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A TUDATOSSÁG: 
REJTÉLY VAGY KÉPESSÉG? 

AZ ANALITIKUS FILOZÓFIA 
ÉS A KOGNITÍV TUDOMÁNY 

TALÁLKOZÁSA 
A FENOMENOLÓGIÁVAL*

A nyelvi analízis elsődlegessége jó ideig hátt érbe szorított a 
az elmére (mind) vonatkozó spekulációt az analitikus fi lo-
zófi ai szalonokban. Közismert, hogy ez a tradíció lényegi 
indítt atásánál fogva a nyelv logikai vizsgálatát tartja első 
fi lozófi ának: mindenekelőtt  az értelmes, a metafi zikai il-
lúzióktól mentes fi lozófi ai beszéd lehetőségére refl ektál. 
Márpedig az analitikus fi lozófi a meghatározó alakjai közül 
többen is úgy vélték, hogy egy bizonyos metafi zikai illú-
zió, jelesül az elme, illetve a gondolkodás nyelvvel szem-
beni függetlenségének az illúziója óhatatlanul értelmetlen 
fecsegésbe torkollik. Witt genstein például fáradhatatlanul 
érvelt – így hírhedt privátnyelv-argumentumával is1 – a 

*  A tanulmány első változata a Kellék 2002/22. számában jelent meg 
(81–122. o.)

1  Witt genstein a Filozófi ai Vizsgálódások 243-tól a 271-ig terjedő pa-
ragrafusaiban érvelt az ún. privát nyelv lehetősége ellen: egy senki 
más, csak a megalkotója számára érthető „privát” nyelvet valójá-
ban használója maga sem értene, mivel képtelen volna egyértel-
mű jelentést rendelni e nyelv jeleihez. (Vö. Ludwig Witt genstein: 
Filozófi ai Vizsgálódások, Atlantisz, Budapest, 1998, 134–143.) Az 
érv lényege az, hogy egy bizonyos érzés nyelvi individuációja 
– a többi érzéstől való nyelvi megkülönböztetése – nem lehetsé-
ges csupán a privát introspekcióban megfi gyelt érzés elnevezése 
alapján. Ugyanis még a legprivátabbnak tartott  fájdalomérzés is 
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mentalizmus tévhite ellen, mely szerint a gondolkodás, a 
mentális tartalom független lehetne külső nyelvi kifejezé-
sétől. De már Frege is óva intett  att ól, hogy a szubjektív, 
a pszichologikum kedvéért lemondjunk az egyedül ér-
vényes objektív, nyelvi-logikai fi lozófi áról. Az analitikus 
fi lozófusok így aztán sokáig alapvetően gyanakvással vi-
szonyultak az elmefi lozófi ai kérdezéshez. Ma azonban már 
közhelyszámba megy az analitikus fi lozófi át az elme ún. 
kognitív tudományával (a pszichológia, a nyelvészet, a mes-
terséges intelligencia, az idegtudományok, az evolúciós 
biológia, az antropológia stb. tudományközi vállalkozásá-
val) egy kalap alá venni. Ugyanis a múlt század hatvanas 
éveivel kezdődően – többek között  éppen a látványosan 
fejlődő kognitív tudomány hatására – az analitikus fi lozó-
fi ában az eredeti nyelvi fordulatnál semmivel sem jelenték-
telenebb „mentalisztikus” fordulat játszódott  le.2 A fregei 

elsősorban a nyelv interszubjektív használatában nyeri el egyér-
telmű jelentését. Ez egyfelől azt eredményezi, hogy a mentálisat 
nem privát introspekcióval, hanem a nyilvánosan hozzáférhető 
viselkedés és a nyelvjátékok révén érthetjük meg. Witt genstein 
másfelől az egyes szám első személyű leírások episztemológiai 
autoritását is megkérdőjelezi, ezek számára nem leírják, hanem 
kifejezik a mentális állapotokat – a gondolkodás és a tapaszta-
lat ugyanis szükségszerűen egy kifejező (nyelvi vagy egyéb) vi-
selkedéshez kapcsolódnak. De ez nem egyenértékű azzal, hogy 
a mentális teljességgel a viselkedésre volna redukálható, vagy 
hogy valójában nem is létezne, ahogyan a behaviorizmus, illetve 
a fi zikalizmus vallja.

2  Ezt a „mentalisztikus” fordulatot azért árnyalni kell: ez nem az 
elmének vagy a gondolkodásnak a nyelvvel szembeni ontológiai 
elsőbbségét állítja, hanem azt, hogy az elme vizsgálata módszer-
tani szempontból immár nem a nyelvfi lozófi ának alárendelt, mint 
ahogyan a fi lozófi a összes ága annak számított  a nyelvi fordulat 
eredeti felfogásában. Az is nyilvánvaló másfelől, hogy az ana-
litikus fi lozófi ában – még ha jelenlegi problémahorizontját két-
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antipszichologizmus és a witt gensteini antimentalizmus 
– no meg az emberi elmét fekete dobozként defi niáló beha-
viorizmus – hagyományai ellenére az analitikusok érdek-
lődése ekkor egyre inkább az elmefi lozófi ai problémafelve-
tések felé fordult. Az így kialakult analitikus elmefi lozófi a 
és a kognitív tudomány viszonya azóta is egymást lényegi-
leg meghatározó. 

Na de mi köze lehet az analitikus fi lozófi ának és a kog-
nitív tudománynak a fenomenológiához, ehhez a – mélyen 
megrögzött  analitikus fi lozófi ai véleményt idézek – rég 
becsődölt vállalkozáshoz, amely ma már csak a meddő 
kommentarizmusban megfeneklett  kontinentális fi lozófi a-
történészek érdelődésére számíthat?3 Nos itt  az utóbbi idő-
ben az történik, hogy analitikus fi lozófusok és kognitív tu-
dósok egyre népesebb társasága egyhangúlag állítja, hogy 
a tudatos tapasztalat, az egyes szám első személyű leírás, egy-
szóval a fenomenológiai nézőpont immár nem mellőzhető a tuda-
tos kogníció magyarázatában. Sőt, az sem számít már blasz-
fémiának, ha némelyikük explicit módon fenomenológiai 
szerzőkre hivatkozik (így például Husserl, Heidegger vagy 
Merleau-Ponty munkáira) és a fenomenológiának a kogni-
tív tudományba való beépítését szorgalmazza. Rendkívüli 

ségkívül az elmével kapcsolatos kérdések határozzák is meg – a 
nyelvfi lozófi ai és elmefi lozófi ai problematikák és érvelésmódok 
továbbra is egymásbafonódnak.

3  Az analitikus fi lozófusok véleményét a fenomenológiáról talán 
Dennett nek a következő sommás nekrológja tükrözi a legjobban: 
„Akárcsak más törekvések arra, hogy […] a szigorú megfi gyelés 
számára felfedjék a tudatosság alapvető tényeit, mint az impresz-
szionista mozgalmak a művészetekben és az introspekcionista 
pszichológusok […], a fenomenológia csődöt mondott  annak 
az egyetlen biztos módszernek a megtalálásában, amellyel kap-
csolatosan mindenki egyetértésre jutott  volna.” Daniel Dennett : 
Consciousness Explained, Litt le-Brown, Boston, 1991, 4.
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fejlemény ez egy olyan viszony történetében, amelyet ed-
dig jobbára az ún. „kontinentális” és „angol–amerikai ana-
litikus” fi lozófi ák között i „hidegháború”, az érdektelenség, 
legjobb esetben az egymás karikatúráival való polemizálás 
jellemzett . A közeledés egyébként kölcsönös, és a fenome-
nális tudatosság (consciousness), a szubjektív tapasztalat 
problémája iránti analitikus fi lozófi ai és kognitív tudo-
mánybeli érdeklődés jelenleg tapasztalható fellendülése 
miatt  időszerűbb, mint valaha.4 A következőkben az ana-
litikus fi lozófi ai (és kognitív tudományi) problémafelveté-
sek és a fenomenológiai hagyomány között i közeledés tör-
ténetét fogom kibontani. A tudatosság problémájának az 
analitikus fi lozófi ai tárgyalásából indulok ki, majd az ana-
litikus fi lozófi a és a fenomenológia, utóbb pedig a kognitív 

4  Az utóbbi két évtizedben számtalan, a tudatosságról szóló anali-
tikus fi lozófi ai munka jelent meg, mint például: Daniel Dennett : i. 
m.; John Searle: The Rediscovery of the Mind, MIT Press, Cambrid-
ge, MA, 1992; David Chalmers: The Conscious Mind: In Search of a 
Fundamental Theory, Oxford University Press, Oxford, NY, 1996. 
Két alapvető gyűjteményes kötet: Jonathan Shear (ed.): Explaining 
Consciousness: The Hard Problem, MIT Press, Cambridge, MA, 
1997; Ned Block, Owen Flanagan, Güven Güzeldere (eds.): The 
Nature of Consciousness, Bradford Books/MIT Press, Cambridge, 
MA, 1997. A „consciousness boom”-hoz sorolhatóak az idegtu-
dósok (Francis H. Crick: The Astonishing Hypotesis: The Scientifi c 
Search for the Soul, Scribner, New York, 1994), de akár a matema-
tikus-fi zikusok (Roger Penrose: The Emperor's New Mind, Oxford 
University Press, Oxford, 1989) és mások tollából származó po-
pularizálóbb célzatú kiadványok is. A tudatossággal foglalkozó 
szakmai találkozók, speciális lapszámok, kutatások száma expo-
nenciálisan növekedett , továbbá új interdiszciplináris folyóiratok 
jött ek létre e „topic” körül, mint például a Journal of Consciousness 
Studies (htt p://www.imprint.co.uk/jcs.html). Lásd még a tuda-
tossággal kapcsolatos online elérhető fi lozófi ai írások tematikus 
összesítését: David Chalmers és David Bourget: Online papers on 
consciousness. htt p://consc.net/online 
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tudomány és a fenomenológia kapcsolatára térek ki. Elsőd-
leges szándékom egy alakulóban levő interdiszciplináris 
problématerület feltérképezése, a helyenként elkerülhe-
tetlenül utalásjellegű felvezetéseket tehát ez indokolja. De 
még mielőtt  ezekre rátérnék, egy előzetes terminológiai 
pontosításra van szükség a tudatosság fogalmával kap-
csolatosan. A morális tudatosság kérdése először is nem 
tartozik e vizsgálódás körébe. Ami a fogalom fenome-
nológiai értelmét illeti, ez elválaszthatatlan a refl exivitás 
leibnizi–kanti hagyományától, az empirikus percepciót 
megfi gyelő transzcendentális appercepció és az öntudat 
egységének a gondolatától. Kifejtésem vezérfonalát azon-
ban a tudatosság (consciousness) és nem a refl exív öntudat 
(self-consciousness) analitikus fi lozófi ai problematizálása 
szolgáltatja: a tudatosság fogalma a következőkben tehát 
elősorban a tudományosan, objektív fi zikai folyamatként 
leírt emberi tapasztalat belső, szubjektív aspektusának a 
kérdésére utal. 

A tudatosság rejtélye

A tudatosságnak a természeti létezőket transzcendáló 
létmódja a fenomenológiában – mint a tárgyiságot kons-
tituáló husserli transzcendentális tudat, vagy mint a 
világonbelüli létezők és a saját létéhez már mindig is lét-
megértően viszonyuló heideggeri Dasein – a mindenkori 
arkhimédészi pont. Mivel a tudatosság e sajátos régiója 
kívül esik a természeti létezőket kutató objektív tudomá-
nyos módszer hatáskörén, ezért azt kizárólag a fenomeno-
lógiai elemzés tárhatja fel – e transzcendencia egyben a 
természett udományokkal szembeni autonómia alapja is. 
A fenomenológiai alapintuíció tehát az, hogy a tudatosság 
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valamiképpen redukálhatatlanul más, mint a természe-
ti matéria. (Az a kérdés, hogy egyútt al több is-e, és miért, 
témámtól túlságosan messzire, emberség és animalitás, 
szellem és természet viszonyának metafi zikai gubanca-
ihoz vezetne.) Hozzá kell tennem, hogy a tudatosságnak 
ez a mássága nem szubsztanciális, vagyis a fenomenológia 
semmiképpen sem azonosítható test és elme karteziánus 
szubsztancia-dualizmusával. Itt  csak utalhatok arra, hogy 
például Husserlnél ez két okból sincs így: először is míg 
Descartes a mechanisztikusan értelmezett  emberi testet a 
kiterjedt dolog (res extensa) fi zikai szubsztanciájára vezett e 
vissza és ezzel helyezte szembe az elme, a gondolkodó dolog 
(res cogitans) szubsztanciáját, Husserl a saját, eleven testnek 
(Leib) egy olyan – a descartes-i értelemben vett  – objektív, 
fi zikai testtől (Körper) elkülönített  fogalmát vezeti be, amely 
meghaladja az iménti szubsztanciális kett ősséget, mivel 
mindkét test-momentum (és a transzcendentális ego is) 
ugyanannak az individuumnak az aspektusai (a Leib-ra ké-
sőbb még visszatérek); Husserl ontológiája ezért, másod-
sorban, inkább egyfajta többaspektusos monizmusként (mint-
sem szubsztanciadualizmusként) értelmezhető, amelybe a 
tapasztalat mentális és fi zikai oldala ugyanannak az ese-
ménynek két külön aspektusa.5

Az analitikus elmefi lozófi ai premissza a fenomenoló-
giaival homlokegyenest ellenkező: a tudatosság egy merő-
ben természeti matéria, az agy terméke. Azaz távolról sem 
a tudománnyal szembeni autonómiát megalapozó transz-
cendencia, mint a fenomenológiában, hanem éppenséggel 

5  A husserli ontológiának ehhez az értelmezéséhez lásd: David 
Woodruff  Smith: Mind and Body, in: Barry Smith, David W. 
Smith (eds.): The Cambridge Companion to Husserl, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1995.
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a természett udomány fi zikalista világképét már mindig is 
előfeltételező magyarázati törekvés egy problémája. Prob-
léma tehát, és nem is akármilyen, mivel a tudatosság egy 
olyan fenomén, amelynek egyszerűen nincs helye a termé-
szett udomány fi zikalista ontológiájában: ha végeredmény-
ben minden létezésnek fi zikainak kell lennie, hát a tudatos-
ság az makacsul ellenáll az egyetlen fi zikai létmódra való 
visszavezetésnek. Röviden megelőlegezve, tulajdonkép-
pen fogalmunk sincs arról, hogy egy fi zikai szubsztrátum, 
egészen pontosan az agyi neurális mechanizmusok hogyan 
eredményezhetnek bennünk tudatosságot. Ezt a problémát 
az analitikus elmefi lozófi ai diszkurzus rendszerint vala-
hogy úgy exponálja, ahogyan azt most én is megkísérlem 
a következőkben.

Egyfelől, ugye, mindannyian különféle észleleti tapasz-
talatok, mint a látás vagy az ízlelés, testi érzékletek, mint a 
fájdalmak, viszketések, imaginatív tapasztalatok, továbbá 
felbukkanó és alámerülő gondolatok, érzések, hangulatok 
alanyai vagyunk. Talán semmi sem ismerősebb számunk-
ra, mint ezeknek a mentális állapotoknak a fenomenális tu-
lajdonságai, azok a kvalitatív sajátosságok, kválék (qualia),6 

6  A qualia a szubjektív érzetminőséget jelölő latin kifejezés, a quale 
többes száma. Az analitikus irodalomban elmésebbnél elmésebb 
distinkciókat alkalmazó qualia-defi níciókat találni, amelyek 
rendszerint annak függvényében különböznek, hogy a qualia 
barátai vagy ellenzői fogalmazzák meg őket. Nem szándékom 
a qualia körüli szerteágazó (például a qualia intencionális vagy 
non-intencionális jellegét fi rtató) vitát itt  érinteni, ezért annak a 
Ned Block által megadott  lehető legszélesebb meghatározására 
támaszkodom majd: eszerint a qualia nemcsak az érzetek, hanem 
az érzések, a percepciók, sőt a gondolatok fenomenális sajátos-
ságait is magában foglalja (Vö. Ned Block: Qualia, in: Samuel 
Gutt enplan (ed.): A Companion to the Philosophy of Mind, Basil 
Blackwell, Oxford, Cambridge, MA, 1994, 514.). Mivel – mint lát-
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amelyek ezeknek az állapotoknak a tudatos megtapaszta-
lását jellemzik. Azt, hogy – Nagel nagyhatású, a denevérek 
szubjektív nézőpontját fi rtató esszéjének7 időközben ana-
litikus szólásmondássá vált megfogalmazásában – milyen 
(what it is like) ezekben az állapotokban lenni, milyen őket 
úgymond „belülről” átélni. A saját egyes szám első személyű, 
szubjektív nézőpontomból jól ismerem például azt, hogy 
milyen a Luxembourg kertben sétálva Medici Mária kútját 
vagy a vitorláshajókázó gyerekeket szemlélni és közben a 
kívülről beszűrődő forgalom tompa zaját hallani, milyen egy 
tompa viszketést érezni, milyen vidámnak vagy egy isme-
retlen eredetű enyhe szorongás diszpozíciójában lenni stb. 
Mi több, úgy tűnik, hogy ebből a perspektívából mindezek a 
tudatos tapasztalatok egy olyan kitüntetett , azonnali és köz-
vetlen módon hozzáférhetőek, amelyek senki más számára 
sem adott ak. Egy mentális esemény tehát akkor fenomená-
lisan tudatos, ha van értelme annak a kérdésnek, hogy mi-
lyen ezeken az eseményeken átesni, milyen őket szubjektíve 
megtapasztalni – ha van olyan, hogy valamilyen ebben a 
mentális állapotban lenni. Általában egy élő szervezet ak-
kor nevezhető tudatosnak, ha van értelme annak a kérdés-
nek, hogy milyen ennek a bizonyos szervezetnek lenni – ha 
van olyan, hogy valamilyen ennek a szervezetnek lenni. 

ható – ebben a megközelítésben a tudatosság és a qualia fogal-
mainak a terjedelme gyakorlatilag megegyezik, ezért a további-
akban szinonimákként használom őket. Lásd még: Tye, Michael, 
„Qualia”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2009 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <htt p://plato.stanford.edu/
archives/sum2009/entries/qualia/>.

7  Thomas Nagel: What is it like to be a bat? (1974), in: Ned Block, 
Owen Flanagan, Güven Güzeldere (eds.): The Nature of Con-
sciousness, i. m., 519–527. Magyarul: Thomas Nagel: Milyen lehet 
denevérnek lenni?, in: Vulgo, 2004/2., 4–13. Ford. Sutyák Tibor.
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Márpedig ennek a kérdésnek – szemben például azzal, hogy 
milyen lehet Luxembourg kertnek, vagy netalántán forga-
lomzajnak lenni – kétségkívül van értelme. 

Másfelől azonban a harmadik személyű,8 objektív pers-
pektíva felől közelítve a tudatossághoz, egy alapvető 
episz  témikus lehetetlenséggel szembesülünk: egy külső 
megközelítésben mások tudatossága egész egyszerű-
en kívül esik a tudományos módszer hatáskörén, sem 
közvetlenül nem hozzáférhető, sem nem verifi kálható. 
Ért he tetlen, hogy tapasztalatom szubjektív, fenomená-
lis sajátosságai, észleleteim, hangulataim és gondolataim 
tudatossága hogyan jöhetnek létre agyamnak a kívülről, 
nyilvánosan hoz zá férhető eseményeiből, mondjuk a ne-
uronok szinapszisainál lejátszódó elektrokémiai folya-
matokból. Például a zenehallgatás neurobiológiai leírása, 
a hallószervektől az agyi hallókéregig terjedő neurális 
információfeldolgozás harmadik személyű leírása nem 
elégséges annak a szubjektív, egyes szám első személyű 
tapasztalatnak a megragadásához, hogy milyen is szá-
momra például egy Bach-fúgát hallgatni. A tudatosságot 
az egyes szám első személyű (szubjektív, fenomenális) 
perspektíva és a harmadik személyű (objektív, fi zikai) 
perspektíva között i olyan alapvető episztemológiai aszim-
metria jellemzi, amilyennel semmilyen más fenomén ese-
tében nem találkozunk. Bármilyen más esetben ugyanis, 

8  Az egyes szám első személyű és harmadik személyű perspektí-
vák szembeállításában a szokásos analitikus fi lozófi ai szóhasz-
nálatot („fi rst-person” versus „third-person”) követem, amely a 
nyelvtani felosztásból indul ki: az egyes szám első személy (én) 
a szubjektív perspektívát, az én tapasztalatomat, a harmadik 
személy (ő, ők) pedig a nyilvánosan, több szempontból is meg-
fi gyelhető egyed(ek) tapasztalatát, illetve a tudomány objektív 
nézőpontját jelöli.
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a természett udomány szokványos eljárásával összhang-
ban, a fenomenális, szubjektív sajátosságokat visszave-
zethetem egy mindenki által hozzáférhető objektív fi zikai 
eseményre, így például a hőérzetet a molekuláris moz-
gás kinetikai energiájára. Nem így a tudatossággal: bár 
az, hogy a tudatos tapasztalat valamilyen szoros ösz-
szefüggésben kell, hogy legyen az agyban lejátszódó 
neurobiológiai folyamatokkal, minden kétségen kívül áll, 
a tudatosságnak a redukálása egy ilyen agyi eseményre 
(pl. a Crick és Koch9 által javasolt, a vizuális tudatosság-
nak a vizuális agykéreghez tartozó neuronok 40 hertz es 
szinkronoszoszcillációival való azonosítása) a tudatosság 
problémáját egyáltalán nem oldja meg. A tudatosság rejté-
lye ugyanis abból ered, hogy bár más-más (első, illetve har-
madik személyű) perspektívából mind az explanandum, 
az elme tudatossága, mind a feltételezett  explanans, va-
lamely agyi folyamat világos lehet számunkra, egyál-
talán nem világos ellenben az, hogy akármely javasolt 
explanans miként is magyarázza az explanandumot. Nem 
világos, hogy milyen episztemológiai összefüggés van a 
magyarázatul felhozott  agyi esemény és a megmagyará-
zandó mentális esemény, a tudatosság között . A két pers-
pektíva között , Levine kanonizált kifejezésével élve, ma-
gyarázati szakadék (explanatory gap)10 tátong. Míg például 
a melegnek a molekuláris mozgások kinetikai energiájá-
val való azonosítása esetén nincs értelme annak a továb-
bi kérdésnek, hogy a meleg hogyan is lehet azonos ezzel 
a kinetikai energiával, a tudatosság esetében, még ha a 

9  Francis Crick, Christof Koch: Toward a neurobiological theory of 
consciousness, in: Ned Block et. al. (eds.) i. m., 277–292.

10  Joseph Levine: Materialism and qualia: The explanatory gap, in: 
Pacifi c Philosophical Quarterly 1983/64., 354–361.
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tapasztalat összes kauzális jellemzőjét neurobiológiailag 
meg is magyaráztuk, akkor is van értelme annak a továb-
bi kérdésnek, hogy egy bizonyos agyi neurális esemény 
hogyan is lehet azonos a szubjektív tudatossággal. A tu-
dományos objektivitás nézőpontjából tehát megfogha-
tatlan, hogy a tudatos tapasztalatunk hogyan jön létre az 
agy fi zikai eseményeiből. Vagy hogy általában bármiféle 
fi zikai esemény hogyan eredményezhet bennünk tuda-
tosságot. Még egyszer, hogyan, és továbbmenve, egyál-
talán miért is eredményeznek az agyi fi zikai folyamatok 
bármiféle tudatosságot ahelyett , hogy mondjuk minden 
ilyen folyamat valamiféleképpen a „sötétben”, tudatosság 
nélkül történne meg? (A fi zikait itt  mindvégig a mentá-
lissal ellentétbe helyezett  általános ontológiai értelmében 
használom, elvonatkoztatok tehát att ól, hogy az agyi fo-
lyamatok leírása valójában nem egy makro- vagy mikro-
fi zikai, hanem egy neurobiológiai, illetve neurofi ziológiai 
vagy elektrokémiai stb. szintnek felel meg.)

Persze annak az analitikus fi lozófi ai beismerése, hogy 
a tudatosság naturalizálása problémát okoz, meglehetősen 
távol áll még a fenomenológiával való rokonszenvezéstől, 
ugyanolyan távol, mint a fenomenológia a naturalizmustól. 
A tudatosságra természett udományosan, az egyes szám 
harmadik személyű perspektívából rákérdező megköze-
lítés a fenomenológia szempontjából mindig is tévúton 
járt, hiszen a tudatos tapasztalat par excellence a fenome-
nológia, nem pedig a természett udományok hatáskörébe 
tartozik – a felvázolt kudarc csak igazolja ezt a premisszát. 
Ugyanakkor az a hozzáállás, mely szerint a tapasztalathoz 
való egyes szám első személyű viszonyulás is érvénnyel 
bírhat, már egy jelentős analitikus fi lozófi ai engedmény 
a fenomenológiai megközelítés irányában. Ahhoz, hogy 
az analitikus fi lozófi ai és a fenomenológiai diszkurzusok 
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közeledését, a lehetséges kapcsolódási pontokat felmér-
hessük, először is a két tradíció történeti viszonyából szár-
mazó azonosságokat és különbségeket tárgyaló kitérőre 
lesz szükség.

Azonosságoknak márpedig óhatatlanul elő kell for-
dulniuk – az analitikus fi lozófi ai és a fenomenológiai is-
kolák között i ellenségeskedés hagyománya ugyanis több 
szempontból is paradoxális. Husserl és Frege, e két, a XX. 
századot fi lozófi ailag meghatározó „skolasztika” alapítói 
először is mindkett en a matematika fi lozófi ai-logikai meg-
alapozásának a tervezetéből indultak ki; Husserl és Frege 
(sőt Russell) között  továbbá közismerten termékeny esz-
mecsere folyt, hadd említsem itt  csak a fregei anti pszicho-
logizmus döntő hatását Husserlre.11

Az a gyakorta alkalmazott  szembeállítás, mely szerint 
a Husserl és kortársai által művelt fi lozófi a és az angol–
amerikai analitikus fi lozófi a problematikái, megoldásai 
és stílusa között  radikális eltérések és fordulatok volná-
nak, valójában csak egyike a fi lozófi atörténeti bonyolult 
folytonosságokat különféle váratlan fordulatokkal (nem 
egyszer egy mesterét túlszárnyaló tanítvány szellemi atya-
gyilkosságával) dramatizáló narratív kliséknek. Michael 
Dummett , az analitikus fi lozófi a történeti eredeteit elemző 
könyve előszavában – mely könyvben amúgy külön fejeze-
tet szentel Husserlnek – úgy véli, hogy ez a megközelítés 

11  A Husserl–Frege-kapcsolat jól ismert, lásd például Gott lob 
Frege, Edmund Husserl: Correspondance, Trans-Europe-Repress, 
Mauvezin, 1987. Russellnek, miközben pacifi sta tevékenysé-
ge okán 1917-ben börtönben ült, a husserli Logikai vizsgálódá-
sok egy másolata volt a birtokában, és utólag úgy hivatkozott  
rá, mint „monumentális műre”. (Vö. Herbert Spiegelberg: The 
Phenomenological Movement, Martinus Nihjoff , The Hague, 1976, 
I., 93.)
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egy „súlyos történeti torzítás” és az analitikus fi lozófi a 
kialakulásának a valós történeti kontextusát fi gyelembe 
véve az „angol–amerikai” jelző helyett  ildomosabb volna 
legalábbis „angol–osztrák” analitikus fi lozófi áról beszél-
ni.12 Barry Smith még tovább megy és az osztrák fi lozófi á-
nak szentelt kitűnő monográfi ájában13 az osztrák fi lozófi a 
brentanói iskolájában (amelyben Husserl olyanok társasá-
gában szerepel, mint Kasimir Twardoski, a lengyel logika 
és egzakt fi lozófi a XX. századi megteremtője, a Gestalt-
előfutár Christian von Ehrenfels, továbbá Anton Marty, 
Carl Stumpf, Meinong és mások) látja a közép-európai tu-
dományos fi lozófi a, így a bécsi kör logikai pozitivizmusa 
megjelenését is kiváltó nélkülözhetetlen előzményt. (A bé-
csi körrel pedig, mint tudjuk, az analitikus fi lozófi a egyik 
meghatározó származásvonala – a másik a Russell–Moore-
féle vonal – veszi kezdetét.) Hogy némi fogalmunk legyen 
ennek a vitatott , neve szerint Neurath–Haller-tézisnek14 a 
hordejeréről, ez nem kisebb revíziót igényel tőlünk, mint 
hogy például a Carnapnak a fenomenológiához fűződő 
viszonyát példázó bevett  hivatkozás, a heideggeri fi lozó-
fi a metafi zikai nonszenszként való bírálata helyett  sokkal 
inkább a husserli fenomenológia és A világ logikai felépítése 
között i párhuzamosságokra fi gyeljünk.15 

Ha pedig szemügye vesszük a német nyelvű fi lozó-
fi ának a Smith javasolta német és osztrák hagyományok-
ra való felosztásának egynémely ismérvét, mint hogy 

12  Michael Dummett : The Origins of Analytical Philosophy, Harvard 
University Press, Harvard, 1993, 7.

13  Barry Smith: Austrian Philosophy: the legacy of Franz Brentano, Open 
Court, Chicago and La Salle, 1994.

14  Uo., 14–19.
15  Uo., 27.
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például a poszt-kantiánus német idealizmusnak a tu-
dományos empíriától elvonatkoztató transzcendentális 
episztemológiájával és idealizmusával szemben az osztrák 
tradíciót az empirikus tudományhoz való szoros kapcso-
lódás és a kanti fordulat által előidézett  relativizmusokkal 
és historizmusokkal szembehelyezett  realizmus és objekti-
vizmus jellemzik,16 akkor a korai Husserl minden további 
nélkül az utóbbi, az osztrák vagy az „angol–osztrák” anali-
tikus tradícióhoz sorolandó. De ugyanebből a felosztásból 
olvasható ki az is, hogy a transzcendentális fordulat utáni 
Husserl fi lozófi ai att itűdjét – legalábbis metafi zikájában, 
és nem föltétlenül konkrét fenomenológiai leírásaiban – 
immár mennyivel inkább a német fi lozófi ai tradíció hatá-
rozza meg (tudjuk, hogy ezalatt  elsősorban Fichte és Kant 
hatása értendő). E fordulat egyik lényeges eredménye az, 
hogy a husserli antipszichologizmus – nem függetlenül a 
Naturwissenschaften/Geisteswissenschaften polémiától, 
vagyis att ól a többek között  Diltheytól eredő ellentétele-
zéstől, hogy a természett udományok magyarázzák ugyan 
a természeti létezőket, de a szellemtudományok megértik 
a nem természetieket – eltökélt antinaturalizmusba csap 
át. Sőt, a descartes-i „mathesis universalis” programjához 
felzárkózva, Husserl most már a transzcendentális ego im-
manens fenomenológiájában alapozná meg a természett u-
dományokat.17 

16  Uo., 1–5. 
17  Ugyanez a fenomenológiai „fundamentalizmus” köszön aztán 

vissza például a Lét és Idő Heideggerének a természett udomá-
nyok regionális ontológiáit megalapozó fundamentálontógiai 
programjában. Még ha nem is minden esetben tudományellenes, 
ez az att itűd kétségkívül nem segített e elő a természett udomány-
okkal való kommunikáció egy olyan hagyományának a létrejöt-
tét, amely az analitikus tradíciót jellemzi.
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A természett udományokkal való radikális diszkonti-
nuitás tézise az, amely a fenomenológiát a tudományokkal 
való kontinuitást egyaránt programként hirdető osztrák és 
analitikus fi lozófi ai hagyományoktól megkülönbözteti. Az 
analitikus elmefi lozófi a vonatkozásában ez nem keveseb-
bet jelent, mint hogy – amint ezt már futólag jeleztem – 
szemben a husserli transzcendentális tudatnak a természeti 
létezőt és egyben a természett udományokat is megalapoz-
ni hivatott  transzcendenciájával, az analitikus fi lozófusok 
és a kognitív tudósok mindig is az elme naturalizálásának 
a programjából és a természett udomány fi zikalista onto-
lógiából indulnak ki. Vagyis számukra egyáltalán nem a 
transzcendentális tudat konstituálja a valóságot, hanem 
ellenkezőleg: a fi zikai valóság „konstituálja” a tudatot – a 
kérdés csak az, hogyan? Továbbá nem a transzcendentá-
lis tudat fenomenológiája alapozza meg a természett udo-
mányt, hanem fordítva, a természett udomány szolgáltatja 
a tudat megértéséhez a magyarázati kontextust. E két ér-
telmezési horizont radikális ellentéte nem bagatellizálha-
tó, ha az ennek ellenére lehetséges kapcsolódási pontokat 
akarjuk feltárni. A fenomenológia antinaturalizmusát nem 
lehet a szőnyeg alá seperni akkor, ha majd a kognitív tu-
dományba integrálandó naturalizált fenomenológia esélyeit 
mérlegeljük. Noha Husserl fenomenológiája – a fentebb 
részletezett  történeti affi  nitásokkal összhangban – meg-
szívlelendő meglátásokkal szolgál egy analitikus fi lozófi ai 
vagy kognitív olvasat számára, ezenkívül – különösen a 
tudatosság problémájában – kései tudománykritikája sem 
kevésbé épületes (mindezekre később még külön kitérek), 
zsigerileg antinaturalista att itűdje az empirikus tudomá-
nyokkal, így a kognitív tudománnyal folytatott  párbeszé-
det első látásra legalábbis kétségessé teszi. 



22

A testet öltött  másik

Ami az analitikus fi lozófi ai hagyományt illeti, a ma-
gyarázati hátt ér itt  tehát mindig is a természett udomány 
fi zikalista ontológiája. Ezzel önmagában nincs is semmi 
baj, viszont amikor a mentális, illetve a tudatosság problé-
májához érkezünk, ez a megközelítés abszurdumokhoz ve-
zet. Mivel a céh becsülete itt  mindig is megkívánta a „spi-
ritualista” dualizmus radikális elvetését, ezért a mentális 
analitikus fi lozófi ai tárgyalása – az ellenkező végletbe esve 
– sokáig csak egy reduktív fi zikalizmusra korlátozódott : a 
mentális létezése valamiféle metafi zikai illúzió, amely a fi -
zikai létezésre (neurobiológiai korrelátumára) való vissza-
vezetésével szüntethető meg. (A metafi zikai illúzió fogal-
mában egyébként – apropó „radikális fordulatok” – még 
mindig a nyelvanalitikus és a behaviorista att itűd cseng 
vissza.) Sem érzések, sem gondolatok nem léteznek, csak a 
koponyánkban található mintegy százmilliárdnyi neuron 
valóságos. Vagyis a dualizmusból kivezető egyetlen út a 
reduktív fi zikalizmus, a mentális létének a tagadása.18 De 

18  Egy különösen abszurd álláspont az idegtudósok és „idegfi lozó-
fusok” (neurofi lozófusok) által olyannyira kedvelt eliminatív 
materializmus: e megközelítésben a mentálisnak a gondolatok, 
érzelmek nyelvét alkalmazó szubjektív leírása valójában a hét-
köznapi, „népi pszichológia” (folk psychology) mitológiája (pon-
tosabban teóriája, ami máris egy rendkívül vitatható premissza), 
amelyet az idegtudomány fejlődése majd fokozatosan kiiktat 
a harmadik személyű idegtudományi leírás javára. Az persze 
megtörténhet, mondjuk egy idegtudományi konferencia koktél-
partiján, hogy valaki neurobiológiai terminusokban számoljon be 
mentális állapotairól, de az a szcientista látomás, hogy valamikor 
a jövőben majd mindenki így fog kommunikálni, végképp meg-
mosolyogtató. (Képzeljük el például két költőnek az idegsejt-
kisülések és a szinaptikus rések terminológiájában folytatott  esz-
tétikai vitáját – bár nem magától értetődő, hogy a qualiához és 
a népi pszichológiához megátalkodott an ragaszkodó költőknek 
milyen funkciójuk is lehetne ebben a „neuro-utópiában”.)
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a reduktív fi zikalizmus ilyenformán egyszerűen képtelen 
a tudatosság magyarázatára. Képtelen a neuronoktól a ta-
pasztalat tudatosságához eljutni. Mint ahogy képtelen erre 
a mentális egy másik redukcionista megközelítése, a később 
részletezendő kognitív elmemagyarázatokat jellemző funk-
cionalizmus is. Ennek az álláspontnak megfelelően a mentá-
lis állapotok fi zikai állapotok ugyan, de nem erre a fi zikai 
szintre redukálódnak; a mentálist a fi zikai események kö-
zött i oksági összefüggések funkcionális szerveződése defi niál-
ja. (A mentális itt  a szerkezet, a gép analógiájára elgondolt: 
az időmérésre szolgáló óra – készüljön az aranyból, kvarc-
kristályból és mikroprocesszorból vagy akár elemi részecs-
kékből – megfelelő funkcionálását nem fi zikai felépítése, 
hanem az oksági funkciók defi niálják.) Vagyis egy mentá-
lis eseményt tulajdonképpen bármi, neurális vagy számí-
tógépi mechanizmus (a megveszekedett  funkcionalisták 
szerint akár mondjuk egy sörösdobozokból vagy ping-
ponglabdákból álló rendszer is) előidézhet, föltéve, hogy 
egy bizonyos bemeneti inger a megfelelő funkcionális szer-
veződés (oksági összefüggés) közvetítésével a megfelelő 
kognitív viselkedést (kimenetet) idézi elő. A funkcionalista 
redukció bírálatai19 azonban rámutatt ak arra, hogy akár-
csak a fi zikalizmus, a funkcionalista redukció is kifelejti a 
qualiát, vagyis nem ad magyarázatot arra, hogy a kogni-
tív funkciók működését miért és hogyan kíséri a tudatos 
tapasztalat. Bár mind a fi zikalizmust, mind a funkciona-
lizmust többnyire a materializmus elme-ontológiai állás-
pontjához sorolják be, mivel itt  lépten-nyomon a fi zikai és 
a mentális ellentétéről esik szó, ezért én a materializmus 

19  Lásd például Ned Block: Troubles with Functionalism, in: Uő 
(ed.): Readings in the Philosophy of Psychology, Vol. 1, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge, MA, 1980.
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helyett  inkább a fi zikalizmust használom – a „fi zikai”-ra 
utaló általános értelemben – mind a fi zikalizmus, mind a 
funkcionalizmus redukcionista értelmezéseire vonatkozó 
gyűjtőfogalomként.

Amint időközben ezt többen is észrevételezték – leg-
utóbb például Searle20 – fi zikalizmus és dualizmus valójában 
mindkett en „Descartes bosszú”-jának, a karteziánus fogal-
mi ellentételezések ármányának az áldozatai. Az a szubsz-
tancialista előfeltevés, hogy a mentális szigorúan nem fi zi-
kai (szubsztancia), a fi zikai pedig szigorúan nem mentális 
(szubsztancia), elkerülhetetlenül ahhoz a dogmához vezet, 
mely szerint a mentalizmus fi zikalizmusellenességgel, a 
fi zikalizmus pedig mentalizmusellenességgel jár.21 A res 
cogitanstól, a mentális szubsztanciájától Descartes által ra-
dikálisan elkülönített  res extensa fi zikai szubsztanciájával 
magyarázni a mentálist, ahogyan a reduktív fi zikalizmus 
igyekszik, érthető módon csakis kudarccal járhat. A józan 
ész is ezt sugallná, hogy a kétségkívül létező mentális bi-
zonyos nem-reduktív értelemben egy kontinuumot alkot a 
fi zikaival, mint ahogyan nyilvánvaló például az, hogy a 
mentális események, így a tudatosság is összefüggésben 
vannak az agyi neurális mechanizmusokkal. Azaz mind 
a fi zikai, mind a mentális létezését elfogadhatjuk anélkül, 
hogy ez önellentmondáshoz vagy szubsztanciadualizmus-
hoz vezetne. (A nem szubsztancialista alternatívák ana-
litikus palett ája sokszínű: így például érvelhetünk egy 
tulajdonságdualizmus mellett , amelyben a mentális és a 
fi zikai ugyanazon szubsztancia eltérő tulajdonságai; vagy 
egy emergenciaelmélet mellett , amelyben a mentális a fi -
zikainak egy ontológiailag magasabbrendű szerveződése; 

20  John Searle, i. m. 
21  Uo., 14., 26., 54.
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vagy akár egyfajta pánpszichizmus mellett , mely szerint 
a belső, mentális sajátosságok ontológiailag ugyanolyan 
alapvetőek, mint a külső, relacionális fi zikai sajátossá-
gok, vagyis hogy a tudatosságnak egy bizonyos mérté-
ke akár a természet minden szintjén megtalálható stb.) 
A kiút tehát csakis a mentális és a fi zikai, a mentalizmus 
és a fi zikalizmus ellentétének a meghaladása, vagyis a 
reduktív fi zikalizmus elvetése lehet. A tudatosság redu-
kálhatatlanságának a belátása valóban egy fokozatosan 
kibontakozó nem-redukcionista fordulathoz vezetett  az 
analitikus elmefi lozófi ában. Ez a fordulat nyilvánvaló mó-
don a fi zikalizmus immanens (nem pedig fenomenológiai, 
transzcendentális) kritikájával járt. A továbbiakban elő-
ször is egy pár ilyen, az analitikus irodalomban elterjedt 
fi zikalizmusellenes érvet részletezek.

Érvek a tudatosság redukálhatatlansága mellett : 
zombik, színvak idegtudósok, denevérek és a 

tudományfenomenológia

A David Chalmers által kidolgozott  elgondolhatósági 
érv (conceivability argument) a fi lozófi ai zombik22 elgondol-
hatóságával érvel a fi zikalizmus ellen. A zombi egy velem 
(vagy bármely más tudatos emberi lénnyel) fi zikailag haj-
szálpontosan, molekuláról molekulára azonos lény (még 
pontosabban molekuláris struktúráink azonosak), csak-
hogy híján van bármiféle tudatosságnak vagy qualiának. 
Végső soron akár még egy teljességgel zombi világot is 
elgondolhatunk, amelyik az általunk ismertnek a kime-
rítően azonos fi zikai változata volna – világegyetemünk, 

22  David Chalmers: The Conscious Mind, i. m., 94–99.
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naprendszerünk, az óceánok, a földrészek, az állatok és 
nem utolsósorban a fi lozófusok tökéletes másolata, de 
amelyből végérvényesen hiányozna a tudatosság. Egy 
ilyen világban aztán nyilvánvalóan kivétel nélkül min-
denki zombi volna (beleértve természetesen a fi lozófuso-
kat is). (Ugyan kit nem kísértett  meg néha az a gondolat, 
hogy már mindig is egy ilyen zombi világban sínylődünk, 
mi, a tudatosság szolipszistái (sic!)?) Egy példával szem-
léltetve a zombik elgondolhatóságát, miközben én most 
a számítógépem billentyűzetével a megszokott  taktilis, 
képernyőjével az ugyancsak ismerős vizuális észlelési vi-
szonyban vagyok – vagyis ezt a szöveget gépelem – és az 
ablakomon beáradó kellemesen hűs tavaszi szellő fi noman 
meglegyinti homlokomat, továbbá kedvenc zöld teámat 
ízlelgetem, a fi zikailag azonos zombi hasonmásom, egy 
fi zikailag az enyémmel azonos környezetbe belevetve, 
funkcionális szempontból megtévesztően azonos módon 
viselkedne, vagyis egy külső, harmadik személyű leírás 
semmilyen különbséget sem találna sem agyi neurális fo-
lyamataink, sem viselkedésünk között . Ám mindeközben 
hasonmás zombinkban az imént említett  vizuális, taktilis, 
olfaktorikus észleleteket, így a zöld tea ízének, a tavaszi 
szellőnek stb. az észlelését belülről mindezek tapasztalásá-
nak semmiféle tudatossága sem kísérné – „milyen zombinak 
lenni” tapasztalat egész egyszerűen nincs.23

23  Az elgondolhatósági érv elválaszthatatlan az epifenomenalizmustól, 
att ól a megközelítéstől, mely szerint a mentális és a fi zikai közöt-
ti oksági viszony – a karteziánus dualizmusnak azt a központi 
talányát elkerülendő, hogy egyáltalán miként léphet kapcsolatba 
az anyagtalan elme szubsztanciája a test anyagi szubsztanciájával 
– csak egy irányban, a fi zikai felől a mentális irányában hat: fi zi-
kai események mentálisakat előidéznek, de ez fordítva már nem 
lehetséges, a mentális (a fenomenális tudatosság) okságilag nem 
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hatékony. Először is azért, mert ha a fi zikai világ okságilag zárt, 
és a fenomenális tudatosság nem egy fi zikai tény, akkor ez utób-
bi okságilag nem lehet hatékony. Másodszor, ha ragaszkodnánk 
ahhoz, hogy a mentális tudatosság is kihat okságilag a fi zikaira, 
akkor a tudatosság hiánya hasonmásomban, a doppelgänger 
zombiban egy minden bizonnyal kívülről is észlelhető viselke-
désbeli eltérésben nyilvánulna meg, vagyis nem lehetne konzisz-
tensen elgondolni egy zombi világot. (Mondjuk görcsös, szag-
gatott  helyváltoztatás során unos-untalan a nem-zombik életére 
törne, már ahogyan azt legalábbis a hollywoodi fi lmek zombijai 
szokták.) A fenomenális tudatosság az epifenomenalizmus sze-
rint tehát egy amolyan belső fenomenális fi lm, amely a testem 
funkcionális működése eredményeként pereg bennem – miköz-
ben doppelgängeremben konok sötétség honol –, ámde semmi-
lyen hatással sem lehet erre a működésre, vagyis valójában fölös-
leges, egyfajta evolúciós kacat.

