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Bevezetés
Korunk filozófiájának problémái
1. Tradíció és eredetiség korunk filozófiájában
A filozófia problémáit rendszerint maradandóknak tartják, míg a tudomány egyes
ágaiban a változás és az elöbbrelépés nemcsak az elméletekre, hanem magukra a
problémákra is vonatkozik. Azon kérdésfeltevések, melyekkel ma a természet- és
szellemtudományokban, de a matematikai diszciplínákban is találkozunk, sok ponton
mássá váltak, mint amilyenek még nem is olyan régen voltak. A problémákat itt részben
még pontosabban fogalmazták meg, részben jelenleg olyan kérdések megválaszolásán
dolgoznak, melyek csak az elmélet már magasabb nézöpontja felöl vethetök fel s e
nézöpontig többé-kevésbé hosszú idövel ezelött még egyáltalában nem is jutottak el.
A filozófia alapkérdései viszont ma is ugyanazoknak tünnek, mint amik már 2500
évvel ezelött a görög gondolkodókat foglalkoztatták, amikor is ök elsöként új, racionális
tradíciót hívtak életre. Ennek értelmében a világ rejtélyeinek megoldása immár nem
bízható a mítoszra és a vallásos hitre, hanem annak tisztán gondolati megfontolás, intuitív
felismerés és logikus érvelés alapján kell végbemennie. Ezek közelebbröl a metafizikai
problémák, melyek a világmindenség alapjellemzöit és alaptörvényeit illetik, a
vallásfilozófiai kérdések egy isteni világprincípiumra és minden véges lét értelmére s
céljára vonatkozóan, az etikai kérdések, melyek az abszolút érvénnyel rendelkezö és az
emberre mint cselekvö alanyra nézve kötelezö erövel bíró normák létezésével
kapcsolatosak, továbbá minden logikai és ismeretelméleti probléma, mely az emberi
megismerés hatósugarára, bizonyossági fokára és fajaira vonatkozik.
Ezekkel a maradandó feladatokkal szemben a filozófikus rendszerkísérletek
idöbelileg változónak tünnek. Az a tény, hogy több évezrede már folyvást újabb és újabb
ilyen rendszerkísérletekre kerül sor, egyfelöl arról tanúskodik, hogy az ember mennyire
szívós és fáradhatatlan a “végsö kérdésekkel” való foglalkozásban, másfelöl viszont ahhoz
a pesszimisztikus megállapításhoz is vezethet, hogy még az ember évezredes fáradozása
sem volt képes e kérdéseknek akár csak egyikére is végleges és kétségbevonhatatlan
válasszal szolgálni. A kép, mely ilyenformán a filozófiáról kialakul, egy ugyan szünet
nélküli, becsületes, de mégiscsak folyvást kudarcot valló fáradozás képe, mely az ember
végessége miatt örök kudarcra van ítélve: e végesség kezdettöl fogva több kérdést
vettetett fel vele, mint amennyivel szellemének zsenge ereje képes lett volna megbirkózni.
Az a felfogás, mely szerint a filozófiai problémák konstánsak, a
problémamegoldások viszont állandóan váltják egymást, nem teljesen helytelen. Sok
jelenlegi filozófiai rendszer ténylegesen felmutat bizonyos közös vonásokat olyan
kérdésekkel, melyekkel például Descartes-nál és Leibniznél vagy akár még sokkal
korábban, Platónnál és Arisztotelésznél is találkozunk. És mégis az ilyen szemlélet, ha
abszolutizálnák, ferde képet nyujtana a jelenkor filozófiájáról. A filozófiai életben is,
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csakúgy mint az egyes tudományokban, változások álltak be, melyek a mai filozófiára az
egyediség pecsétjét nyomják rá, s teszik ezt korántsem csak a hirdetett felfogások
újszerüsége és részbeni radikalitása mián, mely nem lel párjára a múltban, hanem a
kérdésfeltevésekben fellépö alapvetö változások következtében is. Ennek során ama
“örök és régi problémák” gyakran teljességgel el is tüntek – részben mert, úgymond,
fölöslegesek, részben mert állítólag hibásan fogalmazták meg öket vagy egyáltalában
értelmetlenek –, mások ugyan még jelen vannak, de immár csupán láthatatlan hátterét
alkotják az explicíte papírra vetett, tölük lényegesen különbözö problémamegfogalmazásoknak. Néhány legfontosabbról e tényezök közül, melyek a jelenkor
filozófiájának sajátos arculatot kölcsönöznek, essék a következökben rövid említés.
(a) Kant és korunk filozófiája
A sok történeti szál közül, mely a mai filozófiából visszavezet a filozófia múltjába, a
kanti filozófiához füzödö viszony kiemelkedik különös fontossága révén. A valóság
megismerésének kanti értelmezése és a racionális metafizikán gyakorolt kritikája
fordulópontot jelent az ismeretelmélet és a metafizika történetében. Csak kevés olyan
filozófiai álláspont létezik korunkban, melyet ne jellemezne egyebek között az is, ahogy a
kanti állásponttal szemben állást foglal. Ez persze nem azt jelenti, hogy a jelenlegi
filozófiai írodalom nagy részét Kant eszméinek pozitív folytatásaként foghatnók fel. Erröl
korántsincsen szó. A polemikus állásfoglalások száma inkább nagyobbra becsülendö,
mint a kanti gondolatok megújításáé és továbbfejlesztéséé. De a kanti filozófiával
szemben polemikusan fellépö tanok is átvették Kant bizonyos kérdésfeltevéseit s az ö
gondolatainak alapzatán építkeznek tovább.
Kant úgy vélte, ki tudja mutatni, hogy mindennemü tapasztalati megismerés apriori
valóság-ismereteken alapszik. Az utóbbiak igaz szintétikus és apriori ítéletekben
fejezödnek ki, azaz olyanokban, melyeknek igaz voltát képesek vagyunk belátni, noha
egyfelöl logikailag nem tudjuk öket bebizonyítani, másfelöl pedig megtámasztásukra
nincsen szükség megfigyelés útján szerzett adatokra. Kant számára a problémát az a
kérdés alkotta, hogyan lehetne vajon az igaz szintétikus és apriori ítéletek e rejtélyes
jelenségét érthetövé tenni és hogy min alapszik ezen ítéletek érvényessége. A problémát
ö a transzcendentális idealizmus elméletével oldotta meg, mely szemléletesen a
“kopernikuszi fordulat” képében csapódott le: a valóság megismerése nem abban áll, hogy
tudatunk az azt transzcendáló világ tulajdonságait visszatükrözi, hanem az ún. “valóságos
világ” – azaz az egyetlen általunk ismert empirikusan reális világ, melyröl értelmes módon
beszélhetünk – alapvetö jellemzöiben igazából a mi saját (térhez és idöhöz kötött)
szemléletünktöl és értelmünktöl konstituált termék. Csak ha az univerzum nem tudatunkat
transzcendáló realitás, hanem a transzcendentális alany teljesítménye, válik Kant szerint
érthetövé, hogy képesek vagyunk erröl az univerzumról találó és egyben a tapasztalástól
független kijelentéseket tenni.
A Kant elméletéhez kapcsolódó újabb filozófikus reakció háromféle. Az egyik
elfogadja a kanti alapállást. Ez esetben vagy azt kísérelték meg, hogy Kant egész
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kiindulópontját átvegyék és rendszerét megtisztítsák “metafizikus”, “kriticizmus elötti”
maradványaitól, mint ahogy az az újkantiánizmusban történt. Vagy pedig ugyan egészen
más megfontolásokból indultak ki, mint Kant, végül is azonban mégis abba torkolltak, hogy
a transzcendentális alanyt tették központi jelentöségüvé, melynek függvénye lenne
mindaz, ami létezik, és mellyel szemben mindaz, ami valóságos, immanensnek
tekintendö. Ezt találjuk például a késöi Husserlnél, akinek fenomenológikus értelemben
vett reduktív módszere – magában véve egy teljességgel nem-kanti eljárás – mégiscsak a
“transzcendentálisan megtisztított tudathoz” vezet el, mint mindenfajta valóság szubjektív
pólusához, mely a gondolatilag végrehajtott világ-megsemmisítés után kiküszöbölhetetlen
maradványként tovább létezik, és melynek intencionális teljesítményeként jelenik meg a
rajtunk kívüli világ.
A második reakció polemikus. Az a kísérlet teszi ki, hogy ugyanerre a problémára
más és újszerü megoldást kínáljanak. Brentano a maga evidencia-tanában a szintétikus
és apriori ítéletek ilyen, a Kantétól eltérö interpretációját nyujtotta. N. Hartmann
ontológiájának keretein belül a megismerés objektivisztikus értelmezésére tett kísérletet
azzal a feltételezéssel, hogy a gondolkodás alaptörvényei (a megismerés kategóriái) a
világ princípiumaival (a létkategóriákkal) legalábbis részleges megegyezést mutatnak. […]
A harmadik reakció szintén polemikus, de lényegesen radikálisabb az imént említett
nézeteknél. Arról a álláspontról van szó, melyet a modern empirizmus és az analitikus
filozófia foglal el a kanti kérdésfeltevéssel szemben. Míg eleddig a kantiánusok és
ellenlábasaik közti vita csak akörül forgott, hogy miként értelmezendö a szintétikus és
apriori megismerés, itt megkísérlik ennek az egész vitának az értelmét azáltal
megkérdöjelezni, hogy tagadják e vita alapfeltételezését: a szintétikus és apriori ítéletek
létét mint olyant. Vajon ezeket az itéleteket valóban mint elfogadandó tényt kell
elkönyvelnünk? Schlick, Carnap és a Bécsi Kör többi tagja csakúgy, mint az analitikus
filozófia szinte minden képviselöje kétségbe vonja ezt. Ennek során néha egyszerüen a
szintétikus és apriori kijelentések létét tagadják; gyakran azonban az elvetés még élesebb
formát ölt azon tézisben, mely szerint még az sem lehetséges, hogy a szintétikus és
apriori valóságismeret e Kanttól kialakított fogalmát precíz módon határozzuk meg. Ezzel
nyilvánvalóvá válik, hogy a szintétikus és apriori ítéletek problémájának fontosságát
semmiképpen sem lehet eltúlozni. Ha ugyanis ez az elutasító álláspont megállja a helyét,
akkor egyáltalában nem léteznek specifikusan filozófikus kijelentések a valóságról. Ez
esetben minden szintétikus kijelentés tapasztaláson alapuló ítélet, melynek ellenörzését
az empirikus tudományokra kell hagyni. A filozófiának nincs eszerint lehetösége arra, hogy
az egyes tudományok mellett a valóságról megalapozott és megokolható kijelentéseket
tegyen. Vissza kell húzódnia a logika, a tudományelmélet és az alapkutatás területére.
Ez a néhány utalás talán már elegendö ahhoz, hogy felismerjük a kanti alapkérdés
jelentöségét és aktualitását korunk filozófiájának számára.
(b) Filozófia, tudomány, kultúra
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Kant kétségbe vonta a metafizikának, mint hagyományos értelemben vett
tudománynak a lehetöségét. A tudományos metafizikának ilyetén tagadása
megkerülhetetlen következménye volt ismeretelméletének. Metafizika-ellenes, kritikus
álláspontjának utóhatása korunkban is még erösen érezhetö. De a ma a filozófiában és a
szaktudományokban általánosan elterjedt bizalmatlanságnak a metafizika minden
fajtájával szemben még egyéb háttere is van.
A modern ember általában véve szkeptikusabb beállítódottságú, mint az ókor és a
középkor embere. Hiányzik belöle ama hajlandóság a naiv hitre, ami fundamentumát
képezi mindenfajta vallásnak s így a metafizikának is; majdnem minden metafizika
ugyanis vagy közvetlenül vallásos alappal rendelkezik vagy legalábbis történelmileg egy
bizonyos ponttól kezdve racionálisan immár nem igazolható hitböl vezethetö csak le. Nem
csoda, hogy az evilágon belül maradó (daseinsimmanent) beállítódottság elterjedésével,
mely transzcendens tárgyakat csak maximális bizalmatlansággal szemlél, mind a
metafizikus fejtegetések iránti érdeklödés, mind a bizakodás abban, hogy a metafizikai
kérdésfeltevések eredményesen megoldhatók, lassan csappanni kezdett.
De nemcsak ezen az életérzésbeli változáson fordult meg a dolog; a tudományos
filozófia terén föként két tényezö fokozta a szkeptikus hajlamot: egyrészröl az egyre
növekvö tudományos szigor az egyes matematikai és empirikus diszciplínákban,
elsösorban a nagyobb követelmények a fogalmi apparátus precizitásával, a logikai és
matematikai bizonyítási eljárások egzaktságával s a tudomány szintétikus kijelentéseinek
ellenörízhetöségével szemben. A metafizika tételei, legalábbis hagyományos formájukban,
e követelményeknek nem feleltek meg. Ehhez hozzájárult második tényezöként az, hogy
tudatosult a filozófiai álláspontok történelmi relativitása a több, mint 2000 éves
filozófiatörténetröl nyert áttekintés révén, melyben ugyan a filozófiai rendszerek állandó
váltakozása, de semminö egyértelmüen egyenes vonalú elörelépés nem konstatálható. Ez
a két mozzanat, a növekvö tudományos szigor és a történelmi relativitás tudatosulása,
magának a történelemnek elöbbrehaladtával egyre nagyobb jelentöségre kellett, hogy
szert tegyen, úgyhogy szükségképpen ezek esnek korunkban legsúlyosabban a latba. És
mégsem ök vezettek elsö helyütt a metafizika halálához. Kétségkívül létezik sok
antimetafizikus áramlat korunk filozófiájában, közöttük olyanok is, melyek messze
túlmennek a kanti tételen a transzcendens valóság megismerhetetlenségét illetöen. Ennek
ellenére ezek mellett nagyon is vannak kezdemények a metafizika újból való
megalapozására. Hogy e kísérleteknek maguknak, már amennyiben komolyan veendök,
más formában kell megjelenniök, mint a múltban, az a kiélezödött támadások láttán,
melyeknek ezek már kísérleti stádiumukban is ki voltak téve, voltaképpen eléggé magától
értetödö; hiszen náluk mindig is csak olyan vázlatos gondolatokról lehetett szó, melyeknek
át kellett esniök a kriticizmus és a szkepszis tüzkeresztségén.
A szaktudományok fejlödése még más vonatkozásban is jelentöségteli volt,
nemcsak az imént említett negatív értelemben, hogy ti. e fejlödés révén a filozófiai
tanrendszereket egyre kritikusabban ítélték meg. A szaktudományok önállósulása
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gyümölcsözö kezdeményezéseket is hozott magával a filozófia számára. Eredetileg a
mindent átfogó filozófia alkotórészeiként fogták fel öket, de az újkorban a reáltudományok
kiszakították magukat a filozófia kötelékeiböl s a tisztán tapasztalati tudomány alapjaira
helyezkedtek: a lényegiségek apriori módon levezetett törvényeinek helyére a
törvényszerüségeket
megcélzó
hipotézisek
léptek,
melyeknek
helyességét
megfigyelésekkel és kísérletekkel kezdték ellenörízni. Ezt az empirikus beállítódottságot a
gyakorlatban siker koronázta. A filozófia számára ezzel új feladat állt elö: a tapasztalatra
támaszkodó tudományos módszer logikájának és kognitív struktúrájának a felderítése.
Minden újabb ismeretelméleti fejtegetésben központi jelentöségü a tapasztaláson alapuló
megismerés elemzése. Elvégre a newtoni fizika Kant számára is a szigorú értelemben vett
természettudomány eszményének volt megtestesítöje; Kant ismeretelméleti kérdései
ehhez kapcsolódtak. Két problémacsoport merült itt fel.
Az egyik azzal a kérdéssel kapcsolatos, vajon létezik-e egyáltalán valami, ami
tisztán tapasztaláson alapuló tudománynak nevezhetö, avagy nem rendelkezik-e minden
empirikus tudomány végsö soron mégiscsak nem-empirikus fundamentummal. Kant
álláspontja épp ez utóbbi volt; hiszen nemcsak azt állította, hogy egyáltalában vannak
szintétikus és apriori ítéletek az egyes tudományok mellett és azoktól függetlenül, hanem
egyenesen azt, hogy a tapasztalati tudományoknak, söt a tudomány-elöttes
tapasztalásnak is az ilyen ítéleteket mint “lehetöségük elöfeltételeit” mindenképpen fel kell
tételezniök. Ílymódon ugyan Kant számára az érzékeken feletti tárgyakról metafizika nem
létezik; ezzel szemben a tapasztalás metafizikája (a “tiszta természettudomány”), mint
ama (nem-matematikai) szintétikus és apriori felismerések összessége, fundamentumát
képezi valamennyi reáltudománynak mint olyannak. Ezzel az a kérdés, vajon vannak-e
szintétikus és apriori ítéletek, megszünik a filozófia belügyének lenni; e kérdés valójában
valamennyi egyes tudományág alapjait érinti.
De még akkor is, ha az aprioritás kérdésére a válasz negatív, a tisztán tapasztalati
tudományok kijelentéseinek logikai természete és érvényességi igénye változatlanul
komoly problémát jelentett. Ez különösen minden általános törvényt kimondó kijelentésre
áll, melynek maradéktalan megerösítése (verifikációja) lehetetlen. Itt felvetödött a kérdés,
hogy a deduktív eljárás mellé állítható-e vajon egy induktív eljárás, mely ugyan a
hipotézisek érvényét nem garantálja, de azokat mégiscsak többé-kevésbé valószínüvé
teszi.
Ezt az egész kérdéskomplexumot, mely az empirikus kijelentések
ellenörízhetöségére és biztossá tételére vonatkozik, kiélezte az, hogy a fizikai világkép
egyre többet veszített szemléletességéböl és egyre absztraktabbá vált, – egy fejlemény,
mely Kant idejében nem volt elöre sejthetö. A szemléletesség híján lévö valóság
fogalmának kezdeményei azonban kétségkívül visszanyúlnak a messzi múltba. Az
elsödleges és másodlagos érzéki minöségek tanára gondolunk itt, mellyel elsösorban az
