfellázadtoláhokelleniharcokban.KésőbbHunyad
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megyetáblabírájalett.EmlékiratátK.PappMiklósadtakiakolozsvári
Naptár1866.évifolyamában”.33

Adévaimezőnahorákkaltörténtcsatáknakröviddeigazleírása34cím-
melszereplővisszaemlékezésaMaros-partiDévakörnyékénesett
összecsapásokatmeséliel.Azemlékirattulajdonképpenháromnapot
foglalmagába.Nemrészleteziazelőzményeket,akövetkezményekre
semtérki.Aszerzőattólapillanattólkezdielbeszélését,hogyfalu-
jában,aholmintszolgabíródolgozott,értesülafelkelésről,gyorsan
összepakoléscsaládjávalDévára,amagyarokkijelöltgyülekezőhelyé-
resiet.Akövetkezőkétnapotrészletezi:alázadókkalvalóösszetűzé-
seketírjale.

Elbeszéléseazélőbeszédrehasonlít,minthaélőszóbanmesélnéazt,
amitátélt.Nemtérvisszamárelmeséltrészletekre,ritkánreflektálar-
ra,amitelbeszél.Olyanrészekisvannakaszövegben,aholamegértést
nehezítiamegfelelőhely-éshelyzetismeretünkhiánya.Ettőlnéhaka-
otikusnaktűnikazelbeszéltesemény.Hasonlóanahhozazállapothoz,
képhez,amelyaDéváravalóbeérkezésekoraszerzőtfogadja,same-
lyetelbeszélnivagyleírnilehetetlen,hiszen,indokolja,aHorákérkezése
miattazembermitcselekedjékelőrrejólmegnemfontolhatta.Alátvány,
ahelyzet,amelyetértelmezni,leírnikellene,kaotikus,ésazemberek
cselekedeteiisazok.Ittszembesülhetelőszörazemlékíró–deazol-
vasóis–amegragadhatóság,azelmondhatóságnehézségeivel.Vi-
tánSándorgyakorlatiasészjárása,történetmondásaugyanakkorfelül-
emelkedikezekenarészeken.Ahogyamagaszámáramagyarázhatóvá
tesziadolgokat,eseményeket,úgynyerünkbetekintéstegyfajtagon-
dolkodásmódba,amelyetazáltalánosításmindigsarkítóeljárásával,
hagyományos,nemesivilágképnek,gondolkodásmódnakisnevezhe-
tünk.HaKisAndrásésDomokosFerenclevélbefoglaltemlékezése
aztpróbáljamegelbeszélni,hogymiisaz,amiaHoreavezettefelkelés

33Erdélyöröksége,8.kötet,Amásikmagyarhaza,Cs.SzabóLászlóközre-
működésévelszerkesztetteMakkaiLászló,bevezetteJancsóElemér,Franklin-
társulat,Budapest,é.n.,189.o.

34Uo.,142–148.o.
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alkalmávaltörtént,BajesdiVitánSándoremlékirataannaklenyoma-
ta,hogyangondolkod(hat)takerrőlafelkelésbenleginkábbérintettek:
ahelyimagyar,nemesvagyvalamilyentisztségetviselőférfiak.Ter-
mészetesenafelsoroltkétszempontmindkétemlékiratbanegyszerre
isvizsgálható,nemszűkíthetőkleegyikvagymásikaspektusra.

VitánSándorkevesetárulelmagáról,szintesemmitnemtudunk
megarról,hogymilyenviszonybanvoltazokkalarománokkal,akikkel
egyfalubanélt,mitgondoltróluk,mitgondoltsaját(nemesi)nemzete
helyzetéről,azeseményekresincssokmagyarázata.Azemlékiratcí-
mekéntszereplőmondatezértpontos,mertvalóbanafelkelőkkelvaló
összecsapásokrövidleírásátkapjuk.Amikorértesülegyromángö-
rögkatolikuspaptólafelkeléskirobbanásáról,azonnalhiteltadapap
szavainak,hiszazantiactáibóltudvánazoláhokrosszravalóhajlandósá-
gát.Ugyanmegütközikarosszéskedvetlenújságon,ámazonnalértesíti
afalubantartózkodóviceispán-helyettest,akinekutasításáracsoma-
golnakésDéváramenekülnek.AmikorDévánazotttartózkodóha-
tárőrkatonákat,akikegyébkénttisztjükkelegyüttrománok,kérdőre
vonja,hogymiértnemoltalmazzákaNemeshazát,azokaztfelelik,hogy
azeseménymagokért,nempedigérettünkkezdődött.Bárigenbeszédes
ezarészlet,Vitántovábblépésakörülöttelévőnemeseketigyekszik
azönvédelemszükségességérőlmeggyőzni,harcialakulatbaszervez-
ni.Ameggyőzéshezamagyarrétorihagyománybólmerít,ésrövid
beszédében,amelyazédesatyámfiai,szomszédaimésBarátimmegszólí-
tássalkezdődik,valóságosközösségetkreálazegyébkénthúzódozó,
inkábbavárfalakvédelmébenbízónemesemberekből.Beszédébenfel-
tűnikajelenvalógonosz,agonoszemberek,akiketlekellgyőzniIstenő
szentFelségesegedelmével,mertőazegyedüli,akibenbízhatnak.Azezt
követőösszecsapásokatafogadóbólrekviráltboroshordóésegyborral
sűrűnmeglocsoltebédrövidtörténeteszínesíti.

Látható,hogyazelbeszélésalapjánazeseményeketgyorsanlerea-
gáló,azokatalehetőségszerintmegoldaniigyekvőpragmatikusember
körvonalazódik,akicselekedeteiindoklásáratöbbnyireretorikaifogá-
sokkalél,vagylegalábbiserősenretorizáltabeszédmódja.Szóhaszná-
lataésérvelésemegítélésébenamásikkétemlékiratotveszemalapul.
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Természetesenittfelvethetőazaproblémais,hogyavisszaemléke-
zőanemességneka19.századelsőévtizedeitőlmindhangsúlyosabbá
válóközéletiaktivizálódásánakbeszédkörnyezetébenfogalmazzameg
emlékiratát.Ezatényiskihatássallehetamegfogalmazásmódjára.

Azemlékiratlegérdekesebbaspektusánakazösszecsapásokleírá-
sáttartom.Pontosabbanazokajelenetekérdekesek,amelyekbenVitán
Sándoregy-egy„Hora”megölésétmeséliel.Ugyanismielőttmegölné
őket,ígymeséli,szóbaállvelük,kikérdeziőketarról,hogymiérttar-
tózkodnakott,miértvannálukölőszerszám,hogyvettékabátorságot
ahhoz,hogyamagyarokratámadjanak.Ezekakiemeltkispárbeszé-
dek,kimerevítettpillanatfelvételekigenérzékletesképetnyújtanak/
hatástközvetítenekazösszecsapások,azöldöklésekkonkrét„testkö-
zeli”mozzanatairól.Azelbeszélésmikrorealizmusa,naturalizmusba
hajlóérzékletessége,nyerseségeigenhatásoskontrasztotalkotafen-
tebbjelzettvázlatoseseményrajzzal,azátretorizáltbemutatással.Igen
hatásos,ahogyanezutóbbimegfelelőhátteretnyújtezeknekakisjele-
neteknek,hogyarészletekegységesegésszéállnakössze.Úgygondo-
lom,éppamárfentebbjelzettélőbeszédszerűségénekköszönhetően.
Azelbeszéléscselekményessége,lendülete,érdekessége,amártöbb-
szörelmondott,megfogalmazottbenyomásaz,amieztahatástalakítja.

VitánSándoregyrománfalubanélőszolgabíróként,tehátállami
tisztviselőkéntjelenikmegelőttünk,akitegyromángörögkatolikus
papértesítaközelgőveszedelemről.Apaptettejellemzőeset,amásik
kétemlékiratbantapasztaltsémaszerintértelmezhető,miszerinteb-
benazesetbenazállamáltalvalamiképpen(tisztség,vagyon)kiemelt
vagyahhozhozzásegítettrománemberekkötelességüknekérzik,hogy
legalábbegyadottmértékiglojalitásukról,szolidaritásukrólbiztosítsák
amagyarokat.Ámazontúlmenőenfontosabbazaközösség,akihez
nyelv,vallásáltal,származásbantartoznak.

Azemlékíró,miutánközliavetthírtafalujábantartózkodóhiva-
talnokkal,annakutasítására,majdegyidőközbenmegérkezőfelsőbb
utasításracsomagolésDéváramenekül.Ottszinténfelsőbbutasításra,
alázadóklerohanásátmegakadályozandó,csapatotszervezazegyéb-
kénthúzódozónemesekből.Tisztségviselő,akiahatalmihierarchia
adtahelyzetbőlcselekszik.Ezadszámára,cselekedeteiszámárabiztos
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alapot.Amikorarománhatárőrkatonáknemhajlandóka„nemesha-
záért”kiállni,merthogy„arebellióanemesekmiattkezdődöttésnem
akatonákmiatt”,vagyisamagyarokésnemarománokmiatt,aha-
za,amelyetvédenikell,azamagyaroknemesihazája,tehátvédjékők.
Gyaníthatóanahaza,amelyértakatonákkiállnának,Habsburgbiroda-
lomlenne,hiszannakegyenruhájáthordják.Azerdélyifejedelemség,
akormányzóadminisztrációtöbbnyiremagyarnemességeezekszerint
egymásikmagyarhazátképez,ahogyegondolatotkövetvearomán
parasztságegymásikvirtuálishazábanélt.Érdekeséselgondolkod-
tató,hogyelogikamenténkerül(het)nekaszékelykatonákrendet
teremteni,fenntartaniDél-Erdélybe.Merthogyennekavirtuálisma-
gyarhazánakatagjai/védelmezőilennénekők.Azígymegképződött
mi/tiszembeállás,ellentétsegítartikulálniazeseményeket,rendet
rakniakáoszban.Segítmegképezniazellenséget,akika„Horák”név
alattszemélytelenül,arctalantömegkéntjelennekmeg,számszerűsít-
veleginkább.Ezzelellentétbenvannaka„Magyarok”,akikérdekes
módonnéhánymegnevezettszemélytkivéveszinténarctalanok,egye-
düli,ámesetünkbenlényegesvonásuk,hogykevesenvannak.Azel-
beszélőtanúságaszerint24emberszálltszembe5–600felkelővel.Leg-
inkábbazemlékiratutolsófelébenszerepeltöbbszöraMagyar,akitől
félniükkellarománoknak,akikelőlelszaladnak,akikleöldösikameg-
rémültfelkelőket.ÉsVitánegyközülük.Deúgyegy,hogyezaz„én”
afentebbvázoltsémaértelmébena„te”ellenébentételeződik.Ésmi-
velháborúshelyzetvan,amikorerőszakvan,akkora„te”azellenség,
akitlekellgyőzni,megölnivagyfoglyulejteni.EzértVitánSándorem-
lékiratábantöbbszörszerepela„ölni”szó,kevésbékendőzetlen,mint
aKisésDomokosemlékirata.Deklaratívemegjelenikaközösségválla-
lásszükségessége:„atöbbiekkelegyüttvállatvetve,egyszívvellélekkelazon
törekedni,hogygyőzedelmetvehessünkrajtok”.Ennekazösszefogásnak
azeredményeagyőzelem.Azemlékiratnakezlennetalánazegyikta-
nulsága,ésérezhetőbenneegyféledidaxis,ugyanakkoregykisrejtett
kritikaisazakkoriésamegíráspillanatábanmeglévőmagyartársa-
dalomirányába.Aproblémamégisazlenne,hogyKisésDomokos
emlékiratatanúságaszerintekis,24főscsapatmellettegy200fős
vármegyeikatonaságisjelenvoltaDévakörüliharcokban,amelyet
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Vitáncsakhomályosanjelez,másrésztamegnyertcsatákmégsemegy
„hagyományos”háborúshelyzetbenmegnyertcsatákvoltak,annakel-
lenére,hogyvégülisezenlogikamenténszerveződtekésfejtettekki
ellenállást,mentettékéletüket/életeket.Továbbáaszembenállófelek
helyzetértékelésesemvoltteljesenegyértelmű.Gondolokittahúzódo-
zó,akonfrontációtvégsőkigkikerülőnemesekre,vagyamagyarokkal
szembenbizonyosszolidaritástmutatórománokra.

Egyfelőleztabizonytalanságot,zavarodottságot,másfelőlazelke-
rülhetetlenésvéreskonfrontációtexponáljákazokakispárbeszédek,
amelyeketVitánSándorazáldozataivalfolytat.Háromilyenkisjele-
netvan,amikorVitánSándorazáldozatokkalelbeszélget,kikérdezi,
hovávalók,mitkeresnekott,miértviselnekfegyvert,miérttámadtak
amagyarokra.AzáldozatokígykiválnakaHoráksokaságából,ésha-
lálukbanis,pontosabbancsakabban,közelebbkerülnekatekintetünk-
höz.Egyikrőlmegtudjuk,hogyhovávaló,kinekajobbágya,hogyegy
hosszúnyelűbaltavoltnála,amellyelmagátmentette,hogyagazdája
ökreitmentmegkeresni,amásikletérdelésúgylőVitánra,valószínű-
legkatonáskodottvagyvadászhatott,ezérttudottbánniafegyverrel.
VitánSándorkérdésére,hogyméggondolja-earománjobbágy,hogy
magyarokralő,csakvállatvonésnevet,mielőttkettéhasítjákako-
ponyáját.Aharmadikat,egynagymagasfejérczondrájuOláhot,kezében
hosszúnyelűbaltavolt,arrólfaggatja,milyenember,haegyhosszúnye-
lűbaltavanakezében,mireaválasz,őjóember,ésazértvannála
abalta,hogymagáthaláligoltalmazza.VitánSándornemkevésharag-
galvágmindannyiszorazáldozatokhoz,akiket,ahogyírja,vérükben
aföldönhagy,ésindultovább.

Minthaaztörténne,hogyamieddigtávolrólszemléltesemény
volt,hangnélkül,csendbenvéghezvittcselekedet,azmosttestközelbe
kerül,megelevenedik.Határozottkontúrtkap.Amieddighősiescse-
lekedetnektűnt,győzelmébenvagybukásában,annakmostláthatóvá
válikesetlen,sivárrealitása.Ittahidegszámításteszielkerülhetővé,
hogykivédhetőlegyenaránksütöttfegyver,olykoregybokormö-
gémegbúvóemberremértcsapástazágakisfelfognak.Aszemélyes
harcbanfontosakezdeményezőkészség,atapasztalat,ajobbhelyzet-
ismeret.Természetesenlehetmoralizálni,mintahogyVitánSándor
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istesziahaláloscsapáselőtt,deazislátszik,hogyafelkelőkadta
vagyafelkelőkszájábaadottfeleletekinkábbértetlenségrőltanúskod-
nak,mintsemamagyarokigazságánakbelátásán.Ezekakisjelenetek
apárbeszédekkelminthaegyfajtatárgyalásoklennének,aholavádló
alkalmatadavádlottnak,hogyvédjemagát,hogyérveket,magyará-
zatothozzoncselekedetére.Ezminthaabüntetésjogosságátakarná
alátámasztani,szembenafelkelőkvak,meggondolatlantettével.Vitán
ugyanlehetőségetadarra,hogyvédjékmagukat,ámahogykiisde-
rül,hiába,merttettüketnemtudjákmagyarázni.Ezcsakalátámasztja
azemlékiratkezdeténemlítetttényt,azoláhokrosszravalóhajlandó-
ságát.Arossztettetpedigpéldásanmegkellbüntetni.

Abüntetéspedignemlehethasonló,méghaazeredményeugyan-
azis,abüntetetttettéhez.Abban,hogyVitánSándorbeszédbeelegye-
dikazáldozatokkal,vanvalamilovagiasgesztus.Meghagyniazel-
lenfélnekavédekezéslehetőségétnemesjellemrevall,hiszenezis
beletartozikamagyarnemesönképébe.

VitánSándoremlékirataegypragmatikusangondolkodó,azese-
ményeketátlátniigyekvő,azokbanrendetteremtőembervisszaemlé-
kezése.Abátor,harcias,istenfélő,hazájáértkiálló,részegségébenis„jó-
zanul”viselkedőmagyarnemesmondhatnisztereotipalakjátrajzolja
meg.Visszaemlékezésénekerősségeaközvetlenbeszédmód,ahogyel-
meséliazáltalaátéltésmegörökítésreméltóháromnaptörténetét,
acsatákat,amelyekbenrésztvett.Nemigyekszikadolgokmögöt-
tesmozgatóitfeltárni,ámrövid,meghökkentőpárbeszédesjelenetei
tömörségükben,drámaifeszültségükkeljólérzékeltetikaztazavaro-
dottságot,egymástólvalófélelmet,távolságot,amelyamagyarokés
azellenükfelkeltrománparasztokközöttvolt.

2.4.MátisfalviGötffyBorbála

GötffyBorbála„mátisfalvi,1770-benszületettaKrasznamegyeiKém-
eren.Atyja,GöttfyLászlóHunyadmegyeiadószedővolt,és1784-ben
aHóra-lázadáskormeggyilkolták.Őmagaissokszenvedésenmentke-
resztül,demegmenekült.KésőbbPonoriThewrewkJánostáblabíróhoz
mentfeleségül,fia,Józsefnevesírólett.Emlékírása,aNéhaiMátisfalvi
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GötffyLászlóháznépénekHórapórhadamiattesettromlása,mely1823-ban
jelentmegPesten,azelsőmagyarnyelvűnyomtatottadalékazakkori
eseményekhez”.35

„Néhaiédesatyám,MátisfalviGötffyLászló,1784.Erdélyben,
HunyadV(árme)gyében,azIlyeiJárásbanRectif.Bíztos,ésugyan-
ezenHelységbenfekvőBranyicskaiUrodalom’BirtokosainakJegyző-
jökvolt,’sezenhivatalánálfogva,azirtUrodalomban,Ilyemezővá-
roshozközel,Szirbbenlakék.”36ÍgykezdiGötffyBorbálaaHorea-
lázadásbanátéltektörténetét.A„Falúsbíró”javaslatáraaGötffycsa-
ládkevésbatyuvalelhagyjaotthonát,hogyafaluvégére,afalusbíró
lakásáramenjenéjszakázni,mertebbenahelyzetbennemtanácsosott-
honukbanülniük.Útközbenafelkelőkegycsoportjamegtámadjaőket,
ésakavarodásbanszétszóródnak.GötffyLászlótütikaleginkább,de
Borbálát,ahúgátésazédesanyjukatsemkímélik.Borbálamenekülni
próbál,deleütik,ésmivelaztgondolják,hogymeghalt,magárahagy-
ják.Anyjaéshúgaeltűnik.Apjasúlyossebeivelbemenekülazortodox
papházába.Borbálaelőbbismerősöknélhúzzamegmagát,találko-
zikazanyjával,majdtöbbminttíznapigazerdőnbujkálnak.Azután
bekerülnekIlyére,megkerülahúga,deIlyérőlazújabbtámadáselől
ismétkénytelenekmenekülni.Egyrománhatárőrkatonaházábanlel-
nekmenedékre,majdonnanDévárakerülnekédesanyjarokonaihoz.
Apjátagyonverik,ahúgaakapottsebekbebelebetegszikésmeghal.
Borbálaegyéveságybanfekvésutántudtalpraállni.Arémmesébeis
beleillőtörténetazeseményeklegvédtelenebbszereplőinek,azasszo-
nyoknakésgyermekeknekasorsábaengedbetekintést.Látjuk,hogy
afelkelőkharagjanemismertkegyelmetevédtelenemberekkelszem-
ben.Azatény,hogymagyarok,többetnyomalatban,mintaz,hogy
kiszolgáltatott,önvédelemreképtelenlények.

Mindezéppelégvolnaegyolyantörténetre,amelybenavérszom-
jasrománokválogatásnélkülhalomragyilkoljákavédtelenvagyvéde-
keznigyengemagyarokat.GötffyBorbálamégsemeztatörténetetme-
séliel,hanemegyolyat,amelybenkitűnőábrázolókészséggeligencsak

35Makkaii.m.149–183.o.
36Uo.,149.o.
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árnyaltképetfestarománokról.Mondhatniahányrománfeltűnik,
annyikarakter,annyiféle,a„gyűlölt”magyarokhozvalóviszonyulás-
módrajzolódikkiaszövegből.

GötffyBorbálaemlékirataprózaialkotáskéntisértékelhetőszöveg:
aszerzőkiválónyelvérzékkel,fogalmazáskészséggelbír.Nemfecseg,
alakjaipontosanmegrajzoltak,nemjellemez,inkábbatörténésekből
bontjakiaszereplőit.Atörténésekre,azegyeshelyzetekrekoncentrál,
kevesetírmagárólvagyazédesanyjáról,inkábbamenekülésükso-
ránfelbukkanórománfelkelőkleírásárakoncentrál.Azokazemberek
kerülnekelőtérbe,akiktőlacsaládjasorsafügg,őketigyekszikmegér-
teni.Visszatekintveazakkorieseményekrenagyrészletgazdagsággal
villantjafelhányadtatásukegyesállomásait.Emlékirataannakazerő-
feszítésnekalenyomata,amelyazakkorieseményekalakulásátkívánja
megérteni,magyarázatotkeresveapjaéshúgahalálára,azédesanyjaés
sajátmagamegmenekülésére.

AkorabeliHunyadésZarándvármegyeirománokrólvázolteleven
ésrészletesrajzaegybenahelyifalusiromántársadalomtagozódásá-
nak,szerveződésimódjánakiskorrajza.Ahatárezredekfennhatósága
alátartozófalvaksajátosbirtokviszonyairól,erőviszonyairólisképet
kaphatunkazemlékiratolvasásaközben.

Azokarománok,akikavisszaemlékezéslapjainmegelevenednek,
háromnagycsoportbasorolhatók.Azokat,akikrésztvettekaGötffy
családellenitámadásban„nemláthatjuk”,éjszakatámadtak,asötétség
leplealatt,éshangtalanulcselekedtek.Későbbalánytbújtatóasszony
elbeszélésébőlértesülünkarról,hogyagyonvertékGötffyLászlót.Ők
azok,akikarctalantömegkéntvannakjelen.Borbálarészletesenírvi-
szontazokrólazemberekről,akibújtatjákacsaládot,vagyakikamene-
kítésükbenrésztvesznek.ElőszöramolnárnéhozmenekülBorbála,an-
nakfiaésGötffyékszolgálólányasegítnekiaházatésaveszélyessévált
falutminélmesszebbelhagyni.Szinténamolnárnéaz,akiazédesapát
meglátogatja,hírtvisznekialányáról,ésakiazédesanyátalányához
vezeti.Atelepüléshezközelierdőszélenbujkálva,közelkéthétután
egyvadászótestvérpártalálrájuk,ésgondoskodikszámukraélelem-
rőlésvízről.Maros-Illyérrőlmenekülveegykatonánéfogadjabeőket,
akinekfalutársaizaklatását,fenyegetésétkellkiállniaférjévelegyütt

234
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azért,mertmagyarmenekülteketfogadottaházába.Götffyékfalujá-
banegyrománparasztaz,akiBorbálahúgátbújtatja,elhíresztelve,
hogycsaládjábafogadta.Őaz,akimiutánazortodoxpapbiztatásá-
raGötffyLászlótagyonverikéskészeka„kígyófiókát”isagyonverni,
atömegbőlkimenekítialeánykát.Ezekazemberekvállaltákamagya-
rokmentésétakkor,amikorHoreaparancsbaadta,hogyaztacsaládfőt,
akimagyarokatbújtat,aházaelőttkellkaróbahúzni,családjátpedig
amagyarokkalegyüttasajátházábarekeszteni,ésaztrájukgyújtani.
Aházigazdáknakugyanakkorszembekellettszegülniükafaluközös-
ségakaratávalésazzalafelfokozottmagyarelleneshangulattal,amely
elakartpusztítanimindent,amiamagyarokhozkötődik.Tettüknagy
emberségről,hitrőltesztanúbizonyságotegyolyankörnyezetben,ahol
arománokrészarányaalakosságháromnegyedéttesziki.

Mindenképpenmegkellemlítenünkaztapárbeszédet,amelyet
Borbálahallgatkiamolnárnéházában.Egycsapatfelkelőtanácskozik
arról,hogymitkelltenniükatovábbiakban.Avéleményekmegosz-
lanakateljesgyőzelmetakaró,abbanbízóésagyőzelembenkételke-
dő,azegészvállalkozássikertelenségételőrevetítővéleményekközött.
Avéleményekbepillantástengednekabbaaközhangulatba,amely
afelkelőkközöttlétezett.Ígyacsakközönségesgyilkosokként,pré-
dálókkéntláttatottfelkelőkerősebbkontúrtkapnak,közelebbkerül-
hetünk–méghalopvais–hozzájuk.Azolvasottvisszaemlékezések,
naplók,helyzetjelentésekegyikesemszólerről.Ezértisroppantizgal-
masGötffyBorbálaszövege.Avélekedésekközülmegemlítenémazt,
amelyikDévaváránakelfoglalásábanlátjaazegészErdélyországleigá-
zásánakkulcsát.Akimégiskételkedikebben,állítva,hogymégmásés
erősebbvárakisvannak,annakaztfelelik,hogyazokatabotjaikkal
fogjáklerombolni.Talánnemtúlzás,haittabibliaipárhuzam,Jeri-
kólerombolásajuteszünkbe.Aszkeptikushangviszontazzalérvvel,
hogyőmárjártErdélyországban,sőtMagyarországonis,ésottannyi
amagyar,mintafűésfánalevél.Amagyarokhatalmasak,erősekés
mindegyszáliglevágjákőket,hahíremegyazendülésnek.Mégpedig
–számolja–négy,ötnapalatteljutmindenhovaazendüléshíre,és
amagyaroknagysereggelérkeznekvéreikmegsegítésére.Társaiter-
mészetesennemértenekegyetvele,ésbizakodvaoszolnakszét.Ha

235



PetresLászló

avéleményekmelléhelyezzükHoreatöbbtízezernyirománfelkelő-
jétésamagyarfelmentőkatonaságkéslekedését,akkorminthamégis
azoptimistáklettekvolnabölcsebbek.Azok,akiknemláttákaztaten-
gernyimagyart,hanematengernyiromántlátták,akikfelülkereked-
hetnekamagyarokon,haakarnak.Ebbenpedighathatóssegítséget,
útmutatástazortodoxpapoknyújtottak.Azokapapok,akikintenzív
kapcsolatbanálltakaszerb,delegfőképpazoroszortodoxegyház-
zal,éskiválószervezőknekbizonyultakafelkeléstmegelőző,deazazt
követőidőszakbanis.Nemvéletlen,hogyazegyszerűbb,szülőföldje
határátritkánvagyegyáltalánátnemlépőrománparasztasokaságuk
empirikusbizonyosságátazegyedülüdvözítőortodoxiávalésama-
gyarokkalszembeniősiségévelegészítettekitudatában.Melyeszmék
azalapjábanistenfélőéstöbbgenerációstörténelmiemlékezettelnem
rendelkezőemberekbengyaníthatóannemvagyigentorzalapraleltek,
deazegyházlegitimáltaezt,ésatörténelmitapasztalatszerintvégül
rövididőnbelülelfogadtattavelük.