Az epifenomenalizmus, mivel a természett udományos fi zi-
kalizmusnak sem mond ellen, miközben másfelől a qualia, a 
tudatosság létezését sem zárja ki, egy meglehetősen népszerű 
álláspont a jelenlegi kognitív elmemagyarázatokban. De ugyan-
akkor korántsem problémátlan. A tudatosság oksági szerepének 
epifenomenalista kizárásával ugyanis a tudatosság léte körüli 
vita egyhamar asztalcsapkodássá fajul: mivel a tudatosságnak 
ilyenformán csak egy osztenzív defi níciója lehetséges, ezért a 
tudatosságpárti tábor csakis a tudatosságnak, a qualiának a sa-
ját belső élményfolyamában való nyilvánvaló önadott ságára, a 
szembenállók pedig arra hivatkozhatnak, hogy márpedig a saját 
belső tapasztalatukban semmiféle qualia sem fordul elő. A hely-
zetet Block anekdotikusan jellemzi: „Azt kérded: Mi az, amit a 
fi lozófusok kvalitatív állapotoknak neveztek el? Azt válaszolom, 

A fi lozófi ai zombi lehetősége nem egy könnyen meg-
kerülhető kihívás a fi zikalista redukcionizmus számára. Ha 
ugyanis a zombik logikailag lehetségesek, akkor a fenome-
nális tudatosság nem azonos a fi zikalizmus magyarázta ob-
jektív fi zikai tényekkel (agyi folyamatokkal). Gondoljuk el,
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hogy F fi zikai esemény (egy agyi folyamat), mely tényle-
gesen (a nem-zombik esetében) együtt  jár M mentális ese-
ménnyel (a tudatossággal), egy zombi esetében M nélkül 
fordul elő. Az világos, hogy M nem fordulhat elő M nélkül, 
vagyis például a zöld tea íze nem fordulhat elő a zöld tea 
íze nélkül. Akkor azonban F egy olyan modális tulajdon-
sággal bír, amellyel viszont M nem, éspedig az M hiányá-
ban való előfordulás lehetőségével. Amiből pedig – Leib-
niz törvényével összhangban, mely szerint bármely x-re és 
y-ra, x akkor és csak akkor azonos y-al, ha x és y összes 
tulajdonságukban megegyeznek – az következik, hogy M 
nem azonos F-fel, behelyett esítve: a tudatosság nem azo-
nos egy fi zikai eseménnyel. Az elgondolhatósági érve ab-
ból indul ki, hogy ha a zombik logikailag konzisztensen 

és csak félig viccesen, amit Louis Armstrong mondott , amikor 
azt kérdezték tőle, hogy mi a dzsessz: ‘Ha meg kell kérdezned, 
akkor soha sem fogod megtudni.’” (Ned Block: Troubles with 
Functionalism., i. m., 278.) Ily módon aztán egyáltalán nem ki-
zárt, de legalábbis nem verifi kálható, hogy a Dennett  csapatkapi-
tány vezett e A csapat (Quine, Rorty, Hofstadter, Churchlandék, 
Andy Clark, Lycan, Rosenthal, Harman és mások), a tudatosság, a 
qualia létezését tagadók, és a Chalmers csapatkapitány irányított a 
B csapat (Nagel, Searle, Fodor, Levine, Pinker, Harnad és mások) 
a tudatosság, a qualia mellett  kardoskodók összecsapásában az 
előbbiek valóban fi lozófi ai – és egyútt al fi lozófus – zombik, míg az 
utóbbiak nem. (A csapatok összeállítását ld. Daniel Dennett : The 
fantasy of fi rst-person science. htt p://ase.tufts.edu/cogstud/papers/
chalmersdeb3dft.htm ) De persze az sem lehetetlen, hogy az utób-
biak egy adott  pillanatban zombikká változtak, de tovább ra is tu-
datosnak vélik magukat, vagy hogy már mindig is zombik voltak, 
és csak a tudatos tapasztalat hallucinatív zavaraiban szenvednek. 
Vagy hogy esetleg mindkét tábor zombikból, vagyis valójában 
nem-zombikból áll. Mindenesetre az egész vita olykor a süketek, 
pontosabban a qualiában részesülő beavatott ak és a hitetlenek kö-
zött i párbeszéd benyomását kelti. 
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(ellentmondásmentesen) elgondolhatóak, akkor a zombik 
létezése metafi zikailag lehetséges. De ha a zombik létezé-
se, azaz a tudatosság és a fi zikai tények (agyi folyamatok) 
egymástól független létezése metafi zikailag lehetséges, ak-
kor nem igaz az, amit a fi zikalizmus állít, hogy a tudatos-
ság és a fi zikai tények szükségszerűen (vagyis nemcsak a 
tényleges, hanem a lehetséges esetekben is) együtt  járnak. 
Vagyis a fi zikalizmus hamis – vagy jelenlegi formájában 
legalábbis nem alkalmas a tudatosság magyarázatára.24 
Chalmers elgondolhatósági érve ugyanakkor csak egyike a 
fi zikalizmus ellen mások által is (például korábban Kripke 
által25) megfogalmazott  modális érveknek.26 Ezek általános 

24  Chalmers antimaterialista érvét, illetve az ebből levezetett  natu-
ralista dualizmusát lásd: David Chalmers: The Conscious Mind, i. 
m., 123–140. Magyarul: David Chalmers: Naturalista dualizmus, 
in: Ambrus Gergely, Demeter Tamás, Forrai Gábor, Tőzsér János 
(szerk.): Elmefi lozófi a. Szöveggyűjtemény, L’Harmatt an, Budapest, 
2008, 386–408. Ford. Eszes Boldizsár.

25  Kripke modális érvének a lényege a következőképpen foglalható 
össze: Nem lehetséges, hogy egy érzet nem jár tapasztalatt al, tu-
datossággal (fájdalom fájdalomtapasztalat nélkül), de lehetséges, 
hogy nem jár együtt  egy agyi folyamatt al (C-rostok ingerlésével). 
Hasonlóképpen, nem lehetséges, hogy egy agyi folyamat nem 
jár együtt  egy agyi folyamatt al (hogy a C-rostok ingerlése nem 
jár együtt  a C-rostok ingerlésével), de lehetséges, hogy nem jár 
együtt  tapasztalatt al (fájdalomtapasztalatt al). Következésképp le-
hetséges, hogy egy érzet nem jár semmilyen agyi folyamatt al, pél-
dául, hogy a fájdalom nem jár semmiféle C-rostok ingerlésével. 
Vagyis, amennyiben minden azonosságnak szükségszerűnek 
(nem csupán ténylegesnek) kell lennie, úgy az együtt  járó agyi 
folyamatok és tapasztalatok azonossága nem szükségszerű, mivel 
lehetséges hogy bizonyos ténylegesen együtt  járó tapasztalatok és 
agyi állapotok egymás nélkül is fennállhatnak. Vö. Saul Kripke: 
Megnevezés és szükségszerűség, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 
113–123. Ford. Bárány Tibor.

26  Kripke és Chalmers modális érveinek a bemutatását a magyar 
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alaptézise a következő: ha lehetséges, elgondolható a tény-
legesen (az aktuális világban) együtt  járó agyi folyamatok 
és tudatos tapasztalatok egymástól független létezése, ak-
kor – szemben a fi zikalizmus alaptézisével – a tudatosság 
és a fi zikai tények (agyi folyamatok) együtt  járása nem 
szükségszerű, vagyis a tudatosságot nem határozzák meg 
szükségszerűen a fi zikai tények. 27

Egy másik fi zikalizmusellenes érv, a tudás érve (know-
ledge argument)28 – valójában gondolatkísérlete, az analiti-
kus irodalomban ez egy különösen népszerű érvelésmód 
– egy fekete-fehér szobában, az idegtudomány apoteózisá-
nak eljövendő boldog korában fogva tartott  briliáns ideg-
tudósról, Maryről szól, aki csak fekete-fehér könyvekből 
és a külső kamerákhoz csatolt fekete-fehér tévéből szerzi 
információit a külvilágról. Idővel Mary egyre több, a szí-
nek és a színlátás fi zikai aspektusaira vonatkozó ismeretet 
sajátít el, mígnem végül az összes, a színlátással kapcsolatos 

szakirodalomban lásd: Ambrus Gergely: A tudat metafi zikája. Ana-
litikus fi lozófi ai elméletek, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 57–78.

27  Az elgondolhatósági érvek prototípusa valójában Descartes El-
mélkedések az első fi lozófi áról VI. Elmélkedésében jelenik meg. Az 
érv – Descartes szubsztanciadualizmus mellett  felhozott  érveinek 
egyike – a következő: mivel világos és elkülönített  ideám van egy-
részt magamról, mint egy nem-kiterjedt és gondolkodó dologról, 
másfelől a testről, mint egy kiterjedt és nem-gondolkodó dolog-
ról, és mivel továbbá bármit, amit világosan és elkülönített en be-
látok (azaz konzisztensen elgondolok), azt Isten megalkothatja 
olyannak, amilyennek belátom (vagyis képes elkülöníteni engem 
a testemtől), ezért az elme a test nélkül, a testt ől reálisan elkülö-
nült szubsztanciaként is létezhet. Vö. René Descartes: Elmélkedések 
az első fi lozófi áról, Atlantisz, Budapest, 1994, 95–96. Ford. Boros Gá-
bor.

28  Franck Jackson: Epiphenomenal qualia, in: Philosophical Quarterly, 
1982/32., 127–136.
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fi zikai (illetve funkcionális) tényt ismeri már, a téma vezető 
nemzetközi szaktekintélyévé nőtt e ki magát. Mégis, ami-
kor első alkalommal lép ténylegesen kapcsolatba a színská-
la összes színében tündöklő külvilággal, a szobáját övező 
virágoskertben, egy vörös rózsa látt án így szól: „Szóval 
ilyen is a vörös tapasztalása”, majd a fűre lenézve hozzáte-
szi, „és ilyen is a zöld tapasztalása”. Úgy tűnik tehát, hogy 
Mary valamilyen teljességgel új tudásra tesz szert a színlá-
tással kapcsolatosan. De hogyan lehetséges ez, hogyha már 
előzőleg is birtokában volt a színlátás fi zikai folyamatai-
ra vonatkozó teljes tudásnak? A Mary által megismert új 
tény semmiképpen sem egy fi zikai vagy funkcionális tény, 
mert ez esetben a polikróm külvilág megtapasztalása előtt  
is már ismert tények egyike kellene, hogy legyen. Akkor 
azonban el kell ismernünk azt, hogy a fi zikai tények nem 
merítik ki a tények univerzumát, azaz hogy a Mary által 
megismert új tény, a „vörös” és a „zöld” tényleges, szub-
jektív megtapasztalása nem magyarázható meg maradék-
talanul egy objektív, fi zikalista leírással. A színlátáshoz a 
szubjektív, fenomenális sajátosságok halmaza, qualia, egy-
szóval a színlátás tudatossága társul, amelyet ezek szerint 
Mary csak a fekete-fehér szobafogságból szabadulván is-
mer meg, amikor ő maga is megtapasztalja azt, hogy milyen 
a különféle színek észlelését „belülről”, az egyes szám első 
személyű perspektívából átélni. A szoba elhagyása előtt  
Mary csupán ezeknek a szubjektív, fenomenális sajátos-
ságoknak az objektív, fi zikai okait, hatásait és az ezekből 
kikövetkeztethető összes fi zikai tényt ismerte, nem pedig 
magukat ezeket a szubjektív, fenomenális sajátosságokat. 
Vagyis a tudás érve általánosabb értelemben arra fi gyel-
meztet, hogy még ha egy bizonyos tapasztalatt al kapcso-
latos összes lehetséges fi zikai, illetve funkcionális ismeret 
birtokában volnánk is, akkor sem tudnánk azt, hogy milyen 
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az a bizonyos tapasztalat, mindaddig, amíg ténylegesen 
meg nem tapasztaljuk azt. Vannak tehát olyan, a tudatos 
tapasztalatt al kapcsolatos tények, amelyek nem vezethető-
ek le a fi zikai tények halmazából. 

Ezekkel a fi zikailag magyarázhatatlan fenomenális 
té nyekkel Thomas Nagel szerint mindenféle objektivista, 
fi zikalista ontológiának alaposan meggyűlik a baja, ugyan-
is ezek csakis abból az egyetlen nézőpontból hozzáfér-
hetőek, amelynek éppenséggel a kiiktatására törekszik 
bármely fi zikalista leírás – a szubjektív, fenomenális pers-
pektíváról van szó. Jackson imént részletezett  tudásérve 
tulajdonképpen Nagel emlékezetes esszéjének, a Milyen 
lehet denevérnek lenni?-nek29 a logikus továbbgondolása. 
Nagel hangadó írása elsőként hívta fel – legalábbis exp-
licit módon – az analitikus fi lozófi a fi gyelmét a tudatos-
ság problémájára,30 problémafelvetése, megfogalmazásai 
(mint például a bevett  fordulatt á vált és általam is itt  már 
többször alkalmazott  „milyennek lenni” kifejezés) ma már 
antológiába illőek, és lépten-nyomon visszaköszönnek az 
utólag kidolgozott  fi zikalizmusellenes érvekben. Érvelé-
sének lényegét a következő passzusban találjuk: „Nem 
lehetséges a tapasztalat fenomenológiai sajátosságait egy 
redukció révén ugyanúgy kiiktatni, mint ahogyan egy 
közönséges anyagi dolog fenomenális sajátosságait egy 

29  Thomas Nagel, i. m. 
30  Különféle korábbi megfogalmazások persze azért léteznek, így 

például már Polányi Mihály is arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a 
testi tapasztalat tudatossága a hallgatólagos tudásnak egy olyan 
dimenzióját implikálja, amely elérhetetlen a külső, neurofi zioló-
giai leírás számára. Polányi Mihály: The structure of consciousness, 
in: Brain, 1965/Vol. LXXXVIII, 799–810. Újranyomva in: Uő: Know-
ing and Being, Routledge, London, 1969, 211–224. htt p://www.
missouriwestern.edu/orgs/polanyi/mp-structure.htm 
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fi zikai vagy kémiai redukcióban kiiktatjuk – nevezetesen 
az emberi megfi gyelők elméjét érő hatásokként magyaráz-
va őket. Ha a fi zikalizmust védelmezzük, akkor maguknak 
a fenomenológiai sajátosságoknak is egy fi zikai leírást kell 
adnunk. De ha ezeknek a szubjektív jellegét nézzük, egy 
ilyen teljesítmény lehetetlennek mutatkozik. Ennek az oka 
az, hogy minden szubjektív fenomén lényegileg egy egye-
di nézőponthoz kapcsolódik, és elkerülhetetlennek tűnik, 
hogy egy objektív, fi zikai elmélet ezt a nézőpontot elhagy-
ja. (…) Ha a tapasztalat tényei – azok a tények, amelyek 
arra vonatkoznak, hogy milyen a tapasztalat a tapasztaló 
organizmus számára – csak egy bizonyos nézőpontból hoz-
záférhetőek, akkor rejtély, hogy a tapasztalat valódi termé-
szete hogyan tárható fel ennek az organizmusnak a fi zikai 
működésében. Az utóbbi a par excellence objektív tények 
tartománya – azoké, amelyek különböző nézőpontokkal 
és eltérő perceptuális rendszerekkel bíró egyedek által is 
megfi gyelhető és megérthető.”31 Míg a fi zikai tények ma-
gyarázatában a fokozatos objektiválás, a fi zikai dolgok fe-
nomenális megjelenésétől való elvonatkoztatás indokolt, 
a fenomenalitás kiiktatása a fenomenális tapasztalat ma-
gyarázatában ahelyett , hogy közelebb vinne a tudatosság 
megértéshez, valójában csak ellehetetleníti azt – pontosan 
a tudatossághoz való hozzáférés egyetlen nézőpontjától 
foszt meg. Itt  a következő ellenvetés hozható fel Nagel 
ellen: abból, hogy a tudatosság és a szubjektív nézőpont 
lényegileg, elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz, 
még nem következik az, hogy ez a nézőpont egyútt al a tu-
datosság megközelítésének egyetlen, kizárólagos nézőpontja 
volna. Ha ezt így elfogadnánk, akkor a tudatosság prob-
lémája, mivel egyfelől a fi zikalista magyarázat meg sem 

31  Thomas Nagel: i. m., 520, 522. (saját fordítás)



34

A testet öltött  másik

közelítheti, másfelől, a fenomenalitás felől pedig csak meg-
tapasztalható, nem pedig magyarázható, valóban megold-
hatatlannak tűnő „rejtéllyé” válik. Noha Nagel kétségkívül 
optimista felhangokat is megüt – így például a szubjektív 
fenomenológia és az objektív fi zika között i szakadék át-
hidalására írása vége fele javasolt „objektív fenomenoló-
gia” spekulatív felvetésében – egyes megfogalmazásai a 
tudatosság problémájára adott  ilyenszerű pesszimisztikus 
konklúziót sugallnak. 

Colin McGinn esszéje32 egy ilyen Nagel-olvasatból ki-
indulva jut arra a szkeptikus következtetésre, hogy a tuda-
tosság problémája végérvényesen meghaladja kognitív ké-
pességeinket. E probléma megoldásában szerinte valahogy 
olyanformán vagyunk kognitíve korlátoltak, mint mondjuk 
egy denevér az einsteini relativitáselmélet megértésében. 
McGinn a kanti magánvaló dologgal, a noumenon meg-
ismerhetetlenségével licitál rá az episztemológiai aszim-
metriára: egyfelől, a fenomenológiai tények felől sohasem 
juthatunk el az agyi neurobiológiai folyamatok magán-
valóságához, másfelől, e folyamatok kívülről megfi gyelt 
fenomenalitása irányából pedig a tudatosság bizonyul 
noumenálisnak (vagyis két episztemológiai aszimmetria – 
elnézést a képzavarért – szimmetriáját állítja). 

Úgy tűnhet, hogy McGinn következtetése a magya-
rázati szakadék közvetlen folyománya. Levin magyarázati 
szakadék érve, idézzük fel, a következőket állítja: egy adott  
fi zikai létezőnek a természett udományos magyarázatában 
nem lehet kétség afelől, hogy a magyarázandó azonos a 
magyarázott al. Így például a víz hétköznapi fogalmának 

32  Colin McGinn: Can we solve the mind-body problem?, in: Mind, 
1989/98., 349–366. Magyarul: Uő: Megoldható-e a test-lélek duali-
tásának rejtélye?, in: Gond, 1999/20., 185–204. Ford. Reke Lajos.
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(színtelen, szagtalan, átlátszó folyadék) a H2O molekuláris 
struktúrájával és a kémia törvényeivel való magyarázata 
esetén nem lehetséges az, hogy a víz ne legyen azonos a 
H2O-val. Ezzel szemben, ha akár a tapasztalat összes lehet-
séges neurobiológiai vagy funkcionális magyarázatát meg 
is adtuk, még mindig lesz értelme annak a további kérdés-
nek, hogy egy adott  agyi neurális mechanizmus hogyan le-
het azonos a tapasztalat szubjektív aspektusával, a tudatos-
sággal. A tudatosság esetében az explanans, valamely agyi 
neurobiológiai folyamat és az explanandum, a tudatosság 
között  tagadhatatlanul magyarázati szakadék tátong. De 
fi gyelem, ebből a magyarázati szakadékból logikailag még 
egyáltalán nem adódik az az episztemológiai következtetés, 
hogy ez a szakadék végérvényesen áthidalhatatlan, mint 
ahogyan ezt a tudatosság McGinn-féle rejtélyközpontú 
felfogása elvi alapokon véli. (A természett udományban 
például egy ilyen következtetést csak egy adott  elképzelés 
lehetetlenségét demonstráló határtétel esetén lehet levon-
ni, amint például a termodinamika második tétele végér-
vényesen kizárja az örök mozgás lehetőségét.) A magyará-
zati szakadék ugyanakkor azt az ontológiai következtetést 
sem indokolja, hogy vagy a hagyományos dualizmushoz 
kell visszatérnünk, vagy pedig valamiféle neodualizmusnak 
kell behódolnunk, és egy eddig ismeretlen külön ontoló-
giai alapelemmel kell áthidalnunk a magyarázati szakadé-
kot. Mondjuk úgy, hogy a tudatosságot hozzáadjuk a vi-
lágegyetem alapvető fi zikai sajátosságainak, a tömegnek, a 
tér-időnek stb. a listájához, mint ahogyan ezt többek között  
Chalmers33 javasolja. Ontológiai vagy episztemológiai ext-
rapolációitól eltekintve mindaz, amit biztosan kijelenthe-
tünk, az csupán a magyarázati szakadék ténye: a szubjektív 

33  David Chalmers: The Conscious Mind, i. m., 126.
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fenomenális, az egyes szám első személyű nézőpont és az 
objektív fi zikai, az egyes szám harmadik személyű néző-
pont között  magyarázati szakadék tátong. Az már valószí-
nűleg az alapvetően problémacentrikus analitikus fi lozó-
fi a történetietlenségével magyarázható, hogy e szakadék 
megállapítását sehol sem kíséri a történeti keletkezésére 
irányuló vizsgálódás. Márpedig e magyarázati szakadék 
genealógiája, például a husserli tudományfenomenológia 
megközelítésében, több tekintetben is az áthidalására tö-
rekvő kísérletek kiindulópontjául szolgálhat.

Husserl ugyanis a Válságban34 pontosan a szubjektív 
fenomenális tapasztalat és az objektív tudományos leírás 
között i szakadékban diagnosztizálja az európai természet-
tudományokban és általában az európai ráció történetében 
jelentkező válság okát. A Válság elemzései szerint a tudo-
mányos objektivitásnak a görög antikvitással kezdődően 
és különösen a reneszánsz korában, Galilei óta kialakult 
fogalma a minden szubjektivitástól és viszonylagosságtól 
mentes valódi, ideális létnek a hipotézisén alapul. Ezt az 
alapvetően platonikus felfogást, a világ igazi, objektív lé-
tének hipotézisét Galilei a matematikai ideális létként téte-
lezett  természetre alkalmazta. A természet matematizálása 
egyfelől a tudományelőtt i hétköznapi életvilág (Lebenswelt) 
szemléleti tapasztalatában adott  pontatlan érzéki alakok-
nak (a többé vagy kevésbé egyenes, kör stb. alakú fi zikai 
testeknek) a geometriai-ideális testekre („tiszta” egyene-
sekre, síkokra és egyéb „tiszta” alakzatokra) való vissza-
vezetésével járt. Ezt a geometriai redukciót másfelől pedig 
az érzéki minőségek (színek, hangok, szagok stb.), vagyis a 

34  Edmund Husserl: Az európai tudományok válsága és a transzcenden-
tális fenomenológia, Atlantisz, Budapest, 1996. Ford. Berényi Gá-
bor, Mezei Balázs, Egyedi András, Ullmann Tamás.
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qualia fi zikai redukciója (testfelületek által visszavert fény-
hullámok hosszúságára, hanghullámokra stb.) kísérte. Az 
érzéki alakok és minőségek tehát a természett udományos 
megközelítés számára csupán a matematikailag leírható 
objektív fi zikai létezőkre utaló merőben szubjektív, relatív 
fenoménekké váltak. Vagyis a mögött es, objektív valóság 
látszataivá. „A jelenségek csak a szubjektumban léteznek: 
csupán oksági következményei a valódi természetben zajló 
folyamatoknak, azok viszont csak matematikai tulajdon-
ságok formájában léteznek. Ha életünk szemlélhető vilá-
ga csupán szubjektív, ez megfosztja értékétől a tudomány 
előtt i és a tudományon kívüli élet összes igazságát is, ame-
lyek életünk tényleges létét érintik. Csak annyiban van 
némi jelentésük, hogy hamis voltuk ellenére mégis homá-
lyosan tudósítanak a lehetséges tapasztalat e világa mögött  
rejlő, hozzá képest transzcendens magánvalóról.”35 Innen 
származik tehát a magánvaló fi zikai létező, a noumenon és 
szubjektív megjelenése, a fenomén között i természett udo-
mányos dichotómia. A tapasztalat fenomenális sajátossá-
gainak, a qualiának, egyszóval magának a tudatosságnak 
a modern természett udomány által a XVII. században vég-
hezvitt  kiiktatása, továbbá a mentálisnak (a res cogitansnak) 
és a fi zikainak (res extensának) – illetve az ezeket leíró fi -
lozófi ai és tudományos megközelítéseknek – a descartes-i 
szétválasztása végül a szubjektív mentális és az objektív 
fi zikai között i szakadékhoz vezetett .

A magánvaló matematikai-fi zikai lét ontológiai hipo-
tézisének szerves folyománya nem csupán a világ kett éha-
sadása szubjektív fenomenalitásra és objektív fi zikai való-
ságra, fenoménre és noumenonra, hanem e kett ő tökéletes 
elkülöníthetőségének, az első személyű tapasztalatnak a 

35  Uo., 78.
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harmadik személyű leírásra való maradéktalan redukál-
hatóságának az episztemológiai alapelve is. Ezt a nyugati 
episztemológiai tradíciót alapvetően meghatározó objek-
tivitáskoncepciót a világot kívülről szemlélő „szem” (ez 
volna a harmadik személyű nézőpont) vizuális metafo-
rája ábrázolja. A szubjektum/objektum e dichotómiájával 
szemben Husserl a Válságban több ízben is egy eredendő 
korrelációra hívja fel a fi gyelmet: az objektív tudományos 
nézőpont és a szubjektív perspektíva lényegi korrelációjá-
ra. A tudós objektív, tudományos nézőpontja szerinte már 
mindig is a hétköznapi életvilág szubjektív-viszonylagos 
apriorijának a horizontjában mozog, innen ered és erre utal 
vissza. Tudjuk, hogy a tudomány teoretikus világhoz-vi-
szonyulását a Lét és Időben Heidegger is a világban-benne-
lét eredendően ateoretikus megértésének egy módosulá-
saként értelmezte. A gondolati elsőbbséggel kapcsolatos 
meddő vitáktól eltekintve itt  azt lényeges kiemelni, hogy 
a tudományos és tudományelőtt i nézőpontok korreláci-
ója mögött  valójában egy még eredendőbb korreláció, a 
szubjektív mentális és az objektív fi zikai (és, amint látt uk, 
egyben fenomén és noumenon) dichotómiáját meghaladó 
intencionalitás, a tudat eredendő tárgyra-irányultságának a 
fenomenológiai alapgondolata húzódik meg.

Husserl szemében ugyanis semmi sem abszurdabb, 
mint noumenon és fenomén, magánvaló objektív lét és 
szubjektív megjelenésének szembeállítása. A husserli feno-
menológiát egy kanti vagy akármely más fenomenalizmustól 
pontosan a lét és a megjelenés tautológiája különbözteti meg: 
nincsen semmiféle fenomenális mögött i noumenális, ma-
gánvaló lét, a fenomenológiai szemléletben a létezők „hús-
vér valójukban” (leibhaft), eredeti szemléleti önadott ság-
ban, egy a priori intencionális korrelációban kapcsolódnak 
a tudathoz. (Innen aztán már csak egy lépés a husserli 
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transzcendentális idealizmus: a tárgyak nemcsak hogy a 
tudatt al egy eredendő intencionális korrelációban, hanem 
csakis a tudat számára léteznek. Vagy másképpen fogal-
mazva, minden világonbelüli értelemképződés a tudat 
intencionális értelemadásából ered. Ennek egy klasszikus 
locusát lásd az Ideen I 49. §-a végén.36) Ebből a szempontból 
Husserl azt az eljárást is következetlennek tartja, amely a 
megjelenés rovására előzőleg konstituált tudományos ob-
jektivitást utólag a fenomenális morfológiák és minőségek 
okával azonosítja. Ahogy ezt az Ideen I 52. §-ban kifejti,37 a 
fi zikai dolog a szubjektív megjelenésben, sőt a priori mó-
don csak ebben adódik eredendő módon, és csak az észle-
leti meghatározott ságok miatt  rendelkezik fi zikai megha-
tározott ságokkal is. 

A világot kívülről reprezentáló objektív „szem” meg-
ismerési viszonyának képtelenségére a XX. században 
paradox módon elsőként magának a fi zikának kellett  rá-
döbbennie: a kvantumfi zikai mérés helyzete – anélkül, 
hogy itt  most a részletekbe és az interpretációs végletekbe 
belegabalyodnánk – egy fenomenológiai megközelítésben 
úgy is leírható, mint megfi gyelő szubjektum (a tudatosság) 
és megfi gyelt kísérleti objektum (egy adott  kvantumfi zikai álla-
pot) intencionális korrelációja.38 Hogy egy ilyen korreláció a 

36  Edmund Husserl: Idées directrices pour une phénoménologie et une 
philosophie phénoménologique pures. Livre I: Introduction générale 
à la phénoménologie pure, Gallimard, Paris, 1950. Trad. par Paul 
Ricoeur.

37  Uo.
38  Lábjegyzetben teszem hozzá, hogy a kísérleti megfi gyelés, a mé-

rés kvantumfi zikai problémáját korántsem a fi lozófi ai interpre-
tációk vitt ék el a „szubjektivizmus” irányába. Már Heisenberg 
korai megfogalmazásai is egy olyan álláspontra utalnak, amelyet 
utólag több fi zikus is, a leghatározott abban talán az Amerikába 
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megfi gyelő szubjektumtól elkülöníthető objektív realitás 
elképzelését legalábbis megkérdőjelezi, az gondolom, nem 
vitatható. A megismerő szubjektum és az objektum töké-
letes elkülöníthetőségének objektivista mítoszát cáfolta 
később a maga során a jelenkori tudományfi lozófi a is: így 
Polányi Mihálynak a megismerés intencionális és szemé-
lyes komponensére és a hallgatólagos tudásra vonatkozó 
meglátásai, Kuhnnak a paradigmatikus látásmóddal kap-
csolatos elemzései stb. 

De a tudományos objektivitásfelfogás mindenekelőtt  
a bennünket foglalkoztató tudatosság esetében bizonyul 
végképp tarthatatlannak. Korántsem szükséges Husserlt 
a fenomén/noumenon megkülönböztetésének elutasítá-
sával egyútt al a fenomenológia említett  tautológiájában 

emigrált „marslakók” egyike, Wigner Jenő képviselt: a mentális 
állapot, a tudatosság módosítja a kísérletileg megfi gyelt kvantum-
fi zikai állapotot. (Vö. Eugen Wigner: Remarks on the mind-
body question, in: Good, I. J. (ed.): The Scientist Speculates, Basic 
Books, New York, 1961.) A kvantumfi zikának a tudatossággal 
való magyarázatát mostanság a fordított , a tudatosságot kvan-
tumfi zikailag magyarázó tendencia váltott a fel. Roger Penrose 
(The Emperor's New Mind, i. m.) például gödeli alapokon érvelve 
(bizonyos matematikai tételek annak ellenére igazak, hogy nem 
következtethetőek ki egy adott  axiomatikus rendszerből) azt 
állítja, hogy a megértés (a tudatosság) nem kikövetkeztethető 
jellege egy ugyancsak nem kikövetkeztethető kvantumfi zikai 
folyamatt al magyarázható: a tudatosság a kvantummechanikai 
hullámfüggvénynek a citoszkeletális mikrocsövekben a gravi-
táció által előidézett  kollapszusából származik. (A tudatosság 
kvantumfi zikai magyarázatai sokak szerint azonban nemhogy 
magyarázzák, hanem éppenséggel megkett őzik a tudatosság rej-
télyét egy másik, a kvantumfi zikai állapot rejtélyével.) A tuda-
tosság és a kvantumfi zikai mérés problémáinak a kapcsolatához 
lásd: David Chalmers: The Conscious Mind, i. m., 333–357.; Michel 
Bitbol: Physique et philosophie de l’esprit, Flammarion, Paris, 2000.
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(lét = megjelenés) is követnünk ahhoz, hogy belássuk: a 
szubjektív megjelenésnek az objektív fi zikai valóságra 
való redukálása a tudatosság vonatkozásában egyszerűen 
nonszensz. Ez a meglátás már Nagel korábban elemzett  
esszéjében is megjelenik: „De miközben jogos ezt a néző-
pontot [a fenomenális tapasztalat szubjektív nézőpont-
ját; az én megjegyzésem – Sz. A.] a külső világ teljesebb 
megértésére való törekvésben kihagyni, nem mellőzhet-
jük állandóan, lévén hogy belső világunknak lényege, és 
nem csupán egy rá vonatkozó nézőpont.”39 Vagyis a nem 
az objektív, hanem a szubjektív valóságot, a tudatosságot 
kutató megközelítésben a szubjektív nézőpont immár nem 
objektiválható. Searle lényegre törő megfogalmazásában: 
a tudományos redukció bevett , a szubjektív megjelenés 
(például hőérzet) és a mögött es fi zikai valóság (a mole-
kuláris mozgások kinetikus energiája) között i megkülön-
böztetésével szemben „[n]em tudjuk ugyanezt a megjele-
nés-valóság különbséget a tudatosság esetében is tételezni, 
mivel a tudatosság magukból a megjelenésekből áll. Ott , 
ahol magáról a megjelenésről van szó, nem tudjuk a valóságot a 
megjelenéstől megkülönböztetni, mivel a megjelenés maga a va-
lóság. […] A redukció sémája általában annak az elvnek az 
elutasításán alapszik, mely szerint egy sajátosság megjele-
nésének szubjektív episztémikus alapjai e sajátosság végső 
konstitutívumának a részei volnának. […] az episztémikus 
alapokat kiiktató redukciók nem működhetnek magukra 
az episztémikus alapokra vonatkozólag. Ezekben az ese-
tekben a megjelenés maga a valóság.”40 Vagy másképpen: 
az önmagában vett  tudatosság magyarázatában nem lehet 
magát a tudatosságot kiiktatni. 

39  Thomas Nagel, i. m., 524.
40  John Searle: The Rediscovery o the Mind, 121–122.
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A tudatosság fi zikalista redukálhatatlansága mellett  
érvelő analitikus fi lozófusok tulajdonképpen arra a szaka-
dékra csodálkoznak rá és próbálják rádöbbenteni olvasóikat 
is, amelyet a fenomenológia megközelítésében magának a 
természett tudománynak az eredendő módszerbeli eltéve-
lyedése eredményezett . Ezzel ismét a már ismerős ellenté-
tet érintjük: miközben az analitikus fi lozófusok számára a 
természeti világ megismerésében a tudatosság zárójelezé-
séből kell kiindulnunk, addig a fenomenológusok ponto-
san a természeti világ és a természett udomány zárójelezé-
sével jutnak el a tudatosság mindenkori kiindulópotjához. 
Ez után a kis tudományfenomenológiai kitérő után az min-
denesetre egyértelművé vált, hogy a természett udomá-
nyos objektivizmus – történetileg tekintve – nem véletlenül 
tehetetlen a tudatosság problémájával szemben: nem lehet a 
tudatosságot egy olyan módszerrel vizsgálni, amelynek alapító 
gesztusa pontosan a tudatosság, vagyis a fenomenális tapasztalat 
relevanciájának a kiiktatása volt. A tudatosság fenoménjéhez 
három évszázaddal e kiiktatását követően visszaérkezve 
be kell látnunk, hogy a tudatosság tanulmányozásában a 
szubjektív fenomenalitás és leírása végképp nem záróje-
lezhető: a tudatosság sem episztemológiailag (lásd a ma-
gyarázati szakadék érvét), sem pedig ontológiailag (lásd a 
a tudás érvét, illetve az elgondolhatósági/modális érveket) 
nem redukálható az objektív fi zikai tényekre. Most pedig 
térjünk át arra, hogy a kognitív tudomány magyarázati 
eljárásai hogyan termelik újra a tudatosság problémáját, a 
szubjektív fenomenalitás és az objektív fi zikai között i ma-
gyarázati szakadékot.
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Magyarázati szakadék a kognitív tudományban

A kognitív tudományban két alapvető magyaráza-
ti paradigma különíthető el.41 A komputacionalista-szim-
bolikus megközelítés (ezt szokták még átfogóan klasszi-
kus kognitivizmusnak is hívni) az elme és a számítógép 
analógiájára épül, az előbbinek egy „computerlike” mo-
delljét nyújtja: az elme működése szimbólumok, repre-
zentációk szabályokon alapuló komputációja. Az emberi 
elme tulajdonképpen úgy működik, mint a Boole-algebra 
matematikai-logikai elveit alkalmazó számítógép, vagyis 
mint egy – a logikai szimbólumok referenciájától nyilván-
valóan elvonatkoztató – szimbolikus logikai rendszer. Az 
elme/számítógép analógia mögött  az az erős feltételezés 
húzódik meg, hogy bár a számítógép csak a szimbólumok 
fi zikai formájával, nem pedig azok jelentésével dolgozik, 
a számítógépi komputáció azért lehet mégis intencioná-
lis (itt : a külvilágra referáló), akárcsak az emberi elme, 
mert a szimbólumok szintaktikai szerkezete az összes re-
leváns szemantikai distinkciót már magában hordozza.42 

41  A két paradigma bemutatásában elsősorban Francisco Varela, 
Evan Thompson, Eleanor Rosch: The Embodied Mind: Cognitive 
Science and Human Experience, MIT Press, Cambridge, MA, 1991, 
3. és 5. fejezetére támaszkodtam.

42  Ezt a mesterséges intelligenciából származó hipotézist Searle 
hírhedt „kínai szoba érve” cáfolta a leghatásosabban: ha egy kí-
naiul nem értő személyt egy kínai szimbólumokkal teli szobába 
zárunk, amelyben ezenkívül még a kínaiul megfogalmazott  kér-
désekre kínaiul válaszoló magyar nyelvű számítógépprogram is 
található, akkor a kívülről érkező kínaiul lejegyzett  kérdésekre a 
szobában található személy által összeállított  írásbeli válaszokat 
nagy valószínűséggel lehetetlen lesz megkülönböztetni egy kínai 
anyanyelvű személy válaszaitól. Ennek ellenére sem a számító-
gépprogram, sem a kínai szobában tartózkodó személy nem ért 
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Megjegyzendő még, hogy a komputacionalisták számá-
ra a biológiai szubsztrátum valójában mellékes, mivel az 
elme működésének megértéséhez csupán a „softwer”, a 
szintaktika lényeges, a „hardwer”, a konkrét agyi neurális 
folyamatok mellőzhetőek. Ez azt eredményezi, hogy ez 
a megközelítés könnyen megfér egy ugyan nem hagyo-
mányos, hanem egy ún. „toleráns” dualizmussal, amely-
ben nemcsak az ember, hanem bármilyen más élőlény, 
számító- vagy akármilyen más gép is gondolkodónak, 
rationale-nak minősíthető, föltéve, hogy az elme softwerje 
futt atható rajta.

A másik paradigma, a konnekcionizmus szerint az elme 
kognitív rendszere nem az explicit szimbólummanipu-
láció egy szabályrendszere, hanem olyan elemi alkotóré-
szek rendkívüli sűrűséggel összekapcsolt hálózata, ame-
lyeknek a lokális működése globális állapotok emergenciáját 
idézi elő. Itt  nyilvánvalóan egy „neuronlike” modellel 
van dolgunk, amely pontosan a komputacionalisták által 
mellékesnek tartott  hardware, az agy metaforájából indul 
ki: a neuronok analógiájára tételezett  elemi és önmaguk-
ban jelentésnélküli összetevők között i kölcsönhatások, 
akárcsak az agyi neurális hálózat, egy magasabb szintű 
emergens sajátosságot, az agy kogníciós folyamatait idézi 

kínaiul, és mivel a számítógép sem tartalmaz többet a kínai szoba 
rendszerénél, világos, hogy egy számítógép sem érthet kínaiul. 
Vagyis a számítógépprogramok szintaktikai struktúrája nem 
elégséges a szemantikához: a számítógépek, eltérően az emberi el-
métől, nem rendelkezhetnek szemantikai tartalommal, a formális 
szimbólumokat a referenciával összekapcsoló intencionalitással. 
Vö. John Searle: Minds, Brains, and Programs, in: Behavioral and 
Brain Sciences, 1980/3., 417–424. Magyarul: John Searle: Az elme, 
az agy és a programok világa, in: Pléh Csaba (szerk.): Kognitív 
tudomány, Osiris, Budapest, 1994, 136–151. Ford. Thuma Orsolya.
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elő. Külön ki kell hangsúlyozni azt, hogy bár a kogníciós 
folyamatok a neurális szint emergens sajátosságai, nem 
redukálhatóak közvetlenül erre a szintre. Vagyis az elimi-
natív materializmust vagy a fi zikalizmust jellemző neuro-
redukcionizmussal szemben, a konnekcionista megközelí-
tés a mentálisnak (vagy a tudatosságnak) egy nem-reduktív 
magyarázatát teszi lehetővé. A konnekcionizmus egyéb-
ként két olyan probléma kezelését is lehetővé teszi, 
amelyekkel kapcsolatosan a komputacionalizmus eleve 
kudarcra volt ítélve. Az első a kogníció időtartamával kap-
csolatos: a szimbólummanipuláció-sorozatban alkalmazott  
szabályokkal operál, de olyan kognitív folyamatok eseté-
ben, amelyek nagyszámú műveletet igényelnek, az egész 
műveletsor lefutására gyakorlatilag nincs idő.43 A neurális 

43  Ez az időbeli korlát a kognitív irodalomban a „százlépéses sza-
bály” formájában ismert. Ez azt mondja ki, hogy a neurális infor-
mációterjedés (az idegsejtkisülések) és a konkrét kognitív folya-
matok (pl. szó- vagy tárgyfelismerés) tényleges időtartamainak 
az összevetése alapján nem lehetséges olyan lineáris kognitív mo-
delleket építeni, amelyek több mint száz lépést tartalmaznának. 
A problémát az okozza, hogy a hagyományos komputacionalista 
modellek logikai műveletsorai rendszerint ennél jóval több mini-
mális lépést tételeznek fel. Meg kell jegyeznem, hogy az én olva-
satomban Heideggernek a teoretikus nyelvi reprezentációt bíráló 
Lét és Idő-beli kalapácsos példái is kitűnően megfelelnek ennek az 
időbeli korlátnak a szemléltetésére (persze, nem egy empirikus, 
kísérleti szinten, hanem, ha úgy tetszik, egy heideggeri gondolat-
kísérlet szintjén): jó esélyünk van például arra, hogy a „dobd ide 
a kalapácsot!” legyen az utolsó mondatunk akkor, ha a levegőben 
felénk tartó kalapácsot nem egy kézhezálló (Zuhanden), pragma-
tikusan használt és már mindig is „értett ” eszköznek vesszük, 
hanem mint egy kéznéllevő (Vorhanden), teoretikusan szemlélt 
tárgyat, a logikai nemfogalomból és a meghatározó jegyekből 
alkotott  explicit teoretikus ítéletben vetjük össze a mentális ka-
lapácsunkkal – ez utóbbi folyamat ugyanis nagy valószínűséggel 
több időt igényel, mint amennyit a kalapács röpte. (Jellemzőnek 
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hálózatot jellemző szimultán, párhuzamos feldolgozás számá-
ra azonban egy ilyen időkorlát nem jelenthet problémát. 
Másrészt, mivel a szimbólummanipuláció lokalizált, a 
szimbólumok vagy a szabályok egy részének a károsodá-
sa a kognitív rendszer működésképtelenségéhez vezet, a 
konnekcionizmus holista leosztott ságú működése viszont 
nagyon jól magyarázza az agynak a károsodásokkal szem-
beni ellenállóképességét, immanens önszabályozását. 

Mindkét kognitív paradigma tulajdonképpen az elme 
egy funkcionalista magyarázatán alapszik. A mentális ese-
mények funkcionalista defi níciója, ha emlékszünk még rá, 
kizárólag oksági: a mentális állapotok között i oksági össze-
függések funkcionális szerveződése meghatározott  kog-
nitív viselkedést idéznek elő. A kognitív funkcionalizmus 
tehát felnyitja az emberi elme behaviorista „fekete dobo-
zát” és a bemeneti ingereket, meg a kimeneti viselkedést 
a benne talált mentális események oksági hálózatára kap-
csolja rá. 

De bármennyire sikeresek is volnának a kognitív vi-
selkedés magyarázatában és előrejelzésében, e kognitív 
funkcionalista magyarázatok egyike sem beszél arról, 
hogy például a percepció, az emlékezet, a gondolkodás 
stb. nem csupán meghatározott  kognitív viselkedést oksá-
gilag előidéző funkciók, hanem olyan kognitív folyamatok, 
amelyeknek a tudatában vagyunk, amelyeket tudatos feno-
menális tapasztalat kísér. A neurális vagy a komputacionális 
mechanizmusok a kognitív funkciók oksági működését 
magyarázzák, de arra a kérdésre, hogy a kognitív funkciók 
működését miért és hogyan kíséri a tudatos tapasztalat – már ha 

találom egyébként – az ontológiatörténeti destrukció fényében – 
azt, hogy a mesterének, Husserlnek a tintatartós, kockás pédáival 
szemben Heidegger már „kalapáccsal fi lozofál”.)
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egyáltalán felteszik ezt a kérdést – már nem képesek vá-
laszt adni. Az elme kognitív működését igen, de azt már 
nem magyarázzák, hogy milyen kognitív elmének lenni, 
milyen a kogníciót belülről, szubjektíve megtapasztalni. 
Itt  voltaképpen még mindig egyfajta behaviorizmussal 
van dolgunk, amelyben a mentális eseményekről való-
jában semmi többet sem állítunk, mint hogy funkciójuk 
okságilag előidézni a kognitív viselkedést. És e viselkedés 
továbbra is a mentális objektív, egyes szám harmadik sze-
mélyű magyarázatának a középpontjában áll. Úgyhogy 
valóban az történhetett , hogy amikor a funkcionalista 
neobehaviorizmus felnyitott a a behaviorista elme „nagy 
fekete dobozát” – Searle malíciózus megjegyzése szerint 
– valójában „nem talált mást benne, csak egy csomó kis fe-
kete dobozt.”44 A kognitív tudomány funkcionalista elme-
magyarázatainak is a már jól ismert szakadékkal, a kognitív 
elme, az oksági funckió és a fenomenológiai elme, a kogníciót 
kísérő szubjektív aspektus, a tudatos tapasztalat között  tá-
tongó magyarázati szakadékkal kell szembenézniük. 