angol empirizmusban, de elvben már Demokritosz görög filozófusnál is találkozunk. E tan
értelmében csak a tér- és idöbeli tulajdonságok mondhatók ki a fizikai tárgyakról magukról,
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míg a másodlagos minöségeknek, mint amilyenek a színek, a hangok, a szagok, stb.,
tisztán szubjektív jellegük van, mivel öket az érzékelö alany természete is meghatározza.
Az objektív, reális világ és a számunkra adott fenomenális világ már e tan szerint sem
fedték teljesen egymást, hanem valójában megkülönböztetendök voltak, s egyedül a
térbeli és idöbeli jegyek képezték azt a szemléletes köteléket, mely az adott dolgok világát
összefüzte a valóságossal.
A modern fizikai világképet mármost ismeretelméleti szempontból mindenekelött az
jellemzi, hogy ez az utolsó kötelék is elszakadt, ami a fizikális, reális világot a szemléletes
fenomenális világgal összefüzte volt: a szemléleti tér és a szemléleti idö szintén áldozatul
esett a szubjektiválódási folyamatnak. A szemléletesség nélküli geometriai rendszerekröl
bebizonyosodik, hogy a relativitás elméletében a fizikai tér értelmezésére alkalmasabb
eszközök, mint a szemléletes euklideszi tér, s az egyidejüség fogalmának relativizálása a
fizikai idöt is megfosztotta egy olyan tulajdonságától, mely a klasszikus fizikában még
abszolút evidensnek tünt. Így megszületett a négydimenzionális görbült világkontinuum
gondolata, melynek a fenomenális világban semmi sem felel meg s csak tisztán
analitikusan, egy komplikált matematikai szimbolizmus segítségével kezelhetö.
A kvantumfizika még jelentösen felerösítette ezt a szemléletesség-nélküliségre
irányuló tendenciát. A Heisenberg-féle mátrix-mechanikában pl. egy fizikai rendszer
állapotát a végtelen-dimenzionális valószínüségi térben egy vektorral ábrázolják s a
rendszer változásait e vektor mozgásával. A tapasztalati világgal való kapcsolat már csak
abban áll, hogy az egyes fizikai állapothatározókhoz, mint pl. az energiához, a forgási
impulzushoz, stb., ún. mátrixokat rendelnek hozzá, melyek az adott térben
koordinátarendszereket alkotnak s mely rendszerek tengelyeinek az állapothatározók
meghatározott értékei felelnek meg. Ha az állapotot leíró vektort a koordinátarendszerre
vonatkoztatott összetevöire bontjuk, akkor ez megadja azt a valószínüséget, mellyel egy a
rendszeren belül végrehajtandó mérés e meghatározott értékek egyikét eredményezni
fogja.
Tekintettel erre a szituációra, elöre nem sejtett nyomatékkal vetödött fel a kérdés,
hogy egyáltalában hogyan lehetséges olyan megismerés, mely egy a szemlélet
lehetöségei alól teljesen kivont valóságra vonatkozik; hiszen azokra a tapasztalatokra,
melyeknek egy elméletet igazolniok kellene, csak az adott dolgok szemléletes világán
belül tehetünk szert.
Ez a néhány utalás talán már egy bizonyos intuitív benyomást közvetített arról a
tömegnyi problémáról, melyet a modern szaktudományok fejlödése a filozófiai
ismeretelméletnek megtárgyalásra felkínál. Az mindenképpen nyilvánvaló, hogy az
empirikus tudományok fejlödése kiszakította az ismeretelméletet az “abszolút megismerés
vagy szkepszis” egyoldalú alternatívájának büvköréböl, melynek az ókori és a középkori
gondolkodás rabja volt és mely még az újkorban is nem egyszer hatalommal rendelkezett:
aki nem akart szkeptikus lenni, annak hinnie kellett evidens lényegmeglátásokban és örök
igazságokban. Az empirikus, hipotétikus kijelentésekkel valami új nyomult e két alternatív
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pólus közé: aki tagadta az abszolút metafizikai megismerést, annak emiatt még nem
kellett a tudományt mint olyant tagadnia, hanem visszahúzódhatott az empirisztikus
megismerés álláspontjára, melynek számára léteznek ugyan tapasztalatilag beigazolódó
kijelentések, abszolút tudás azonban nincsen.
Mindezideig csak az empirikus tudományokról esett szó. A modern matematika
fejlödése is felvetett hatalmas mérvü ismeretelméleti problémákat s elvezetett a
matematika külön filozófiájának kívánalmához. Ezen túlmenöen odahatott, hogy a logika
alapfelfogását revideálni kellett. Különösen fontos mozzanatokként itt megemlítendö a
modern axiomatika létrejötte, a matematika logikai megalapozását célzó kísérletek, a
logikai antinómiák fellépte és az a követelmény, hogy a matematikai operációkat a
konstruktív gondolkodásra korlátozzák.
Kiderül ilyenformán, hogy az egyes tudományágak, melyek önállósulásuk után
eredetileg egyre inkább arra törekedtek, hogy eltávolodjanak a filozófiától, bensö okoknál
fogva maguk is filozófiai vizsgálódásokra kényszerültek s ezáltal a filozófiai kutatásnak is
újabb ösztönzést adtak. Nem mintha a szaktudományoktól folytatott polémia a
“tudománytalan metafizika” ellen ezzel megszünt volna. Mihelyt a filozófiai
gondolatmenetek túllépnek a logikai vizsgálódásokon és a szükségessé vált
alapkutatáson, az empirikus kutatók csakúgy, mint a matematikusok még ma is nagyfokú
bizalmatlansággal vesznek ezekröl tudomást. De mégiscsak jelentös nyereségként kell
már elkönyvelnünk, hogy a barátian ellenséges szembenállás az egyes tudományok és a
filozófia között az elöbbiek alapproblematikájának következtében legalábbis bizonyos
határterületeken ismét kölcsönös közeledéshez vezetett.
De nemcsak a szaktudományok problematikájával fonódik össze ma a filozófia a
legbensöségesebb módon, bevonódik ezen túlmenöen kultúránk krízisének kavargásába
is, minthogy minden ilyesfajta krízis egyfelöl elsödlegesen az eddig elismert, általánosan
osztott értékek krízise, és másfelöl a filozófiai kérdések lényegét mindig is jelentös
mértékben a végsö, abszolút értékek keresése teszi ki, ill. az, hogy ezeket az értékeket
éppenséggel kérdésessé teszik. Ezért az egyes tudományágak filozófikus
megalapozására irányuló követeléshez ma hozzájárul a filozófikus alapvetés igénye egyéb
kultúrális területek számára is: a vallás, az erkölcs, a müvészet, a társadalom számára,
mely igényelt fundamentum természetesen semmiképpen sem e területek
helyettesítöjeként fogandó fel – a vallásfilozófia nem megélt vallás, az elméleti etika nem
megélt erkölcs –, mely azonban akkor nagyon is szerephez jut, ha az érzelmi források,
amelyek a szellemi élet e területeit eleddig táplálták, kiapadófélben kezdenek lenni. És
még ott is, ahol nem hisznek a szellemiségre irányuló társadalmi élet filozófikus
megalapozhatóságában, így az egzisztencia filozófiájában, mégis arra törekednek, hogy
“a világban való orientáció” értelmében az embernek ösvényt mutassanak a szellem
kérdésessé vált és széteséstöl fenyegetett világán keresztül, hogy érezhetövé tegyék
számára az abszolútumot, melyre a kultúra tárgyként megragadható alakulataiban már
magától nem tud rátalálni, avagy hogy akár egyenesen elvezessék ahhoz.
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E sajátosságok mellett befejezésül még kiemelnénk egy mozzanatot, mely korunk
filozófiáját összeköti a nyugat filozófiai örökségével, mégpedig a kísérletet arra, hogy a
tudományt és a filozófiát mint olyanokat végsö, meg nem haladható alapokra helyezzék.
Hiszen kezdettöl fogva a filozófia egyik fö tendenciája arra irányult, hogy minden
tudományos kijelentés számára abszolút és kétségbevonhatatlan fundamentumot találjon.
Ez a törekvés ma is elterjedt, csakhogy a filozófiai alapállások nagy számának egy
ugyanennyire szerteágazó kutakodás felel meg a tudás legvégsö bázisa után. A
transzcendentális filozófia, mely megkísérli minden speciális tárgyra irányuló tudomány
aprioriját a transzcendentális alanyban horgonyozni le, a fenomenológia, mely a maga
reduktív és zárójelbe tevö módszerével meg kívánja nyitni a szigorú értelemben vett
lényegkutatás felé vezetö utat, Heideggernél a fundamentális ontológia eszméje, mely a
speciális ontológiai kutatásokat megelözni lenne hivatva, […] a régebbi pozitivizmus, mely
azt követeli, hogy minden tudományos kijelentést vezessünk vissza az “adott dolgokat”
(das “Gegebene”) illetö kijelentésekre: – mindez példája az ilyen irányú filozófiai
tendenciáknak. Söt magát az analitikus filozófiát is be kell állítanunk ebbe a sorba, mivel
törekvése arra, hogy a köznyelvet behelyettesítse a tudomány precíz, minden egzaktsági
követelménynek eleget tevö nyelvével, nem más, mint egy tipikusan modern forma,
melyben az abszolútumra való törekvés ösi eszménye fejezödik ki: az abszolút tudás
helyére lépjen most az abszolút egzaktság.
(c) A modern irracionalizmus
Ha feljebb azt mondottuk, hogy korunkban a metafizika iránti érdeklödés
megcsappant, akkor az csak arra a metafizikára volt érvényes, melyet tudományosságra
igényt tartó kijelentésekben fogalmaznak meg. Az a “metafizikai szükséglet” ezzel
szemben, amiböl a világ és az emberi lét értelmére vonatkozó kérdések fakadnak,
korunkban különösen intenzív, kerüljenek akár e kérdések explicít megfogalmazásra vagy,
ami gyakoribb, érezzük öket a mindennapok lefolyását lépten-nyomon kísérö tehernek.
Ebben egy ellenirányú tendencia fejezödik ki az elterjedöfélben lévö csak-evilági
beállítódottsággal szemben, mely tendencia dialektikus “átcsapás” módjára talán éppen
ebböl a beállítódottságból eredt.
Ahogy a jelenkor embere számára a metafizika és a hit megszünt magától
értetödönek lenni, ugyanúgy a világ is elvesztette szemében magától értetödö voltát. Még
sohasem volt a történelem folyamán a világ rejtélyességének és kérdésességének a
tudata oly nagy és annyira eluralkodó, mint ma, és talán sohasem volt másfelöl annyira
parancsoló az emberrel szemben felállított azon követelmény, hogy foglaljon világosan
állást a mai társadalmi élet gazdasági, politikai, szociális és kulturális problematikájával
kapcsolatban. A tudás és a hit az egzisztenciális szükségletnek és az élet
szükségszerüségeinek nem tud már eleget tenni. Egy vonatkozásban a metafizikai
szükséglet és a szkeptikus alapbeállítódottság közti ellentét szakítja fel a mai ember
szellemi életét, más vonatkozásban ugyanezt teszi az ellentmondás egyfelöl az
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életbizonytalanság és az élet végsö értelmének nem-ismerése, másfelöl a világos
gyakorlati döntés szükségszerüsége között.
Ez a probléma képezi az “egzisztencia filozófiája” név alatt fellépö modern
irracionalizmus támadópontját. Nem mintha ez a filozófia a szakadást felszámolni és egy
harmónikus világképpel behelyettesíteni tudná vagy akár csak akarná; ahhoz ennek az
egész irányzatnak túlságosan is pesszimisztikus, tragikus a színezete, mivel benne épp az
emberi lét problematikája kerül hallatlanul éles ábrázolásra. És mégis: az egzisztencia
filozófiája kísérletet tesz arra, hogy az embernek megmutasson egy utat, mely valami
abszolúthoz vezetné el, mely lehetövé tenné, hogy megragadja léte végsö értelmét,
anélkül, hogy vallási dogmába kellene menekülnie vagy egy metafizikai rendszerre
támaszkodnia, mely pusztán hipotétikus s így rendkívül kérdéses értékkel rendelkezik.
2. A filozófiai differenciálódás folyamata
Míg az egymástól eltérö filozófiai tanok tömegének láttán kilátástalannak kell, hogy
tünjék olyan közös tartalmi jegyek felfedezése, melyek korunk filozófiáját
megkülönböztetik a múlt filozófiai irányzataitól, alkalmasint nagyon is lehetséges kiemelni
a mai filozófiai helyzet két formális jellemvonását, melyeknek révén ez a helyzet minden
korábbitól megkülönböztethetö.
Az elsönek “a filozófia funkcionális differenciálódásának folyamata” nevet
adhatnánk. Ezen a következöt értjük. A filozófia eredetileg egészen különbözö
felaadatokat egyesített magában. Igaz ugyan, hogy a kezdet kezdetétöl fogva
mindenekelött tudománynak is szánták, melynek célja a valóság fogalmi megismerése, de
korántsem volt csak az. Emellett a valláshoz hasonló feladatot látott el, akár úgy, hogy
minden történelmi kinyilatkoztatástól függetlenül a végsö dolgokat illetö tudást
szándékozott közvetíteni, mely a filozofálóknak vigasztalást és biztonságot nyujtott; akár
úgy, hogy – mint a skolasztikus filozófia – a vallásos hitnek igyekezett járulékos módon
racionális alátámasztást adni; vagy végül úgy, hogy a hit-nélkülivé vált embereknek
valláspótlékkal szolgáljon. A helyes életröl szóló tanként a filozófia etikus funkciója is
gyakran az érdeklödés elöterében állt. A tudomány egyes ágainak kialakulása, fejlödése
és egyre szerteágazóbb tagolódása a filozófiát mint tisztán elméleti diszciplínát az elé a
további feladat elé állította, hogy foglalkozzék az egyes tudományágak megalapozásával
és hozza összhangba azok kutatási eredményeit a maga önálló következtetéseivel.
Míg a korábbi filozófiai tanokban mindezek a mozzanatok rendszerint egyesítve
jelentkeztek és csak esetröl esetre tolódott át a föhangsúly egyikükre vagy másikukra, a
20. században megfigyelhetö, hogy a filozófia e heterogén funkciói egyre inkább
önállósulnak. A filozófiai müvek többé-kevésbé tiszta formában legtöbbször csak egyet
képviselnek ezek közül az aspektusok közül.
Elöször is a világnézeti filozófiákkal kerülünk szembe, melyek a vallás helyét
akarják betölteni, megkísérlik kielégíteni az ember metafizikus szükségletét és támaszt
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adni olyanoknak, akik ezt a vallásban már nem találják meg. Ez a mozzanat mindenekelött
az egzisztencia filozófiájának bizonyos müveiben lép elötérbe.
Emellett másodjára azokkal a filozófiákkal találkozunk, melyek útmutatással
szolgálnak az élettel való megbírkózáshoz, anélkül, hogy – miként az imént említettek –
valláspótlékként fungálnának. Kritériumként a filozofálás a két fajtájának
megkülönböztetésére az jöhet szóba, hogy egy filozófia csak akkor sorolandó az elsö
csoportba (filozófia mint valláspótlék), ha benne “a megváltás filozófikus útját” keresik, a
vallásos hit analogonját és ezen keresztül egy, a vallásos Isten-élménnyel analóg
megbizonyosodást afelöl, ami abszolút (mint pl.a transzcendencia-élményben Jaspersnél).
Az egzisztencia ateisztikus beütést mutató filozófiái ezzel szemben a második csoporthoz
lennének számítandók; ezekben ui. túlnyomórészt annak a kérdésnek a
megválaszolásáról van szó, hogy vajon hogyan élhet az ember egy abszurd és Istennélküli világban.
Harmadjára vannak olyan filozófiák, melyek elméleti megismerésre törekszenek,
méghozzá függetlenül a szaktudományok felismeréseitöl vagy legalábbis azokon
túlmenöen. Ide lenne sorolandó Franz Brentano, aki empirisztikus fogalmi bázisa ellenére
filozófikus érték- és Isten-tanhoz jut el. Edmund Husserl fenomenológiája szintén
idetartozik, mivel a töle meghirdetett új módszer hivatva van felszámolni a
szaktudományok naiv eljárási módozatait és e tudományokat hozzásegíteni tisztán
filozófikus
lényegmeglátásokhoz,
melyeket
Husserl
világnézetileg
közömbös
felismerésekként fog fel.1 […]
Negyedsorban olyan filozófiai tanrendszerekkel van dolgunk, melyek ugyan szintén
elméleti felismerésekre törekednek, de elvetik az olyan filozofálást, mely függetleníti
magát a szaktudományok eredményeitöl. A filozófia jellege ez esetben inkább az, hogy a
szaktudományok eredményeit összszemléletté egyesíti. Idesorolandók lennének az
“induktív metafizika” körüli fáradozások, a jelen portré-sorozatban ábrázolásra kerülö
filozófiai tanok közül különösen Nicolai Hartmann természetfilozófiája, valamint
szellemfilozófiája, hasonlóképpen Scheler különbözö munkái (pl. az ember pozíciójáról a
kozmoszban).
Van még egy ötödik filozófiai áramlat, mely az imént említett két irányzattal abban
megegyezik, hogy elméleti felismeréseket s nem életbölcsességet és valláspótlékot tüz ki
célul maga elé. Ebben az irányzatban azonban nemcsak az apriori valóságmegismerés
gondolatát adják fel, hanem lemondanak minden kísérletröl a szaktudományok
eredményeinek filozófikus értelmezésére is. Eszerint nem az a filozófia feladata, hogy
összefoglalja és általánosítsa a tudományos kutatás eredményeit – valójában minden ilyes
általánosítást e felfogás értelmében magának a szaktudósnak kell végrehajtania,
máskülönben az tudományosan megalapozhatatlan és tarthatatlan –, hanem a
szaktudomány alapjainak kikutatása. A filozófia alapkutatássá válik. A vizsgálódások
1