Azemlékiratbantöbbszörelhangzikakérdés,hogymiérttörté-
nikmindez,miakiváltóokaazendülésnek,ámfeleletegyszersem
hangzikel.Hogymiérttörténikmindez,nemtudni,deistensege-
delmévelmindenkimeneküljön,ahogytud–hangziktöbbszörisajó
tanács.Amiameneküléssoránasegítőkészrománokemberségétma-
gyarázhatja,azaszámtalanutalásaGötffycsaládsegítőkészségére,
azokraamúltbeliszolgálatokra,amitGötffyasszonytettkülönböző
falustársainak.Ezatényismutatja,hogyahelyimagyartársadalom
bonyolultviszonyrendszerbenéltahelyirománsággal,amelytársada-
lomaszabadönrendelkezésrégivagy–ahatárőrségmegszervezésével
–újformájávalisrendelkezett.Egyolyantársadalom,amelytudatában
vancselekvési,választásilehetőségeineklokálisterével,ésaztigyek-
sziktudatosankiishasználni.Ámmindennekazegyközösséghezvaló
tartozásadoperatívkeretet.Ezértazindividuáliskiállásamagyarok
mellettebbőlaközösségbőlvalókizárásveszélyévelisjárhatott.Götffy
Borbálaésédesanyjaakölcsönösemberségreésazisteniirgalmasságra
figyelmeztetiképpmeginognilátszósegítőiket.Ésavisszaemlékezés
tanúságaszerintsikerrel.Érdekesaztlátniazelőzővisszaemlékezések
után,hogyakonfrontatívlogikamellettaközösemberiminimumra
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hivatkozóstratégiaiskivezethetabajból.Nomegegykistalálékony-
ság,merészségéskitartás.Ezutóbbistratégiánakviszontazazelőnye,
hogykönnyebbentovábbépíthetőabajelmúltávalis.GötffyBorbálát
éscsaládjamaradékátatovábbiévekbenismeglátogatjákmegmen-
tőik,bújtatóik.Míganemesférfiakazelmaradtbosszútehetetlensé-
gévelhagyjáklezáratlanulvisszaemlékezésüket,addigGötffyszövege
atovábblépéslehetőségeitvillantjafel,melyekaközöstovábbéléshez
nyújthatnakfogódzókat.Ezpedigaricoeuriértelembenvettkritikaifó-
rumszerepéttölthetibe,arrakésztet,hogydolgozzunkemlékeinken,
hogytúllépjünkasokadjáraismételtrosszmagyarázatstratégiákon,új
értelmetkeressünk,újtörténetekszálátvegyükfelarégmúltesemé-
nyeiből.

AzErdélyöröksége.Amásikmagyarhazakötetbenösszeállítottszöve-
geketmotivikuskapcsolatfűziegybe.Pontosabbanolyanesemények
jelennekmegmindháromszövegben,amelyeknemcsakvisszaigazol-
jákegymást,hanemmegismutatjákanarrátorokhelyéttérbenés
időbenazeseményeksorán.Aperspektívaváltásígyháromszempon-
totmutatmeg,ugyanannakatörténetnekaháromelbeszélését.De
fogalmazhatunkúgyis,hogyaháromtörténetbőlkikerekedikegyel-
beszélés,amelyviszontbármikorkiegészíthető,ígyértelmeismindig
nyitottáválikazújszempontokfelé.Akapottinformációkisegyre
árnyaltabbáválnak,éstalánközelebbkerülünkennekaszomorúese-
ménynekarésztvevőihezis,függetlenülattól,hogymilyennációtag-
jai.ÍgypéldáulaKisAntalésDomokosFerencáltalisemlítettlegyil-
koltGötffyLászlólányánakavisszaemlékezéserévénsokkaltöbbet
érthetünkmegazeseményekből,mintmásoknakazelhunytakborza-
lommaltelítettfelsorolásából.MindettőlfüggetlenülGötffyLászlóés
atöbbiáldozathalálamegmásíthatatlanténymarad.

Azemlékiratokrövidáttekintéseutánelmondhatjuk,hogyazese-
ményekhezvalóviszonymeghatároztaazt,hogymilyenképetala-
kítottakkiazérintettekarról.Az,hogymilyenmértékbenvettek
résztazeseményekalakításában,meghatároztavéleményüketnem-
csakadolgokról,hanemönmagukrólis.Azonbanmintláthattuk,
azaktívvagypasszívszerepvállalásazeseményekbenhatásáttekintve
nemegyértelműenacselekményszándékávalmegegyező.AHorákkal
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győztesenmegütközőnemesnemegyértelműenkerülkigyőztesként
azeseményekből,ésakiatúlélésértküzd,cselekszik,nemcsaktúléli,
hanemegyénigyőzelmetiselkönyvelhet.Haaztismegfontoljuk,hogy
azemlékiratokazidentitáskoherencia-ésértelemigényénekisalátle-
letei,akkoraképméglehangolóbbáválik.Azendüléssoránfelmerülő
kérdésekmegválaszolásábantalánezacsüggedtségisakadályvolt.
Történelmiléptékbenazeseményekméglehangolóbbképetmutatnak.
Ámnemtehetjükmeg,hogyneértékeljüktettüket.Egyolyanpárbe-
szédetutasítanánkvissza,amelyetvégülisőkmaguk,azemlékírók
kezdeményeztek.
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VAJONNEMZUHANUNK-E
SZAKADATLAN?

NIETZSCHE,HEIDEGGER,CAMUS

RigánLóránd

1.

Ahistorizmusproblémája,melynekFriedrichNietzschénélvalólecsa-
pódásátvizsgálnikívánjuk,bizonyosértelembenmárannakfogalmi
meghatározásakapcsánfelmerülhet.Ezaterminusugyanisahisto-
riográfiaigondolkodásmeglehetősenheterogénhagyományairautal
vissza,melytradíciókgyökereia19.században,elsősorbanNémet-
országbanlelhetőkfel.1Kétlegfontosabbfilozófiatörténetielőzményét
Herder,illetőlegHegelgondolataiképezik.Azelőbbiszerzőnélatörté-
nelemmintegyirányúlineárisfejlődésgondolatánakhatározotteluta-
sításáttaláljuk.AzemberiségtörténeteHerderszámáraehelyettmint
alapvetőeninkommenzurábilisnemzetikultúrákrelatívtotalitásainak
aterepenyilvánulmeg.AmipedigHegeltilleti,őmindenegyesindi-
viduálistudattörténetiszituáltságáthangsúlyozza,melypartikuláris
tudatformákátmenetimozzanatokamagavégsőcéljafeléhaladótör-
ténelemfolyamatában.

Sematikusformábanahistorizmusttehátmint„gyengített”,aha-
ladásátfogókategóriájátólmegfosztotthegelitörténetfilozófiátírhat-
nánkle,melyegyszersmindkövetiHerdert,akiatörténelmetamaga
diszkontinuitásábanésegyediségébenmutattafel,valamintHegelt,

1LásdehhezChristopherThornhill:Historicism,in:EdwardCraig(szerk.):Ro-
utledgeEncyclopaediaofPhilosophyCD-ROM,V.1.0.,Routledge,London,1988,
ésGeorgG.Iggers:Historicism.TheHistoryandMeaningoftheTerm,in:
JournaloftheHistoryofIdeas,1.,1955,129–152.o.tanulmányait.
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akiatörténelmifolyamatokszabályszerűségeinekmegragadásáratö-
rekedett.Nyilvánmeglehetősenpolemikustartalmúfogalomrólvan
szó,melymindenfajtatudásésmegismeréstörténetiségéthangsúlyoz-
zaafelvilágosodásnormatív,történelemfelettiepisztemológiaihagyo-
mányávalszemben.

Ezenafelvilágosodásellenesnyomvonalonhaladvaahistorizmus
következőelőfeltevéseifogalmazhatókmeg–amelyekközülnemegy
amodernértékválságproblémájáhozközelít:ahumanitásnaknincs
semmifélelényegitermészete,csupántörténete,vagyisazemberi
gondolkodástéstapasztalatotpusztánatörténelemhatározzameg;
ugyanígyazemberiéletetszabályozótörvényeksemtermészettőlfog-
vaadottak,hanemcsakspecifikustörténelmikontextusaikeredmé-
nyei;ésvégsősoronagondolkodásigazságtartalmasemvalamiféle
időtlenülérvényeskategoriálislogika,haneminkábbatörténetibe-
ágyazottságfüggvénye.

Avizsgálódószubjektumésatörténetitanulmányoktárgyate-
hátegyazon,mindkettejükszámáraközöstörténelemhorizontjában
mozognak,aholisezaközöstörténetiszituáltságatörténetiségposzt-
historistaontológiáibanatörténelmimegértésmindenkorilehetőség-
feltételétképezi.Amennyibenazonbanafenti,meglehetősenszűkre
szabottfogalmivázlatotfélretéveahistorizmustnemönmagábanvé-
ve,hanemehelyettigencsakeltérőfogantatásúbírálatainaktükrében
vesszükszemügyre,kiderül,hogymindezekkorántsemugyanaztértik
historizmusalatt.Mitöbb,kritikáikmagukissokszorolyanelméletiál-
láspontokatműködtetnek,melyekaziméntkörvonalazottértelemben
vetthistorizmussalrokoníthatóak.

GeorgG.Iggerstanulmányakétfőbbjelentésétkülönböztetimeg
atárgyaltfogalomnak.Azilymódonelkülönítettszövegekelsőosztá-
lyábaa„historizmuskrízisét”emlegetőírásoktartoznak,melyekazt
arelativizmussalésanyugatikultúrahagyományosértékeibevetett
hitmegingásávalazonosítják,amásodikcsoportbapedigazok,ame-
lyekmárvalamivelszűkebbértelembena19.ésakorai20.századi
történetírásszemléletmódjára,ahumántudományokjelentőshánya-
dánakmetodológiájáravonatkoztatják.Aterminuselőbbijelentésében
valóhasználataFriedrichSchlegelegyikfilológiaitárgyújegyzetére
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megyvissza,melybenWinckelmanntamiattdicséri,mertképesvolt
felismernia„mérhetetlenkülönbséget”(denunermeßlichenUnterschied)
sajátkultúránkésazantikvitáséközött,szembena18.századi„népsze-
rűfilozófusokkal”,akikeltorzítottákannaksajátoskarakterétbölcseleti
fogalmaikföléhelyezésével.

Ahistoristamegközelítéseztkövetőenisazindividualitás„konk-
réttér-időbeliségében”(CarlPrant)valómegragadásátszorgalmazza.
Pejoratívszínezeteta„historizmus”csakkésőbb,olyangondolkodók-
nálkap,akikepisztemológiaipremisszáitelfogadjákugyan,atörténel-
mifolyamatkoherenciájába,ésazzalegyüttanyugatikultúrasajátos
értékminőségeibevetetthitetellenbenfeladják.ErnstTroeltschisilyen,
ambivalensviszonyulássalbeszéla„historizmuskríziséről”(Krisisdes
Historismus).Valljaugyan,hogyezamegfelelőmódszerakulturális
valóságmegközelítésére,ámegyszersmindtagadja,hogyatörténeti
stúdiumokáltalsajátkultúránktovábbraisigazolhatólenne,mertezek
inkábbannaktörténelmirelativitására,viszonylagosérvénytelenségé-
remutatnakrá.2

2.

Ekitételtfigyelembevéve,Nietzscheugyanúgyfelcímkézhetőhistoris-
taésantihistoristagondolkodóként,mivelafogalmimeghatározáso-
kontúlmenőenahistorizmusgondolkodásábanmindenekelőttfilozó-
fiaiproblémagyanántmerülfel;sőttalánmintalehetőlegkorszerűbb
nehézség.Azazhogynemálláspontezszámára,hanemegylehetőség,
amellyelszámotvet,ésamelynekmeghaladásáratörekszik.3

Fiatalkoriműve,AtörténelemhasznáróléskárárólszólómásodikKor-
szerűtlenelmélkedésealapjánNietzschétavonatkozószakirodalomálta-
lábanmintahistorikus,hangsúlyosanantihistoristagondolkodóttartja

2ErnestTroeltsch:DieKrisisdesHistorismus,in:DieNeueRundschau,1922,33.,
572–590.o.

3LásdRobertsösszefoglalását:DavidD.Roberts:NothingbutHistory.Re-
constructionandExtremityafterMetaphysics,UniversityofCaliforniaPress,
Berkeley–LosAngeles–Oxford,1995,60–70.o.
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számon.Olyanfilozófusként,akiatörténelmitudatsajátkorárajellem-
zőegyeduralmávalszembenannakleépítéséretörekedett.4

Nemisvitás,hogygondolkodóipályafutásaelejénNietzscheatör-
ténetiérzéketvagylegalábbisannaktúltengésétegyértelműenkáros-
naktekintiavitalitásésakreativitásáltalalegtöbbrebecsültértékeire
nézve.Nyíltanellenszegülamafelfogással,miszerintamúltatpusztán
önmagakedvéért,mindenaktuálisérintettségésérdeklődészárójel-
betételével,szelektivitástnélkülöző,eltárgyiasítóolvasatbankellene
tanulmányoznunk.AmintamásodikKorszerűtlenelmélkedésbőlkide-
rül,atörténelmitudathipertrófiájánakkárosmellékhatásaaz„életre”
nézveegyrésztazéppenfennálló,jelenlegiállapotokpasszív,jóváha-
gyóláttamozása,másrésztakésőnérkezettség,egyolyankorbanélés
historistahangulata,amikorramárcsakigenkevésönállóelintézniva-
lónk,teendőnkakadhat.

Atörténetitudatosságezáltal„azzáaszkeptikustudattávékonyo-
dott,hogymindenesetreazértjótudnimindent,amimegtörtént,mert
mártúlkésővanahhoz,hogyvalamijobbattegyünk.Ígytesziatör-
ténetiérzéktétlennéésmúltbarévedővészolgálóit,sszintecsakpil-
lanatnyifeledékenységből,amikorezazérzéképpenszünetel,akkor
leszatörténelmilázbanszenvedőlényaktívvá,hogyazonnyomban,
mihelytazakciónakvége,sajáttettétfelboncolja,analitikusvizsgáló-
dássaltovábbhatásábanmegakadályozza,svégülmerőtörténelemmé
hámozza.”5

Amienémilegbizarrkötetkorabelifogadtatásátilleti,aNietzsche-
filológiaszinteegyöntetűálláspontjaszerintmégaszerzőlegköze-
lebbiismerőseisemtulajdonítottaknekikülönösebbfigyelmetvagy
elismerést.1874.február25-iköszönőlevelébenBurckhardtóvatosan
elkerüli,hogytartalmiítéletetmondjon.Rohdeegyharmadikszemély-
hez,Gehrsdorffhozírottlevélbendicsériamunkát,deazérthozzáteszi,
hogyaszerzőjócskántúloz(„dennwieleichtisesnichtzubemerken,

4Vö.ThomasBrobjer:Nietzsche’sViewoftheValueofHistoricalStudiesand
Methods,in:JournaloftheHistoryofIdeas,2.,2004,301–322.o.

5FriedrichNietzsche:Atörténelemhasznáróléskáráról,AkadémiaiKiadó,Buda-
pest,1995,75.o.FordítottaTatárGyörgy.
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daßN[ietzsche]invielenPunktenübertreibt”),WagnerpedigCosimá-
jávalosztjamegőszintevéleményét,miszerintez„egyigenjelentős
emberműve,melyazonbanmégeléggééretlen,híjánvanaszemlé-
letességnek,mertsohasemszolgáltattörténelmipéldákat,számoshe-
lyenismétlimagát,ésnincsvalódiszerkezete.Túlkoránjelentettemeg
eztazírást;nemisismereksenkit,akinekolvasniadhatnám,mertle-
hetetlenkövetni.”6

Snemkevésbétalányos,megbotránkoztatómagaazellenszer,me-
lyetNietzscheittahistorizmuskorrodáló,életelleneshatásairajavasol.
Ebbenakoraielmélkedésébenaszerzőlényegébenajótékonyfelejtést
javasolja,arrólbeszél,hogyépítsükfelatörténelmetszelektívmódon
úgy,hogyelősegítse,ésnehátráltassaazéletet.Majdezzelösszefüg-
gésbenfelvázoljaatörténelmetmegkerülniképesnagyszemélyiségek
időtátívelőközösségénekhermeneutikaiutópiájátis.„Olyankorlesz
az,amelybenavilágfolyamatvagyakárazemberiség-történetbármi-
lyenkonstrukciójátólmindenkibölcsenmegtartóztatjamagát,amely-
benegyáltalánnematömegeketfogjákmárvizsgálni,hanemismét
azegyéneket,akikegyfajtahidatalkotnakakeletkezésésazalaku-
lásféktelenfolyamafelett.Őkpedignemvalamifélefolyamatfolyta-
tói,hanemélikidőtlen-egyidejűéletüket,hálaannakatörténelemnek,
amelyegyilyenegyüttműködéstmegenged;úgyélnek,mintazse-
nikköztársasága,melyrőlegyízbenSchopenhauerbeszél:egyikóriás
szólítjaamásikátazidőkkietlentereinát,sazalattukcsúszkáló,csinta-
lanullármástörpeseregtőlnemzavartatva,folyikaszellemekfennkölt
párbeszéde.”7

3.

Lehetségesazonbanegyennélradikálisabb,homeopatikuskezelés-
mód,melynekkidolgozásáhozazEmberi,túlságosanisemberi,a

6IdéziRichardFrankKrummel:NietzscheundderdeutscheGeist,I.,Walterde
Gruyter,Berlin–NewYork,1998,38.sk.

7Nietzschei.m.85.o.
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Hajnalpír,valamintAvidámtudománycíműmunkáibangyürkőzikneki.
(MelleslegGianniVattimoafilozófiai„posztmodern”születésidátu-
mátéppenazokraazévekreteszi,amikorNietzscheazemlítettművein
dolgozott.)8

AzEmberi,túlságosanisemberibenbejelentiazonfelismerését,mi-
szerintazigazságbanmintfölérendeltértékbenvalóhitiscsaktörté-
netilegmeghatározottszituációkbanképződikmegszámunkra.Ezáltal
nemcsakamipartikuláristörténetiigazságainkról,hanemazigazság
mintolyan,alegfőbbkulturálisértékáltalánoseszményérőliskimutat-
hatóváválik,hogyesetleges.Amintaztpéldáulalogikaeredetekap-
csánAvidámtudománybankifejti:„Mibőlkeletkezettalogikaazember
fejében?Bizonyáraalogikátlanságból,amelynekbirodalmaeredetileg
szörnyűnagylehetett.Demegszámlálhatatlanlénymenttönkre,akik
máskéntgondolkodtakésdöntöttek,mintahogymostmigondolko-
dunk:mindiglehetettmégegykicsitigazabb!”9Majdnéhányoldallal
alább:„Azéletnemérv.–Fölépítettünkmagunknakegyvilágot,amely-
benélnitudunk–testek,vonalak,síkok,okokésokozatok,mozgásés
nyugalmihelyzet,formaéstartalomfeltételezésével:ehittételeknél-
külmasenkisemtudnaélni!Ámezzelmégnemnyertekbizonyítást.
Azéletnemérv;azéletfeltételekközöttatévedésisszerepelhet.”10

UgyanakkorZarathustrájávalazesetleges,ámazértmeghatározó
voltnakasúlyától,anemáltalunkvállaltmúltnakaterhealólkíván
felszabadítani.Poszthistoristaszemléletmódjaalapjánazindividuális
emberitapasztalategy,atörténelmitudattólkiüresítettváltozatahe-
lyettatörténelmitudatvégletekigfokozottvariánsát,amúltatakarni
képesszubjektumotjavasolja:„Újakaratratanítomazembert:akarják
eztazutat,amelyetazembervakonmegtett,tartsákjónakaztéslopva
netérjenekletöbbéróla,valamiképpenabetegek,halódók!”11

8LásdGianniVattimo:TheEndofModernity.NihilismandHermeneuticsinPost-
ModernCulture,PolityPress,Cambridge,1988,164–165.o.

9FriedrichNietzsche:Avidámtudomány,HolnapKiadó,Budapest,1997,141.o.
FordítottaRomhányiTörökGábor.

10FriedrichNietzschei.m.148.o.
11FriedrichNietzsche:Im-ígyenszólaZarathustra,SzukitsKönyvkiadó,Szeged,

1997,33.o.FordítottaWildnerÖdön.
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Apusztatörténetiséghistoristavilágábanamegváltásnemlehet
más,mintamúlt,sőtamúltesetlegességénekmintamijelenünk
kibontakozásaszámáraszükségszerűvéletlennekamegértéseésaf-
firmációja.Íme,ígyhangzikZarathustránakamegadásttanítókhoz
intézettszónoklata:„énvagyokZarathustra,azistentelen,ésmégmin-
denvéletlentisamagamfazekábanfőzök.Éscsakhaottmegfőtt,van
ínyemre,mintazéneledelem.Ésvalóban,nemegyvéletlenúrhatnám-
módrajötthozzám:demégúrabbmódraszóltráazénakaratom,síme
márkéregetvelépdeltelőttem.”12

Atörténelemésszerűmetafizikaimegalapozásánakhiányaígyte-
retbiztosíthatazemberiakaratkreativitásaszámára,hogyazterméke-
nyenújraírja,újjáalakítsaamúltat–feltéve,hogykényszerűadottsága-
itképesszabadonválasztani.„Minden»volt«dirib-darab,rejtély,ször-
nyűvéletlen–valamígateremtőakaratnemmondja:»hiszúgyakar-
tam!«”13VagyahogyanZarathustraösszegzievangéliumát:„Megta-
nítámőketmindenkölteményemre,iparkodásomra:eggyékölteni,
összehordani,amiazemberbentöredék,ésrejtélyésszörnyűvélet-
len,–mintköltő,rejtélyfejtőésavéletlentőlmegváltómegtanítám
őket,hogyajövőteremtésénmunkálkodjanakéshogymindent,ami
volt–teremtvemegváltsanak.Megváltsákazembermúltjátésminden
»volt«-otátteremtsenek,valamígazakaratígynemszól:»Dehiszígy
akartam!Ígyfogomakarni.«”14

Azaffirmáció,azigenléshistorizmusontúlimóduszamagában
foglaljaazelmúltakcidentálisfragmentumainakaktívújrarendezését
úgy,hogyazértelmetlen,esetlegesrészekegyáltalunkakartjelenfelé
vezetőértelmestörténetkéntváljanakérthetővé.

Ezvolnaazamorfati,asorsmintaminketmeghatározótörténe-
tiesetlegességakarásának,sőtszerelménekideigleneshiteésbizalma,
melyszókapcsolatelsőfelbukkanásaNietzschénélegy,az1882-esesz-
tendőreszólóújévifogadalomalakjátölti:„Mindigtöbbetéstöbbet

12Uo.,172.o.
13Uo.,145.o.
14Uo.,198.o.
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akaroktanulni,meglátvaadolgokbanaszükségszerűségetmintszép-
séget–ígyleszekmajdegyikeazoknak,akikmegszépítikadolgokat.
Amorfati:mostantólkezdveezazénszerelmem!Nemviselekháborút
arútellen.Nemvádolok,mégavádlótsemvádolom.Tagadásom
egyedülafélrenézéslesz!Ésmindentösszevetve,valamikormégsze-
retnékigentmondani!”15

Mivelhogymindenmindennelösszefügg,amintaztNietzsche
többszörishangsúlyozza,nemítélhetekelsemmitsemanélkül,hogy
ezáltalmindentelneítélnék,ésugyanígyegyetlenelszigeteltpillanat
igenlésealétteljességénekaffirmációja:„Mondátok-evalaha»igen«-t
egyörömre?Óh,barátim,úgy»igen«-tmondátokmindenjajrais.Min-
dendologösszevanláncolva,egybevanbogozva,egymásbaszerel-
mesen–akartátok-evalahaazegyszertkétszer,mondátok-evalaha:
»tetszelnekem,boldogság!Kergetlek!Pillanat!«–ígymindentvissza-
kívánátok!”16Amitállítanomkell,aza„véletlenek”teljesláncolata,
melyreszükségvoltahhoz,hogyeztavilágotolyannátegye,amilyen.
ÍgyNietzschesohasemaz„élet”valamelyáltalános,elvontigenlését
tartjaszemelőtt,hanemennekasajátoséletnekazigenlését,amelyfel-
ismeri,hogyéppen-így-létemifélemúltbelivéletlenekterhétvonszolja
magaután.17

UgyanakkorNietzsche1881augusztusábanvezetibe,teszihozzá
azamorfatihozazörökvisszatérésgondolatátAvidámtudományhíres
passzusában,miutánmárutaltráugyanebbenakötetben.„Alegha-
talmasabbteher.–Milenne,haegynaponvagyéjszakánegydémon
utánadlopakodnaalegmagányosabbmagánybaésígyszólnahozzád:
»Eztazéletet,amelyetmostélszésamelyetéltél,mégegyszerésmég
számtalanszorújrakellélned;ésnemleszbennesemmiúj,hanem
mindenfájdalomnak,kéjnek,mindengondolatnakéssóhajnak,életed
mindenkimondhatatlanulapróésnagyeseményénekugyanúgykell
visszatérniehozzád,ugyanabbanasorrendbenésegymásutániságban
–pontosanugyanennekapóknakkellvisszajönnieésholdfénynek

15FriedrichNietzsche:Avidámtudomány,197.o.
16FriedrichNietzsche:Im-ígyenszólaZarathustra,317.o.
17DavidD.Robertsi.m.68–69.o.
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afákközött,pontosanugyanennekapillanatnakésnekemmagam-
nak.Alétörökhomokórájátújramegújramegfordítják–éstégedvele
együtt,teporszemekporszeme!«–Nemvágnádmagadfogcsikorgat-
vaaföldhöz,átkozvaadémont,akiígybeszélt?Vagymegéltélmár
valahaolyfeledhetetlenpillanatot,amikoraztválaszoltadvolnaneki:
»Istenvagyéssohasemhallottammégistenibbetennél!«Haegon-
dolatúrrálennerajtad,megváltoztatnateljesvalódban,sőttalánfölis
őrölne;amindenreésmindendolgokravonatkozókérdés:„akarod-e
mindeztmégszámtalanszorújra?”nehezednealegsúlyosabbteher-
kéntcselekvésedre.Vagymennyijóindulatrólkellenetanúbizonyságot
tennedönmagadésazéletiránt,hogysohatöbbénekívánjegyebet,csak
evégsőésörökmegerősítéstésmegszentelést?”18

Amintaztazértelmezőkegyrészekifejti,azörökvisszatérésesz-
méjenemtermészetfilozófiaivagykozmológiaielvnektekintendő–
„nemavilágrólalkotottelmélet,hanemönszemléletimód”19–,gon-
dolataszelekcióselv,vízválasztójaaneheztelőésazaktíverőknek,
mivel„gondolatképpengyakorlatiparancsotadazakaratnak.”20Ez
agyakorlatiparancsakövetkező:„amitakarsz,aztakardúgy,hogy
annakegyszersmindazörökvisszatérésétisakard!”Ezáltal,folytatja
Deleuze,„azörökvisszatérésgondolataszelektál.Ezagondolatte-
sziazakarástvalamikerekegésszé”,illetve„kiküszöböliazakarásból
mindazt,amikívülesikazörökvisszatérésen,őcsinálazakarásból
teremtést”.