Kognitív tudomány és fenomenológia viszonya. 
A neurofenomenológiai hipotézis

Mindezek után egyáltalán nem meglepő, hogy az 
utóbbi két évtizedben – analitikus fi lozófusok és kognitív 
tudósok részéről egyaránt – egyre gyakrabban megfogal-
mazódik a fenomenológiai, egyes szám első személyű le-
írás kognitív tudományi integrálásának a szükségessége. 
Az első ilyenként értelmezhető korai javaslat valójában 
már Nagelnél is fellelhető, ez a korábban már említett , az 

44  John Searle: The Rediscovery of the Mind, i. m., XII.
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„objektív fenomenológia”-ára vonatkozó fölvetése a Milyen 
lehet denevérnek lenni? végén. A következő Dennett nek45 a 
„heterofenomenológiája” lehetne, de ez valójában az egyes 
szám első személyű („auto-fenomenológiai”) beszámo-
lóknak az egyes szám harmadik személyű leírás „inten-
cionális hozzáállás”-ára (amely az előbbieket olybá veszi, 
mintha azok intencionálisak és tudatosak lennének, noha 
ez egy illúzió) való redukciója. (Dennett  különben enyhén 
szólva elhamarkodott an és igazságtalan érvek alapján veti 
el a fenomenológiai hagyományt, amely az ő elképzelésé-
ben egyfajta szigorúan egyedileg tapasztalható, ineff ábilis 
qualiának a bármiféle tudományos szigort mellőző, az 
impresszionizmushoz hasonlítható vizsgálata lehetett .) 
Searle-nek a mentális redukálhatatlanul egyes szám első 
személyű ontológiáját hangsúlyozó „biológiai naturaliz-
musa”,46 Chalmersnek a tudatosság „nehéz problémáját” 
elemző munkái,47 vagy Flanagannak a „természetes mód-
szere”, amely a fenomenológia, a kognitív tudomány és az 
idegtudományok között i „refl ektív equilibrumra” törek-

45  Daniel Dennett : Consciousness Explained, i. m. A heterofenome-
nológiai módszer és a fenomenológiai, egyes szám első személyű 
tapasztalatleírás (illetve általában a fenomenológiai fi lozófi a) 
viszonyáról újabban lásd a Phenomenology and the Cognitive Sci-
ences különszámát: Phenomenology and the Cognitive Sciences. Spe-
cial Issue on Dennett  and heterophenomenology, 2007/6./1–2.

46  John Searle: The Rediscovery of the Mind, i. m.
47  David Chalmers: Facing up to the problem of consciousness, in: 

Journal of Consciousness Studies, 1995/2., 200–219. Újranyomva in: 
Jonathan Shear (ed.): Explaining Consciousness: The Hard Problem, 
i. m. htt p://consc.net/papers/facing.pdf Uő: The Conscious Mind, 
i.m. Uő: How can we construct a science of consciousness?, in: 
Uő: The Character of Consciousness, Oxford University Press, New 
York, 2010, 38–58. htt p://consc.net/papers/scicon.pdf
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szik,48 mind olyan álláspontok, amelyek explicit módon a 
fenomenológiai, egyes szám első személyű leírás alapvető 
volta mellett  érvelnek. 

A fenomenológiai nézőpont valorizálását javasló anali-
tikus fi lozófusok közül azonban sokan még csak nem is utal-
nak a fenomenológiai mozgalom tapasztalati leírásainak a 
korpuszára. Ezért aztán egyesek meg sem haladják az elvi 
deklaráció szintjét, mások pedig, olykor például Searle,49 a 
fenomenológiai spanyolviaszt kényszerülnek feltalálni. Ez 
az ignorancia már csak azért is érthetetlen, mert időközben 
analitikus fi lozófi ai berkekben is végbement a fenomenoló-
giának egy szerény, de jelentős reneszánsza, amely a kogni-
tív tudomány fi gyelmét sem kerülte el. 

A meghatározó előzmények közül az ún. kaliforniai is-
kola (Dagfi n Føllesdal, Hubert Dreyfus, Ronald McIntyre, 
Izchak Miller, és David Smith) analitikus Husserl-olvasatát 
kell kiemelni: Føllesdal és McIntyre a fregei lingvisztikai 
aktus és a husserli intencionális aktus között  vonható pár-
huzamra hívták fel a fi gyelmet, nevezetesen a Sinn (jelen-
tés, értelem) és Bedeutung (jelölet, referencia) fregei, illetve 
a noéma, az intencionális aktus tárgyoldala és tárgya közöt-
ti husserli distinkciók analógiájára.50 

A husserli fenomenológia első explicit kognitív ol-
vasata Hubert Dreyfusnak, a mesterségesintelligencia-
kutatás legkorábbi fi lozófi ai bírálójának tulajdonítható, 

48  Owen Flanagan: Prospects for a Unifi ed Theory of Consciousness, 
in: Ned Block et al. (eds.): The Nature of Consciousness, i. m., 97–109.

49  Lásd pl. a tudat szerkezetét elemző 6. fejezetet in: John Searle: The 
Rediscovery of the Mind, i. m., 127–149.

50  Føllesdal és McIntyre vonatkozó írásait lásd in: Hubert Dreyfus 
(ed.): Husserl, Intentionality and Cognitive Science, MIT Press, Cam-
bridge, 1982.
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aki kétségkívül alapvető hatással volt a fenomenológia 
és a kognitív tudomány közeledésére.51 Dreyfus szerint 
az emberi megértés a testi tapasztalatok, továbbá a tár-
sas és kulturális tanulás folyamata (fenomenológiailag: 
a pre-teoretikus testi-társas-kulturális világban-benne-
lét) során kialakuló – nem tárolt elméleti kijelentések és 
szabályok alkalmazására, hanem egyfajta „holisztikus 
hasonlóságfelismerés”-re épülő – készségjellegű, szituatív 
„know how”. Egy olyan hétköznapi, gyakorlati hátt értu-
dás, amely, akárcsak a witt gensteini „életforma”, sohasem 
tehető explicitt é szimbolikusan kódolt reprezentációk (té-
nyekről szóló elméleti kijelentések) és szabályok formájá-
ban, ahogyan azt a korabeli mesterségesintelligencia-prog-
ramok feltételezték.52

Kognitív tudomány és fenomenológia viszonyában az 
utóbbi másfél évtized kétségkívül legjelentősebb, fordula-
tot hozó fejleménye a fenomenológia kognitív tudományos na-
turalizálásának a Francisco Varela és mások által kidolgozott  
programja.53 Figyelem, explicit naturalizálási kísérlett el 

51  Bár ez a hatás – legalábbis Husserl vonatkozásában – nem ne-
vezhető föltétlenül pozitívnak, ugyanis Dreyfus egyfajta ős-
komputacionalistaként bírálja Husserlt: Føllesdal és McIntyre 
imént említett  husserli noéma = fregei Sinn értelmezéséből kiin-
dulva úgy véli, hogy a világot reprezentáló noémák Husserlnél 
egy olyan logikai-grammatikai rendszerbe szerveződnek, amely 
analógiába helyezhető a mesterséges intelligencia adatbázisaival. 
Lásd pl. Dreyfus előszavát az általa szerkesztett  Husserl, Intention-
ality, and Cognitive Science gyűjteményes kötethez, uo.

52  Hubert Dreyfus: What Computers Still Can’t Do. A Critique of Arti-
fi cial Reason, MIT Press, Cambridge, MA, 1992. Hubert Dreyfus: 
From micro-worlds to knowledge representations: AI at an im-
passe, in: John Haugeland (ed.), Mind Design II, MIT Press, Cam-
bridge, MA, 1997, 161–205.

53  Jean Petitot, Francisco Varela, Bernard Pachoud, Jean-Michel 
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van dolgunk; bár utólag sokat árnyalnak rajta, az elméle-
ti manifesto (a programatikus alapkönyv, a Varela, Petitot 
és mások által szerkesztett  Naturalizing Phenomenology 
közös előszava54) szerint a szándék a res cogitansnak, az 
elmének az agy res extensájára való visszavezetése. Mint 
tudjuk, Husserl már a cogitansnak a res-ként való minő-
sítésénél tiltakozna – a tudat világonbelüli dologként 
való azonosításánál csúszott  el Descartes is, a dubitóból 
egy képtelen transzcendentális realizmusba esve vissza. 
Vagyis itt  rögtön az a kérdés vetődik fel, hogy Husserl 
közismert antinaturalizmusát fi gyelembe véve ez a vál-
lalkozás nem egy contradictio in adjecto, fából vaskarika?55 

Roy (eds.): Naturalizing Phenomenology: Contemporary Issues on 
Phenomenology and Cognitive Science, Stanford University Press, 
Stanford, 1999.

54  Jean-Michel Roy, Bernard Pachoud, Jean Petitot, Francisco Varela: 
Beyond the Gap: An Introduction to Naturalizing Phenomenol-
ogy, in: Jean Petitot et al. (eds.): i. m., 1–80.

55  Minden bizonnyal így vélekedne erről a programról például Paul 
Ricoeur, a francia fi lozófi a doyenje, a fenomenológiai herme-
neutika ismert élfi gurája, aki a Jean Pierre Changeux-vel, nem 
kevésbé jeles idegtudóssal folytatott  beszélgetésében (Jean-
Pierre Changeux, Paul Ricoeur: Ce qui nous fait penser. La nature 
et la régle, Éditions Odile Jacob, Paris, 1998.), bár fi gyelemreméltó 
tájékozott ságról és interdiszciplináris hajlamról tesz tanúságot, 
valójában nem sokat tágít att ól a kezdeti meggyőződésétől, hogy 
az idegtudománynak az objektív fi zikai testre (Körper) vonat-
kozó neurális diszkurzusa és a fenomenológiának az eleven, saját 
testre (Leib) irányuló mentális diszkurzusa egy meghaladhatat-
lan szemantikai (nem ontológiai) dualizmust képviselnek. Miu-
tán fölveti a két heterogén perspektívát meghaladó „harmadik” 
diszkurzus lehetőségét, Ricoeur sietve hozzáfűzi, hogy „(…) fi lo-
zófusként nyomatékos agnoszticizmusomnak kell hangot adnom 
egy olyan felülnézeti diszkurzus lehetőségével kapcsolatosan, 
amelyből bepillantást nyernék annak a lényegi egységébe, amely 
hol neurális rendszerként, hol mentális élményként jelenik meg 
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Egyáltalán nem, állítják a szerzők, és álláspontjukat két 
megközelítésben is argumentálják. Először is, ami az on-
tológiai vonatkozásokat illeti, a fenomenológia naturali-
zálása nem egyenértékű a fenomenológiai tapasztalatnak 
a neurobiológiai korrelátumára, a mentálisnak a fi zikaira 
való visszavezetésével. Vagyis, akárcsak a korábban elem-
zett  konnekcionizmus esetében, itt  is egy nem-reduktív 
naturalizmusról van szó, amely távol áll bármiféle re-
duktív fi zikalista redukciótól, illetve a mentális és a fi zi-
kai dualista szembeállításától, amelyek – mint láthatt uk 
– valójában kölcsönösen összefüggnek. A fenomenológia 
naturalizálása a mentálisnak egy ontológiai újrakategorizá-
lásával jár együtt : ahogy például az elméleti biológiában 
az anyag és az élet között i ellentét irrelevánssá vált, úgy 
ehhez hasonlóan az önszervező vagy komplex rendszerek 
kognitív tudományi alkalmazása a mentális és a fi zikai el-
lentétét meghaladó leírásokhoz vezett ek, amelyekben egy 
entitás mind az anyag, mind az elme jellemzőivel egyaránt 
rendelkezhet, a között ük levő látszólagos heterogenitás 
ellenére. 56 Az elméleti hátt ér itt  a Humberto Maturana és 
Francisco Varela által kidolgozott  autopoietikus rendsze-
rek elmélete: az élő szervezetek (a paradigma az élő sejt) 
olyan önszerveződő, önmagukat mint autonóm identitást 
folyamatosan létrehozó, ön-alkotó (auto-poietikus) rend-
szerek, amelyeknek az anyagi, fi zikai-kémiai szubsztrá-
tumból való emergenciája egyben a korrelatív kognitív 

számomra.”(uo., 39.). Ricoeur agnoszticizmusa sok tekintetben 
McGinn szkepticimusához hasonlít, azzal a különbséggel, hogy 
Ricoeur az episztemológiai aszimmetriát expliciten a husserli 
testfenoménnek, a Leib/Körper kett ősségnek a radikális diszkon-
tinuitásként való értelmezésével támasztja alá. 

56  Vö. Jean Petitot et al (eds.): i. m., 46–49.
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környezővilág ko-emergenciájával, felfedésével jár. Az 
autopoiézis-elmélet tehát egy erős folytonosságot téte-
lez az élet és a mentális, az elme között : az autopoietikus 
rendszerek egyben kognitív rendszerek, az élet folyamata 
egyben mindig a megismerés folyamata (szlogenszerűen: 
„living is knowing/sense-making”).57

Az ontológiai újrakategorizálás másfelől azt eredmé-
nyezi, hogy a naturalizált fenomenológia episztemológiai 
szempontból sem reduktív: az emberi tapasztalat, illetve e 
tapasztalat leírása mind a mentálisat, mind a fi zikait komp-
lementárisan magában foglalja. A nem-reduktivitás tézise 
azonban kölcsönös, nemcsak az objektivista fi zikalizmust, 
hanem a mentalista redukciót, a fenomenológia transz-
cendentális szubjektivizmusát is elveti, amely az emberi 
tapasztalatnak a szubjektív leírását tartja megalapozónak. 
A naturalizálás itt  a fenomenológiai és a kognitív neurobiológiai 
leírás kölcsönös meghatározott ságát, egy olyan kölcsönhatást fel-
tételez, amelyben egyik leírás sem alapozza meg a másikat, egyikük 
sem redukálható a másikra. Ez viszont azzal jár, hogy a feno-
menológiai leírás szintjét valahogyan össze kell kapcsolni a 
tapasztaló szervezet neurobiológiai folyamatainak a szint-
jével, a transzcendentálisat a természetivel. Közbe kell vet-
nem, hogy egy ilyen korreláció Husserl számára egy alap-
vető kategóriahiba volna, ugyanis míg a természeti régió 
eseményeit a kauzalitás kapcsolja össze, a transzcendentá-
lis szférában ezt a szerepet a kauzalitásra vissza nem vezet-
hető motiváció látja el. (lásd pl. az Ideen II. 56. §-át58) Varela és 

57  Humberto Maturana, Francisco Varela: The Tree of Knowledge. The 
Biological Roots of Human Understanding, Shambala, Boston, 1987; 
Francisco Varela: Autonomie et connaissance: essai sur le vivant, 
Seuil, Paris, 1989.

58  Edmund Husserl: Idées directrices pour une phénoménologie 
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társai, a husserli pszicho-fenomenológiai párhuzamosság 
tézisére hivatkozva mégis úgy gondolják, hogy igenis le-
hetséges a transzcendentálisat a pszichológiain keresztül 
az empirikussal összekapcsolni. E párhuzamosságtézis 
szerint ugyanis a fenomenológiai leírás egy pszichológiai 
szinten, vagyis a természetes beállítódásban természeti lé-
tezőnek tételezett  pszichikum szintjén megismételhető (vö. 
a Karteziánus Elmélkedések 57. §-ával59). Ha pedig a transz-
cendentális átfordítható a pszichológiaiba, ez utóbbi a 
maga során immár összekapcsolható a kognitív tudomány 
empirikus szintjével. A transzcendentális fenomenológiai 
leírást tehát a pszichológiai tudathoz, és ennélfogva egy 
természeti szervezethez tartozóként lehet elemezni – ebben 
az értelemben vethetők alá az egyes szám első személyű ta-
pasztalatok és leírások egy nem-reduktív naturalizálásnak. 
Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a testi tapasztalat, a 
megtestesülés problematikája mind a kognitív tudomány, 
mind a fenomenológiai leírás közzépontjába kerül.60 (Erre 
hamarosan még kitérek.)

et une philosophie phénoménologique pures. Livre II: Recherches 
phénoménologiques pour la constitution, Presses Universitaires de 
France, 1982, Paris. Trad. par Eliane Escoubas.

59  Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések, Atlantisz, Budapest, 
2000. Ford. Mezei Balázs.

60  A fenomenológia naturalizálásának a programjával kapcsolatos 
aktuális álláspontokról, illetve a fenomenológia és az empirikus 
kognitív tudományok között i interakcióra vonatkozó külön-
böző konkrét módszertanokról lásd: Dan Zahavi: Naturalized 
Phenomenology, in: Shaun Gallagher, Daniel Schmicking (eds.): 
Handbook of Phenomenology and Cognitive Science, Springer, 
Dordrecht-New York-Heidelberg-London, 2010, 3–19; Shaun 
Gallagher, Dan Zahavi: The phenomenological mind. An Introduction 
to Philosophy of Mind and Cognitive Science, Routledge, London, 
2008, 2. fejezet. Magyarul: Shaun Gallagher, Dan Zahavi: A feno-
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Ami most már a fenomenológiai és a kognitív tudomá-
nyi leírások között i kommunikáció konkrét módszertanát 
illeti, itt  több megközelítés különíthető el. Egyes szerzők 
meghatározott  neurális reakciók vagy struktúrák lokali-
zálásával – mint például az illuzórikus kontűrök észlelé-
sekor aktiválódó sajátos neuronok lokalizálása a vizuális 
agykéregben – akarják a fenomenológiailag észleltet a 
neu  rális szubsztrátummal összekapcsolni. Olyan össze-
kapcsoló állításokról van szó, amelyek a következő formát 
öltik: (A olyannak látszik, mint B) (A magyarázza B-t), 
ahol „A” neuropszichológiai eseményeket és „B” feno-
menális eseményeket jelöl, az implikációs operátor pedig 
kondicionális értelemmel bír: ha az empirikus események 
„olyannak látszanak”, mint a fenomenális események, ak-
kor ez utóbbiakat az előbbiek magyarázzák.61 De ezek az 
összekapcsoló állítások nem magyarázzák sem a lokalizált 
neurális egységeknek az agy többi részével való viszonyát, 
és ami még lényegesebb, azt sem, hogy tulajdonképpen mi 
teszi őket tapasztalati eseményekké. Vagyis a maguk során 
ismét csak újratermelik a magyarázati szakadékot – mint-
ha csak a fenomenológiainak álcázott  régi jó ismerőssel, az 
eliminatív materializmussal találkoznánk újra.

Mások egy olyan izomorfi zmus felé lépnek tovább, 
ahol már nem a neurális és a kognitív esemény szintjén, ha-
nem a strukturális magyarázati szinten korrelál a kognitív 

menológiai elme. Bevezetés az elmefi lozófi ába és a kognitív tudományba, 
Lélekben Ott hon Kiadó, Budapest, 2009. Ford. Váradi Péter. 

61  Vö. Francisco Varela: Neurophenomenology: A methodological 
remedy for the hard problem, in: Journal of Consciousness Studies 
3 (1996), 330–350. Újranyomva in: Jonathan Shear (ed.): i. m, 337–
357. Magyarul: Uő: Neurofenomenológia. A nehéz probléma egy 
metodológiai orvoslása, in: Kellék, 2002/22., 123–160. Ford. Szigeti 
Att ila.
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empíria és a fenomenális tapasztalat. Ebben az elképze-
lésben a neurális szint megfelelő magyarázati mechaniz-
musának a beazonosításában a kognitív idegtudósoknak 
fi gyelembe kell venniük a fenomenológiai evidenciákat. 
A husserli időelemzés például arra utal, hogy az időta-
pasztalat sokkal inkább a dinamikus komplex rendszerek 
kognitív modelljével – mintsem egy komputacionálissal – 
vizsgálható.62 Ez a megközelítés, azon túl, hogy ismét csak 
egyfajta elmésebb pszicho-neurális azonosságelméletként 
értelmezhető, a két leírás között i diszciplináris határokat 
áthághatatlannak tartja: egy közösen osztott  logikai és 
episztemológiai kereten belül a fenomenológia az egyes 
szám első személyű leírásokat, a kognitív tudomány a har-
madik személyű leírásokat szolgáltatja, amelyeket statikus 
módon egymáshoz rendelünk.

A kognitív idegtudomány és a fenomenológia egy-
másba kapcsolására tett  legeredetibb javaslat kétségkívül 
Francisco Varela ún. neurofenomenológiai63 programja. En-
nek szándéka a két leírás ellentétének vagy statikus egy-
máshoz rendelésének logikáját az egymást kölcsönösen 
generáló potenciáljuk irányában meghaladni. De még 

62  Tim Van Gelder: Wooden iron? Husserlian phenomenology meets 
cognitive science, in: Jean Petitot et al. (eds.): i. m., 245–265. htt p://
sites.google.com/site/timvangelder/publications–1/wooden-iron

63  Francisco Varela: Neurophenomenology, i. m.; Uő: The Natu-
ralization of Phenomenology as the Transcendence of Nature: 
Searching for generative mutual constraints, in: Alter: Revue de 
Phénoménologie, 1997/5., 355–381. A neurofenomenológiai pro-
gram és kutatások egy újabb keletű összefoglalását lásd: Evan 
Thompson, Antoine Lutz , Diego Cosmelli: Neurophenomenol-
ogy: An Introduction for Neurophilosophers, in: Andrew Brook, 
Kathleen Akins (eds.): Cognition and the Brain. The Philosophy and 
Neuroscience Movement, Cambridge University Press, New York, 
2005, 40–97.
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mielőtt  ezt kifejteném, először is részletesebben ki kell 
térnem a „neurofenomenológus” általános elméleti elő-
feltevéseire. Varela elsősorban a megtestesült (embodied) 
kogníció, az ő elnevezésében enaktív64 kognitív tudomány 
meghatározó fi gurájaként ismert.65 A megtestesült elme 
elképzelésére mindenképpen ki kell térnem, mert amint 
említett em, a testi tapasztalat, a megtestesülés fenomenológi-
ája támasztja alá a fenomenológia és a kognitív tudomány 
egymásbafonódását. 

A megtestesült elme megközelítése osztja a konnek-
cionizmus emergencia-fi lozófi áját (tehát a mentális nem-
reduktív megközelítését is) és az önszervező rendszerek 
magyarázati alkalmazását. Meghatározó jegye azonban az, 
hogy ugyanakkor alapjaiban elhibázott nak tartja mind a 
konnekcionizmus, mind a komputacionalizmus alapbeál-
lítódását meghatározó reprezentacionalizmust. A para digma 

64  Az enaktivizmus kifejezés az angol „to enact” (ebben a kontex-
tusban = egy aktust beteljesíteni) igéből származik, és Varelánál 
arra utal, hogy a kognitív ágens nemcsak passzívan tükrözi, rep-
rezentálja a világot, hanem aktívan hozzájárul környező világa 
emergenciájához, úgymond enaktálja azt.

65  Az enaktív kognitív tudományhoz lásd Francisco Varela, Evan 
Thompson és Eleanor Rosch alapvető, ma már klasszikusnak 
számító művének, az Embodied Mind-nak a 8–9. fejezetét, in: Fran-
cisco Varela et al.: i. m. Egy újkeletűbb, az autopoiézis-elméletet, 
az enaktív kognitív tudományt és a fenomenológiát integráló 
bemutatás: Evan Thompson: Mind in Life: Biology, Phenomenology 
and the Sciences of Mind, Harvard University Press, Cambridge, 
MA, 2007. A megtestesült elme/kogníció kutatási programjainak 
egy alternatív – immár ugyancsak klasszikus – bemutatásához 
(amely sem az enaktivisták reprezentációkritikáját, sem a feno-
menológiai, első személyű tapasztalatleírás mellett i elkötelező-
désüket nem osztja) lásd: Andy Clark: Being There. Putt ing Brain, 
Body, and World Together Again, The MIT Press, Cambridge, MA, 
1997.
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programatikus kifejtésében, A megtestesült elme (The 
Embodied Mind) című meghatározó munkájukban, Varela 
és társai explicit szándéka mind az eleve adott  külső vi-
lág sajátosságainak a passzív tükrözését állító realizmus, 
az elmének, mint „speculum mundi”-nak a Szküllájától, 
mind az eleve adott  belső világnak a projekcióját állító ide-
alizmus, a világ által tükrözött  elmének a Kharübdoszától 
egyaránt megszabadulni.66 A szubjektivizmus és az objek-
tivizmus e két reprezentacionalista végletével szemben a 
megtestesült kogníció álláspontja elme és világ eredendő 
egymásba szövődése, a kogníció heideggeri értelemben 
vett  világban-benne-léte (in-der-Welt-Sein) mellett  érvel. 
A megtestesült elme teoretikus kifejtése – amint az már 
sejthető – sok tekintetben adósa a Lét és Időben olvasható 
heideggeri környezővilág-elemzésnek. Ismert, hogy a vi-
lághoz való viszonyulásmód Heidegger szerint korántsem 
egy objektív világnak az elkülönített , világtalan szubjek-
tumban való reprezentációja, hanem a világban-benne-
létnek a pragmatikusan használt eszközök utalásrend-
szerében való nem-tematikus feloldódása. A heideggeri 
jelenvalólét már mindig is megértően viszonyul a világ-
hoz: már a nyelvi-teoretikus reprezentációt (a szubjektív 
mentálisnak és az objektív fi zikainak a teoretikus ítélet 
igazságában való megfelelését) megelőzően is érti környe-
zővilágát, eredendően ott honosan tesz-vesz benne. A te-
oretikus reprezentációval szemben elsődlegesnek tétele-
zett  heideggeri előmegértés kognitív olvasatban a tudni mit 
(know what) explicit, propozicionális tudásánál (a hagyo-
mányos komputacionalista kogníciónál) alapvetőbb tudni 
hogyan (know how) hátt értudásnak (background knowledge) 
felel meg. (A tudni mit/tudni hogyan distinkció mondjuk 

66  Vö. Varela et al.: i. m., 172.
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a szimbolikus logikai példák megoldása és a biciklizés 
között i különbségnek feleltethető meg.) A megtestesült 
kogníció gondolata tehát egy első, általános megközelí-
tésben hermeneutikai értelemmel bír: a kogníció elválaszt-
hatatlan a tág értelemben vett  testiségtől – a szubjektív 
nézőpontba, saját testbe, a fi zikai és társas-kulturális, a 
nyelvet és a történetiséget is magába foglaló világba való 
belevetett ségtől, a megismerés hermeneutikai szituáltsá-
gától. A kogníció eredendő élet- vagy környezővilágbeli 
meghatározott ságának a kihangsúlyozásával – ideértve 
a tudós kognícióját is – Varela egyértelműen a szubjektív 
tapasztalatt ól független objektív, harmadik személyű né-
zőpontnak a husserli és heideggeri eredetű kritikájához 
zárkózik fel: e korábban érintett  kritika szerint a szubjek-
tum/objektum dichotómiájának és elkülöníthetőségének 
a dogmáját eredendő intencionális korrelációjuk (legyen 
bár az a heideggeri világban-benne-lét világra kiterjesztett  
intencionalitása) gondolatával kell felcserélni. 

Megismerő szubjektum és világ hermeneutikai értel-
mű egymásba szövődése egy második megközelítésben 
konkretizálódik, amely a szubjektum biológiai testisége 
és a környezete között i kapcsolat dinamikájára összpon-
tosít. A Maturanával együtt  kidolgozott  autopoietikus rend-
szerek elméletére alapozva, Varela itt  a kognitív ágens és 
környezete között i folytonos strukturális összekapcsolódást 
(structural coupling), és ennek közegét, a világgal való ál-
landó szenzomotoros kölcsönhatást hangsúlyozza. Ami az első 
terminust illeti, egy kognitív rendszer és környezete közöt-
ti kölcsönhatás addig minősül strukturális összekapcsoló-
dásnak, amíg egy kölcsönös meghatározott ságban mindket-
ten kölcsönösen egymáshoz idomulnak. Az autopoietikus 
rendszerek esetében nem az történik, hogy adva van egy 
objektív környezet, amely determinisztikusan előírja az 
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autopoietikus rendszer fejlődését, hanem a rendszer át-
alakulásai során maga a környezet is átalakul; az objektív 
sajátosságoknak tartott  környezeti adott ságok valójában az 
élő szervezet és környezete között i harmonikus egymásba 
fonódás, kölcsönös meghatározott ság hosszú történetének 
az eredményei. Evolúciós szempontból itt  az eleve adott , 
objektív környezethez való adaptáció hagyományos felfo-
gása helyett  inkább egyfajta kölcsönös adaptációról kellene 
beszélni, amelyben az élő szervezet mintegy egyidőben 
az evolúció szubjektuma és objektuma. Az autopoietikus 
rendszerek és környezetük egymást kölcsönösen megha-
tározó viszonya tehát egy olyan alapvető körkörösséget és 
ko-emergenciát67 ír le, amelyet talán az Escher-képek ör-
vényszerű körkörösségével, így például az egymást rajzoló 
kezek jól ismert ábrázolásával lehet a leginkább szemlél-
tetni. 

Egy olyan ko-emergenciáról van szó, amelyet a kog-
nitív rendszer oldaláról a másodikként említett  szenzo-
motoros tevékenység idéz elő. A hagyományos kogni-
tív paradigmák (elsősorban a komputacionalizmus, de 
részben a konnekcionizmus) felfogásában a kogníció egy 
olyan központi, testetlen modul, amely, élesen elkülönül-
ve a periférikus szenzomotoros rendszerektől (észlelés és 
cselekvés), belső reprezentációkban (szimbólum-manipu-
láció vagy neurális folyamatok) képezi le a tapasztalás-
független, objektív világot. Ezzel szemben a megtestesült 
elme felfogásában a kogníció testet ölt: a kogníció nem 

67  A ko-emergencia kifejezés itt  arra utal, hogy élő szervezet és kör-
nyezete már mindig is egy strukturális összekapcsolódásban és 
egy kölcsönös meghatározott ságban bukkannak fel, vagyis egyi-
kük sem előzi meg és idézi elő determinisztikusan a másik fel-
bukkanását.
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más, mint megtestesült cselekvés egy olyan környezővilág-
ban, amelyet maga ez a megtestesült cselekvés fed fel, a 
megtestesült elme és a környezete között i kölcsönös meg-
határozott ság. A cselekvés fogalma itt  arra utal, hogy a 
megtestesült kognícióban észlelés és cselekvés (szenzo-
ros és motoros működés) lényegileg elválaszthatatlanok 
egymástól. Az észlelés tulajdonképpen az észlelés által 
vezérelt cselekvés – az észlelés a cselekvés egy formája. 
Nem az lesz tehát a kérdés, hogy az észlelés hogyan ké-
pezi le (cselekvéssemleges reprezentációkban) a tőle füg-
getlen, objektív világot, hanem az, hogy a szenzomotoros 
struktúra hogyan magyarázza az észlelés által vezérelt 
cselekvést egy olyan környezővilágban, amelyet az észlés 
szubjektuma maga enaktál. Vareláék számára hivatkozási 
alapot itt  már nem Heidegger,68 hanem a korai Merleau-
Pontynak – valójában husserli eredeztetésű – a testi, cse-
lekvő (Husserlnél: kinesztétikus) észleléssel kapcsolatos 
elemzései szolgáltatják.

Merleau-Ponty testiségelemzése, illetve az ehhez ki-
indulópontul szolgáló husserli testfenomenológia kulcs-
fontosságúak, mivel a kogníció testisége az a locus, ahol 
a husserli pszicho-fenomenológiai párhuzamosság tézise 
alkalmazható: azaz ahol Varela szerint a transzcendentá-
lis fenomenológiai leírás átfordítható a természetes beál-
lítódás pszichológiai (vagy naturalizált fenomenológiai) 

68  Heideggernek ugyanis nincs testfenomenológiája. Mivel a 
heideg geri Daseint csak a léthez való egzisztenciális viszonyulása 
konstituálja, emiatt  minden metafi zikai, etikai, de főleg antropo-
lógiai, biológiai stb. sajátossága, így a testiség is másodrendű, 
csupáncsak egzisztens jelleggel bír. A testiség fenomenológiájának 
a Dasein ontikus semlegessége érdekében való mellőzése, illetve 
– ezzel összefüggésben – az élet, az animalitás problémáinak az 
értelmezetlensége a Lét és Idő egyik alapvető mulasztása.
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leírásába, és ezáltal összekapcsolható a kognitív tudomány 
empirikus, neurobiológiai leírásával. Husserl az Ideen II69-
ben vezeti be és például az V. Karteziánus Elmélkedés em-
lékezetes interszubjektivitás-elemzésében is alkalmazza 
az eleven, saját test (Leib) és az objektív fi zikai test (Körper) 
distinkcióját. A jelenlegi összefüggésben azt kell hangsú-
lyozni, hogy a Leib/Körper kett ősége radikálisan eltér test 
és elme karteziánus szubsztanciadualizmusától: a test az a 
– szó szoros értelmében – határfenomén, ahol a szubjektív 
és az objektív oldal, a megélt test és az objektív fi zikai test 
egymásba fonódik. Ezt Husserlnek az Ideen II 36. §-ában be-
mutatott  kézhasonlata rendkívül plasztikusan érzékelteti: 
a jobb és a bal kezem összekulcsolásakor mindkét kezem, 
egyik a másik után, illetve szinte egyidőben tapintó megélt 
test és tapintott  fi zikai test. A tapintásnak ebből a reverzi-
bilitásából kiindulva jutott  el Merleau-Ponty a befejezetle-
nül maradt A látható és a láthatatlan (Le visible et l’invisible)70 
utolsó fejezetében olvasható radikális következtetésekhez: 
a saját test és az objektív világ ellentétét érzékelés és vi-
lág eredendő egymásba fonódásának, a „világ húsának” 
(la chair du monde) a fogalmában kell meghaladni, amely 
egyben a létnek az anyag és szellem (elme), szubjektum 
és objektum dualitását meghaladó értelme. A megtestesü-
lés tapasztalatában tehát a test egyidőben tapasztaló saját 
test és tapasztalt objektív test, érzékelő szubjektum és ér-
zékelt objektum. A kogníció testisége így az episztemológiai 
és ontológiai kölcsönösségnek egy olyan régióját írja le, ahol 
az empirikusan vizsgálható materiális és a tapasztalat 
transzcendentalitása folytonosságot alkot, ahol tehát a 

69  E. Husserl : Idées II., i. m.
70  Maurice Merleau-Ponty: Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris, 

1964.
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mentális és fi zikai is egyfajta non-dualitásban tételeződ-
nek. Ott , ahol Ricoeur csak a kett ő között i diszkontinuitást 
és ennélfogva egy leküzdhetetlen episztemológiai aszim-
metriát lát, Husserl és Merleau-Ponty elemzéseire támasz-
kodva Varela egy olyan folytonosságra mutat rá, ahol a 
kognitív magyarázatok és a fenomenológiai evidenciák 
tartományai egymásba játszhatnak. 

A neurofenomenológia valójában nagyon is tisztelet-
ben tartja a két perspektíva Ricoeur által reklamált hetero-
genitását, amennyiben túllép a neurobiológiai leírásra való 
visszavezetés egyoldalú stratégiáin. Ugyanakkor viszont 
az ellenkező végletet, az episztemológiai aszimmetriának 
a Ricoeur- vagy McGinn-féle túllicitálását is elveti. Varela 
ugyanis a tapasztalat két egymásra visszavezethetetlen aspek-
tusának, a szubjektív fenomenológiai leírásnak és objektív 
neurobiológiai megfelelőjének egymást kölcsönösen megszo-
rító, megvilágító kommunikációját, a lehetséges kapcsolódá-
sok, ellentmondások stb. feltárását javasolja. A két leírás 
között i viszony abban az értelemben kölcsönösen meg-
szorító, hogy nemcsak a kognitív idegtudomány magya-
rázza a mentálist, amint az rendesen történik, hanem for-
dítva, a tapasztalat fenomenológiája is megszorítólag hat 
a neurobiológiai empírára, vagyis az empirikus megfi gye-
lést, kérdéseket első személyű evidenciák irányítják. Varela 
tehát egy explicite nem-reduktív álláspontot képvisel, amelynek 
szándéka nem a leírások között i aszimmetriának az egyik (fe-
nomenológiai vagy neurobiológiai) leírásra való visszavezetése, 
de nem is egy „harmadik diszkurzusban” való szintézisük, ha-
nem egy olyan egymást kölcsönösen generáló kölcsönhatásnak 
a megteremtése, amelyben mindkét leírás megőrzi sajátosságát. 
(Ricoeur talán túlságosan is hegeliánus abban, hogy csak 
az előbbi két lehetőséget veszi fi gyelembe.) Varela itt  tu-
lajdonképpen az autopoietikus rendszerek elemzésénél 



64

A testet öltött  másik

feltárt – és kétségkívül gondolkodása középpontjában 
álló – ko-emergencia elméleti modelljét alkalmazza mód-
szertani szinten: a fenomenológia és kognitív leírások köl-
csönös (de nem megalapozó vagy reduktív célzatú) egy-
mást generálása olyanszerű viszony, mint az önszervező 
rendszer és környezete között i kölcsönös meghatározott -
ság. Ami a szemantikai dualizmus továbbra is felhozható 
ricoeuri ellenérvét illeti, a naturalizált fenomenológia a 
neurobiológiai folyamatok két emergens leírási szintjét: e 
folyamatok matematikai modelljeit és a testi tapasztalat 
leírásából származó fenomenológiai invariánsokat felelte-
ti meg egymásnak. Ez a megfeleltetés mindkét leírásnak a 
matematikai precizitás formális szintjére emelését, vagyis 
a fenomenológiai és matematikai invariánsok között i erős 
analógiát feltételezi.

A neurofenomenológiai hipotézis továbbá egy olyan 
kísérleti helyzetet eredményez, amelyben az alany tapasz-
talatának egyes szám első személyű, fenomenológiai leírá-
sát adja, miközben párhuzamosan az agyában lejátszódó 
neurális működést tanulmányozzuk. Az egyes szám első 
személyű, fenomenológiai és az egyes szám harmadik sze-
mélyű, neurobiológiai leírások ilyen jellegű egymást köl-
csönösen generáló interakcióját Varela egy sor olyan alap-
vető kognitív folyamat, mint például a fi gyelem, a testkép 
és az akaratlagos mozgás, az észleleti folyamatok, az emó-
ció stb. magyarázatában tartja relevánsnak.71 Egy ilyen-
szerű „kísérleti fenomenológiai” helyzet viszont a tudatos 
kogníció megfi gyelésének és leírásának, a tudatos tapasz-
talat fenomenológiai leírásának a képességét igényli. Lát-
ható, hogy a kognitív és a fenomenológiai elme között i sza-
kadék áthidalásának a „nehéz problémá”-ja, a tudatosság 

71  Vö. Francisco Varela: Neurophenomenology, i. m.
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rejtélye Varelánál egy lényegileg pragmatikai jellegű prob-
lémává alakul át. Neurofenomenológiai megközelítésben 
a magyarázati szakadékot nem valamilyen feltárásra váró 
ontológiai vagy episztemológiai alapelem (egy új törvény, 
új sajátosság vagy új fogalom), hanem az egyes szám első 
személyű leírás egyéni képességének (és a kognitív tu-
dományba való teljes jogú beépítésének) a pragmatiká-
ja fogja betölteni.72 Az ontológiai vagy episztemológiai 
alapelem keresése Varela számára még mindig egy olyan 
megalapozási törekvésről árulkodik, amellyel szemben ő a 
gondolkodásának középpontjában álló körkörösség, a ko-
emergencia álláspontjáról érvel: a neurofenomenológiai 
megközelítés számára mind a saját, megélt test és a fi zi-
kai, objektív test, mind a nekik megfeleltethető első sze-
mélyű, fenomenológiai és harmadik személyű, kognitív 
idegtudományi leírás egymásra visszavezethetetlenek. Bár 
a neurofenomenológiai dialógusban kölcsönösen megha-
tározzák egymást, egyikük sem alapozza meg – sem on-
tológiailag, sem episztemológiailag – a másikat. Varelát 
nem az ontológiai vagy episztemológiai megalapozás, a 
tudatosság „nehéz problémá”-jának a teoretikus megoldá-
sa, hanem a tapasztalat két egymásra visszavezethetetlen 
fenomenális tartománya, a szubjektív fenomenalitás és az 
objektivált fi zikai között i kölcsönös meghatározott ság fel-
tárásának a módszertana, pragmatikája érdekli.

A varelai neurofenomenológia válasza a tudatosság 
problémájára a következőképpen foglalható össze. A tu-

72  A fenomenológiának és más egyes szám első személyű megkö-
zelítéseknek a tudatosság tanulmányozásában való alkalmazásá-
hoz lásd Francisco Varela, Jonathan Shear (eds.): The Wiew from 
Within. First-person approaches to the study of consciousness, Imprint 
Academic, 1999.
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datos tapasztalat megtestesültsége ontológiai szempontból 
meghaladja a fi zikai és a mentális, illetve a fi zikalista vagy 
mentalista redukció ellentétét. A tudatosságot immár nem 
a fi zikai vontatkozásában, hanem a megtestesült önszerve-
ző élő rendszer emergenciájaként kell elgondolni. A meg-
testesült tudatosság pedig megélt, fenomenológiai és ob-
jektív, fi zikai test lényegi folytonosságát, a megtestesülés-
nek egy radikálisan nem-dualista ontológiáját implikálja. 
A neurofenomenológia tehát nem egy hagyományos test/
elme dualizmus, nem mentális és fi zikai szembeállítása (de 
nem is azok egymásra való redukciója), hanem egyfajta ket-
tős-aspektus elmélet, amelyben a fi zikai és a mentális egy 
alapvetőbb neutrális individuumnak, az élő szervezetnek 
a két egymásra visszavezethetetlen aspektusa. Az élet fe-
noménja, az élő szervezet eleve túl van az episztemológiai 
szakadékon és aszimmetrián, mivel a mentális és a fi zikai 
között  itt  egy konceptuális azonosság közvetít: az eleven 
fenomenológiai test mint szubjektivitás és az élő szervezet 
mindkett en típusok a megtestesült eleven létező azonos ti-
pológiájában. A saját test (Leib) és az objektív test (Körper) 
ugyanannak az eleven testnek a két eltérő aspektusa. A fe-
nomenológia naturalizálása tehát nem egy fi zikalista érte-
lemben vett  naturalizálás, amely a mentálisat vagy a fi zikai, 
illetve neurobiológiai korrelátumra (reduktív fi zikalizmus) 
vagy a fi zikai létezők között i oksági összefüggésekre (funk-
cio nalizmus) redukálja. A neurofenomenológia ugyanakkor 
abban az értelemben igenis naturális, hogy sem az elme 
önálló szubsztanciáját tételező szubsztanciadualizmust, 
sem a neodualizmust, a tudatosságnak a természeti sajá-
tosságok halmazához való hozzáadását nem tartja szüksé-
gesnek. Röviden, sem a mentálisnak a fi zikai redukálása 
– egyfelől –, sem pedig a természeti létezők egy kiterjesz-
tett  halmazához való besorolása – másfelől – nem célja. 
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A neurofenomenológia szándéka a szubjektív tapasztalat 
interszubjektíve beigazolt leírását egy olyan diszciplínává 
fejleszteni, amely egy egymást kölcsönösen generáló in-
terakcióba léphet e tapasztalat objektív, kognitív idegtu-
dományi leírásával. A tét tehát nem is annyira ontológiai, 
hanem elsősorban episztemológiai, illetve módszertani. 

Módszertani szempontból pedig a tudatosság, a tu-
datos tapasztalat mindenekelőtt  egy képesség, a fenome-
nológiai leírások képessége. Vagyis a kognitív idegtudomá-
nyi leírásokat az epokhé (itt  mint a tapasztalat tárgyáról 
magára a tapasztalatra való refl exív visszafordulás) által 
lehetővé tett  fenomenológiai leírás interszubjektíve beiga-
zolt tapasztalati invariánsaival kell összekapcsolni. (Az 
interszubjektív beigazolás mozzanata egyben válasz a fe-
nomenológia ellen gyakorta alkalmazott , azt Witt genstein 
nyomán privát introspekcióként és nyelvként bíráló vád-
ra.) Ez viszont az epokhé, a refl exivitás képességét, begya-
korlásának és stabilizálásának a pragmatikáját feltételezi.73 
A fenomenológiai leírásnak a konkrét neurobiológiai meg-
fi gyelési helyzetekben való alkalmazása ugyanakkor egy 
további episztemológiai feltételezéshez vezet: eszerint a tu-
datosság abban az értelemben is egy aktív képesség, hogy 
alkalmazása okságilag kihat a neurális dinamikára. Varela 
tehát egy olyan kétirányú kauzalitást tételez, amely nem-
csak a neurális folyamatok felől az ezekre redukálhatatlan 
tudatosság irányában hat, hanem másfelől maga a tudatos-
ság is befolyásolja a neurális dinamikát. Vagyis nemcsak 
a fi zikai hat ki a mentálisra, hanem fordítva, a mentális 
is befolyásolja a fi zikai test eseményeit. A tudatosság ké-

73  Ehhez lásd: Natalie Depraz, Francisco Varela, Pierre Vermersch: 
On becoming aware: a pragmatics of experiencing, John Benjamins, 
Amsterdam, 2003.
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pességének egy kísérletileg vizsgált hipotéziséről van szó, 
amely immár fényévnyi távolságra van a hagyományos 
szubsztanciadualizmus elméleti kereteitől. (És amelyet 
egy más kutatási terület, a pszicho-neuro-immunológia 
kísérletei már igazolták: az immunválaszok mennyisége 
és minősége jelentősen függ az aktuális tudati állapott ól.) 
Ez a hipotézis a neurofenomenológiát egyébként mind a 
komputacionalista megközelítés dualizmusától, mind a a 
konnekcionizmust is jellemző népszerű, de – mint látt uk 
– rendkívül problémás epifenomenalizmustól (= csak a 
fi zikai hat ki okságilag a mentálisra) egyaránt megkülön-
bözteti. Összegezve, mivel a tudatosságot nem egy onto-
lógiai vagy episztemológiai rejtélyként, hanem a fenome-
nológiai epokhé és tapasztalatleírás képességeként közelíti 
meg, ezért a varelai neurofenomenológiában a fenomená-
lis tudatosság és a fi zikai test (sem nem dualista, sem nem 
epifenomenalista) kölcsönös meghatározott ságára, ko-
emergenciájára esik a hangsúly. 