Max Scheler vele szemben nem “tiszta eset”. Az ö munkái közül nem egy legalább annyira az elsö, mint a harmadik
és negyedik csoportba tartozik
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körébe ennek során rendszerint belevonják a tudományelöttes fogalmak világát és a
tudományelöttes nyelvet is. Idesorolandók lennének a Bécsi Kör tagjai éppúgy, mint a
jelen analitikus filozófiájának képviselöi.
Ezzel a differenciálódással párhuzamosan zajlik – második jellemzö formai jegyként
– a kölcsönös eltávolodás és a növekvö kommunikáció-hiány folyamata a más-más
irányzathoz tartozó filozófusok között. Feltétlenül szükséges, hogy ezt a tényállást egy
pillanatra se tévesszük szem elöl. Ebben ugyanis nem kevesebb jut kifejezésre, mint az,
hogy a “filozófia” szó többértelmü terminussá vált. Az alapkutatással foglalkozó filozófus
filozófiai munkán valami tökéletesen mást ért, mint a világnézeti filozófus, az apriorisztikus
alapon álló létmetafizikus [mint a válogatásunkban nem szereplö Paul Häberlin, H. A.]
egészen mást, mint a fenomén-elemzésnek nekilátó gondolkodó. A kölcsönös egymástól
való eltávolodás e folyamatában négy fázist különböztethetünk meg:
1. Az elsö fázisban tudományos nézeteltérésröl van szó. A képviselt nézetek azért
különböznek egymástól, mert az egyes vitapartnerek kétségbe vonják az ellenfél érveinek
érvényességét vagy leírásainak helyeségét. Minden eltérés mellett is megmarad ebben a
fázisban a vitán belüli kapcsolat. A végsö megegyezésbe vetett remény nem hal ki és a
nézetek ellentéte – csakúgy, mint az egyes tudományágak kutatói között – éppenséggel
az elörelépés ösztökéje: ösztönzés arra, hogy a fogalmakat precizírozzák, a leírásokat
pontosítsák és az érveken javítsanak.
2. Romlik a helyzet, ha a választott kiindulási alap vagy az elismert gondolkodási
módszerek teljes egészükben különbözökké válnak. Akkor a kutatók elérkezhetnek egy
olyan pontra, ahol már semmi vita nem lehetséges. Az ellentétes felfogások képviselöi
legfeljebb arra az öszinte megállapításra juthatnak, hogy az érvek és ellenérvek, úgy tünik,
elpuffannak, és egymástól eltérö felfogásaikat ök immár képtelenek közös nevezöre hozni.
Ezen elkerülhetetlen rezignáció ellenére, már ami az ellenfél felé nyitott tudományos vita
kérdését illeti, még ezen a fokon is megmarad a közlés kapcsolata. Még lehetséges, hogy
az eltérö nézetek képviselöi kifejtsék álláspontjukat és ennek során szót értsenek állításaik
értelmét illetöen, de azok megokolási módjáról megegyezésre jutni már nem tudnak.
3. A helyzet még jobban kiélezödik, ha két filozófus között már a közlés kapcsolata
sem áll fenn, mert az egyik semminö értelmet nem képes felfedezni abban, amit a másik
mond. Ennek ellenére még is itt is megmaradhat egy bármennyire is laza kötelék a
gondolkodók között, amit a szándék kapcsolatának nevezhetünk. Az egyik ugyan ez
esetben már nem tudja a másikról, hogy az voltaképpen mire gondol, de annyit legalábbis
mégiscsak tud róla, hogy az is megismerésre és igazságra tör.
4. Két filozofáló közt akkor legnagyobb a szakadék, ha már a szándék kapcsolata
sem áll fenn közöttük. Az egyik számára ekkor nemcsak a másik kijelentései és
megokolásai érthetetlenek, hanem a másik tevékenysége mint tevékenység rejtéllyé válik
a szemében. Most már nemcsak azt nem tudja, hogy az mire gondol, hanem mégcsak azt
sem tudná megmondani, hogy miféle tevékenység az, amit a másik kifejt és aminek az a
“filozófia” nevet adja. Itt beállt a totális kommunikáció-hiány állapota.
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Az 1. fázis jellemzi úgyszólván a tudomány standard esetét. A korábbi ellentétek
egyes filozófiai iskolák (pl. az empirikusok és a racionalisták, a kantiánusok és az
arisztoteliánusok) között legalábbis rendszerint még ezen a kereten belül mozogtak.
Magától
értetödöen
a
20.
század
filozófiájában
is
találunk
filozófikus
véleménykülönbségeket, melyek a tudományos nézeteltérések jellegével bírnak. A
nézetbeli különbségek Franz Brentano filozófiájának követöje és a husserli filozófia
követöje vagy egy fenomenológus és Nicolai Hartmann között ide lennének sorolandók. A
mai filozófiában azonban egyre inkább azok az ellentétek lépnek elötérbe, amiket már
csak a 2.–4. fázissal határozhatunk meg. Mind a három fázisra felhozhatók példák a
következökben megtárgyalandó filozófiai elméletek közül. A Nicolai Hartmann és Martin
Heidegger felfogása közti ellentét már csak a 2. fázissal jellemezhetö. Noha itt
feltételezhetjük, hogy egyikük elvben megértette, amit a másik gondol, de vitán belüli
kapcsolat köztük már nem képzelhetö el. Hogy ez a szituáció még a modern
alapkutatáson belül is felléphet, arra a matematika filozófiája szolgál jó példával. Sok
matematikus beismeri (vagy még büszke is rá), hogy az ún. matematikai intuicionizmus
érveit a matematika hagyományos gondolkodásmódja ellen nem érti, habár teljesen
világos elötte, hogy az intuicionizmus mely hagyományos gondolkodásmódot enged meg
és melyet tilt.
Egy a 3. fázishoz tartozó szituáció állna elö, ha Rudolf Carnap [a modern
empirizmus itt nem tárgyalt fö képviselöje] Paul Häberlinnel kerülne szembe. És a 4. fázis
lenne jellemzö a viszonyra egyfelöl az analitikus filozófia és a modern empirizmus,
másfelöl Jaspers és Heidegger között.
Talán pesszimistán hangzik, valószínüleg azonban helytálló megállapítás, hogy ezt
a folyamatot nem lehet már visszájára fordítani. A “filozófia” szó többértelmüsége vagy
csak akkor csökkenhetne, ha egész filozófiai irányzatok “kihalnának” (amire azonban
semmi jel nem mutat), vagy pedig azáltal, hogy az érintettek elhatároznák, az említett
heterogén tevékenységeket nem fogják többé a “filozófia” névvel illetni, hanem ezt a szót
csak egy némileg élesen körvonalazott ténykedés számára fogják fenntartani. Az utóbbi
nagyon kívánatos lenne. Amíg azonban erre nem kerül sor, egy, a korunk filozófiáját
tárgyazó tájékoztatásnak heterogén dolgokról kell tájékoztatnia.
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3. Elöretekintés
Most még néhány utalással szeretnénk szolgálni azokra a problémákra, melyek az
itt megtárgyalandó filozófusokat foglalkoztatták, továbbá állásfoglalásukra e problémákkal
kapcsolatban.
(a) Metafizika és ontológia
A “metafizika” kifejezést néha abban az értelemben használják, mely szerint
minden olyasfajta tényekre vonatkozó kijelentés – tehát nem-logikai és nem-matematikai
kijelentés – e kifejezés alá esik, mely valamiképpen “megokolható”, anélkül azonban, hogy
egy speciális reáltudomány területéhez tartoznék. A kifejezés ilyetén tág értelmezése
esetén az ontológia is, mint a létezö dolgok legáltalánosabb jegyeivel foglalkozó
tudomány, a metafizika alá esik. A metafizika szükebb fogalma alapján csak azok a
kijelentések tartoznak hozzá, melyek nem-érzéki (“transzcendens”) tárgyakra
vonatkoznak. Rövidség kedvéért a “metafizika” kifejezést ebben az áttekintésben a lehetö
legtágabb értelemben fogjuk használni. A metafizika lehetöségét illetöen két radikálisan
ellentétes állásponttal találjuk magunkat szemben: a metafizikának mit filozófiailag fontos
diszciplínának az elismerésével, mégpedig vagy mint alapvetö diszciplínáéval vagy
legalábbis mint az egyes tudományokkal egyenjogúéval, és a metafizika elvetésével
állítólagos tudománytalansága, söt értelem-nélkülisége okán. Azon filozófusaok között,
akik pozitívan viszonyulnak a metafizikához, ismét megkülönböztethetünk olyanokat, akik
vagy empirikus bázisból indulnak ki vagy akiknek a számára legalábbis szoros
összefüggés van a metafizikai és a szaktudományi kijelentések között, továbbá olyanokat,
akik szerint a metafizikai vizsgálódásoknak szigorúan apriori módon s így a
specializálódott empirikus kutatástól teljesen függetlenül kell folyniok, és végül olyanokat,
akik szerint a metafizika egyáltalában nem léphet fel interszubjektíve megalapozható
tudományként, hanem csak a nem-tudományos filozófiai tevékenység egy fajtájaként.
Hogy empirizmus és metafizika között nem kell szükségszerüen ellentétnek lennie,
azt elsösorban Franz Brentano filozófiája tanúsítja. Szerinte minden fogalom empirikus
eredetü. Ennek ellenére léteznek számára a valóságról alkotott apriori ítéletek. Ílymódon
empirikus fogalom-bázisa ellenére is tudományos metafizikához jut el. Kanttal ellentétben
számára az apriori felismerések nem tételeznek fel apriori fogalmakat. Ezenkívül a
megismerés fogalmának a transzcendentális idealizmus szellemében való kanti
értelmezését teljességgel elhibázottnak tartja.
Husserlnél az ontológia és transzcendentális filozófia szemléletmódjának érdekes
összekapcsolódásával van dolgunk. Szerinte van ontológia apriori tudomány formájában,
mégpedig egyfelöl a formális ontológia, melynek tárgya az, ami minden létezöben közös,
másfelöl a materiális ontológiák, melyeknek témáját meghatározott szakterületek apriori
módon megállapítható jegyei alkotják és melyek ezért az egyes szaktudományoknak
elébe rendelendök. E kettö azonban nem oly tudomány, mely képes lenne a dolgok
legvégsö megalapozására, hanem csak be vannak iktatva a szaktudományok és a
voltaképpen alapvetö filozófiai diszciplína, a transzcendentális filozófia közé, melynek
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tárgyát a “tiszta tudat” alkotja; ennek a függvénye mindaz, ami reálisan és ideálisan létezik
(auf welches alles reale und ideale Sein relativ ist).
Tendenciáját tekintve a husserli gondolatok továbbvitelének van szánva Heidegger
koncepciója a fundamentális ontológiáról, mely mind a formális ontológiát, mind pedig a
materiális ontológiákat jog szerint megelözi. Feladata a lét fogalmának explikálása; enélkül
az ontológiai vizsgálódások során nyert valamennyi lényegi törvény és kategoriális
viszonylat a levegöben lóg. A transzcendentális filozófiával való összefüggés azáltal jön
létre, hogy a lét kérdése csak az ember mindennapos létfelfogásából kiindulva
göngyölíthetö fel. A megkövetelt alapvetö ontológiai vizsgálódás ezért a felszínes
várakozással ellentétben nem a legabsztraktabb általánosságokkal veszi kezdetét, hanem
azzal, ami a legkonkrétabb és az ember számára a legközvetlenebb: az ember
mindennapos létével. A fundamentális ontológia a véges emberi létezés transzcendentális
analitikájává válik.
Heidegger filozófiájában egyúttal kifejezésre jut a létfilozófiának és az embert
tárgyazó filozófiának korunk nem egy metafizikus kezdeményére jellemzö összefonódása.
Max Schelernél még inkább, mint Heideggernél, a kérdés “mi az ember?” egyenesen a
metafizika föproblémájává vált. Ezzel szemben egyáltalában nem találkozunk ezzel az
antropocentrizmussal Nicolai Hartmann ontológiájában és kategória-elemzésében. Az
ontológiai kérdésfeltevésnek a transzcendentális filozófiától végrehajtott visszacsatolását
a tiszta tudathoz vagy a mindennapos létértelmezéshez ö teljességgel feladja.
Ugyanakkor nem támaszt igényt apriori létmegismerésre. Ehelyett “nyitott” rendszer
fekszik a szívén, melynek eredményei óvatosan elörefelé tapogatódzó eljárással,
szakadatlan
fenomén-elemzéssel
és
a
szaktudományok
eredményeinek
figyelembevételével érendök el. A kritikus ontológia föveszélyét Hartmann egyfelöl abban
látja, hogy a kutatás az ész-apriorizmus szintjére süllyed, egy “felülröl lefelé haladó”
spekulatív ontológia szintjére az “alulról felfelé haladó”, fenomén-elemzésen alapuló
ontológia helyett, másfelöl abban, hogy a misztikus irracionalizmus szintjére süllyed;
ehhez sorolandó számára az egzisztencia filozófiájának egésze.
Brentano és Hartmann filozófiája az elsö feljebb említett altípushoz tartozik
(metafizika és tapasztalás összekapcsolása). Az ontológia eszméje Husserlnél és
Heideggernél velük szemben inkább a második típushoz sorolandó, noha annak tényleges
megvalósítása során empirikus összetevök náluk is fontos szerepet játszanak. […]
Jaspersnél a metafizikához pozitívan viszonyuló filozófia harmadik altípusával
kerülünk szembe: a metafizika minden filozofálás fontos alkotórésze, jóllehet a
tudományos metafizika az ö számára ma már lehetetlenné vált és a profetikus
metafizikában hinni már nem lehet. Mint lehetöség csak az elsajátító metafizika marad
fenn, melynek funkcióját az emberi ész és egzisztencia felkeltése teszi ki.
Tisztán negatív álláspontra helyezkedik a metafizikával szemben a modern
empirizmus. Támadásai élesebbek, mint minden korábbi polémia, mely a metafizikai
megismerés lehetösége ellen irányult. Míg a szkeptikusok, agnosztikusolk és Kant is csak
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a metafizikai kijelentések helyességét vonták kétségbe vagy vitatták, itt annak a
tagadására kerül sor, hogy egyáltalában léteznek értelemmel rendelkezö metafizikai
kijelentések. A metafizikusnak nevezett mondatok az értelemmel rendelkezö
kijelentésekkel szemben felállított szigorú kritérium próbáját nem állják ki; értelmetlen
szókapcsolatok ezek, melyeket egyesek csak azért tartanak értelemmel rendelkezöknek,
mert érzelmi értéket kapcsolnak hozzájuk. A metafizikusok mindig kimondhatatlan
dolgokat akarnak szavakba foglalni. Ez azonban lehetetlen vállalkozás, mivel – mint ahogy
Wittgenstein Traktátusának utolsó mondatában olvashatjuk – “amiröl nem lehet beszélni,
arról hallgatni kell”.
Hogy ez az álláspont nem kell, hogy az empirizmus utolsó szava legyen, azt az
empirikus talajból kinövö analitikus filozófia legfrissebb fejleménye mutatja. Ennek
keretében új köntösben hirtelen olyan kérdésfeltevések merülnek fel, melyeket korábban a
metafizikához vagy az ontológiához soroltak volna és melyeket e táborban eredetileg
halottnak nyilvánítottak volt. Ide tartozik mindenekelött az univerzáliák problémája, mely a
mai matematikai alapkutatásban is központi jelentöségre tett szert, és a test/lélekprobléma, melyet Herbert Feigl érdekes elemzései új életre keltettek.
(b) Logika és ismeretelmélet
A mai filozófiában végzett vizsgálódásokat a logika és az ismeretelmélet területén a
legkülönbözöbb szempontok szerint lehet tagolni. Effajta tagolást tenne pl. lehetövé az a
kérdés, hogy az adott vizsgálódás célja vajon a logikai princípiumok ismertetése-e és a
megismerés fenoménjának lehetö legsokoldalúbb leírása, vagy pedig a logikus
gondolkodás és az emberi megismerés végsö megalapozásáról van-e szó. Egy másik
felosztási szempont az lenne, vajon egy specifikus filozófiai felismerés, pl. egy metafizikai
felismerés megokolása-e a cél vagy a megismerésnek mint olyannak a megalapozása,
vagy pedig végezetül az, hogy az egyes tudományokban alkalmazott logikai müveleteket
és kognitív módszereket elemezzék, megbírálják és azokon javítsanak.
Brentano szigorúan vett ismeretelméletet nem alkotott. Ennek ellenére a
megismerést illetö vizsgálódásait kísérletként jellemezhetjük arra, hogy a megismerés
alapjait mélyebbre helyezze, mint az a korábbi ismeretelméletekben történt. Alapvetöbb ui.
a megismerés fogalmánál az igaz ítélet fogalma. A hagyományos tanokban rendszerint
Arisztotelész adekvációs elméletének igazságfogalmát veszik alapul. Brentano szerint az
igazság e fogalma különbözö kiküszöbölhetetlen nehézségekhez vezet. Ezért végül is
odajut, hogy az igaz ítélet fogalmát az evidencia fogalmára vezesse vissza, ami egész
rendszerének sarkpontjává válik. Ezzel egyúttal az empirisztikus kiindulási bázist is
megörzi, hiszen az evidencia empirikusan megállapítható fenomén. Az apodiktikus
evidencia fogalmán keresztül Brentano apriori felismerésekig jut el, melyeket azonban ö
Husserltöl eltéröen nem lényegfelismerésekként értelmez, hanem mint bensö belátással
foganatosított negatív egzisztencia-megállapításokat.
Husserl kísérletet tett arra, hogy a tudományt és a filozófiát mint olyant új alapokra
helyezze. A logikát meg kell szabadítani mindennemü pszichologisztikus elöítélettöl,
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melyek Husserl szerint szükségképpen relativizmusba és szkepszisbe torkollnak. A
logikának nem a véletlenszerü pszichikai aktus-fenoménekkel van dolga, hanem a nyelvi
kifejezések ideális jelentéstartalmával; a logikai elemzés jelentés-elemzés és nem
pszichológiai aktus-elemzés. Brentano-val ellentétben Husserl úgy vélte, az általános
lényegiségek létét fel kell tételeznünk s ezért az apriori megismerés minden formája
lényegekre vonatkozó megismerésként értelmezendö. A fenomenológikus zárójelbe-tétel
módszere pontosan azt az utat van hivatva leírni, mely ilyen lényegi felismerésekhez vezet
el bennünket. A zárójelbe-tétel módszerével szorosan összefügg a transzcendentális
idealizmus is, melyhez Husserl vizsgálódásai folyamán elérkezett. A “gondolati
világmegsemmisítés” foganatosítása után ugyanis, melyhez ez a módszer vezet, csak a
“transzcendentálisan megtisztított tudat” szférájának szabadna megmaradnia, ami egyúttal
az egyetlen abszolútumot alkotja, melyre mindaz vonatkozik, ami egyébként létezik.
Más fenomenológusok, köztük különösen Scheler is, Husserl idealisztikus fordulatát
nem hajtották vele együtt végre. Scheler szerint a megismerés fenoménját ontológiai
szempontból kell szemlélni: a megismerés úgy értelmezendö, mint létviszonylat két létezö
között; semmiképpen sem szabad azonban a létezö világot egyfajta “tiszta tudat” puszta
intencionális tárgyává degradálni.
Hartmann-nál is a megismerés ontológiai aspektusa áll elötérben. Ö egyúttal óv is
attól, hogy az ismeretelméletben túlértékeljük a fenomenológikus módszert. A fenoménelemzések szerinte csak a kiindulópontot képezhetik. Ezek mint olyanok nem vezetnek
sem teoretikus probléma-felvetésekhez, sem pedig használható elméletekhez. A
megismerés fenomenológiájához kapcsolódnia kell az aporetikának, mely a problémák
megfogalmazásához vezet el, és harmadik lépésként a megismerés voltaképpeni
elméletének. A tudatot transzcendáló tárgyak megismerhetöségének rejtélyét azzal a
hipotézissel próbálja megoldani, miszerint a gondolkodás és a lét kategóriái megfelelnek
egymásnak. Brentano-tól és a fenomenológusoktól Hartmann föként abban különbözik,
hogy az evidencia fogalmát elveti. […]
Heidegger filozófiájával kapcsolatban ismeretelméletröl ugyan nem lehet beszélni.
Különbözö fejtegetései azonban ennek ellenére lényeges eszmefuttatásokat tartalmaznak
az igazság és a megismerés problémáját illetöen. Ezek során ismét az ontológiai aspektus
áll elötérben, a transzcendentális filozófia jegyében végrehajtott bizonyos módosításokkal.
A “világban-lét” Heideggertöl elemzett fenoménja az ismeretelméletet, mely alany és tárgy
mesterséges kettéhasításából indul ki, tárgytalanná s a külvilág realitására irányuló
kérdést értelmetlenné kívánja tenni. Az igazság fogalmát Heidegger megkísérli az ítélet
szférájából hátrább helyezni az egzisztencia területére: csak azért, mert az ember maga
“az igazságban” (de az “igaztalanságban” is) leledzik, válik lehetségessé igaz vagy téves
ítélkezésünk a világról. A megértés módszerét is az emberi létezés apriori módon
megállapítható lényegi struktúráiban kell gyökereztetnünk. .
Mindezektöl az elméleti vizsgálódásoktól igen távol helyezkedik el ismeretelméleti
vonatkozásban is Jaspers filozófiája. Ö nem igyekszik megalapozni annak a lehetöségét,
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hogy filozófikus módon objektív ismeretre tegyünk szert. Ehelyett szerinte az alanyköztien
érvényes tudományos kijelentések mellé állítandók a filozófiai kijelentések, melyek
egyáltalában nem tartanak igényt objektív tudás közvetítésére, hanem a potenciális
egzisztenciára appellálnak az emberben és igyekeznek megérinteni az isteni
transzcendenciát. Az igazság problémája központi jelentöségre tesz szert a MindentÁtfogó jaspersi filozófiájában. A Mindent-Átfogó minden egyes tárgyilag meg nem
ragadható módozatának megfelel az igazság egy-egy sajátos alakzata. Ebben az
összefüggésben a tudományos igazság “a tudat mint olyan” igazságaként csak egyetlen,
nagyon korlátozott aspektusát képviseli az igazság jelenségének.
A modern alapkutatásban és analitikus filozófiában a logika és az ismeretelmélet
kérdései állnak dominálólag az érdeklödés elöterében. A modern logika rendszereiben a
kutatók arra törekszenek, hogy a filozófiatörténet során elöször felállítsák a logikai
szabályok teljes és precíz rendszerét, mely a tradicionális logikával ellentétben a
legnehezebb matematikai levezetéseket is lefedni képes. A Tarskira visszamenö
szemantikában többek között megkísérlik az arisztotelészi igazság-fogalmat újszerü
módon vezetni le, úgyhogy az e fogalom korábbi definícióival szemben felhozott
ellenvetések elesnek. Ez a fogalom föként a matematikai alapkutatásban bizonyul
rendkívül gyümölcsözönek. Carnap megkísérelte szintén szemantikai segédeszközökkel
élesen lehatárolni annak a területét, ami tisztán logikai (tette ezt a logikai igazság és a
logikai következtetés két alapfogalmával), minek során precizírozza Leibniz ama régi
gondolatát, mely szerint a logikai igazságok pontosan azokat az igaz kijelentéseket
képezik, melyek “minden lehetséges világban” érvényesek.
A modern empirizmus és az analitikus filozófia legtöbb képviselöje tagadja a
szintétikus és apriori valóságmegismerés lehetöségét. Az értelemmel rendelkezö
tudományos kijelentések osztálya ezek szerint egyfelöl az analitikus igazságokra oszlik,
másfelöl a valóságra vonatkozó szintétikus és empirikus kijelentésekre. Az ismeretelmélet
müvelöjének feladata tehát a tiszta logicitás területének körülhatárolása mellett
mindenekelött azoknak a problémáknak megtárgyalásában áll, melyek az empirikus
valóságmegismeréssel kapcsolatosak. Ezekhez tartozik elsö helyütt az indukció
problémája, melyet Carnap az induktív logika töle megalkotott rendszerével igyekszik
megoldani. A fogalom-probléma is idetartozik; utóbbi idöben ez még sürgetöbbé vált,
bebizonyosodott ugyanis, hogy lehetetlen a teoretikus tapasztalati tudományok (pl. az
elméleti fizika) komplexebb fogalmait definíciók segítségével egyszerübb fogalmakra
vezetni vissza, melyek csak megfigyelhetöségekre vonatkoznának.
Egy kuriózumra szeretnénk még itt rámutatni. A modern empirizmus és az
analitikus filozófiát némelykor “logikai pozitivizmusnak” is nevezték. A “pozitivizmus”
kifejezés a régebbi immanencia-pozitivizmus (E. Mach és követöi) idejéböl származik,
mely szerint a tudomány feladatát a közvetlenül adott dolgok legpontosabb leírásában kell
látnunk. A jelen legtöbb empiristája az adott dolog e fogalmát vagy oly homályosnak tartja
vagy legalábbis mint oly sok eleddig feloldatlan apóriával megterheltnek, hogy
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használhatatlanként elveti azt. Ezáltal a “pozitivizmus” kifejezést már nem lehet
értelemmel teli módon erre az irányzatra alkalmazni. Az egyetlen olyan filozófiai áramlatot,
melyben az adottság fogalma még központi szerepet játszik, a fenomenológia filozófiája
képezi. A fenomenológusok lennének tehát az egyedüli mai “pozitivisták”.
Mivel azonban a “pozitivizmus” kifejezés ilyetén alkalmazása természetesen igen
félreérthetö lenne, ezért legokosabb, ha ezt a kifejezést többé egyáltalában nem
használjuk.
(c) Etika
Az etika területén Kant befolyása szintén szembeötlö. A Kant elötti etika vagy
mindig eudémonisztikus jegyeket hordott magán vagy pedig a javak, ill. a célok etikája
volt. Scheler szerint Kant érdeme, hogy az etika megalapozására tett minden effajta
kísérletet ad abszurdum vitt, amennyiben kimutatta, milyen relativisztikus
következményhez kell e kísérleteknek vezetniök. Másrészröl azonban Kant saját etikája
formális és konstruktív jellegénél fogva jelentékeny fenntartásoknak volt kitéve. Így a
filozófusok számára az a feladat alakult ki, hogy keressenek az etika számára egy e
hiányosságoktól mentes felépítést, anélkül azonban, hogy visszaesnének a Kanttól
meghaladott felfogásokba.
Scheler megkísérelte kimutatni, hogy Kant alternatívája: vagy javakra és célokra
épülö etika – vagy formális etika, nem teljes diszjunkciót képvisel, hanem emellett még
egy materiális és ennek ellenére abszolút érték-etika lehetösége is fennáll, mely egyfelöl
minden relativisztikus cél-etikától élesen elkülönül, másfelöl azáltal, hogy elismer
tartalmailag meghatározott értékeket és elismeri azoknak objektív hierarchikus
viszonylatait, hivatva van túllépni a kanti etika tartalom nélküli jellegén. Hartmann
magáévá tette ezt a gondolatot és Scheler gondolatait az egyes konkrét értékek elemzése
révén továbbépítette.
Brentano ezzel szemben egészen másképp járt el. Kant etikája öszerinte is
elhibázott volt. Az etika fundamentumát ö egy olyas élményben vélte felfedezni, mely az
elméleti evidencia-élménnyel analóg ugyan, maga azonban emocionális eredetü. Ennek “a
helyesen jellemzett szeretet és gyülölet” nevet adta. Ílymódon elkerülhetövé válnék a
“magukban való értékekhez” történö menekvés, melyekben Brentano csak nyelvi fikciókat
volt képes látni. […]
Az egzisztencia filozófiája számára viszont az etika egész problémája mint olyan
eltolódott. Nincs többé az objektív jóról szó, az abszolút értékesröl, az értékskálák
rangsoráról; a jó folyamatosan egymásba átmenö fokozatainak helyére, melyeknek egyik
végén maga a gonoszság, a másik végén a tökéletes jóság állna, oly alternatíva lép, mely
számára a fokozatosság lehetetlen: az ember csak valótlanként vagy valósként
egzisztálhat. És a kérdés az, hogyan lehetne a legtöbbször valótlanként egzisztáló, a
világbeli puszta létezésben feloldódó ember számára érezhetövé tenni egzisztenciájának
potenciális valós voltát, mely kiszakítaná világbeli elveszettségéböl és felemelné a
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magával való hamisítatlan azonosulás szintjére. Kierkegaard megalkúvás nélküli vallásos
radikalizmusa szekularizálódása után megörízte itt a maga eredendö szigorát.
Az utóbbi években az analitikus irányon belül is egyre inkább etikai kérdésekkel
kezdenek foglalkozni. Ami ennek kapcsán alapvetöen újként felszínre kerül, az a
nyelvelemzö módszer alkalmazása etikai kijelentésekre. Ennek során olyan nyelvi
funkciókra bukkanunk, amik lényegesen különböznek az állító mondatokban érvényre jutó
ábrázoló funkciótól. A korábbi etikai elméletek számos hibája az analitikusok felfogása
szerint onnan ered, hogy az etikai kijelentéseket tévesen állító mondatokként értelmezték.
Valójában azonban az etikai kijelentéseknek nem az a feladatuk, hogy vélekedéseket
közvetítsenek, hanem más funkcióval rendelkeznek, így pl. azzal, hogy mások
beállítódottságát befolyásolják, s így közel állnak a felszólító mondatokhoz. Ezért felmerül
az a követelmény, hogy ki kell egészíteni a különbözö kifejezések leíró értelmével
kapcsolatos vizsgálódásokat az azok emotív értelmével (= emocionális reakciók
kiváltására irányuló diszpozíciójukkal) foglalkozó vizsgálódásokkal, továbbá az
imperatívuszok logikájának követelménye, mely nem egy ponton különbözik az állító
mondatokra vonatkozó logikától.