Ahistorizmusrelativizmusávalvalószámvetésevégsőfázisában
Nietzschetehátaztragadjameg,hogymitisjelenthetneatörténeti
létesülés,azidőiségfájdalmastapasztalatátólvalómegváltásakkor,
hamárbeláttuk,hogysohasemválunktörténetilegkiteljesedettönma-
gunkká,senemlétezikolyanelőreadotttörténelmicél,amelyetel
kelleneérnünk.Amireezesetbenszükségünkvolna,állítjaazörök

18FriedrichNietzsche:Avidámtudomány,249.o.
19AlexanderNehmas:Nietzsche.LifeasLiterature,HarvardUniversityPress,

Cambridge,1985,150.o.
20GillesDeleuze:Nietzscheésafilozófia,GondAlapítványKiadó–HolnapKiadó,

Budapest,1999,112.o.FordítottaMoldvayTamás.
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visszatérésgondolatával,annakderűsebbmegtapasztalása,ami(nk)
elevemegvan.21

4.

EhelyettaZarathustraáltalígértmegváltáshelyettNietzscheszámára
azonbanszemélyesenazösszeomlás,számunkrapedigaposztmodern
jöttel.

DieterBorchmeyer,egyNietzschétahistorizmuskritikusagyanánt
méltatókonferenciakötetszerkesztőjeszámáraezakoréppenazálta-
laleírthistoristamodernitásmegvalósulása:„nekünkmoderneknek
sajátmagunkbólmerítvenincsensemmink;csakisazáltal,hogyide-
genkorokkal,szokásokkal,művészetekkel,filozófiákkal,vallásokkal,
ismeretekkeltöltekezünkéstöltekezünktúl,csakisezáltalválunkva-
lamitiszteletreméltóvá,tudniillikkóborenciklopédiákká”–ígyítélt
korárólazifjúklasszika-filológus.22

Jóllehet„voltakévszázadok,amikoragörögökhasonlóveszélyben
forogtak,mintamilyenbenmimostforgunk,tudniillikhogybelepusz-
tulnaka»történelembe«”,azapollóitanács,az„ismerdmegönmagad”
megszívlelésénekköszönhetőenkultúrájukmégsemváltpusztaagg-
regátummá.„Agörögökfokozatosanmegtanultákszervezniakáoszt,
mégpedigúgy,hogyadelphoitanítástkövetveönmagukra,vagyisva-
lódiszükségleteikreeszméltekvissza,slátszatszükségleteikethagyták
elhalni.Ígyvettékismétbirtokbaönmagukat;nemmaradtaksokáig
azegészKelettúlhalmozottörököseiésepigonjai”,hanem„minden
eljövendőkultúrnépelsőszülötteivéésmintaképeivéváltak”.

Amodernemberehhezképest,mondja,nemisanimal,eleven
lény,hanemcsakszánalmascogital.Jellemzőmagatartásánálfogva,
mely„mindenfundamentumveszett-gondolattalanszétforgácsolása
ésfelhasogatása,feloldásaegymindigfolyóésszétfolyókeletkezés-
sémindennek,amilétrejött”,nemmás,mint„avilágmindenség-háló

21Robertsi.m.76.o.
22FriedrichNietzsche:Atörténelemhasznáróléskáráról,98.o.
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közepébenülőnagykeresztespók”–képtelenlévénönállóansajátkul-
túrátkialakítani.

Számáraezutóbbi„aművészetistílusegységeanépvalameny-
nyiéletmegnyilvánulásában”,melyneklegalapvetőbbkövetelménye
azárt,végeshorizont,hiszen„mindenélőlénycsakegybizonyosho-
rizontonbelüllehetegészséges,erőséstermékeny;haképtelenhori-
zontotvonnimagaköré,smásfelőltúlönzőahhoz,hogyegyidegenén
belülasajáttekintetétkölcsönözze,bágyadtanvagysietvesorvadako-
raipusztulásfelé”.

Márpedigvalamelyigazikultúráhozazemlékezésugyanúgyhoz-
zátartozik,mintafelejtenitudásalakítóereje,„amivelvalamisajátosan
növekszikmagátólésmagából,amielmúltatésidegentátformálés
bekebelez,sebeketbegyógyít,elveszettetpótol,széttörtformákatön-
magábólformálújra”.

Aszükségeshorizontkorlátozásokmegszüntetésemiattamodern
emberbeteggé,mégpedig„történelembeteggé”vált,„szubjektumnél-
küliségig,vagyahogymondják,objektivitásig”kiüresedveönmagá-
ból.Nincseredetikultúrája,úgymondstílusa,legfeljebbcsakegyhis-
toristaamalgám.Ajelenidőtörténelmirelikviákáltalibenépesítése
Nietzscheszámáraaztbizonyítja,hogy„amodernembermeggyengült
személyiségbenszenved”,aminekalegcsalhatatlanabbszimptómája,
hogysenkisemvállaljafel,„senkisemkockáztatjatöbbésajátszemé-
lyét,hanemálcázzamagát”.

Borchmeyerszerintezahistoristamodernitásrólfelvázoltképna-
gyonishasonlítaposztmodernteoretikusaiáltalamijelenlegiálla-
potainkrólnyújtottbeszámolókra.23JóllehetNietzschénél,akinekők
általábanvévelegitimörököseinektekintikmagukat,astílusokfar-
sangjaazesztétikumdemokratizálásagyanántmindignegatívfel-
hanggalszerepel,aposztmodernekkimondottéskívánatoscéljátké-
pezi.Továbbáaposztmodernnemkívántöbbépusztánabeavatottak,

23DieterBorchmeyer:Nietzscheszweite„UnzeitgemäßeBetrachtung”unddie
ÄsthetikderPostmoderne,in:Uő.(szerk.):„VomNutzenundNachteilderHist-
oriefürdasLeben”.NietzscheunddieErinnerunginderModerne,Suhrkamp,
FrankfurtamMain,1996,126–217.o.
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aszakértőkkultúrájalenni,haneminkábbazegalitaristaésmozgé-
konytömegdemokráciareprezentatívkultúrája.Apolgárigondolkodásés
életformahanyatlásacíműkötetébenPanajotisKondylis„vidámnihiliz-
musként”írjaleennekakultúránakazalaphangulatát:„amiamoder-
nitásszámáraveszteségnekszámított,ittfelszabaduláskéntésesély-
kéntjelenikmeg.”24

Érdemesvolnaazonbanennekkapcsánfelidézni,folytatjaBorch-
meyer,hogyamikorazamerikaiirodalomelméletamúltszázadöt-
veneséveinekvégénegyáltalánfelkaptaaposztmodernfogalmát,ezt
mégNietzscheifjúkorihistorizmuskritikájávalrokoníthatóanamoder-
nitásinnovatívmesterműveirevalótekintettelhatározottannosztalgi-
kuséskissémelankolikushangnembentette.Aposztmodernállapot
megítélésébenpozitívfordulatcsakkésőbbkövetkezikbe.

Hasonlóváltástészlelhetünkazonbanahistoristamodernitásmeg-
ítélésébenNietzscheéletművénbelülis.Koraiírásaiban,ígyAtörténe-
lemhasznáróléskárárólbanmégatörténetietlentéstörténelemfelettit
(dasUnhistorischeundÜberhistorische),„aművészetésavalláseternizá-
lóhatalmait”javasoljaatörténelembetegséggyógyítására–konkrétan
mintagörögökhözésamítoszokhozvalóvisszatérést.Tragédiaköny-
vébenamodernitássalazonosított„betegség”ellenszerét,amítoszt
„sűrítettvilágképnek”nevezi,25ésmárittutalamásodikKorszerűtlen
elmélkedésbőlismerősgondolatra:„Mítoszhíjánodaleszmindenkultú-
ratermészetesalkotóereje:mertcsakamítoszoköveztehorizontzár
szorosegységgévalamelykultúrát,tereliugyanazonmederbeegész
folyamatát,mindenmozgalmát.”26

BárahistorizmustcsakamásodikKorszerűtlenelmélkedésébenveti
alákritikának,bírálatavezérgondolatátmárAtragédiaszületésébenle-
írja:„Mimásraisvallakielégületlenmodernkultúracsillapíthatatlan
történelmiszükséglete,mire,hogyszámlálhatatlanulszedegetiössze,

24PanajotisKondylis:DerNiedergangderbürgerlichenDenk-undLebensform.Die
liberaleModerneunddiemassendemokratischePostmoderne,VCHVerlagsgesells-
chaft,Weinheim,1991,239.o.

25FriedrichNietzsche:Atragédiaszületése,EurópaKönyvkiadó,Budapest,1986,
187.o.FordítottaKertészImre.

26Uo.,71.o.
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gyűjtimagaköréamáskultúrákat,mireazönemésztőismeretszomj,
ugyanmireis,hanemarra,hogyelhagytaőtamítosz,hogyelvesztet-
temitikushazáját,amitikusanyaföldet?”27

Mármostmindamítosz,mindahistoristamodernitásmegítélésé-
benNietzschénélamáremlítettidőszakbanhatározottszakításvalósul
meg,amiWagnerrelvalószakításis.Ekkortólahagyományosmeta-
fizikát,moráltésesztétikátarálegjellemzőbbnektekintettideológia-
kritikánakvetialá:akoraiírásokmetafizikaiésesztétikaispekulációi
helyétahistorikuséspszichologizálógondolkodásmódszereiveszik
át.Mivelatörténetiségetmeghaladniképesrégebbihatalmakmárnem
nyújthatnakmegoldást,amodernitásonönmagábólkiindulvakellene
túljutni:ezleszama„posztmodern”program,amelyetéletevégéigkö-
vetnifog.„Korábbiírásaimolvasóinakhatározottankijelentem,hogy
felhagytamazazokbanlényegébenuralkodómetafizikai-művésziné-
zetekkel:kellemesekugyan,detarthatatlanok”–jegyzifelnaplójába
1877nyarán.28

Amodernitás(vagyisa„posztmodern”)meghaladásárairányuló
legelsőprogramjaközelebbállugyanahhozakorai20.századimoder-
nistatörekvéshez,melya19.századhistoristastíluskarneváljátmegha-
ladnikívánta–ámanélkül,hogyújabb,zártvilágnézetiegységmegte-
remtéséretörekedettvolna.EzzelszembenakéseiNietzsche,amintazt
VattimoaLafinedellamodernitàbankimutatta,inkábbaposztmoder-
nekmalmárahajtanáavizet.Haugyanisamodernitásnovizmusára
helyezzükahangsúlyt,azugyanannakörökvisszatérésérevonatkozó
későbbigondolatsajátosanposztmoderntételnekbizonyul:amoder-
nitásinnovációsprincípiumánakellentmondóradikalizálthistorista
elv.29

FuramódonazidősebbikNietzschemagaisvisszatértehátegy
olyanálláspontra,melyetfiatalkorábannemkívánatoskéntmeghaladni

27Uo.,189.o.
28IdéziRüdigerSafranski:Nietzsche.Szellemiéletrajz,EurópaKönyvkiadó,Bu-

dapest,2002,118.o.FordítottaGyörffyMiklós
29GianniVattimo:TheEndofModernity,1988,168.o.
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vélt:azewigeWiederkehrdesGleichenahistorizmuslényegét(partta-
lantörténetihorizont,stilisztikaiszimultaneitás,poszttörténelmiálla-
pot)mondjaki,csakhogyezúttaligenlően.Ebbőlaszempontbólpedig
aposztmodernisamodernitásvégéremegfogalmazódóproblémák
kétségbeesésnélküli,mintegysztoikusderűvelvalótudomásulvétele.

5.

ElhamarkodottvolnaazonbanAtörténelemhasznáróléskárárólírottak
alapjánúgyítélni,hogyatörténelemirántiérdeklődéstNietzschecsu-
pánminthistorischeKrankheitot,„történelembetegséget”tartjaszámon,
hiszenakésőbbiekfolyamánmagaishistoristává,genealógussálévén
igyekszikkihúzniahistorizmusméregfogát.Atörténetigondolkodás-
módnietzscheiintegrációjáravonatkozóanrészletesáttekintéstnyújt
ThomasH.Brobjertanulmánya.30Mintarraazelejénrámutat,aszerző
mégamásodikKorszerűtlenelmélkedésbensemahistoriográfiaösszes
válfajátítéliel,csupánatudományostípusút,amelyszerinteelsze-
mélytelenít,mitikusértékeketrombol,ésatörténelmihaladásolyan
illúziójátkelti,miszerintakortársembernektörténelmetalapzatánáll-
vajogavolnaazelmúltkorokatmegítélni.

Nemeleve„káros”azonbanatörténetkonstrukciókbármelyva-
riánsa,ígypéldáulamonumentális(melytápláljaamítoszt,anagy-
szerűségbefektetetthitetésezáltalacselekvést),azantikvárius(mely
azidentitásésagyökerekápolásávaltámogatjamegazéletet)vagy
akritikai(melyazelnyomónaktapasztalt,hagyományosvilágértelme-
zettségalólifelszabaduláslehetőségeithordozza).

Pszichológiaivagylegalábbisegyéniélettörténetiindokagyanánt
annak–aminémiretorikaitúlzásáránszimbolikusalapszituáció-
kéntisértelmezhető–,hogyeztaművétegyáltalánmegírta,Brobjer
aszerzőmeghasonlottságárólbeszél:frisskultúrkitikaiésfilozófiai

30ThomasBrobjer:Nietzsche’sViewoftheValueofHistoricalStudiesandMet-
hods,in:JournaloftheHistoryofIdeas,2.,2004,301–322.
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érdeklődése,valamintnyomasztóklasszika-filológusiterheltségekonf-
liktusáról.EbbőlazérzelmiésintellektuáliskrízisbőlNietzsche,mint
máremlítettük,az1875–76-osévekfolyamánlépki,sutbadobvaré-
gebbiWeltanschauungjánakértékeitéshőseit(metafizikát,idealizmust,
pesszimizmust)aszkeptikusszabadszellemálláspontjánakelfoglalása
végett.

ÍgyazEmberi,túlságosanisemberimára„metafizikus”filozofá-
lástörténetivelvalóhelyettesítésénekprogramjávalindít.Amásodik
szakaszbanpedigkifejezettenatörténetiérzék(derhistorischeSinn)
hiányátteszifelelősséafilozófusoktévedéseiért,akiknemképesekbe-
látni,hogymindenlétezőnekeredetevan,ésígyöröktények,igazságok,
abszolútértékeknemlehetségesek,amiafilozofálásmódszerétis(sze-
rényen)historikussáteszi.

ÚgyhogyAtörténelemhasznáróléskárárólutólagszemlehunyási
kísérletnekminősül,„VersuchdieAugenzuschliessengegendieEr-
kenntnisdesHistorie”,idéziNietzscheegyik,1878nyaránkeltlevelét
Brobjer.31Azilletőelmélkedésrevonatkozó(levelekbe,naplójegyze-
tekbefoglalt)későbbireflexióisemtekintikazttöbbneksohasem,mint
Jugendschriftnek,Juvenaliának,amelyetfiatalszerzőírtfiatalokhoz.

EgyetlenkivételezalólanegatívönmegítélésalólakéseiEccehomo,
melyegyebekmellettösszesaddigikönyvénekrecenziójátnyújtja:„A
másodikkorszerűtlenírás(1874)atudomány-üzemveszélyeit,azéletet
alattomosanrágcsálóésmérgezőjellegétleplezile–:azéletbelebe-
tegedetta»munkamegosztásának«elembertelenítetttaposómalmába
ésrosszökonómiájába,amunkáselszemélytelenedésébe.Acél,akul-
túraelpusztul:azeszköz,amoderntudomány-üzembarbarizál...Ez
azértekezéselsőkéntláttatjabetegségnek,ahanyatlástipikusjelének
a»történelmiérzéket«,melyreolybüszkeszázadunk.”32

Tekinthetőezapozitív,néholkülönös„baloldali”mellékzöngéket
(?)hordozómegítélésaszerzőnelhatalmasodónagyzásihóbortáltal
generáltkivételnekis–mintaztatanulmányírótalánnemegészen

31Brobjeri.m.306.o.
32FriedrichNietzsche:Eccehomo,GöncölKiadó,Budapest,1997,74.o.Fordította

HorváthGéza.
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méltányosolvasatábanteszi–,tényellenben,hogyNietzschecsupán
azthangsúlyozzaitt,hogya„történelmiérzéket”degenerációsszimp-
tómakéntlepleztele,hallgatvánróla,hogyennekazutánmennyiben
adósaislett.

Anietzschei,filozofikusésértékorientálttörténetírásAtörténelem
hasznáróléskárárólbanfelsoroltakközülalighanemakritikaihozállna
alegközelebb.Agenealógiamódszerenemjelentmást,minteredeté-
revisszavezetveamagasztosnaktűnő,sőttranszcendensadottságként
megmutatkozótényszerűségetvagyértéket,kimutatniannakesetle-
ges,„túlságosanisemberi”mivoltát.AkárcsakFoucault-nál,haegy-
szerkiderült,hogyajelenlegirendnekegyáltaláneredetevan,atörté-
nelmirelativizmuskönnyenlazíthatrajta.Továbbá,haarenderedete
ahatalomakarása,vagyisazelnyomás,nincsokunktisztelniazt,sem
engedelmeskedni.

Előfeltevésperszeittazis,hogyazeredetsohasemtranszcendens,
hanemszégyenletesmivoltábólkifolyólagrejtett,sagenealógiaközép-
pontjábanazirántielkötelezettségünkáll,hogy„szomorú”,immorá-
lisigazságokkalszembesüljünk,képeseklegyünkfelismerniéskiállni
igaz,ámhalálosbelátásokatis.

Másrészt,PeterBerkowitzmegállapításaszerintNietzschetörténe-
timódszere,agenealógianemtudományos-kritikai,értékmentesku-
tatás,hiszenalárendeliatörténetivizsgálódásokatapszichológiának,
amennyibenazokazeredetek,melyeketfelfed,nemannyiratörténel-
miek,társadalmiakvagypolitikaiak,mintinkábbazemberilélekálla-
potai.Olyanállapotok,amelyekmeghatározzákamacselekvőktetteit,
akikazértékeknekeredetilegnevetadtak,ésazoktetteitis,akikátér-
tékelikazeredetiértékeléseket.33

Sőt,elegánsfordulattalélve,azújdonsülthistoriográfusazzalve-
zetibeAdalékamorálgenealógiájáhozcíműmunkájábanazalternatív
történelmiértékeketfelszabadítóeljárását,hogyvégrehajtjaamódszert
riválisain,akikállítólagvisszaprojektáljákmáskorszakokra,kultúrák-
rasajátmorálisérzékenységünketéskategóriáinkat,amitőlőtéppen

33PeterBerkowitz:Nietzsche.TheEthicsofanImmoralist,HarvardUniversity
Press,Cambridge,1996,70.sk.
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avalódi„történetiérzékenység”különböztetimeg.(Esetünkbenazan-
golutilitaristafelfogáshelyett,miszerintajóagyengékhasznavolna,
mintismeretes,aztvallja,hogynemazélvezőhasználjaelőszörezt
aszótamegszerzetthaszonra,hanemapazarlótökéletességtekintjó-
kéntönmagára.)

Hogyavalódi,mélyebbértelembenvetttörténeti(genealógiai)ér-
zékaz,amiafilozófusoknak,sőtahistorista„tudomány-üzemből”
hiányzik,az1870-esévekközepétőlszintekényszeresenvisszatérőmo-
tívumaNietzscheszövegvilágának.

Kanttól,PlatóntólésLeibnitztól„minket”azkülönítel,írja,hogy
immáralétesülésbenhiszünk,újjáélesztvénHérakleitoszésEmpe-
doklészgondolkodását.34Amiaplatonikusésaleibnitzigondolko-
dástólelválaszt,azaz,hogynemhiszünktöbbéörökfogalmakban,
örökértékekben,örökformákban,örökkévalólélekben:afilozófiama-
ga,amennyibenkutatásésnemtörvénykezés,csupánatörténelem
fogalmánaklehetőlegszélesebbkitágításátjelentheti.35Vagyahogyan
aBálványokalkonyábanfogalmaz,afilozófusokidioszinkráziájaatörté-
nelmiérzékfogyatékosságábanésalétesüléseszméjénekgyűlöletében
keresendő,„egyiptomias”,alétetmumifikálóhajlamukban;elegészen
odáig,hogykijelentse:afilozófiaatörténelemlegáltalánosabbformája,
arrairányulókísérlet,hogyahérakleitoszilétesüléstvalahogyanleír-
juk,folyamátjelekbenrövidítsük.36

Mindezekalapjánkijelenthető,hogysajátgondolkodásánakolyan
jellegzetestémáiis,mintamilyenaperspektivizmus,aszabadakarat
kritikájavagyamorálisértékekátértékelésénekprojektuma,avelük
kapcsolatosvizsgálódásoktörténetimegalapozottságáraengednekkö-
vetkeztetni.37

34FriedrichNietzsche:KritischeStudienausgabe(KSA),DeutscherTaschenbuch-
verlag/WalterdeGruyter,München/Berlin–NewYork,1980,11.,34.o.

35Uo.,11.,38.o.
36Uo.,11.,36.o.
37ThomasBrobjer:Nietzsche’sViewoftheValueofHistoricalStudiesandMet-

hods,in:JournaloftheHistoryofIdeas,2004,320.sk.
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Sajáttörténészimódszere,melyetahistorizmuskoraikritikájanyo-
mánalakítottki,agenealógia,nempusztatörténetírás,hanemazérté-
kektörténelmikritikájátszolgála.R.KevinHillpéldájávalélveazÁl-
lamI.könyvébenSzókratészazigazságosságszubsztanciájátazáltal
keresi,hogyannakkülönböző,lehetségesmeghatározásaittárgyalja
sajátelenktikusmódszeresegítségével.38

NietzscheezzelszembenazAdalékokamorálgenealógiájáhozmá-
sodikértekezésébenkijelenti,hogycsakazhatározhatómeg,aminek
nincstörténete.Ígynemadikaioszünéváltozhatatlaneidoszátkellszem-
ügyrevennünk,hanemazokatatársadalmigyakorlatokat,melyek
azigazságosságértékéneka„nyelvjátékát”kialakították,ésképessé
tesznekarra,hogyegy-egycselekedetetigazságosnakvagyigazságta-
lannakértékeljünk.Mígametafizikusszámáraanyelvegymárelőze-
tesenbirtokolttisztaszemléletlenyomatáthordozzamagán,ésemiatt
abbólalényegfogalmielemzéseksegítségévelleszűrhető,szublimál-
ható,agenealógusszámáranemlétezikeidosz,hanemcsakegymással
alétesülésfolyamánösszecsapóerők,amelyekmorálisszótárunkatki-
alakítják.

Ezekagyakorlatokellenbenaztkövetelikmeg,hogyazáltaluk
uraltszubjektumokszámárahomálybanmaradjanak.Ahagyományos
filozófiaimegközelítések,különösenametafizikák,agenealógusgya-
nakvószemszögébőlaztfeltételezik,hogyintézményeinkésgyakor-
latainkinherensenértékesadottságokvalamelyteleologikuslétesülés
grádicsaiként.Agenealogikustörténelemszemléletazonbanmárnem
erreazállítólagoscélszerűségre,hanemazönmagábanértelmetlentör-
ténelmiesetlegességrehelyeziahangsúlyt,melyamindenkoraktuális
értékeketspontánulkihordja.Történelemésértékösszefüggéseaző
számáraegymássalversengő,plurálisperspektívákjátéka.

38R.KevinHill:Genealogy,in:EdwardCraig(szerk.):RoutledgeEncyclopaediaof
PhilosophyCD-ROM,V.1.0.,Routledge,London,1988.
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6.

Atörténelemtúljónésrosszonhömpölygőhérakleitoszifolyama,me-
lyetabelévetettegyénszilárdértékeinekgátjaivaligyekszikpragma-
tikusanszabályozni,„jelekbenlerövidíteni”(mintNietzscheírja,„das
HeraklitischeWerdeninZeichenabzukürzen”),hogyéletbenmarad-
jon,miutánannakléteegyszermártudatosultszámára,áttöriazin-
dividuumrégebbiártatlanságánakfalait,hogyazkénytelennéváljék
számotvetnialegsúlyosabbnietzscheiörökséggel,anihilizmusta-
pasztalatával.

Szótárainkszerintanihilizmuselső,elszórtfelbukkanásaiakései
18.ésakorai19.századEurópájánakelméletiésszépirodalmáratehe-
tőek.Ekkoribaneztafogalmatáltalábanazateizmusarravonatkozó
(véltavagyvalós)képtelenségérealkalmazták,hogyamegismerést–
ésfőkéntamoralitást–megalapozza,illetőlegazemberiéletszámára
értelmetbiztosítson.