* * *

Ma már mind az analitikus fi lozófi a, mind a kognitív 
tudomány elismeri, hogy a kogníció harmadik személyű 
leírásait az első személyű tapasztalatleírással kell kiegészí-
teni. Láthatt uk, hogy a hagyományából, illetve a módszer-
tana alkalmazásából származó leírások révén a fenomeno-
lógia meghatározó szerepet játszhat az analitikus fi lozófi a 
és a kognitív tudomány jelenlegi nem-redukcionista fordu-
latában. Csak az a kérdés marad hátra, hogy milyen jelen-
tőséggel bírhat ez a kommunikáció ezútt al a fenomenoló-
gia számára. 

A fenomenológia immár egy évszázados története azt 
mutatja, hogy az elméleti és történeti érveléssel szemben 
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a „magukhoz a dolgokhoz” való visszatérést, a közvetlen 
tapasztalat leírását hirdető mozgalom sem kerülhett e el a 
fi lozófi a fi lologizálódásának a sorsát: a tapasztalat leírását 
idővel a tapasztalat leírásának a leírásai (az iteráció tetszés 
szerint folytatható), a teoretikus kommentárok skolasztiká-
ja váltott a fel. A közvetlen tapasztalat helyébe a tapaszta-
latról szóló szövegek – hermeneutikai – tapasztalata lépett . 
Az utóbbi időben azonban a fenomenológiában is megfi -
gyelhető a köldöknéző, teoretikus kommentarizmussal 
szemben egy megújult fenomenológiai praxist és a más 
praxisokkal való dialógust szorgalmazó trend – a fenome-
nológiai és kognitív tudományi leírások kölcsönösen meg-
világító dialógusát szorgalmazó naturalizált fenomenoló-
gia ennek a trendnek egy meghatározó képviselője. Ebben 
a párbeszédben a fenomenológia számára a tét nem any-
nyira a már létező leírások empirikus beigazolása, hanem 
egy olyan kölcsönösen generatív interakció megteremtése, 
amely új tapasztalatleírásokat vagy a régieknek az újravég-
rehajtásuk során adódó felülbírálását eredményezheti. Egy 
ilyen kölcsönhatás azonban a fenomenológia leírásainak 
a doktrinálisan argumentált kommentálása helyett  magát 
ezt a fenomenológiai leírást, a tudatos tapasztalat egyes 
szám első személyű leírását igényli. Vagyis a fenomeno-
lógiának mint módszernek az alkalmazását: a redukció 
refl exív aktusában megfi gyelt tudatos tapasztalat invari-
ánsainak a felmutatását és interszubjektív beigazolását. 
A kognitív tudománnyal való interakció a fenomenológia 
számára tehát akár az eredeti indítt atáshoz való visszaté-
rést, a fenomenológia performatív dimenziójának, a feno-
menológiai praxisnak a reneszánszát is jelentheti. Ám ez a 
praktikus vagy pragmatikus fordulat a fenomenológiát im-
már nem a tudományok megalapozójaként, hanem egy in-
terdiszciplináris dialógus résztvevőjeként írja le. Ami nem 
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egy új jelenség a fenomenológia XX. századi történetében: 
e módszer interdiszciplináris termékenységét tanúsítja – 
hogy csak egy pár notórius példával éljek – a fenomenoló-
giai pszichológia (például a Binswanger és Boss kidolgozta 
Daseinsanalyse), a fenomenológiai szociológia (Schütz , 
Luckmann és Berger, illetve a garfi nkeli etnometodológia) 
vagy a Gestalt-pszichológia fenomenológiai továbbfejlesz-
tése Gurwitsch és Merleau-Ponty munkásságában. Hogy a 
kognitív tudomány és a fenomenológia dialógusának mi-
lyen esélyei vannak a tudomány jelenlegi posztakadémi-
kus fázisában, amikor természet- és társadalomtudomány 
között  minden jel szerint egy valódi Kulturkampf (valójá-
ban a költségvetési és piaci támogatásokért folytatott  gaz-
dasági harc) folyik, hogy tehát a neuro- vagy naturalizált 
fenomenológia nem csak a szigorú fenomenológiai tudo-
mánynak egy újabb álma-e, az előbb vagy utóbb kiderül 
majd.
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A XX. századi lingvisztikai fi lozófi a – a witt gensteini 
nyelvjátékelméletre visszavezethető természetes nyelv fi lo-
zófi ájának – alapító tézise az volt, hogy a jelentés, általában 
az értelemtapasztalat közege az interszubjektív, nyilvános 
nyelvhasználat. Ez a tézis – illetve közkeletű értelmezése – 
található annak a meggyőződésnek a hátt erében is, hogy az 
interszubjektivitás, a társas megismerés és megértés köze-
ge kizárólag a nyelv. Azaz – a fenomenológia ellen gyakran 
hangoztatott  vád szerint – a nyelv-előtt i értelemtapasztalat 
csakis szolipszisztikus lehet – a nyelv az, ami beemel ben-
nünket a társas világba. De mi emel be akkor magába a 
nyelv világába? A körbenforgó választ, a nyelv elsajátítását 
lehetővé tevő előzetes interszubjektív nyelv tételezését – 
privát nyelv ugyanis nem lehetséges – csak úgy kerülhet-
jük el, ha előfeltételezzük a nyelv előtt i interszubjektivitás-
formák meglétét. Kortárs nyelvelsajátítási elméletek szerint 
például a nyelvi szimbólumok konvencionális használatát 
a gyermek nyelv előtt i társas interakciókban sajátítja el: a 
kommunikációs szándék (a gyerek intencionális/fi gyelmi 
állapotára irányuló intencionalitás) megértésének azokban 
az ún. közös fi gyelmi jeleneteiben, amelyeket az észleleti 
interszubjektivitás fajspecifi kus képessége alapoz meg – az 
a képesség, hogy másokat önmagunkhoz hasonló inten-
cionális és mentális ágenseknek látunk.1 Nyelvjátékok, az 
interszubjektív, nyilvános nyelvhaszálat helyzetei kétség-
kívül léteznek – ezek gyakorlatát azonban előzőleg társas 

1  Michael Tomasello: Gondolkodás és kultúra, Osiris Kiadó, Buda-
pest, 2002. Ford. Gervain Judit.
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észleleti-cselekvési, érzelem-kifejezési, tárgyhasználati stb. 
helyzetekben, egyszóval az interszubjektív értelemtapasztalat 
nyelv előtt i „játékai”-ban (pontosabban „életformái”-ban) 
értjük meg. Vagyis nem a nyelv emel be a társas világba, 
hanem fordítva: a nyelv előtt i, alapvetően észleleti társas 
tapasztalat emel be – feltehetőleg mind a törzsfejlődés, 
mind az egyedfejlődés szintjén – a nyelv (és a kultúra) vi-
lágába. A kulturális kogníció kortárs elméletei első látásra 
talán meglepő hasonlóságot mutatnak az interszubjektív 
tapasztalat fenomenológiai leírásaival. A fenomenológia 
ugyanis anélkül, hogy tagadná a nyelv interszubjektív jel-
legét vagy a nyelvi interszubjektivitás relevanciáját (vagy 
általában minden eleve adott  nyelvi-kulturális-történeti 
interszubjektivitást), mindig is az interszubjektivitás ész-
leleti, nyelv előtt i vagy nyelven kívüli formáinak a feltá-
rására törekedett  (mint pl. a testközi tapasztalat, mások 
cselekvéseinek és kifejező viselkedésének az észlelése, a 
környezővilág tárgyainak, eszközeinek észlelése/használa-
ta, érzelmek kifejezése/észlelése stb.).

Az interszubjektivitást vagy a társas kogníciót a kog ni-
tív tudomány és az analitikus elmefi lozófi a a 80-as évek től 
kezdődően a tudatelmélet (Theory of Mind – TOM) képes-
ségével magyarázta. E sajátos kognitív képesség révén 
másoknak mentális állapotokat (vélekedéseket, tudást, vá-
gyakat, érzelmeket, szándékokat) tulajdonítunk, és viselke-
désüket ezek alapján magyarázzuk, illetve előre megjósol-
juk. Ebben az elméleti keretben a társas kogníció központi 
problémája a következő: hogyan reprezentáljuk, nyilváno-
san megfi gyelhető testi viselkedésük alapján, mások köz-
vetlenül nem tapasztalható, rejtett  mentális állapotait? Ez-
zel szemben az interszubjektivitás hagyományos és kortárs 
fenomenológiai elemzései azt hangsúlyozzák, hogy mások 
mentális állapotai nem rejtett ek, hanem megjelennek, 
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tapasztalatilag adott ak a megtestesült cselekvésben és kife-
jezésben, s ezért közvetlenül észlelhetőek, érthetőek is. Az 
elmúlt évtized során, idegtudományi és fejlődéspszicholó-
giai eredmények (elsősorban a következőkben általam is 
tárgyalt tükör-neuronok, illetve az újszülött kori utánzás 
jelenségei) hatására a kognitív tudomány és az analitikus 
fi lozófi a egy része egy alternatív – bizonyos értelemben 
fenomenológiaibb – magyarázati paradigma fele tolódott  
el: a társas kogníció képességét most már a tudatelméle-
tet megelőző és megalapozó megtestesült társas kogníció 
(embodied social cognition)2 szintjére vezetik vissza. De 
milyen értelemben is testesül meg a társas kogníció, azaz 
mi volna a megtestesülés kifejezés értelme ebben a kon-
textusban? A megtestesült társas kogníció elképzelése a 
megtestesült elme vagy kogníció (embodied mind/cognition) 
paradigmáján belül értelmezhető.3 Szemben a klasszikus 
kognitivizmus testetlen, mind az észlelés és a cselekvés pe-
riférikus rendszereitől, mind a világtól élesen elkülönülő 
elméjétől (amely belső szimbolikus reprezentációkban ké-
pezi le az elmefüggetlen objektív világot), a megtestesült 
elme kognitív tudományában a kogníció testet ölt: a kör-
nyezett el való szenzomotoros interakcióban, az eleve a vi-

2  Shaun Gallagher: Understanding others: embodied social cogni-
tion, in Paco Galvo, Antoni Gomila (eds.): Handbook of Cognitive 
Science: An Embodied Approach, Elsevier Science, Amsterdam, Bos-
ton, London, 2008, 439–452; Vitt orio Gallese: Before and below 
„theory of mind”: Embodied simulation and the neural correlates 
of social cognition, in: Philosophical Transactions of the Royal Society, 
B-Biological Sciences, 2007/36. (1480), 659–669 .

3  Francisco Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch: The Embodied 
Mind: Cognitive Science and Human Experience, MIT Press, Camb-
ridge, MA, 1991; Andy Clark: Being There. Putt ing Brain, Body, and 
World Together Again, MIT Press, Cambridge, MA, 1997.
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lágba vetett  cselekvésben testesül meg. A kogníció nem te-
oretikus, hanem sokkal inkább egy készség-, „know how” 
jellegű tudásnak a megtestesült és szituált cselekvésben 
való alkalmazása. Az elme és a test között  tehát egy erős 
folytonosság tételezhető, illetve – a radikális javaslatok sze-
rint – maga az elme, a mentális bizonyos értelemben nem 
más, mint megtestesült cselekvés. Per analogiam: a társas 
kogníció sem egy testetlen és világtalan mentalizálás vagy 
teoretizálás, hanem megtestesül, megjelenik a cselekvés-
ben és a kifejezésben, illetve a világban. A megtestesült tár-
sas kogníció egy kezdeti minimáldefi níciója tehát a követ-
kező volna: a cselekvésben megtestesült elme kifejezése, 
észlelése, megértése. 

A megtestesült társas kogníció, vagyis a testi cselek-
vések észlelésének és utánzásának a mások megértésé-
ben – de ezenkívül a nyelv és a kultúra elsajátításában és 
evolúciójában is – játszott  szerepének a kérdése a kortárs 
kognitív tudomány és fi lozófi a egyik legintenzívebben ku-
tatott  kérdésköre.4 Ugyanakkor a fenomenológia szerint is 
az interszubjektivitás nyelv-előtt i alakzatai alapozzák meg 
– ugyan nem fi lo- vagy ontogenetikai, hanem – konstitu-
tív (illetve genetikus) értelemben az eleve adott  objektív 

4  Gondolok itt  például a már említett  Michael Tomasello javasolta 
kulturális kogníció elméletére, mely szerint a nyelvi és kulturá-
lis tanulás, illetve a humán kommunikatív képesség előfeltéte-
le a társas megértés interszubjektív-észleleti helyzeteiben való 
részvétel. Michael Tomasello i. m. Lásd még Donaldnak a testi, 
szenzomotorikus mimézisnek a kulturális evolúcióban játszott  
kulcsszerepét elemző munkáját: Merlin Donald: Az emberi gondol-
kodás eredete, Osiris, Budapest, 2001. Ford. Kárpáti Eszter. Lásd 
továbbá: Hurley, S., Chater, N.: Perspectives on Imitation: From 
Neuroscience to Social Science vol I–II., MIT Press, Cambridge, MA, 
2005.
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interszubjektivitás-formákat. A társasság nyelvi, kulturá-
lis és történeti formáit tehát mindkét megközelítésben a 
nyelv- és kultúra-előtt i, lényegileg testközi, megtestesült 
interszubjektív tapasztalat alapozza meg. A következők-
ben az itt  jelzett  konvergenciát szeretném elmélyíteni, össz-
hangban a naturalizált fenomenológia programjával, amely a 
szubjektív tapasztalatra irányuló egyes szám első szemé-
lyű, fenomenológiai és a viselkedésre vagy az agyi folya-
matokra irányuló harmadik személyű, kognitív tudományi 
leírások egymást kölcsönösen megszorító és megvilágító 
kommunikációját javasolja.5 Tanulmányom elsődleges 
célja annak a demonstrációja, hogy a megtestesült társas 
kogníció jelenségkörének az interszubjektivitás fenomeno-
lógiájára támaszkodó értelmezése adekvátabb, mint a tu-
datelméleti magyarázatok. Ennek érdekében kezdetben az 
analitikus fi lozófi ai tudatelméletek fenomenológiai bírála-
tát fejtem ki, majd átt érek a társas kognícióra vonatkozó 
kognitív idegtudományi eredmények (tükör-neuronok), 
illetve fejlődéspszichológiai jelenségek (újszülött kori után-
zás, aff ektusköziség) fenomenológiai értelmezésére. Mivel 
az elemzés kerete az interszubjektivitás fenomenológiája 
és a kognitív tudománya között i kölcsönösen megvilágító 
és megszorító interakció, természetesen a fenomenológiát 
is érhetik kihívások. A tanulmány befejező részében amel-
lett  fogok érvelni, hogy a személyi szintű kognitív tudo-
mányi (fejlődéspszichológiai) leírások alkalmasabbak a 
fenomenológiával való interakcióra, mint az idegtudomá-

5  A naturalizált, az empirikus kognitív tudományokkal való in-
terakciót szorgalmazó fenomenológia mozgalmához lásd: Fran-
cisco Varela: Neurophenomenology: A methodological remedy 
for the hard problem, i. m.; Jean Petitot et al. (eds.): Naturalizing 
Phenomenology, i. m. 
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nyi leírások; ebben az összevetésben pedig a megtestesült 
interszubjektivitás fenomenológiájának a korrekciójára is 
sor kerül.

A tudatelméleti felfogások 
fenomenológiai bírálata

A tudatelmélet képességének a magyarázatára az ana-
litikus fi lozófi ában két, egymással polemizáló elmélet fo-
galmazódott  meg: az elmélet-elmélet (Theory Theory – TT) 
és a szimulációs elmélet (Simulation Theory – ST). Az elmé-
let-elmélet szerint a tudatelmélet egy „naiv” tudományos 
elméletként működő „népi pszichológiai” tudás, amelyet 
mások viselkedésének a magyarázatára és jóslására hasz-
nálunk.6 A másoknak tulajdonított  mentális állapotok meg-
fi gyelhetetlen és elméletileg posztulált entitások (akárcsak 
a kvarkok a fi zikában), a tudatelmélet pedig ezeket az en-
titásokat sajátos oksági/magyarázó szabályok segítségével 
egymáshoz, illetve a kívülről megfi gyelhető testi viselke-
déshez rendeli. A szimulációelmélet7 szerint a tudatelmélet 
nem egy népi pszichológiai elmélet, hanem a mentális szi-

6  Lásd pl.: Alison Gopnik: How we know our minds: the illusion of 
fi rst-person knowledge of intentionality, in: Behavioural and Brain 
Sciences, 1993/16., 1–14; Ian Ravenscroft: Folk Psychology as a 
Theory, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), 
htt p://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/folkpsych-theory/

7  Lásd pl.: Alvin Goldman: Simulating Minds, Oxford University 
Press, Oxford, 2006; Robert M. Gordon: Folk Psychology as 
Mental Simulation, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 
2009 Edition), htt p://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/
folkpsych-simulation/ Robert M. Gordon, Joe, Cruz: Simulation 
Theory, in: Lynn Nadel (ed.): Encyclopaedia of Cognitive Science, 
Nature Publishing, London, 2003.
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muláció képessége: képzeletben belehelyezkedünk mások 
helyzetébe, és hiteket, vágyakat, érzelmeket, továbbá olyan 
„off -line” (vagyis nem tényleges cselekvéshez vezető) dön-
tési folyamatokat szimulálunk, melynek eredményeit, e 
más személyek viselkedésének a megjóslása céljával, rájuk 
vetítjük. Nincs tehát szükség népi pszichológiai elméletre, 
mivel saját elménk észleleti, kognitív, motivációs és érzel-
mi rendszereit mások elméjének a modelljeként használ-
hatjuk. 

Fenomenológiai szempontból a társas kogníció mind-
két magyarázata, a szimuláció- és az elmélet-elmélet is – a 
különbségek és a köztük zajló vita ellenére – egy sor prob-
lémás előfeltevésben osztozik:

1. Mindkét tudatelmélet-elmélet először is alapvetően 
mentalista. Mivel abból a premisszából indulnak ki, hogy 
sohasem észlelhetjük, tapasztalhatjuk közvetlenül mások 
mentális állapotait, hanem kizárólag csak a testi viselke-
désüket, ezért a társas kogníció kérdése éppenséggel a más 
elmék (other minds) kérdésére redukálódik: egyáltalán ho-
gyan is férhetünk hozzá mások elméjéhez?

2. E mentalizmus valójában a test és az elme között i 
viszony egy alapvetően dualista felfogásából ered. Mind-
két elméletben egy episztémikus szakadék tátong a privát, 
belső, a mások nézőpontjából megfi gyelhetetlen – rejtett  és 
hozzáférhetetlen – elme és a nyilvánosan megfi gyelhető 
külső testi viselkedés között . Ez utóbbi önmagában sem 
intencionális értelemmel, sem kifejező jelleggel nem ren-
delkezik – egyfajta fi zikai, természeti testi mozgás, amely 
csak a test és az elme szféráit összekapcsoló esetleges ok-
sági összefüggés révén tesz szert intencionális értelemre.

3. A mentalizmusból, illetve a dualizmusból szár-
mazik az, hogy a tudatelméleti felfogások szerint mások 
tapasztalata egy kétlépéses folyamat: először észleljük 
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(prezentáljuk) mások testi viselkedését, azután pedig nyel-
vi-fogalmi reprezentációk (elméleti következtetések vagy 
belső szimulációk) közvetítésével mentális állapotokat tu-
lajdonítunk ennek a testi viselkedésnek.

4. Végül, de nem utolsósorban, mindkét elmélet sze-
rint mások megértése egy harmadik személyű megfi gyelésen 
alapszik, amelyben a megfi gyelt másik (illetve harmadik, 
„az ő”) viselkedését magyarázzuk, illetve előrejelezzük.

Az analitikus tudatelmélet-elméletekkel szemben a 
másik tapasztalatának hagyományos fenomenológiája 
(Husserl, Scheler, Lévinas, Merleau-Ponty stb.), továbbá 
a megtestesült interszubjektivitás kortárs – a kognitív tu-
dományos eredményekre is refl ektáló – fenomenológiája 
(Gallagher, Zahavi, Thompson) a következő tapasztalati 
evidenciából indul ki: mások mentális állapotai (beleért-
ve az érzelmeket is) a testi cselekvésekben és a kifejező 
viselkedésben megtestesülve megjelennek, kifejeződnek; 
ezért azok közvetlenül prezentálhatóak, észlelhetőek is – bár-
miféle nyelvi-fogalmi reprezentációkra (teoretikus követ-
keztetésekre vagy képzeleti szimulációkra) épülő további 
mentalizálás nélkül. A másik személyt tehát, eltérően a 
tudatelméleti felfogásokkal, nem a külső, megfi gyelhető, 
ám merőben fi zikai testi viselkedés és a belső, megfi gyel-
hetetlen mentális szféra között i esetleges oksági összefüg-
géseként értem meg. Ellenkezőleg, e két szféra – mind a 
másik, mind önmagam tapasztalatában – egy eredendő 
folytonosságban, egymásba szövődésben, a cselekvésben 
és a kifejező viselkedésben megtestesült kifejező egység-
ként válik adott á.8 

8  Ehhez a kritikához, illetve a javasolt fenomenológiai alternatí-
vához, a közvetlen megtestesült interszubjektív észlelés elméle-
téhez lásd: Shaun Gallagher: How the Body Shapes the Mind, Oxford 
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Úgy tűnik tehát, hogy annak a megértését, hogy ho-
gyan lehetséges a társas kogníció, a test és az elme viszo-
nyának a helyes megértése, az elmének a mentalizmust 
és a dualizmust meghaladó megtestesült elmeként való 
felfogása teszi lehetővé. A fenomenológiai hagyomány 
interszubjektivitás-elemzéseinek az alapvető premisszája 
az, hogy a másik testének a fenomenális adódása – azaz 
egyben perceptuális tapasztalata is – radikálisan eltér bár-
mely más fi zikai vagy természeti dologétól. A másik testét 
sohasem észlelem úgy, mint egy pusztán fi zikai test érte-
lem- és kifejezésnélküli fi zikai minőségeit vagy változásait. 
A másik tapasztalatának az alapvető, konstitutív mozzana-
ta ugyanis a másik testének egy idegen szubjektív, tapasz-
talati testként való tapasztalata; ez teszi lehetővé azt, hogy 
a másikat továbbá mint az intencionális cselekvésben és 
– mind a mentálist, mind az érzelmit – kifejező viselkedés-
ben megtestesült társszubjektumot tapasztalhassam meg. 
A másiknak mint egy másik szubjektív testiség tapasztala-
tának, vagyis a megtestesült interszubjektivitás fenomeno-
lógiai elemzésének az iskolapéldája Husserl V. Karteziánus 
Elmélkedése,9 a következőkben tehát ezt tekintem át. 

University Press, Oxford, 2005, 9. fej.; Shaun Gallagher, Dan Za-
havi: i. m., 9. fej.; Evan Thompson: Empathy and consciousness, 
in: Journal of Consciousness Studies, 2001/5–7., 1–32.; Dan Zahavi: 
Subjectivity and Selfh ood: Investigating the fi rst-person perspective, 
Bradford Books, The MIT Press. Cambridge, MA, 2005, 6. fej.

9  Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések, Atlantisz, Budapest, 
2000.
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Husserl: a másik Leibja

Az V. Karteziánus Elmélkedés Husserl szándéka szerint 
az interszubjektív és egyben objektív, mindenki számára 
adott  világ létérvényének a konstituálásához kell elvezes-
sen, eloszlatván ezzel a transzcendentális szolipszizmus 
vádját. Husserl az interszubjektív redukció10 során nyert 
sajátszerűség szférájának (Eigenheitsphäre) az egyetlen 
evidenciájára, a saját, vagy eleven test (Leib) tapasztala-
tára építi az interszubjektivitás fenomenológiáját: az alter 
egónak az ebből a szférából kiinduló testi tapasztalata 
alapozza meg az interszubjektív (vagyis objektív) világ, 
majd a magasabbrendű interszubjektív közösségek által 
konstituált kulturális életvilágok értelemtapasztalatát.

Itt  most csak az ego és az alter ego testközi tapasztala-
tára összpontosítok. A másik ego tapasztalatának a konsti-
tutív mozzanata Husserl számára ugyanis egy természeti 
tárgyként adódó fi zikai testnek egy másik eleven testként 
való konstitúciója. Az V. Elmélkedés központi kérdése kö-
vetkezésképpen az, hogy hogyan lehetséges és mi az in-
tencionális szerkezete annak a tapasztalatnak, amely során 
egy külső fi zikai testet egyben egy idegen saját, eleven test-
ként észlelek. A husserli válasz kifejtése előtt  azonban elő-
ször is egy kisebb testfenomenológiai kitérőre van szükség.

10  Az interszubjektív redukció egy radikalizált, az eredeti, egologi-
kus redukción belüli tematikus redukció, amely az összes, a világ 
transzcendentális fenoménjében az interszubjektivitásra utaló 
létérvényesség felfüggesztésével jár, így – az idegen szubjektivi-
tásokat közvetlenül konstituáló, a másikra irányuló tudati módok 
létérvényessége mellett  – minden, a társasság természeti beál-
lítódásában már eleve adott  társadalmi-kulturális, nyelvi, törté-
neti stb. interszubjektivitás-forma felfüggesztésével.
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A husserli testfenomenológia alapjánál egy, az inter-
szubjektivitás-elemzésben is központi szerepet játszó dis-
tinkció, az eleven, saját test (Leib) (a szubjektív, fenomenális 
tapasztalati testről van szó, a továbbiakban a saját, illetve 
eleven test kifejezést használom) és a fi zikai test (Körper) 
megkülönböztetése található.11 Kezdjük az utóbbival. A fi -
zikai test fogalma három különböző, de egymással össze-
függésben levő testi értelmet foglal magába : 1. a test mint 
objektív, térbeli természeti tárgy, az észlelt külső fi zikai 
testek. 2. az emberi test mint természeti tárgy, mint az ana-
tómia, a fi ziológia vagy a neurobiológia által vizsgált test. 
3. a saját testemnek fi zikai testként való tapasztalata. A je-
len kontextusban elsősorban a fi zikai testnek az első, illetve 
részben a harmadik értelme játszik lényeges szerepet. Ami 
viszont az eleven test fenomenológiai fogalmát illeti, ennek 
itt  a következő három konstitúciós értelmét kell szem előtt  
tartanunk:

1. A test először is a tájékozódás nullpontja-ként, az ab-
szolút „itt ”-ként adott . Minden térbeli tárgy adódásához 
(nemcsak a közvetlen megjelenítésben, hanem a reprezen-
tációban is, pédául az emlékezetben vagy a képzeletben) el-
választhatatlanul hozzátartozik annak a tájékozódási null-
pontnak, abszolút „itt ”-nek az adódása (ko-konstitúciója), 
amelyhez képest minden térbeli tárgy egy „ott ”-ként adó-
dik, irányult: közel vagy távol, jobbra vagy balra, elérhető 
vagy nem elérhető, fent vagy lent, szemben vagy hátul.12 Az 

11  A Karteziánus Elmélkedések magyar fordítása a Körper-t „testalkat”-
nak fordítja, én a szövegben a „fi zikai test” kifejezést használom, 
az idézetekben viszont a fordításhoz tartom magam.

12  Edmund Husserl: Husserliana IV. Ideen II., Haye, Martinus Nijhoff , 
1952, 18. §, a), 56. ; 41. §, a), 158–159.; Edmund Husserl: Husser-
liana XI. Analysen zur passiven Synthesis, Haye, Martinus Nijhoff , 
1966, 298. Az eredeti német kiadások oldalszámozását adom 
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abszolút „itt ” mint pozíció és az eleven test mozgása nem 
tévesztendő össze az objektív geometriai térbeli pozícióval 
vagy mozgással: a preobjektív, testi vagy egocentrikus tér-
beliség a test abszolút „itt ”-jéből, nullpontjából bomlik ki. 
A saját test nem egy perspektivikusan megjelenő tárgyként 
adott , hanem úgy, mint ami éppenséggel lehetővé teszi a 
térbeli tárgyak perspektivikus észlelését – magának a feno-
menális nézőpontnak, a perspektivikus percepció eredeté-
nek a megtestesüléséről van tehát szó.

2. A testet továbbá az akaratlagos, kinesztétikus mozgás 
képessége jellemzi. Az átélt, saját test nemcsak egy érző 
nullpont, hanem egyben egy mozgó test. Testi öntudatom 
pedig nem egy mozgó tárgynak a tudata, hanem az akarat-
lagos mozgás és cselekvés képességeként megélt (egy „ké-
pes vagyok rá”, „cselekszem”, „megteszem” formájában 
megélt) testi öntudat. Husserl konstitutív szerepet tulajdo-
nít a megélt testi mozgásnak, a kinesztéziseknek (a mozgás-
érzeteknek) a percepcióban: a percepciót minden esetben a 
mozgó saját test proprioceptív-kinesztétikus ön-aff ekciója, 
a saját test helyzetének és mozgásainak a tudata kíséri. Így 
van ez már a pusztán csak vizuális észlelés esetén is: egy 
tárgy vizuális percepciója során a szemeim pozíciójának 
(és mozgásának) is a tudatában vagyok, de nemcsak a je-
lenlegi pozíciónak, hanem a szemem (vagy testem) szaba-
don rendelkezésemre álló összes lehetséges pozíciójának 
vagy mozgásának a rendszerének a tudatában. Husserl 
egy motivációs korrelációt tételez a motiváló, a „képes vagyok 

meg, a következő francia nyelvű fordítások alapján: Edmund 
Husserl: Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie 
phénoménologique pures. Livre II: Recherches phénoménologiques pour 
la constitution, Presses Universitaires de France, 1982. Trad. fr. par 
E. Escoubas; Edmund Husserl: Sur les synthèse passives, Jerome 
Millon, 1998. Trad. fr. par Bruce Bégout, Jean Kessler.
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rá” gyakorlati, akaratlagos kinesztézisei által konstituált 
kinesztétikus rendszerek (okulomotoros, cefalomotoros 
és lokomotoros kinesztézisek) és a motivált perspektivikus 
megjelenések rendszerei között : „ha” egy bizonyos irányba 
nézek, „akkor” ennek a térbeli tárgynak ezt az oldalát fo-
gom látni, és így tovább a fej mozgása vagy a járás esetén, 
vagyis minden motiváló kinesztézissorozat a neki megfele-
lő meghatározott  perspektivikus megjelenéssorozatot mo-
tiválja.13 Az észlelést tehát nemcsak egy idői, hanem egy 
kinesztétikus horizont is övezi, amelyben az aktuálisan 
adott  szemléleti oldalakhoz képest többletvélekedést tar-
talmazó szemléleti potencialitások kinesztétikus lehetősé-
geknek felelnek meg.14

13  Edmund Husserl: Husserliana XVI. Ding und Raum, Haye, Marti-
nus Nijhoff , 1973, VIII-XIV. fej. Edmund Husserl: Chose et espace: 
Leçons de 1907, Paris, Presses Universitaires de France, 1989. Trad. 
fr. par J.–F. Lavigne.

14  A kinesztétikus észlelés husserli leírása távoli, olykor méltatla-
nul elfeledett  előzménye a megtestesült kognitív tudomány pa-
radigmájához tartozó kortárs alternatív percepciófelfogásnak, a 
több néven, az észlelés „aktív” vagy „enaktív”, illetve „szenzo-
motoros kontingencia”-elméleteként ismert megközelítések-
nek. (Susan Hurley: Consciousness in Action, Harvard University 
Press, Cambridge MA, 1998; Alva Noë: Action in Perception, MIT 
Press, Cambridge, MA, 2004) Míg a hagyományos percepció-
elméletekben észlelés és cselekvés élesen elkülönül egymástól 
(észleleti tapasztalatunkat alapvetően nem befolyásolja az, hogy 
milyen cselekvést hajtunk végre), viszonyukat pedig egy kétirá-
nyú eszközszerű függés írja le, az alternatív felfogásban észlelés 
és cselekvés viszonyát egy konstitutív interdependencia jellemzi: 
az észlelés lényegileg cselekvő, illetve maga az észlelés a cselekvés 
egy formája. Az észlelés konstitutív módon függ a cselekvéstől: az 
észleleti tapasztalat csak az észlelőnek a világgal való dinamikus 
testi interakciójában gyakorolt szenzomotoros tudása (az érzéki 
bemenetek változásait a cselekvéssel összekapcsoló szabályossá-
gok – a husserli motivációs korreláció – implicit, készségjellegű 
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3. A test végül érzéki testként, érzékelési mezők hor-
dozójaként is adott . Így például a taktilis észlelés során a 
taktilisan konstituált külső tárggyal együtt  mindig adott  
az ugyancsak taktilisan konstituált saját test (például a ta-
pintó ujj), vagyis kett ős felfogással van dolgunk: ugyanaz 
a tapintási érzet, amelyet a külső tárgy egy tulajdonsá-
gát fedi fel (például a kávéscsésze forrósága vagy az asz-
tal keménysége) egyútt al a saját test lokalizált érzeteként 
(Empfi ndnisse) is adott , felfogott  (mint például a kézben 
vagy az ujjakban adott , lokalizált keménység- vagy for-
róságérzet.) A husserli interszubjektivitás-elemzés szem-
pontjából alapvető jelentőséggel bír az, hogy Husserl 
elemzésében a taktilis kereszteződés (pl. a bal kéznek a 
jobb kéz általi észlelése), illetve általában a saját észleleti 
modalitásaimnak az egymásra vonatkoztatása lehetővé te-
szi a saját testnek a fi zikai testként való önkonstitúcióját. 
A jobb és a bal kezem összekulcsolásakor mindkét kezem, 
egyik a másik után, illetve szinte egyidőben tapintó megélt 
test és tapintott  fi zikai test. A taktilis kereszteződés tapasz-
talatában tehát a test egyidőben tapasztaló szubjektív test 
és tapasztalt objektív test, érzékelő szubjektum és érzékelt 
objektum, ez a sajátos reverzibilitás az, ami lehetővé teszi a 
saját testemnek fi zikai testként való önkonstitúcióját.15 

Mindent összevetve tehát a sajátszerűség-szférám 
egyetlen olyan test-fenoménje, „amely nem merőben test-
alkat [fi zikai test], hanem éppen az én testem […] mely-
ben közvetlenül „benne” vagyok és „benne” működöm”,16 
a tájékozódás, illeve az akaratlagos, kinesztétikus moz-

tudása) révén tesz szert mind kvalitatív jellegre, mind észleleti 
tartalomra.

15  Edmund Husserl: Ideen II, i. m., 36. §, 145.
16  Edmund Husserl: Karteziánus Elmélkedések, i. m., 113.
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gás és cselekvés nullpontjaként, valamint érzéki testként 
konstituált. Az alter ego konstituálásának a kérdése ezek 
után a következőképpen pontosítható: hogyan lehetséges 
és mi az intencionális szerkezete annak a tapasztalatnak, 
amely során egy fi zikai testet egy idegen sajátszerűség-
szférában konstituált idegen eleven testként, vagyis a 
kinesztétikus mozgás és cselekvés egy másik nullpontja-
ként, valamint egy másik érzéki testként észlelek. Husserl 
előzetes válasza a következő: „Mivel ebben a természet-
ben és világban testem az egyetlen testalkat, amely ere-
detileg testként (működő szervként) konstituálódik és 
konstituálódhat, ezért az a testalkat „ott ”, melyet mégis 
testként fogok föl, saját testi értelmét az én testem apper-
cepciójának átviteléből nyeri. […] csak az „ott ani” testalka-
tot a saját testalkatommal összekapcsoló hasonlóság kínál-
hat olyan indítékalapot, mely analogizáló fölfogásban az 
ott ani testet mint másik testet észleli.”17

Vizsgáljuk most meg részletesebben ennek hasonló-
ságon alapuló analogizáló appercepciónak, illetve – a sa-
játos husserli terminust bevezetve – apprezentációnak az 
intencionális szerkezetét. Az apprezentáció fogalmával 
Husserl az alter egót (egy másik saját testet) konstituáló 
intencionalitás két jellegzetességére hívja fel a fi gyelmet. 
Egyfelől, a jelek vagy képek alapján történő reprezentáció-
tól (újramegjelenítéstől) eltérően a másik bizonyos értelem-
ben egy autentikus szemléleti adott ság. Másfelől azonban, 
míg a térbeli tárgyak észlelésében az eredeti szemléleti ön-
adott ság elővételezhető (az aktuálisan nem észlelt szemlé-
leti oldalak betölthetőek), a másikra irányuló apprezentáció 
esetében a prezentáció, a szemléleti betöltés a priori kizárt, 
vagyis a másik saját testi tapasztalata maga természetesen 

17  Uo., 127.
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sohasem lehet egy eredeti önadott ság. (Ebben az értelem-
ben a saját testem prezentációja és a másik eleven testének 
– nullpontjának, illetve érzéki és kinesztétikus tapasz-
talatának – az apprezentációja között i szakadék vagy ta-
pasztalati aszimmetria áthidalhatatlan.) Az apprezentáció 
fogalma általában egy olyan „közvetett  intencionalitás”-t 
jelöl, amely valamilyen nem megjeleníthető adott ságnak 
mint valami más megjeleníthető adott sággal együtt esen je-
lenlevőnek a tudatosítását, jelenné emelését viszi véghez. 
Jelen esetben a másik eleven teste (Leib) a szemléletileg be-
tölthető, prezentálható fi zikai testével (Körper) együtt esen 
jelenlevőként apprezentált. 

Az analógia momentumára rátérve, Husserl szerint 
a sajátszerűségi szférámban megjelenő másik fi zikai test 
a saját fi zikai testemmel – mely nemcsak merőben fi zikai 
test, hanem egyben mindig is a a saját eleven testem – való 
hasonlóság, analógia révén apprezentálódik egy másik át-
élt testként. Ez a hasonlósági appercepció Husserl számára 
nem egy diszkurzív gondolati aktus, nem egy logikai ér-
telemben vett  analogikus következtetés, hanem egy köz-
vetlen, „egyetlen pillantás” alatt  bekövetkező analogizáló 
értelemátvitel. A husserli interszubjektivitás-elemzésnek 
az analitikus tudatelméletektől való elhatárolása szem-
pontjából rendkívül lényeges mozzanatról van szó: az 
analogizáló értelemátvitel nem azonos a szimulációelmélet 
által feltételezett , a másik mentális állapotaira következ-
tető analogizálással.18 Ezt az analogizáló apprezentációt 

18  Az explicit szimuláció Alvin Goldman által javasolt változata 
például az analógiás következtetés hagyományos érvének az 
örököse. Az érv abból a premisszából indul ki, hogy az egyetlen, 
számomra közvetlenül hozzáférhető mentális tapasztalat a saját 
elmémé, mások elméje azonban egy, a külső, nyilvánosan hozzá-
férhető testi viselkedésük mögött i rejtett , számomra közvetlenül 
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két értelemben is egy genetikus konstitúció teszi lehető-
vé. Egyfelől a passzív genetikus szintézis ún. reproduktív 
asszociációjáról van szó, amely minden hétköznapi tárgy-
észlelésben is jelen van, amikor az eredetileg megalapított  
tárgyi értelemet visszük át hasonló, jelenleg észlelt tár-
gyakra.19 A reproduktív asszociáció által tehát a másiknak 

hozzáférhetetlen szféra. Más személyeket ezért úgy érthetek meg, 
hogy megfi gyelem a testi viselkedésüket, majd analógiás alapon 
arra következtetek, hogy viselkedésüket ugyanolyan belső men-
tális állapotok okozták, mint amelyek bennünk is hasonló testi 
viselkedést idéznek elő. Goldman szerint a más elmék megérté-
sét a saját elménkhez való introspektív hozzáférés alapozza meg. 
Másokat a helyzetükbe való képzeletbeli belehelyezkedés révén 
értek meg, a következő szimulációs forgatókönyv szerint:

„1. A [mentális állapot] tulajdonító először a célszemély álla-
potainak – a szándék szerint – megfelelő szimulált állapotokat 
hoz létre magában. Más szavakkal, a tulajdonító megpróbál a 
célszemély „mentális bőr”-ébe belehelyezkedni.

2. A második lépés ezeknek az előzetes szimulált állapotok-
nak, pl. hiteknek a tulajdonító saját pszichológiájának valami-
lyen mechanizmusába való betáplálása … hagyni, hogy ez a 
mechanizmus működtesse ezeket a szimulált állapotokat, oly 
módon, hogy egy vagy több új állapotot, pl. döntéseket eredmé-
nyezzen. 

3. Harmadszor, a tulajdonító a kimeneti állapot a célszemély-
nek tulajdonítja … pl. a döntést egy következtetéssel rávetítjük a 
másik elméjére.” Alvin Goldman: Simulating Minds, i. m., 80–81.

19  Uo., 127–128: „[…] minden egyes appercepció „eredeti alapítás-
ra” utal vissza, melyben a tárgy az adott hoz hasonló értelemben 
első ízben konstituálódott . Általában kijelenthetjük, hogy a világ 
ismeretlen dolgai is ismertek számunkra, legalábbis típusuk sze-
rint. „Ilyesmit”, noha nem éppen ezt a dolgot, már korábban is látt unk. 
Ennek megfelelően minden köznapi tapasztalásban jelen van 
az analogizáló átvitel mozzanata, mely az eredetileg megalapí-
tott  tárgyi értelmet új esetre alkalmazza, miközben az új tárgyat 
„hasonló értelem” tárgyaként elővételezi. […] A kisgyermek, aki 
már látja a dolgokat, egy ponton első ízben érti meg, mire való az 
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a jelenben adott  fi zikai testét a múltban eredeti alapításban 
(Urstiftung) adott  és időközben habitualizált értelemmel, 
jelesül a saját fi zikai testemnek az egyben eleven testként 
való észlelésének az értelmével asszociálva észlelem. Az 
analogizáló apprezentáció eredeti alapítása másfelől pe-
dig az asszociáció passzív szintézise, husserli terminussal, 
egy „párosítás” (Paarung). A párosító asszociációban két 
adat (több adat esetén egyes párosításokra épülő csopor-
toktól vagy sokaságokról van szó) egyszerre és elkülönül-
ten szemléletileg adott á válik és a passzív szintézis révén 
a hasonlóság egységét alapozza meg, vagyis folytonosan 
párként konstituálódik: „[…] a tárgyi értelem a párosítás 
összetevőiben egymással kölcsönhatásban bontakozik ki, 
és kölcsönös, egymásra tolódó átfedést eredményez. […] 
Az átfedés eredményeképpen a párosult összetevőkben 
értelemátvitel megy végbe, vagyis az egyik appercepció 
a másik értelmének megfelelően következik be és viszont, 
aminek érvénye addig tart, amíg a megtapasztaltban meg-
valósuló értelmi mozzanatok föl nem oldódnak a „más-
képpen” tudatában.”20 

Az ego primordiális szférájának észlelési mezőjében 
megjelenő, a saját fi zikai testemhez hasonló fi zikai test te-
hát fenomenális párosítást hajt végre a fi zikai testemmel, 
párként konstituálódik, aminek következtében értelem-
átvitel következik be és a másik fi zikai teste átveszi a sa-
ját, eleven test értelmét az én testemtől. A másik személy 
tapasztalatának a konstitutív mozzanata tehát a husserli 

ollóm; ett ől kezdve a tágyra pillantva már azonnal az ollót mint 
olyant észleli, anélkül azonban, hogy kifejezett en reprodukálná 
az első megértést vagy összehasonlítást és következtetést végezne 
el.”

20  Uo., 129.
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elemzésben az, hogy a másik fi zikai testét, egy passzív és 
már mindig lejátszódott  analogizáló percepció, illetve asz-
szociatív szintézis (nem pedig következtetés) révén mint 
egy másik, idegen eleven testet (mint idegen tájékozódási 
nullpontot, illetve érzéki és kinesztétikus intencionalitást) 
tapasztalom meg. Ez a konstitutív mozzanat teszi aztán le-
hetővé a másik mentális, aff ektív állapotainak, cselekvései 
értelmének stb. a szemléletileg betöltött  tapasztalatát is.

A tükör-neuronok fenomenológiai értelmezése

A kognitív idegtudományok utolsó másfél évtize dé nek 
talán legfi gyelemreméltóbb felfedezése – egyesek szerint 
egyenesen forradalmi jelentőségű, Ramachandran például 
a DNS-szerkezetnek a biológiában történet felfedezésével 
helyezi párhuzamba21 – az úgynevezett  „tükör-neuronok” 
kimutatása.22 Az eredetileg a makákó majmok premotoros 
kortexének az F5-ös területén, utóbb az emberi agy pre-
mo toros kortexében, illetve a Broca-területen kimutatott  
„tükör-neuronok” (illetve tükör-rendszer) ugyanazt az 
aktivációs mintázatot mutatják abban az esetben is, ha egy 

21  Vilayur Ramachandran: Mirror neurons and imitation 
learning as the driving force behind „the great leap forward” 
in human evolution, 2004. htt p://www.edge.org/3rd_culture/
ramachandran/ramachandran_p1.html.