XIX

I. fejezet
Az evidencia filozófiája: Franz Brentano
Brentano sohasem foglalta össze filozófiáját rendszerezett formában. Ismereteinket
e gondolkodó legtöbb tantételére vonatkozóan halála után közzétett hátrahagyott írásaiból
merítjük. Lekerekített egész ezekböl nem lép elénk. Brentano nem tartozott azon elmék
közé, akik egy intuitív pillanatban lerakják egy architektónikus rendszer alapjait s ebbe
építik be részlet- felisméreseiket, melyekre késöbb tesznek szert. A problémáknak szünet
nélkül tudatában lévö kutatótevékenysége ehelyett mindig egyes kérdésekböl indult ki és
megkísérelte azokat evidens, vagy ha ez lehetetlennek tünt, legalábbis valószínüséggel
rendelkezö módon megoldani. Attól sem riadt vissza, hogy felismeréseinek bövültével
revideálja korábbi nézeteit: az igazságra irányuló feltétlen törekvése ui. nem türte, hogy a
konstrukció iránti vágy felülkerekedjék benne, és ugyanez megakadályozta azt is, hogy
bármilyen korábbi gondolata változtathatatlanná szilárduljon.
A brentanói vizsgálódások jelentöségét a jelenkor filozófiájának szempontjából még
mindig rendkívüli mértékben alábecsülik; furcsa aránytalanság áll fenn Brentanónak a mai
filozófiára gyakorolt ténylegesen nagy hatása és az aránylag csekély figyelem között,
mellyel a jelenlegi filozófiai oktatás és kutatás elméleteinek adózik. Valójában azonban
Brentanónál futnak össze olyan szálak, melyek a legkülönfélébb irányzatokhoz vezettek.
Elsö helyütt: nélküle az egész fenomenológiai filozófia elképzelhetetlen lenne; tanára volt
Husserlnek, rá alá nem becsülhetö befolyással volt s ezáltal úgyszólván szellemi
“nagyapja” lett Max Schelernek és Martin Heideggernek. Másodjára: ontológiával és
metafizikával kapcsolatos vizsgálódásai, kiváltképpen kategória-elemzései révén, emellett
azonban beható Arisztotelész-tanulmányain keresztül is, irányadó módon befolyásolta a
jelenlegi lét-tanokat, ha részben ismét közvetett úton is. Harmadsorban a brentanói
módszer nem egy vonatkozásában – mindenek elött nyelvlogikai vizsgálódásai miatt,
melyek a filozofálás kiindulópontját képezik számára – figyelemreméltó hasonlóságot
mutat a mai empirisztikus filozófia eljárásával, jelesen az analítikus filozófiáéval Angliában
és az Egyesült Államokban. Aligha lehet már megállapítani, míly mértékben vezethetök
vissza az ott folytatott vizsgálódások többek között brentanói inspirációkra is.
1. A pszichikai fenomén és a megismerés
(a) A pszichikai fenomének és az igazság helye
Minden tudományág csakúgy, mint minden filozófia, mely a tudományosság
igényével lép fel, megismerésre törekszik vagy ami ugyanazt jelenti, igazságra. A
megismerésre vonatkozó vizsgálódásoknak tehát mindenekelött fel kell keresniök az
igazság helyét, azaz azt a területet, ahol olyasmi, ami igaz vagy nem igaz, egyáltalában
fellelhetö. Eleve kétségtelen, hogy fizikai szubsztanciákhoz és történésekhez “igaz” vagy
“nem igaz” mint praedicatum nem rendelhetö hozzá. Egy kö vagy egy zivatar nem lehet
1

2

igaz vagy téves, hanem csak valóságos vagy elképzelt. Mivel a fizikai fenomének vagy
jelenségek összességével a pszichikai vagy tudati élményeké áll szemben, ezért a fenti
kérdés arra a problémára szükül össze, vajon a tudat világának mely részterületein
merülhetnek fel a valóságnak megfelelö vagy annak nem megfelelö fenomének. Ehhez
mindenekelött a pszichikum egészének vizsgálatára van szükség.
A pszichikai jelenségeket kétféle módon vizsgálhatjuk. Egyfelöl a lelki2 fenomének
elemzésének lehet nekifognunk, hogy rátaláljunk azokra a végsö elemekre, melyekböl a
tudat egésze felépül, és hogy ennek során ami hasonnemü, azt egybefogjuk s így a
pszichikai jelenségek összességének felosztásához (klasszifikációjához) jussunk el. Ezzel
a feladattal kell a leíró pszichológiának vagy pszichognóziának foglalkoznia. Egy egészen
más feladat, amely a genetikus pszichológiára hárul, azon törvények felderítésében áll,
melyek a tudati jelenségek fel- és eltüntét szabályozzák. Mármost világos, hogy a második
feladatnak követnie kell az elsöt; hiszen mielött felkutatnánk a tudati élmények idöbeli
változásainak törvényeit, tudnunk kell, mi teszi ki ezeket a jelenségeket és hogy azok
milyen rendszert alkotnak. A metodológiailag élre állítandó leíró pszichológiának ennek
kapcsán teljesítenie kell azt a feladatot is, hogy jellemezze az igazság és a megismerés
problémájára nézve releváns fenoméneket.
Ha azonos nemü egyediségeket egységes nem-fogalom alá rendelünk, meg kell
adnunk a nemi jegyet, azaz azt a jegyet, mely minden kérdéses egyednek ugyanabban a
vonatkozásban jellemzöje. Ahhoz tehát, hogy a pszichikai fenomének egységes nemmé
állhassanak össze, a nemi jegy számukra is megadandó. Ezt Brentano az
intencionalitásban pillantja meg, azaz a tudat egy bizonyos dologra irányuló
viszonyulásában. Sohasem állapíthatom meg egyszerüen, hogy “érzékelek”, “elképzelek”,
“ítélek”, “örülök”, “szeretek, ill. gyülölök”, hanem – ha egyáltalában értelmes dolgot akarok
mondani – meg kell mindig adnom, hogy az említett élmények során mihez viszonyulok.
Azt kell tehát mondanom, hogy “érzékelek valamit”, “elképzelek valamit”, hogy “valamiröl
ítélkezem”, “valami miatt örülök”, hogy “szeretek, ill gyülölök valamit (vagy valakit)”.
Mindennemü tudatosság eo ipso tárgy-tudat. Fontos azonban itt Brentano kiegészítö
megállapítása, miszerint annak, amihez tudatilag viszonyulunk, nem kell valóban léteznie
(mint pl. abban az esetben, ha egy egyszarvút képzelek el). Ha tehát tudati viszonyról
beszélünk, azt nem szabad Brentano szerint úgy felfognunk, mintha ennek kapcsán
mindig két ténylegesen létezö relátum (ti. a tudati aktus és a tudat tárgya) közti relációról
lenne szó.
Az intencionalitásnak fizikai területen nincs analogonja. Egy sziklatömb önmagában
nyugvó létet képvisel, mint sziklatömb nem viszonyul semmihez. Egy minden viszonyulás
nélkül magába zárult pszichikai fenomén ezzel szemben nem létezik, az mindig tudata
“valaminek”. Az intencionalitásnak mint a tudat jellemzöjének e kiemelésével Brentano
döntö fordulatot idézett elö a tudati tartalmak felfogásában; a hagyományos asszociációs
2