Jelöléséreszolgálhatottemellettbármelyelkötelezetlen,szkepti-
kusvagykétségbeesettlétértelmezésnek,defelszínesmegközelítésben
mégakantiánuskritikaiidealistákfilozófiaiálláspontjánakis.Mos-
esMendelssohnKantotajólismertfordulattal„mindentszétmorzso-
lónak”(deralleszermalmende)nevezi39,sakantiánusok„nihilizmust”
emlegetőbírálóiisazthangsúlyozzák,hogyezafilozófiatagadjale-
hetőségünket,hogyavilágobjektív,önmagukbanvalódolgaihozhoz-
záféréstnyerjünk,inkábbamellettfoglalvaállást,hogyatapasztalati
tárgyakazemberielme„konstrukciói”.Nihilistákvégülaszocialisták
ésazanarchisták,mertforradalmiideológiájukveszélyeztetminden-
fajtaelfogadotttársadalmirendet.Ámamegnevezésszélesebbkörű
használata,igazidivatjanagyjábólaz1870-esévektőlegészena20.
századelejéigterjed,eztkövetőenpedignémilegbanalizálódikis,an-
nakellenére,hogyazáltalakifejezettproblémávalamúltszázadegyes
filozófiáiamagukmódjánrendreszámotvetnek.

39IdéziErnstCassirer:Kantéleteésműve,OsirisKiadó,Budapest,2001,238.o.
FordítottaMesterháziMiklós.
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Újkeletűésviszonylagrövidéletűeszmetörténetifejleménynekte-
kinthetőemellettazéletértelmérevonatkozókérdés,amelynekmeg-
oldásábanegészenamodernitásigmeglehetősenbiztosaklehettünk.
Mindaddigugyanisa(keresztény)metafizikaáltalatapasztalatimö-
gévagyfölétételezett„valódivilág”adottmegbízhatójelentéstaje-
lenleginek,ésamannakfényébenazéletpusztaátmenetnek,értelmes
utazásnakminősülhetett.

Műfajilagaföldiéleteredetilegnarratívvolt,egyhozzáképest
transzcendenscélfelévezetőtörténet.AlasdairMacIntyreazembe-
riéletnarrativitásáravonatkozóklasszikuselképzelésta(késő)mo-
dernszubjektumszegmentáltságávaléstöredezettségévelszemben
akövetkezőképpenfogalmazzameg:„azegyeséletegységeazegyet-
lenéletbentestetöltőelbeszélésegysége.”40Szimptomatikusnakvéli
etekintetben,hogyKafkaregényeibefejezetlenekmaradnak,éshogy
amiattmaradnakilyenek,mertakezdetésabefejezésfogalmánakcsak
egyértelmezhetőelbeszélésrészekéntvanjelentése,amelybőlmimár
kihullottunk.

Ezazértéknarratívaglobálisan,ésnemcsakegyénileg,lokálisan
releváns.Ilyenösszefüggésben,mintismeretes,a„nagynarratíva”fo-
galmátJean-FrançoisLyotardvezetibeAposztmodernállapotcíműkö-
tetében1979-ben.41Értelmezéseszerint,aminterreaterminusbansze-
replőgörögelőtagutal,ametanarratívákjelölikkianarratívákésálta-
lábananyelvjátékokszabályait,rögzítikazillető(premodern)közös-
ségtagjainakkülönbözőszerepköreit.Enarratívformamellett,mely
példáulalegendákésamítoszokmódjánamúlt(atörténetmaga)és
ajelen(atörténetelmesélésének)kapcsolatáraépül,ametanarratívák
egymásikválfajaasajátosanmodern„nagynarratíva”.Ezafejlődés-
realapoz,ésajövőremintazilletőtársadalomjelenlegiproblémáinak
megoldásárautal,lettlégyenbárspekulatívvagyemancipatorikus.

40AlasdairMacIntyre:Azerénynyomában.Erkölcselméletitanulmány,OsirisKi-
adó,Budapest,1999,293.o.FordítottaBírónéKaszásÉva.

41Jean–FrançoisLyotard:Aposztmodernállapot,Századvég–Gond,Budapest,
1993.FordítottaAngyalosiGergelyetal.
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AspekulatívnarratívaLyotardszerintakorai19.századinémet
filozófiábangyökerezik,ésalegrészletesebbkifejtésétHegelírásaiban
nyeri.Eszerintaváltozatszerintazegyeskijelentésekésnyelvjátékok
igazságaatotalitáshozvalóviszonyukfüggvénye,melytotalitásmaga
aspekulatívnagynarratíva.

Amásiknagymodernmetanarratívaemancipatorikus.Eltérően
azelőzőtől,melynekértelmébenatudásmintolyanönérték,azemanc-
ipatorikusmetanarratívaszerintcsakamiattlehetaz,mertaszabadság
alapja.Ennekazemancipatorikusnarratívánaktöbbféleformájalehet-
séges(afranciaforradalomideológiájátólamarxizmusig),ámalényeg
mindenképpenafelvilágosodóemberiségnekadogma,miszticizmus,
kizsákmányolásésszenvedésállapotábólvalófelszabadulása.

Ezzelajövőbevetítettcélstruktúrávalszembenatudásamaga
jelenlegiállapotábanametanarratívákkalkapcsolatosbizalomveszté-
sünketfejeziki.Többémárnemegyetemesembericélokbeteljesítésére
irányul,hanemaglobálispiacszabályai,ahatékonyságésahaszon
kritériumaiszerintkerülértékelésreésértékesítésre.42

Atulajdonképpenilétésazőtökéletlen,másoltárnyékának,ake-
letkezésvilágánakmegkülönböztetéséreépülőtörténeteinkeredetileg
háromnélkülözhetetlenelemetfoglaltakmagukban.Egy,azemberere-
detiállapotáravonatkozóleírást(integráció,otthonlét),abukáspilla-
natát(száműzetésésidegenség),valamintamegváltást,melyakiindu-
lóponthozvezetvissza.Alapmítoszunkdominanciájaagyakorlatban
mintegykétévezredenátkikezdhetetlen.Igazugyan,hogyakeresz-
ténységésaplatonizmuselbeszéléseszámosrészletkérdéstilletően
eltér.43Deafőszereplő,ahalhatatlanlélekésazőkalandjánakhárom
epizódjaishasonló.

42LásdehhezpéldáulSimonMalpastömörválaszátaJean-FrançoisLyotardcímű
könyvében.Routledge,NewYork,2002,25.sk.

43Azújplatonikusokésakeresztényekpolémiájakapcsánamagyarnyelven
elérhetőszakirodalombóllásdR.T.Wallis:Azújplatonizmus,OsirisKiadó,Bu-
dapest,2002,141.sk.FordítottaBuzásiGábor.Olyanvitapontokszerepelnek
itt,mintavilágörökkévalósága,alélekpreegzisztenciája,atestfeltámadása,
amegtestesülésésacsodákproblémájastb.

259



RigánLóránd

EztatörténetetírjaátKantegyeztetvénazidőközbenkibontako-
zotttermészettudományosvilágkép,valaminttörténelmiörökségünk,
ahitközött.44Atermészettudományvilága,mondja,nem„valós”.Idő
éstér,dologiságnemvalaholottkint,rajtunkkívülvannak,hanem
atapasztalatunkformáicsupán.Atisztaészkritikájaszerintadolog
maga,az„igazi”valóságmegismerhetetlen.DeamintaKritikavégé-
rekiderül,megismerhetetlenségeellenérehittárgyalehet.Ezahitünk
ráadásulracionális,tehátafelvilágosultgondolkodásszámáraiselfo-
gadható,mertannakellenére,hogyérvényességenembizonyítható
be,egyedülőtámasztjaaláazerkölcsöscselekvésirántielkötelezett-
ségünket.

Kantelméletenempusztánkorlátozzaamegismeréstatérbeliés
időbelitapasztalatitárgyakterületére,hanem„teret”isnyit,illetve
őrizmegebirodalomhatáraintúl.Ezaterületamegismerésszámá-
ramindörökreelzárt,ámahitszámárahozzáférhető.Errevonatkozik
Atisztaészkritikájamásodikkiadásánakelőszavábanszereplőmeg-
jegyzés:„Ígytehátkorlátoznomkellettatudást,hogyahitszámára
térnyíljék.”45

KarlJaspersígyírerrőlakantitettről:„Avallásbantalálhatókmeg
azokamagasztosvíziók,szimbólumokésdogmák,amelyekbenazem-
berekkielégülésttaláltak.Kantakereszténydogmátsajátfilozófiai
elveivelösszhangbanigyekszikmegérteni.Aspekulatívdogmák,»va-
lóigaz,teljesenmeghaladjákazemberiészképességeit«,mivelhogy
azérzékfelettitárgyakrólminemtudhatunksemmit.Ám»ezekaraci-
onáliseszmék«értelmetnyernek,amennyiben»agyakorlatihasználat
feltételeirekorlátozzukőket«.Ezannyittesz,hogyatudásszemszögé-
bőlértelmetlenek,mindazonáltalegzisztenciálisjelentőségükvan.”46

Kettős„tanulság”olvashatókiebbőlazeszmetörténetifejlemény-
ből.Úgytűnik,elsősorbanakeresztényplatonizmusmegingásátés

44JulianYoung:TheDeathofGodandtheMeaningofLife,Routledge,NewYork,
2003,21.sk.

45ImmanuelKant:Atisztaészkritikája,IctusKönyvkiadó,Szeged,1996,42.o.
FordítottaKisJános.Vö.WolfgangRöd:Kantmetafizikájaésazutókorfilozó-
fiája,in:Világosság,2004/10–12.FordítottaÁbrahámZoltán.

46KarlJaspers:Kant,HarcourtBraceJovanovich,SanDiego,1962,86.o.
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fokozatostalajvesztésétfejeziki,hiszenametafizikatörténetesorán
Istenlétemindeddigésszerűeszközökkelbizonyítható,amennyor-
szágpediglegalábbkörvonalaibanmárinnen,földiszemmelislátható
volt.AkárcsakaNap,melyaFöldkörülforog...Másodsorbanakanti
„térnyitás”szándékaellenéretúlságosantág.Nincssemmiféleésszerű
alapunkarra,hogyahagyományoskeresztényhitetatöbbilehetséges
hittelszembenelőnybenrészesítsük.

7.

Nietzscheakövetkezőképpenírjaleavégsőhorizont,ametafizikaivi-
szonyításirendszerösszeomlásánakállapotát:„Nemzuhanunkegye-
nesenelőre?Vagyhátravagyoldaltvagymindenirányba?Van-emég
fönt,éslentvan-e?Nemavégtelensemmibenbolyongunk?Nemérez-
zükazürestérborzongatófuvallatát?”47

HogyIstenhalott,nemjelentmást,minthogyazaszketikuside-
áltvégülisönmagagyőztele.Azigazságmintértékirántifeltétlen
elkötelezettség,„azigazságakarása”azaszketikusideállegvégsőfor-
mája,melyáltalamodernitásarravállalkozik,hogyavalóságotbár-
melytranszcendenciáravalóhivatkozásnélkülmagyarázza.Nietzsche
szerintugyanisatudományésazaszketikusideálközöstalajonáll,
„mármintazigazságugyanazontúlbecsülésénektalaján(pontosabban
szólva:azigazságfelbecsülhetetlensége,kritizálhatatlanságahiedel-
ménektalaján)”.48

Aproblémarendszerháromösszetevője,azigazságakarása,„Isten
halála”ésanihilizmusközöttikapcsolatotegyikértelmezője,Randall
Havasakövetkezőképpenfejtiki:„Nietzschétmélyenfoglalkoztat-
taamodernitássajátoskaraktere–azemberiéletjellegeésértelme

47FriedrichNietzsche:Avidámtudomány,HolnapKiadó,Budapest,1997,152.o.
FordítottaRomhányiTörökGábor.

48FriedrichNietzsche:Adalékamorálgenealógiájához,HolnapKiadó,Budapest,
1996,185.o.FordítottaRomhányiTörökGábor.
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ajelenlegikorban.Különösenarratörekedett,hogymegértseaztaspe-
cifikumot,amitazigazságirántisajátosanmodernelkötelezettségnek,
»atudás«,illetve»azigazságakarásának«tekintett.Őugyanisazt
mondja,hogyIstenhalottvirrasztásánakkorátéljük–hogyigazság
irántielkötelezettségünkkövetkeztébennemengedhetjükmegtöb-
bémagunknak»azIstenbevetetthitbenfoglalthazugságot«.Ámez
atény,amintaztfelpanaszolja,nemtudatosultszámunkrakellőkép-
pen.Kijelenteniazt,hogyIstenhalott,nagyjábólannyittesz,hogybizo-
nyosfajtafelelősségetkellvállalnunkazért,amitavilágrólmondunk,
ahelyetthogyeztafelelősségettagadnánkavilág»emberi,túlságosan
isemberi«érdekeinktőléscéljainktólteljesenfüggetlentermészeté-
hezvalóhozzáférésábrándjánakasegítségével.”49Rövidebbenszól-
va:„aztmondani,hogyIstenhalott,egyszerűencsakaztjelenti,hogy
azigazságirántvagyunkelkötelezve–hogyezeketahitekethamisak-
nakésennélfogvahihetetleneknektekintjük”.

Mivelhogyazonbaneddigiértékeinketúgygondoltukel,hogy
azokforrásaevilágonkívülkelllegyen,mindazokathirtelenkiürese-
dettnekfogjuktapasztalni.Akeresztényistenhitszületéseazigazság
akarásánátsajátlogikájánálfogvavezetmegtagadásához.

EbbenakontextusbanNietzschehírhedt,Istenhalálárólszólópa-
rabolájaigenösszetettjelentésekethordoz.50Azeseménybejelenté-
sepiactéren,akereskedelemésamodernéletszimbolikusközegében
történik.TovábbámindannyianIstengyilkosaivagyunk,decsupán
annyiban,amennyibengyermekeiis:olyankultúráthoztunklétre,
melyaz„igazságakarására”ésa„tudományoslelkiismeretre”épül,
ésezazúj,immanenciáraorientáltvilágnézetavallásoshitetakarva-
akaratlanulaláásta.Atetteséppenazazaszketikusideál,melyasaját
áldozatátelőbbmegszüli.

Ilymódonsajátkönyve,Avidámtudománynemcsakakeresztény-
ség,hanemabelőleszármazótudományosbeállítódásrégebbiformája

49RandallHavas:Nietzsche’sGenealogy.NihilismandtheWilltoKnowledge,Cor-
nellUniversityPress,Ithaca,NY,1995,xii.

50RaymondAngeloBelliotti:StalkingNietzsche,GreenwoodPress,Westport,
1998,51.o.
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ellenisirányul.Máracímeis,melyadél-franciavándorköltők,atru-
badúroksajátosdalformájátmegnevezőterminusfordítása,eztazúj
igénytfejeziki.51Görögmintáraazújtudományamélységekkeresé-
sehelyettmegmaradna„afelszínnél,aráncoknál,abőrnél”,felszínes
volna,de„mélyrőljövően.”52

8.

Avidámtudomány125.,„Istenhalálát”bejelentőszakaszaazonban
csakacsúcsaegyolyangondolatiútnak,melyakésőmodernnihilis-
taértékválságproblémájáhozmáramagalegelsőlépésévelközelített.
Aschopenhaueriihletésűtragédiakönyvbenatúlérzékeny,szenvedés-
refogékonygörögökszembenéznekalétezésörvénylőiszonyatával,
ésfelismerikNietzscheakkorimesterénekatanítását,aszenvedésel-
kerülhetetlenségétésapesszimizmusmélységesigazságát.

Görögjeimár-márpasszívnihilistákkálennének,sőtkitétetnek
azakarat„buddhista”tagadásilehetőségének,azöngyilkosságnakis.
Ehelyettazonbanvalamimásttesznek:cselekszenek.Mégpedigkultú-
rájukkettős,Homéroszapollói,valamintAiszkhüloszésSzophoklész
dionüszosziművészeténekköszönhetően.Ígyagörögöknemiscsak
egy,hanemkétfajtalehetségesválasztfogalmaznakmegmindenérték
elértéktelenedésére,anihilizmusproblémájára.

Azelső,azapollóitudatállapotatapasztalatunkbanfeltárulósok-
féleségésatöbbiegyénpluralitásafeltételeiközepetteműködőhét-
köznapi(ön)tudat.AzIliászésazOdüsszeiaolümposziistenalakjaiés
azeposzhősökidealizáltönarcképeazindividuálislétmóddicsőíté-
sétfejezikki.Azapollóibeállítódásesetébenaperspektívánakmég
azönszemléletesetébeniskülsőnekkelllennie,nemszabadfeltárnia,
hogyaveszteség,asebésahalandóság„belülről”,amegélttapaszta-
latbanmilyen.Hogymennyirefáj,nem,csakazt,ahogyanfáj.Emiatt

51RobertJohnAckermann:Nietzsche.AFrenziedLook,UniversityofMassachu-
settsPress,Amherst,1990,38.o.

52Nietzschei.m.12.o.
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azapollóimagatartás„hazugság”ésöncsalás,gyengécskeellenszer
anihilizmusellen,mertazemberiszenvedésmindigisvalós,bár-
mennyireeltökélten„felszínes”atekintet.(Érdekesösszefüggésben,
mégpedigaplatonikusvilágnézetrevonatkoztatvatárgyaljaazapol-
lóitJohnSallistanulmánya,azApollo’sMimesis.Azapollóiaképés
azeredetimegszokottplatónihierarchiájánakfelcseréléséthajtjavégre,
mertezesetbenakép,ésnemazáltalaleképezetteredetiamagasabb
rendű.)53

Adionüszoszimámor(derRausch)azapollóiálomfenomenaliz-
musávalszembenmetafizikaijellegű,mertajelenségekmögéhatolle.
AiszkhüloszésSzophoklésztragédiáibananézőmárnemcsakaszen-
vedésmegmutatkozásával,hanemannakvalóságávalisszembesül.
Sőtrésztveszbenne,deebbőlmégiskatarzistnyer,mertilymódon
aformálisszépségszemléletehelyettazindividuálisformákatmegha-
ladó,sajátmagátishordozófenségesselegyesülhet.Atragédiaaszen-
vedéstmárnemesetlegesésegyéni,hanememberfelettisorskéntpre-
zentálja.Nihilizmusellenigyógyírjaatragédiaténylegeseredete,akó-
rusbanvalóközösrészvételtapasztalata,melynekatragédianézőjeis
arésztvevője.Azegyénminttragikushősfeláldozásrakerül,akórus
dithüramboszaiazonbanavelükazonosulóközönségetvisszhangként
azegyénikilátásoksemmisségétmeghaladóközösségbevonják.Atra-
gédiaennélfogvaalapvetőenpesszimista,mertazegyéniszenvedés
eredetétmagábanazegyediségelvébenrögzíti,deszerkezeténélfog-
vaaztmegishaladja.Egyszerremutatjafelazindividualitáslényegét
mintfájdalmat,ésenyhítiennekafájdalomnakatapasztalatát.

ÁmafiatalNietzschemódszertanikiindulópontja,melyáltalani-
hilizmustmintegy„hermeneutikai”módon,agörögésamodernho-
rizontokösszeolvadásávaligyekszikmeghaladni,önmagátsemmisíti
meg.Gondolkodása,amennyibenalátszatokésanemesöncsalásere-
jéreépít,amagaegészébenvédtelenleszannakazegyszerűellenve-
tésnekazirányából,miszerintazegyszerelveszítettártatlanságsoha
többénemnyerhetővissza.54

53IdéziJillMarsden:AfterNietzsche.NotestowardsaPhilosophyofEcstasy,Palgra-
veMacmillan,NewYork,2002,35.o.
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Újmítoszokraésillúziókravolnaszükségahhoz,hogyasemmi
tapasztalatátátvészeljük,mondja,csakhogyéppenazerrevonatkozó
tudásunkmagaszüntetimegazillúzióknaiv,hitelesátélésénekalehe-
tőségét.Haegyszerfelismertük,hogyazéletneknemcsakazigazságra,
hanemlegalábbannyihazugságraésazámulatraisszükségevan,úgy
ezafelismerésmagaegyigazság,ésennélfogvasajátkritériumaialap-
jánéletellenes.

Aszerzőennekatényállásnakvilágosanatudatábanvan,midőn
egykoriönmagát„romantikusként”aposztrofálja,amialattajelenlegi
világgalkapcsolatospesszimizmustésametafizikaimegnyugvást,
azújmítoszokigényénekakeverékétérti;deazmárannálkevés-
bétudatosszámára,hogykésőbbigondolkodásánaklegtöbb„pozitív”
javaslata(példáulazörökvisszatérés,azemberfelettiembervagyaha-
talomakarásastb.)semmás,mintújabbmetafizika,mégakkoris,ha
azéletkétségbeesettigenlésérefutki.

MartinHeideggerNietzsche-interpretációjailyenértelembentelje-
senhelyes.JohnAckermannerrevonatkozóbeszámolójábanakövet-
kezőképpenfogalmaz:„Nietzschenyilvánvalóváteszi,hogyegyedül-
állójelenségkénttekintönmagára,mivelazonosítottaésdöntőkritiká-
nakvetettealáateljesnyugatifilozófiaihagyományalapvetőelőfel-
tevéseit.HeideggerNietzschérőlírottfontostanulmányábanehelyett
Nietzschétazutolsómetafizikusnak,avégsőszubjektívgondolkodó-
naktekinti,ésbejelentiazt,hogyametafizikaihagyományNietzsche
általilezárásateretkészítettaLétanalízisénekkialakításaésvissza-
nyeréseszámára,melynekfogalmaSzókratészótafolyamatosaneltű-
nőbenvan.Heideggerezutánönmagáthelyeziazelsőmetafizikautáni
gondolkodószerepkörébe,nagyjábólugyanaztazidőkeretetalkalmaz-
vánametafizikaikorszakra,amelyetNietzscheis.”55

54Vö.Youngi.m.51.sk.
55Ackermanni.m.11.sk.
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9.

AHeideggerfőművénektekintettLétésidőakár„Istennélküliteoló-
gia”gyanántisértelmezhető.Használniszoktákperszeeztabizonyos
„godlesstheology”címkétalehetőlegváltozatosabbgondolkodókra,
példáulMarxrais56–nemisteljesenalaptalanul,hiszenvalóbanolyan
narratívákrólvanszó,melyekaSzentírásbanolvashatóra(ártatlanság,
bűnbeesés,bukás,megváltás,üdvözülés)emlékeztetnek.

Istentelen,mertelemzéseszerintevilágilétünkalapjaasemmi,
ésteológia,merttulajdonképpeniség-fogalmábanakeresztényélet
lényegétIstenhalálautánismegőrzi.57Legfontosabbfelhívása,misze-
rintéletünkegyedülmiránktartozik,aprotestánsreformációalapesz-
méjévelrokonítható,hiszenottis,amintaztLuthertételesenkimondja,
avégső,döntőtekintélynemkülső,hanemaszemélyeslelkiismeret.

JulianYoungpéldájáhozfolyamodva,„hogyakérdéstszemlélete-
sebbétegyük,képzeldel,hogyaziméntHIV-pozitívkéntdiagnoszti-
záltak.(MetafizikailagperszemindannyianHIV-pozitívakvagyunk:
azélet,amintaztvalakiironikusanmegjegyezte,nemiútonterjedő
halálosbetegség.)”58Hasonlóehhezazegzisztenciálistulajdonképpe-
niségállapota,melybenajelenvalólétbelátja,hogyazakárki,acso-
portképtelenleszbetartaniszavát,mellyelakonformizmusértcserébe
halhatatlanságotígér.Valójábansenki,secsoport,semásembernem
képesmagáravállalniamásikmeghalását.59Ugyanakkorannaktuda-
tosítása,hogysenkisemlehetmajdvelem–helyettem–halálomban
asajátdöntéseimértvállaltfelelősségmegerősítéséhezvezet.

Általakonstituáltegészlegességünkelsőlátásraazélettörténetre
mintműalkotásravonatkozónietzscheimodellreemlékeztet.Önma-
gunktotalizálásánakésegészkéntvalómegragadásánakapokaliptikus

56Vö.MostafaRejai:PoliticalIdeologies.AComparativeApproach,M.E.Sharpe
Inc.,Armonk,1991,88.o.

57Youngi.m.114.o.
58Youngi.m.116.o.
59MartinHeidegger:Létésidő,OsirisKiadó,Budapest,2001,279.o.Fordította

VajdaMihályetal.
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képzeteemellettakeresztényvilágvége-felfogástfogalmazzaátszemé-
lyesvéggé.Ahalálajelenvalólétfeltárulása,etimológiaiértelemben
vettapokalipszise.

Aheideggerihalálfelfogásevonatkozásaiközülanietzscheiegé-
szennyilvánvaló.„Azelőrefutásazegzisztenciaszámáramintleg-
végsőlehetőségetfeltárjaazönfeladást,ésígyszéttörmindenma-
kacsragaszkodástamindenkorelértegzisztenciához.Ajelenvalólét,
előrefutván,óvakodikattól,hogyvisszaessenönmagaésamegértett
lenni-tudásmögééshogy»túlságosanmegöregedjengyőzelmeihez«
(Nietzsche)”–jelölimegalehetségesforrástaLétésidő53.paragra-
fusában.60Nemkevésbéfontos,habárlábjegyzetbekerüla49.parag-
rafusbanakeresztényhatás:„Akeresztényteológiábankidolgozott
antropológia–PáltólKálvinmeditatiofuturaevitae-jéig–az»élet«in-
terpretációjakormáreleveazélettelegyüttláttaahaláltis.”61

„Apokaliptikusnak”minősíthetőazonbanHeideggernemcsaka
tulajdonképpeniséghezszükségeshalálhozvalóelőrefutásgondolata
miatt,hanemaválságbajutóNyugathelyzeténekamegítélésekapcsán
is.Létfelejtésrőlszólótörténetébenamodernitástkövetkezetesen„ama
»végsőkorszak«–ahanyatlás,azapokalipszisésazeszkatologikus
kétségbeeséskorszaka–gyanántértelmezi,melyanyugatikultúrátle-
zárja.Heideggerszámáraeztanihilistaösszeomlásta»Nietzsche«név
jelképezte”.62

Devajontartalmaz-eaLétésidővalamiféleetikát,kiolvasható-e
ilyesmibelőle?ThomasLangannyománaválaszunkis-is.„Heidegger
semaLétésidőben,sembármelykésőbbimunkájábannemtárgyalja,
hogymitkellenevagynemkellenetenni.Afenomenológiahangvétele
mindigtényszerű,szándékosandeskriptív.Atárgyalttémakörazon-
bantermészeténélfogvanemtehetőetikailagsemlegessé,senemgon-
doljaúgyaszerző,hogybármelyintencionálisvizsgálatleválasztható
lenneaszabadságproblémájáról.[...]Azemberilényegmintönmagát

60Heideggeri.m.307.o.
61Uo.,289.o.
62CharlesR.Bambach:Heidegger,DiltheyandtheCrisisofHistoricism,Cornell

UniversityPress,Ithaca,1995,2.o.
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konstituálószabadságfenomenológiaivizsgálata,amintaztlassacskán
belátjuk,átszeliazontológiaésetikaközöttihagyományosmegkülön-
böztetést”.63Ajelenvalólétlétjellemzői,azegzisztenciálékegyszerre
ontológiaiakésetikaiak,bárHeideggerontológiai„fundamentalizmu-
sánál”fogvaakifejezést„elsődlegesontológiaijelentésében”rögzíti.64

Egzisztenciálisanalízisébenaszerzőtehátnemvállalkozikmind-
annaktárgyalására,amireajelenvalólétmindenkorfaktikusanelhatá-
rozzamagát.65Pontosabbanúgyfogalmaz,hogy„aztazegzisztenciális
analízisalapvetőennemtárgyalhatja”.Inneneredazasajátos„parado-
xon”,hogytulajdonképpeniség-koncepciójamégnemhozzamagával
amorálisanjobbnakértékelhetőcselekvésigényét.PusztánHeideg-
gerterminusaibangondolkodva,„Hitlernemkevésbévolteltökélt,
mintKrisztusvagySzókratész”.66Aproblémaazonbanmégisfelme-
rül,hiszenAtörténetiségalapszerkezetérőlírottparagrafusbanaszerző
kimondottanrákérdez,„hogyegyáltalánhonnanmeríthetőkazokale-
hetőségek,amelyekreajelenvalólétfaktikusankivetül”.67

Anemsokkalelőbbazakárkiuralmánakvalóalárendelődéshe-
lyettinkábbahalállalszembenelmagányosodótulajdonképpeniséget
javallóHeideggerválasza,azértékproblémáraa74–75.paragrafusok-
banadottmegoldásnemmás,mintazörökség–amitnemmiválasz-
tunkmeg,hanemegyszerűencsakbeleszületünk,ésamelytörténelmi
értékörökségkéntbefolyásolminketfakticitásunkban.