22  A tükör-neuronokat bemutató átt ekintésekhez lásd: Vitt orio 
Gallese, Christian Keysers, Giacomo Rizzolatt i: A unifying view 
of the basis of social cognition, in: Trends in Cognitive Sciences, Vol. 
8/9., 396–403; Giacomo Rizzolatt i, Leila Craighero: The mirror ne-
uron system, in: Annual Reviews of Neuroscience, 2004/27., 169–192; 
Giacomo Rizzolatt i, Corrado Sinigaglia: Les neurones miroirs, 
Odile Jacob, Paris, 2008.



90

A testet öltött  másik

bizonyos célirányos cselekvést hajtunk végre, és akkor is, ha 
ugyanezt a célirányos cselekvést másoknál észleljük. Amikor egy 
másik személyt látunk egy adott  cselekvést végrehajtani 
(vagy egy adott  érzelmet átélni), a motoros (vagy aff ektív) 
rendszerünk aktiválódik, a megfi gyelt cselekvőével együtt  
rezonál, „mintha csak” mi is ugyanazt a cselekvést hajta-
nánk végre (vagy ugyanazt az érzelmet élnénk át). (A tükör-
neuronok szubperszonális, az agynak a kognitív tudatt alan 
szintjén való aktiválódása valamiféleképpen a szubjektív, 
fenomenológiai szinten is megtapasztalható – gondoljunk 
például a lábak vagy a fejek ösztönös bemozdulására egy 
labdarúgásmeccs nézése közben; ha valaki mosolyog, undo-
rodik valamitől vagy fájdalomérzést fejez ki, nyilvánvalóan 
gyengébb módozatban, de mi is szinte érezzük ugyanezeket 
az érzéseket.) A javasolt értelmezés szerint a tükör-neuro-
nok a megfi gyelt célirányos cselekvések vizuális reprezentá-
cióit és a megfi gyelő saját cselekvéseinek a motoros repre-
zentációit közvetlenül megfeleltető mechanizmus alapját 
képezik. (A tükör-neuronok aktiválódása sajátos motoros 
aktusokkal, például a táplálék szájhoz viteléhez szükséges 
célirányos cselekvésekkel – úgy mint „kézzel megfogni, tar-
tani” vagy „szájhoz emelni” egy bizonyos tárgyat –, nem 
pedig puszta testi mozgásokkal, például az ujjak hajlításá-
val, a száj kinyitásával, bizonyos izomcsoportok összehú-
zódásával korrelál.) Ennek a megfeleltetésnek az elsődleges 
funkciója a mások által végrehajtott  célirányos cselekvések értel-
mének az azonnali, bármiféle nyelvi-fogalmi közvetítést nélkülöző, 
a saját motoros tudásunk által lehetővé tett  megértése.23 A tükör-
rendszer továbbá az utánzás, az intenció megértése, a társas 

23  Vö. Giacomo Rizzolatt i, Corrado Sinigaglia, i. m., 112, 138.
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kogníció vagy interszubjektivitás,24 de akár a nyelv evolúci-
ós eredetére25 is magyarázatt al szolgálhat.

A tükör-neuronok a társas kogníciónak sokkal in-
kább testközi interszubjektivitást hangsúlyozó fenome-
nológiai leírását valószínűsítik, mintsem a mentalizáló/
reprezentacionalista tudatelméleti felfogásokat. A másik 
cselekvéseinek a megértése nem egy eredetileg intencioná-
lis értelemtől mentes testi mozgásnak az észlelését követő 
teoretikus következtetés vagy szimuláció módján megy 
végbe, mely utólag értelmet tulajdonítana neki és egy meg-
határozott  célirányos cselekvésként értelmezné. A tükör-
neuronok ugyanis nem a puszta testi mozgásra, a viselke-
dés fi zikai vagy biológiai szerkezetére, hanem a célirányos 
cselekvések teleológiai szerkezetére, értelmére receptívek. 
A célirányos cselekvés értelme közvetlen módon észlelt, 
prezentált, nem pedig egy reprezentációs folyamat ered-
ménye. Vagyis, akárcsak a husserli elemzésben, itt  is egy 
azonnali, passzív értelemátvitel tapasztalata adott  az én 
által végrehajtott  célirányos cselekvések értelme és a má-
sik által végrehajtott  cselekvések között . A tükör-neuronok 
tehát Husserl azon meglátását látszanak igazolni, hogy a 
másik tapasztalatánk az előfeltétele a másik intencionális 
cselekvéseinek megfelelő kinesztétikus érzetek belső ak-
tualizálása (de nem tényleges végrehajtásuk).26 A másik 

24  Vitt orio Gallese, Alvin Goldman: Mirror neurons and the 
simulation theory of mindreading, in: Trends in Cognitive Sciences, 
1998/2., 493–501; Vitt orio Gallese: The „shared manifold” hypo-
thesis: from mirror neurons to empathy, in: Journal of Conscious-
ness Studies, 2001/8., 33–50.

25  Giacomo Rizzolatt i, Michael A. Arbib: Language within our 
grasp, in: Trends in Neurosciences, 1998, Vol. 21/5., 188–194.

26  Jean-Luc Petit: Constitution by movement: Husserl in light of re-
cent neurobiological fi ndings, in Jean Petitot et al.: i. m., 220–244.
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kinesztétikus cselekvésének az értelmét – valamilyen, a ké-
sőbbiekben még tisztázandó módon – a saját kinesztétikus 
lehetőségeimen keresztül észlelem.

A tükör-neuronok fi lozófi ai vagy sajátosan „neuro-
fenomenológiai” értelmezése persze korántsem problé-
mamentes. A legalapvetőbb probléma természetesen a 
neurális (szubperszonális) szintre irányuló idegtudományi 
leírások és a fenomenológiai elemzés között i viszony. Egé-
szen pontosan milyen értelemben lehet kölcsönösen megvi-
lágító (a Varela javasolta neurofenomenológiai hipotézisés 
értelmében27) a tükör-neuronok harmadik személyű ideg-
tudományi leírása és a megtestesült interszubjektív ta-
pasztalat első személyű fenomenológiai leírása? A feno-
menológia szerepe nyilván nem merülhet ki abban, hogy 
fenomenológiai leírását nyújtja azoknak a tapasztalati 
szerkezeteknek, amelyeket aztán naturalizálunk, reduká-
lunk egy neurobiológiai korrelátumra. Bármit is javasoljon 
az idegtudomány, a fenomenológiában a perdöntő mindig 
is a tapasztalat első személyű fenomenológiai leírása ma-
rad. Tudományos bulvárhíreket idéző naivitás volna azt 
hinni, hogy a tükör-neuronokban végre megtaláltuk, loka-
lizáltuk az interszubjektivitás neurobiológiai korrelátumát, 
magát az interszubjektivitás képességét, és ezek után az 
interszubjektivitás népi pszichológiai jelentését akár nyu-
godtan eliminálhatjuk is. A testközi interszubjektivitás 
tapasztalata nem azonos a tükör-neuronok tüzelésével. 

27  Varela, F.: Neurophenomenology: A methodological remedy for 
the hard problem, in: Journal of Consciousness Studies 3. (1996), 
330–350. Újranyomva in: Jonathan Shear (ed.): Explaining Cons-
ciousness: The Hard Problem, MIT Press, Cambridge, MA, 1997, 
337–357. Magyarul: Uő: Neurofenomenológia. A nehéz probléma 
egy metodológiai orvoslása, in: Kellék, 2002/22., 123–160. Ford. 
Szigeti Att ila.
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Nem tükör-neuronok vagy rendszerek prezentálják – vagy 
reprezentálják, szimulálják – a saját és a mások célirányos 
cselekvések között i hasonlóság értelmét, hanem a fenome-
nális értelemtapasztalat megtestesült szubjektumai. (Mint 
ahogy általában az agyban sem prezentációk, sem repre-
zentációk nincsenek.) Itt  az sem segít, ha a társas tapaszta-
latot – a korábban említett  cselekvő, megtestesült észlelés 
elképzelésének a mintájára – a társas környezett el állandó 
megtestesült interakcióban levő, sem az individuumokra, 
sem azok agyára nem redukálható emergens dinamikus 
rendszerként írjuk le, ahogyan azt a megtestesült dina-
mikus elme képviselői28 javasolják. Ezek továbbra is csak 
kizárólag harmadik személyű leírások maradnak, amelyek 
végső soron mégiscsak naturalizálják a tudatos szubjekti-
vitást, ergo az interszubjektivitást is. A társas kogníciónak 
a tükör-neuronokra való visszavezetése az ontogenézis 
szempontjából is túl statikus és egyirányú magyarázat: tü-
kör-neuronok lehetnek ugyan a társas kogníció képességé-
nek a szükséges – ám nem elégséges – neurális feltételei, de 
a tényleges interszubjektív interakció értelemtapasztalata 
is szükséges a tükör-rendszer folyamatos fejlődéséhez. Egy 
további, külön probléma volna az, hogy a tükör-neuronok 
kísérleti helyzetei kizárólag a másik célirányos cselekvése-
inek passzív, harmadik személyű megfi gyelését vizsgálják 
– ez továbbra is csak egy izolált, korlátolt relevanciájú eset 
a kölcsönös interszubjektív interakciók tényleges helyzete-
ihez viszonyítva, amelyekben mindkét (vagy több) fél ak-
tív módon hajt végre, illetve fejez ki – sokszor eltérő, vagy 
komplementer – cselekedeteket, illetve érzelmeket.

28  Lásd pl.: Evan Thompson, Francisco Varela: Radical embodiment: 
neural dynamics and consciousness, in: Trends in Cognitive Sci-
ences, 2001, Vol. 5/10., 418–425.
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A lényegi teoretikus probléma viszont a következő. 
A tükör-neuronok egy intermodális (az észleleti modalitáso-
kon átnyúló) kapcsolódást képeznek a célirányos cselekvés 
vizuális észlelése és a saját motoros aktus-potencialitásaik 
kinesztétikus tapasztalata között . Hogyan magyarázható, 
hogyan jön létre ez az intermodális kapcsolódás?

Funkcionálisszintű, a cselekvés előrejelző szimuláció-
jára alapozó aktuális javaslatok szerint ez az intermodális 
kapcsolódás mintegy „belülről kifele”, önmagunktól a má-
sik fele haladva jön létre: először a saját tapasztalatunkban 
kell létrehoznunk azt, majd analogikusan mások cselekvé-
sének az észlelésére is átvetítjük. 29 Az elképzelés szerint az 
ún. „forward-modellek” előrejelző szimulációja kétirányú 
lehet, visszafele is működhet: a cselekvés során a motoros 
kimenetek másolatai szimulálják, előrejelzik az észleleti be-
meneteket, de ez fordítva is működhet: észleleti bemenetek 
is felidézhetnek motoros kimeneteket. Egy konkrét példá-
val élve: a saját kézmozgásaimat megfi gyelve asszociációk 
jönnek létre a motoros kimenetek másolatai és az észleleti 
bemenetek között  (szubperszonális szinten: szenzoros és 
motoros területek között , ld. tükör-neuronok; fenomeno-
lógiai szinten: a propriocepció, kinesztétikus mozgás és az 
észleleti tartalom között ); amikor aztán egy másik személy 
hasonló kézmozgásait nézem és hasonló vizuális bemene-
tek érnek (hasonló észleleti tartalom), a maguk során ezek 
is felidézhetik asszociatív módon a motoros bemenetek 
másolatait (aktiválják a szenzomotoros tükör-neuronokat; 

29  Vitt orio Gallese: The „shared manifold” hypothesis: from mirror 
neurons to empathy, i. m.; Susan Hurley: The shared circuits hy-
pothesis: a unifi ed functional architecture for control, imitation 
and simulation, in: Susan Hurley, Nick Chater (eds.): Perspectives 
on Imitation : From Neuroscience to Social Science, vol. I, Cambridge, 
MA, MIT Press, 177–193.
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fenomenológiai szinten: proprioceptív, kinesztétikus lehe-
tőségeket.)

Valami ehhez hasonlót feltételez Husserl is az V. 
Karteziánus Elmélkedés-beli testköziség-elemzésében. Amint 
láthatt uk, számára az idegen eleven test konstitúciójának a 
feltétele egy olyan analogizáló összehasonlítás, amelynek a 
végrehajtásához nemcsak a másik fi zikai testének és moz-
gásának a percepciójával – ez csak az analógia egyik tagja 
–, hanem egyútt al a saját fi zikai testi külsőmnek és moz-
gásomnak az észleleti képével (vagy „emlékképé”-vel30, 
vagyis reprezentációjával) – az analógia másik tagja – ren-
delkeznem kell. A probléma csupán az, hogy ez utóbbival 
valójában nem rendelkezhetem: a saját fi zikai testi kül-
sőmet (vagy mozgásomat) nem észlelhetem a másikéhoz 
hasonló módon, mintegy kívülről, egy külső nézőpontból 
– ezzel Husserl is tisztában van egyébként.31 Sajátos és 

30  Edmund Husserl: Karteziánus Elmélkedések, i. m., 134.
31  Fenomenológiai szempontból a következő konstitúciós problé-

máról van szó: konstituálhatom a saját testem fi zikai testként? 
Bár az észleleti modalitásaimnak az egymásra vonatkoztatá-
sa, a taktilis kereszteződés (a bal kéznek a jobb kéz általi ész-
lelése) elvezetnek a saját testem egyfajta önobjektiválásához, 
fi zikalizálásához, Husserl azzal is tisztában van, hogy a fi zikai 
test adekvát, szemléletileg betöltött  önkonstitúciója lehetetlen. 
A husserli testfenomenológia értelmében evidens, hogy soha-
sem hagyhatom el a megtestesült nézőpontom abszolút „itt ”-jét 
(mondjuk, sohasem léphetek ki, hátrálhatok ki a testemből), hogy 
a testem egy harmadik személyű, külső nézőpontból „ott ”-levő 
fi zikai testként jelenhessen meg számomra, akárcsak a másik fi zi-
kai teste. Ezért a testem számomra való megjelenése korlátozott : 
nem járhatom körbe, mint egy természeti tárgyat (vagy mint a 
másik fi zikai testét), bizonyos részeit, perspektíváit (pl. az ar-
comat vagy a hátamat) nem észlelhetem, vagyis, amint Husserl 
is beismeri: ugyanaz a test, amely minden más percepciónak 
lehetőségfeltétele, „önmaga észlelésében akadályoz és egy olyan 
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meghaladhatalan tapasztalati aszimmetria jellemzi a saját, 
illetve a másik test észlelését: a saját testi mozgásomat el-
sősorban kinesztétikus-proprioceptív módon tapasztalom 
(mintegy belülről – ahogy Husserl írja, közvetlenül „ben-
ne” vagyok és „benne működök”), mintsem vizuális ész-
lelés által, de a másik testét és testi mozgását – a husserli 
elemzés szerint, amely nem számol a másik mozgásának 
a taktilis észlelésével – kizárólag kívülről, vizuálisan ész-
lelhetem. A konklúzió tehát az, hogy nem rendelkezhetem 
a saját fi zikai testi külsőm és mozgásom egy olyan észle-
leti képével, amelyet összehasonlíthatnék, analógiába he-
lyezhetnék a másik fi zikai testének, illetve mozgásának 
a percepciójával. Ha pedig az analogizálás (avagy a saját 
cselekvésem kinesztétikus, és a másik cselekvésének a vi-
zuális észlelése között i intermodális kapcsolódás) nem ma-
gyarázható, akkor végeredményben a másik ego, a másik 
eleven test konstitúciója, azaz a megtestesült társas megis-
merés mikéntje is rejtély marad.

Újszülött kori utánzás és aff ektusköziség

A felvázolt probléma egy lehetséges megoldása, a má-
sik intermodális észlelése egy olyan módozatának a kimu-
tatása, amely nem a saját test vizuális észleletére alapoz, 
a fejlődéslélektan területéről érkezik. Elsősorban Andrew 
Meltz off  útt örő kísérleti kutatásai nyomán ma már igazolt-
nak tűnik, hogy az újszülött ek képesek egy másik személy 
(egy felnőtt ) arckifejezéseit (a száj szélesre tátása, nyelvki-

dolog, amelynek a konstitúciója fi gyelemreméltó módon befeje-
zetlen”. Edmund Husserl: Ideen, i. m., 41. §, b, 159. 
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öltés) utánozni.32 Egy ún. láthatatlan utánzásról van szó: 
az utánzás során ugyanis az újszülött  teste korábban még 
sohasem látott , azaz láthatatlan részeivel utánoz – tükrök, 
amelyekben a nyelvét vagy a száját megszemlélhetné, köz-
tudomásúlag sem az anyaméhben, sem a bölcsőben nin-
csenek. Nem evidens azonban, hogy hogyan képes egy új-
szülött  saját kinesztétikus tapasztalatát összekapcsolni egy 
„[…] külső látvánnyal, például egy arccal vele szemben, 
amelynek alsó részéből kiinteget egy hosszúkás, rózsaszín 
valami. Egyáltalán nem magától értetődő, hogy az a valami 
ugyanaz, mint ahonnan saját kinesztétikus jelei érkeznek, 
mikor a nyelvét kinyújtja!”33 Az arckifejezések utánzásában 
a csecsemő még nyilvánvalóan nem támaszkodhat köztes 
elméleti következtetésekre vagy szimulációkra, amelyek a 
látás, a propriocepció és a cselekvés modalitásait megfe-
leltetnék egymásnak, például a következő – nagyon is va-
lószerűtlen – forgatókönyv szerint: először is a saját arca 
vizuális észleletét (ami, ismétlem: még nem adott ) kellene 
szenzomotorosan összehangolja a propriocepcióban ész-
lelt saját arckifejezéseivel és motoros cselekvéseivel; csak 
ezt követően volna képes a másik arcán észlelt arckifejezé-
seket először a vizuálisan, ezután pedig a proprioceptíven 
észlelt saját arckifejezéseinek, illetve, végül – egy teoreti-
kus következtetés vagy szimuláció segítségével – motoros 
cselekvéseinek megfeleltetni, vagyis utánozni. A láthatat-
lan utánzás jelensége arra utal, hogy az újszülött  képes egy 
vizuálisan észlelt látványt (a másik arckifejezéseit) a saját 

32  Andrew Meltz off : Imitation and Other Minds. The „Like Me” Hy-
pothesis, in: Susan Hurley, Nick Chater, i. m., vol. II, 55–77.

33  Alison Gopnik, Andrew Meltz off , Patricia Kuhl: Bölcsek a bölcső-
ben. Hogyan gondolkodnak a kisbabák?, Typotex, Budapest, 2003, 
43–44.
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kinesztézikus tapasztalatának megfeleltetni, vagyis hogy 
már eleve rendelkezik egy olyan veleszületett  szupramodális 
testsémával, amely a saját proprioceptív és kinesztétikus 
tapasztalatát megszervezi és hozzárendeli a másik sze-
mély látható arckifejezéseihez. Gopnik és Meltz off  fogal-
mazásában: „mások észlelt mozgásait veleszületett  módon 
saját kinesztétikus érzeteinkre képezzük le”.34 A látás és 
a propriocepció észleleti modalitásai tehát már mindig is 
egymáshoz és cselekvési (kinesztétikus) lehetőségekhez 
vannak kapcsolva egy nem csak szupramodális, hanem 
egyben személyközi (testközi) testsémában.35

Az újszülött kori utánzás jelensége erős empirikus 
érvet szolgáltat amellett , hogy egy másik eleven test ta-
pasztalatához nem szükséges a saját fi zikai testi külsőm 
és mozgásom észleleti képével rendelkeznem (mint ahogy 
ezzel az újszülött  még nem is rendelkezhet – emlékez-
zünk: nincsenek tükrök a bölcsőben), vagyis az utóbbi 
nem konstitutív előfeltétele az előbbinek. Az utánzást le-
hetővé tevő intermodális és interperszonális megfeleltetés 
(a másik arcának a látása és a saját arcom proprioceptív 
és kinesztétikus tapasztalata között ) pedig arra utal, hogy 
egyfajta – még ha nem is a husserli értelemben vett  – test-
közi analogikus kapcsolatnak mégiscsak eleve adott nak 
kell lennie, még akkor is, ha ennek nem két külsődlegesen 
észlelt fi zikai test között i észleleti hasonlóság az alapja. Egy 
lehetséges – a fejlődéspszichológus Daniel Stern leírásai ál-
tal sugalmazott  – megoldás az volna, hogy a hasonlóság 

34  Alison Gopnik, Andrew Meltz off , Words, Thoughts and Theories, 
MIT Press, Cambridge, MA, 1997, 129.

35  Shaun Gallagher, Andrew Meltz off : The Earliest Sense of Self and 
Others: Merleau-Ponty and Recent Developmental Studies, in: 
Philosophical Psychology, 1996/ 9., 213–236.
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a saját kinesztétikusan észlelt mozgásom, illetve a másik 
vizuálisan észlelt fi zikai testi mozgása kinetikus dinamikái-
nak olyan minőségei között  tételezendő, mint a mozgások 
intenzitása, időisége, alakja (ezekre még visszatérek). Ebben 
a megközelítésben a kinesztétikus tapasztalat nem annyi-
ra pontszerű, egymást térben-időben követő mozgásérze-
tekre vonatkozik (alapvetően nem érzetekre), hanem egy 
kvalitatíve átérzett  kinetikus folyam, egy dinamika (illet-
ve e dinamika elsődleges minőségei) tudatosságának felel 
meg. A párosítás tehát nem kívülről észlelt fi zikai testek 
vagy azok mozgása (de nem is a külső viselkedés vagy 
célirányos testi cselekvés), hanem a saját mozgásom és a 
másik mozgása kinetikus dinamikáinak minőségei (az in-
tenzitás, az időiség és az alak fenomenális adatai) között  
megy végbe.

Visszatérve most az intermodális megfeleltetés prob-
lémájához: mind a mások cselekvésének a szimulációs 
modelljei, mind részben Husserl egy szolipszisztikus logikát 
követnek: a társas tapasztalat egyik oldalán egy mások-
tól elszigetelt testi öntapasztalatt al van dolgunk, ennek 
objektiválásán keresztül jutunk el a másik megértéséhez. 
Husserl leírásában a saját test önkonstitúciója mind konsti-
tutív, mind genetikus (ontogenetikus) értelemben megelő-
zi és megalapozza az idegen eleven, szubjektív testének, 
vagyis a másiknak a tapasztalatát. De az újszülött kori után-
zás fenomenológiája újraírja a testi öntapasztalat és a másik 
tapasztalata között i viszonyt: öntapasztalatunk bizonyos érte-
lemben eleve interszubjektív. Az, hogy az újszülött kori után-
zásban az újszülött  mintegy a másik arcán észleli a saját 
kinesztétikus cselekvési lehetőségeit, egy sajátos észlelési 
képesség meglétére utal. A megtestesült interszubjektív 
percepció is enaktív, a cselekvés által konstituált, itt  
is a cselekvés által látok, de egy sajátos értelemben: a 
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másik kinesztétikus cselekvésének az értelmét a saját 
kinesztétikus tapasztalati lehetőségeimen keresztül ész-
lelem. Ennek az alapja pedig az, hogy a testi öntapaszta-
lat eleve interszubjektív: a saját testemet már mindig is 
relacionálisként, reszponzívként tapasztalom, bizonyos 
értelemben a másik objektiválja számomra. A reszponzív 
kifejezés nem véletlenül merül itt  fel: e tapasztalat értel-
mezésében a lévinasi válasz, illetve felelősségelvű feno-
menológiai etika szubjektumfelfogása lehet segítségünkre. 
Ismert, hogy a lévinasi etikai szubjektum a másikkal való 
kapcsolaton keresztül viszonyul önmagához, vagyis má-
siknak a felelősségkapcsolatban megmutatkozó másságán 
keresztül nyeri el (ön)azonosságát: bármiféle ön-aff ekciót 
megelőzően, már mindig a másik általi eredendő etikai 
hetero-aff ekciónak van kitéve. Ezt az eredendő etikai hetero-
aff ekciót Lévinas egy olyan, a másiknak való érzéki kitett -
ségként, eredendő testi-aff ektív reszponzivitásként írja le 
(a másik általi „megszállott ság”, „sebezhetőség” elemzé-
seiben36), amely jól jelzi az újszülött kori utánzás által fel-
tárt, az öntapasztalatnak az interszubjektív kapcsolat általi 
eredendő „megszállott ságá”-nak az etikailag semleges, fe-
nomenológiai értelmét: a saját testem önkonstitúciója már 
mindig is egy idegen eleven test konstitutív tapasztalatán 
keresztül megy végbe, a saját testem a másik eleven testt el 
való kapcsolaton keresztül viszonyul önmagához. A testi-
érzelmi önaff ekciót már mindig egy másik eleven és aff ektív 
test általi hetero-aff ekció előzi meg.

A lévinasi intuíciókra támaszkodó eredendő testi-érzel-
mi hetero-aff ekció, illetve reszponzivitás feltárása kétségkí-

36  Emmanuel Lévinas: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, M. 
Nijhoff , La Haye, (coll. Phaenomenologica), 1974; Le Livre de 
Poche, Paris, 1990, 120–142.
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vül fontos előrelépést jelent a husserli inter szubjektivitás-
elemzésben (de a tükör-neuronok leírásai ban is) hallgató-
lagosan domináns ismeretelméleti, harmadik személyű 
(passzív, megfi gyelői) paradigmával szemben. De mi törté-
nik például akkor, amikor a másik reszponzivitását tapasz-
talom? (Ezt a kérdést Lévinas sohasem teszi fel, ez ugyan-
is a lényegileg aszimmetrikus, vagyis etikailag heteronóm 
másságkapcsolat modelljének a feladását jelentené számá-
ra.) Leírható-e, igazolható-e fenomenológiailag is a kölcsönös 
testi-aff ektív reszponzivitásnak az a tapasztalata, amelyről az 
aff ektusköziség fejlődéspszichológiai beszámolói tudósíta-
nak? A tanulmány hátralévő részében ez utóbbiakat tekin-
tem át röviden.

A fejlődéspszichológus Vasudevi Reddy is a csecsemő 
reszponzivitását jelöli meg az újszülött kori utánzás rele-
váns tényezőjeként. Szerinte nemcsak az a kérdés, hogy 
hogyan, (milyen analógiás, intermodális megfeleltetésnek 
köszönhetően), hanem hogy miért is utánoznak az újszülöt-
tek? Azaz: mi motiválja a csecsemőt az utánzásra, mi lehet 
számára az utánzás jelentősége? A kísérleti eredmények 
Reddy-féle értelmezésében az újszülött  nemcsak utánoz, 
hanem válaszol is, inkább kölcsönös – mintsem egyirányú 
utánzásra utaló – érzelmi cselekvésekkel. Egy társalgásra, 
kommunikációra törekvő gesztusról van szó, mely során 
az újszülött  mintegy befejezi a felnőtt  befejezetlen sze-
mélyközi cselekvését. Az újszülött kori utánzás tehát egy 
kétirányú, elsősorban személyközi, magára az interakcióra 
releváns, kölcsönös érzelmi tevékenység.37 

37  Vasudevi Reddy: How infants know minds, Harvard University 
Press, Cambridge, 2008, 58–61.
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Ugyanez a kölcsönös aff ektív rezonancia nyilvánul meg 
– Trevarthen „elsődleges interszubjektivitás”-tézise szerint38 
– a csecsemőknek a szüleikkel (gondozóikkal) két hónapos 
kortól arrafele folytatott  nonverbális, diadikus ún. proto-
társalgásaiban: azokban a nyelv-előtt i, de dialogikus jellegű 
interakciókban, amelyekben a csecsemő és a szülő, „társal-
gási” szerepeiket váltogatva, kölcsönösen egymáshoz iga-
zítják hangjaikat, gesztusaikat és arckifejezéseiket – vagyis 
ily módon érzelemkifejezéseiket is. E proto-társalgásokban 
– ahogyan arra Stern felhívta a fi gyelmet – a kifejezések 
intermodális megfeleltetése révén (pl. a felnőtt  az örömöt 
az arcával, a csecsemő viszont a hangjával fejezi ki) aff ek-
tív összehangolás, a belső érzelmi állapotok (nem pedig ez 
ezeket kifejező külső viselkedésformák) megosztása megy 
végbe.39 Az aff ektusköziség, az aff ektusok interszubjektív 
cseréje a kinesztétikus tapasztalat kvalitatív dinamiká-
ja kapcsán már érintett  három – a testi viselkedésben 
amodálisan észlelhető – minőséggel (intenzitás, időség és 
alak), illetve az ún. vitalitási aff ektusokkal, a kategorikus af-
fektusok kinetikus fogalmakkal megragadható minőségei-
vel (pl. „kirobbanó” harag, öröm stb.) megy végbe.40 Stern 

38  Colwyn Trevarthen: Communication and cooperation in early 
infancy: A description of primary intersubjectivity, in: Margaret 
Bullowa (ed.), Before speech. The beginning of interpersonal 
communication, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, 
321–347.

39  Daniel Stern: A csecsemő személyközi világa, Animula, Budapest, é. 
n., 150–173. Ford. Balázs-Piri Tamás.

40  A „vitalitási aff ektusok” nem a diszkrét, hagyományos (darwi-
ni) kategorikus aff ektusok (harag, öröm, szomorúság, félelem), 
hanem ezeknek az érzett  minősége, kinesztétikus aspektusa, di-
namikus, kinetikus fogalmakkal megragadható minőségei, úgy 
mint: „hullámzó”, elhalványuló, tovatűnő, kirobbanó, crescendo, 
decrescendo, kitörő, elnyújtott  stb. A vitalitási aff ektusok egy-
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példáját idézem: „Ösztönösen hajlamosak vagyunk, hogy 
az észlelési minőségeket érzelmi minőségekbe fordítsuk 
át, különösen, ha a minőségek a másik személy viselke-
déséhez tartoznak. Például valakinek a karmozdulataiból 
kigyűjthetjük a hirtelen gyorsulás, a sebesség és kifejezés-
mód egészét. De a taglejtést nem éljük át az időbeliség, in-
tenzitás és az alak észlelési minőségei szerint; közvetlenül 
úgy érzekeljük, mint „erőteljeset” – azaz egy vitalitási af-
fektus képében.”41 

Az aff ektusköziség jelensége mozgás és aff ektusok 
eredendő egymásba fonódására, „dinamikus kongruen-
ciá”42-jára utal, egyfelől az öntapasztalatban (a kortárs 
emóciókutatás által felelevenített  James-i elképzelés ér-
telmében: az emóciók a testben végbemenő változások, 
elsősorban a cselekvésre készülő test érzései, vagyis az 
aff ektusok potenciálisan kinesztétikusak), illetve – ami itt  
lényegesebb – mások tapasztalatában is: ha a kinesztézisek 
is potenciálisan aff ektívek, akkor mások mozgásában 
nemcsak egyszerűen kinesztéziseket (esetleg célirányos 
cselekvést), hanem – a kinesztétikus dinamika minőségei 
és a vitalitási aff ektusok amodális észlelése révén – eleve 
érzelmi, aff ektív töltett el rendelkező mozgást észlelünk. Az 

aránt jelentkezhetnek a kategorikus aff ektusok jelenlétében és hi-
ányában is: egy dühroham, de a jókedv „rohama” is, a fényáradat 
látványa, a gondolatok sebes áramlása, a muzsika hatására kelet-
kező mérhetetlen érzelmi hullám és a kábítószer belövése mind 
„rohamnak” nevezhető. Vö. Daniel Stern, i. m., 64–65.

41  Uo., 170.
42  Vö.: Maxine Sheets-Johnstone: Emotion and Movement: a 

beginning empirical-phenomenological analysis of their relation-
ship, in: Rafael Núnez, Walter J. Freeman (eds.): Reclaiming 
Cognition. The Primacy of Action, Intention and Emotion, Imprint 
Academic, 1999, 271.
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aff ektusköziség fenoménjének a fejlődéspszichológia által 
kimutatott  ontogenetikus elsődlegessége tehát a követke-
ző – a fenomenológiai tapasztalatleírás által ellenőrizhető 
– hipotézist veti fel: a megtestesült interszubjektív tapasz-
talat eleven teste, a husserli kinesztétikus Leib egyben már 
mindig is érzelmi Leib.

Az aff ektusköziség fenoménje ugyanakkor a testközi 
közvetlen analogikus észlelés helyett  a kölcsönös érzelem-
kifejezést, az érzelemkifejezések interakcióját helyezi az 
interszubjektív tapasztalat középpontjába. Ezzel szemben 
a testközi tapasztalat fenomenológiája, vagy legalábbis an-
nak az itt  ismertetett  husserli változata (tehát nemcsak a 
tudatelméletek, vagy a tükör-neuronok kísérleti helyzetei), 
a harmadik személyű megfi gyelői att itűd, végső soron az 
az egologikus intencionalitás foglya marad – a második 
személyű, megtestesült-emocionális (vagy akár nyelvi) 
interakció valójában alapvető dimenziójának a rovására. 
Az aff ektusköziség által feltárt kölcsönös érzelemkifeje-
zés, érzelemmegosztás, egyszóval az érzelmi interakció 
tapasztalatának (élményének) egy lehetséges fenomeno-
lógiai leírása azonban valószínűleg magának az észleleti 
intencionalitás paradigmájának, a tapasztalat alapvetően 
intencionális jellegének az újragondolását kívánja meg a fe-
nomenológiától.

Az érzelem-észlelés ugyanis – mint arra Reddy rámu-
tat43 – nem csupán egy idegen eleven testt el való hasonló-
ságot konstituáló analogikus észlelés, hanem annál több: 
nem csak érzelem-észlelés, hanem egyben mindig is egy érzel-
mi észlelés, egy érzelmileg áthatott  észlelés – a másiknak a 
saját emocionális válaszaim, az aktív érzelmi reszponzivitás 
által való észlelése. Az aff ektusközi tapasztalatban kifeje-

43  Vasudevi Reddy, i. m., 27–31.
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zett  érzelmek nem annyira azonossági vagy hasonlósági, 
hanem sokkal inkább kölcsönösségi viszonyban vannak 
egymással (eltérő érzelmekkel válaszolok mások érzel-
meire, pl. félelemmel a haragra stb.) Az aff ektusközi ta-
pasztalatban az érzelmi öntapasztalat és a másik érzelmi 
észlelése folyamatosan átcsapnak egymásba; egyfajta szi-
multán érzelmi észlelés/önészlelésről van szó itt : a másik 
észlelése önmagunknak a másikkal szembeni érzelmeinek 
a tapasztalatát, és fordítva, önmagunk tapasztalata mindig 
a másiknak a velünk szembeni érzelmeit is involválja. Az 
érzelmek tehát nem már készen adott  statikus belső állapo-
tok, hanem olyan viszonyjellegű, interakcionális aff ektu-
sok („önmaga-másik-tudatos aff ektusok”), amelyeknek az 
értelme folyamatosan alakul, változik az érzelmi interakció 
folyamatában. Egy ide kapcsolódó újkeletű elméleti javas-
lat, az enaktív társas kogníció felfogásában44 a társas meg-
értés a megtestesült szubjektumok kölcsönös koordináci-
ójának egy olyan emergens és autonóm folyamatában jön 
létre, amely egy, az interaktorok által az interakció során 
közösen létrehozott , participatív értelem-adást (participatory 
sense-making), az értelem ko-konstitúcióját teszi lehetővé. 
Mindezek alapján tehát egy lényegi teoretikus fordulat 
körvonalazódik: a megtestesült cselekvések, érzelmek, 
mentális állapotok nem az interaktorokban már készen 
adott , intencionálisan tapasztalható statikus értelmek – a 
közösen létrehozott , ko-konstituált értelem magában az 
interszubjektív interakcióban, egy folyamatos alakulásnak 
kitéve jön létre.

44  Hanne de Jaegher, Ezequiel di Paolo: Participatory Sense-Mak-
ing : An enactive approach to social cognition, in: Phenomenology 
and the Cognitive Sciences, 2007/6. (4), 485–507.
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A testköziség és az aff ektusköziség második szemé-
lyű, dialogikus interakcióját előtérbe helyező fejlődéspszi-
chológia, illetve az enaktív társas kogníció elmélete egy 
immár megkerülhetetlen elméleti kihívást képviselnek a 
megtestesült interszubjektivitás paradigmájával szemben: 
mind a fenomenológiai tapasztalatleírásnak, mind a kogni-
tív tudományi kutatásoknak az interszubjektivitás tényle-
ges „inter”-jébe kell végre kilépniük – abba a „köztes”-be, 
amely nem lokalizálható az agyban, de nem is vezethető 
vissza az én vagy a másik elkülönült intencionális tapasz-
talatára. A második személyű, kölcsönös testi és aff ektív 
reszponzivitásnak abba a köztes terébe, amelyben az én és 
a másik kölcsönös konstitúciója, az interszubjektív értelem 
dinamikus ko-konstitúciója zajlik. 
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Az intencionalitás fi lozófi ai fogalma nem a hétköznapi érte-
lemben vett  intencióra, a szándékra utal, hanem – ahogyan 
azt a kifejezés etimológiája is jelzi: a latin intentio-ból, il-
letve az intendere igéből származik, amely valamely dolog-
ra vagy célra való irányulást jelent – a mentális élmények 
azon alapvető tulajdonságára, hogy ezek mindig valamire 
(tárgyra, tényállásra stb.) irányulnak, vonatkoznak: ha észle-
lek, mindig valamit észlelek, ha elképzelek, mindig vala-
mit képzelek el, ha gondolkodom, mindig valamire gon-
dolok, ha akarok, mindig valamit akarok stb. A fogalmat 
az – azt a XIX. század végén felelevenítő – Brentanótól (aki 
elsősorban középkori skolasztikus fi lozófi ai előzmények-
re hivatkozott ) vett e át Husserl, hogy a tudat eredendő 
tárgyra-irányultságát jelölje vele: tudat és tárgya nem két 
dolog, amelyek először egymástól elválasztva léteznek, 
hogy aztán a között ük levő kapcsolat valahonnan kívülről 
hozzájuk adódjon, hanem maga a tudat és a tárgy közöt-
ti – a fenomenológia szubjektív nézőpontjában adott  – in-
tencionális viszony az, ami elsődleges. Az intencionalitás 

*  A tanulmány első változata, „Tárgyiasítható-e a másik és az idő? 
Az intencionalitás megfordulása Lévinasnál” címmel, az Erdélyi 
Múzeum Füzetek 2004/3–4-es számában jelent meg (78–89. o.)
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(akárcsak a fenomenológiai, egyes szám első személyű né-
zőpont, a „tudatosság”) jelentőségét az utóbbi időben az 
elmefi lozófi ai fordulatán átesett  analitikus fi lozófi a is újra 
felfedezte, és a ma már általánosan elfogadott  álláspont 
szerint a valamire-vonatkozás logikai-nyelvi alapvetésű 
analitikus iskolájának (a Frege–Russell-vonalnak) és az 
intencionalitás fenomenológiai mozgalmának (a Brentano–
Husserl-vonalnak) mind a problémafelvetései, mind a tör-
téneti eredetei sokkal közelebb esnek egymáshoz, mint 
ahogyan azt korábban akár az egyik, akár a másik tradí-
ció elismerte volna. A fogalom „kontinentális” sorsára 
minden bizonnyal annak a Heideggernek a munkássága 
nyomta rá a bélyegét, aki a husserli fenomenológia szub-
jektivizmusával és tudati idealizmusával szembehelyez-
kedve (Husserl ugyanis a fenomént végül is a tudat bel-
ső immanenciájában való megjelenésre és egy szubjektív 
konstitúcióra vezeti vissza) az intencionalitást a világban-
benne-lét transzcendenciájával, a jelenvalólét eredendően 
eksztatikus, kívül-létével azonosítja. Ez a tanulmány azon-
ban az intencionalitásnak a lévinasi etikai fenomenológi-
ában történő azon újraértelmezését követi nyomon, amely 
a kortárs, elsősorban francia fenomenológiai kezdeménye-
zésekre volt meghatározó hatással. Lévinas természetesen 
sokat merít a husserli intencionalitás heideggeri kritiká-
jából, de az ő újraértelmezése ugyanakkor radikálisan el-
tér a Heideggerétől, mivel, röviden szólva, ő nem mond 
le a szubjektumról. Hanem inkább oly módon ütközteti a 
másság különböző határ-fenoménjeivel az intencionalitást, 
hogy az így felmutatott , az intencionális tudat általi érte-
lemadásra visszavezethetetlen radikálisan transzcendens 
értelemadódást továbbra is a fenomenológiai immanen-
cia tapasztalataként írja le. A következőkben, a husserli 
egologikus/tárgyiasító intencionalitás lévinasi kritikájának 
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az összefoglalását követően, két ilyen határ-fenoménnek 
a lévinasi intencionalitásfelfogásra kifejtett  hatását vizs-
gálom: először a másik, aztán pedig az idő másságának a 
lévinasi fenomenológiáját.

Lévinas Husserllel való szembehelyezkedésének egyik 
legállandóbb motívuma – amely végigkíséri az életművet, 
kezdve a husserli szemléletfogalom bevallott an heideg-
geriánus 1930-as értelmezésével, el egészen a legkésőbbi 
írásokig – kétségkívül a husserli intencionalitás tárgyiasító 
jellegének a bírálata. Husserl ugyanis minden intencionális 
élmény alapjánál (legyen bár az akár nem teoretikus, mint 
a vágy, az érzés vagy az idő élménye) egy teoretikus meg-
jelenítő aktust feltételez. Ám nem annyira a teoretizmus 
vagy a reprezentacionizmus az, ami Lévinast a tárgyiasító 
intencionalitásban zavarja, mint inkább ennek egologikus 
jellege: az, hogy a husserli tárgyiasító intencionalitás a 
transzcendentális redukció következtében a fenomenoló-
giai adott ság másságát a transzcendentális ego egy érte-
lemadására vezeti vissza. Vagyis az egologikus/tárgyiasító 
intencionalitás bírálata Lévinasnál implicit módon egyben 
mindig a transzcendentális redukciónak az Ideen I-ben ta-
lálható karteziánus változatának a kritikája.

Ismert, hogy a transzcendentális redukció átt örését 
éppenséggel a karteziánus evidenciaszféra kiterjesztése je-
lenti. Husserlnek immár nincs szüksége a veracitas dei isteni 
garanciájára (a külvilág létezését bizonyítandó), ugyanis a 
redukció korántsem a transzcendencia felszámolásával 
egyenértékű, hanem a transzcendenciának mint fenomén-
nek, mint intencionális értelemnek a fenomenológiai im-
manenciához való rendelésével, mely utóbbi ily módon 
mind a noézist (az intencionális aktust), mind a noémát (az 
intencionális aktus tárgyát) magában fogalja, egy eredendő 
korreláció formájában. Mindez azonban egy, a Kanténál is 
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radikálisabb transzcendentális idealizmushoz vezet, mivel 
Husserl számára értelmetlen a megjelenésnek bármiféle 
korlátot is szabni, például a magánvaló dolog tételezésével. 
Egy olyan fenomenológiai idealizmushoz, amelyben az on-
tológiát az értelem egy egológiája váltja fel: a lét értelme a 
tudat általi megértett ség értelmére, a transzcendentális ego 
önkifejtésére vezetődik vissza.1 A transzcendentális reduk-
ció gesztusával Husserl tehát a fenomenológia központi 
princípiumában, a szemléleti adódásban fellelhető belső fe-
szültséget, nevezetesen a tárgy önadódása és a konstituáló 
tudat általi intencionális értelemadás között i feszültséget az 
utóbbi javára látszik feloldani. 

Ám Lévinas nem ért egyet a tárgy önadódásának, más-
ságának vagy – hogy azt az elhíresült szinonimát használ-
jam, amely az első főmű, a Totalitás és Végtelen alcímében 
jelenik meg – külsőségének a transzcendentális ego egy 
Sinngebung-jára, egologikus értelemadására való vissza-
vezetésével. Sőt, szigorúan fenomenológiai szempontból 
nézve, Lévinas egész életműve során elsősorban arra tö-
rekszik, hogy a husserli idealista egológiával szemben egy 
más értelem, a nem az ego intencionális értelemadásából 
származó értelemadódás másságfenomenológiáját, vagyis az 
értelem egyfajta heterológiáját dolgozza ki. Az is evidens 
másfelől, hogy túlságosan is egyszerű volna az egész 
husserli fenomenológiát egy idealista egológiára szűkíteni, 
lévén ez a husserli életműnek csak egy – bár kétségkívül 
meghatározó – dimenziója. Ezt implicit módon Lévinas is 

1  Vö. pl.: „Mindennemű transzcendencia az egóban konstituálódó, 
lét értelem. Minden elgondolható értelem, minden elgondolható 
lét az értelmet és a létet konstituáló transzcendentális szubjekti-
vitás körébe tartozik.” Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések, 
Atlantisz, Budapest, 2000, 99. Ford. Mezei Balázs.
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beismeri, amikor különbséget tesz a husserli tanítás „be-
tű”-je (az egologikus/tárgyiasító intencionalitás elsődle-
gessége) és „szellem”-e (olyan másságfenomének husserli 
leírásai, amelyek megkérdőjelezik az egológia elsődleges-
ségét, mint az érzéki, a genetikus időiség, a testi tapasztalat 
stb.) között . E beismerés ellenére Lévinas Husserl-olvasatát 
mindvégig egyfajta kétértelműség terheli: bár sohasem 
szűnik meg a husserli fi lozófi a „szellem”-ére hivatkozni, 
eközben lépten-nyomon az egológia elsődlegességét állító 
„betű”-jét bírálja. 