A “lelki” terminus semmiképpen sem fogandó fel utalásként egy mögötte feltételezett lélekre mint
szubsztanciára, hanem azt a “pszichikai” vagy “tudatos” szinonimájaként használjuk.
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pszichológia szemében ui. a tudat tartalmai éppolyan önmagukban megmaradó reális, vak
valamik voltak, mint a fizikai dolgok, és a tudatfolyam számukra nem volt egyéb, mint e
reális élményrészeknek meghatározott természeti törvények szerint lezajló felmerülése,
eltünése, összekapcsolódása és egymás akadályozása, teljesen a külsö természetben
lejátszódó mechanikus folyamatok analógiájára.
Az intencionális élmények összességében az élmények három osztályát
különböztethetjük meg, mégpedig
1. képzeteket
2. ítéleteket
3. érzelmi jelenségeket.
Ez a felosztás két vonatkozásban eltér a szokásos osztályozásoktól: elöször is
azáltal, hogy az akarati aktusokat és az érzelmeket nem különíti el, hanem az érzelmi
jelenségek fogalma alatt egybefogja öket, mivel Brentano nézete szerint valamennyiüknek
tartozéka a tetszés vagy nemtetszés (ill. a legtágabb értelemben vett szeretet vagy
gyülölet). Másodsorban azáltal, hogy azt, amit különben “gondolkodásnak” neveznek,
képzetekre és ítéletekre osztja fel. A filozófusok és pszichológusok zöme kezdettöl fogva
megpróbálta az ítélet lényegét képzetkapcsolásként értelmezni, ezzel az ítéleteket
képzetekre vezetni vissza és elvitatni, hogy a pszichikai megélés sajátságos módja
jellemzi öket.
Ez a felfogás azonban többféle oknál fogva tarthatatlan. Egyrészt puszta
képzetkapcsolás révén még nem jön létre ítélet; ha ugyanis két képzetet, pl. azt, hogy
“zöld” és “ember” “zöld ember”-ré kapcsolom össze, akkor ez még korántsem jelenti azt,
hogy ezzel egy zöld ember létezéséröl mondanék ítéletet. Másrészt mondhatok ítéleteket,
pontosabban ún. “lét-ítéleteket”, melyeknél nem hajtok végre képzetkapcsolást, így pl. ha
azt mondom: “van Isten” (a “van” szót “létezik” értelemben használva). Ha ebben az
esetben is azt állítanók, hogy itt képzetkapcsolással van dolgunk, ti. “Isten”-nek mint
fogalomnak a “létezés” fogalmával való összekapcsolásával, akkor ez abszurditáshoz
vezetne. Ehhez ismét csak azt kell magunk elé idéznünk, hogy képzetek összekapcsolása
esetén nem szükséges, hogy higgyünk annak a létezésében, amit segélyükkel
elképzelünk, mint az említett példában a zöld embernél. Ha tehát az ítéletet “van Isten”
úgy akarnánk értelmezni, hogy itt csupán két fogalom, “Isten” és “létezés”
összekapcsolásáról van szó, akkor az az ellentmondás lépne fel, hogy egyrészröl mint
minden puszta képzetkapcsolásnál nem kellene Isten létében hinnünk, másrészröl viszont
ezt mégiscsak meg kellene tennünk, elvégre épphogy a létezés fogalmát kellene Isten
fogalmával összekötnünk.
Ezzel elégségesen bebizonyosodott, hogy az ítéletek az élmények sajátos,
képzetekre nem visszavezethetö osztályát alkotják. Egyidejüleg már az is kidomborodott,
ami a puszta képzetekkel szemben az ítéletek csak rájuk jellemzö ismertetöjegyét alkotja:
az, hogy mindegyikükben valamire igent mondunk (valamit elismerünk, megerösítünk)
vagy nemet mondunk (elvetünk, tagadunk). Ha azt állítom, hogy ördögök nem léteznek,
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akkor ördögöket nem csupán elképzelek, hanem tagadom öket, létükre nemet mondok.
Ha ezzel szemben azt mondom: “Esik”, akkor az esö puszta képzetéhez ismét valami új
járul hozzá, mégpedig az igenlö, elismerö hit abban, hogy esik. És csak akkor, ha a puszta
képzethez ilyen állító állásfoglalás társul, van értelme annak, hogy igazságról vagy
tévedésröl beszéljünk. Bármennyire abszurd is egy képzet, amíg nem állítom, hogy az
adott módon elképzelt valami a valóságban ténylegesen létezik, értelmetlen dolog ezt a
képzetet “tévesnek” nevezni.
Az eddigiek eredményét következésképpen így fogalmazhatjuk meg: csak olyan
pszichikai aktusok, melyekben valamit elismerünk vagy elvetünk, rendelkezhetnek az
“igaz” vagy a “téves” praedicatumával. Döntö kérdésként ezért most a következö vetödik
fel: miben áll a különbség az ítélet e két ellentétes tulajdonsága között?
(b) Változások az igazság fogalmában
Az, hogy mi az igazság, a gondolkodókat kezdettöl fogva igen élénken
foglalkoztatta. Arisztotelész nézete szerint csak akkor van igazsággal dolgunk, ha azt
kötjük össze gondolatban, ami a valóságban is össze van kötve, s azt választjuk szét, ami
a valóságban is szét van választva. Amikor tudatossá vált e meghatározás elégtelensége,
hiszen vannak lét-ítéletek, amikben semmit sem kötünk össze vagy választunk szét, – ezt
a megfogalmazást megváltoztatták, amennyiben azt mondták, az igazságot az
“adaequatio intellectus ad rem” teszi ki, a megfelelés az ítélkezö gondolkodás és a
valóság között. Az igazság abszolút volta mellett kardoskodó elméletek közül, melyek mint
ilyenek hadban álltak a relativizmus és a szkepticizmus különbözö válfajaival, a legtöbb
ragaszkodott ehhez a meghatározáshoz.
Brentano úgy véli, nyomós okok arra kényszerítik az embert, hogy adja fel ezt a
meghatározást:
1. Vannak tudományok, melyekben kétségkívül igaz ítéleteket alkotunk anélkül,
hogy itt reálisan létezö tárgyakról lenne szó, mint pl. a mértanban. Ha azonban semminö
valóságos dolog nem játszik itt szerepet, akkor értelmetlenség azt mondani, hogy ezen
ítéletek igaz volta a valósággal való megegyezésükben áll. Az a kiút, mely szerint itt
ideális tárgyakkal van dolgunk, melyeket valóban létezöknek kell tekintenünk, Brentano
számára nem jön szóba, mert, mint még látni fogjuk, ideális tárgyak az ö elmélete szerint
puszta fikciók.
2. Valahányszor valamit joggal tagadunk, szintén hiányzik az a valóságosan létezö
valami, mellyel az ítéletnek meg kellene egyeznie, mint pl. akkor, ha úgy ítélünk, hogy
sárkányok nincsenek. Megkíséreltek itt kiútat találni azzal a feltételezéssel, hogy az
ítéletek nem valóban létezö tárgyakra vonatkoznak, hanem tényállásokra. Abban az
ítéletben, miszerint “léteznek emberek”, a megítélt tényállás az emberek léte, a másikban
(“sárkányok nem léteznek”) a sárkányok nemléte. Ugyan már magában az is különös,
hogy valaminek a nemlétét tényállásnak nevezzük, de e megoldási kísérlet azáltal
egyenesen lehetetlennek bizonyul, hogy ennek az értelmében a tényállásnak magának
létet tulajdonítunk, ílymódon a lét, ill. a nemlét léttel kell, hogy rendelkezzék, továbbá a lét
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léte is léttel, és így tovább ad infinitum. Ezenfelül a létet és a nemlétet nemként kellene
felfognunk, nemek viszont fajokra oszlanak, ezek alfajokra, stb., amíg csak végül konkrét
egyedekhez nem jutunk. Léteznie kellene tehát a vörös és a kék sárkányok nemlétének s
ezekhez gondolatban tetszés szerinti további minöségeket lehetne társítani, le egészen a
legvégsö egyénítö minöségekig, úgyhogy ílymódon nemlétezö egyedek keletkeznének
meghatározott helyeken és meghatározott idökben. Lehetne akkor pl. egy nemlétezö
vörös tüzokádó sárkány Bécsben, egy nemlétezö zöld sárkány Londonban, stb.
Óhatatlanul effajta abszurditásoknál köt ki az ember Brentano szerint, ha a fenti
feltételezésböl indul ki, hogy ti. az igazság az ítélkezö gondolkodásnak a valósággal való
megegyezésében áll.
3. Hogy egy ítéletnek egy neki megfelelö ténylegesen létezö valamivel való
megegyezését nem tekinthetjük az igazság kritériumának, azt Brentano az ezáltal
létrejövö végnélküli regresszusra történö utalással véli demonstrálhatni. Ahhoz ui., hogy
az ítélet és a valóságos tényállás közti megegyezést ellenörizhessük, szükségünk lenne
egyfelöl egy ítéletre az eredetileg megalkotott ítéletröl és másfelöl egy további ítéletre a
tényállásról, s e két ítélet között kellene az összehasonlításnak megtörténnie. Ahhoz, hogy
ezeket az ítéleteket és megfelelésüket bizonyítani tudjuk, ismét egy ítéletszerü
összehasonlításra kellene, hogy sor kerüljön az eredeti és az arra vonatkoztatott ítélet
között, a tényállásra vonatkozó második ítélet és maga a tényállás között, továbbá ebben
az elsö ellenörzö stádiumban létrejött két ítélet között, és így tovább ad infinitum. Ez az
érvelés egyszerübben igy is megfogalmazható: ahhoz, hogy akár egyetlen egy esetben
egy ítélet igaz voltát kimutathassuk, már eleve szükségünk lenne egy igaznak bizonyult
ítéletre a tényállást illetöen, tehát pontosan azt eleve fel kellene tételeznünk, amire
vonatkozóan még bizonyítékkal kellene szolgálnunk.
Az “adaequatio intellectus ad rem” tételnek ez az elvetése, kiváltképpen az imént
vázolt érvelés, a megismerés problémájának kanti megoldására emlékeztetheti az embert,
hiszen épp Kant indult ki abból a problémából, vajon miként lehetséges, hogy egy alany
képes ítéleteket alkotni, melyek az ítéletalkotás szubjektivitása ellenére objektív és
transzcendens érvénnyel rendelkeznek, azaz érvénnyel egy a tudat korlátain túl fekvö,
magában való valóságra vonatkoztatva. Ezért a következökben vázoljuk a kanti felfogást a
megismerés lényegéröl s Brentano vele kapcsolatos állásfoglalását. A kanti elméletet
ennek során úgy kell ábrázolnunk, ahogy azt Brentano látja.
Kant az a priori módon alkotott szintétikus ítéletekböl indult ki, azaz olyan
ítéletekböl, melyek egyfelöl nem puszta fogalom-elemzés révén jönnek létre, tehát nem
tisztán analitikusak – mint pl. az ítélet “minden kör kerek” –, hanem amelyek tovább
visznek a megismerés területén, azaz szintétikus jelleggel rendelkeznek, melyek azonban
másfelöl mégis általános érvényüek és szükségszerüek, röviden “a priori” ítéletek. Kant
úgy vélte, a következöket kell az ilyen ítéletek példáinak tekintenünk: a számtan tételeit
(pl. 7+5=12), a mértanéit (pl. “két pont között a legrövidebb út az egyenes”), a
természettudományok legáltalánosabb alapelveit (pl. a kauzalitás elvét: “minden változás
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visszavezethetö valamilyen okra”), továbbá a metafizikai ítéleteket (pl. “létezik egy
végtelenül tökéletes lény”, “az emberi lélek halhatatlan”). Mivel ezekhez az ítéletekhez
nem lehet fogalom-elemzés útján eljutni, felmerül a kérdés, mi adja meg nekünk a jogot az
ilyen ítéletek megalkotására, kanti módon szólva, hol kell keresnünk azokat a feltételeket,
melyek az ilyen ítéleteket lehetövé teszik. Ezzel azután egyúttal az a kérdés is
megválaszolható, hogy míly mértékben bízhatunk meg ezekben az ítéletekben,
mindenekelött, hogy a metafizika területén érvénnyel rendelkeznek-e. Kant arra a válaszra
jutott, hogy ezek a felismerések nem származhatnak tapasztalatainkból, az érzéki tárgyak
területéröl, mivel ez esetben induktíve nyertük volna öket és így pusztán valószínüségi
értékkel rendelkeznének, ami viszont náluk nincs így. Ha azonban ezeknek az ítéleteknek
az alapja nem a tárgyban keresendö, akkor csak magában az alanyban található meg. Az
apriorisztikus szintétikus ítéletek általános érvényüsége és szükségszerüsége ezért azon
alapszik, hogy a megismerö alany a megismerés tárgyait a benne lakozó szemléleti és
gondolati formáknak (a térnek, az idönek és a nem tapasztalati eredetü tizenkét értelmi
kategóriának) megfelelöen építi fel, konstruálja. Ilyen konstrukció azonban csak akkor
lehetséges, ha az érzékek az értelemnek tartalmi anyaggal szolgálnak. Mivel
transzcendens tárgyak (Isten, a világegyetem, a metafizikus lélek-szubsztancia) esetében
ilyen érzéki adottság hiányzik, a szemléleti és gondolati formák nem alkalmazhatók rájuk
és tudományos metafizika emiatt lehetetlen. Mindez pontosan az, amit “a kopernikuszi
fordulat a kanti filozófiában” megjelölés kifejezésre akar juttatni: az értelem a természetet
nem az abban uralkodó, a gondolkodástól független törvényeknek megfelelöen képezi le
gondolatilag, hanem ömaga írja elö a természetnek az abba rendet vivö törvényeket s
csak ezeknek a révén válik a természet az értelem számára potenciális megismerési
tárggyá.
Brentano erröl a megoldási kísérletröl hallani sem akar. Nemcsak azt magát,
hanem már az alapjául szolgáló kérdésfeltevést is teljességgel abszurdnak és számtalan
ellentmondással terheltnek tartja. Kant tanításában a tudományos filozófia végét véli
megpillantani és egy misztikus, önkényes fantázia-termékekkel foglalatoskodó filozófiai
fázis kezdetét. Kant maga megállapítja, hogy az apriorisztikus szintétikus ítéletek igazsága
közvetlenül nem észlelhetö; felveti továbbá a kérdést, míly mértékben bízhatunk meg
ezekben; végül megkísérli kimutatni, hogy ha ezeket az ítéleteket a metafizika területén
alkalmazzuk, akkor azok belsö ellentmondásokhoz vezetnek. Mindez Brentano szerint
elegendö bizonyíték arra, hogy ezeknél az apriorisztikus szintétikus ítéleteknél nem
ismeretekröl, hanem vak elöítéletekröl van szó. Valódi felismerések ugyanis, azaz belátás
alapján alkotott ítéletek, közvetlenül mint igazak vannak adva számunkra, ezért nem is
vezethetnek ellentmondásokhoz, és a kérdés, míly mértékben bízhatunk meg bennük,
értelmetlen, mivel a közvetlenül belátható ítéletekben magától értetödöen megbízunk,
méghozzá teljes extenziójukban, azaz mindarra nézve, amire vonatkoznak. Ahelyett
azonban, hogy Kant leszámolt volna a valódi felismerés híján lévö ítéletekkel, minden
tudomány alapjává magasztalta öket. Ezzel csorba esik minden kutatáson, mely
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empirikus összefüggésekbe való betekintést tüz célul maga elé. Mindehhez még számos
egyéb képtelenség társul, mint például az, hogy a jelenségvilág állítólag azáltal jön létre,
hogy a magában való dolog és a szubjektivitás összedolgoznak, holott a kauzális
viszonylatot mint pusztán értelmi formát a magukban való dolgok területére voltaképpen
nem szabadna alkalmazni, továbbá az a kérdés, vajon miben keresendö a különbség
fantáziálás és megismerés között, mely utóbbi lényegét tekintve létrehozatalban állna,
ezenkívül az a megokolatlan állítás, miszerint léteznek nem a tapasztalásból eredö
szemléleti és gondolati formák, a téves felfogás a számtan tételeinek szintétikus jellegét
illetöen, és így tovább.
Ha Brentano számára ezen és még sok egyéb oknál fogva a kanti megoldás nem
elfogadható, másrészröl viszont az adaequatio tanához való ragaszkodás lehetetlen,
akkor csak az a lehetöség marad fenn, hogy az igazság fogalmát empirikus úton
tisztázzuk. Brentano szerint semmi okunk annak a feltételezésére, hogy nem minden
fogalom származik a tapasztalásból. Ha ez azonban így van, akkor egy fogalom
tisztázásakor ki kell mutatnunk azt az élményforrást, melyböl az adott fogalmat merítettük.
Mármost mely élmény szolgál az igazság fogalmának alapjaként? Brentano válasza: az
evidencia élménye. Az evidenciát nem lehet közelebbröl meghatározni, csak megélni
lehet, amikor is közvetlenül belátható ítéleteket alkotunk. Aki evidencia alapján ítél, az
bizonyossággal rendelkezik az ítélet igaz volta felöl, és lehetetlen, hogy más annak
ellenkezöjét láthatná be. Az általános érvény tehát következik az evidenciából. Maga a
mindenható Isten sem tudná az evidens ítéletek igazságát semmissé tenni. Mivel az
evidencia garantálja az ítéletek abszolút voltát és objektivitását, ezért nem is fokozható; ha
a meggyözödés oly érzésével van dolgunk, melynek intenzitása fokozható, akkor nincs
belátással vagy evidenciával dolgunk.
Itt azonban felmerül egy probléma. A belátáson alapuló és az igaz ítéletek
extenziója nem ugyanakkora, az utóbbi valójában terjedelmesebb, hiszen például egy
vaktában formált ítélet is lehet véletlenszerüen igaz. De vajon mikor igaz egy vaktában
formált ítélet? Akkor, ha egy evidencia alapján ítélkezö ugyanúgy ítélne, mint a vakon
ítélkezö. Igazsággal tehát annak az ítélete rendelkezik, aki vagy maga evidencia alapján
ítél vagy vakon ugyan, de mégis úgy, ahogy ez esetben az ítélkeznék, aki a maga ítéletét
evidenciára támaszkodva alkotná meg.
(c) Az ítélet fajai
Az ítéletek felosztásáról vakokra és evidensekre éppen most volt szó az igazság
problémájának megtárgyalásakor, felosztásukról állítókra és tagadókra pedig a pszichikai
fenomének felosztása kapcsán. Tárgyuk szerint az ítéleteket feloszthatjuk
1. az érzékelés ítéleteire, mégpedig
a) a belsö érzékelés és
b) a külsö érzékelés ítéleteire
2. az emlékezet ítéleteire
3. axiómákra.
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Csak az axiómák és a belsö érzékelés ítéletei evidensek. De az ítélet e két fajának
jellege teljesen különbözö. Leibnizet követve, aki különbséget tett ésszerü és tényszerü
igazságok között, Brentano két megismerési forrást tételez fel: az apodiktikus igazságokat,
melyek fogalmak alapján láthatók be, más szóval az axiómákat (Brentano apriorisztikus
ítéleteknek is nevezi öket, mivel nincs szükségük arra, hogy a tapasztalás révén egyéb
megerösítésre tegyenek szert), és a belsö érzékelés közvetlen evidenciáját.
Ami az axiómákat illeti, föként négy mozzanatot kell Brentano felfogásában
kiemelnünk. Elöször is Brentano szintézist hoz itt létre két filozófiai nézet között, melyek a
filozófiatörténet során újra meg vitába szálltak egymással. Az egyik fél, ti. az empirizmus,
azt állította, hogy minden fogalom a tapasztalásból származik és ezért minden ismeret
tapasztaláson alapuló megerösítésre szorul; a másik fél, a racionalizmus, ezzel szemben
azt a tételt hirdette, mely szerint igenis vannak velünk született fogalmaink és csak efelöl
válik érthetövé az, hogy a szükségszerüségröl és a lehetetlenségröl apriorisztikus, a
tapasztalástól független tudással rendelkezünk. Brentano igazat ad az empirizmusnak
fogalmaink eredetét illetöen. Szerinte azonban elhamarkodott dolog volt ebböl minden
ismeret empirikus jellegére következtetni, mint ahogy megfordítva a racionalizmus részéröl
elhibázott dolog volt abból a helyes meglátásból kiindulva, hogy léteznek apriorisztikus
ismeretek, nem-empirikus eredetü fogalmak létére következtetni. Igaz ugyan, hogy minden
fogalom tapasztalásból ered, de ezekböl a tapasztalati úton nyert fogalmakból közvetlenül
belátható apodiktikus ítéletek származhatnak, más szóval apriorisztikus ismeretek. Így pl.
az az tétel, mely szerint “nincs ítélet képzet nélkül” apodiktikus, az ember az “ítélet” és a
“képzet” fogalmát viszont (belsö) tapasztalásból merítette.
A második mozzanat e tételek negatív jellegére vonatkozik. Egyikükben sem
tételezzük fel ugyanis, hogy valami létezik, hanem csak azt állítjuk, hogy valami lehetetlen.
Az általánosan állító ítéletek ezért valójában apodiktikusan tagadók. Ha pl. azt mondom:
“Minden háromszög szögeinek összege 180°”, ezzel csak azt az ítéletet mondom ki, hogy
lehetetlen, miszerint egy háromszög szögeinek összege ne 180° legyen. Hogy
ténylegesen létezik-e valahol egy háromszög vagy sem, az ennek kapcsán teljességgel
függöben marad. Ez a gondolat mint elökészítés jelentös az univerzáliák problémájának
késöbbi megtárgyalásához. Azok a filozófusok ui., akik hisznek általános ismerettárgyak
létében, legtöbbször arra utalnak, hogy e feltételezés nélkül a tudomány lehetetlen lenne.
Ha pl. bizonyítékkal szolgálunk a szögek összegére vonatkozóan a háromszögben, akkor
az nem csupán a táblára vagy a papírra rajzolt háromszögre áll, hanem “a háromszögre
általában”, “a háromszög ideájára”, “a háromszögre mint olyanra”. Maga Arisztotelész is,
aki különben fellépett a platóni idea-tan ellen, helybenhagyta Platónnak ezt az érvelését
és csupán arra mutatott rá, hogy e tény miatt még korántsem jogosult a fogalmak platóni
értelemben vett önállósítása és szubsztancializálása. Brentano tanítása szerint azonban
ez az érvelés egészében véve elhibázott, mivel abból a téves feltevésböl indul ki, hogy a
matematika tételeinél és egyéb axiómáknál állító ítéletekkel van dolgunk, holott valójában
valamit apodiktikusan tagadunk bennük.
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A harmadik mozzanat ezen ítéletek tárgyával kapcsolatos. A tárgy ui. Brentano
szerint nem az axióma, hanem az, aki axiomatikusan ítél, mivel “a törvények”, “az örök
igazságok”, “a tételek mint olyanok” nem reális dolgok és így egyáltalában semmik sem.3
Aki tehát pl. az ellentmondás törvényét ítélet formájában megfogalmazza, az elképzel
valakit, aki ugyan kontradiktórikusan, de – maga úgy véli – helyesen ítél, és apodiktikusan
elveti azt, amit amaz mond. A kontradikció törvénye Brentano különbözö
megfogalmazásainak egyikében így hangzik: “Lehetetlen, hogy valaki, aki valamit tagad,
amit másvalaki joggal elismer, azt joggal tagadja, és ugyanakkor ez a másvalaki, aki
elismeri azt, amit az elsö joggal tagad, joggal ismerje el azt, – feltéve, hogy az adott dolgot
mindketten a képzetalkotásnak s az ítéletalkotásnak egy és ugyanazon módján ítélik
meg.”
A negyedik mozzanat végül Brentano abbeli nézetével kapcsolatos, hogy minden
axióma a kontradikció törvényének konkrét alkalmazása.
Ami a belsö érzékelés ítéleteit illeti, azoknál állító, méghozzá asszertórikus (azaz
tényekre vonatkozó) ítéletekkel van dolgunk, ellentétben a fent említett apodiktikus
ítéletekkel, melyek lehetetlenséget fejeznek ki, más szóval az axiómákkal. A belsö
érzékelés evidens volta ellenére is lehet zavaros (nem világos), ami mindig akkor áll elö,
ha a részleteket nem tudjuk megkülönböztetni, így pl. ha komplikált akkordokat fogunk fel.
Ítélet-tanában Brentano oly munkának lát neki, mely nézete szerint
elválaszthatatlan az igazi filozofálás minden fajától, nevezetesen a nyelvkritika
munkájának. Hogy a gondolkodás és a beszéd között nincsen teljes párhuzam, hogy a
szavak, amelyekkel a fogalmakat jelöljük, és a mondatok, amelyekben ítéleteinket
fejezzük ki, gyakran nem adekvátak, hanem kétértelmüek és félreérthetök, azt a filozófia
régóta hangsúlyozza. A tudományos és a filozófiai gondolkodás mégis újra meg újra felül
bizonyos nyelvi formáknak és úgy véli, hogy a gondolati szférában is észlelendö
olyasvalami, ami azoknak megfelel. Így pl. a logikában az ítélet három formájaként a
kategórikus ítéletet (A – B), a hipotétikusat (ha A, akkor B) és a diszjunktívat (vagy A, vagy
B) különböztetik meg. Az elsö forma Brentano szerint kettös ítéletet tartalmaz, mégpedig
egy egzisztenciát illetö ítéletet és egy arra ráépülö praedicatív ítéletet. Ha pl. azt mondom:
“Ez a fa zöld”, akkor ebben egyfelöl bennfoglaltatik, hogy elismerem a fa létét, másfelöl az,
hogy hozzárendelem a zöld voltot mint tulajdonságot. A másik két ítéletfajta ezzel
szemben pusztán nyelvi forma. “Ha A, akkor B” azt jelenti, hogy (A és non-B)-t tagadjuk (A
és non-B együttvéve alkotják itt az ítélet anyagát). A diszjunktív ítélet “vagy A, vagy B” azt
jelenti, hogy a két tag A és B közül csak az egyik áll fenn (az ítélet anyagát itt nyelvileg
csak nehezen lehet kifejezni; ez körülbelül így hangzanék: A és B, de csak egyikük). Hogy
Brentano az arisztotéleszi zárókövetkeztetések átalakításán is dolgozott, azt itt csak
megemlítjük. A méltatás során vissza fogunk erre térni.
(d) A tudat és a világ