Ígyaszemélyestulajdonképpeniségértéktartalma,„azéletértel-
me”aLétésidőbenolyasvalamilesz,amitnemmimagunkválasztunk,
hanemamireatörténelmiörökségésajelenlegifakticitáshermeneuti-
kaiközvetítésefolytánrábukkanunk,ami„adódik”.A74.paragrafus
megfogalmazásávalélve„csakazalétező,amelymintjövőbeliéppoly
eredendőenavoltatjelenkéntőrzőis,vállalhatjaazöröklöttlehetőségre

63ThomasLangan:TheMeaningofHeidegger.ACriticalStudyofanExistentialist
Phenomenology,ColumbiaUniversityPress,NewYork,1959,39.o.

64Vö.Heideggeri.m.62.o.
65Vö.uo.,440.o.
66MichaelInwood:Heidegger.AVeryShortIntroduction,OxfordUniversityPress,

Oxford,2000,84.o.
67Heideggeri.m.440.o.
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hagyatkozvatulajdonbelevetettségét”.68Heideggereztazáltalánosan
érvényeséletcéltazilletőjelenvalólétsorsánaknevezi.69Hapedig„a
sorsszerűjelenvalólétmintvilágban-benne-létlényegszerűenamá-
sokkalvalóegyüttlétbenegzisztál,akkortörténéseegyütt-történés,
ésminttörténelmisorshatározódikmeg”,70azazmintannakazillető
nemzetnek(!)asorsa.

10.

ALétésidőmegjelenéseutánmintegyháromévvel,az1930-asévek-
tőlkezdődőenHeidegger„fordulatot”észlelgondolkodásában.Ennek
afordulatnakakezdetétazógörögésamoderntechnikaösszevetése
képezi.71

AKérdésatechnikanyománbeszámolójánakhitelességeperszetör-
ténelmikérdés.Nagyonislehetséges,hogyazógörögöképpolyanerő-
szakoskéntértelmeztékésgyakoroltákamaguktechnikáját,akárcsak
mi,modernek,ámezarendelkezésreállóeszközökrudimentaritása
folytánkevésbészembetűnő,mertfontosabb(negatív)következmé-
nyeknélkülmaradt.„Heideggertechnikafilozófiájakülönöskeveréke
azantikvitásidealizáltképeirántinosztalgiánakésamodernitásbava-
lómélyenszántóbelátásnak”,72fogalmazennekkapcsánegyikrosszhi-
szeműbbértelmezője.

Avilágszakráliskéntvalófeltárulásánakésazönmagábólkibomló
phüsziszápolásánakköszönhetőenerőszakmentes,ráhagyatkozógö-
rögtekhnéhezhasonlóanvilágnézetkifejezőjeamoderntechnikaés

68Heideggeri.m.442.o.
69Vö.Heideggeri.m.441.o.
70Uo.,442.o.
71Heidegger:Kérdésatechnikanyomán,in:TillmanJ.A.(szerk.):Akésőújkor

józanságaII.,GöncölKiadó,Budapest,2004.111–134.o.
72AndrewFeenberg:HeideggerandMarcuse.TheCatastropheandtheRedemption

ofHistory,Routledge,NewYork,2004,1.o.
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életformais.Heideggerennekatechnikafelfogásnakalényegétáll-
ványnak(dasGestell)nevezi.Avalóságebbenavilágnézetbenkész-
letnekminősül.Készlettéválikazonbanazembersajátmagaszámára
isminthumánerőforrás.Valóságtapasztalatunkezáltalmenthetetlenül
egyoldalú,hamislett.Hozzáképestagörögvilágnézetnemcsakvon-
zóbb,hanem„igazabb”is,mertamegértendőt,„alétigazságát”in-
kábblennihagyja.

Hétköznapiéshagyományosfilozófiaiértelmezésébenazigazság
értékenemmás,mintvalamelykijelentéstényszerűsége,mégagö-
rögöknélis.Arisztotelésznélsemalétezők,hanemcsupánazítéletek
lehetnekigazak.AlétezőkigazságáravonatkozóelgondolásaSzta-
geiritánálkomolyabbgondolatilehetőségformájábanfelsemmerül.
„Önmagábanvéve,illetveönállóanmondvaeszavakegyikesem
foglalmagábanállítást;csakegymáshozkapcsolásukrévénjönlétre
állítás.Hiszenvilágos,hogymindenállításvagyigaz,vagytéves,míg
amindenkapcsolatnélkülkimondottszavak–példáulember,fehér,
fut,győz–senemigazak,senemtévesek”.73Ugyanígyállahelyzet
nemcsakaKategóriákban,hanemaHermeneutikábanis:„Hiszen
azigazságésatévedésakapcsolásonésszétválasztásonmúlik.Nos,
anévszókésazigékönmagukbanvévekapcsolásésszétválasztás
nélküligondolathozhasonlóak;példáulember,fehér–amikorsemmit
semteszünkhozzá–egyáltalánnemtévesésnemigaz”.74

Ámde,haArisztotelészfelfogása„származékosnak”minősülne
azigazság„eredeti”értelméhezképest,bízvástvisszavezethetjükazt
platóniszöveghelyekreis.APhaidónSzókratészepéldáulelevenem
isalétezők,hanemarájukvonatkozógondolatokéskijelentések
igazságánakavizsgálatáttűzikicéljául:„Ezértúgyláttam,hogy
agondolatokhozmenekülve,bennükkellalétezőkigazságátvizs-
gálnom.”75Tény,hogybármennyiremessziremegyünk,azigazság

73Arisztotelész:Kategóriák,KossuthKönyvkiadó,Budapest,1993,23.o.Fordí-
tottaRónafalviÖdön.

74Arisztotelész:Hermeneutika,KossuthKönyvkiadó,Budapest,1994,11.o.For-
dítottaRónafalviÖdön.

75Platón:Phaidón,in:Platónösszesművei,I.,EurópaKönyvkiadó,Budapest,
1984,1090.FordítottaDevecseriGábor.
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Heideggeráltalalapvetőnektekintettértelméreafilozófiakétésfél
évezredesszövegkorpuszánbelülalighafogjukrátalálni.Igazugyan,
hogyArisztotelészkijelenti,„amilyenviszonybanvanvalamelydolog
aléttel,ugyanolyanviszonybanvanazigazsággalis”76,ezazonban
csakannyitjelenthet,hogyazidővonatkozásábanállandóbb,ésezért
„inkábblétező”dolgokravonatkozókijelentéseknemcáfolhatókmeg
olyankönnyenazilletőtényállásmódosulásaáltal.

Ezzelszembenamúltszázadharmincaséveisorán,mégpontosab-
banaPlatóntanításaazigazságrólcíműtanulmányábanHeideggerazt
afelfogástalakítjaki,miszerintPlatónelőttazigazságszóagörögök-
nélalétezőigazságátjelölte,mígvele,Platónnalolyanfolyamatveszi
kezdetét,melyneksoráneztatényállásésannakleírásaközöttimegfe-
lelésiviszonykéntértelmezik.77

Mármost,amiegykijelentésigazságánakamegállapításátilleti,en-
nekellenőrzéseazérzékitapasztalattalvalóösszevetésébenáll,érvel
Heidegger.Ahhozazonban,hogyazösszevetéstegyáltalánelvégez-
hessük,avilágnakelőbbfelkelltárulniatapasztalatunkban.Sőtmeg
kelljelenniebennemárahhoz,hogybármifélekijelentésttegyünkróla.
Ezamegjelenésazonbanmindigelrejtéstisjelent.Azilletőlátásmód
szükségképpenelrejtimindazt,amiegymásikbanfeltárulhatna.Ennél-
fogva,mivelnemfeltételezhetjük,hogyajelenlegi,történetilegmegha-
tározottlátásmódunkazegyedüllehetséges,elkellismernünk,hogy
mindaz,amivan,egészenmáskéntismegmutatkozhatnaszámunkra,
haegymásikhorizontbahelyezkednénk.Ezekközülahorizontokkö-
zülegyiksekizárólagosanérvényes,deamagamódjánmindegyikük
végső,mertazilletőkultúraszámáraalétértelméneképpenaktuális
határaitvonjameg.Avégsőértelemazonbantitokbanmarad.78

Világunkalétfeltárulásánakterepe,ésezértavilágbanlakozáshe-
lyesmódjaazirántatanúsítottjámbortisztelet,alétmegmutatkozása

76Arisztotelész:Metafizika,LectumKiadó,Szeged,2002,70.o.FordítottaHalasy-
NagyJózsef.

77LásdHeidegger:Platóntanításaazigazságról,in:M.Heidegger:Útjelzők,Osi-
risKiadó,Budapest,2003.FordítottaKocziszkyÉva.

78JohnD.Caputo:RadicalHermeneutics.Repetition,DeconstructionandtheHerme-
neuticProject,IndianaUniversityPress,Bloomington,1987,99.sk.
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irántialázat.Ámamodernitásehhezazalázathozképestfolyamatos
erőszaktételtkövetel.Magatartásánaktörténelmimagyarázatanem
más,mintanyugatimetafizika,melymindenegyesstádiumábanazt
állítja,hogymegfejtetteavégsővalóságlényegét.Mivelametafizika
azigazságotpusztamegfeleléskéntértelmezi,képtelenbelátni,hogy
azáltalatapasztaltvilágcsupánazegyiklehetségeshorizontbanér-
vényes,melyaktuálisműködéseáltalvégtelenülsokmásalternatív
valóságtapasztalatotszorítki.Ezpedigaztjelenti,hogyametafizi-
kalétfelejtés,aléttitkairántiérzékenységünkeltompulásánakered-
ménye.79

Habáralétfelejtésegyértelműkifejezőjeafilozófia,ezatenden-
ciamindenemberreérvényes,általános.Végsősoronmagábólalét
megmutatkozásánakatermészetébőlfakad.Heideggerszerintagö-
rögöketennekalátásmódnakakizárólagossá(metafizikaivá)szilárdu-
lásátólazünnep(dasFest)óvtameg.Minket,moderneketmárnemóv
megsemmi,mertszabadidőnkésünnepeinkpihenésgyanántamun-
kafolyamatokrészétképezik.AkikapcsolódásmárArisztotelésznélis
amunkavégettvan,ésígyőnálasemezképeziazéletértelemforrását,
hanemamunkátólvalófüggetlenedésisteniállapota,melymindazon-
általtevékenységszerűmarad,azzalakülönbséggel,hogyöncélú.80

Avalódiünnepezzelszembenahétköznapiidő-ésvilágtapaszta-
latbólvalókiszakadástfeltételezne,amennyibenazünnepihangoltság
ahétköznapihasznosságiszempontoknakalárendeltlétezőketkészlet
helyettönmagukkéntengedimeglátni.Ilyenkorahelyett,hogyavilág
lététmagátólértetődőnektekintenénk,aztajándéknaktapasztaljuk,
amelyakárelismaradhatottvolna.Ezértaztánsajátoshálátérzünk,
amiértavilágegyáltalánmegnyílt,hogyegyáltalánvanvalami,ésnem
inkábbsemmi.Ezértamunkanapokhétköznapiságávalszembenavi-
lágünnepimegnyitásárakellenetörekednünk.

79Youngi.m.205.o.
80Arisztotelész:Nikomakhoszietika,EurópaKönyvkiadó,Budapest,1997,349.o.

FordítottaSzabóMiklós.
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11.

Nietzschediagnózisával,Istenhalálávalésanihilizmussalszámotvet-
veHeideggertehátamellettkötelezielmagát,hogyazemberiéletnek
igenisértelmevan.Méghozzáolyanértelem,amelyetnemfeltétlenül
egyénidöntése,hanemajelenvalólétáltalános,alétfelőlelgondolt
rendeltetéseszabmeg.Ezarendeltetésnemmás,minthogyahuma-
nizmusellenírottlevélkifejezéseivelélve„alétezőurai”helyett„alét
pásztoraivá”legyünk.Világbanvalócselekvőjelenlétünkalétezőről
valómegőrzőgondoskodás,ésneújítóerőszaktétellegyen.Mivelez
utóbbibeállítódáséppenamodernitáslényegétképezi,agörögmin-
tákhozvalóvisszatérésanyugatikultúragyökeresfordulatagyanánt
valódiértékekeljövetelétjelenthetnéatörténelemben.

AzIstenhaláláttúlélőemberegzisztenciálisprojektumátHeideg-
gernélazonban,úgytűnik,nemannyiraőmagamintsajátszubjekti-
vitásávalkénye-kedveszerintrendelkező,erőszakosanöntételezőeg-
zisztenciaalakítjaki.Mivelavilágszent,nincsmásválasztásunk,mint
hogyalétpásztorailegyünk.Amodernemberazonbanennekavi-
lágtapasztalatnakalehetőségéttalánmáreliselveszítette–ésfőként
azért,mertezértékveszteségkénttudatosultbenne,nemképestöbbé
azönámításra,nemnyerhetiegyszerűenvissza.Azérték-ésértelem-
problémaagondolkodásjelenlegitörténelmihelyzetében,amennyiben
azakövetkezetesmódszertaniateizmusésavégességmellettdöntött,
szintefelsemvethető.

Megoldáshelyettazeffélekérdéseknek–Wittgensteinfordulatá-
valélve–csupánafeloldásagondolhatóelmintszemélyesmegbé-
kélésvagymagánakaproblémánakazátminősülése:„Érezzük,még
hafeleletetisadtunkvalamennyilehetségestudományoskérdésre,élet-
problémáinkatezzelmégegyáltalánnemérintettük.Akkorperszenem
maradegyetlentovábbikérdéssem,éséppenezaválasz.Azéletprob-
lémájánakmegoldásáteproblémaeltűnésejelenti.”81

81LudvigWittgenstein:Logikai-filozófiaiértekezés,AkadémiaiKiadó,Budapest,
1963,177.o.FordítottaMárkusGyörgy.
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Azéletvégsőfilozófiaikérdéseinekfeloldódásaazonbannemcsak
azérték-ésértelemproblémafeladásaként,megtagadásakéntgondol-
hatóel.Megközelíthetőegymásikiránybólis,bárezamegoldásja-
vaslatlogikailagtaláninkonzisztens.Anihilizmustudomásulvétele
annyittesz,hogyazéletnekmintolyannakáltalábanvévenincsésnem
islehetsemmilyenértelme.Azemberiéletértelmetlen.Ezazonban
nemfeltétlenüljelenti,hogyazénéletemisaz.Aztazérvényesszillo-
gizmusttehát,melyazéletáltalánosértelmetlenségébőlasajátéletem
értelmetlenségétvezetile,irracionálisopcióáltalkellenemeghalad-
nunk.Úgykellenetennünk,minthaa„mindenemberhalandó”-ból
nemkövetkeznékaz,hogy„Szókratészhalandó”,holottSzókratész
természetesenember.82

VisszakapcsolvánaproblémátNietzschegondolkodásához,ha
azigazságakarása,vagyisaracionalitásnihilizmushozvezet,ésez
anihilizmusracionáliseszközökkelnemkerülhetőmeg,úgyagon-
dolkodásdiskurzívkövetkezetességéhezképestkanyartkellenevégre-
hajtanunk.

Agondolkodáseffajtakanyarjaazonbannemazértelemkészletül
szolgálóhagyományértelmezéséhezkanyarodikvissza,senemazIs-
tenbenvagyönmagunkbanmintúj,sajátisteneinkbenvalómegújult
hitirányábakanyarodikel.Akanyarsokkalinkábbazészsajátoszseb-
csele,melyáltalaszámáramegmaradttalpalatnyihelyenajátékme-
neténnemazáltaligyekszikváltoztatni,hogyazellenféllelszemben
újabberedményekeléréséretörekszik,hanemmagátaszabályrend-
szertmódosítja.Szigorúannominalistamodorbanazéletmintolyan
értelmétilletőproblémátkicseleziés„cserbenhagyja”.Azegyetemes
értelemkeresésehelyettcsupánaszemélyesrevonatkozó,végsőkig
konkrétkérdéstvetifel.

82Vö.Youngi.m.84.sk.
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12.

CamusSziszüphosz-könyvénekelsőmondataafilozófiaalapkérdését
azöngyilkosságproblémájagyanántfogalmazzameg.Amivelkapcso-
latbandöntéstkellhoznunk,nemmás,minthogyegyáltalánérdemes-
eazéletetleélni.„Csakegyetlenigazánkomolyfilozófiaikérdésvan:
azöngyilkosság.Hamegtudjukítélni,hogyérdemes-eleélniazéletet,
akkorválasztisadtunkafilozófiaalapkérdésére”,írja.83

Hanemlehetségeséletünkszámáraértelmettalálni,alegéssze-
rűbbazlesz,hamegöljükmagunkat.Ugyanakkorazönmagaáltal
előidézhetőhalálopciójanemazegyetemesemberiségre,hanemamo-
dernnyugatikultúratörténelmihelyzetébenelértéktelenedettéletét
élőegyediemberretartozik.

„ASziszüphoszmítoszánakabszurdérvelésenemannyiraelvont
filozófiaielemzés,mintinkábbmélységesenszemélyeskísérletarra,
hogyaszerzősajáttapasztalatávalmegbirkózzék,miközbenannak
adottságaihozhűmarad.Interperszonális,sőtegyetemesjelentőség-
recsupánazoknakavonatkozásábantartigényt,akikosztoznakeb-
benatapasztalatban.”84Perszeafilozófiatörténetmajdnemmindegyik
kiemelkedőteljesítményéreérvényes,hogyaz„nemelvontfilozófiai
elemzés”.Ámaszemélyességhangsúlyozásaebbenazesetbenazért
semközömbös,mertaszövegelevea„nagynarratívákból”kiszakadt
egyéntszólítjameg.

Ennekazegyetemesháttérnekahiányábanaztánuniverzalista
szemszögbőléppenazróhatófelaszerzőjének,hogyvalójábannem
is„filozófus”,amitőegyébkéntkészséggelelismer.„Nemvagyokfilo-
zófus;valójábancsakarróltudokbeszélni,amitmegéltem.Megéltem
anihilizmust,azellentmondást,azerőszakot,apusztulásszédületét.
Ugyanakkorüdvözöltemazalkotóerőtésazéletméltóságátis.Semmi
semszolgáltatszámomrajogalapotarra,hogyfelülrőlítéljekmegegy

83AlbertCamus:Apestis.Sziszüphoszmítosza,EurópaKönyvkiadó,Budapest,
1991,283.o.FordítottaGyőryJánosésVargyasZoltán.

84DavidSprintzen:Camus.ACriticalExamination,TempleUniversityPress,Phi-
ladelphia,1988,18.o.
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olyankorszakot,amelynekteljesegészébenarészevagyok.Azonosul-
vánvelebelülrőlítélemmeg.”85

Mintismeretes,azelértéktelenedéskortárstapasztalatátCamus
azabszurdterminussalnevezimeg.Azabszurdélményenemmás,
mintakülönbségmegéléseértékelvárásaink,valamintatényekés
azáltalukvalószínűsítettkilátásokközött.Abszurdazemberértelem-
keresőkérdéseésavilágcsendjeközöttifeszültség,melyazéletszá-
máraértelmetadótranszcendensértékekhiányábólered.

Azabszurdélményénekszemléltetéséreaszerzőtöbbekközött
azegykorszeretettnővagyasajátmagunktükörbenszemléltarcán
megpillantottidegenségreutal.Ezazidegenségtapasztalatamitulaj-
donéletünketmutatjafelszámunkrakülsőlegesként.ÍgyaSziszüphosz
mítoszánakcélkitűzéseatovábbiakbanazlesz,hogyazöngyilkosság
lehetőségétmintebbőlazidegenségtapasztalatbóllevonhatóegyedüli
logikuskövetkeztetéstelkerülje,ésigazolja,hogyanihilizmusmeg-
haladható,sőtazéletetigazábólcsakelőremegszabottértelemnélkül
érdemesleélni.

Másfajtaválaszugyanerreakihívásraaz,amitahitáltaliugrásnak
nevez.EzazugrásazIstenhalálátdeklarálóészmegtagadásátjelenti.
Mivelazugrástvégrehajtóembertovábbraisazértékektranszcendens
megalapozásánakszükségességébenhisz,atranszcendenciátkritikai-
lagkiiktatóésszerűség–lehetőlegminélszűkebb–határaimegvoná-
sáratörekszik,hogyazőtmeghaladóértelemforrásstátusátbiztosítsa.
Camusszámáraezazopciósemás,mintöngyilkosság,mertáltala
azembertalánlegalapvetőbbaspektusában,racionalitásábanszünte-
timeg,adjafelönmagát.

Azabszurdhős,Sziszüphoszezzelszembentovábbraisarepetitív
szekvenciákmonotonitásábanmarad,sajátosboldogságátpedigon-
nannyeri,hogyaténylegesvagyaszellemiöngyilkoshozképestnem
keresbelőlekiutat.Azemberiéletértelmeszámáratehátazértelmet-
lenséggelvalószembenézés,amegoldáskeresésérőltörténőlemondás,

85IdéziCamus-tThomasB.Hanna:TheThoughtandArtofAlbertCamus,Henry
Regnery,Chicago,1958,188.o.

276



Vajonnemzuhanunk-eszakadatlan?Nietzsche,Heidegger,Camus

amiaszerzőszerintlázadástjelent.Nemmásezpersze,mintaproblé-
maaffirmatívújrafogalmazása,tipologikusantehátugyanazaválasz,
amiazéletértelmérevonatkozókérdésreavégességkereteinbelülma-
radvaegyáltalánmégadható.

Camusmásodikválaszkísérletenemalázadásra,hanemamértékte-
lenségreépít.Azabszurdhőstezalapjánaszertelen,kicsapongó,vagyis
mennyiségiésnemminőségietikánalapulóéletéhségjellemzi.Ebben
azesetbenmárnemSziszüphosz,hanemDonJuanvagyaszínész.
Előbbiminéltöbbnőtigyekszikmeghódítani,sohasemesikszerelem-
be,senemtörekszikarra,hogycsábítómódszereitfejlessze.Aszínész
életeehhezképestszerepeinekaszóródásábanmerülki.Miutánel-
használtegyszemélyiséget,rögtönamásikatöltifel,mennyiségileg
sokszorozzameg,fokozzafelönmagát.

Amennyibenazabszurdegyikhőse„sztoikus”,amásiktípusról
bízvástkijelenthető,hogyhedonista.Azabszurdembertehátvagy
sziklátgörget,vagyazalgírinapsütöttepartokonhenyél.Haazelső
életformalázadásakönnyenminősülhetazértelmetlenmonotonitás-
bavalóbeletörődésnek,amásodikmennyiségilogikájaaváltozatosság
rutinszerűsödésébenunalomhozéskimerüléshezvezethet.

Azabszurdemberéleteegyikesetbensemnélkülöztágértelem-
benvévemindenlehetségesértelmetéscélt.Céljaiazonbankimon-
dottanrövidtávúakmindSziszüphoszéppenaktuálissziklagurítá-
sa,mindpedigDonJuanlegújabbhódításavagyaszínészaznap
estiszerepeformájában.Ugyanakkorelérhetetlenszámáraaz,amit
azéletmintolyanátfogócéljának,alapvetőegzisztenciálisprojek-
tumánaknevezhetnénk.Aszerzőéppenemiattjelenthetiki,hogy
amindenfajta–hosszabbtávú–célésértelemnélküli,vagyisab-
szurdéletsokkalboldogabbésértékesebb,mintannak„értelmes”vál-
tozata.

Érveléseszerintugyanisazátfogóéletcéligényeéppenahétköz-
napiembereketjellemzi,akikazértelmeséletetenélkülelsemképesek
elgondolni,ésezáltalfelszabaduláshelyettsajátéletcéljaikrabszolgá-
iválesznek.Azabszurdszabadságfogalmaellenbentávolállazeltö-
kélt,teremtő,„valamivégett”típusú(értelmes)szabadságtól.Azön-
teremtő,kvázi„nietzscheánus”hétköznapiemberlegnagyobbhibája,
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tévedéseaz,hogytántoríthatatlanmakacssággalajövőbenél.Egyetlen
egyáltalaválasztottszerepkörönbelülegyetlenegyvégső,defolyton
halasztódóhódításratörekszik.Azabszurdhős,Mersaultehhezké-
pestközönyttanúsítajövőjévelszemben.Ezérthitelesebben,„sokkal
inkább”él,mertapillanatkimeríthetetlengazdagságátesetébennem
takarjaelajövőbevetítettcél.