Lévinas már jóval a másik tapasztalatának a feno-
menológiája előtt  a nem tárgyiasító, azaz egyben nem-
egologikus intencionális tapasztalat után kutat, és ezt az 
érzéki és a testi tapasztalat, továbbá az idő husserli fenome-
nológiájának egy sajátos újraértelmezésében véli megtalál-
ni. Mindezek a tapasztalatok – amint ezt a továbbiakban 
látni fogjuk – Lévinas értelmezésében az intencionalitás 
noetikus-noematikus szerkezeti párhuzamosságának egy-
fajta megbomlásához vezetnek: ha az egologikus/tárgyia-
sító intencionalitás a fenomenológiai adott ság másságát 
egy noézis noémájára, vagyis egy egologikus értelem-
adásra vezeti vissza, akkor Lévinas elemzései a noémának a 
noézissel szembeni többletét, vagyis az értelem önadódásának 
az egologikus Sinngebunggal szembeni többletét hangsú-
lyozzák. Itt  most csak röviden utalok az érzéki és a testi 
tapasztalat husserli fenomenológiájának lévinasi olvasatá-
ra, az időfenomenológia kérdésére viszont később részle-
tesebben is kitérek. 

Az érzéki és a testi tapasztalatnak Az egzisztenciát 
Husserllel és Heideggerrel feltárva című tanulmánygyűjte-
mény második, 1967-es kiadásához hozzáfűzött  újabb fe-
nomenológiai kommentárjaiban található – a husserli taní-
tás „szelleme” által mélyen átitatott  – elemzéseit Lévinas 
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a Totalitás és Végtelen második szakaszában ismétli meg. 
Az „élvezet” intencionalitásaként megjelölt tapasztalatot 
azonban itt  már szembehelyezi a „betű”-jére, azaz a „rep-
rezentáció” egologikus/tárgyiasító intencionalitására redu-
kált husserli fi lozófi ával. Semmi sem igazolja ékesebben a 
lévinasi Husserl-olvasat kétértelműségét, mint hogy egy, a 
mester emléke előtt  tisztelgő, az első főmű környékén ke-
letkezett  írásban Lévinas a husserli intencionalitásfelfogás 
lényegét éppenséggel a „reprezentáció csődjé”-ben látja. 
Az 1959-ből származó azonos című tanulmány2 a husserli 
intencionális horizontot, az aktuális tudatfolyamot már 
mindig is meghaladó lehetséges implikációk horizont-
ját úgy értelmezi, mint a noémának a noézissel szembe-
ni – kiváltképp az érzéki és a testi tapasztalatra jellemző 
– konstitutív többletét. Így például a „saját test fi lozófi á”-
jában „az intencionalitás felfedi igazi természetét, mivel a 
reprezentált felé irányuló elmozdulása itt  a megtestesült 
egzisztencia összes implicit – nem reprezentált – horizont-
jában gyökerezik; mely megtestesült egzisztencia ezekből 
a horizontokból származtatja létét, amelyeket ugyanakkor 
bizonyos értelemben konstituál (mivelhogy a tudatukra 
ébred), mintha a konstituált lét itt  a saját konstitúcióját ha-
tározná meg.”3 Az érzéki tapasztalatban pedig „a konsti-
túciónak az a kétértelműsége” érhető tett en, „amelyben a 
noéma szabályozza az őt konstituáló noézist és menedéket 

2  Emmanuel Lévinas: La ruine de la représentation, in: Uő: En 
découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger (1967), Vrin. Paris, 
2001. Magyarul: Uő: A megjelenítés csődje, in: Athenaeum, 1993/
II/1. (Fenomenológia és/vagy egzisztenciafi lozófi a).

3  Uo., 183. Magyarul: i. m., 114–115 (a fordítást minden esetben mó-
dosított am).
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nyújt neki.”4 Mindezek a leírások tehát az intencionalitás 
noetikus-noematikus struktúrájának ugyanahhoz a dest-
rukciójához vezetnek: ahelyett , hogy egy noézisre, a 
konstituáló ego egologikus értelemadására redukálódna, a 
noéma, a konstituált túlárad a konstituáló felett , és ezáltal 
megőriz valamit a fenomenológiai adott ság másságából, 
külsőségességéből.

Tudjuk azonban azt, hogy a lévinasi másságfenomeno-
lógia nem annyira az érzéki és a testi tapasztalatban ben-
ne rejlő másságnak, hanem mindenekelőtt  a másik – Lévinas 
számára elsődleges és eredendő – másságának a fenome-
nológiája. Vagyis annak a fenomenológiája, amit a jelen-
kori fi lozófi ában az interszubjektivitás problémájának neve-
zünk. A továbbiakban ennek a másságfenomenológiának a 
lévinasi intencionalitásfelfogásra kifejtett  hatását rekonst-
ruálom egy összehasonlító megközelítésben, mely során a 
másik mássága lévinasi fenoménjének, az arc tapasztalásá-
nak a leírása kerül összevetésre az interszubjektivitásnak 
az V. Karteziánus Elmélkedésben olvasható husserli elem-
zésével. Még pontosabban két eltérő apprezentációs aktus 
intencionális szerkezetének az elkülönítése a célom: az 
egyik a másik eleven testének (Leib) a Husserlnél találha-
tó analogikus apprezentációja, a másik pedig a Lévinasnál 
ugyan szó szerint nem fellelhető, de a leírásai és utalásai 
alapján kidolgozható apprezentációs aktus, a másik arcának 
az apprezentációja. 

A másikra irányuló apprezentáció fogalma az V. 
Karteziánus Elmélkedésben két dolgot jelöl. Egyfelől azt, 
hogy a jelek vagy képek alapján történő reprezentációtól 
(újramegjelenítéstől) eltérően a másik egy autentikus szem-
léleti önadott ság (vagyis közelebb áll a prezentációhoz, 

4  Uo., 186. Magyarul: i. m., 116.



114

A testet öltött  másik

mint a reprezentációhoz). Másfelől pedig azt, hogy az 
eredeti szemléleti önadott ságtól eltérően az apprezentáció 
nem teszi lehetővé a másik saját élményeinek a megélé-
sét, vagyis a másik élményfolyama, szubjektív nézőpont-
ja természetesen sohasem lehet egy eredeti önadott ság. 
Az apprezentáció fogalma általában egy olyan „közvetett  
intencionalitás”-t jelöl, amely valamilyen nem megjele-
níthető adott ságnak (jelen esetben a másik saját élmény-
folyamának) mint valami más megjeleníthető adott sággal 
(jelen esetben a másik testével) együtt esen jelen levőnek 
a tudatosítását, jelenné emelését viszi véghez. A másik 
egó-ra irányuló apprezentáció Husserlnél egy olyan ana-
logikus észlelésen alapszik, amely során a saját egologikus 
szférám észlelési mezőjében megjelenő másik test (Körper), 
a saját eleven testemmel (Leib) való analógia révén, egy má-
sik eleven testként adódik. A másik élményfolyamának 
– melynek a szemléleti megjelenítése a priori lehetetlen 
– az apprezentációját Husserlnél tehát a másik testének a 
megjelenítése közvetíti – ez utóbbinak a szemléleti adódá-
sa bármikor lehetséges, itt  ugyanis a szemléleti adekváció, 
a jelentésintenció és a szemléleti betöltődés között i meg-
felelés télosza az, amely egyfajta kanti észeszme formájá-
ban szabályozza az észlelési folyamatot. Az, hogy a másik 
élményfolyamának az apprezentációja és a másik testének 
a megjelenítése, noha adott sági módjukban radikálisan kü-
lönböznek, mégis elválaszthatatlanul egymásba fonódnak, 
lehetővé teszi Husserl számára, hogy ugyanazt az észleleti 
teleológiát alkalmazza a másik apprezentációjának a be-
igazolódására is. Összegezve, a másik eleven testének az 
apprezentációja Husserlnél egy megjelenítő aktustól függő és 
egy teleologikusan szabályozott  intencionális aktus. 

Míg a husserli leírásban a másik mássága csak közve-
tett en, a másik teste (Körper) észlelésének a közvetítésével 



115

Tárgyiasítható-e a másik?…

közelíthető meg, addig Lévinas radikálisan elkülöníti ezt 
a két másságfenomént. Ő ugyanis úgy véli, hogy a fi zikai 
test másságának a beiktatása a másik tapasztalásába pon-
tosan ez utóbbi közvetlen – az arcában adott  – másságának 
az elvétését eredményezi. Látt uk, hogy Husserl a másik 
tapasztalását egy közvetlenül nem hozzáférhető adott ság-
hoz (a másik saját élményfolyama, szubjektív perspektívá-
ja) való közvetett  – a másik teste által közvetített  – hozzá-
férésként írja le. Lévinas szerint azonban a másiknak maga 
ez a közvetlen hozzáférhetetlensége, a sajátos mássága az, ami 
közvetlenül adott  az arcában. Itt  egy paradoxális, egy meg-
jelenítés nélküli apprezentációval találkozunk, amelyben a 
másik sajátos mássága közvetlenül a másik arcában, a fi -
zikai test másságának a közvetítése nélkül apprezentált. 
Amennyiben pedig az arc apprezentációja független a test 
megjelenítésétől, úgy függetlennek kell lennie a test ész-
lelését szabályozó teleológiától is: Lévinas számára, ha a 
másik másságának a szemléleti megjelenítése a priori ki-
zárt, akkor ez a másság még az észleleti tapasztalatát te-
leologikusan szabályozó kanti észeszmeként sem lehet 
adott . Következésképpen az arc lévinasi apprezentációját, 
szemben a husserli apprezentációval, egy nem teleologikus 
és bármiféle megjelenítéstől, szemléleti betöltődéstől független 
(vagyis a husserli jelentésintenció/szemléleti betöltődés 
párhuzamosságának az általános érvényességét kikezdő) 
intencionális tapasztalatként kell felfognunk. 

Valószínű, hogy az általában vett  intencionális ta-
pasztalat husserli, illetve lévinasi felfogása között i ellentét 
pontosan a másik apprezentációjának e két megközelítése 
között i különbségre vezethető vissza: miközben a másik 
apprezentációja Husserlnél mégis csak a tárgy észlelése (és 
a szemléleti adekváció) által vezérelt (vagy legalábbis ele-
ve „megfertőzött ”) intencionalitás marad, addig Lévinas, 
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épp ellenkezőleg, a másik arcának az apprezentációja által 
implikált radikális szemléleti inadekvációban véli meglelni 
minden lehetséges intencionális tapasztalatnak (a tárgyra 
vonatkozónak is) az alaptípusát. 

A másik arcának az apprezentációjában Lévinas egy 
olyan, bizonyos értelemben nem-fenomenális, nem meg-
jelenő fenomén tapasztalatát írja le, amely ugyanakkor 
pontosan a másik másságának az értelmének a tapaszta-
lata. Az arcnak mint a másik másságát nem-megjelenítő 
fenoménnek ez a leírása persze korántsem olyannyira elté-
rő a lét fenomenalitásának a heideggeri elemzéséitől, mint 
amennyire azt Lévinas óhajtaná. Avagy nem éppen az az 
ontológiai diff erencia lényege, hogy a létező létének a fel-
fedése mindig csak a létezőben való elfedett ségként adódik, 
hogy a lét mindig transzcendens marad a létezőben való 
adódásához viszonyítva, hogy a lét maga is végső soron 
egyfajta nem megjelenőnek a fenoménje? (Ezért mondhatja 
Heidegger a Lét és Időben a bármiféle tapasztalati tárgy hi-
ányában jelentkező szorongásról, hogy az magának a meg 
nem jelenő létnek mint semminek a tapasztalata, és ezért 
defi niálhatja aztán később ugyanő a Zähringeni szeminá-
riumban a fenomenológiát a nem-megjelenő fenomenoló-
giájaként.) 

Ha a fenomenológia központi intuíciója a megjelenő 
(bármely tapasztalati tárgy) és a megjelenés (az adott  tárgy-
hoz tartozó szubjektív adott ságmód) között i a priori korre-
láció, akkor Lévinas, bármenyire is a nem megjelenőt hang-
súlyozná a másik megjelenésében, mégiscsak hű marad 
a korreláció eszméjéhez. Az arc, a másik meg nem jelenő 
másságának a fenoménjéhez ugyanis továbbra is egy bizo-
nyos szubjektív tapasztalat rendelt, éspedig éppenséggel 
ennek a meg nem jelenésnek, a másik mássága értelemadó-
dásának a tapasztalata. Itt  egy radikálisan transzcendens, 
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az intencionális tudat általi egologikus értelemadásra visz-
szavezethetetlen értelemadódással találkozunk. Ám ennek 
az értelem-transzcendenciának, az immanenciával való 
radikális meg-nem-felelésnek, inadekvációnak az élménye 
továbbra is a fenomenológiai immanencia tapasztalata ma-
rad. A gondolkodás és a lét a priori korrelációjával szem-
ben (amelyet mindig is a kett ő tautológiája kísért) Lévinas 
végeredményben egy másfajta korrelációt mutat fel: a gon-
dolkodás és a lét (a másik) között i meg-nem-felelés, inadekváció 
korrelációját. A fenomenológiai tapasztalatnak ez a felfogá-
sa (amely némileg a biblikus hagyomány istenének a radi-
kális transzcendenciáját is idézi) bizonyára nem független 
att ól a Rosenzweignak a hatásától sem, akinek a vallásos, 
de határozott an posztmetafi zikus gondolkodása a lévinasi 
életmű egyik fő ihletője. A kései Schelling pozitív fi lozó-
fi ája nyomán Rosenzweig már A megváltás csillagában egy 
olyan, a gondolkodás és a lét között i „nem-azonosságról” 
beszélt, amelynek paradox módon „magában a gondolko-
dásban kell megjelennie”.5

Ezzel a gondolatt al, mely szerint az inadekváció, az 
értelemadódás transzcendenciája továbbra is egy, a feno-
menológiai immanenciában felmutatható szubjektív ta-
pasztalat, Lévinas kétségkívül a kortárs, elsősorban francia 
fenomenológiában kibontakozott  egyik központi törek-
vést előlegezi meg. Itt  csak utalni tudok egyes, a husserli 
idealista egológiát végeredményben egyfajta fenomeno-
lógiai realizmussal ellensúlyozó kezdeményezésekre: így 
például Marc Richir a „fenomén mint fenomén és semmi 
más” (phénomène comme rien que phénomène) értelem-
adódása, „képződő értelme” („sens se faisant”) és az értelem 
„szimbolikus alapítása” („institution symbolique”) között i 

5  Franz Rosenzweig: L’Étoile de la Rédemption, Seuil, Paris, 1982, 22.
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hiátust helyezi fenomenológiája középpontjába.6 Jean-Luc 
Marionnál pedig a telítődött  fenomén (phénomène saturé) 
központi fogalma ugyancsak a szemléleti adódásnak a bár-
miféle jelentésintenciót meghaladó konstitutív többletét 
hangsúlyozza.7 

Visszatérve most a másik arcának az apprezentáció-
jához, ez a tapasztalat egy olyan újabb adalékkal egészíti ki 
a másik fenomenológiájának a kérdését, amely rendkívül 
lényeges az intencionalitás lévinasi tárgyalása szempont-
jából: a szingularitás, az egyszeriség problémájáról van szó. 
Szemben a másik tapasztalásának a husserli leírásával, 
amely egy testi hasonlóságból kiindulva próbál meg egy 
másik, két eleven test között i analógiát felmutatni, Lévinas 
– egyébként itt  is Rosenzweig nyomdokain haladva – úgy 
véli, hogy a másikkal való autentikus kapcsolat két ösz-
szehasonlíthatatlan szingularitás között i radikális különbö-
zőség paradoxális kapcsolata, egy olyan kapcsolat, amely 
ily módon az én és a másik önmagasága között i bármiféle 
analógia lehetőségét is kizárja. Miközben Husserlnél az ego 
általános értelme, amely nem más, mint az eleven testnek 
mint az interszubjektív, vagyis objektív világ nullpontjá-
nak a fogalma, éppen az analogikus apprezentációban vá-
lik adott á, addig az ennek az egyedi másiknak az arcának az 
apprezentációja Lévinasnál közvetlent módon nyújt hozzá-
férést ennek az adott  másiknak a másságához. A másik fe-
noménjét Lévinasnál tehát éppen ennek a másiknak az arca 

6  Lásd mindenekelőtt  Marc Richir: La crise du sens et la 
phénoménologie, Jérôme Millon, Grenoble, 1990.

7  Lásd Jean-Luc Marion: Le phénomène saturé, in: Jean-Louis 
Chrétien, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Paul Ricoeur: 
Phénoménologie et théologie, Criterion, Paris, 1992. Lásd még: Jean-
Luc Marion: Étant donné, Presses Universitaires de France, Paris, 
1997.
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szingularizálja radikális módon, az arc lévén az egyetlen 
olyan fenomén, amely nem az arc általános lényegének egy 
egyedi esete, és amelynek az eidetikus variációja legföljebb 
egy robotkép semleges arcát tudná nyújtani számunkra. 
Ennek a másiknak az arcának az apprezentációja tehát köz-
vetlen módon nyújt hozzáférést e másik önmagaságának a 
hozzáférhetetlenségéhez, szingularitásához. 

Lévinas az észleleti teleológia – föntebb már érintett  – 
kritikáján belül tér ki részletesebben az általában értett  fe-
nomenológiai adott ság – vagyis nemcsak a másik, hanem a 
dolgok – szingularitásának a kérdésére. Az először a Nyelv 
és közelség (1967) című alapvető – a második lévinasi főmű, 
a Másként mint lenni avagy túl a léten első teljes vázlatának 
számító – tanulmányban kifejtett  lévinasi bírálat a külső 
tárgynak az aspektusokban, árnyalásokban (Abschatt ungen) 
történő észlelésének a jól ismert husserli tanításából indul 
ki: eszerint az észlelet tárgya sohasem egy csapásra, egy 
megjelenésben, hanem mindig csak ugyanannak a tárgynak 
az egymásra következő, mindig más észleleti árnyalásainak 
a végtelen sorozatában adódik. Lévinas szerint azonban a 
tárgynak ez az azonossága valójában sohasem egy észleleti 
adott ság, hanem a fenomenológiai adott ság egy jogtalan 
idealizációjának az eredménye – én ugyanis csak azért ész-
lelem már mindig is ugyanazt a tárgyat az árnyalások foly-
tonosságában, mert ezt az észlelést már kezdett ől fogva a 
tárgynak a saját fogalmával való adekvációjának az eszméje 
vezérli (az eszme terminus itt  a kanti észeszme értelmében 
veendő: az észlelés folyamatát kezdett ől fogva a tárgy je-
lentése szemléleti betöltődésének, az adekváció végtelenbe 
kitolt téloszának az eszméje szabályozza). Az árnyalások 
tehát csak azért lehetnek már mindig is ugyanannak a tárgy-
nak a megjelenései, mert ez az „ugyanaz” már az észlelés 
kezdetétől fogva a dolognak a fogalmával azonos, annak 
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az ideális tárgynak az azonosságával, amely fele teleolo-
gikusan konvergál a megjelenések egybetartó rendszere. 
Lévinas ily módon az észlelés árnyalásainak végtelen folyama 
és a kategoriális szemléletben azonosított  tárgy predikáció előt-
ti evidenciája, a tárgy azonnali logikai-eidetikus (noematikus) 
azonosítása között i áthidalhatatlan szakadékra hívja fel a 
fi gyelmünket. A tárgynak ez az azonossága valójában so-
hasem adott  az észlelés során, hanem csak a fenomenoló-
giai adott ság jogtalan logikai-eidetikus idealizációja által 
„igényelt”, „kinyilvánított ”.8 

A tárgy azonosságának a már a predikáció előtt i vagy 
legpasszívabb tapasztalatban jelen levő kinyilvánítása kö-
vetkeztében egy egyedi dolog, ennek a dolognak itt , egy 
„emez”-nek (ceci) az észlelésekor én ezt a dolgot – a logikai-
eidetikus idealizáció révén – mint egy „amaz”-t (cela) ész-
lelem. Az „emez mint amaz” (ceci en tant que cela) kifeje-
zés itt  a tárgy idealizáló azonosításának az eredményére 
vonatkozik, arra, hogy az egyedi fenomenológiai adott ság, 
emez, nem észlelhető csupáncsak emezként, hanem egy ide-
ális tárgyisággal, amazzal kell őt azonosítani, erre kell őt 
visszavezetni. (Az „emez mint amaz” lévinasi kifejezése a 
hírhedt heideggeri „etwas als etwas”-nak felel meg: a Lét 
és Idő-beli, az apofantikus kijelentés mint-struktúráját meg-
előző pre-predikatív, „hermeneutikus mint-struktúrának”, 
azaz az észlelés már Husserlnél is felmutatott  eredendően 
értelmező jellegének.9) 

8  Vö. Emmanuel Lévinas: Langage et proximité, in: Uő: En 
découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, i. m., 304, 310. Ma-
gyarul: Emmanuel Lévinas: Nyelv és közelség, in: Uő: Nyelv és 
közelség, Tanulmány-Jelenkor, Pécs, 1997, 114, 118. Ford. Tarnay 
László.

9  Vö. Martin Heidegger: Lét és idő, Gondolat, Budapest, 1989, 33. §.
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A tárgy eme idealizáló azonosítása Lévinas értel-
mezésében az egyedi adott ság egy „megnevezésének” 
(nominalizálásának), egy eredendően „nyelvi”, „verbá-
lis” intencionalitásnak a műve.10 Az intencionalitás már a 
predikáció-előtt es szférájában nyelvi jellegű, amit Lévinas 
a Másként mint lenniben a fenomenológiai-ontológiai 
Mondott -al (Dit) szembehelyezett  etikai Mondás-ra (Dire) al-
kalmazott  „már (mindig is) mondott ” (déjà dit) kifejezéssel 
próbál érzékeltetni. A husserli nyelvfenomenológia köz-
ponti problémája ezek szerint az, hogy a predikatív nála 
a predikatív-előtt es ismétlése, vagyis hogy – Marc Richir 
megfogalmazását igénybe véve – „a predikatív-előtt es a 
predikatív hű tükröződése, tükörképe.”11

Összefoglalóan: az érzékinek és a testiségnek a tapaszta-
lata az intencionalitás noetikus-noematikus struktúrájának egy 
átértelmezéséhez vezet; a másik szingularitásának az arcában 
való apprezentációja egy másik alapvető intencionális párhuza-
mosság, a jelentésintenció/szemléleti betöltődés párhuzamossá-
gát, és egyben az intencionalitásnak mind a teleologikus, mind 
az eredendően nyelvi jellegét is megkérdőjelezi. Itt  is csak jelezni 
tudom, hogy ezt a Lévinas által megnyitott  problematikát 
ugyancsak a föntebb már említett  Marc Richirnek vizsgá-
lódásai mélyített ék el: ő egyfelől a kanti refl ektáló eszté-
tikai ítélőerő „fogalom nélküli sematikus teleológiájá”-ra, 
másfelől pedig a kései Merleau-Ponty-ra (aki a Látható és 
láthatatlanban már az észlelésben működő egyfajta „fo-
galom nélküli összetartozás”-ról beszélt, amely révén a 
tárgy észlelt azonossága megelőzné a logikai-eidetikus 

10  Vö. Langage et proximité, i. m., 304, 306–307. Magyarul: i. m., 114, 
115.

11  Marc Richir: La crise du sens et la phénoménologie, Grenoble, Jérôme 
Millon, 1990, 172. 
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idealizációt12) támaszkodva próbálta meg kidolgozni az 
értelem „szimbolikus alapítására” visszavezethetetlen „ér-
telemképződés” tapasztalatának a nyelvfenomenológiáját.

Mos átt érek tanulmányom utolsó részére, amely-
ben a Másként mint lenni időkoncepciójának a lévinasi 
intencionalitásfelfogásra kifejtett  hatását elemzem. A husserli 
időfenomenológiának (valójában csak annak statikus di-
menziójának) „szinkrónikus” jelenlét-metafi zikaként való 
állandó elítélése ellenére, a Másként mint lenni ben bevezetett  
„diakronikus” időiség hipotézisem szerint valójában nem más, 
mint ugyanezen husserli leírás termékeny újraértelmezése.13 
Egészen konkrétan a husserli időfenomenológia két köz-
ponti fogalmának, a retenciónak (az elsődleges emlékezet-
nek, amely egy „kiterjedt jelen” észlelésében „módosultan” 
adott ként tartja vissza az „éppen-elmúlt” időfázist) és a jelen 
ősbenyomásának (az immanens időtárgy lefolyása kezde-
tének) a Lévinas általi újraértelmezéséről van szó, amely az 
idő eredendő utólagosságának (egyfajta ősretenciónak), illetve az 
előreláthatatlan jelen-nek az alább részletezendő fenoménjeit 
eredményezi.

Az abszolút tudatfolyam (végső soron az idő) ön-
konstitúciójának a problémájával küszködve, Husserl az 
Időelőadások14 harmadik részében veti fel azt az elgondo-
lást, hogy az, ami az idő önidőiesítését lehetővé teszi, az 

12  Maurice Merleau-Ponty: Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris, 
1964, 199. Magyarul: Merleau-Ponty, M.: A látható és a láthatatlan, 
L’Harmatt an-Szegedi Tudományegyetem Filozófi a Tanszék, Bu-
dapest–Szeged, 2007. Ford. Farkas Henrik és Szabó Zsigmond.

13  Ennek a hipotézisnek a részletes demonstrációját lásd e kötet Más 
idő. Diakrónia és hiánylét-metafi zika Lévinasnál című tanulmányá-
ban.

14  Edmund Husserl: Előadások az időről, Atlantisz, Budapest, 2002. 
Ford. Sajó Sándor és Ullmann Tamás.
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éppen a jelen ősbenyomásának pillanatnyi aktualitása és 
a retenció intencionalitása között i egybe-nem-esés, eltérés, 
elkülönböződés. Az, ami az abszolút tudatfolyam idejének 
önidőiesítésében megjelenik, az nem más, mint egy olyan 
ősbenyomásnak az immár elmúlt retencionális fázisa, 
amely önmagában nem, hanem csak utólagos (Nachträglich) 
retencionális módosulásában jelenhet meg.15

Hipotézisem szerint a Másként mint lenni diakronikus 
időkoncepciója az abszolút tudatfolyambeli eltérés, elkülön-
böződés ezen konstitutív mozzanatának a radikalizálásából 
származik. Lévinas értelmezésében ugyan is maga az idő 
az, amely csak az őt megelőző ősbenyomás felfakadásával 
szemben mindig is egyfajta késésben levő retenciónak az 
„átmenet”-ében, az egybe-nem-esésben válik adott á.16 Va-
gyis az utólagosság, az eredendő megkésett ség az idő konstitutív 
mozzanata. Lévinas megfogalmazásában: „az időtudat utóla-
gossága magának az időnek az utólagossága”.17 Az idő di-
akronikus időiesülése esetében az eredendőség nem a jelen 
benyomásához, hanem a retencióhoz rendelődik: az ősbe-
nyomás helyett  itt  egyfajta ősretencióval találkozunk, amely 
bizonyos értelemben „megelőzi” a csak utólagosan és mó-
dosultan adott  ősbenyomást.

15  Uo., 100.
16  Lásd a Másként mint lenni időelemzéseit megelőlegző Inten-

cionalitás és érzet c. írásának a megfogalmazását: „a folyam nem 
más, mint az ősbenyomás módosulása, amely megszűnik önma-
gával egybeesni (…), mivel egyedül az önmagával való nem-egy-
beesés – az átmenet – szemléleti tudat (…)” Emmanuel Lévinas : 
Intentionalité et sensation, in: Uő: En découvrant l’existence avec 
Husserl et Heidegger, réimpression conforme à la 1ère éd. de 1949, 
suivie d’Essais nouveaux, Vrin, Paris, 1967, rééd. en poche, 2001, 
215.

17  Uo., 213.
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A Másként mint lenniben Lévinas többször is bírálja az 
idő statikus (az ő kifejezésével élve: szinkronikus) husserli 
leírását, amelyben az ugyanazon ősbenyomás folytonos 
retencionális mássá-válásaként, módosulásaként felfogott  
időiesülés egyfajta – paradox módon – mozdulatlan, nem 
múló időfolyamhoz vezet. E mozdulatlan idő koncepció-
jával szemben Lévinas egy olyan diakronikus időiesülést 
mutat fel, amely pontosan az ősretenció által implikált hi-
ány, vesztés, illetve szalasztás következtében múlik, időiesül. 
Ugyanakkor a Másként mint lenni két központi gondola-
ta, az eredendő felelősség révén már mindig is a másik-
kal etikai kapcsolatban levő etikai szubjektum, illetve az 
egologikus intencionalitásnak egy reszponzív heterológia 
általi megfordulása is ezen a diakronikus időiségen alapul.

 A másikkal szembeni felelősség felvállalásának a 
múltja egy olyan múlt, amely – ahogyan Lévinas Merleau-
Ponty nyomán fogalmaz – „sohasem volt jelen”:18 az előrelát-
hatatlan másikkal szembeni felelősség eseménye arra utal, 
hogy a másiknak már az emlékezet által felidézhető bár-
mely jelenben történt felelősségvállalást megelőzően fel kel-
lett  hívnia engem erre a felelősségre. A szubjektum múltját 
pontosan ez az etikai felelősségvállalás konstituálja, ami el-
vezet bennünket a Másként mint lenni két, végső soron egy-
másra visszavezethető központi téziséhez: az első szerint a 
diakronikus szubjektum öntudatát már mindig is megelőzi 
a másikkal szembeni felelősség tudata, a második szerint 
pedig a diakronikus szubjektumot éppenséggel ez a fele-
lősség individualizálja, vagyis itt  egy eredendően etikai 
szubjektumról van szó.

18  Emmanuel Lévinas: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, M. 
Nijhoff , La Haye, (coll. Phaenomenologica), 1974, Le Livre de 
Poche, Paris, 1990, 45.
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Ami most már a jelen ősbenyomásának a heterologikus 
értelmezését illeti, a jelennek mint a múltban fellelhető el-
várások megvalósulásának a husserli megközelítésével 
szemben Lévinas egy, a múlt által sohasem megelőlegez-
hető, a múltban található elvárásokra mindig rácáfoló elő-
reláthatatlan jelen koncepciója mellett  érvel. Ennek az előre-
láthatatlan jelennek az eseménye Lévinas szerint magának 
az összes lehetséges elvárásra rácáfoló valóságnak az esemé-
nye. A múltbeli lehetséges elvárásoknak az előreláthatat-
lan jelen valósága által történő megcáfolása nem más, mint 
a szemléleti betöltődésnek az a bármiféle jelentésintenció-
val szembeni többlete, amelyet az arc apprezentációjának 
az elemzésében korábban felfedtünk.

Vizsgáljuk meg végül azt, hogy ez a diakronikus 
idő iség, vagyis az ősretenció és az előreláthatatlan jelen 
feno ménjei hogyan vezetnek végül magának az inten-
cio nalitás fogalmának a Másként mint lenniben található 
„dekonstrukciójához”, amelyben az intencionalitás először 
is megfordul, hogy végül is egyfajta non-intencionalitás ve-
gye át a helyét. 

Az intencionalitás lévinasi kritikája ugyanis nem elég-
szik meg az intencionalitás teleológiájának és párhuza-
mosságainak (noézis/noéma, illetve jelentésintenció/szem-
léleti betöltődés) a megkérdőjelezésével, hanem, ahogyan 
ezt már írásom elején jeleztem, az egologikus/tárgyiasító 
intencionalitás egy valódi megfordulását, az értelemnek 
az egologikus értelemadással radikálisan szembehelyezett  
önadódását, vagyis egyfajta heterológiát helyez szembe a 
husserli egologikus idealizmussal.

 E heterológiának a Totalitás és Végtelenben található le-
írása azonban egyszerűen csak egy ellenkező irányú aszim-
metriával cseréli fel a másik egologikus konstituálásának 
a husserli aszimmetrikus kapcsolatát: a konstituáló ego 
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elsődlegességét a másik arcának a paradoxális módon – 
ráadásul egy jelenlét-metafi zika nyelvén – konstituáló ere-
detként, sőt arkhé-ként való leírása váltja fel. Ez a felcserélt 
aszimmetria az elemi etikai beszédhelyzet a-dialogikus és 
nem-kölcsönös jellegében konkretizálódik Lévinasnál: a 
beszédhelyzet a-dialogikus, mivel az etikai felhívás kizáró-
lag a másik privilégiuma, az én szerepe a felhívásra felelő 
felelősség-válasznak a performálására korlátozódik; az eti-
kai szituáció nem-kölcsönös, mivel a másik etikai igényei 
abszolút, bármiféle kölcsönösséget kizáró elsődlegességgel 
bírnak, amelynek a radikálisan heteronóm én csupán meg-
felel, engedelmeskedik (anélkül, hogy a másiknak a vele 
szembeni etikai felelősségének a kérdése egyáltalán felme-
rülhetne).

Ám a lévinasi heterológia második változata, az 
intencionalitás Másként mint lennibeli megfordulásának a 
reszponzív (válaszelvű) heterológiája19 immár alapvetően el-
tér a husserli egológia elemeinek a Totalitás és Végtelen-ben 
fellelhető egyszerű felcserélésétől, amelyben a másik válik 
az értelem eredetévé. Az etikai Mondás, a felelősség vála-
sza itt  ugyanis nem egy aktuálisan elhangzó, hanem egy 
an-archikus, egy nem reprezentálható eredetű felhívásra 
válaszol, egy olyan felhívásra, amely csak magában a vá-
laszadás aktusában válik hallhatóvá. A Másként mint lenni 
reszponzív heterológiájában az eredendő etikai értelem 
nem a másik által, hanem a szubjektumnak a másik an-
archikus felhívására adott  etikai válaszában válik adott á. 

19  A reszponzív kifejezést att ól a Waldenfelstől veszem át, aki 
Lévinas nyomán a másik etikai másságára visszavezethetetlen 
idegenség fenoménjére irányuló reszponzív fenomenológia, va-
lamint egy reszponzív etika programját javasolja. Lásd például: 
Bernhard Waldenfels: Felelet arra, ami idegen, in: Gond. Filozófi ai 
esszéfolyóirat, 1999/20. 
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Az intencionalitás megfordulása tehát itt  azt jelenti, hogy 
minden egyes beszédaktus, valójában már mindig is egy etikai 
válasz – az egologikus értelemadás a másiknak etikailag kitett  
önmaga önadásában, az etikai értelemnek a másiknak való „át-
adásá”-ban fordul meg (une signifi ance „baillée” à autrui).20

Szemben a husserli intencionalitás „lélekjelenlété-
vel”, amely mindig felvállalja – azaz tárgyiasítja és az 
értelemadás egológiájára vezeti vissza – a fenomént, az 
intencionalitás megfordulása a fenomenológiai adott ság 
általi „megszállott ság” vagy „sebezhetőség” állapota, egy 
végeredményben non-intencionális tapasztalat. A Mon-
dás non-intencionalitását a Másként mint lenniben az 
érzéki és a testi tapasztalatnak egy, a Totalitás és Végte-
lenbeli „élvezet”-fenomenológiánál sokkal radikálisabb 
leírása váltja fel: a noematikus, a konstituált horizontnak 
a konstituáló noézisen való túlcsordulását itt  az ízlelés, 
a tapintás vagy az érintkezés tapasztalatának egy olyan 
fenomenológiája váltja fel, amelyben a fenomén általi 
megszállott ság mind a noetikus-noematikus szerkezetet, 
mind a jelentésintenció/szemléleti betöltődés teleológiáját 
már kezdett ől fogva megbénítja.

De ez a non-intencionalitás mindenekelőtt  a másik 
előreláthatatlan jelenéhez viszonyítva eredendően késés-
ben levő etikai szubjektum diakronikus időtapasztalatá-
nak a non-intencionalitása. Az ősretenció utólagossága és 
az ősbenyomás előreláthatatlan jelene kölcsönösen impli-
kálják egymást: az előreláthatatlan jelen eseménye az idő 
folytonosságának a megszakadásához vezet, mivelhogy 
a múltbeli elvárásokat meghaladva ez az előreláthatat-
lan jelen magának ennek a jelennek a jelenbeli tudatát is 

20  Vö. Emmanuel Lévinas: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, i. 
m., 81.
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meghaladja, ezért válhat maga ez utóbbi is csak utólagosan 
adott á. Ugyanezt az összefüggést látjuk viszont a másik 
tapasztalatának a Másként mint lenniben leírt diakronikus 
időiségében: a másik arcának a minden múltbeli elvárást 
meghaladó előreláthatatlan jelene (az arcnak az egologikus 
jelentésintenciót meghaladó szemléleti adódása) és az eti-
kai szubjektum eredendő megkésett sége között i váltakozás 
holt idejében szó szerint nincs időnk a másik fenoménjének 
a tárgyiasítására és egologikus redukciójára – a tárgyiasító/
egologikus intencionalitás már mindig is túl későn érkezik.
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MÁS IDŐ.
DIAKRÓNIA 

ÉS HIÁNYLÉT-METAFIZIKA 
LÉVINASNÁL*21

Bár Lévinas etikai fenomenológiája elsősorban a másik 
másságának a tapasztalatára összpontosít, nem kevésbé 
lényeges szerepet játszik életművében az idő fi lozófi ája. Ez 
nem is lehet másként, hiszen a másik transzcendenciájának 
a tapasztalata Lévinas számára sohasem csak a percepció 
vagy a beszéd közegében felmutatható esemény, hanem 
egyben mindig egy idői transzcendenciának a tapasztalata 
is. Mi több, Lévinasnál ennek a fordított ja is igaz: az idő 
csak a más(ik) transzcendenciájának a tapasztalata által 
adódhat. Ami viszont időfi lozófi ai szempontból rendkívül 
sajátos időfelfogást von maga után: az idő nem egy elszige-
telt szubjektum viszonylatában vett  belső vagy külső idő, 
bizonyos értelemben nem is az én időm, hanem más idő, 
amely a másikkal való kapcsolatomban adódik – az idő lé-
nyegileg interszubjektív és a másikkal való etikai viszony-
ból származtatható. Így például a jövőnek (a halál előle-
gezett  jövőjének) azzal a heideggeri felfogásával szemben, 
amely azt szubjektív lehetőségként sajátítja ki, Lévinas – ez 
talán időfi lozófi ájának legállandóbb motívuma – a másik-
kal (a gyermekkel vagy a másik halálával) való kapcsolat-
ban konstituálódó jövő mássága mellett  érvel. Nem kevés-

  A tanulmány első megjelenési helye: Bokody Péter, Szegedi Nóra, 
Kenéz László: Transzcendencia és megértés. Lévinas etikája és metafi -
zikája, L’Harmatt an Kiadó, Budapest, 2008, 185–200.
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bé meghatározó szerepet játszik ebben az időfi lozófi ában 
a folytonos és homogén történelmi időnek a történelem 
egy – kétségkívül Rosenzweig által ihletett  – messianisz-
tikus eszkatológiája általi „deformalizálása” radikálisan új 
lehetőségeket hordozó pillanatok diszkontinuus sorozatá-
vá. A lévinasi időfi lozófi a itt  elemezésre kerülő másik köz-
ponti motívumának, a diakronikus vagy soha jelen nem volt 
múlt másságának a megértéséhez azonban mindenekelőtt  
a husserli időfenomenológiának Lévinas időfelfogására ki-
fejtett  hatását kell megvizsgálnunk.1 Amint a későbbiekben 
meglátjuk, a másikkal való kapcsolat radikális újragon-
dolását Lévinas második főművében, a Másként mint len-
ni avagy túl a léten című könyvben,2 lényegében a husserli 
Időelőadások3 által inspirált időfelfogás teszi lehetővé: ebben 
a műben mind az eredendően etikai – a másikkal már min-
dig is felelősség-viszonyban levő – szubjektum központi 
elgondolását, mind az értelemtapasztalat és a nyelv teljes-
séggel megújult fenomenológiáját az idő genetikus, illetve 
diakronikus fenomenológiája alapozza meg.

Tanulmányom elsődleges célja tehát annak a kimutatá-
sa, hogy a husserli időelemzésnek a Másként mint lenniben 

1  A lévinasi és a husserli időfelfogás kapcsolatáról lásd minde-
nekelőtt  Bernet kiváló tanulmányát (amely az itt  következő 
elemzésre is hatással volt): Rudolf Bernet: L’autre du temps, in 
Emmanuel Lévinas: Positivité et transcendance. Suivi de Lévinas et 
la phénoménologie (sous la dir. de J.-L.-Marion), Presses Universi-
taires de France, Paris, 2000. Lásd még: Tengelyi László: Idő és 
ősbenyomás, in: Uő: Tapasztalat és kifejezés, Atlantisz, Budapest, 
2007, 125–156.

2  Emmanuel Lévinas: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, M. 
Nijhoff , La Haye, (coll. Phaenomenologica), 1974, Le Livre de 
Poche, Paris, 1990.

3  Edmund Husserl: Előadások az időről, Atlantisz, Budapest, 2002. 
Ford. Sajó Sándor és Ullmann Tamás.
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kifejtett  bírálata ellenére a diakronikus időiség itt  bevezetett  
felfogása valójában ugyanazon husserli elemzés bizonyos 
genetikus mozzanatainak egy eredeti újraértelmezéséből 
ered. Lévinas a Másként mint lenni elemzéseiben ugyanak-
kor hajlamos ezt a genetikus-diakronikus időiséget a hi-
ánylét (a Végtelen immemoriális múltja hiánylétének) egy 
olyan metafi zikájára redukálni, amely nem képes megma-
gyarázni sem az etikai viszony, sem az etikai szubjektum 
saját időiségét, illetve általában az idő időiesülését sem. 
Tanulmányom másik célja ennek a lévinasi hiánylét-meta-
fi zikának a bírálata, illetve egy olyan alternatív időiesülési 
módozat felvázolása, amely esetleg megoldásul szolgálhat 
e sajátos időmetafi zika által felvetett  problémákra. Először 
a husserli statikus időelemzés lévinasi kritikáját, ezt köve-
tően a husserli genetikus időelemzés lévinasi újraértelme-
zését és alkalmazását elemzem a Másként mint lenniben, a 
tanulmány befejező részében pedig Lévinas hiánylét-meta-
fi zikáját bírálom.

A transzcendens tárgy időtartamának (magának az 
objektív időnek) az észlelését zárójelezve, a husserli Időelő-
adások második része az immanens időtárgyak észlelésé-
nek tartamát törekszik leírni. Az idő fi lozófi ájában kétség-
kívül átt örést hozó husserli meglátás ismert: a jelen nem 
elszigetelt, pontszerű most, észleléséhez ugyanis el választ-
hatatlanul hozzátartozik – benne szemléletileg eredeti 
módon adott  – az „éppen elmúlt” időfázis visszatartása, 
retenciója és a közvetlenül eljövő időfázis észlelésének a 
megelőlegzése, protenciója. Minden újszerűsége ellenére 
ez az elemzés lényegileg statikus marad. Nem az időtárgy 
időbeli létrejövését, hanem a jelen ősbenyomásában (az 
időtárgy lefolyásának kezdeti pontján) már készen adott , 
kialakult időtárgy adódását írja le. A tartam azonosságát 
és folytonosságát az időtárgy különböző időfázisaiban 
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ugyanis a husserli leírásban az biztosítja, hogy a jelen ős-
benyomása változatlanként marad fenn az időtárgy kü-
lönböző fázisaiban. Egy mindent átfogó jelenné kitágított  
ősbenyomás foglalja eleve magába a különböző időfázi-
sokat, ezáltal mintegy megelőlegezve a teljes (még nem 
lecsengett ) időtárgy adódását. Az ősbenyomás azonossága 
ily módon valahogy már mindig is megelőzi azokat a kü-
lönbségeket, amelyeket a hozzá képest utólagos retenciók 
jelentenének. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az idő lefo-
lyásának Husserlnél nem az ősbenyomásnak az utólagos 
retenciók általi módosulása, hanem sokkal inkább a vala-
hogyan már előzetesen visszatartott  retenciókban való ön-
módosítása felel meg.

A husserli időfenomenológiának a Másként mint lenni-
ben kifejtett  kritikájában Lévinas joggal jut arra a követ-
keztetésre, hogy az „azonos elkülönböződéseként”, az 
„ugyanaz alterációja”-ként felfogott  statikus időiesülés 
egy mozdulatlan, nem múló idő paradoxonát eredményezi: 
a valójában nem módosuló, mindvégig azonosnak maradó 
ősbenyomásnak az ön-módosítása „alteráció”, „elmozdu-
lás”, „átmenet” nélküli módosulás, a „mozdulatlan moz-
gékonysága”, az „azonos sokszorozódása”, a „pontszerű 
diasztázisa” (értsd: diasztoléja, kitágulása egy sztázisban).4 
Lévinas tehát jelenlét-metafi zikát diagnosztizál a husserli 
statikus időelemzésben: az idő az eleven jelen olyan, min-
dent magába foglaló jelenlétének az ideje, amely számára 
semmi sem vesztődhet el végérvényesen (pl. a felejtésben), 
és semmi előreláthatatlanul új sem történhet. Minden újra 
megtalálható és maradéktalanul visszanyerhető, illetve 
minden cáfolhatatlanul megelőlegezhető az ősbenyomás-

4  Emmanuel Lévinas: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, i. m., 
57.
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nak a minden megtartott  vagy megelőlegzett  időfázist már 
mindig is magába foglaló kitágított  jelenében.

Az Időelőadások első két részében kifejtett  statikus idő-
fenomenológiával szemben a harmadik részből (és főleg 
az 1905-ös előadásokhoz utólag, 1905 és 1917 között  hoz-
zácsatolt mellékletekből) már kiolvashatóak a genetikus le-
írás irányába mutató motívumok. Husserl itt  veti fel – bár 
utólag aztán el is veti – azt a Lévinas által radikalizált el-
gondolást, hogy a jelen ősbenyomása csak a retencionális 
módosulás folyamatában válik adott á. Ez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy az ősbenyomásban már készen adott  idő-
tárgy statikus elképzelésével szemben itt  már megjelenik 
az időtárgy időbeli létrejövésének, utólagos, folyamatos 
genezisének a gondolata.