3

Az irreális dolgok fiktív jellegéhez vö. a következö fejezetet Brentanónak a létezövel foglalkozó tanáról.
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A jelenségek összessége két nagy csoportra oszlik, a fizikai és a pszichikai
fenomének csoportjára. Példák az utóbbiakra a képzetek (nem az elképzelt valami
értelmében, hanem a képzetalkotó aktuséban), az érzékelések, az ítéletalkotás aktusai,
mindenfajta látás, hallás, a kedélyélet változásai, stb.; példák az elöbbiekre a színek, a
hangok, a fantasztikus képzödmények, stb. Már elöljáróban utaltunk erre a
megkülönböztetésre, anélkül, hogy e különbség szabatos meghatározásánál elidöztünk
volna.
Igaz ugyan, hogy egy megkülönböztetö jegy már említésre került, ti. az
intencionalitás, mely csak pszichikai fenomének sajátja. További jellemzöje ezeknek, hogy
csak ök alkotják a belsö és ezért evidens érzékelések tárgyát. Ezenkívül csak a pszichikai
fenomének rendelkeznek valóságos léttel. Önmagában véve ugyan nem képtelenség
feltételezni, hogy a külvilág dolgai színesek, hangokat adnak ki magukból, stb., amint
azonban különbözö megfigyelések, érzéki csalódások és föként a fizika tételei bizonyítják,
a külvilág tárgyai nem rendelkeznek e minöségekkel s ezeknek a helyére más minöségek
lépnek (légrezgések és ehhez hasonlók). De a pszichikai alanyon belül sem bírnak az
ilyen minöségek valóságos léttel. Ehhez ui. a színek, hangok, stb. esetében a valóságban
nem létezö dolgok létének különleges konstrukciójához kellene folyamodnunk. Ami itt
ténylegesen létezik, az csupán az adott aktus, ill. pontosabban: ezen aktus hordozója.
Nincsenek színek és hangok, csak színeket látó és hangokat halló emberek vannak. Az
intencionalitást tehát, ezt feljebb már említettük, nem szabad úgy felfognunk, mintha itt két
létezö dolog közti relációról lenne szó; valójában elegendö, ha a relációnak csak egyik
tagja, ti. a pszichikailag aktív ember létezik. Ezért Brentano el is kerüli a “reláció” kifejezést
és csak “relativálódásról” beszél a valamihez viszonyuló ember értelmében.4 Az a
lehetöség azonban, hogy az egyik tag elesik vagy hiányzik, nem kizárólag az
intencionalitás jellemzöje, hanem – mint ahogy Brentano rámutat –
mindenütt
elöfordulhat, ahol rendszerint relációról beszélünk. Ha úgy ítélek, hogy “Hans nagyobb,
mint Péter”, akkor nem szükséges, hogy mind Hans, mind Péter létét elismerjem, hanem
csak az, hogy a Hansét, míg Péterre vonatkozóan a puszta képzet elegendö, úgyhogy az
állítmány akkor is érvényben marad, ha Péter történetesen meghalna.
A pszichikai fenomének egy további jegye abban áll, hogy teljes sokrétüségükben
is egységként jelennek meg, ami fizikai fenoméneknél nem áll fenn. Ennek kapcsán
Brentano utal arra, hogy egységesség nem azonos az egyszerüséggel s ezért a tudati
egységböl nincs jogunk minden további nélkül egy alapul szolgáló megsemmisíthetetlen
lelki szubsztanciára következtetni.
S végül Brentano úgy véli, megállapítható még az is, hogy minden pszichikai
fenomén vagy maga képzetalkotó aktus vagy ilyeneken alapul. Ítélni, akarni, utálni,
szeretni, stb. lehetetlen ezeknek alapul szolgáló képzet nélkül.

4

A tudaton belüli tárgy skolasztikus tanát Brentano tehát elveti.
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Ezzel szemben a Descartes-tól megkülönböztetö jegyként kiemelt kiterjedés, mely
kizárólag a fizikai dolgok sajátja lenne, Brentano szerint abban az értelemben nem
bizonyított, hogy noha a pszichikai fenomének vitán felül kiterjedés nélküliek, de nem
éppennyire kétségtelen, hogy mindaz, ami fizikai, kiterjedt.
Régi ismeretelméleti probléma az, miként lehetséges, hogy az érzékelö,
megismerö, akaró alanynak tudomása van saját pszichikai aktusairól. Ha feltesszük, hogy
ehhez egy külön pszichikai aktusra lenne szükség, akkor e második aktus
megállapításához egy harmadiknak kellene ráirányulnia és végtelen visszakövetkeztetés
jönne létre. A hiba Brentano szerint itt abban rejlik, hogy a képzetek meghatározásakor a
tárgyak számából és különbözöségéböl indulunk ki és mindegyikhez egy külön
képzetalkotó aktust rendelünk hozzá, tehát pl. egy aktust a hanghoz és egy másikat a
hang hallásához. Egy képzet tárgyának intim összefonódása a képzettel magával arra utal
azonban, hogy csak egyetlen egy pszichikai aktusról van szó. A hang képzete és a
hangképzet képzete csupán egy pszichikai fenomént képez és csak azért, mert ezt két
tárgyra vonatkoztatjuk, egy fizikaira (a hangra) és egy pszichikaira (a hallásra), bontjuk ezt
szét fogalmilag két képzetre. Ezért Brentano különbséget tesz elsödleges (hang-) és
másodlagos (hallás-)tudat között. Minden pszichikai aktivitás a maga intencionális
viszonyulásában másodlagosan mindig önmagához viszonyul. Idöbeli vonatkozásban a
két viszony egyszerre lép fel, a dolog felöl nézve azonban az elsödleges “korábbi”; hiszen
önmagában véve lehetséges lenne a hang képzete a hallás képzete nélkül, viszont
megfordítva a hallás képzete hangképzet nélkül lehetetlen. Az a feltevés tehát, hogy
kettös tárgy esetén is egységes pszichikai aktivitással van dolgunk, feloldja a nehézséget.
Ha csak a belsö érzékelés ítéletei evidensek, hogyan jutunk el akkor egy rajtunk
kívül létezö világ feltételezéséhez? Nem belátáson alapuló ítéletek alapján, hanem egy
velünkszületett vak ösztön következtében, mely azonban a gyakorlati életvitelre nézve
fölötte elönyösnek bizonyul. Ismeretelméleti szempontból a külsö érzékelés valamennyi
ítélete vak. A szolipszizmus, mely egy ilyen külvilág létét tagadja, korántsem abszurd
filozófiai tan. Kizárólag valószínüségi okok (mint pl. az érzékelés folyamatának egységes
jellege), melyek ugyan a valószínüség rendkívül magas fokával rendelkeznek, szólnak egy
effajta világ léte mellett.
2. A létezöröl szóló tan
(a) A lét-fogalom egységessége
Arisztotelész Metafizikájában megfogalmazta egy olyan tudomány lehetöségét,
mely nem ezzel vagy azzal a létezövel foglalkozik, hanem a létezövel mint olyannal és
annak legáltalánosabb jellemzöivel. Ugyanö utal azonban arra, hogy a “létezö” fogalma
nem fogandó fel egy minden létezöt egybefogó nem fogalmaként. Ilyen legfelsöbb nem
szerinte nem létezik; a legfelsöbb lét-nemek valójában a kategóriák (a szubsztancia, a
minöség, a mennyiség, a viszonylat, stb.). Ezek egyikében sem használjuk a lét fogalmát
ugyanabban az értelemben.
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Különösen két ok késztette Arisztotelészt erre a feltételezésre. Egyfelöl az a
nézete, miszerint az egy nemen belüli specifikus különbségek keresztezödése lehetetlen,
más szóval ugyanaz az egyed nem rendelhetö alá egyidejüleg egyazon nem két
különbözö fajának. Ezt azonban fel kellene tételeznünk, ha a “létezöt” legfelsöbb nemfogalomként akarnánk felfogni, mivel minden dolgot szubsztanciális, lényeges
meghatározottságok jellemeznek (az embert pl. racionalitása) és lényegtelen, esetleges
tulajdonságok (pl. egy meghatározott börszín), miáltal alárendelés jönne létre a “létezö”
fogalmának több faja, pl. a szubsztancia és a minöség alá. Egy más okot az egészröl és a
részekröl szóló tana szolgáltatott. Arisztotelész ugyanis azon a nézeten volt, hogy míg az
egész valóságos, a részek
csak lehetöségként léteznek, mihelyt viszont ezek
valóságossá válnak, az egész a puszta lehetöségbe süllyed vissza. Ez azt jelentené, hogy
egy gondolkodó szubsztancia, mihelyt megszünik gondolkodni, másvalamivé változnék át.
Ez azonban ellentmond a tapasztalásnak. A nehézséget Arisztotelész szerint csak úgy
szüntethetjük meg, hogy a szó tulajdonképpeni értelmében létezönek csak a
szubsztanciát tartjuk, amit gondolkodás esetén olyasvalami egészít ki, ami nem a szó
tulajdonképpeni értelmében, hanem csupán esetlegesen létezö (a gondolkodás).
A középkorban ezeket az arisztotelészi gondolatokat az “analogia entis” tanává
bövítették ki, mely elsösorban a transzcendens Isten és a földi világ viszonyára
vonatkozott. Amennyiben ennek kapcsán nem irracionális indítékok voltak mérvadók, mint
pl. a panteizmustól való félelem és az a törekvés, hogy az abszolútumot a lehetö
legnagyobb távolságba helyezzék a világtól, hanem logikus okok, – annyiban változatlanul
az arisztotelészi megokolásra voltak rászorulva.
Brentano ezt a megokolást nem tartja helytállónak. A specifikus különbségek
keresztezödése szerinte nagyonis lehetséges. Ha az ítéleteket elöször igazakra és
tévesekre osztjuk, azután evidensekre és vakokra, akkor kombinációs lehetöségekként
evidens igazakat és vak igazakat nyerünk. Hogy egy egész nem állhat valóságos
részekböl, éppíly kevéssé látható be; valójában e feltételezés értelmében kontinuumok
lehetetlenek lennének és az az abszurd következmény állna elö, hogy egy roppantul nagy
egységes valami, ami – tegyük fel – köbkilométerek millióiból tevödnék össze,
szubsztanciális változáson menne keresztül, ha akár legkisebb darabkáját is valamelyik
végén leválasztanánk róla.
Ílymódon Brentano arra a felfogásra jut, hogy van egy legfelsöbb általános
fogalmunk, melyet egyértelmüen alkalmazhatunk Istenre és a világra, pszichikai és fizikai
dolgokra, szubsztanciára és akcidensre és melyet a “létezö”, “realitással rendelkezö”,
“dolog”, “valami” szinonim kifejezésekkel jelölhetünk. Kétségkívül felvetödik azonban a
kérdés, hogy a “létezö” szót nem használjuk-e gyakran olyankor, amikor erre a dolog felöl
jogunk nincsen vagy amikor az semminö reflexív (selbstbedeutend) funkcióval nem
rendelkezik. Továbbá felmerülhetne az a kritikus megfontolás, hogy egyáltalában nem a
“létezöt” (Seiendes), hanem a “létet” (Sein) kell igazság szerint a legáltalánosabb
fogalomnak tekintenünk; elvégre nem a lét-e az, ami a létezö sokféleségében azonosként
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ismétlödik? Ezzel a kérdéssel, amely az univerzáliák problémájára vonatkozik, fogunk a
következökben foglalkozni.
(b) Az univerzáliák problémája és a “létezö” szó jelentései
Brentano szerint igaz ugyan, hogy nemcsak olyasmire tudunk gondolni, ami létezik
(mint amikor pl. egy szárnyas krokodilusra, egy ördögre, stb. gondolunk). De ahhoz, hogy
az, amire gondolunk, valóban létezö is legyen, annak konkrét dolognak kell lennie.
Általános lényegiségek (Wesenheiten) platóni értelemben, mint a pirosság, a
háromszögüség, az ésszerüség, stb. nincsenek, de nincs lét, lehetöség, valóság,
szükségszerüség sem; olyan kifejezések, melyek látszólag ilyen lényegiségeket jelölnek,
voltaképpen nyelvi fikciók. Erre Brentano a következö bizonyítékokat hozza fel:
1. A “képzet” egységes jelentéssel rendelkezö szó és mindig “valaminek az
elképzelését” jelenti. Ezért a “valami” szónak is egységes jelentése kell, hogy legyen.
Mivel azonban nincsen közös nem-fogalom dologi és nem-dologi tárgyak (Ding und
Nichtding) számára, ezért “valami” nem jelenthet egyszer dologi tárgyat, másszor viszont
nem-dologit (pl. szükségszerüséget).
2. Ha azt állítjuk, hogy nemcsak pl. ez a dolog létezik, hanem ezenkívül még ennek
a dolognak a léte is, akkor a továbbiakban fel kellene tételeznünk ennek a létnek a létét is,
és így tovább a végtelenségig. Ezt az érvet még erösebbé teszi az, hogy Brentano szerint
aktuálisan végtelen sokaságok feltételezése értelmetlen dolog.
3. Hogyan kellene eljutnunk egy dolog létének (Sein) megismeréséhez? Az, hogy
közvetlenül szemléljük, Brentano nézete szerint túlságosan paradox feltevés, semhogy
komolyan vehetö lenne. Mint lehetöség csak az marad fenn, hogy következtetünk rá. E
következtetés premisszái azonban nem adhatók meg.
4. Ha nem csupán egy dologról, hanem még e dolog létéröl is képzettel
rendelkeznénk, akkor ennek az utóbbi képzetnek vagy a priorinak kellene lennie vagy azt
elvonás révén a szemléletböl kellene merítenünk. Az elöbbi lehetöség nem áll fenn, mivel
minden fogalmunk tapasztalásból ered. A második lehetöség szintén ki van zárva, mivel
ebben az esetben a dolog léte a dolog általánosabb fogalma lenne, noha kiindulópontunk
értelmében valami másnak kell lennie.
Ebböl esetleg arra következtethetne az ember, hogy Brentano nominalista volt. Ez
azonban a “nominalizmus” szót hagyományos értelmében véve nem állná meg a helyét.
Brentano szerint léteznek ugyan általános fogalmak, de ezek azáltal jönnek létre, hogy
egyedi dolgokra meghatározatlanul (azaz nem teljes meghatározottsággal) gondolunk.
Ennek az itt elöttem lévö piros dolognak a szemléletéböl kiindulva pl. a következö egyre
általánosabbá váló fogalom-sort alkotom meg: “piros”, “színes”, “fizikai”, “valami”,
mégpedig azáltal teszem ezt, hogy egyre több jegyet hagyok figyelmen kívül.
Ennek megfelelöen egy létezön, ha ezt a szót eredeti értelmében használjuk, csak
egy dolgot (vagy annak egy részét) lehet értenünk, mégpedig vagy egy anyagi vagy egy
szellemi dolgot. Ezzel szemben pusztán nyelvi fikcióról van szó – mely a gyakorlatban a
beszéd leegyszerüsítésének érdekében fölötte hasznosnak bizonyulhat – , ha egy
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konkrétumhoz absztraktumot képezünk, így a létezö terminushoz a “lét” szót, anyaghoz
“anyagiságot”, szellemhez “szellemiséget”, megismeröhöz “megismerést”, szeretöhöz
“szeretetet”, stb. Ugyanígy átvitt értelmü szóhasználattal van dolgunk, ha létezöröl az igazlét (Wahrsein) értelmében beszélünk, ami akkor válik nyilvánvalóvá, ha egy kérdésre
megerösítöleg azt válaszoljuk: “Úgy van.”5 A szó eredeti értelmében létezö pl. ebben az
utóbbi esetben én vagyok, aki a beszélgetö partneremtöl mondottakat helyesként ítélem
meg. Az is, hogy valami “mint gondolat” létezik, fikció; valójában az létezik, aki a
gondolatot gondolja. Mint ezek a példák mutatják, az adott esetben mindig
megvizsgálandó, hogy nincs-e egy abstraktummal dolgunk, mely a “létezö” nevet nem
érdemli meg. Így pl. tér és idö puszta absztrakciók, csak ami idöbeli és térbeli, az létezö. A
kérdés mármost az, hogy milyen értelemben beszélhetünk a létezö alapjegyeiröl és hogy
ezek mit jelentenek.
(c) A kategóriák problémája
Az, hogy lehetséges a létezöröl mint olyanról beláthatóan helytálló ítéleteket alkotni,
nem szorul további igazolásra az igazság-fogalom forrásának felderítése és az evidencia
abszolút bizonyító erejének megállapítása után. Minden ismeretelméleti problémafelvetés, mely ezen és a tudati jelenségek leíró vizsgálatán túlmegy, Brentano szemében
fölösleges és legfeljebb abszurditásokhoz vezet. Hogy valami megismerö tevékenységünk
számára megközelíthetö-e vagy e tevékenység felöl nézve transzcendens marad, azt
kizárólag magának az illetö tárgynak speciális vizsgálata mutathatja meg.
Mint minden ontológiai kérdésnél, Brentano a kategóriák problémájának
taglalásakor is elveinek megfelelöen Arisztotelész elméletéböl indul ki. Hogy ö
kategóriákon a realitás legfelsöbb nemeit értette, azt már hangsúlyoztuk. Ha pl. egy
meghatározott tárgyat különbözö mozzanatai alapján igyekszem megragadni, mint
amilyenek a minöség, a nagyság, a forma, a hely, az idöpont, akkor ezekkel a fogalmakkal
az anyagi dolgot Arisztotelész szerint mindegyik esetben más-más oldala felöl jellemzem.
Ezekböl a fogalmakból kiindulva azután egyre lejjebb tudok ereszkedni és így elérkezem a
legalacsonyabb szintü fajokhoz (piros, négyszögletes, 2 méter hosszú, stb.). De mégha
ezeket a legalacsonyabb szintü meghatározottságokat (Bestimmungen) egymással
kombinálom is, ezáltal mégsem jutok el még mindig egy konkrét dologhoz, mivel ezek a
meghatározottságok nem magát a dolgot határozzák meg, hanem csak annak egyes
jegyeit. A legvégsö alany, mely a meghatározottságokkal rendelkezik, a szubsztancia. Ez
az elsö és legfontosabb kategória, míg a többiek pusztán esetleges (akzidentelle)
kategóriákat képeznek. Az esetleges jegyekkel analóg módon a szubsztanciára
vonatkozóan is megkívánt, hogy az általános fogalomtól leereszkedjünk az utolsó, tovább
már nem differenciálható meghatározottságokig, melyek azonban érzékileg már nem
észlelhetök.
5