AKözönylegemlékezetesebbfejezetébennemtörténiksemmi.Sze-
retőjetávozásautánMersaultreggeltízóráigalszik,majdelszívpár
szálcigarettát,ésdéligágybanmarad.Rántottátkészít,denemmegy
lekenyérért.Utánaunatkozik,sétálegykicsitalakásban.Majdelőszed
egyrégilapot,éselkezdolvasgatni.Későbbkiülazerkélyre,nézelődik,
elszívmégegypárcigarettát,megeszikegykiscsokoládét.Időközben
beesteledik,végevanmégegyvasárnapnak.Eközbentalánnemisiga-
zánboldog.Inkábbcsak–semmilyen.Anietzscheiönfelfokozáshoz
képestezafajtaéletstatikus,mentesültmindenönbeteljesítőteleológi-
ától.DonJuan-iváltozatosságaellenéremindigugyanazmarad,mert
azabszurdmonotonitásárahagyatkozikrá.Éppúgyemberfeletti,mint
amaz,csaképpennegatívkiterjesztésben.Örökkéél,akiapillanatban
él,mondjaWittgensteinis.
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AMÉDIAÉRTÉKEK
ÉSAHAGYOMÁNYOSFILOZÓFIA1

SoósAmália–Mária

Amodernésposztmoderntársadalmataszociológusokgyakranszok-
tákazinformációtársadalmánaknevezni.Jelentanulmányunkbanarra
törekszünk,hogymegvizsgáljuk–elfogadvaamédiaerőshatásának
elméletétakülönbözőtársadalmicsoportokra–,melyekazokazérté-
kek,amelyekszerintamédiánakműködniekelleneésmelyekazok,
amelyekreálisanműködtethetőkéstársadalomformálószereppelis
rendelkeznek.Amédiahatásaafogyasztókranézvekomplexrendszert
jelent,defőkéntazzalfogunkfoglalkozni,hogymitörténtahagyomá-
nyosfilozófiaiértékekkel(igazságosság,egyenlőség-esélyegyenlőség,
objektivitás,egyéniszabadság,magánjogiértékek)amédiahatására,
megmaradtak-e,shaigen,milyenformában,esetlegmilyenmásérté-
kekváltottákfelőket?!Ezendolgozategyeskijelentéseicsakhipotézis-
jellegűek,melyektovábbialátámasztásravagymegvitatásravárnak.

Azinformációmintérték

Amédia(bármelyformájában,legyenaztévé,rádió,írottsajtóvagy
elektronikusmédia)elsőésfőfunkciójaatömegektájékoztatása,tehát
avilágrólszerzettinformációátadása,kommunikáció,melynekmind-
kétágensekisebbvagynagyobbcsoport,azaztömeg(innenatömeg-
kommunikációmegnevezés).Hogyatömegkommunikációnakmilyen

1ASapientiaAlapítvány–KutatásiProgramokIntézeteáltala2005/2006-os
tanévbentámogatottkutatásitanulmány
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erőshatásavanakülönbözőmédiafogyasztókra,aztakövetkezőkben
rövidenbemutatjuk.

WalterLippmann,az1920-asévekbenírtegyiktanulmányában,
aPublicopinion-banamédiafőfunkciójakéntajelentésépítéstjelölte
meg.Ezaztjelenti,hogyamédiaképesarra,hogyazegyénekbenvilág-
nézeteket,meggyőződéseketalakítsonki,politikainézeteketerősítsen
vagygyengítsen,röviden:hozzájárulannakmeghatározásához,amit
azegyénekakörnyezetrőligaznakhisznekéselfogadnak.Csakhogy,
hívjafelfigyelmünketakutató,sokszoramédiábanszolgáltjelenté-
sekésavalóságközöttcsakrészlegeskorrespondenciákállíthatókfel,
ezértamodernember,akitöbbnyireamédiaközvetítésévelismerimeg
világát,csakegyún.részleges,másodikrealitástismermeg,egymásodik
igazságot.

HaroldD.Lasswell2ésPaulLazarsfeld3szerintis,azegyé-
nekkiszolgáltatottakamédiaáltalgeneráltjelentéskomplexumoknak,
ugyanis–írják–,amédiafőfunkciójaanapirendmeghatározása,azide
tartozóeseményekkijelölése.Arrólvantehátszó,hogyatévé,rá-
dió,sajtórendelkezikazonhatalommal,amelymeghatározhatja,mimi
afontosavilágbantörténőeseményekből.

Máskutatók,mintMelvinL.DeFleurésSandraBall-Rokeachamé-
diánakanyelvátalakításábanbetöltöttszerepéthangsúlyozzák.4Felfo-
gásukszerintatévé,rádió,sajtómeghatározza,hogymilyenszavakat
használunkaszótárból,adottesetbenújkifejezéseketismeghono-
sít(ígytörténtpl.az1990-esévektőlazinformatikaésszámítógép-
technikaterületérőlszármazóangolmegnevezésekkel,melyeketfő-
kéntamédianépszerűsítettEurópában).DeFleurbeszélugyanakkor
amédiaolyanfunkcióirólis,melyekpolitikaiésjogiszempontoksze-
rintközelíthetőkmeg:akorrupcióleleplezéséről,azegyéniszabadság

2HaroldD.Lasswell:PsychopathologyandPolitics,TheVikingPress,NewYork,
1966.

3PaulLazarsfeld:PersonalInfluence,ThePartPlayedbyPeopleintheFlowof
MassCommunications,in:OliverBoyd–Barret–ChrisNewbold(szerk.):App-
roachestoMedia.AReader,Arnold,London,1994.

4MelvinL.DeFleur–SandraBall–Rokeach:Teoriialecomunicăriidemasă,Poli-
rom,Iaşi,1999.
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védelmezésérőlésolyanellenfunkciókról,mintamédiahozzájárulása
aközönséggusztusánaklealacsonyodásához,abűnözésszorgalmazá-
sáhozésamorálistudatgyengítéséhez(hogyezekhogyanlehetsége-
sek,atovábbiakbankiderül).Mástudósokamédiánakaszocializá-
cióbanjátszottszerepéről,azidentitásalkotó,amitologizálóésakom-
penzálójellegérőlisbeszélnek.Azidentitásalkotásittfőkéntaztjelenti,
hogyamédiaütemesítiamindennapilétünket,amitologizáláspedig
azt,hogyamédiaakortárskultúraszámáraszimbolikusmodelleket
teremt.Akompenzálófunkcióamédiaáltalnyújtottaffektívtapaszta-
latokravonatkozik,ez,véleményemszerint,főkéntafilmekésmásfajta
szórakoztatóműsorok,folyóiratok,cikkekesetébentárgyalható.

Claude–JeanBertrandértelmezésében5amédiafunkcióiközttalál-
jukakultúraterjesztését,ahagyománymegőrzésétésátadásátafiatal
generációknak,azértékekésviselkedésinormák,princípiumokkijelö-
lését.Ezzelkapcsolatbanbeszélhetünkanevelésifunkcióról,ugyanis
amédia,atöbbinevelésiintézmény(család,iskola)mellettaleginkább
képesegyglobális,általánosviláglátásmegformálásáraésazetnikai,
kulturálisvagymásjellegűidentitáskialakítására.Atársadalomha-
gyományosnormáithangoztatja,deúj,kialakulóbanlévőviselkedési
kódokatisterjeszthet,éshozzájárulazegyénekszemélyiségénekmo-
dellálásához.6

UgyancsakBertrandszerintazegyiklegfontosabbhatás,melyet
amédiaatársadalombangyakorol,afogyasztásszorgalmazása,afo-
gyasztóimagatartásokkialakításaésastandardokkijelölése–areklá-
mokáltal.Errőlbeszélniaztjelenti,hogyolyangazdaságiértékeketis
érintünk,mintaversenykészség,aszabadpiaciversenyésaminőség.
Areklámözön,melyamédiábanelárasztjaafogyasztót,stimulensként
működikagazdaságiversenyésaminőségrevalótörekvésszámára:
atermékekolyszélesskálájánareklámmegmutatja,hogysemmilyen
terméknemhelyettesíthetetlen.

5Claude–JeanBertrand:Ointroducereînpresascrisăşivorbită,Polirom,Iaşi,2001.
FordítottaMirelaLazăr.

6Bertrandi.m.
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Nemutolsósorbanbeszélnünkkellamédiánakaszórakozta-
tóhatásárólis,melyegyesinterpretációkszerintmodernorvosság
azelidegenedéselleniküzdelemben.Mindazáltal,hogyszórakoztat,
amédiaazesztétikaiértékskálánahasznosságiértékeketképviseli,
hiszenaszórakoztatásmindigolyancélszerűfolyamat,melyszellemi
hasznotjelent.

Láttuktehát,hogyamédiahatásamindentérenerős,meghatá-
rozójellegűamoderntársadalmi(liberálisésgazdasági)keretekkö-
zött.Azinformáció–legyenazgazdasági,politikai,kulturálisvagy
vallási,pénzügyivagybármelymásjellegű–magatartásokat,vélemé-
nyeketgenerál,képetalkotavilágról.Amaifogyasztóitársadalomban
azinformációhatalmatjelent,mertnélkülözhetetlen,egyreinkábbcsak
azszámítértékesembernek,akimindentéreninformált.

Amédiaértékekelemzésinehézségeiről

Megkellemlítenünk,hogylehetetlenmeghatározniamédiaáltalter-
jesztettésennekkövetkeztébenkialakulóösszesértéketvagyértéke-
lésitendenciát,ennekpedigtöbbokaisvan.GunnarMyrdalszerint
„azembereknekvannakelképzeléseikarról,hogyténylegesenmilyen
vagymilyenvoltavalóság,ésvannakelképzeléseikarról,hogymilyen
legyen,illetvemilyennekkellettvolnalennie.Azelőzőtnevezzük„el-
képzelésnek”,azutóbbit„értékelésnek”.Valakinekazelképzeléseit,azaz
tudásátobjektíveigaznakvagyhamisnak,illetvetöbbévagykevés-
bételjesnekítélhetjük.Értékeléseiazonban–hogyegyjelenlegivagy
múltbelitársadalmihelyzetvagyviszony„igaz”,„helyes”,„kívána-
tos”,vagypontazellenkezője,ilyenvagyolyanfokon–nemítélhetők
megolyanobjektívstandardokszerint,amilyeneketatudománynyújt.
„Véleményeikben”azemberekmindelképzeléseiket,mindértékelé-
seiketkifejezik.Rendszerintnemtesznekkülönbségetaközött,amit
tudnivélnek,ésaközött,amitszeretnénekvagynemszeretnének.”7

7GunnarMyrdal:Értékatársadalomtudományban,KözgazdaságiésJogiKönyv-
kiadó,Budapest,1972,173.o.FordítottaErdélyiÁgnes.
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Azértékeléseketavalóságrólalkotottbizonyoselképzeléseksegítségé-
velmindigegyáltalánosértékrendrészekéntrögzítikésezenáltalános
értékrendbőladódólogikaikövetkezménykéntkezelik.Ezazértékhi-
erarchiaazonban,hívjafelráafigyelmetMyrdal,mindigaszemély
kulturálisszínvonalátólfüggőenegyszerűvagybonyolult,nevelés,
helyzetkontextusésszemélyiségifaktorokfüggvénye.Másrésztamé-
diaáltalnyújtottvalóságkép,melybeépülazegyénekvalóságrólalko-
tottnézeteibe,csakrészlegesés,ahogyakövetkezőkbenmegfogjuk
mutatni,majdnemmindigmanipulatív.Ezenfelül,ugyancsakMyrdal
szavaivalélve,„azegyénvagyacsoport,melynekviselkedésétta-
nulmányozzuk,nemmoráliselszigeteltségbencselekszik.Nemhagy-
ják,hogyegyedül,tetszéseszerint,kívülrőljövőkövetkezménynélkül
hajtsavégreracionalizációit.Ehelyettmegkérdőjelezikésvitatjákér-
tékeléseit.Ademokrácia„vitaáltalikormányzás”,éstulajdonképpen
ilyenekatöbbikormányzásiformákis,bárkisebbmértékben.Morális
vitafolyikmindencsoportban,ameghittcsaládikörtőlanemzetközi
tárgyalóasztalig.”8(Myrdalnak,véleményemszerint,igazavan,hiszen
aposztmoderntársadalommárnemtudolyanáltalánosetikaiésmo-
ráliselvekszerintműködni,amintazpéldáulafelvilágosodáskorában
lehetségesvolt.Akantietikahosszúidőreleszögezetttranszcendentá-
liselvei,afelelősségetikaésamorálistörvényma,egyegységesszub-
jektumfelfogáshiányábancsakfikciólehet.Aszubjektumpedigmár
nemegységes,hanemasokféletársadalmitendenciábanmegoszló,fel-
oszlóegyén,akinekindividualitásacsakakeresésbenmegválasztások-
banragadhatómeg.Mégazutilitaristafilozófiasemteljesenmegfelelő
aposztmodernfogyasztóitársadalomelemzésében,mertapiacver-
senymatapasztalhatóintenzitásanemegyeztethetőösszeazáltalános
jólétésalegnagyobbhaszonelméleteivelsem.)Ennélfogvaakkor,ami-
koramédiaszerepétvizsgáljukazértékrendszerekben,állításainkcsak
relatívigazságratarthatnakigényt.

8Myrdali.m.176.o.
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Azinterjútműködtetőfilozófiaifogalom:majeutika
mintérték

TudorVladegyikelemzésében9történelmiszempontbóliskimutatta,
hogyazinterjúazidőksorán,maiformájáigeljutva,milyenértékek
ésnormákszerintműködöttésmilyenelveket,fogalmakathasznált
felésépítettbestruktúrájábaefejlődéssorán.Bártanulmányomnak
ezarészemásabsztrakciósszintenmozog,mintatovábbielmélkedé-
sek,mégis,amédiatörténetifejlődésénekszempontjábólérdekesnek
tartomfelvázolni.Arománértelmezőszerintamoderninterjúelődei
márazantikvitásbanfellelhetők,ígypéldáulaSzfinxmítosza,mely
arrólszól,hogyanfaltafelThébalakosaitSzfinx,mertnemtudtak
akérdéseirehelyesválasztadni.Hasonlópéldákattalálhatunkame-
séktalálóskérdéseiben,deatörténelem,főkéntaközépkorfolyamán
divatosbíráskodásbanis,mikorisavádlottbűnösségétvagyártatlan-
ságátazdöntötteel,hogyhelyesentud-eválaszolniafeltettkérdésre.
JohnChristieamerikaiújságíróvéleményeszerintazelsőnyomtatott
interjúaBibliábantalálható,MózesIstennelfolytatottsínai-hegyidia-
lógusában.

TudorVladelemzésébenfőkéntolyanfilozófiaiművekettekint
azinterjúelöljárómintáinak,mintPlatóndialógusait(főkéntaSzók-
ratészvédőbeszédét)ésSzentÁgostonDeMagistroc.művét.

Platóndialógusainakfelépítésébenakérdezésművészete,ahelyes
kérdezésfontosszerepetjátszik,ugyanisazigazságfelévezetőúte
folytonoskérdés-válaszstruktúrábanrejlik.TudorVladazértneve-
zimegcsakaSzókratészvédőbeszédét,mertabábáskodásművészete,
amaieutikeSzókratészszámárafilozófiaimódszertjelentett.Amajeuti-
kaaszókratikusfilozófiaazonmódszere,melyáltalabeszélőpartner
tudatábólhelyesésszisztematikuskérdezésáltalkilehetkényszeríte-
niazigazismereteket,mégakkoris,haaddignemtudatosítottaőket
azember,másszóvalatudott,derejtettdolgoktudatosításátjelenti.
Azathénifilozófustnemelégítettekiazexponálás,apasszívbefogadó

9TudorVlad:InterviuldelaPlatonlaPlayboy,Dacia,Cluj-Napoca,1997.
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módszere,mertaztgondolta,mindenemberrendelkezikazigazság-
gal,csakvalamilyenzavaros,nemtudatosítottformájában.

EzderülkiPlatóndialógusából,aSzókratészvédőbeszédébőlis,amint
akövetkezőrészletillusztrálja:

„Ésmostgyerecsak,Melétosz,ésfelelj:vajonfontosnaktartod,
vagyéppennem,hogyazifjakalehetőlegderekabbaklegye-
nek?

Melétosz:Énbizonyigen.
Szókratész:Rajtahát,monddmegmostezeknekitt,kitesziőket

derekabbá.Világos,hogytudod,hiszentörődölvele.Ameg-
rontójukatmármegistaláltad:engem,amintmondod;ideis
állítasz,beisvádolsz.Demostjelöldmegazt,akiderekabbá
tesziőket,ésjelentsdezeknek,kicsodaaz.Látod,Melétosz,
hallgatsz,ésegyetlenszótsemtudszszólni.Nemtartodezt
csúfságnakéselégbizonyítéknakazállításomra,hogysoha
nemtörődtéladologgal?Dehátmonddmegmár,tederék
ember,kitesziőketderekabbakká.

Melétosz:Atörvények.
Szókratész:Denemeztkérdeztem,telegderekabb,hanemmelyik

ember,akimindenekelőttezeketisismeri,atörvényeket.
Melétosz:Hátezekabírák,Szókratész.
Szókratész:Hogyérted,Melétosz?Ezektudjákazifjakatnevelniés

derekabbátenni?
Melétosz:Demennyire!
Szókratész:Ésvajonmindnyájanvagynémelyikükigen,némelyi-

küknem?
Melétosz:Mindnyájan.
Szókratész:Hérára,jólbeszélsz!Nagybőségbenvagyunkhátajó-

tevőkben.Hátaztán?Ezekahallgatókittderekabbáteszik
őket;vagynem?

Melétosz:Ezekis.
Szókratész:Hátatanácstagjai?
Melétosz:Atanácstagjaiis.

285



SoósAmália–Mária

Szókratész:Hogyan,Melétosz,csaknemanépgyűlésbenanépgyű-
léstagjairontjákmegazifjúságot?Vagytalánazokismind-
nyájanderekabbáteszik?

Melétosz:Azokis.
Szókratész:Úgylátsziktehát,mindenathénipolgárderekabbáés

jobbátesziőket,kivéveengem:énvagyokegyedülamegron-
tójuk.Eztmondod?

Melétosz:Bizonynagyonis,éppeneztmondom.”10

Amajeutikát–ahelyeskérdezés,abábáskodásművészetét–te-
kinthetjüktehátmárSzókratészvagyPlatónszámáraisértéknek,de
amodernmédiainterjúinakelsődlegesértékévéalakítottaafogalmat.
Azinterjúcéljaugyanisaz,hogyakérdezettőlminden,atémáhozillő,
általatudottinformációtmegszerezzenariporter.Azújságíróiszak-
könyvekmindigazthangsúlyozzák,hogyariporternekleleményesnek
ésmindenrészletreodafigyelőnekkelllennie,hogymégaválaszolni
nemkívánó,ellenségesbeszédpartnerektőlismegtudhassoninformá-
ciókat.

Figyelembevéve,hogyazinterjúnemcsakönmagábanvettműfaj-
kénttalálhatómegazírottésbeszéltsajtóban(talk-show,kerekasztal-
beszélgetésstb),hanemsokmásújságíróiműfajmegírásánakalap-
ja(riport-összeállításnak,híreknek,vox-popnak,krónikának),joggal
mondhatjuk,hogynemcsakazinterjút,deazegészsajtótműködtető
értékrőlvanszó.

Azújságíróietikaésjog

Túlmenőenazinformációszerzésmódszereinésazeztszolgálómajeu-
tikán,atovábbiakbanaztiselemeznünkkell,hogyelméletiszempont-
bólmilyenértékekszerintkellamédiánakműködnie.Ezenértékeket
akülönfélesajtóetikákésrendeletek,szabályoktartalmazzák.Hogy

10Platón:Szókratészvédőbeszéde,in:Platón:ÖsszesműveiI.,EurópaKönyvki-
adó,Budapest,1984,411–413.o.FordítottaDevecseriGábor.
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ezenszabályokéstörvényekmiértszükségszerűekademokráciában
(atotalitáriusrendszerekbenműködősajtórólittnemértekezünk),arra
Bertrandemlítetttanulmányaadválaszt.Elemzéseszerintaz1948-ban
megfogalmazottEmberiJogokEgyetemesNyilatkozatautánnemzetközi
normalettaliberalizmus,ésakkorúgyképzelték,elég,haasajtóban
mindenténytobjektívenmutatnakbe,éshamindenfajtavéleményhe-
lyetkapbenne,mertígyazegyénnekmegvanalehetőségearra,hogy
kiválasszaatényeksokaságábóléselgondoljaazigazságot.

A20.századbanbekövetkezőnövekvőpiacosodásfolyamatának
következtébenazonbanazemlítettutópianemmaradtérintetlen.Meg-
jelentekamédiaterületénisanagyvállalkozásokésmindenjónakszá-
mított,amihasznothozott.

Már1942-benazAmerikaiEgyesültÁllamokbanASajtószabadság
Bizottságabevezetettegymásikfogalmatis,atársadalmifelelősségrend-
szerfogalmát,aTimeésLifelapokmegalapítójánakkezdeményezésére.
Ezkimondta,hogyamédiánaknemszabadazállamfennhatósága
alattállnia,mertazállamérdekeigyakrannemkülönböznekazokér-
dekeitől,akikkormányozzák.Aztistartalmaztaanyilatkozat,hogy
amédianemegyszerűgazdaságimagánvállalkozáskellhogylegyen,
amelynekcsakajavakésprofitáltalmérhetőksikerei,hanemfelelős-
ségetkellhogyvállaljonakülönbözőtársadalmicsoportokkalszem-
ben,ezekszükségleteireésvágyairakellválaszolnia.Haapolgárok
elégedetlenek,alegkívánatosabbazlenne,hogyamédiasajátmagát
szankcionálja,íratlankódokszerint,amelyeketmagaállapítmeg.Csak
utána,haazelégedetlenségtovábbfennmarad,akkorvanszükségpar-
lamentibeavatkozásra,törvényekáltaliszabályozásra.Ezazálláspont
igencsakidealistajellegűéshamarosankiderült,hogyreálisannem
működik.

Bevezettektehát(ésmamármindenliberálistársadalmimédia-
rendszerbenléteznek)anti-tröszttörvényeket,anemzetibiztonságotbiz-
tosítótörvényeket,amédiábanjelenlevőobszcenitást,rasszizmust,
szexualitástésrágalmazástszabályozóintézményesítettelveket.

AKözösetikaialapelvekmindendemokratikusországbanakövetke-
zőketírjákelő:
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1.amédiánakvédeniekellademokratikusértékeket(egyé-
niszabadság,szólásszabadság,egyenlőség,magántulajdonra
valójog,jogvédelemrevalójog,magánéletrevalójogstb.),

2.kötelességeazemberiméltóságtisztelete,
3.szorgalmazniakellaproblémákbékés,toleránsútontörténő

megoldását,
4.szembekellszállniaazerőszakkal,agyűlöletésszembenállás

megnyilvánulásaival,
5.elkellutasítaniamindenkulturális,nemi,foglalkozásivagy

vallásialapontörténőmegkülönböztetést.
Kitűnikebből,hogyelvilegamédiánakolyanértékekszerintkell

működnie,mint:demokrácia,egyéniszabadság,emberiméltóság,tisztelet,
tolerancia,béke,egyenlőség.Csakhogyezsohasemreálisanigazamé-
diamaihelyzetére.Aszenzációhajhászólapokésműsoroknemtartják
tiszteletbenatörvényeket,megsértvelegtöbbszörazegyénijogokat,
főlegamagánéletrevalójogot.

Azerrevonatkozótörvényakövetkezőképpenszól:„Asajtósza-
badsággyakorlása(...)nemsérthetiaközerkölcsöt,valamintnemjár-
hatmásokszemélyhezfűződőjogainaksérelmével”(az1986.éviII.tv.
3.§(1.)bek.–magyarországisajtótörvényértelmében),vagymáshol:
„aszemélyhezfűződőjogokatmindenkikötelestiszteletbentartani.E
jogokatörvényvédelmealattállnak.”AMagyarországonkidolgozott
Közösetikaialapelvek6.§a/pontjaszerint„azújságíróiszakmábansem
szentesítiacélazeszközt.Információtkizárólagtörvényesésetikus
eszközökkel,módszerekkellehetmegszerezni.Sértiazújságíróietikát
alehallgatás,arejtettkamera,rejtettmagnetofonalkalmazása,ama-
gánéletetsértőfényképezésstb.”11Ugyanezenalapelvekcpontjában
olvashatjuk,hogy„azújságírónaktiszteletbenkelltartaniaazemberek
jogátamagánéletre.Aközéletbenhivataltviselőszemélyeknekjoguk
vanmegvédenimagánéletüketanyilvánosságtól,kivéve,haamagán-
életükhatástgyakorolaközéletitevékenységükre.”12

11HalákLászló:Etikaiítélkezésvagybékességóhajtás,in:Médiakönyv,ENAMI-
KÉKiadó,2002,218.o.

12Uo.,218.o.
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Az1954-benBordeaux-banösszegyűltÚjságírokNemzetközi
Egyesületeamédiakötelezettségeiközésoroltaazigazságtiszteletét,
azinformációésakritikaszabadságát,ugyanakkoraztishangsúlyoz-
ta,hogyhelytelenmódszerekkelinformációtszerezninemszabadés
apontatlanulbemutatottinformációkrektifikálásraszorulnak.Ugyan-
itthangsúlyoztákaplágium,arágalmazásésapletykatiltását.