Az Időelőadások harmadik részében Husserl a kons-
tituált immanens időtárgyak szintjét is megelőző konstitú-
ciós szint, az abszolút időkonstituáló tudatfolyam fenome-
nológiai leírását kísérli meg. Ezen abszolút tudatfolyam 
egységének a problémájával szembesülve, Husserl a 39. 
paragrafusban a retenció intencionalitásának megkett ő-
ződéséhez folyamodik: a pillantás átirányításával a feno-
menológiai én képes hol a konstituált immanens időtár-
gyakra irányuló „keresztintencionalitás”-ba (például egy 
bizonyos hang retencionális módosulásainak a sorozatá-
ba), hol pedig a konstituáló tudatfolyamra magára irányu-
ló „hosszintencionalitás”-ba (a hang elmúlt tudatfázisai 
retencionális módosulásainak a sorozatába) belehelyezked-
ni.5 Az abszolút tudatfolyam tehát egyfelől az immanens 
időtárgy múltját, másfelől pedig saját múltját, a tudatfo-
lyam már elmúlt fázisait (vagyis önmagát) is visszatartja. 
E két retencionális intencionalitás azonban nem két kü-

5  Edmund Husserl: i. m., 97–99.
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lönböző tudatfolyam, hanem ugyanannak az „egységes és 
egyetlen” abszolút tudatfolyamnak két „elválaszthatatlanul 
összetartozó, egymást megkövetelő” oldala.6 Ami viszont 
azt vonja maga után, hogy ennek a végső tudatfolyam-
nak nemcsak az immanens időtárgy, hanem saját maga 
időiségét is konstituálnia kell. Végső soron a tudatfolyam 
önkonstitúciója az egyetlen logikus megoldás a minden ref-
lexív tudatelméletet kísértő végtelen regresszió veszélyére: 
a folyam megjelenése nem lehet valamiféle újabb konstituált 
tárgyiság, mert ehhez egy újabb abszolút folyamot kellene 
feltételezzünk mögött e, és így tovább. A tudatfolyam ön-
konstitúciója ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az idő kons-
titúciójának a végső mozzanata egybeesés, a konstituáló és a 
konstituált között i teljes azonosság volna. Az, ami az idő ön-
megjelenését vagy önidőiesülését Husserlnél végső soron le-
hetővé teszi, éppen a jelen ősbenyomásának pillanatnyi ak-
tualitása (a konstituáló) és a retenció hosszintencionalitása 
(a konstituált) között i egybe-nem-esés, eltérés, elkülönböződés. 
Még pontosabban, az, ami az abszolút tudatfolyam idejének 
önmegjelenésében megjelenik, nem más, mint az ősbenyo-
másnak az immár elmúlt retencionális fázisa – az ősbenyo-
más önmagában nem, hanem csak utólagos retencionális 
módosulásában, egyfajta megszüntethetetlen utólagosságban 
(a híres husserli Nachträglichkeit) jelenhet meg. 7

A következőkben demonstrálandó tézisem szerint a 
Másként mint lenni diakronikus időfelfogása alapjánál a 
husserli időfenomenológia most vázolt genetikus mozza-
natának, az időiesülés elkülönböződésének, utólagossá-

6  Uo., 100. 
7  Uo.: „Amit a tudatfolyam pillanatnyi aktualitásában megjelenés-

hez jutt atunk, az ugyanennek a tudatnak a retencionális mozza-
natok sorozatában már egy elmúlt fázisa.”
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gának lévinasi radikalizálása, újraértelmezése található. 
Ezt az újraértelmezést Lévinas először a második főmű, a 
Másként mint lenni fenomenológiai előtanulmányának szá-
mító, alapvető jelentőségű írásában, az 1965-ből származó 
Intencionalitás és érzetben fejti ki.8 Demonstrációm első lé-
péseként ezt az újraértelmezést elemzem, majd a második 
lépésben azt mutatom ki, hogyan alapozza meg az ebből 
az újraértelmezésből kibontakozó diakronikus időfelfogás 
a szubjektum, a felelősség és a nyelv radikálisan megújult 
fenomenológiáját a Másként mint lenniben. 

    Az Intencionalitás és érzetben,     elvonatkoztatva az 
im ma nens időtárgyakra irányuló retencio nális kereszt-
in ten cionalitástól,     Lévinas csak a hosszintencionali tás-
ba,     egészen pontosan az érz(ékel)és [sentir] (a reten ció 
hossz intencionalitása) és az érzet [senti] (a jelen ősbe-
nyomása) között i „időbeli távolság”-ba helyezkedik be-
le.9 Az időfenomenológiai meglátásokat rendkívül sű-
rített  formában tálaló szöveg többször visszatérő tézise 
szerint az időiesülés eredendő mozzanata a retenció 
hosszintencionalitásának az érz(ékel)ése és a jelen ősbe-
nyomásának az érzete között i folytonos „eltérés”,     „el-
távolodás” [écart],     „fáziseltolódás” [déphasage]. Ez a 
folyamatos fáziseltolódás lehetetlenné teszi az ősbenyo-
más felfakadásának (konstitúciós értelemben: az idő ön-
megjelenésének) a megragadását,     ugyanis ez a mozzanat 
már csak utólag,     a retencionális fázisokban módosulva 
jelenhet meg. Lehetetlen tehát a jelen ősbenyomásába be-

8  Emmanuel Lévinas : Intentionalité et sensation, in: Uő: En 
découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, réimpression 
conforme à la 1ère éd. de 1949, suivie d’Essais nouveaux, Vrin, Paris, 
1967, rééd. en poche, 2001.

9  Uo., 212.
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lehelyezkedni és az idő konstitutív eredetével egybe-
esni,     mivelhogy ez már mindig is megelőzi önmagát, 
    szüntelenül meghaladva azt a retencionális módosulást, 
    melyben adott á válik. Az idő eredete ily módon mindig 
is előnyben (időben előbbre,     „korábban”) van a retenció 
hosszintencionalitásának konstituált idejével szemben, 
    vagy fordítva,     ez utóbbi már mindig is késésben van ehhez 
a konstitutív eredethez viszonyítva. Lévinas egyik fi gye-
lemre méltó megfogalmazását idézve,     aki vélhetőleg Pla-
tón Parmenidészének harmadik hipotézisére (156 c-d) utal: 
„Az érzet mindig keletkezésben levő egysége idősebb és 
ifj abb,     mint az ősbenyomás pillanata,     amelyhez az ezen 
egységet konstituáló retenciók és protenciók kötődnek.”10 

Amennyiben a tudatfolyam önmegjelenését már min-
dig is megelőzte az idő konstitutív, de nem megjelenő ere-
dete, annyiban itt  az idő egyfajta alapvető „iterációjával”, 
„önmagához való visszatérésé”-vel11 találkozunk: ahogy 
Lévinas egy husserli kiadatlan kéziratot idézve írja, „az, 
ami időiesít [das Zeitigende], már mindig is időiesült [ist 
gezeigtigt]”.12 Mivel, amint azt Husserlnél látt uk, éppen 
a végtelen regresszió elkerülése végett  semmiféle időn kí-
vüli vagy időfelett i nézőpontot (az abszolút tudatfolyam 
mögött i „még abszolútabb” tudatot) nem feltételezhetünk, 
ezért az időtudat nem az időre mint a saját tárgyára refl ek-
tálva ébred ennek az időnek a tudatára, hanem magában 
ebben az időben. Ezért mondhatja azt Lévinas, hogy az idő 
tudata és az idő eseménye – a már mindig is konstituált idő-
folyam folyása – „egybeesnek”, „egy síkon vannak”.13 Ha 

10  Uo., 215–216.
11  Uo., 213, 222.
12  Uo., 222.
13  Uo., 213, 214, 215.
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tehát az időtudat már mindig is az időben, abban a már 
mindig is konstituált időiesülésben találja magát, ame-
lyet konstituálnia kellene, akkor az idő tudata (akárcsak a 
heideggeri Dasein vagy a lévinasi etikai szubjektum) maga 
az idő: „az időtudat a tudat ideje”.14 Az időnek ebből az 
iteratív szerkezetéből az időtudatra nézve két további kö-
vetkezmény is származik. Az abszolút tudatfolyam idő-
tudata először is lényegileg passzív: az ősbenyomás en-
gem affi  ciáló érzete érzé(kelés)ében inkább elszenvedem 
a már mindig is konstituált idő lefolyását, mintsem hogy 
konstituálnám azt. Az abszolút tudatfolyam, másodszor, 
bármiféle refl exiót és tárgyiasítást megelőző időtudat: a 
visszaemlékezéstől, az időtárgyat újramegjelenítő má-
sodlagos emlékezett ől eltérően, amelyben egy elmúlt idő-
tárgyra mint intencionális tárgyra refl ektálunk, a retenció 
(hossz-)intencionalitása egy még nem-tárgyiasító és nem 
refl exív intencionalitás.

Konstitúciós értelemben tehát maga az idő az, ami 
csak az újabb ősbenyomás által a múltba tolt ősbenyo-
más retencionális módosulásának a fáziseltolódásában 
válhat adott á, miközben ez az újabb ősbenyomás a maga 
során szintén csak retencionális módosulásában jelenhet 
majd meg, és így tovább. Az Intencionalitás és érzet egyik, 
a husserli időelemzés lévinasi olvasatát egybesűrítő kulcs-
mondata joggal fogalmaz tehát a következőképpen: „a fo-
lyam nem más, mint az ősbenyomás módosulása, amely 
megszűnik önmagával egybeesni (…), mivel egyedül az 
önmagával való nem-egybeesés – az átmenet – szemléleti 
tudat (…)”15. Amennyiben az idő csak az őt megelőző ős-
benyomás felfakadásával szemben mindig is késésben levő 

14  Uo., 214.
15  Uo., 215.
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retenciónak az „átmenet”-ében, az egybe-nem-esésben 
válik adott á, úgy az időtudat mindig is egyfajta késésben 
van „önmagához képest”.16 Vagyis maga ez az utólagosság, 
az eredendő megkésett ség az idő konstitutív mozzanata. Lévinas 
megfogalmazásában: „az időtudat utólagossága magának 
az időnek az utólagossága”.17

Az utólagosságnak, elkésett ségnek a konstitutív jellege 
miatt  Lévinasnál az ősbenyomás immár nem az önmagával 
a jelenlétben való egybeesés immanenciájaként határozó-
dik meg, hanem az eredendő egybe-nem-esés transzcendenci-
ájaként, amely révén a jelen ősbenyomása már mindig is 
eltávolodott  önmagától és szakított  a közvetlen önmagá-
hoz-tartozással. Következésképpen az ősbenyomás már 
nem annyira önazonosként, hanem sokkal inkább önma-
gával szembeni másságként, önmagától való elkülönböző-
désében adódik. Ahelyett , hogy már előzetesen a saját azo-
nosságába foglalná bele a retenciót, a jelen ősbenyomását 
már felfakadásától kezdve ez utóbbinak a különbözősége 
és mássága kísérti, egészen odáig, hogy a kiterjedt jelenből 
az idő retencionális megjelenésének egyfajta láthatatlan 
határává fokozódik le. Ha az idő statikus időiesülésében 
az ősbenyomás kitágított  jelenének azonossága előzte meg 
a retenció különbségét, a genetikus időiesülés lévinasi 
olvasatában éppen a retenció különbsége az, amely bizo-
nyos értelemben „megelőzi” az ősbenyomásnak a csak 
utólagosan adott  azonosságát. A retenció mássága már 
mindig is kikezdi tehát a jelen ősbenyomásának az azo-
nosságát. Az idő genetikus vagy diakronikus időiesülése 
esetében az eredendőség valahogyan nem a jelen benyo-
másához, hanem a retencióhoz rendelődik. Az ősbenyo-

16  Uo.
17  Uo., 213.



139

Más idő. Diakrónia és hiánylét-metafi zika Lévinasnál

más helyett  itt  tehát egyfajta – nevezzük így – ősretencióval 
találkozunk. Kétségkívül ennek az ősretenciónak a felmu-
tatása a husserli genetikus időelemzés lévinasi olvasatának 
eredeti teoretikus hozadéka.18 Lévinas persze oly módon 
radikalizálja az utólagosság husserli leírását, hogy azzal az 
Időelőadások Husserlje – aki a tudatt alan és csak utólag, a 
retencionális módosulásban tudatosuló ősbenyomás gon-
dolatát végül is „értelmetlenség”-ként veti el19 – minden 
bizonnyal nem értene egyet. Akárhogy is legyen, amint ha-
marosan meglátjuk, ez az ősretenció, az időiesülés ereden-
dő utólagossága, megkésett sége válik a Másként mint lenni 
diakronikus időfelfogásának konstitutív mozzanatává.20

18  Az ősretenció elgondolását már Merleau-Ponty megelőlegezi 
A látható és a láthatatlan című befejezetlen művének munkajegy-
zeteiben, ahol a jelen ősbenyomásának „transzcendenciájá”-ról és 
„egybe-nem-esés”-éről ír, egy olyan jelenről, amely a „fundamen-
tális retenció” miatt  „egy transzcendens mozzanat: tudjuk, hogy 
nincs itt , hogy éppen itt  volt, és hogy soha nem esünk egybe vele.” 
(Maurice Merleau-Ponty: Le visible et l’invisible, Gallimard, Pa-
ris,1964, 238, 244, 249. Magyarul: Maurice Merleau-Ponty: A látha-
tó és a láthatatlan, L’Harmatt an-Szegedi Tudományegyetem Filo-
zófi a Tanszék, Budapest-Szeged, 2007, 207, 214, 219. Ford. Farkas 
Henrik, Szabó Zsigmond. A fordítást módosított am.) A transz-
cendentális ego nyelvi jelek közvetítésétől mentes önmagánál 
való jelenlétének a lehetetlenségét demonstrálandó Derrida is a 
retencionális nyom eredendő volta mellett  érvel A hang és a feno-
mén Husserl-kritikájában: „Az élő jelen az önmagával való nem-
azonosságból fakad fel, és a retencionális nyom lehetőségéből. 
Már mindig is egy nyom. […] Az eredendő-létet a nyom felől, 
nem pedig fordítva kell elgondolni.” (Jacques Derrida: La voix et le 
phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie 
de Husserl, Presses Universitaires de France, Paris, 1967, 94–95.) 

19  Husserl: i. m., 145.
20  Bár a Másként mint lenni elsősorban a jelenlét metafi zikájával 

szembehelyezett  diakronikus múltra összpontosít, a jelen más-
ságának, újdonságának e tanulmány kontextusában nem rész-
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Mindezek után némileg meglepően hat, hogy a husserli 
retenció „Intencionalitás és érzet”-ben kimutatott  mássá-
gának utólag már nyomát sem lelni a husserli időfenome-
nológiának a Másként mint lenniben olvasható elemzésében 
(II. fejezet, 3/a paragrafus), ahol a retenció funkciója sem-
miben sem különbözik a visszaemlékezésnek a múltat ma-
radéktalanul újramegjelenítő funkciójától. Lévinas itt  már 
több ízben is a „szinkrónia” jelenlét-metafi zikájaként bí-
rálja a statikus dimenziójára redukált husserli időelemzést 
(mi több, ez utóbbira redukálja a heideggeri létesemény 
időiségét is), miközben valójában továbbra is ugyanennek 
az elemzésnek a genetikus mozzanatai inspirálják, vagyis – 
mint más esetekben is – a saját céljaira kisajátított  genetikus 
Husserlt játssza ki a statikussal szemben. A következőkben 
azt szándékozom demonstrálni, hogy a szubjektumnak, a 
másikkal való felelősség-kapcsolatnak és a nyelv-, illetve 
értelemtapasztalatnak a második főműbeli diakronikus fe-
nomenológiájára – a lévinasi retorika ellenére – alapvető 
hatással volt a husserli genetikus időfenomenológia.

Először is amellett  érvelek, hogy a retenciónak a visz-
szaemlékezéssel való azonosítása ellenére, a Másként mint 
lenniben leírt diakronikus szubjektum valójában a husserli 

letezhető idői fenoménje (amelynek felmutatásában Lévinas 
ugyancsak a genetikus Husserlből, elsősorban az Időelőadások első 
mellékletéből indul ki) szintén a diakronikus időkoncepció része. 
A jelennek mint a múltban fellelhető elvárások megvalósulásá-
nak husserli megközelítésével szemben Lévinas egy, a múlt által 
sohasem megelőlegezhető, a múltban található összes lehetséges 
elvárásra mindig rácáfoló előreláthatatlan jelen valóságának az ese-
ményét mutatja fel. Vö. Emmanuel Lévinas: Autrement qu’être ou 
au-delà de l’essence, i. m., 57–59; illetve az előreláthatatlan jelen 
időiségének a másik fenomenalitására való alkalmazását: Uo., 
137–145.
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abszolút tudatfolyam retencionális hosszintencionalitásban 
adott  öntudatának feleltethető meg. Emlékszünk még, hogy 
ez az abszolút tudatfolyam nem csak az immanens idő-
tárgy múltját, hanem – a retenció hosszintencionalitásában 
– egyben a tudatfolyam már elmúlt fázisait is, vagyis saját 
múltját, önmagát is visszatartja. Nemcsak időtárgyra-irá-
nyult tudat tehát, hanem egyben öntudat is. Olyan öntudat, 
amely nem tudván egybeesni az időfolyam aktualitásával, 
önmaga számára is egy felszámolhatatlan utólagosságban 
válik adott á.

Akárcsak az abszolút tudatfolyam retencionális ön-
tudata, a Másként mint lenni diakronikus szubjektumának 
öntudata sem lehet önmagánál való jelenlét, mivel csak 
utólag, a tudatfolyami aktualitáshoz képest eredendő 
megkésett ségben adódhat önmaga számára: „az öntudat-
ban nincs többé az önmagának az önmagánál való jelenlé-
te, hanem öregedés”.21 A diakronikus, „a jelenéhez képest 
anakronikusan megkésett , ezt a megkésett séget behozni 
képtelen” szubjektum tehát a saját jelenéhez képest állan-
dó késésben levő önmagának, a már mindig is a múltban 
levő önmagának van tudatában.22 Ez az önmaga sohasem 
volt jelen mint olyan, mivel a retencionális módosulásban 
már mindig is szüntelen változásban volt, anélkül, hogy 
valaha is egybeeshetett  volna saját maga meg-nem-jelenő 
aktualitásával. Eredet nélküli, an-archikus önmagaság te-
hát, amelynek a múltja – a Merleau-Ponty-tól átvett  meg-
fogalmazásban – olyan „múlt, amely sohasem volt jelen”23 
A diakronikus szubjektum refl exió és tárgyiasítás előtt i 

21  Emmanuel Lévinas: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, i. m., 
88.

22  Uo., 160.
23  Uo., 45.
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retencionális öntudata, eltérően a saját múltját a visszaem-
lékezésben újramegjelenítő és ezáltal azt tárgyiasítva be-
azonosító öntudat önazonosságától, nem eredményezhet 
tárgyiasított , reprezentált önazonosságot. A retencionális 
folytonosságnak köszönhetően tudatában lehet ugyan ön-
magának, de az így nyert önazonosság-tudat egy szüntelen 
változásban (a retencionális hosszintencionalitás folytonos 
módosulásában) levő szubjektum bármiféle azonosságot 
nélkülöző önmagasága, amelynek az egyetlen állandósága 
„az önelvesztés állandósága”.24

Lévinas azt is belátja, hogy amennyiben az időnek a 
retencionális öntudatomban levő önmegjelenése már min-
dig is konstituált, vagyis már azt megelőzően és anélkül 
adódik, hogy én konstituálnám, úgy ez az idő egy vele 
szemben lényegileg passzív szubjektumot affi  ciál: az „idői-
esülés mint tartam éppenséggel sem nem az én egy kez-
deményezése”, sem „valamely szubjektum műve”; az idő 
„nélkülem múlik” [se passe de moi].25 A Másként mint lenni 
ezt a diakronikus időiesülést helyezi szembe az ön-módo-
sító ősbenyomás jelenlét-metafi zikája által implikált moz-
dulatlan, nem múló idő paradoxonával: az idő pontosan 
az ősretenció által implikált hiány, vesztés, illetve szalasztás 
következtében múlik, időiesül.26

A Másként mint lenniben a másikkal szembeni fele-
lősség eseményét is ugyanaz a diakronikus időiség írja 
le, mint a diakronikus szubjektum öntudatát. Akárcsak 
a diakronikus szubjektum múltja, a másikkal szembeni 
felelősség felvállalásának a múltja is olyan múlt, amely 
sohasem volt jelen: a megelőlegezhetetlen, minden újabb 

24  Uo., 169.
25  Uo., 88.
26  Uo., 66 sk.
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alkalommal ismét csak elsőként érkező, mindig idegen 
másikkal szembeni felelősség eseménye arra utal, hogy 
a másiknak már az emlékezet által felidézhető bármely 
jelenben történt felelősségvállalást megelőzően kellett  en-
gem erre a felelősségre felhívnia. Azért nem emlékszem, 
azért nem tudom újramegjeleníteni ennek az – amúgy a 
heideggeri eredendő bűnös- vagy adós-létre is emlékezte-
tő – eredendő felelősségvállalásnak a múltbeli pillanatát, 
mivel ez – még ha retencionálisan kapcsolatban is vagyok 
vele – sohasem volt jelen mint olyan. Nemcsak a diakroni-
kus szubjektum, hanem az etikai felelősség is eredet nél-
küli, an-archikus tehát.

Ugyanez a diakronikus időiség érhető tett en a mű ér-
telem- és nyelvfenomenológiájában is. Mivel a másikkal 
szembeni felelősségkapcsolatban már mindig, minden 
olyan felelősségvállalást megelőzően is a másiknak va-
gyok kitéve, amely válaszként érkezne egy jelenbeli felhí-
vásra, ezért a felelősség válaszának „bármiféle kérdezést 
megelőző válaszként való kitett ségnek, megkérdőjele-
zett ségnek” kell lennie.27 A mondás, a felelősség válaszá-
nak ez az etikai performatív aktusa nem egy aktuálisan 
elhangzó kérdésre, felhívásra érkező válasz. Akárcsak a 
másikkal szembeni felelősségvállalásnak, a felelősség-
re való felhívásnak is a diakronikus múltból kell jönnie, 
amely soha nem volt jelen, de amelynek már mindig is 
ki vagyok téve. A felelősség etikai válasza ily módon 
felidézhetetlen eredetű, an-archikus felhívásra válaszol, 
olyan felhívásra, amely paradox módon csak magában 
a válaszadás aktusában válik hallhatóvá.28 A minden 
nyelvi jelentést és minden értelemtapasztalatot lehetővé 

27  Uo., 84.
28  Uo., 234.
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tevő etikai jelentésességet [signifi ance] itt  tehát már nem 
a másik arca jeleníti meg (mint az értelemnek a transz-
cendentális egót felcserélő konstitutív eredete, arché-ja, 
ahogyan az a Totalitás és Végtelenben29 történt), hanem az 
eredet nélküli, an-archikus felhívásra érkező már mindig 
is megkésett  etikai válasz jelzi. Az intencionalitás sokat 
emlegetett  megfordulása tehát azt jelenti, hogy a tudat 
általi egologikus értelemadás a szubjektumnak az etikai 
válaszban való kitett ségében [exposition], az etikai érte-
lemnek a másiknak való „át-adásá”-ban [une signifi ance 
„baillée” à autrui]30 fordul meg. Nemcsak minden egyes 
beszédaktus, hanem minden lehetséges intencionális ér-
telemtapasztalat valójában már mindig is etikai válasz 
egy anarchikus felhívásra.

Lévinas azonban nemcsak analógiát tételez a szub-
jektum és a felelősségvállalás múltja között , hanem 
végső soron azonosítja őket: a diakronikus szubjektum 
retencionális öntudatának múltja és a másikkal szembeni 
felelősségvállalás múltja valójában ugyanaz a soha jelen 
nem volt diakronikus múlt. Ez tulajdonképpen a Másként 
mint lenni központi tézise: a szubjektum öntudatát már 
mindig is megelőzi a másikkal való felelősségkapcsolat, 
vagyis a szubjektumot éppenséggel ez a felelősség indi-
vidualizálja, a szubjektum eredendően etikai szubjek-
tum. Ha a korábbi írásokban a másikkal való találkozás 
eseményének leírását az egoista szubjektum másiktól 

29  Emmanuel Lévinas: Totalité et Infi ni. Essai sur l’extériorité, M. 
Nijhoff , La Haye, (coll. Phaenomenologica), 1961, Le Livre de 
poche, Paris, 1990. Magyarul: Emmanuel Lévinas: Teljesség és Vég-
telen, Jelenkor, Pécs, 1999. Ford. Tarnay László.

30  Emmanuel Lévinas: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, i. m., 
81.



145

Más idő. Diakrónia és hiánylét-metafi zika Lévinasnál

elkülönült, zárt immanenciájának fenomenológiája előz-
te meg, itt  a szubjektum már mindig is a felelősségkap-
csolatba van belevetve, még mielőtt  a másik jelenlétének 
intencionális vagy nyelvi megtapasztalására sor kerül-
ne.31 (A másik fenomenális vagy nyelvi revelációjában 
érvényesülő jelenlét-metafi zika éppenséggel a Totalitás 
és Végtelen egyik legproblematikusabb pontja volt.) Ez a 
másikkal való felelősségkapcsolat eredendőbb a magam-
mal szemben az öntudatban tételezett  kapcsolatnál: „a 
nem-énnel való viszony az Én önmagával való minden 
viszonyát megelőzi”32. A diakronikus etikai szubjektum 
a másikkal való kapcsolaton keresztül viszonyul önma-
gához, vagyis az én a másiknak a felelősségkapcsolatban 
megmutatkozó másságán keresztül nyeri el (ön)azonos-
ságát. A másik másságának az én azonosságával szem-
beni elsőbbsége révén az etikai szubjektum diakronikus 
múltjában már mindig, az ön-aff ekciót megelőzően is, a 
másik általi eredendő etikai hetero-aff ekciónak van kitéve.33

Ámde beszélhetünk-e még itt  a szubjektumhoz tarto-
zó múltról? Ha én a radikális passzivitásban már mindig 
is a másik általi etikai hetero-aff ekciónak vagyok kité-
ve, ez a múlt, amely soha nem volt jelen, az én múltam-e 
még egyáltalán? Vagy pedig a szubjektum múltjának és 
a másikért való felelősségvállalás diakronikus múltjának 
azonosításával végső soron az előbbit úgy vezetjük visz-
sza az utóbbira, hogy a saját soha jelen nem volt múltam 
valójában a másik múltjának bizonyul? Elgondolható-e 
mégis, a lévinasi radikalitás ellenére, a saját múltam más-
ságának és a másiknak a felelősségvállalás múltjában adott  

31  Uo., 46, 87, 90.
32  Uo., 189., 196.
33  Uo., 193.
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másságának, ennek a két, fenomenológiailag kétségkívül 
megkülönböztethető idői másságnak a viszonya? A Más-
ként mint lenni központi tézisének, az eredendően etikai, 
már mindig is a másikkal való felelősségkapcsolatban levő 
szubjektumnak az idői értelme egyértelműen azt kívánja 
meg, hogy saját múltam mássága a másiknak a felelősség 
múltjában adott  másságából származzon. Lévinas szá-
mára a másik általi etikai hetero-aff ekció egyben a szubjektum 
minden idői jellegű önmagával szembeni másságát is létrehozó 
idői hetero-aff ekció. Végül is az az elgondolás, hogy a szub-
jektum diakronikus időiségének a másik másságából kell 
származnia, megfelel a lévinasi időfi lozófi a központi intu-
íciójának, mely szerint az idő lényegileg interszubjektív és 
az etikai szituációból vezethető le. De még ha el is fogad-
juk ezt a tételt, akkor is fel kell még vetnünk a következő, 
időfenomenológiai szempontból megkerülhetetlen – bár 
Lévinas által a Másként mint lenniben mellőzött  – kérdést: 
hogyan válik a másik etikai mássága általi idői hetero-aff ekció ön-
aff ekcióvá, vagy másképpen, hogyan időiesíti az etikai kapcso-
lat időisége az önmaga időiségét?

De még mielőtt  rátérnénk erre a kérdésre, érintenünk 
kell a múlt diakróniájának egy harmadik, a második fő-
műben hangsúlyosan érvényesülő felfogását, amely ha 
lehet, még tovább bonyolítja a szubjektum múltjának a 
másik mássága általi hetero-aff ekcióra való visszavezeté-
sét: a Más vagy a Végtelen immemoriális múltjáról, azaz 
a biblikus tradíció Istene kinyiltakoztatásának a múltjá-
ról van szó. Lévinas már a Másként mint lennit előkészítő 
írásaiban megkísérli, a „nyom” azóta elhíresült fogalmát 
bevezetve, az arc eredendő megkésett ségét a Végtelen 
(az Isten) immemoriális múltjával kapcsolatba hozni: a 
Végtelen – a Totalitás és Végtelentől eltérően – itt  már nem 
a másik arca epifániájának jelenlétében nyilatkoztatja 
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ki magát, hanem az arc az, amely a Végtelen meg-nem-
jelenülése immemoriális múltjának a nyomában válik 
adott á. A Másként mint lenniben aztán immár az etikai ese-
mény maga, vagyis a felelősség etikai válasza (és nemcsak 
a másik arca) rendelődik hozzá a Végtelen nyomához: 
az isteni (nem-)kinyilatkoztatás immemoriális múltja az 
etikai kapcsolatban „jelződik/jelzi magát” [se signale], 
„hagyja nyomát”, vagyis a Végtelen által az etikai szub-
jektumhoz intézett  anarchikus felelősségre való felhívás 
immemoriális múltjává válik. A mű több passzusa is exp-
licit módon állítja, hogy a felelősségvállalás múltja az eti-
kai szubjektum számára nem más, mint a Végtelen általi 
– már a szubjektum teremtésének az aktusában megtör-
tént – kiválasztás [élection] a mindenkivel szembeni fe-
lelősségre.

A Végtelen azáltal jelzi magát a felelősség hétközna-
pi válaszában, hogy a valamely egyedi másikkal szembeni 
etikai válaszában a szubjektum valójában már mindig is 
a Végtelen általi immemoriális kiválasztás-teremtés felhí-
vására válaszol. Ezért aztán nemcsak hogy az etikai szub-
jektum nem a másik jelenlegi felhívására válaszol, de sem 
a másik felhívása, sem maga az etikai válasz nem hathat 
vissza erre az immemoriális múltra, melynek értelme így 
kizárólag a mindenkiért viselt felelősségre való kiválasztás 
immemoriális eseményére redukálódik. Vagyis az egyedi 
másik etikai eseménye semmiben sem affi  ciálja, módosít-
ja az önmaga időiségét. Végső soron tehát nem beszélhe-
tünk az önmagában vett  etikai kapcsolat saját, autonóm 
időiségéről a Másként mint lenniben.34 Illetve, ha mégiscsak 

34  Itt  csak egy lábjegyzet erejéig utalhatok arra, hogy az etikai kap-
csolat immanens időiségének a hiánya a Másként mint lenniben 
szoros összefüggésben áll az individuáció megoldatlan problé-
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tételeznénk egy ilyen időiséget, akkor az egyfajta jelenlét-
metafi zikát eredményezne: a másik adódása végülis a je-
len időmóduszára kell, hogy korlátozódjon, pontosabban 
olyan diszkrét „most-pontok” sorozatára, amelyekben az 
előreláthatatlan jelenben adódó másik felébreszti a Végte-
len immemoriális felhívását és az erre érkező felelősség-
választ, hogy végül minden alkalommal végérvényesen 
elfeledve hulljon vissza az etikai szubjektum radikálisan 
hozzáférhetetlen, tudatt alan múltjába. (A lévinasi etikai 
szubjektumot ezen a ponton az a veszély fenyegeti, hogy 
egyfajta etikai „zombi”-vá válik, amelynek semmiféle 
tapasztalata sem lehet a felelősségre való felhívásról, a 
saját szinte mechanikus, automatikus etikai válaszreak-
cióján kívül.) A felelősség diakronikus múltja a Másként 
mint lenniben végeredményben feloldódik a Végtelen 

májával: az etikai kapcsolat szereplői ugyanis nem individuáltak. 
Nem individuált először is az etikai szubjektum: mivel a má-
sik általi etikai aff ekció az ezt lehetővé tevő előzetes vallásos 
individuációra (a Végtelen általi kiválasztás-teremtésre) vezető-
dik vissza, innen csak a diakronikus vagy retencionális öntudat 
szüntelen változásban levő önazonosságát is abszolút módon 
transzcendáló, rejtélyesen konstituálódó önmagaság származ-
hat. De nem individuált a Másként mint lenniben a másik sem: a 
kiválasztás vallásos individuációja által a szubjektum nem ezért 
a konkrét szinguláris másikért, hanem mindenki másért felelős, 
nem ennek a másiknak, hanem mindenki másnak a túsza, ami 
a másik alapvető anonimitását, absztrakt általánosságát von-
ja maga után. Ez viszont a másikkal szembeni felelősség etikai 
transzcendenciáját azzal fenyegeti, hogy feloldódik az eleve adott  
többiekhez való viszonyulás ontológiájában – nem véletlen, hogy 
a harmadik, a szocialitás, illetve az igazságosság ontológiájában (V. 
fejezet, 3. paragrafus) Lévinas paradox módon a harmadik együt-
tes-eredendőségéről, a másikkal való diadikus kapcsolatban való 
bennefoglaltságáról, az arcok eredendő sokaságáról beszél.
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felhívásának az immemoriális múltjában, vagyis az etikai 
kapcsolat időisége a vallásos transzcendencia időiségére 
vezetődik vissza.

Szemben tehát a korábban állított akkal, nem a má-
sik etikai mássága általi idői hetero-aff ekciónak, hanem 
a Végtelen immemoriális kiválasztása-teremtése általi 
vallásos hetero-aff ekciónak kellene időiesítenie az önmaga 
időiségét. Csakhogy a kiválasztás-teremtés immemoriális 
múltjának egyetlen adott ságmódozata az, hogy jelzi ma-
gát a felelősségválasz etikai aktusában, miközben ez a 
felhívás az etikai szubjektum számára mindig is hozzá-
férhetetlen, tudatt alan marad. Így azonban elgondolha-
tatlan, hogy ez az immemoriális hetero-aff ekció hogyan 
konstituálja a szubjektum idői önmagával szembeni más-
ságát. Felfoghatatlan, hogy az immemoriális múlt ho-
gyan is adódhatna az etikai szubjektum saját diakronikus 
múltjaként. Végső soron teljességgel lehetetlen, hogy bár-
miféle hozzáférésem legyen kiválasztásom-teremtésem 
eseményéhez, melynek még az ősretenciók retencionális 
folytonosságát is transzcendálnia kell. (Nem kizárt egyéb-
ként, hogy pontosan a retencionális hosszintencionalitást 
is transzcendáló immemoriális múlt gondolata vezet a 
Másként mint lenniben a retenciónak a visszaemlékezés-
sel való azonosításához.) Még radikálisabb módon, mint 
a felelősség múltja, az immemoriális múlt minden idői 
enyémvalóságot felszámol, hogy kizárólag a Más múltjá-
vá, idejévé váljon. Nem véletlen tehát, hogy a kiválasztás 
múltját a Másként mint lenni – leginkább akkor, amikor ez 
az isteni (nem-)kinyilatkoztatás immemoriális múltjává 
válik, amelyről a felelősség válasza immár csak tanús-
kodik – mint abszolút transzcendenciát vagy hiányt írja 
le. És itt  érkezünk el a Másként mint lenni időfelfogásá-
nak központi problémájához. Úgy tűnik ugyanis, hogy a 
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jelenlét metafi zikájának a teljességgel megalapozott  kri-
tikája ebben a műben végül is egy újabb, sajátos időme-
tafi zikába torkollik: egyfajta hiánylét-metafi zikába, jelesül 
a Végtelen immemoriális múltja abszolút hiányának a 
metafi zikájába. Abban minden további nélkül egyetért-
hetünk Lévinassal, hogy az ősbenyomás ön-módosításá-
nak a minden időfázist eleve magába foglaló, kitágított  
jelenlétével szemben az időiség leírásában az ősbenyomás 
önazonosságát, jelenlétét transzcendáló sajátos hiánynak 
kell érvényt szerezni. Másfelől azonban az is elgondolha-
tatlan, hogy a Végtelen immemoriális múltjának abszolút 
hiánya és transzcendenciája hogyan időiesíti az időt pusz-
tán oly módon, hogy elszigetelt most-pontokban bekövet-
kező felelősségválaszokban jelzi magát.

Az alapvető kérdés ezek után az lesz, hogy elkerül-
hető-e ez a hiánylét-metafi zika a lévinasi keretek között  
maradva, pontosabban: lehetséges-e az etikai kapcsolat 
autonóm időiségének olyan leírása, amely egyben az idő 
időiesülésének a problémáját is megválaszolná? Nos, az én 
hipotézisem az, hogy ennek érdekében az időnek a Más-
ként mint lennibeli redukciójával ellenkező irányba kellene 
elindulni: ahelyett , hogy az etikai kapcsolat időiségét a ki-
választás-teremtés vallásos időiségére vezetnénk vissza, 
inkább azt kellene megvizsgálni – mint azt már megelőle-
geztem – hogy az etikai kapcsolat időisége milyen módon 
időiesíti az önmaga időiségét. Ahelyett  tehát, hogy a má-
sik etikai mássága általi idői hetero-aff ekciót a Végtelen 
általi vallásos hetero-aff ekcióra vezetnénk vissza, inkább 
azt kell elgondolnunk, hogy a másikkal való kapcsolat di-
akronikus múltja hogyan íródik bele az önmaga diakroni-
kus múltjába. Ez viszont azt feltételezi, hogy a felelősség 
múltjának valahogyan adott á kell válnia, rendelkeznie 
kell bizonyos adott ságmódozattal: ennek a múltnak, még 
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ha soha nem is volt jelen, nemcsak a felelősségválaszban 
jelzett é, hanem valamiféleképpen a szubjektum számára 
is hozzáférhetővé kell válnia – éppenséggel oly módon, 
mint a diakronikus szubjektum idői önmagával szem-
beni mássága, egyszóval mint a saját múltam mássága. 
Ugyanakkor, hozzáférhetősége ellenére, ezt a múltat meg 
kell különböztetnünk att ól a múltt ól, amely jelen volt, és 
amely a folyamatos retencionális módosulásnak, majd 
pedig a visszaemlékezésnek köszönhetően bármikor 
újramegjeleníthető. Következésképpen olyan múltat kell 
elgondolnunk, amely mind a jelenlétmetafi zika múltjától, 
mind az immemoriális hiánylét múltjától elkülöníthető: 
olyan múltat, amely maga sem volt soha jelen, de amely, 
ha nem is teljességgel felidézhetővé, azért egy megszün-
tethetetlen utólagosságban valamiféleképpen mégiscsak 
adott á válhat. Az, hogy a felelősség vagy a szubjektum di-
akronikus múltja sohasem volt jelen, nem jelenti azt, hogy 
utólag nem válhat hozzáférhetővé, hogy mindörökre tá-
volinak és tudatt alannak kell maradnia, mint ahogyan az 
Lévinasnál történik.

Az ilyen múlt adott ságmódozatának a lehetőségét 
pusztán időfenomenológiailag vizsgálva egy soha jelen nem 
volt múlt retroaktív konstitúciójának idői fenoménjét mutat-
hatjuk fel. Ez a retroaktív konstitúció nem lehet azonos a 
retencionális módosulás (és az erre ráépülő visszaemléke-
zés) retroakciójával, ugyanis itt  a visszaemlékezésbe fog-
lalt protenciók betöltődése miatt  a jelen a múltbeli elvárá-
sok megvalósulására redukálódik. Innen az következik, 
hogy e múlt konstitúciójának az elgondolása érdekében 
a retencionális és protencionális folytonosságok magja 
körül sajátos idői horizontokat kell tételeznünk: egyfajta 
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proto-retenciókat és proto-protenciókat,35 a visszatartott  és 
a megelőlegzett  olyan üres vagy potenciális horizontjait, 
amelyek csak egy megszünthetetlen utólagosságban (egy 
előreláthatatlan jelen ősretenciójában) töltődnek be, „aktu-
alizálódnak”.

Ezekben a proto-protenciókban olyan üres elváráso-
kat kell látnunk, amelyek, szemben az egykor jelen volt és 
az aktuális jelenben megvalósuló elvárásokkal, nem vol-
tak jelen és csak utólag, egy eredendő megkésett ségben 
adódhatnak egy előreláthatalan jelen megelőlegzéseiként. 
A proto-protenciók tehát olyan jövőre vonatkoznak, amely 
soha nem lesz jelen, mivel az előreláthatatlan esemény maga 
is már csak utólag válhat adott á. A jelen előreláthatatlan 
eseménye ugyanis azáltal, hogy meghaladja – ahelyett  
hogy betöltené – a múltbeli elvárásokat, egyben a jelen idő-
tudatát is meghaladja és csak utólag válik adott á. Ha pedig 
az előreláthatatlan jelen ily módon meghaladja a vissza-
emlékezésben adott , a jövőre irányuló elváráshorizontot, 
akkor ez a be-nem-töltődés megakadályozza azt, hogy 
az előreláthatatlan jelen azonos legyen a múltbeli elvárá-
sok megvalósulásának jelenével. Az előreláthatatlan jelen 
ezért olyan jelen, amely sohasem volt jövőként megelőlegezve, 
mivel csak egy ősretencióban való utólagos adódásával 
fognak az őt megelőlegezni hivatott  proto-protenciók is a 
maguk során adott á válni és utólagos retroaktív konstitúci-
óban betöltődni. A proto-protenciók tehát csak az utólagos 

35  A proto-retenció és proto-protenció terminusokat, illetve leírá-
sukat Marc Richirtől veszem át, lásd pl. Marc Richir: Méditations 
phénoménologiques. Phénoménologie et phénoménologie du langage, 
Jérôme Millon, Grenoble, 1992, 157 skk. Ugyancsak támaszkod-
tam Tengelyi Lászlónak a részben Richir nyomán kifejtett  elemzé-
sére: Tengelyi László: Élett örténet és sorsesemény, Atlantisz, Buda-
pest, 1998, 193–213.
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proto-retenciók által töltődnek be, vagyis olyan múltból 
szár maznak, amely sohasem volt jelen mint olyan és amelyet 
csak utólagos retroaktív konstitúció fog létrehozni. Ahe-
lyett , hogy ugyanannak az ősbenyomásnak a folytonos 
módo sulásához tartoznának, a proto-retenciók radikális 
disz kontinuitásként érvényesülnek és ők maguk fogják 
retencionálisan módosítani, mássá alakítani az egykori je-
len ősbenyomását.

Olyan reverzibilis időiesüléshez érkezünk tehát el, 
amely lehetővé teszi, hogy felszámolhatatlan hiányléte el-
lenére az idő mindhárom dimenziója utólagos retroakció 
révén mégis adott á váljon. Feltehetőleg ilyen köztes, mind a 
jelenlét, mind a hiánylét metafi zikájától egyenlő távolságra 
levő idő az, ami lehetővé tenné mind az idő időiesülésének, 
mind a diakronikus (genetikus) és szinkronikus (stati-
kus) időiség egymásba fonódásának az elgondolását. Ha 
ugyanis e két időiség kapcsolatát úgy gondoljuk el, mint 
a Végtelen immemoriális múltjának a felelősségkapcsolat 
jelenében való jelződését, akkor, amint korábban láthatt uk, 
ez csak újabb jelenlét-metafi zikához vezet.

Meglepő módon Lévinas inkább első korszakának 
a hei  deggeri véges idővel polemizáló időfi lozófi ájában, 
mintsem a második korszak genetikus-diakronikus idő-
fenomenológiájában kerül közel az etikai kapcsolat ilyen 
retroaktív időiségének a felfogásához. A Teljesség és Vég-
telenben a másik megbocsátása [pardon] először is egy-
fajta proto-pro ten cióban érkezik el hozzám, jelesül a 
termékenységnek (apaságnak) a lehetőségeimre, véges 
időiségemre vissza ve zethetetlen „abszolút jövő”-je felől. 
Ez a megbocsátás ugyanakkor oly módon módosítja a múl-
tamat, hogy – eltérően a Dasein ismétlésétől, aki saját be-
levetett ségét felvállalván még mindig a saját lehetőségeit 
ismétli meg – olyan lehetőséget ismétel meg benne, amely 
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egyszerre lévén önmagam és a másik (a gyermek) lehető-
sége, soha nem volt jelen mint olyan. Az „idő reverzibili-
tásá”-nak köszönhetően a másik (a gyermek) megbocsátá-
sa egy olyan proto-retenciónak felel meg, amely egy soha 
jelen nem volt múltra irányuló „retroakciót”36 visz végbe. 
Persze itt  is az idő interszubjektív időiesítésével van dol-
gunk, de eltérően a Másként mint lennitől, a másik meg-
bocsátása magának az önmagának az időiségét időiesíti: 
a másiknak a megbocsátás általi idői hetero-aff ekciója a 
szubjektum önmagával szembeni időbeli másságát tárja 
fel, saját soha jelen nem volt múltjának a másságát. Ez a 
megbocsátás általi idői hetero-aff ekció, ahelyett  hogy fel-
oldódna a Végtelen általi hetero-aff ekcióban és minden 
idői enyémvalóságot a Más idejére vezetne vissza, lehe-
tővé teszi, hogy a szubjektum saját folytonos és véges 
időiségén keresztül élje meg a generációk diszkontinuus 
idejének végtelenségét.37 Egyébként a termékenység és a 
megbocsátás általi időiesülés a mindenkivel szembeni 
egyetemes felelősség fele tartó átmeneti mozzanatban 
adódnak a Teljesség és Végtelenben, olyan köztes szin-
ten, ahol a kapcsolat résztvevői individuáltak: szemben 
az anonim másokért való felelősségre való kiválasztott -
ság immemoriális individuációjával, itt  a szubjektum az 
egyedi másikkal (a gyermekével) szembeni termékenysé-
gi felelősségkapcsolatban nyeri el egyedi önmagaságát. 
Ám ennek a kapcsolatnak és retroaktív időiségének a 
kiterjesztése az általában vett  etikai kapcsolatra nemcsak 
a felelősség egyetemességét, hanem az etikai kapcsolat 

36  Emmanuel Lévinas: Totalité et Infi ni, i. m., 315. Magyar fordítás: 
Emmanuel Lévinas: Teljesség és Végtelen, i. m., 242. (A fordítást 
módosított am.)