Mivel magyarban az állítmánykiegészítö melletti “lenni” segédigét, a kopulát jelen idöben általában nem
használjuk (“Unokám gimnazista” = Mein Enkel ist Gymnasiast), magyarban nem feltétlenül világos, hogy a
kopula is eredetileg létezést, létet fejez ki. (A ford. megjegyzése.)
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Brentano ennél a tételnél kezdi meg kritikáját. Elöször is számára az akcidens (pl.
egy meghatározott szín) nem absztrakt jegye egy dolognak – hiszen ilyen absztrakt részek
az ö elmélete szerint épphogy nem léteznek –, hanem a mindenkori egész, mely magába
zárja a szubsztanciát. Ezt “esetlegesen vonatkozónak” (Akzidentalrelatives) vagy
“modálisan magába foglalónak” (Modalbefassendes) is nevezi. A szubsztancia fogalma,
csakúgy, mint az akcidensé, felfogása szerint nem apriorisztikus természetü, hanem a
belsö és külsö érzékelésböl merítjük mind a kettöt. Arisztotelésszel szemben
mindenekelött kifejti, hogy minden akcidensnek a maga részéröl szintén lehet akcidense;
az egyetlen feltétel az, hogy legyen adva egy legvégsö alany. Így zárja magába pl. a
megismerö instancia alanyként az ítélkezöt, ez alanyként a képzetalkozó instanciát, ill. az
utóbbit modálisan magába foglalja az ítélkezö, ezt pedig a megismerö instancia.
A kategóriák azok a különbözö módok, ahogy egy alany az esetleges egészben
bennfoglaltatik. A szubsztanciális meghatározottságok ennek kapcsán azok, amelyek nem
cserélödhetnek ki anélkül, hogy az egyoldalúan leválasztható alany – azért egyoldalúan,
mert az alany életképes akcidens nélkül, ez viszont amaz nélkül nem az – individualitását
ne változtatná meg. Minden leválasztott szubsztancia legalábbis két fogalomsor alá kell,
hogy tartozzék; mindaz ugyanis, ami reális, idöbéli és ezért egy abszolút idöfajtát
(Zeitspezies) kell felmutatnia. Ez azonban nem elegendö, mivel minden létezö ugyanazzal
az idöbéli meghatározottsággal rendelkezik,6 egyben azonban minden mástól egyedi
módon különbözik is. Mivel Arisztotelésznek – feljebb említett nézete miatt, miszerint a
specifikus különbségek keresztezödése lehetetlen – vissza kellett utasítania több, mint
egy szubsztanciális meghatározottság jelenlétét egy és ugyanazon dologban, ezért
feltételezett egy sajátos individualizáló princípiumot, az anyagot, mely feltételezését
azonban számos össze nem illö vonás terheli meg.7 Ez a konstrukció fölöslegessé válik,
ha – mint feljebb megtörtént – feltételezzük, hogy a szubsztanciális meghatározottságok
száma több lehet egynél.
Brentano szerint mármost a legvégsö szubsztanciális különbségeket nem észleljük
sem a belsö, sem a külsö érzékelésben. Ez már abból is következik, hogy nem
rendelkezünk abszolút idöszemlélettel. Hozzájárul még ehhez az is, hogy a tudat
egységes volta mint olyan nem jelent cáfolhatatlan utalást egy pszichikai lélekszubsztanciára, hanem ellentmondás nélkül összeegyeztethetö lenne e szubsztancia testi
mivoltával. Ha azonban közvetlenül még azt sem tudjuk, hogy annak a végsö alanya, ami
a belsö érzékelés számára adva van, testi vagy szellemi (= lelki) természetü-e, akkor ez
az alany nem lehet adva egyedként sem, hanem csak mint valami általános. Ha mármost,

6

Brentano elmélete szerint csak a szorosan véve pillanatnyi tekintendö létezönek, tehát mindig az, ami
egyidejüleg létezik.
7 Például a következö: vagy úgy áll a dolog, hogy az anyag numerikusan egy, és akkor nem látható be,
hogyan származhat belöle numerikus sokaság azáltal, hogy meghatározottságok társulnak hozzá, melyek
önmagukban nem individualizálnak. Vagy pedig az anyag maga már numerikus sokaságból tevödik össze
és akkor a probléma csupán egy fokkal hátrább tolódik; ez esetben ugyanis éppen az a kérdés, hogy mi
aprózza fel ezt az anyagot sokasággá.
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mint ahogy nyomban ki fogjuk mutatni, a külsö érzékelés is csak általános dolgokról
tanúskodik, akkor felvetödik a kérdés, hogyan jutunk arra a felismerésre, hogy csak egyedi
dolgok léteznek.
Az egyedi fogalma nem más, mint a fogalma olyasvalaminek, melynél további
differenciálás ki van zárva. Ha mármost léteznék valami, ami általános lenne, akkor ez azt
jelentené, hogy egy dolgot minden hozzátartozó meghatározottságának megfelelöen, azt
teljességgel kimerítve gondolnánk és egyben egy mindezek vonatkozásában vele teljesen
azonos dolgot is gondolhatnánk, amelynek viszont ennek ellenére valami másnak kellene
lennie. Ez azonban ellentmondás, mivel minden egyes részmeghatározottság azonossága
esetén ugyanarról a dologról kellene, hogy szó legyen.
A külsö érzekelés minöséget tár elénk, mely idöbelileg és térbelileg meghatározott,
melynek léte mint olyan nem áll minden kétségen felül és ezért csak induktíve tehetö
valószínüvé. Az anyagi dolog (Körper) szubsztanciális meghatározottsága a térkontinuum, mely a minöségtöl (pl. a színtöl) modálisan magában foglalt leválasztható rész.
Üres terek feltételezése ezért önmagában nem ellentmondó; hiszen minden minöség csak
valami térbelinek esetlegességgel rendelkezö kibövülése. Abszolút térkülönbségek
(Ortsspezies) éppoly kevéssé adottak a számunkra, mint abszolút idökülönbségek; mi
ugyanis csupán az anyagi dolgok közötti relatív különbségeket észleljük távolságukat és
irányukat illetöen. Már ebböl következik, hogy a külsö érzékelésben is kizárólag általános
dolgok (Universelles) vannak számunkra adva. Kantnak azt az állítását tehát, hogy az
értelem általános dolgokat gondol, az érzékelés (Sinnlichkeit) egyes dolgokat szemlél,
Brentano kétségbe vonja. Érzékeinkkel is elvileg csak általános dolgokat fogunk fel.
Jelentösek mindezen kívül Brentano vizsgálódásai a viszonyulás fajait illetöen. A
legfontosabbak: a viszonyulás az intencionalitás értelmében (a tudata valaminek), a
kauzális viszonyulás (minden változást okozott valami), továbbá azon viszonyulások,
melyeknél egy egész mint részt zár valamit magába (mindenekelött a kollektívumok, a
kontinuumok és mindaz, ami modálisan foglal valamit magában) és végül újfent a
kontinuum, amennyiben annak részei egymástól távolállva is viszonyulnak egymáshoz.
Ennek kapcsán minden esetben arra kell figyelmeznünk, hogy hol van igazi névvel
dolgunk és hol nincsen. “Egész” pl. igazi fogalom, “rész” azonban nem az, mivel az, amit
“résznek” nevezünk, megszünhet résznek lenni anélkül, hogy megváltoznék, ezzel
szemben az egész mint egész nem szünhet meg anélkül, hogy legalábbis egy részét
tekintve reálisan meg ne változnék. Ugyanígy “okozat”, ellentétben az “okozóval”, fogalom
(s ezért a kauzalitás alapfogalma a konkrét okozás és nem az ok); az ugyanis, hogy
valami okoz-e valami egyebet vagy sem, semmiképpen sem csak töle magától függ; ezért
az, hogy okoz valami mást, nem rá jellemzö meghatározottság, az okozott számára
viszont a maga mástól való okozottsága lényeges momentum.
E fejezetet lezárandó, még azt szeretnénk kiemelni, hogy Brentano Hume-mal
ellentétben úgy véli, ki tudunk mutatni olyan élményeket, melyekböl igenis elvonjuk a
kauzalitás fogalmát, így azt pl., hogy egy zárótételben levont következtetés a
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premisszákból folyik, vagy azt, hogy a cél akarása az eszköz akarását vonja maga után.
Nem kétséges azonban, hogy ebben még nem foglaltatik benn a kauzalitás általános elve,
mely szerint minden változás egyben okozottság.
E néhány utalással be kell fejeznünk Brentano rendkívül érdekes és általában túl
kevés figyelemre méltatott vizsgálódásainak megtárgyalását a kategóriák problémájával
kapcsolatban.
3. Az erkölcsiség megismeréséröl szóló tan
A probléma, hogyan ismerhetjük meg azt, aminek lennie kellene, a nagy
gondolkodókat kezdettöl fogva éppúgy izgatta, mint az a kérdés, hogyan ismerhetjük meg
azt, ami van. Brentano elmélete az erkölcsi megismerésröl több vonatkozásban pontos
analogonja igazság-elméletének és csak azzal való összefüggésében válik érthetövé.
Brentano itt is mintegy két fronton harcol: egyrészt fellép az erkölcsiség szubjektivisztikus
és relativisztikus szétporlasztása ellen, mely legtöbbször azon filozófusoknál válik
nyilvánvalóvá, akik megkísérlik az etikai értékelés folyamatát pszichológiai
törvényszerüségekböl vezetni le, amilyenek a tekintélyektöl való félelem, az érzelemátvitel a célról az eszközre,8 az érzelmek ragályos volta, stb. Másrészröl elzárkózik
azoktól a kísérletektöl, melyek az erkölcsiség abszolút voltát megmentendö, gondolati
fikciókhoz folyamodnak, mint pl. Kant a kategórikus imperatívuszhoz.
A figyelemreméltó rokonság az ítéletalkotó és az érzelmi magatartás között, mely a
mindkét oldalon fellépö polaritásban nyilvánul meg, ott az ellentétben állítás és tagadás
(elismerés és elvetés) között, itt az ellentétben szeretet és gyülölet (tetszés és
nemtetszés) között, kézenfekvövé teszi a kérdést, vajon az evidens, más szóval az
önmagukban helyesként jellemzett ítéleteknek nem felel-e meg valami az érzelmi
szférában. Brentano ténylegesen úgy vélekedik, hogy megállapíthatók a szeretetnek és a
gyülöletnek oly aktusai, melyeket önmagukban helyesként jellemzünk. És mivel a szeretet
és a gyülölet nem más, mint egy általános név pozitív és negatív értékelések számára,
bennük rejlik jogosult értékítéleteink forrása.
Ahogy ítéleteinknek mindig igazaknak vagy téveseknek kell lenniök, ugyanúgy
értékeléseink is vagy jogosultak vagy jogosulatlanok. A fájdalom megéléséböl nyerjük a
“fájdalom” fogalmat és ez belölünk elutasítást (tágabb értelemben vett “gyülöletet”) képes
kiváltani, melyet helyesként ítélünk meg. Az ilyesfajta, jogosultságukat már önmagukban
hordozó állásfoglalásokból nyerjük értékismereteinket. Ezeknél spontánul belátható
(evidens) értékítéletekröl van szó, melyek apodiktikus evidenciával rendelkeznek. Tudjuk
már, hogy Brentano felfogása szerint az apodiktikus ítéletek valójában tagadó mondatok.
Így van ez itt is: “a fájdalom negativ érték (Unwert)” nem jelent egyebet, mint azt, hogy
lehetetlenség, hogy valaki, aki fájdalmat érez, fájdalmát valaha is igazi szeretettel
szerethesse. Hogy egyáltalában van-e olyasmi, mint fájdalom és fájdalmat érzö ember,
arról ez az ítélet éppoly kevéssé állít bármit is, mint a háromszög szögeinek összegéröl
8

Pl. az ellenszolgáltatás céljából tett szolgálatok esetében. Megszokás alapján, így a vélelem, kialakult egy
törekvés másoknak akkor is szolgálatot tenni, ha viszonzás részükröl szóba sem jön.
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szóló tétel arról, hogy háromszögek léteznek-e. Továbbá itt is áll az, hogy a fogalmak (pl.
a fájdalomé) kivétel nélkül tapasztalásból erednek, az arra alapított értékítéletek (értékaxiómák) viszont közvetlenül meggyözöek, tehát a priori jellegük van.
A mondottakból egyben az is következik, hogy a “jó” (“értékes”) és a “rossz” nem
reális praedicatumai bárminek is, mint ahogy ez analóg módon a “létezö” és “nemlétezö”
fogalmakat illetöen sincs így. “A megismerés a javak egyike” (avagy: “érték”) annyit tesz,
mint: “Senki, aki szívesen szerez ismereteket (azonos értelmüen fogalmazva: “... szereti a
megismerést”), nem szeret helytelenül”.
Ténylegesen azonban az értékelés esetében egy olyan fenoménbe ütközünk,
melynek az ítéletek területén nem felel meg semmi sem: igaz és téves ui. kontradiktórikus
ellentétet alkotnak, melyek között átmenet nem lehetséges – értelmetlenség ugyanabban
a vonatkozásban “igazabb” vagy “tévesebb” ítéletröl beszélni –, az értékek területén
viszont nagyon is van értelme annak, hogy “jobbról” vagy “rosszabbról” beszéljünk. Söt:
csak ha tekintetbe vesszük az efféle értékkülönbségeket, lépünk be a szorosabb
értelemben vett erkölcsiség területére; hiszen sokféle fajtája létezik a “jónak”,9 és
pontosan az a kérdés, hogy konkrét esetben mit kell választanunk, azaz melyik lehetöség
a jobbik.
Mint ahogy a “jó” és “rossz” fogalmait a szeretet és a gyülölet aktusaiból nyertük,
úgy a “jobb” és a “rosszabb” fogalmai sajátos preferáló aktusokból vagy az összehasonlító
szeretés aktusaiból származnak (ezek a logika területén a predikatív ítéleteknek felelnek
meg,10 míg az egyszerü szeretet aktusai a lét-ítéletek analogonjait képezik). Csakúgy,
mint az elméleti ítéletek és az egyszerü szeretet-aktusok, az elönyben részesítö aktusok is
lehetnek vakok vagy helyesként jellemzettek. Az utóbbiak tapasztalásból nyert fogalmaink
összehasonlításán alapulnak. Így pl. az összehasonlítás egy vak és egy evidens ítélet
között11 képezi az alapját annak, hogy ezt amazzal szemben helyesként jellemzett
preferenciával elönyben részesítjük.
Az egyszerü érték-axiómákhoz tehát az elönyben részesítés axiómái társulnak.
Legvégsö oka annak, hogy ezeknek elméleti területen semmi nem felel meg, abban rejlik,
hogy a jóságnak ugyan vannak fokozatai, de a létnek nincsenek. Ehhez az értékek
területének további sajátosságaként hozzájárul még az is, hogy itt lehetséges
közömbösség bizonyos értékekkel szemben, ami az értékelö állásfoglalás lehetetlenségét
implikálja (pl. az anorganikus természet folyamataival szemben).
Ténylegesen az elönyben részesítésnek csak bizonyos igen általános axiómái
állíthatók fel. A három közvetlen bizonyossággal rendelkezö eset a következö: ha valamit
elönyben részesítünk, amit jónak ismertünk meg, azzal szemben, amit rossznak, továbbá,
ha egy jóként megismert valami létét annak nemlétével szemben, ill egy rosszként
9