Akantielmélethasználhatóságaasajtóetikában

Atörvényekbőlkitűnik,hogyamagánéletsazegyéniszabadság
ésméltóságértékekkéntjelennekmegazelméletimegközelítésben.
Azember(azegyén)magaisértékezenetikaimegközelítésben,hogy
akantimegfogalmazássaléljek,nemeszköznek,hanemcélnakkellte-
kinteni.Amegállapításannyibanhelytálló,amennyibenamédiában
mindenkitésmindenfajtavéleménytegyformánkellkezelnietör-
vényekértelmében,mindenkitugyanazonjogokilletnekmeg.Nem
atrösztöksajáthaszonraésprofitrairányulócéljai,hanemtisztael-
méletifelismerésekkívánatosakazújságíróietikaialapelvekszerint,
azazafféleaprioritörvények,melyeketKantagyakorlatiészparadig-
máinaktartott.Asajtóetikaelveiannyibanapriorielvek,amennyiben
nemvalamiempirikusfeltételekalapjánkidolgozottak,hanemazem-
pirikustényekcsakkövetkezményeklehetnek.Kantaztírja,hogy„a
gyakorlatitörvényheztehátsohasemsorolhatunkolyangyakorlatielő-
írást,amelyanyagi(ezáltalempirikus)feltételtvonmagaután.Atisz-
taakaratotugyanis,amelyszabad,törvényeazempirikustólteljesen
különbözőszférábautalja,abennekifejeződőszükségszerűségpedig
nemlehettermészetiszükségszerűség,tehátpusztánazáltalábanvett
törvénylehetőségénekformálisfeltételeibenlelhetőfel.Agyakorlati
szabályokmindenanyagamindigszubjektívfeltételektőlfügg,smint
pusztánfeltételezett(haerrevagyarravágyom,mitkelltennem,hogy
azvalósággáváljék)semmiféleáltalánossággalnemruházzafelesza-
bályokateszeslényekszámára,sezekalényekvalamennyiensaját
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boldogságukelvekörülforognak”13és„Azerkölcsiségelvénekegyenes
ellentéteaz,haasajátboldogulásunkattesszükmegazakaratmeghatá-
rozásánakalapjává.Mintfentebbmegmutattam,ugyanidekellsorolni
általábanmindent,amiameghatározásialapot,melynektörvényülkell
szolgálnia,bármimásbahelyezi,mintamaximatörvényhozóformájá-
ba.”14Amaximapedigaz,hogymindenembertpusztáncélkéntkell
tekinteniésmegbecsülni,függetlenülakonkrétszituációktól,konjunk-
túráktól,melyekbeazember(azújságíróis)bekerülhet.Ugyanúgy,
mintKanterkölcsrőlalkototttéziseiben,amédiaetikábanis„annyi-
ravilágosanésélesenválikelegymástólerkölcsiségésönszeretet,
hogymégalegközönségesebbszemisazonnalrájönarra,mitartozik
azegyikhezsmiamásikhoz.”15Atisztagyakorlatiészalaptörvényé-
nekbetartásávalperszekönnyűvolnaamédiábanapusztaésszerűsé-
getbetartani,haazújságírókmindig,mindenhelyzetbenakövetkező
törvényszerintcselekednének:„Cselekedjúgy,hogyakaratodmaxi-
májamindenkoregyszersmindáltalánostörvényhozáselvekéntérvé-
nyesülhessen”.16Amédiaterületénkívánatosnaktartotttörvényeket
egyfajtatisztaészbőlvezettékle,amelyrőlakantifogalomtárbanazt
mondhatjuk,hogymagáértvalóanisgyakorlatiésáltalánostörvényt
adazembernek,melyeterkölcsitörvényneknevezhetünk.

Csakhogyamédiaannyiféleembertéscselekedetetmutatbe(szol-
gáltatismereteketróluk)apublikumszámára–melyekrőlnehezen
mondhatóel,hogyegyformánjókéshasznosakazemberiségszámára
–,hogyetörvényekneképpenellenkezőhatásaislehet,mintazerköl-
csiértékekfenntartása.

Azigazsághozmintértékhezvalóragaszkodásamédiábannagy
jelentőséggelbír,elítélendőnekszámítahamisinformációszolgálta-
tásésafélrevezetés,eragaszkodáspedigatárgyaltmaximákkalfügg
össze.Csakhogyazáltal,hogybetartjukazegyénijogokat,szabadságot

13ImmanuelKant:Azerkölcsökmetafizikájánakalapvetése.Agyakorlatiészkritikája.
Azerkölcsökmetafizikája,GondolatKiadó,Budapest,1991,142–143.o.Fordítot-
taBerényiGábor.

14Kanti.m.144.o.
15Uo.145.o.
16Uo.138.o.
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ésértékkénttiszteljükazegyenlőségelvét,nembiztos,hogyigazság-
hozjutunkésigazismeretetnyújtunk.Kétségtelen,hogyhelyesenjá-
runkel(lelkiismeret-furdalásranemleszokunk),deazeredménylehet
hamisinformáció.Aztállítottam,hogyesajtóetikaakantimaximák
mintájáraműködik,tehátnemazeredménybőlindulunkki,hanem
azészazonparancsából,hogyezenmaximákatbekelltartani.

Másrésztazigazinformációisérték,csaknemazakarat,hanem
akövetkezményszempontjából,amellettcélis,hiszenamédiafunkci-
ójaavilágrólszólóigazinformációkszolgáltatása.Látható,hogynincs
könnyűdolgaannak,akimindkétperspektívábólkeresiazértékeket,
hiszenfunkcióésszándék,következményésakaratimaximákközött
antinómiáksokaságahúzódhat.Következésképpen,báramolyanapri-
orielvekkénttűnnekfelasajtóetikaelőírásai,ezenaterületenmégsem
alkalmazhatóteljesmértékbenatiszta(kantiánus)morálfilozófia.

Azangolszászmorálfilozófiaáltalasajtóetikaszámára
szolgáltatottalapok

Talántöbbhaszonnaljárunk,hamásfajtaalapokatkeresünkamorál
területénezenmédiaetikaszámára.Figyelembevéveazangolszász
morálfilozófiaJohnStuartMilláltalképviseltálláspontját,azakérdés
merülfel,hogyahaszonelvűségfilozófiájajobbtámasztékotnyújt-e
kérdéskörünkben.AMilláltalképviseltálláspontbanahelyescselek-
vésmindigazonállvagybukik,hogyatársadalomszámáraaleg-
nagyobbhasznotképes-eelőidéznivagysem.Feltéve,hogyazetikai
alapelvekbetartásaazáltalánosmegelégedéstváltjakiapublikumkö-
rében,mégmindigottvannakatársadalomazonrétegei,amelyekki-
maradnakelegnagyobbhaszoneléréséből:magukasajtóvezetőkéstö-
megkommunikációseszközöktulajdonosai,hiszenazetikakimondja,
nemszabadaprofitnak,anyereségnekbehódolvaműködtetniezenin-
tézményeket.Nembeszélvearról,hogyhaatörvényekbetartásanem
vezetszükségszerűenigazinformációkhoz,eziscsökkentiamegelé-
gedéstésahasznosságifokot.Azutilitaristaálláspontannyibanlehet
efolyamatbanrelevánsmagyarázat,hogyhameghagyjukaválasztás
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lehetőségétazetikaialapelveknémelyikeésazigazismereteklehető-
sége,illetveamaximálishaszonmédiatermelőkszámáravalóhozzá-
férhetőségeközött.Ezagondolatajelesskótmoralista,ThomasReid
filozófiájánakazerkölcstanrólszólórészébenfejeződikki,akövetkező-
képpen:„Anagyobbjótkellelőnybenrészesítenünk,méghatávolibb
is,akisebbelszemben;ésakisebbrosszatanagyobbalszemben.”17

Hiábatehátazetikaialapelvekéstörvények,azegyénifelelősségnek,
illetveaszemélyesítélőerőneknagysúlyavanebbenaválasztásban.
Reidszerintazokacselekedetek,amelyeksemmifélemértékbennem
akaratlagosak,nemszolgálhatnakrásemerkölcsihelyeslésre,semer-
kölcsikárhoztatásra.Hatehátmintújságíróalávetemmagamazetikai
szabályoknak,deezzelnemértemel,hogyigazinformációtszolgáltas-
sakatényekről,eznemakaratlagoséshelytelenneknemminősíthető
dolog.Mégiselvárjákésszámoniskérikasajtóelméletbenazigazis-
mereteket,bárlehet,hogynéhaezekmegszerzésecsakkevésbéetikus
útonlehetséges.

Amédiagyakorlatábanműködőértékek

Véleményemszerintatársadalomtudományokbanazelméletielveket
nemlehetagyakorlatbanteljesenigazolni(gondolokittatörténelem-
re,filozófiára,szociológiára,kommunikációelméletre).Atovábbiak-
banaztpróbálombebizonyítani,hogy,bárszépekésjókasajtóetika
elrendelései,amédiamégis,sajátjellemzőibőlkifolyóan,gyakorlat-
banmáskéntműködik,ésennekkövetkezményemásfajtaértékekvagy
adottesetbenellenértékekterjedése.

Gyakorijelenség,hogybármelyjószándékukellenéreasajtó
embereifélrevezető,hamis,részlegesinformációkatközölnek.Avilág
számtalaneseményébőlamédiánakkikellválasztaniaaközlésrevaló

17ThomasReid:Értekezésekazemberaktíverőiről,in:MárkusGyörgy(szerk.):
BritmoralistákaXVIII.században,GondolatKiadó,Budapest,1977,626.o.For-
dítottaFehérFerenc.
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tényeketésmármagaaszelekciófolyamataegymásodlagosrealitás
képétalkotjameg.

Akülönbözőregionális,helybelivagynemzetiújságok,tévé-és
rádióadókspecifikusságábólkövetkezikaközöltinformációkjellege.
Gyakranhangoztatják,hogyegyeshelyspecifikusinformációkfolyto-
noselőnybenrészesítésehozzájárularegionálistudatfelerősödéséhez,
vagyolyanvéleményeketgenerálhat,melyekbenavalóságegyolda-
lújellegű.Akülönböződeklarációkbólszármazórészletekkiemelése
ésközléseistorzképeavalóságnak,hiszenakiemelésmagamár
értelmezés:azújságíróaztemeliki,amivéleményeszerintreleváns.
Akontextusbólkiemeltdeklarációksokszorhamisindulatokésvéle-
ményekkialakulásáhozvezethetnek.

Nemkevésbéfontos,hogyegyeseménykapcsánkitésholszólaltat
megasajtó,ezfőlegkrízishelyzetbenlehetafélrevezetésészavarkeltés
eszköze.

Egyenlőséghelyettegyenlőtlenség

Megmutattuk,hogyazetikaialapelveknekmegfelelőenegykonflik-
tushelyzetbenmindenkitésmindenfélevéleménytmegkellszólaltat-
ni,egyenlőarányban,pártatlanulbemutatvaazeseményeket,hogy
afogyasztómagadönthesseel,miazigazságésminem.Csakhogyez
sohasemígytörténik,mertazinformációkszelektálásáranincsszabály.
Adottesetbenegyespolitikaielitekmindigtúlreprezentáltak,mások
pedigalulreprezentáltakasajtóban.Atendenciaakövetkező:aha-
talmonlévőpártok,struktúrákszerepeltetéselegalábbkétszerinten-
zívebb,mintakisebb,kevésbéfontosfunkciókatbetöltőké.Afolyamat
következményeadottesetbenahallgatásspiráljamegnevezésselkife-
jezhető.AmegnevezéstÉlisabethNoëlle-Neumannvezettebe,ésazt
azeffektustértetterajta,hogyakisebbségbenlévőésazújrétegekfo-
kozatosankilépnekanyilvánosfórumokrólésfeledésbemerülnek.

Ahatalmielitekésagazdaságivezetőrétegektúlnyomómegjele-
néseasajtóbanmárapártatlanságellenszól,pedignemszükségszerű-
enszándékosdolog(mertmédiaeseménynekcsakazszámít,amiegy
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elégszélespublikumrétegetérdekelhet,ezpediglegtöbbszörhatalmi
eliteketfogát),mégismanipuláljaamédiafogyasztókat,agazdagokés
ahatalmasokjavára.18Ezenjellegébőlkifolyólagaztisakedvezőtlen
hatásaiközészoktáksorolni,hogyazújítás,akritikaiéscáfolóma-
gatartáshelyettakonszenzushoz,amegadottrendhezvalóigazodást
szorgalmazza.

Világostehát,hogyapártatlanságreálisannemműködtethetőér-
tékamédiagyakorlatioldaláttekintve.Ezaztisjelenti,hogyazigaz-
ságosságsemérvényesfunkcionálisan,hiszenmármagaatény,hogy
szelektáljákazinformációkat,hátrányoshelyzetbekényszerítbizo-
nyoscsoportokat.Példáulazamerikaisajtóbanaperifériákvilágának
ésanégereknekalacsonyszerepeltetéseamédiábana80-asévekben
aközvéleménybenúgycsapódottle,hogyecsoportokrosszhatás-
salvannakatársadalomra,ezértnegatívanítélkeztekfölöttük.Melvin
DeFleurbeszéltelemzéseibenarról,hogyamodernmédiaazurbani-
zációtkedvezőfényben,aszubkultúrákatpedigkedvezőtlenülmutatja
be,ezáltalelnyomvaezenutóbbiakat,sőtkiváltvaezzelarasszizmust,
szexuálisvagyvallásiintoleranciátis.

Abűnözésésagressziószorgalmazása

Vannakolyanpszichológiaielméletek,amelyekazzalfoglalkoznak,
hogyegytett(jóvagyrossz)minélinkábbközjellegetkap,illetvemi-
nélinkábbmegvitatjákamédiábanvagymástömegesfórumokon,
elkövetőjeannálinkábbfontosnak,híresnekérzimagát,mégakkoris,
hatettebüntetésreméltó.Véleményemszerintiskörvonalazhatóegy
olyantársadalmiréteg,amelyesetébenérvényeskéntelfogadhatóak
azilyenelméletek:azelidegenedett,egyedülélő,társadalmielisme-
résbennemrészesülőemberekből,hajléktalanokbólállócsoport,akik
számáraanegatív„reklám”iskedvezőbbenhat,mintateljesano-
nimlét.

18Claude-JeanBertrand:Ointroducereînpresascrisăşivorbită,Polirom,Iaşi,2001.
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Asajtószenzációhajhászmagatartásánakegyikkövetkezménye,
hogyegyretöbblopás,gyilkosság,agresszivitásbemutatásáravál-
lalkoznak.Előbbiállításunkmagyarázza,hogyDeFleurmiértsorolta
amédiaellenhatásaiközéabűnözésszorgalmazásátésamorálisdeg-
radációt.

Aszenzációlapokbanazagressziókimondottanpozitívértékként
működik,mertezteszilehetővéennekasajtószegmensnekalétezé-
sét.DeFleurarrólisbeszélttanulmányaiban,hogyamédiaapubli-
kumgusztusaitésigényeitcsökkenti.Sajátfogyasztóitazagresszivitást
tartalmazóhírekigényléséreszoktatja,neveli.Aklasszikusértékel-
méletbenseholnemtalálkozunkejelenséggel,mégNietzschevagy
Schopenhauerfilozófiairendszereisemszorgalmazzák,csakelismerik
azagresszívmagatartásokat,deezeketfilozófiailagigazolniispróbál-
ják(valamilyenemberielemierőrehivatkozva,vagyaméltóságegy
lehetségesútjaként).

Azagresszívviselkedésimodelleketfőlegabeszéltsajtó,atelevízió
szolgáltatja,afilmek,koncertek,reklámokáltal.Atévéhatásaanézőre
sokkalnagyobb,mintazújságé,mertaszövegnyelvemellettképileg
iskifejeziazagresszivitást.Azújságíróielméletekmindigazttanítják,
hogymégazírottsajtóbanisegyképezerszóvalérfel,ésezhelyt-
állóvélemény,mertazemberielmeműködéseképisémákonalapul.
(SematizmuselméletébenImmanuelKanteztmárigenmeggyőzőenki-
fejtette,ésezthangsúlyozzákazelmeműködésévelkapcsolatosmai
kognitívkutatásokis.)

Azagresszívviselkedésimodellekhatásaagyerekek,akiformá-
latlan,épülésbenlévőegyéniségekesetébenalegnagyobb,ésittaleg-
könnyebbvizsgálniisafolyamatot.Anyugati,kapitalistaországokban
egygyerekátlagban4–5óráttöltnaponta,felügyeletnélkülatévéelőtt,
mígaszüleiveltöltöttidőátlagostartamanemtöbbkétóránál.

Aszenzációhajhásztévéadókáltalvetítettfilmekahollywoodimo-
dellszerintagresszívjelenetekkeltele,gyilkosságokról,bűnözőkrőlés
fizikaierőrőlszólnak,demégamodernrajzfilmeknarratíváisemmen-
tesekenagy,divatostémáktól.Felmérésekkimutatták–olyanfilmsoro-
zatokelemzéseáltal,mintRobocop,Batmanstb.–,hogyegyikrészről
amásikralegalábbduplájáranőahalottakszáma.
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Agyerekekátalakuló,formálódóegyéniségesokkalfogékonyabb
ezenmodellekbeépítésére,mertatévéaztalátszatotkelti,hogyez
akívánatoséletstílus,éshogyazagresszivitáshatalmatjelent:azokajó
fiúk,akikütni-vernimegpisztolytfognitudnak.Megkellmégemlíte-
nünkittHellerÁgnespszichológiaielméletétis,miszerintazemberre
–nemrespecifikusan–jellemzőolyanbelsőimpulzusokfelnövekedé-
se,melyeketkompulzorikusancselekvésekbenkelllereagálnia,még-
hozzávalamilyenformájúdestruktívcselekvésben.Freudnyománe
destruktívenergiáklevezetésétkatharzisnakisnevezhetjük.Nemál-
lítom,hogyazelméletmindenegyénesetébenigaz,mertareakció,
alevezetéssokmástényezőtőlfügg,mintnevelés,kulturáliskörnye-
zet,család,munkahelyiviszonyokstb.HellerÁgnesagressziórólírt
tanulmányábanaztállította,hogyalevezetőcsatornákhiányacsök-
kenthetieztazingernyomást,ámhabiztosítjukszámáraa„győzelmet”
(amintamédiaaztmegisteszi,erremárelőbbrámutattunk),azember
nevelhetőazagresszióra.19Aneveléshatásaagyerekekesetébenaleg-
látványosabb.Helleraztgondolta,hogyolyanbiológiaiingerkeltés,
melycsakdührespecifikus,nemlétezik,ámhaaszituáció,akontex-
tusagresszív,akkordühésártómagatartásfejlődikbelőle.Schachter
elméleteisugyanezthangoztatta:ahipotalamuszbankeletkezettinger
mesterségesfelerősítéseiscsakegyfajta„lehetőséget”teremtszámos
igenkülönbözőaffektusténylegesfelkeltéséhez.Hogymilyenaffektus
jönlétre,azabiológiai„ingerkeltőben”meghatározatlan.20Azinger
specifikusságaisatársadalmi-kognitívszituációkfüggvénye,defőleg
azaffektuslétrejötteaz.Azagresszió–mintaffektus–megmaradhat
csupán„belsőérzésként”is,dekivetülhetakörnyezetre,amiannyitje-
lent,hogyatársadalomagresszióként,dühkéntérzékeliésmintolyan-
rareagál.Amédiábankifejeződőellenségesviselkedésmódokmint
mintákjelennekmeg,azérzéskifejeződésétstimulálómodellekként.

19HellerÁgnes:Azösztönök.Azérzelmekelmélete,GondolatKiadó,Budapest,
1978,57.o.

20Uo.,62.o.
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Ugyanígyállahelyzetaszexualitássalésarasszista,valamintmás
irredentamegnyilvánulásokesetébenis.Hangsúlyozom,főlegagyere-
kekvannakkitéveenegatívhatásoknak,ésőketényeketsfogalmakat
könnyenértékként,divatosésjóeszmékkéntértelmezhetik.

Anacionalizmusésamédia

Apolitikafilozófiatörténetébenanacionalizmussokvitánakadotthe-
lyet,deamaitársadalomfilozófianemértékkéntfogjafelésértelmezi
(amintpl.afranciaforradalomesetében).Ezrészbenazértvanígy,
mertaz1940-eséveketnikaigenocídiumaésazetnikaielvándorlás
olyantörténelmitapasztalatotjelentett,amelylegalábbisafogalom
újraértelmezésérekényszerítetteafilozófusokat.21Persze,maisbe-
szélhetünkanacionalistatendenciákról,főlegKelet-Európában,de
afilozófiaielemzésekfőkéntegyfajta„negatívumként”közelítikmeg:
amintTamásGáspárMiklósfogalmazott,„azerkölcsindividualizmu-
saösszefügguniverzalizmusával.Azerkölcsmindenegyesindividu-
umraérvényesnormákattörekszikadni,sebbenatörekvésébenmi
semzavarhatjainkább,mintkülönösközösségekparochiálisszabályai.
Azegyénilelkiismeretésazegyetemesnormákközöttsemmineknem
szabadállnia;különbenelkelleneismernünk,hogyamijóRómában,
aznemjóJeruzsálemben–seztérthetjükrelativisztikusanvagysem,
deezéppenaz,amiterkölcsünknemengedgondolnunk(nefeledjük:
ittnemtapasztalatrólvanszó).”22Másrésztazértsemkedvelttéma,
mertaliberáliseszmékkelnehezenférösszeésaliberálisdoktrínák
nemisalkalmasakanacionalistaproblémákmegoldására.23

Amédiaviszont,úgytűnik,kulturális„hivatásának”elegetté-
vegyakranhangsúlyozzaanemzetiértékeket,atradíciót,anemzeti

21EzenállításomsoránErnestGellnertanulmányátveszemfigyelembe,amely
anacionalizmustörténeténekötszakaszárólbeszél,lásd:Gellner:Nacionaliz-
muséspolitikaKelet-Európában,in:Világosság,1992/5.,332–338.o.Fordította
MezeiGyörgy.

22TamásGáspárMiklós:Törzsifogalmak,Atlantisz,Budapest,1999,58.o.
23EgyedPéter:Látlelet,KalotaKönyvkiadó,Kolozsvár,2005.
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kultúrajelentőségét,anemzeticélokatésspecifikumot,atörténelmetés
nemzetiidentitást.Ugyanígyállahelyzetaregionálisjellemzővonások
sajtóáltalibemutatásávalésmindez,hatúlsúlybanszerepelamédi-
ában,kiválthaterősetnikaiérzelmeket,nacionalistaelvekelterjedését
ésakáretnikaikonfliktusokatis.Amédiaszámáraanemzetsanaci-
onalizmusbehelyezhetőegypolitikaiértékrendszerbe.Mindenkelet-
európaiországbananacionalistaelvekfenntartásábanjelentősszerepe
vanamédiánakésakisebbségicsoportokkismértékűvagydiszkrimi-
nálószerepeltetésének.Önmagábanatöbbségietnikumfolytonosés
szintekizárólagosszerepeltetésenacionalizmushozvezet,mertatöbb-
ségnemvesztudomástamásiknemzetlétezéséről,méghanaponta
tapasztaljais,hiszencsakarrólvantudomása,amitamédiagyakor-
taláttat.EgyedPéteregyiktanulmányábanolvashatjuk,hogy„ennek
aröppályánakatermészete,hangsúlyozom,szinteörökletes;kizárbi-
zonyos,atolerancia,amáselismerése,akompromisszumviselkedés-
körébetartozócselekvésistratagémákat.Anacionalizmusezértörökle-
tesenintoleráns,alkatilagkonzervatívésautoriterviselkedéstprodu-
kál,amennyibenimmanensenfogadelolyanértékeketéstranszcen-
densképzeteket,amelyekkizárómechanizmusokatműködtetnek”,és
hogy„nagyonnehézkívülkerülniazokonazérték-ésérdekképzete-
ken,amelyeketanemzetikulturálisintézményekvagyanemzetikul-
turálisintézményekbenhozzáférhetőkulturálistartalomjelent,amíg
azállamiiskolarendszerkizárólagos,nemislehet.Nyilván,ezvalami-
lyenmerevindoktrinációval,szemléletiítélet-éstételrendszerreljár,
amelyetfelerősítacsalád,felerősítenekanagyobbkulturálisközös-
ségek,ésamelyekszintefatálisanegybizonyosröppályánmozgatják
azegyént.”24

Másrészt,természetszerűenatöbbségnyelvénterjedőmédiasok-
kalerősebbésnagyobbteretfoglalel,mintanemzetiségikisebbségek
nyelvénterjedőtömeginformálás.Márönmagábananyelvhasználat
manipulatívjelleggelbír.Megkelltehátvizsgálnunkaztis,hogymi-
lyenerővelbíranyelvatársadalomban.

24EgyedPéter:Azészhieroglifái,Kriterion–Regio,Bukarest–Kolozsvár,1993,
304.o.
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Mindenközegben,csoportban,társadalombananyelvhatalma
kétfajtalehet:reálisésformálishatalom.Formálishatalomrólabban
azértelembenbeszélhetünk,hogymagukanyelvimegnyilatkozások
mégnemtettek,csakszavak,azaz:hanemkísériőketcselekvéseksora,
maguknakaszavaknakhatalmailluzórikus.Anyelvreálishatalmáról
beszélünk,haezmegakadályozzapl.azinformációhozvalóhozzá-
jutást,atájékozódástvalamelytársadalmiközegben,amegértést.Ez
napontamegtörténiktársadalmunkban,amikorkülönbözőindividuu-
mokegyolyannyelvveltaláljákszembemagukat,amelyetnembeszél-
nekésnemértenek(nemcsakaszaknyelvekrőlvanittszó,bevándor-
lókvagyvendégmunkásokesetébenaköznapinyelvisilyenakadállyá
válik).Ahelyett,hogyanyelvhasznoseszközlehetne,korláttáválik,
acselekvésésreakciókkorlátozójává.HasonlóahelyzetRomániában
is,aromán–magyarközösségekközött,aholvannakegynyelvűekés
bilingvek,ésaholamásiknyelvismeretenemmindigállfejlettszinten
(megkelljegyeznünk,amagyaroknagyszázalékaismerivalamelyest
atöbbséginyelvet,fordítvaviszontcsakakivételekreigaz).Egyilyen
interetnikushelyzetbenmindigvanegynyelv,amelydominál.Azál-
lamnyelvrőlvanszó,aközigazgatásbanéstörvénykezésben,törvény-
hozásbanhasználtnyelvről,országunkbantehátarománnyelvnekjut
ezaszerep.Deaszékelységkörébenpl.,aholazegyének,környezetük
sajátosságaimiattnemtanultákvagynemtudtákmegtanulniaromán
nyelvet,inkábbamagyarnyelvdominanciájafigyelhetőmeg.Polito-
lógusokésszociológusokvéleményeszerint,haegynyelvdominál,
általábanazzaltaláljukszembemagunkat,hogyazonindividuumok,
akikanyanyelvüknekvallják,sokkalinkábbjelenvannakazéletpoliti-
kai,szociális,kulturálisésbármelymáscselekvésterében,hiszendirekt
módóntudnakreagálni,könnyebbenfeltudnaképíteniolyandiskur-
zusokat,amelyekasajátkultúrájuk,nyelvüksémáinakmegfelelnek.
Kétérintkezésbenésállandókonfliktusbanállónyelvrőlvanszótehát,
amelyekközülegyik,legalábbispotenciálisan,mindigmarginalizáltés
amelynek„szülöttei”kevesebbeséllyelindulnak.Ugyanakkor,haegy
nyelvdominánsszerepettöltbe,akkoradialógus,adiskurzusebben
anyelviszférábanvezetődik.Beszélőiritkaesetbenkényszerítikráma-
gukat,hogyamásiknyelvenszólaljanakmeg:ezlehetazinterpretáció
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(fordítás)elvetésénekformájais,deannakavágynakis,hogyazin-
formációhoz,pontosabbanennekértelméhezazonnalhozzájussanakés
ezáltalkibontakoztassáksajáthegemóniájukat.