37  Uo., 316–317. Magyar fordítás: Uo., 243–244.
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Lévinas által alapvetőnek tartott  aszimmetriáját és nem-
kölcsönösségét is alighanem felülírná. Mi mást jelentene 
végülis az egyedi másik által megbocsátott  múlt elgon-
dolása, mint hogy a másik is felelhet a felelősségemért, 
vagyis hogy a felelősség megosztható?
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A 
KULTÚRAKÖZI 
TAPASZTALAT 

FENOMENOLÓGIÁJÁRÓL*
A kultúraközi tapasztalat fenomenológiájáról

Az interkulturalitás, a kultúraközi tapasztalat problémája 
csak mintegy másfél évtizede vált a fenomenológiai kuta-
tás témájává. A Husserl-kutatás ekkor hívta fel a fi gyelmet 
arra, hogy az idegentapasztalat husserli fenomenológiája 
a másik szubjektum idegenségének, másságának a ta-
pasztalata (az V. Karteziánus Elmélkedésből is ismert inter-
szubjektivitás-elemzés) mellett  az idegen kultúra (vagy a 
kulturálisan idegen) idegenségének a tapasztalatára, va-
gyis az interkulturalitás kérdésére is kiterjed. A követke-
zőkben először a kultúraközi tapasztalatnak ezt a husserli 
fenomenológiáját, ezt követően pedig az interkulturalitás 
újkeletűbb, részben Husserlre, részben pedig a francia fe-
nomenológia egyes fejleményeire alapozó reszponzív fe-
nomenológiáját tekintem át. 

Ha a kultúraközi tapasztalat fenomenológiájáról be-
szélünk, mindjárt az elején a következő lehetséges ellenve-
téssel kell szembesülnünk: mondhat-e egyáltalán valamit 
nem csupán a kultúraközi, hanem általában a kulturális 
tapasztalatról a husserli fenomenológia? Az evidencia, 
hogy minden kultúra közösségi és történeti képződmény. 
Hogyan közelítheti meg akkor a kultúra jelenségét az a 
husserli fenomenológia, amely – a Husserl-értelmezésben 

*  A tanulmány első megjelenési helye: Szigeti Att ila (szerk.): Az 
interkulturalitás fi lozófi ai problémái, Egyetemi Műhely Kiadó, Ko-
lozsvár, 2007, 153–167.
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már jó ideje meghaladott , de a fi lozófi atörténeti közhelyek-
ben továbbra is kísértő bevett  kép szerint – egy lényegileg 
szolipszista és történetietlen tudatfi lozófi a, amely tehát ily 
módon az értelemtapasztalatnak sem a közösségiségét, 
sem pedig a mind egyéni, mind közösségi szinten érvénye-
sülő történetiségét nem képes integrálni. Nos ez a bevett  
kép részben érvényes lehet a husserli fenomenológia első 
korszakát meghatározó statikus módszerre – ám kizáró-
lag csak erre – vonatkoztatva. A tapasztalati tárgyaknak 
intencionálisan megfelelő szubjektív adott ságmódozatokat 
a statikus fenomenológia idői kifejlésüktől függetlenül és 
az interszubjektív konstitúció kérdését mellőzve elemzi, 
mint már véglegesen kialakult, statikus és atemporális tu-
dati lényegszerkezeteket. (Például a térbeli tárgy észlelé-
sének az a priori lényegszerkezete a tárgynak a különböző 
perspektivikus megjelenési módok egybetartó szintézise 
által biztosított  tárgyi egységként és azonosságként való 
adódása.) Csakhogy a husserli fenomenológia távolról sem 
merül ki a statikus elemzésben – az 1917–1921 között  kidol-
gozott  genetikus, továbbá a 30-as évektől tett en érhető gene-
ratív fenomenológiai elemzésekben mind a közösségiség, 
mind a történetiség központi jelentőségre tesz szert.

Ami először is a genetikus fenomenológiát illeti, ez 
elsősorban azzal jellemezhető, hogy a tapasztalat idői-
ségének (és egyben az idő tapasztalatának) az elemzése 
kerül előtérbe. Vagy másképpen: az intencionális tudat-
szerkezet statikus létéről az intencionális tapasztalat-szer-
kezet létrejövésére tolódik a hangsúly. A fenomenológiai én 
vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az én immár nem csu-
pán üres azonosságpólus, az egymást követő intencionális 
aktusok formája, hanem egy olyan „személyes” és „konk-
rét” én, amelynek a tapasztalati állásfoglalásai időben ki-
alakuló tapasztalati meggyőződésekhez, diszpozíciókhoz, 
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„habitualitások”1-hoz vezetnek. A térbeli tárgy észlelé-
sének imént említett  a priori lényegszerkezete például 
genetikus elemzésben egy olyan időben kialakult képes-
ségnek, habitusnak felel meg, amelynek megvan a maga 
genetikus eredete, genézise (a térbeli tárgy értelmének az 
eredeti konstitúciója), továbbá története – nem az egyedi 
tárgy-appercepciók faktuális története, hanem a tárgy-
észlelés időbeli habitualizációja történetének az általános 
formája vagy tipikája. Általános értelemben bármely, a je-
lenben adott  tapasztalati tárgyat egy, a múltban „eredeti 
alapítás”-ban (Urstiftung) elsődlegesen konstituálódott  és 
habitualizált tárgyészlelés értelmével asszociálva észle-
lem. Az értelemtapasztalat genetikus értelemben vett  tör-
ténetisége egyidőben jelenti az én különböző tapasztalati 
tárgyainak a genézisét és történetét, és egyben az énnek 
mint habitualitás-pluralitásnak a történetét. A genetikus 
fenomenológia énje tehát egy történeti, genetikus ego, 
időben kialakult habitusok, meggyőződések, képessé-
gek pluralitása. Ez a történeti ego ugyanakkor egy eleve 
interszubjektív történeti világban szituált. És ez a genetikus 
fenomenológia témánk szempontjából rendkívül lényeges 
másik jellemzője: a világ nem csupán az immanens szférá-
nak megfeleltetett  statikus világfenomén, hanem egy tör-
téneti-kulturális értelemben konkrét életvilág (Lebenswelt), 
amelynek a szerkezetéhez a különböző kulturális-történeti 
konstitúciók is hozzátartoznak. A Válság-könyvben hosz-
szasan tematizált életvilágbeli tapasztalat egy kezdeti meg-
közelítésben a hétköznapi életkörnyezetnek a tudományt 

1  A husserli genetikus fenomenológiához magyarul lásd pl. 
Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések, Atlantisz, Budapest, 
2000, 37–39. paragrafusokat. Ford. Mezei Balázs.
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megelőző és egyben megalapozó (a tudománnyal szemben 
episztemológiailag és ontológiailag is elsődleges) szemlé-
leti, nyelvelőtt i tapasztalatát és evidenciáit (például a tér-
beli fi zikai testeknek a saját, eleven testi [Leib] észleleti ta-
pasztatát) jelenti.2 De az életvilág egyaránt magábafoglalja 
az aktuális, konkrét történeti világot is, amelynek mind a 
tudomány elméleti praxisa, mind pedig minden más elmé-
leti vagy gyakorlati praxis is a része, és amelynek a szerke-
zetébe beleíródtak, szedimentálódtak (leülepedtek) a kü-
lönböző interszubjektív kulturális-történeti konstitúciók, 
emberi képződmények (pl. tudományos elméletek, logikai 
konstrukciók, irodalom, más kulturális képződmények).3

Ennek az életvilág-koncepciónak a további – az inter-
kulturalitás fenomenológiája fele továbbmutató – kulturá-
lis-történeti konkretizálására törekszik Husserl utolsó alko-
tói korszakában: 1930–1937 között  (amint arról elsősorban 
a husserli életműkiadás, a Husserliana XV. kötetében olvas-
ható szövegek tudósítanak) szerteágazó kísérleteket tesz a 
társadalmi-kulturális világ generatív-történeti képződésé-
nek a fenomenológiai leírására.4 Ezeket a törekvéseket egy 
önálló, a statikus és genetikus elemzésektől egyértelműen 

2  Lásd Edmund Husserl: Az európai tudományok válsága. I. kötet, At-
lantisz, Budapest, 1998, 28. paragrafus, továbbá 156, 160–165, 167, 
179. Ford. Berényi Gábor, Mezei Balázs, Egyedi András, Ullmann 
Tamás.

3  Uo., 144, 166–168, 176.
4  Edmund Husserl: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, 

Harmadik rész: 1929–1935, szerk. Iso Kern, Martinus Nijhoff , 
Hága, 1973. A Husserliana XV. kötete vonatkozó szövegeinek 
a franciául elérhető fordításait használtam: Edmund Husserl: 
Sur l’intersubjectivité. I–II. Trad. fr. par N. Depraz, Presses 
Universitaires de France, Paris, 2001; Ld. még a Husserliana XV 
35-ös számú szövegét: Alter, 1995/3.
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elkülöníthető (azokat részben integráló) generatív fenome-
nológiai módszer alkalmazásának tekinthetjük. A követ-
kező lényegi megszorítással: a generatív fenomenológia 
egy utólagosan rekonstruálható módszertani dimenzió, 
magánál Husserlnél ezek a törekvések töredékesek, kísér-
leti és problematikus jellegűek maradnak, ezért ő nem is 
használja explicit módszertani elhatárolásként ezt a kife-
jezést.5 A generatív fenomenológia tárgya a generativitás, 
az értelem interszubjektív, geológiai, történeti, normatív 
és kulturális generálása, konstitúciója. Generativitás vagy 
generatív alatt  Husserl mind az értelemnek a létrejövését, 
átalakulását, azaz generál(ód)ását, mind pedig azt érti, 
hogy ez a generál(ód)ás egy generációkon, nemzedékeken 
átívelő történeti és társadalmi folyamat. 

A generatív fenomenológia leginkább a genetikussal 
összevetve jellemezhető. Akárcsak ez utóbbi, az időiség 
beemelésével a generatív fenomenológia is meghaladja 
a tudati lényegszerkezetek statikus leírását, de megha-
ladja egyben a genetikust is: az egyidejű, kortárs egyéni 
egók időiesülése által konstituált absztrakt történetiséget 

5  A generatív, illetve az ennek részét képező interkulturális konsti-
túció husserli fenomenológiájának a rekonstrukciójához elsősor-
ban Anthony Steinbock könyvét használtam: Home and Beyond : 
Generative Phenomenology after Husserl, Northwestern University 
Press Evanston, Illinois, 1995. A problematika első exponálása 
Klaus Heldtől származik: „Le monde natal, le monde étranger, 
le monde un” in: Samuel Ijsselling (szerk.): Husserl-Ausgabe und 
Husserl-Forschung, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Bos-
ton-London, 1990. Ugyancsak támaszkodtam még a téma magyar 
receptorának, Toronyai Gábornak a következő tanulmányaira: Az 
életvilág történetisége Husserlnél, in: Világosság, 2002/4–5–6–7., 
45–57. Az interkulturalitás fenomenológiájának alapjai Edmund 
Husserl késői gondolkodásában, Pro Philosophia Füzetek, 2004/2. 
htt p://www.c3.hu/~prophil/profi 042/toronyai.html
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a nemzedékeken átívelő, eleve interszubjektív és kulturá-
lis időiesülés konstituálta konkrét generatív történetiség 
váltja fel. Generatív megközelítésben ugyanakkor az ér-
telemtapasztalat nem vezethető vissza az egyedi szubjek-
tum értelemkonstitúciójára, az interszubjektív történetiség 
értelmének a generál(ód)ása meghaladja az individuu-
mot, bizonyos értelemben már eleve adott , egy történe-
ti hagyományból ered, amelyet átöröklünk és amelyet a 
magunk során továbbadunk. Végül, az egyidejű, kortárs 
egók között i beleérzés (Einfühlung) statikus elemzésével 
szemben a generatív elemzés integrálja a nyelvi kommu-
nikációt, nemcsak szinkronikus, hanem diakronikus érte-
lemben is (a dialógus mellett  a mítoszok narratíváit is stb.) 
az interszubjektivitás elemzésébe. Az értelem generatív 
konstitúciója, áthagyományozása ugyanis magába foglalja 
az elődök és az utódok hozzájárulásait is, de a beleérzés 
nem működhet az ismeretlen, ám az ott honosság értelmé-
ben – az idegenektől eltérően – mégis csak kulturális társ-
szubjektumokként, honi társakként felfogható őseink vagy 
leszármazott aink vonatkozásában. 

A genetikus fenomenológiában bevezetett  életvilág 
fogalmát a generatív fenomenológia normatív értelem-
ben konkretizálja tovább a honi világ (Heimwelt), vagyis 
az aktuális generációk saját, idegen világoktól (Fremdwelt) 
elhatárolódó kulturális életvilágának a koncepciójával. 
A kortárs fenomenológiai kutatás az ehhez a honi világ/
idegen világ szerkezethez kapcsolódó problémákat – mint 
például a honi világ konstitúciója vagy az idegen világnak 
a honi világ nézőpontjából való tapasztalata – sorolja az 
interkulturalitás fenomenológiája címszó alá, a továbbiak-
ban tehát ezeket elemzem. 
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A honi világ a normatív értelemben jelentéses, normá-
lis (egybetartó, optimális, tipikus és ott honos)6 kulturális-
történeti-társadalmi életvilág, amely egy idegen világgal 
való kapcsolatában a honi társak által nemzedékközileg, 
diakronikusan ko-konstituált. Ahogy az egyéni élet törté-
netiségében az egységet, önazonosságot az élet egybetartó 
normalitása adja meg, úgy egy honi világ hagyományá-
nak egységét, identitását egy történeti interszubjektív kö-
zösség egybetartó normalitása, egy történetileg tipikus és 
ott honos stílus adja meg, vagyis a normális honi világ a 
maga generatív mélységében. A honi világ nemzedékközi 
konstitúciója egy passzív és egy aktív generatív genézisből 
áll. A passzív generatív genézis a kulturális életvilág ak-
tív átalakítása számára hozza létre a környező kulturális 
világot (az „ősi föld”-et: ez az őseinktől örökölt életvilág, 
a tradicionalitás szellemi világa) és természeti világot (ez 
magába foglalja a kulturális dolgok természeti anyagát, il-
letve különböző geográfi ai-természeti aff ordanciákat és a 
nekik megfelelő saját testi tapasztalatot, általában a honi 

6  A normalitás és abnormalitás fogalmainak Husserlnél nem 
pszichológiai, hanem konstitúciós értelmük van. Husserl a 
normalitás/abnormalitás négy módozatát különbözteti meg: 1. 
egybetartás / nem-egybetartás; 2. optimalitás / nem-optimalitás; 
3. tipikusság / atipikusság; 4. ott honosság / nem-ott honosság. 
Egy tapasztalat akkor számít normálisnak, ha a törések vagy az 
időleges nem-egybetartások ellenére összességében mégis csak 
egybetartó marad. Egy tapasztalat akkor is normálisnak számít, 
ha adott  körülmények mellett  optimális. Ekkor az optimális nor-
maként és így téloszként működhet, amikor pedig az optimalitás 
ismétlődik meg, maga is egybetartóvá, egyfajta idealitást megva-
lósító típussá válik; ebben az értelemben mondjuk azt, hogy egy 
tárgy vagy egy tapasztalat tipikus. Mint tipikus tapasztalat, a 
normális tapasztalat olyanná válik, mint amelyre számíthatunk, 
vagyis ott honossá.
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társak észlelésbeli, ösztönbeli és hangulati közösségét). 
A honi világ aktív generatív genézise egy új, mindenki 
számára érvényes szellemi értelem kialakulásának és a 
kulturális életvilágban való szedimentációjának, leülepe-
désének felel meg. Ez egyfajta organikus történetiség szint-
jén megy végbe, amely a szellemi élet „eredeti generatív 
historicitás”-ának7 felel meg és a mitikus történelmi emléke-
zetben jut interszubjektív érvényességhez. A szellemi élet 
állandó értelemátalakulásában az aktuális generáció át-
veszi az előző generációtól saját honi kulturális életvilága 
normalitásszerkezetét, átalakítja és a generatív-történeti 
létrejövést elbeszélő mítoszokban áthagyományozza azt a 
következő generációnak. (Innen evidenssé válik, hogy míg 
a genetikus fenomenológia empirikus, világi vezérfonala a 
pszichológia, addig a generatív fenomenológiáé egyértel-
műen a kulturális antropológia, illetve az etnológia.)

Az idegen világ egy, a honi világtól normatív értelem-
ben eltérő módon jelentésnélküli vagy jelentéses (nem egy-
betartó, optimális és tipikus, vagyis nem ott honos a honi 
társak gyakorlata számára), abnormális kulturális-történeti 
életvilág. Fenomenológusként Husserl jól tudja, hogy nem 
helyezkedhet bele az idegen világ perspektívájába, hanem 
csak annak tapasztalhatósági, hozzáférhetőségi módját 
vizsgálhatja. Amint látni fogjuk, a honi világ nézőpontjából 
konstitutív értelemben abnormális idegen világ végső so-
ron csak az érthetetlenség és hozzáférhetetlenség módján 
hozzáférhető.

A honi világ/idegen világ szerkezet – szemben a viszony-
lagos-relatív kulturális életvilágoknak a merő pluralitásként 
való felfogásával – két egyedi kulturális életvilágnak egy 

7  Edmund Husserl: Az európai tudományok válsága. II. kötet, i. m., 
239.
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lényegi ko-relativitásban konstituálódó szerkezete. A honi 
világ és az idegen világ viszonya nem egyoldalú konstitutív 
megalapozási vizony: a honi világ (amely nem helyezhető 
analógiába a husserli interszubjektivitás-elemzés konstitu-
tív értelemben elsődleges és megalapozó egologikus saját-
szférájával) nem egy abszolút, független és szükségszerű 
megalapozása egy merőben viszonylagos, függő és esetle-
ges idegen világnak. Sokkal inkább egyfajta ko-konstitúció 
megy végbe, amelyben sem a honi világ, sem az idegen vi-
lág nem tekinthető „eredeti szférá”-nak, egyikük sem előzi 
meg konstitutív értelemben a másikat, hanem egy folyto-
nos történeti létrejövésben kölcsönösen különülnek el egy-
mástól, mint honi, belső normalitás és mint idegen, külső 
abnormalitás. Egy ko-konstitutív és egyben ko-generatív 
viszonyról van tehát szó: a honi világnak, egy partikulá-
ris kulturális-történeti életvilágnak a normálisként, vagyis 
tipikusként és ott honosként való ko-kons titúciója során 
(az elsajátítás különböző módozataiban: ismétlés, rítusok, 
kommunikáció, narratívák stb.) szimultán mó don egy má-
sik világ, egy nem a mi normalitásunkhoz, értékeinkhez, 
normáinkhoz, hagyományainkhoz tartozó, normatíve el-
térő történeti-kulturális életvilág is ko-kons tituált mint ati-
pikus és ott hontalan, vagyis mint egy abnormális idegen 
világ. 

Mielőtt  az idegen világ (kultúra) tapasztalatának a 
husserli leírására rátérnék, meg kell jegyeznem, hogy bár 
egyfelől az idegen világ/honi világ egy ko-generatív szer-
kezet és ilyenként nem vezethető vissza egyetlen honi vi-
lágra, Husserl hagyományosan eurocentrikus történelem-
fi lozófi ája másfelől azonban nem hagy kétséget arról, hogy 
a honi világot és az idegen világokat az európai egyetlen vi-
lágban való közössé válás teleológiai eszméje irányítja. Jól 
látható ez a Válság-könyv történelemteleológiájában is: a 
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történetiség első szintje az organikus történelmi élet szintje 
(erre irányul tulajdonképpen a generatív fenomenológiai 
elemzés), ezt követi a fi lozófi ai racionalitás megjelenése és 
teleológiája az európai organikus történelmi fejlődésben 
és végül a harmadik szint, a fenomenológiai fi lozófi áé, 
amelynek a télosza révén az emberiség az európai egyet-
len világnak – a történelemben ható egyfajta regulatív esz-
mének – a létrehozására, a különböző honi világoknak az 
európai racionális-fi lozófi ai kultúra egyetlen honi világába 
való totális racionális szintézisére törekszik.8

A kultúraközi tapasztalatnak, vagyis az idegen világ 
(kulturális életvilág), az idegen kultúra tapasztalatának a 
husserli fenomenológiája egy kezdeti érthetetlenség érte-
lemtapasztalatából indul ki: az idegen kultúra a hozzátarto-
zó természeti, kulturális tárgyakban és személyekben adó-
dik számunkra, ezek pedig csupán egy „törést” okoznak 
az egybetartó és tipikusan ott honos, a normális tapasztala-
tunkban, ezáltal egy számunkra „kezdetben érthetetlenül 
idegen”9 normalitás-struktúrára utalva. Ám ez a kezdeti 
érthetetlenség nem azért kezdeti, mivel az idegen idegen-
sége végül is felszámolható, megérthető volna, azaz vissza-
vezethetnénk az ismerős sajátra, hanem azért, mert egy még 
mélyebb érthetetlenségnek, hozzáférhetetlenségnek adja 
át a helyét: az idegen Husserl számára csak „a sajátlagos 
hozzáférhetetlenség, az érthetetlenség módján hozzáférhe-
tő”10. És ez a husserli interkulturalitás-fenomenológiának 

8  Vö. Edmund Husserl,: Az európai tudományok válsága. II. kötet, i. 
m., XXVI. melléklet, 239–241.

9  Husserliana XV 432., idézi Toronyai Gábor: Az interkulturalitás 
fenomenológiájának alapjai, i. m.

10  Husserliana XV 627, 631, idézi Toronyai Gábor: Az interkulturalitás 
fenomenológiájának alapjai, i. m. és Anthony Steinbock: i. m.
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a lényegi teoretikus hozadéka: az idegennek mint idegen-
nek, az idegen kultúrának a „normatíve jelentéses” (abnor-
mális) tapasztalata egy sajátlagos hozzáférhetetlenség és 
érthetetlenség értelemtapasztalata. Ez a hozzáférhetetlen-
ség sajátlagos, vagyis tovább explicitálható: valójában egy 
idegen normativitás és generativitás hozzáférhetetlenségének 
a tapasztalata. 

Az idegen személyeket nem csak mint izolált kortárs 
egyedek anomalitását tapasztalom, hanem mint abnor-
malitást, mint egy idegen történeti-társadalmi-kultu rális 
életvilág és közösség tagjait, vagyis mint egy idegen, nem 
elsajátítható normativitás és generativitás hordozóit. Az 
idegen normativitás tapasztalatában felismerem, hogy 
az idegenek egy „számukra, nem számunkra érvényes”11 
kulturális világ tagjai, a mieinktől eltérő tapasztalatokkal, 
természeti környezett el, habitualitásokkal, gyakorlati vi-
selkedésmódozatokkal, tradíciókkal. Az idegen kulturá-
lis világot mint egyfajta egybetartással bíró, valahogyan 
tipikus világot ismerem fel, de magát ezt az elsajátítha-
tatlanul idegen típusosságot, normativitást nem tudom 
elsajátítani, sajátt á tenni. Vagyis egy, az idegen(ek) szá-
mára, nem pedig számomra normális idegen honi világ-ot 
(fremde Heimwelt) tapasztalok meg. Értem, hogy egy idegen 
normalitásszerkezett el, idegen kulturális és szociális szer-
kezett el állok szemben, de nem értem, nem érthetem annak 
a konkrét tartalmát. Ennek az érthetetlenségnek az oka pe-
dig maga az idegen generativitás. Szemben az inautentikus 
idegennek a normál tapasztalatot csupán megtörő idegen 
személyeknek vagy tárgyaknak a tapasztalatával, az auten-
tikus vagy – husserli kifejezéssel – „mitikus idegen” tapasz-
talata az idegennek mint egy mítoszokban, narratívákban 

11  Husserliana XV 214., idézi Anthony Steinbock: i. m.
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artikulált idegen tradíció és idegen generativitás leszárma-
zott jának a tapasztalatával egyenértékű. Az idegen kultúra 
sajátlagos hozzáférhetetlensége, elsajátíthatatlan idegensé-
ge tehát az idegen történeti-kulturális világot generatíve 
létrehozó megelőző generációk, a saját elődök életén, egy 
generatív-történeti-tradicionális örökségen alapul. Egyszó-
val egy idegen, elsajátíthatatlan generatív múlton. 

Husserlnél a másik szubjektum másságának és az 
ide gen kultúra idegenségének a tapasztalata között  egy-
fajta analógia tételezhető. Mind az interszubjektivitás, 
mind az interkulturalitás konstitúciójában egy sajátos, a 
„hozzáférhetetlenség módján” beigazolódó, hozzáférhető 
analogikus tapasztalatról van szó. A másik, az alter ego 
analogikus apprezentációja esetén a prezentáció, a szem-
léleti betöltés a priori kizárt, vagyis a másik eleven testi-
sége (a Leib, mint az egocentrikus, testi térbeliség és mint 
a kinesztétikus cselekvés központja), a másik megtestesült 
szubjektivi tása maga sohasem lehet eredeti önadott ság. Az 
apprezen táció egy olyan „közvetett  intencionalitás”, amely 
valamilyen nem megjeleníthető adott ságnak (a másik tes-
ti tapasztalata, szubjektivitása) mint valami más megjele-
níthető, prezentálható adott sággal (a másik külső, fi zikai 
testi viselkedése) együtt esen jelenlevőként apprezentált.12 
Az interszubjektivitás konstitúciójának eredménye egy 
más szubjektív tapasztalatnak mint hozzáférhetetlenség-
nek a hozzáférhetősége: a másik, az alter ego is egy, a vi-
lágot és engem tapasztaló szubjektivitás. Hasonlóképpen 
az idegen világ, kultúra tapasztalatában is megjeleníthető 
egyfajta típusosság, egy normalitásszerkezet, de akárcsak a 
másik szubjektum tapasztalatában, az idegen kultúráéban 

12  Vö. Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések, i. m., 50. paragra-
fus.
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is van valami, ami nem jeleníthető meg, ami hozzáférhe-
tetlen: az idegen generativitás mélységdimenziója. Az 
interkulturalitás konstitúciójának eredménye tehát egy 
másik, idegen kulturális életvilágnak mint egy hozzáfér-
hetetlen, idegen generativitásnak az idegen normativitás 
tapasztalata által közvetített  hozzáférhetősége: az idegen 
kultúra is egy, a honi világomat ko-konstituáló idegen honi 
világ. 

Tanulmányom hátralevő részében a kultúraközi ta-
pasztalatnak a Bernhard Waldenfels által kidolgozott  
(Husserl mellett  elsősorban a kortárs francia fenomeno-
lógiából, mindenekelőtt  Lévinas gondolkodásából ihlető-
dő) reszponzív fenomenológiáját elemzem.13 Waldenfels 
reszponzív idegenség- és ezen belül interkulturalitás-
fenomenológiája két fogalompár distinkciójából bomlik ki: 
az azonos/más és a saját/idegen antitéziseiből.

Az azonos Waldenfels felfogásában egy külső, harma-
dik nézőpontból történő elhatárolásban, illetve összehasonlí-
tásban különül el a mástól. Ebben az esetben az, ami a-t 
b-től elhatárolja (például az ágyat a széktől), ugyanúgy el-
határolná b-t is az a-tól, az „a nem b” állítás reverzibilis, il-
letve nem állíthatjuk azt, hogy az egyik idegen volna a má-
sik szempontjából, hanem külsőleg összehasonlítva őket 
látjuk azt, hogy az egyik egyszerűen más, mint a másik. 
Az ellentétpár tagjainak a viszonyát tehát a felcserélhetőség, 

13  Waldenfels reszponzív fenomenológiájához, illetve ennek a kul-
túraközi tapasztalat antropológiájára való alkalmazásához ma-
gyarul lásd: Bernhard Waldenfels: Felelet arra, ami idegen. Egy 
reszponzív fenomenológia vázlata, in: Gond, 1999/20. Ford. Ten-
gelyi László. htt p://www.c3.hu/~gond/tartalom/20/jegyzetesek/
walden.html Bernhard Waldenfels: Az idegenség etnográfi ai 
ábrázolásának paradoxonjai, in: Biczó Gábor (szerk.): Az idegen. 
Variációk Simmeltől Derridáig, Csokonai, Debrecen, 2004, 91–116.
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a szimmetria és a kölcsönösség jellemzi. Kapcsolatukat pedig 
valami eleve adott  közösben való összekapcsolódás. Az ide-
gen mássága ebben a viszonyban mint egy kívülről, felülről 
szemlélő semleges harmadik nézőpont egyetemességében 
megszüntethető különbség, mint egy olyan viszonylagos 
másság jelenik meg, amely végeredményben visszavezet-
hető az azonosra. Az idegennek egy egészbe, egy előzetes 
általánosságba vagy egyetemességbe kell integrálódnia, az 
idegen csupán egy univerzális teleológia vagy normatív 
rend (egyetemes közös célok és normák) partikuláris va-
riánsa lehet. A kultúraköziség, az idegen kultúra (világ) 
tapasztalatának a kontextusában az idegenségtapasztalat-
nak ez a diszpozíciója az idegen felszámolását, a sajátra, 
az ismerősre, a saját kultúra (a honi világ) eleve adott  kö-
zös értelmezési gyakorlataira való visszavezetését, vagyis 
egyben a sajátnak az idegenre való kiterjesztését eredmé-
nyezi. Elég, ha itt  csak az európai kultúrának a mind az 
interkulturális, mind az intrakulturális idegenséget kire-
kesztő, normalizáló, asszimiláló technikáit, a fi zikai, kultu-
rális, pszichikai erőszaknak az európai idegentapasztalat 
történetében játszott  meghatározó szerepét említjük.

A saját/idegen fogalmi ellentétpárra rátérve, Walden-
fels szerint itt  az idegen egyidejű behatárolás (a saját behatá-
rolása) és kirekesztés, egy olyan kett ős folyamat eredménye, 
amelyben a két mozzanat egyidőben valósul meg, egyik 
sem előzi meg a másikat: az a úgy különül el a b-től, hogy 
az, ami elkülönül, létrejött ét és létezését ennek az elkülönü-
lési folyamatnak köszönheti. A saját és az idegen esetében 
a belsőt és a külsőt egy olyan küszöb választja el, amelynek 
soha nem állhatunk egyszerre mind a két oldalán, vagyis 
ahol nem helyezkedhetünk egy külső, harmadik személyű 
semleges nézőpontba. Ilyenek például a nemek különbsé-
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ge14, az alvás és az ébrenlét, az egészség és a betegség, a 
fi atalság és az öregség ellentétei. Míg az azonos és a más 
eltérnek egymástól, és egy eleve adott  közösben, univer-
zalitásban kapcsolódnak össze, a saját és az idegen kapcso-
lódása nem szünteti meg elkülönültségüket: az idegen nem 
a még nem ismert, a megismerés által felszámolható hiány 
– az idegenhez mint egy megszüntethetetlen hozzáférhe-
tetlenség, távollét, vagyis egy nem relatív, hanem abszolút 
másság által meghatározott  idegenhez kapcsolódunk. 

A saját és az idegen viszonyának a leírásában Waldenfels 
egyértelműen a lévinasi etikai fenomenológiát tekinti para-
dig matikusnak. Lévinas elemi etikájának alapszituációja, 
amint az jól ismert, két összehasonlíthatatlan szingularitás, az 
én, és az arca által szingularizált, abszolút más másik között i 
radikális különbözőségnek a paradoxális, a másik másságát, 
transzcendenciáját – vagy másfelől az én elkülönültségét – 
nem felszámoló kapcsolata. Egy olyan szemtől-szembe (face-
à-face) etikai helyzet, amely kizár minden olyan külső, harma-
dik nézőpontot illetve eleve adott  egyetemes és közös elemet 
(például az ember nemfogalmát vagy bármilyen eleve adott  
szocialitást, anonim kollektivitást), amelyből a másik mássá-
ga egy végső soron az ego önazonosságához viszonyított  és 
arra visszavezethető viszonylagos másság volna. A lévinasi 
interszubjektív kapcsolat etikai értelme a nyelv dimenziójá-
ban, egy sajátosan adialogikus és aszimmetrikus interlokúció 
helyzetében konkretizálódik: az etikai felhívás (az arc tapasz-
talatában adódó etikai értelemtöbblet) a másik privilégiuma, 

14  „Nincs olyan semleges nemű »harmadik ember«, aki a férfi t és 
a nőt külső nézőpontból különböztetné meg; valójában a kü-
lönbségtevés azzal veszi kezdetét, hogy a férfi  megkülönbözte-
ti magát a nőtől, és a nő megkülönbözteti magát a férfi tól.” – írja 
Waldenfels: Felelet arra, ami idegen, i. m., 7.
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az én szerepe pedig a felhívás lokúciójára felelő etikai fele-
lősség-válasz allokúciójának a performálására korlátozódik. 
Az etikai beszédhelyzet aszimmetriája e kapcsolat radikális 
nem-kölcsönösségét, az én alapvető etikai heteronómiáját 
szemlélteti: a másik etikai igényei abszolút, bármiféle kölcsö-
nösséget kizáró elsődlegességgel bírnak, amelynek az én csu-
pán megfelel, engedelmeskedik, anélkül, hogy a másiknak a 
vele szembeni etikai felelősségének a kérdése egyáltalán fel-
merülhetne.

Akárcsak az én és a másik etikai kapcsolatát, illetve 
sajátnak és idegennek a viszonyát, a saját és idegen kul-
túra viszonyát is egy alapvető irreverzibilitás, aszimmet-
ria és nem-kölcsönösség jellemzi Waldenfels reszponzív 
interkulturalitás-fenomenológiájában. 

A saját és az idegen kultúra (a honi és az idegen kul-
turális életvilág) először is nem felcserélhetőek. Amint ezt 
már Husserlnél is látt uk, a honi világot normálisként és 
hozzáférhetőként (bár nem korlátlanul hozzáférhetőként) 
tapasztaljuk, míg az idegen világ, kultúra egy idegen, nem 
hozzáférhető normalitásként, idegen honi világként adó-
dik. Az idegen kultúra (világ) nem vezethető vissza a sa-
játra (honi világra), ehhez egy olyan külső, transzkulturális 
és egyben transzgeneratív nézőpontból kellene letekin-
tenünk reájuk, amelyből az idegen kultúra olyan volna, 
mint a saját, és fordítva, a saját kultúra olyan volna, mint 
az idegen. A perspektívák felcserélhetősége nem csak azt 
feltételezné, hogy a saját generatív történetiségünk korlát-
lanul hozzáférhető számunkra (ami egyáltalán nincs így), 
hanem azt is, hogy egyútt al az idegen világ generativitása 
is, és pontosan ugyanolyan módon hozzáférhető. Ilyen 
transzkulturális és transzgeneratív nézőpont azonban 
nem létezik. Nincs olyan transzkulturális nézőpont, amely 
„az európai és a távol-keleti kultúrát külső nézőpontból 
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választhatná el egymástól; az európaiaknak már meg kel-
lett  különböztetniük magukat a japánoktól, és a japánoknak 
már meg kellett  különböztetniük magukat az európaiaiktól 
ahhoz, hogy egy ilyen elválasztó döntésre sor kerülhes-
sen” – írja Waldenfels.15 Innen az is következik, hogy az 
idegennek számtalan történeti és kulturális változata van: 
nem létezik „az” idegen, az általános idegen, hanem csak 
partikuláris, okkazionális történeti-kulturális idegenségek 
vannak és az ezekkel való kapcsolódások (nem egy egész-
be való összekapcsolódások) esetről esetre változnak. 

Saját és idegen kultúra viszonyát másodszor egy nem 
szimmetrizálható aszimmetria jellemzi: az idegen kultúra 
(világ) tapasztalata a saját kultúra (a honi világ) perspektí-
vájából nem azonos a mi kultúránknak a másik, idegen kul-
túra perspektívájából való tapasztalatával, ezek különböző 
módon viszonyulnak egymáshoz. Ismét csak a waldenfelsi 
megfogalmazást idézem: „A Nyugatt ól a Kelethez és a Ke-
letről a Nyugathoz vezető út – ellentétben azzal, ahogyan 
azt némely világkultúra-tervezők vélik – nem egy és ugyan-
az az út, amelyet két különböző irányban járnánk be.”16

Ennek az aszimmetriának végül, harmadszor, Lévinas 
nyomán Waldenfels egy alapvetően etikai értelmet tulaj-
donít: az idegen kultúrához való autentikus viszonyulás 
az idegen világ idegen igényére, felhívására a honi világ 
nézőpontjából felelő nem-kölcsönös és heteronóm etikai 
reszponzivitás.

Az interkulturalitás reszponzív fenomenológiájának 
alapvető elméleti erénye, hogy a relativizált idegent elsajá-
tító, felszámoló beállítódással szemben az abszolút idegen 
tapasztalatát helyezi a kultúraközi viszonyok elemzésének 

15  Uo.
16  Uo., 6.
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a középpontjába. Ez az abszolutizálás ugyanakkor több 
problémát is felvet.

Az idegen kultúra idegenségének az abszolutizá-
lása (akárcsak a másik másságának az abszolutizálása 
Lévinasnál) először is egy olyan absztrakt, anonim idegen-
séghez vezet, amely fi gyelmen kívül hagyja a kultúraközi 
tapasztalat konkrétságát, társadalmi-kulturális-történeti 
kontextualizáltságát és az ezzel járó viszonyítást és vi-
szonylagosságot. Valójában kulturálisan konkrét idegensé-
gekkel, konkrét etnikai-kulturális identitással rendelkező 
idegenekkel találkozunk és ilyenkor mindig is működik 
egyfajta összehasonlítás, a közös és eltérő kulturális gya-
korlatoknak egy olyan összevetése, amelynek nem kell 
feltétlenül reverzibilitáshoz vezetnie. Waldenfels szerint 
az idegen kultúra felhívása nem tartozhat a honi kultú-
ra felelatadási rendjéhez, ezért ezt a rend-kívüli felhívást 
mintegy csak abban a feleletben ismerem fel utólago-
san mint felhívást, amelyet kivált. Az idegen kultúrához 
való viszonyulásnak a konstitutív feltétele azonban, aho-
gyan azt Husserlnél látt uk, egy idegen normativitás és 
generativitás megtapasztalása: az idegen kultúra felhívása 
azért ismerhető fel és érthető meg egyáltalán, mert már 
mindig is feltélezzük, hogy az idegen kultúra is egy saját 
normalitással és generativitással rendelkező életvilág; ezt a 
felhívást ugyanakkor nem egy rend-kívüli idegenségként, 
hanem egy adott  rendhez, a honi világ normalitásához 
viszonyított  idegenségként, egy konkrét, a mi honi vilá-
gunkhoz szóló és akként felismert, megértett  felhívásként 
tapasztaljuk meg. 

Az interkulturális tapasztalat konkrét társadalmi-
kulturális-történeti kontextusában az interkulturális eti-
kai reszponzivitásnak ugyanakkor az egymással konf-
liktusba kerülő felhívások sokaságának a kihívásával is 
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szembesülnie kell: kinek az etikai felhívása bír elsődleges-
séggel, a honi kulturális életvilágban adott  honi társamé, 
vagy egy idegen világ kulturálisan idegen másikjáé (tegyük 
fel például, hogy az izraeli-palesztin konfl iktus a kontextus 
és én az egyik fél honi világának vagyok a tagja)?

Az interkulturalitás reszponzív modelljének egy to-
vábbi problémás pontja az alapvető irreverzibilitás és irre-
ciprocitás. Ugyanúgy, ahogy a másikkal való etikai inter-
lokúció dia logi citása, a lokúciós és allokúciós szerepek 
kölcsönössége és fel cserél hetősége sem vezet feltétlenül 
az én és a másik szingularitásának a felcserélhetőségéhez, 
úgy egy idegen kultúrával is lehetek egy olyan, már min-
dig is kölcsönös interakcióban, amelyben a felhívás és a 
válasz szerepeinek a váltakozása (vagyis kölcsönössége 
és felcserélhetősége) korántsem vezet még saját és idegen 
kultúra totális felcserélhetőségéhez és szimmetriájához.

Az egyetemes vonatkozásoknak a partikuláris, ok-
ka zio nális idegenségek javára történő kizárása a kultúra-
közi tapasztalatból paradox módon az idegenség univer-
zalizálásához, egy végletes kulturális relativizmushoz és 
végeredményben egy kultúraközi közömbösséghez vezet-
het. A közös vagy akár egyetemes kulturális elemek nem 
csak a saját kultúrának az eleve adott  közös vagy egyetemes-
ség nézőpontjával azonosuló (a másik kultúra idegenséget 
erre visszavezető) kulturális ego- és logocentrizmusának 
az előfeltevései, hanem lehetnek a magában a kultúraközi 
tapasztalatban feltáruló interkulturális invariánsok vagy 
univerzálék is. Az inter- és nem transzkulturális univerza-
litás felmutatásának az előfeltétele – a husserli fenomenoló-
gia szellemében – az volna, hogy minden eleve adott , már 
konstituált kulturális idegenséget (ez volna a saját kultúra 
univerzalitásában felszámolható viszonylagos idegenség) 
egyfajta interkulturális redukcióban felfüggesszünk, így 
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jutván el ahhoz a kulturális idegenséghez, amely immár kö-
zösként, egy interkulturális invarianciaként adódhat, mint 
például az, hogy az idegen kultúra is egy idegen norma-
tivitással és generativitással rendelkező idegen honi világ. 
Az inter kulturális invarianciák, univerzálék alapja nem más, 
mint amit Husserl a sokféle kulturális életvilág viszonyla-
gosságával szemben egyetemes életvilágbeli a pri ori ként 
tételezett , mint például a tér- és időtapasztalat, a kauzalitás 
tudományelőtt es lényegszerkezetei,17 amihez ma már hozzá 
kell sorolnunk a testi tapasztalat univerzális szerkezetéből 
eredeztethető nem-verbális érzelemkifejezési, továbbá fo-
galmi-szemantikai univerzálékat is.

Mindent összevetve a következő végkövetkeztetések fo-
galmazhatóak meg az interkulturalitás husserli ere dez  tetésű 
és reszponzív fenomenológiájának a teoretikus hozadéka, 
illetve diszciplináris gyakorlata, státusza vonat kozásában. 
Az idegentapasztalatnak az európai interkulturális gyakor-
latban is tett en érhető, tág értelemben vett  hermeneutikai 
modellje szerint kulturálisan idegen az, ami még nem is-
mert vagy értett , de megismerhető, beemelhető egy nyitott  
megértési, értelmezési folyamatba. Ezzel a modellel szem-
ben, amely a kulturális idegenséget mint egy végső soron 
felszámolható, a saját kultúra egyetemességére visszavezet-
hető viszonylagos idegenséget tételezi, a fenomenológia jog-
gal helyezi a kultúraköziség elemzésének a középpontjába 
az idegen kultúrának mint idegennek, a radikális kulturális 
idegenségnek a tapasztalatát, leszámolva ezáltal a kultu-
rális nézőpontok felcserélhetőségének, illetve az egyete-
mes transzkulturális nézőpontnak a naiv, de potenciálisan 

17  Vö. Edmund Husserl: Az európai tudományok válsága. I. kötet, i. m., 
177–179.
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interkulturális erőszakhoz vezető illúzióival. Ugyanakkor, 
a kulturális idegenség fentebb kifejtett  okkazionalitása 
ellenére az interkulturalitás fenomenológiájának az 
interkulturális univerzálék feltárására vagy fenomenoló-
giai verifi kációjára is törekednie kell. Ennek, de az általá-
nos módszertani megalapozásnak az érdekében is megke-
rülhetetlen feladat immár nem a statikus fenomenológiai 
elemzést megalapozó lényeglátás, hanem a kulturális és 
kultúraközi tapasztalatban működő kulturális tipikusság- 
és normalitás-látás mibenlétére való rákérdezés, annak a 
problematizálása, hogy létezik-e, és ha igen, hogyan tár-
ható fel a „kulturális percepció” „lényegszerkezete”; ehhez 
azonban más, a nyelvi-kulturális interakció elemzését kö-
zéppontba helyező fi lozófi ai megközelítéseket is igénybe 
kell venni. Végül, az intradiszciplináris nyitás mellett  az 
interkulturalitás fenomenológiájának az interdiszciplináris 
interakcióra is törekednie kell. Bár az kétségtelen, hogy az 
interkulturalitás kutatásában még igencsak gyerekcipőben 
járó diszciplínák (az interkulturalitás [kultúr]antropoló-
giája, pedagógája, kommunikációelmélete, irodalomtudo-
mánya vagy művészetelmélete stb.) nem nélkülözhetik a 
kul turális idegenség átfogó fi lozófi ai elméletét, így az inter-
kulturalitás fenomenológiáját sem, másfelől azonban ez 
utóbbinak is refl ektálnia kell az említett  diszciplínák ered-
ményeire, továbbá az interkulturális tapasztalat kifejezésé-
nek és leírásának olyan médiumaira is, mint az irodalom 
vagy a művészet.
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