Anyelvreálishatalmaakkoraleglátványosabb,haezahatalom
nyelveolyanértelembenis,hogyazideológiaiszövegezenanyelvenél
(pl.totalitáriusrendszerekesetében:atextusszent,aszlogenmágikus,
azinformációideológiaitartalom).Ilyenesetbenpolitikaiésnyelvi
hatalomegymáskiegészítői,egymáskonjunkcióilesznek,egymásszá-
márakölcsönöseneszközök.

Ajelenség–hogyamédiaéletbentartjaanacionalistaelveket–
főkéntazAmerikaiEgyesültÁllamokbanevidens,csakhogyottanaci-
onalizmusterminusnakmásfajtajelentésevan,mintamitEurópában
ismerünk.Myrdalelemzésébenazamerikainacionalizmust„ameri-
kaihitvallásnak”neveziésakövetkezőképpenhatározzameg:„Az
amerikainemzetheterogenitásaellenére,vagytalánéppenazért,erős
egységekésnagyfokústabilitásmutatkozikértékeléseiben.Azameri-
kaiaknakjóvalexplicitebbpolitikaihitvallásukvan,mintbármelymás
nyugatinemzetnek.Hafeltárjukazt,amitamerikaihitvallásnakneve-
zünk,melódiáváalakulakakofónia.(...)AzamerikaihitvallástAme-
rikaegészensajátosnacionalizmusávalazonosítják.Ezadjaaztazér-
zéstazamerikainak,hogyországánaktörténelmimissziójavanavi-
lágban,hogyazamerikainacionalizmusnemzetköziküldetéstteljesít.
Abüszkeségnekésavilágértviseltfelelősségnekenemzetiérzését
gyakortakifejezésrejuttatták...”25–olvashatjukMyrdaltanulmányá-
ban.Legmegfelelőbbkifejezésiformájapedigamédiaintézményeiben
leltalajra.

Emlékezzünkvisszaegypillanatra,hogyaközösetikaialapelvek
szerintamédiánakademokratikusértékekvédelmétésazegyenlő-
ségelvétkellhangsúlyoznia–eztmondjaazelmélet.Láttukmár,hogy
gyakorlatbanazonbanmásahelyzet,ésez,véleményemszerint,aha-
gyományőrzőműsorokésfolklórműsorok,deanemzetközipolitikai
helyzetekbemutatásaáltalis(sajátországukmindigközpontihelyet
foglalazeseményekrendszerében)létrejön.

25Myrdali.m.166–167.o.
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Ebbenakérdésbenisegyfajtaösszebékíthetetlenellentéturalkodik
azelméletiésagyakorlatielvekközött.Anacionalistaértékekfenntar-
tásaáltalmárnemmondhatnók,hogyatisztademokratikusvagylibe-
rálisértékekvédelmérőlvanszó,demégaztsem,hogyazegyenlőség
elveműködik,hiszenegyesetnikaicsoportoknakmásoknálelőnyö-
sebbformábantörténőreprezentálásamegsértiezenmaximát.Nem
állítom,hogyamédiaintézményekszándékos,előreátgondoltcélja
lenneanacionalizmusdoktrínáinakfenntartásaésfokozása,csakarra
szeretnémmegintfelhívniafigyelmet,hogyazelméletbenleszögezett
médiaértékekközülnémelyekagyakorlatban,reálisannemműködő-
képesek.

Siker,pénz,karrier

Azírottésbeszéltsajtómagánvállalkozókkezébekerüléseutánarek-
lámfogalmaegyrenagyobbteretkapott.Mivelgyakranaprofitnakés
avállalkozásmegmaradásánakegyetlenlehetőségétareklámjelenti,
amédiábanintenzívversenyfolyikareklámszerződésekmegszerzé-
sevégett.Főlegatelevízióésarádióbizonyultakareklámokszámára
alkalmasmédiumoknak,ésezekatömegtájékoztatásieszközökgyako-
roljákalegnagyobbhatástamédiafogyasztókra.

Elkerülhetetlendologareklámpiacbizonyosértékeinekapubli-
kumértékrendszereitbefolyásolóhatása.Atermékeladásérdekében
areklámokolyan,azemberekszámárakívánatosdolgokatemelnekki,
mintasiker,apénz,akarrier.Areklámpiacésgazdaságiversenykövet-
keztébenkialakulnakolyanvélemények,miszerintegyikvagymásik
termékbiztosítjaasikert,agazdagságot,önbizalmatéskarrierlehető-
séget.Anagytrösztöktermékeikreklámozásábanbizonyoskonceptu-
sokszerint,stratégiailagfelépítettfogalmakratámaszkodnak,ésezeket
mindenújreklámalapjakéntmegtartják.Kétségtelen,hogyarádió-és
tévéadókgyakorireklámadásaikövetkeztébenatársadalombanbizo-
nyoselvárásokmódosulnak,aszemélyesvágyakareklámpiacszerint
változnak,magukareklámokegészéletkoncepciókatvezethetnekbe,
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megjelölik,hogymelyikéletstílusmegfelelő,illetvekívánatos,ésme-
lyiknemaz.

Akonceptusokkidolgozásábannagyszerepevanareklámpszicho-
lógiának,melyaszemélyiségjellemzőitaknázzakiaminélnagyobb
haszonelérésénekérdekében.Aleggyakrabbanhangoztatottértékek
asiker,apénzésakarrier–ezeknemfeltétlenülareklámpiackövet-
kezményei,dejóhivatkozásialapokazeladásban–,ezekaziparoso-
dásésurbanizációfolyamánelterjedtnormák,nevezzükőket„polgá-
ri”értékeknek.Aposztmodernéletnekéstársadalomnaktalánlegin-
kábbműködőértékszegmenseirőlvanszó,mertakapitalistaeszmék
nemannyiraabecsület,alelkiismeret,atolerancia,azegyenlőségelvei
szerintfunkcionálnak,mintinkábbasikerorientáció,anyagihaszonés
karrieristalátásmódszerint.

Azújságok,arádió-éstévécsatornáklegalább10százalékátarek-
lámokjelentik–ígyazezeketmozgatóértékekésazezeknek„meg-
feleltetett”termékekegyreinkábbbeleolvadnakazegyénekértékelési
rendszereibeéselvárásiranglétráiba.Debeszélhetnékegymásikfoga-
lomrólis,adivatfogalmáról–mintértékről.Aterminussalazértlehet
értékkéntfoglalkozni,mertanagyárukínálatmellettaválasztásegyik
lehetségestámpontjaaz,hogydivatos-evagysemeztéseztatermé-
ketvásárolni,használni?Afolyamat,sajnos,elértéktelenítolyanmás
fogalmakat,mintaminőségésahasznosság,amelyeknekpedigtöbb
közevanatermékek,eszközök,szolgáltatásokhasználatához,mint
adivatnak.

Ugyancsakamédia–areklámokáltal–megsemmisíthetrégeb-
bielvárásokatésújakatvezethetbe,módosítjaafogyasztóiigényeket
ésszokásokat.Márnemazszámít,hogyazemberbecsületes-e,hogy
önérzetes-evagyjó-e,aboldogságútjaaz,hogylegyenlegújabbtípusú
kocsijaéséventenyaralhassonkülönféleegzotikusszigeteken.(Lehet,
hogyálláspontompesszimistaetekintetben,demegfigyeléseimszerint
areklámokkifejezettenalátámasztjákmeglátásomat.)
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Esztétikaiértékekamédiában

Amikoramédiábanfellelhetőesztétikaiértékekrőlbeszélünk,leg-
könnyebb,haafilmésfotográfiaperspektívájábóltesszükezt.Egyál-
talánosanérvényeselméletetittsemlehetségeskidolgozni,hiszennem
állíthatom,hogyafilmkínálategyoldalú,mégis,atévéadóknagyobb
százalékaésafogyasztókigényeineknagyrészeköztmegfelelésvan.
Léteznekugyankulturálisműsorokésművészfilmek,egyfajta„magas
kultúrát”szolgáltatómédiaintézmények,ámezeknekközönségeamá-
sikrésszelellentétbenjóvalkisebb.

Atelevíziójelentősrészbenegyfajtapopkultúrátpropagál,mely-
nekcéljaelsősorbanaszórakoztatásésapihentetés,scsakmásodlagos
anevelésmegamagaskultúramegőrzése.Aszórakozásamagaso-
ránértékkéválik,nemcsakazért,mertamédiaúgymutatjabe,hanem
főkéntazért,mivelaközönségelvárásainakmegfelel.Azesztétikai
értékekskálájábólnemannyiraaszép,afenséges,arúturalkodikave-
títettfilmekben(ahogyazpéldáulművészfilmekesetébenigaz),hanem
aszórakoztatás,azirónia,ahasznosságértékeikerülnekelőtérbe.

Mostfőkéntahasznosságrólésaszórakozásrólakarokröviden
értekezni,mert,amintaziméntállítottam,ezekamodernfogyasztói
társadalomelvárásainakfelelnekmeg.Vizsgálható,hogyaszappan-
operáknakreálissikerevanegyszélespublikumrétegkörében.Ezek
afilmek,bársemmiművésziésesztétikainincsbennük,mégisbevezet-
nekegyfajtaidealizmust,azazfiktívvilágbavetítikanézőt,melybebele-
élimagát.Azemberekolyanérzelmivágyaitelégítikkiszimbolikusan,
amelyeketavalóséletbennemtudkielégíteni:ahősiesség,romantika,
hatalomhelyzetébeállítják,kompenzálószerepükvan.AlmásiMiklós
esztétakifejezésévelajelenségeteszképizmusnaknevezzük(Almási
azAnti-esztétikac.művébenhasználjaafogalmat),mondhatjuktehát,
hogyazeffajtakulturálistermékekazegyén(aposztmoderntársada-
lombanélő,egyreinkábbelmagányosodóember)elvágyódásátaknáz-
zákki,ezáltalbiztosítvamaguknakmagasnézettséget.Ezekafilmek
tehátahasznosságszempontjábóljelentősekéselemezhetők:amennyi-
benelfojtott,máskéntkiélhetetlenvágyakattudnakkielégíteni.
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Amédiaszerepeazanómiaelterjedésében

Azegyénszabadságánakésjogainakhangsúlyozása–amintláttuk–
akülönfélesajtóetikákbanmindigteretkap,azegyéniértékekéscélok
fontosságárólamédiábanisnapontabeszélnek.Aztishangoztatják,
hogyamédiafontosszerepettöltbeaszocializációfolyamatában.

Lehetviszontegyéppenellenkezőhatásrólisbeszélni,éspedigar-
ról,hogyegyesegyének-csoportokbekerülnekahallgatásspiráljába,
vagyéppenaszocializációelőremozdításahelyettamédiábanta-
pasztaltinformáció-túltengésmiattelzárkózásitendenciákatfedezhe-
tünkfel.

Napjainktársadalmánakegyikbetegségeazanómia,melyetRobert
Mertonszerint„akulturálisstruktúrábanbekövetkezőzavarnaktekin-
tünk,amifőlegakkorfordulelő,haélesellentétmutatkozikegyfelől
akulturálisnormákéscélok,másfelőlacsoporttagjainaktársadal-
milagstrukturáltlehetőségeiközött,hogyenormáknakmegfelelően
cselekedjenek”.26

Megmutattam,hogyamédiafőlegareklámokáltalmilyenstan-
dardokatépítatársadalomszámára.Figyelembekellvenniazonban
olyancsoportokatis,amelyeknekreálisesélyeikestandardokelérésé-
renincsenek,ezekesetébenafolytonoskülönbségtételatársadalom
többitagjainakésasajátlehetőségeikközöttegyidőutánanómiá-
hozvezethet.Ugyaneztelmondhatjukazonhátrányoshelyzetbenlévő
közösségekrőlis,amelyeketamédiaalulreprezentál,hiszenmisemfo-
kozzajobbanaztazérzést,hogysenkisemképviseliérdekeiket,mint
anyilvános,negyedikállamihatalom,amelynekpontosanezaképvi-
seletlennearendeltetése.

Aszocializációvalszembenazinformációknagymennyiségeki-
válthategyfajtaelutasítási,elmagányosodásireakciót,melyneklehet-
ségesokaaz,hogyamédiateljesenfelváltjaazinterperszonálisviszo-
nyokat.Márakisgyerekekszámítógépéstelevíziómellészületnek,

26RobertK.Merton:Társadalomelméletéstársadalmistruktúra,Gondolat,Buda-
pest,1980,395.o.FordítottaBerényiGáborésBaloghZoltán.
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nincsszükségükbarátokraésjátszótársakra,hiszeninterneten,szá-
mítógépenislehetjátszani,atévébenisbeszélgetnekstb.Azilyen
gyerekekegyrészefelnőttkoráraanómiábanszenved.MacIverszerint
„azanómiaolyanemberlelkiállapotátjelöli,akinekerkölcsigyöke-
reitkitépték,akinekmárnincsenekmércéi,csupánösszefüggéstelen
kívánságai,akinekmárnincsérzékeafolyamatosság,anépésakö-
telességiránt”,azazlelkiállapotrólvanszó,„melybentöréstszenved
vagyvégzetesenmeggyengülazegyénbenatársadalmiösszetartásnak
–azerkölcsfőmozgatórugójának–azérzése”.27

Félreértésneessék:nemaztállítom,hogyetársadalmibetegség
egyetlenkiváltóokaamédialenne.Azegészposztmoderntársada-
lomreális,gyakorlatinormarendszereeztszorgalmazza,olyanérzésről
vanszó,melyrőlmárévszázadokkalezelőttByronisbeszélt,dea20.
századelejénazegzisztencialistafilozófiafőként:azanómiaegyfajta
elidegenedés,amilyetleírtCamusnagyszerűregényében,Aközönyben,
samelyakárCsehovdrámáibanisfelfedezhető.

Ezenéletérzésareklámpiacésgazdaságiversenyhatásáraegyre
erősebblesz,mertazemberotttaláljamagátbelevetveegyértékso-
kaságközepébe,melybőlválogatnisemképes,nemhiábajellemzik
aposztmodernkortafilozófiákúgy,mintamelybenértékrendszerek
kidolgozásaésezekgyakorlatiképviseletenemlehetséges.

Azanómiamásiklehetségesoka,ilyenértékelésiésértéktábláza-
tiváltozásokmellett,egyfajtaelbizonytalanodásésijedtség,mintha
kicsúszottvolnalábunkalólatalaj,éstalánazemberitermészetnek
mégisszükségevanvalamiféleszilárdnorma-éserkölcsrendszerre...

Amédiahatásaazelidegenedésérzéséresazanómiakialakulá-
sáranemelhanyagolhatójelenség,bárnemisszándékos;azisigaz,
hogytömegtájékoztatásrólvanszó,nehezenlehettehátszámonkérni
asajtótól,hogyazegyesemberlelkiállapotáróljelzéseketadjon,hiszen
atöbbségelvárásai(kereslet)határozzákmegakínálatot.Atényvi-
szont,hogyilyenhatásaiislehetnek,arrautal,hogyamédiaelméleti
ésgyakorlatisíkjaiköztantinómiák,összeférhetetlenértékelveklap-
panganak.

27Mertoni.m.393.o.
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EGYEDPéter
Valuesinthehistory

Ourstudy–asapartofalargerconception–wantstoprovethe
relationbetweenvaluesandhistory,andwantstobuildtheimageof
aschematicevolutionofthisrelations.Thefirspartofthiswork,based
onthenewstudyofGérardNoirielandMaxWeber’sconsacredthe-
ories,provesthatsocialandhistoricalsciencespromoteneutralityof
values,butwemustconsentthatthecontributionofthisscienceshas
nosensewithouthumanvalues.There’snosocialsciencethatcould
bevalidonlyfrompointofviewtechnique.Thesecondpart–using
LouisLavelle’slessknownmonographicwork–provestheconceptof
timeasphenomenonthatappearsonlyincontextofhumanvalues;the
momentwhenmanaffirmshimselfasavalorichumanbeingiscrucial
forhumanontology.Thevaluesthatmanproducedaresituatedon
primaryplace,historycomesafter.Thethirdpartofthestudy,based
onKarlLöwith’selaboration,presenttheconceptionthatmakediffer-
encebetweenthreetypesofhistory:“neutral”,theChristianhistoryof
salvationandthenihilisthistory.Itseemstobenecessarytoreconsider
Nietzsche’sconceptionandtorevealthefactthatthevitalpersonal-
ity,deauthenticonewhoproducesvalueshasareflexiveandironic
relationwithhistory.Finally,wehaveusedMaxScheler’sconception
aboutethos–acorrelationofvaluesandadirectionofthem–forthe
stabilizationofanewthemeofdiscussion:thechangeofvaluesinhis-
tory.Thatmeansthatthedifferenthistoricalperiodshavedifferent
valuestooperatewith,somepracticalvaluesappearingit’schanged
theentireconfigurationofmoralvalues.Inallsegmentsofthestudy
theyarereferencestokantianethics.
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KESZEGAnna
Betweenhistoryofpoliticsandhistoryofarts.The

philosophyofhistoryinLouisMarin’swork

Beginnigwith1929historiographyhasacrucialplaceintheFrench
scientificworld.ThatyearofthefoundationofthereviewAnnaleswill
definemanyparadigmsofFrenchacademicmediumsduringtheXXth
century.Theinstitutionalizationofthedisciplinecontributestothefact
thatthequestionofhistoricalpraxisbecameanauthenticphilosophical
problem.Thispaperproposestoanalyzethatprobleminthecontext
ofLouisMarin’swork.Hiswritingsconsenttothereturnofpolitical
philosophystigmatizedbytheAnnales’sideologyandtothedevelop-
mentoftheconceptofrepresentationinhistoricalresearch.LouisMarin
isadisputedscientist:asaphilosopher,heconsidershimselfahisto-
rian.InmypaperIproposeaninterpretationofhisworksinorderto
demonstratethealternativethatitofferstotheAnnales-paradigmand
-inthesametime-Iintenttodescribethecharacteroftheresearches
practicisedorinfluencedbyLouisMarin’sschool.Mygeneralques-
tionis:what’stheplacetakenbyphilosophyincontemporaryFrench
historiographicalpraxis.

NAGYErika
Therelationbetweenvalueandhistoryfromthetheoryof

society’sandthetheoryoflaw’sperspective

Reflectionabouttheroleofthevalueisoneofthefundamentaltop-
icsofsocialscienceresearchanditevenconcernswiththeresearches
methodologicalproblems(Weber).AccordingtoHabermas’theoryof
socialaction,valuebasednormsmeantheintersubjectivevalidityof
socialinteractions.Luhmann’stheoryofsocialsystempiquesatten-
tionthatintheinteractionofpoliticalandlawspheretheexternal
values,whichcouldbringhistoricalchanges,arealsodeterminative.
Respectingthesepointofviewandanalyzingthevalueandhistoricism
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problemsintheHungariantheoryoflawandGadamer’shermeneu-
tics,thestudytriestoofferavalidperspectiveaboutthephenomenaof
valueandhistory,whichleadsusoverthetopicalscientificdomains.

ZUHDeodáth
TheexigenceoftheoryinthehistoriographyofReinhart

Koselleck

Themaintopicofthisresearchwastheintroductiontothecon-
siderablemetahistoricalworkofReinhartKoselleck,lessknowninthe
Hungarianspecialistliterature.Koselleckhimselfhasadoubleorien-
tation:atonehandheisaresearcherandtheoretician,attheother
aphilosopherofhistory.Asamanofpracticalresearchhecerated
anirregularworkinthegermantraditionofhistory-writing,beeing
alsoahistorianofhistoriography.ThephilosophyofhistoryatKosel-
leckclaimsthatthecognitionofhistoryneedsabipolarepistemology:
atthesametimephilosophicandhistoric.Consideringthisprinciple
Kosellecksetsoffhisconception,thathistoriccognitionhasanatural
needoftheory,theresearchandthemoodofpresentationofhistory
presumessomefunctionalfictions.Theactivityofaphilosopherof
historyconsistsintheevaluationofthosetheories,whichhavebeen
generatedfromsomebasicconcepts,andafterthatmodelledintospe-
cifictheoriesofhistoriography.

EGYEDPéter
Thedissolutionoftheperspectivesofvaluesofthemodernity

OurstudyisthecontinuationoftheworkstartedfortheSapientia
KPIprojectin2004/2005,whichdealswiththerelationshipofhis-
toryandvalue,andtheissuesofvalorizationofhistoriography.This
presentstudyaccompaniesthevalueanalysisprocess,whichwasde-
velopedinthephilosophyoftheenlightenment.Itsmostimportant
characteristicwasthatitplacedtheuniversalconscienceinsteadof
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dealingwithapriorivaluesandtheevaluationoftheseindifferenteth-
icalsystems,andwithtablesofvalues,asthecourtoflaw(Immanuel
Kant),throughwhichthereflectionofvaluesoccurs.BothKantand
Fichtereplacedconsciencewithresponsibility-responsibilities,and
formedformalistresponsibilitymorals,whichrepresentsthevoiceof
themindandholdstogetherthesocietyforeveryone.Inhiscriticism,
Nietzschewarnsthattherealisticvalueattitudeoperatesamongoppo-
sitevaluesandwithcontroloftheemotions.MartinHeideggerreck-
onedutterlywiththeapriorityofvalues,developingaradicalconcep-
tionaboutthecallingofconscience,asthepre-structureoftheanalysis
ofDasein.Thestudycontainstheexplanatoryandjudgmentalopinion
ofMaxScheleraboutKantandNietzsche,andalsoHeidegger’scrit-
icismaboutScheler.Finally,itstatesthatthepostmodernphilosophy
eliminatedthetraditionalideaofvalues(responsibility,honor,loyalty)
moralconductbeingpossibleonlybypassingthroughandindividual
reinterpreting.

NAGYErika
Theroleofvalueinthetheoryoflaw

Inthefirstpartofthestudyvaluesarepresentedbythetradition
oflawpositivismandofhumanrightsreflectedonHelmutCoing’s,
LeoStrauss’andJohnFinnis’theoryoflaw.Inthesecondpartthrough
theBarnaHorváth’sandIstvánBibó’sneokantianisticapproachabout
theoriginsoflaw,valuesaregettingprimordialfunctions.Thelawsys-
temcannotbeseparatedfromthemoralvaluesbecausehumanactsare
judgedinbothcases.Butthereisarelevantdifferencebetweenlawand
moralitybasedupontheauthoritiescoercionwhichmayguaranteethe
rights.Inthissenselegalvaluesmayappearmoresolidandstable
thanmoralvalues,butthefluctuationofthevaluesaremanifestedin
eachside.Bytheculturaltransferofthevaluesthephaenomenologi-
calanalysisofthelawisallowingustoconcludethatitispossibleto
findthecommonintellectualbasesonecessaryforthesocialrelations
regulation.
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PETRESLászló
TheHorea-insurrectionabordingmemoriesas

„possiblehistories”

Themoderntheoriesofhistoricalresearchesmadepossiblethe
analysisoftheliteratureofmemorialworksanddiaries–likeim-
portantsourcesofhistorycomportingtruenarratives.PierreNora
consideredthememorialworksanddiariesimportantplacesforthe
sustainingofcollectivememory.PaulRicoeurspokeaboutthisworks
likeaboutsometherapeuticwayofforgettingconflictsbetweennations
andindividsandlikeaboutapossibilityofevolutiontounrealizedde-
sireswhichdeconstructsoldtraumas.

Horea’s,Cloşca’sandCrişan’spopularinsurrection(from1784)
wasconsideredagratetraumaintheromanianhistory.Inthepresent
studyItrytheanalysisofsomememorialworksaboutthisinsur-
rection,whichcanfunctionlikeinstrumentofreconciliationbetween
romanianandhungarianpeople.OnlytheXX.century’sromanianhis-
toriographicworksrevealedtheimportanceoftheeventsof1784inthe
transformationofnationalconscience–butwithouttherevelationof
theimportanceofanideology-freeinterpretation.

RIGÁNLóránd
AreWeNotPlungingContinually?Nietzsche,Heidegger,

Camus

TheessaypresentssomebasicthemesofNietzsche’sphilosophy
asarelativelycoherentanswertotheproblemsofhistoricism,andas
apermanentstruggletocopewiththemodernexperienceofhistoricity.
Thealternativeembodiedinhistoricismisthechallengewhichthephi-
losophyofNietzschefaces,andtriestoovercome.Thefinal„failure”of
hisovercomingbearsimportantconsequencesforthephilosophyand
aestheticsofpostmodernism,too.Theproblemofnihilismasdiag-
nosticizedbyNietzsche,conceivedastheimpossibilitytoofferatran-
scendentgroundingforourvalues,servesthenasastartingpointfor
areconstructionoftwomajorthinker’s,Heidegger’sandCamus’ways
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tofacethiscrisis,arguingthat,formethodologicalreasons,theques-
tionofnihilismcannotbesolvedintheframeworkofapostmodern
philosophy.Accordingly,itreachesarathernegativeconclusion:exis-
tentialmeaninglessnessseemstobecomethefinalphaseforathinking
confinedtothelimitsofimmanence.

SOÓSAmália–Mária
Thevaluesofmass-mediaandtheclassicalphilosophy

Thepresentstudyisapresentationofthesystemofvaluesinmass-
mediafunctioningand,generally,inanyotherformsofmasscom-
munication.Ihadtowritemyanalysisfromtwodifferentpointsof
view.Inafirstpart,Ipresentthevaluesofmass-mediaethicswhich
areaconstructionofclassicalphilosophicaltermsandvalues:individ-
ualfreedom,justice,objectivity,equality,democraticvalues,definedin
someaprioriway,withouttheconsiderationofmediapractice.The
secondpartofmyworkrevealsthevalueswhichgeneratetheprac-
ticeofmass-mediaandalsovaluesthatmass-mediaadvance:success,
money,professionalaffirmation,nationalism,aggression.Finally,the
studywantstorevealtheinfluenceofmass-mediaintheindividuallife
and,amongothers,intheconstitutionofsomesocialanomie(apost-
modernsocialpathologicalphenomenon).
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lozófiaszerkesztője.Fontosabbpublikációi:JegyzetekJaspersfilozófiájá-
hoz,MentorKiadó,Marosvásárhely,2005.(önállókötet).Tanulmányok:
Istenarcaés/vagyaszentségmegnyilvánulásaazsidó-keresztényha-
gyományban;ADaseinmagyarnyelvűfordításánakproblémája;Her-
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AhermeneutikaimódszeralkalmazásaSchleiermacherfordítóitapasz-
talatában;Hermeneutikaitételekafilozófiatörténet-írásmódszertaná-
hoz;ConfruntarealuiNietzschecuistorismulşi„veşnicareîntoarcere”
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