Mindig szem elött tartandó, hogy itt (Brentano felfogásának megfelelöen) gyakran leegyszerüsítve fejezzük
ki magunkat s a használt szavakat “vissza kellene fordítani” arra, amire voltaképpen gondolunk, ami
azonban nyelvileg csak sokkal bonyolultabban lenne kifejezhetö.
10 Mivel itt is két fogalom viszonyáról van szó.
11 Illetve a kettejük tárgyának fogalma között. (A ford. megjegyzése.)
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megismert valami nemlétét annak létével szemben elönyben részesítjük, és végül, ha
valami jót másvalami jóval szemben elönyben részesítünk, mivel az utóbbi az elöbbinek
egy részével minden vonatkozásban megegyezik.
Olyan lény, melynek megvan a hatalma (szabadsága)12 ahhoz, hogy megvalósítsa,
amit szeret ill. elönyben részesít, praktikus lénynek nevezhetö. Ennek a szemében az
számít a legföbb praktikus elvnek, hogy lehetöség szerint elöbbre segítse a jót, s ennek a
teendöket illetö alapelvnek (Sollensmaxime) az emberek akkor felelnek meg, ha mindenki
úgy dönt, hogy az elérhetöségek közül mindig a preferenciális aktusok alapján adódó
legjobbikat választja.
Mindezek az etikai felismerések függetlenek bármifajta világnézettöl és
metafizikától. Nem az viszont a világgal szembeni speciális beállítódottság, mindenekelött
az élet igenlése és tagadása, a tettrekészség és a rezignáció. Azt a kérdést, vajon az
egyik vagy a másik a jogosult-e, az etika nem tudja megválaszolni, e célból ugyanis már
megoldottnak kell lennie annak a problémának, hogy van-e egyáltalában értelme a
világnak. Megoldást itt egyedül olyan metafizika nyujthat, mely egy legfelsöbb lény létének
problémájával foglalkozik.
4. Az Isten megismeréséröl szóló tan
(a) Az istenbizonyítékok
Kiemelkedö praktikus jelentöséggel bír az a kérdés, vajon a világ és a világ folyása
a vak véletlen játékának tekintendö-e vagy egy végtelenül bölcs és jóságos lény
produktumának, aki bennük örök rendet és harmóniát szándékozott megvalósítani. E
kérdést megválaszolandó, elöször is meg kell vizsgálnunk, hogy van-e valami, ami
feljogosít egy ilyen lény feltételezésére. Négy istenbizonyítékot tart Brentano
lehetségesnek, mégpedig a teleológikus bizonyítékot, a mozgáson, a kontingencián és
végül az emberi lélek szellemi voltán alapuló bizonyítékot. Brentano terjedelmes
fejtegetéseit, melyekben a problémákat azok legkülönbözöbb oldalai felöl vitatja meg és a
lehetséges ellenvetéseket megcáfolja, a minimumra kell összeszorítanunk s gondolatainak
csak kvintesszenciáját vagyunk itt képesek visszaadni.
Az elsö bizonyítéknak mint a világ célszerüségén alapuló istenbizonyítéknak
gyakran hallott megfogalmazása téves. “Önmagukban vett célok” nincsenek; célokról csak
akkor van értelme beszélni, ha egy célt kitüzö akarat (Zweckwille) van jelen. Ha a világ
célszerüsége már bebizonyosodott, akkor biztos az is, hogy létezik egy annak
megvalósítására irányuló akarat. Amit be kell bizonyítani, az az, hogy a világ célszerüsége
nem csupán látszólagos. A bizonyítás ílymódon három fázisra tagolódik: az elsö az utalás
a célszerüség látszatának tényleges fennállására; a második a bizonyíték, hogy ezt a
látszatot csak akkor lehet kielégítöen megmagyarázni, ha egy végtelen értelmet tételezünk
fel, és a harmadik annak bebizonyítása, hogy ama értelem rendteremtö tevékenységét a
semmiböl kiinduló teremtö müködésként kell gondolkodásunkban megjelenítenünk.
12

Ez a szabadság nem tévesztendö össze az indeterminisztikus akaratszabadsággal. Brentano maga
determinista volt.

20

Az elsö pont organikus területen könnyen megvalósítható, ha utalunk a sejtek és
szervek kölcsönös megfelelésére, ezeknek az egyed és a faj életének fenntartását
szolgáló szerepére, az ösztönös képességekre, stb., de anorganikus területen is, ha
fontolóra vesszük az anyagfajták hasonlóságát és a köztük uralkodó törvényszerü
viszonylatokat.
A teleológia látszatának magyarázataként két hipotézis jön számba: az értelem és
a véletlenszerüség feltételezése. Az elsö hipotézis elözetes (vorgängige) valószínüsége
1/2 (ti. éppoly kevés szól mellette, mint ellene); magyarázó értéke is véges (ti. nem
végtelenül valószínütlen az, hogy ez az értelem valamit eredményezzen). Szorzatként
tehát véges értéket kapunk. A véletlenszerüségi hipotézis magyarázó értéke 1, azaz az
abszolút bizonyosság (ha ugyanis az eredeti konstelláció, melyböl a világ kifejlödött, már
adva van, akkor abból minden további szükségszerüen következik); elözetes
valószínüsége azonban végtelenül kicsi, mivel pl. már a testek véletlenszerü
összetalálkozása is a térben, de még
inkább az organizmus csodálatra méltó
felépítésének létrejötte végtelenül valószínütlen. Így az összvalószínüség is
következésképpen végtelenül kicsi. Ha azonban azt a hipotézist, mely szerint a teleológia
nem csupán látszólagos, végtelenül valószínübbnek kell tartanunk, mint a
véletlenszerüségi hipotézist, ha továbbá kettejük közül csak az egyik lehet igaz, akkor
ebböl az elsö érvénye fizikai bizonyossággal folyik, mivel a reális valóságban egy
végtelenül valószínütlen eset nem következik be.
A harmadik pont abból adódik, hogy egy tetszölegesen fellelt anyag megformálása
ama értelem részéröl nem válhatott volna lehetségessé, mivel már az adott anyag
alkotóelemeinek is bizonyos rendezettséget kellett felmutatniok, hogy megformálhatók
legyenek. Nem elégséges tehát egy puszta világformáló (demiurgosz) feltételezése, aki
egy már eleve adott anyagot rendezetté formált volna, hanem ahhoz, hogy a teleológia
evilágbeli látszatát megmagyarázhassuk, egy teremtö istenséget kell feltételeznünk.
A második bizonyíték a kezdet nélküli mozgás lehetetlenségéböl elsö mozgatóra
következtet. A kezdet nélküli mozgás lehetetlenségét a következö módon lehet
bebizonyítani. Tegyük fel, hogy egy test kezdettelenül zajló egyenletes, egyenes vonalú
mozgás állapotában van. Mivel meghatározott sebességgel mozog, ezért most egy
kezdettelen vonal befutása után egy meghatározott N ponton található. Ha fele akkora
sebességgel mozgott volna, akkor még csak egy korábbi M ponthoz ért volna el. Mivel
mármost egy test ugyanannyi idö alatt kétszeres sebességgel kétszer olyan hosszú utat
tesz meg, ezért a MN távolság a fele útnak felel meg és így ugyanolyan hosszú lenne,
mint a kezdettelen vonal M-ig. Az M és N pontok között tehát lenne egy olyan vonal, mely
egy végtelen vonallal lenne azonos, azaz egy kezdettel és véggel rendelkezö véges vonal
azonos lenne egy kezdettelen, végtelen vonallal, ami belsö ellentmondást jelent. Ezért a
kezdet nélküli mozgás feltételezésének magának abszurdnak kell lennie, lehetséges
feltételezésekböl ugyanis nem következhetik valami, ami abszurd.
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A kontingencián megforduló bizonyíték az abszolút véletlen lehetetlenségéböl indul
ki. Abszolúte véletlenszerü létrejötte és megszünte valaminek lehetetlen. Ez esetben
ugyanis minden pillanatban éppoly könnyen lehetséges lenne hirtelen átcsapás (Wechsel)
lét és nemlét között, mint a lét és a nemlét további fennmaradása. Az átcsapás
valószínüsége legalább 1/2 lenne. Ugyanakkor azonban hirtelen átcsapás végtelenül
nagyobb ritkaságú lenne, mint a lét és a nemlét fennmaradásának esete, mivel az
átcsapás egyetlen idöpontban történik, két idöpont azonban nem követheti egymást,
hanem egy bizonyos idötartam kell, hogy elválassza öket. Ellentmondó azonban feltenni,
hogy minden idöpontban a lét és a nemlét egymásba való átcsapásának a valószínüsége
1/2 legyen, míg az idöpontok összességében végtelenül több idöpont forduljon elö hirtelen
átcsapás nélkül, mint hirtelen átcsapással. A véletlenszerü létrejövés és megszünés
feltételezése tehát ellentmondáshoz vezet. Ugyanez áll egy olyan világtörténés
lehetöségére, mely kezdet nélküli és egészében mégis véletlenszerü lenne.
Tapasztalati világunkban semmi sem közvetlenül szükségszerü. Mindenekelött: a
testek nem lehetnek azok. Minden test lényegéhez tartozik ugyanis, hogy lokalizált.
Mármost a potenciálisan végtelen tér bármely pontja ugyanakkora valószínüséggel
lehetne testileg kitöltött vagy nem-kitöltött. Ugyanakkor a potenciálisan határtalan tér
végtelenül több helyének kellene nem-kitöltöttnek lennie, mert a dolgok végtelenségének
feltételezése Brentano szerint abszurd. Az esetlegesen létezö lelki szubsztanciákra
ugyanez a megfontolás érvényes; a pszichikai aktusokat vagy okozottként éljük meg (pl.
indítékok alapján létrejövö választásainkat) vagy bebizonyítható róluk, hogy azok (mint pl.
a hallásról, látásról, stb.). Egész tapasztalati világunk tehát egyfelöl nem abszolúte
véletlenszerü, másfelöl nem nem közvetlenül szükségszerü, hanem csupán közvetetten
szükségszerü avagy kontingens. Az a kiút, hogy talán a világon akár minden csak
közvetetten szükségszerü is lehetne, méghozzá egészen a végtelenségig, szintén
lehetetlen, akkor ugyanis a közvetetten szükségszerü dolgok egész láncolata önmagában
véve véletlenszerü lenne és az, ami az abszolút véletlen megcáfolásaként elhangzott, rá
is alkalmazható lenne. Kell tehát valaminek léteznie, ami közvetlenül szükségszerü és a
tapasztalati világhoz viszonyítva ennek transzcendensnek kell lennie.
Az eddigiekböl egyúttal az is következik, hogy ez a valami a tapasztalati világot a
semmiböl kellett, hogy létrehozza, továbbá az, hogy értelemmel rendelkezik, mivel minden
lehetséges térböl egy meghatározott részt kellett kiválasztania. Egyetlennek is kell lennie,
mivel több-mint-egy-volta valaminek (Mehrsein) különbözöséget tételez fel,13 a legvégsö
princípiumok különbözö módon zajló gondolkodása és akarása viszont egymás zavarását
jelentené. Megismerö tevékenységének tökéletesnek kell lennie, mivel önmagát közvetlen
betekintés révén és a közvetetten szükségszerüt mint belöle származót ragadja meg. A
végtelen ismeretböl végtelen szeretet következik, mivel az abszolútum abszolút ismerettel
rendelkezik a jót és a rosszat illetöen is és müködésének egyetlen indítóoka csak annak
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A megkülönböztethetetlen azonosságának leibnizi elve alapján (principium identitatis indiscernibilium).
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az ismerete lehet, ami elönyben részesítendö, mivel ellenindíték indulat vagy ehhez
hasonló alakjában létezhet ugyan véges lényeknél, végtelennél azonban nem. A végtelen
teremtö értelem továbbá mindenható, mivel mindaz lehetséges a számára, ami logikailag
egyáltalában lehetséges. Az abszolút princípium e felsorolt lényegjegyeiböl folyik végül
végtelen boldogsága, az öröm ugyanis nem más, mint szeretet, mely párosul annak a
tudatával, hogy amit szeretünk, valóságos, az abszolútum azonban tudatában van saját
maga s a töle teremtettek létének és mindent átfog szeretetével. Mint különleges jegyet ki
kell még emelnünk, hogy Brentano a hagyományos istentanokkal ellentétben a
közvetlenül szükségszerü lényben is állandó változást tételez fel. Ha az ugyanis most
felismeri, hogy 100 év múlva lesz valami, akkor 100 évvel késöbb felismeri, hogy van
valami, és 200 évvel késöbb, hogy 100 évvel korábban volt valami. A tudás e
változásának az abszolútumban analog módon megfelel benne az akarat változása.
A négy bizonyíték közül az utolsóban mindenekelött a lélek szellemi voltát kell
bebizonyítani. Descartes-tal ellentétben Brentano úgy véli, a tudat egységének tényéböl
nem szabad elhamarkodottan egy metafizikus lélek-szubsztanciára következtetni. Ezzel
szemben az utóbbi bizonyítására empirikus érvek hozhatók fel. Gondolkodásunk testi
alanyaként például csak a nagyagy jönne számításba. Az ebben megkülönböztethetö két
félteke közül egyik sem támaszthat a másiknál nagyobb igényt arra, hogy a tudati
folyamatoknak ö lenne az alanya. Ugyanazon gondolkodásnak kellene tehát kettejükben
megismétlödnie és mindegyikük kieshetnék anélkül, hogy ezzel a gondolkodás
folyamatosságát zavarná. Ez azonban ellentmondásban áll tudományos ismereteinkkel. A
funkciók felosztása az agy féltekéi között bizonyítéka tehát annak, hogy az agy részei nem
maguk képezik a gondolkodás alanyát, hanem csupán hozzájárulnak e nem-testi alanyban
végbemenö gondolkodás meghatározásához. Mivel a szellemi alany közvetlen
tapasztalásunkhoz viszonyítva transzcendens és róla csak következtetés útján lehet
tudomásunk, közelebbi jellemzöiröl nem tudunk semmit. Lehetne nulla-dimenzionális
szubsztanciának nevezni. Ez a kiterjedés nélküli lélek-szubsztancia nem jöhetett nemzés
révén a szülöi szervezetekböl létre. Preegzisztencia feltételezése ellen másrészröl az szól,
hogy semminö tapasztalat nem utal erre, noha különben késöbbi élményeinket mindig
befolyásolják a korábbiak. Így mint lehetöség csak az a feltételezés marad fenn, hogy a
lélek-szubsztanciát egy teremtö princípium hozta létre.
(b) A theodicaea
A régi kérdést, vajon hogyan hozhatók összhangba a világ bajai a világ
teremtöjének végtelen tökélyével és jóságával, Brentano is újra felveti. Úgy véli, képes ezt
optimista értelemben megválaszolni. Itt kétségkívül sok minden homályban marad, de
mást már eleve nem is várhatunk, mivel a végtelen értelem mögött a magunk véges
értelmének szükségképpen végtelen mértékben el kell maradnia. Megnevezhetö azonban
néhány pozitív kiindulópont a probléma megoldása felé.
Egyfelöl meggondolandó, hogy valami közvetlenül már önmagában véve is lehet
értékes, ezenfelül azonban közvetve is, amennyiben valami más számára hasznos. Ezért
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sok baj létezhet a világon, ami a világ egészének összefüggésében megmutatkozó
hasznossága révén – mely összefüggést teljes egészében áttekinteni véges értelmünknek
sohasem sikerülhet – tökéletesen igazolt. Hogy öröm mellett szenvedés létezik, az
teleológikusan azzal magyarázható, hogy a szenvedés taszítóeröként a világ
továbbfejlödésének szolgálatában áll. Mivel a világot gondolkodásunkban a lehetö
legjobbként kell megjelenítenünk, hiszen egy végtelenül tökéletes lény produktumát
képezi, ezért e világot olyannak kell tartanunk, amit véget nem érö elöbbrelépés jellemez.
Ennek következtében nem szabad kizárólag jelenlegi állapotában szemügyre venni, mivel
ebben végtelenül elmarad amögött, amire mint célra Isten akarata a világ vonatkozásában
irányul. Ami áll a makrokozmoszra, áll a kisdimenziójú világra is, minden egyéb elött az
emberre. Mivel az erény és a tökéletesség megszerzendö valamik, ezért nincsenek
kezdettöl fogva adva. Ilyenformán Brentano úgy véli, hogy egy végtelen világteremtö
princípium létére vonatkozó bizonyítékok segélyével, azokat társítva egy vég nélkül
elöbbrelépö folyamat feltételezéséhez, amelynek korántsem kell az általunk tapasztalható
világra korlátozódnia, hanem a halálon túl más, magasabb rendü világokban tovább is
folytatódhat, lerakta egy igenlö, optimisztikus életfelfogás metafizikai alapjait.
Méltatás
Hogy Brentano tanainál egy szokatlanul sokoldalú és logikájával mélyre hatoló
gondolkodó szellemi termékeivel van dolgunk, arra minden bizonnyal annak a számára
sem kell további bizonyítékkal szolgálnunk, aki öt csak filozófiájának e rövid ismertetésén
keresztül ismerte volna meg. Vizsgálódásait mindig a lehetö legnagyobb alapossággal
végezte, gondolatmenetei világosak és könnyen átláthatók, nyelvi köntösük egyszerü és
szabatossága révén egyértelmü; e tulajdonságaikról, különösen a legutóbbiról, aligha
állíthatnók, hogy a modern filozófia általános jellemzöi.
Az ontológia körébe tartozó kérdésfelvetéseket Brentano rendkívül komolyan vette.
Legalább ugyanolyan mértékben volt ontológus, mint pszichológus és a megismerés
teoretikusa. Ennek ellenére még nem fertözte meg az a furcsa betegség, mely sok mai
ontológus körében szedi áldozatait s melyet “lét-pestisnek” lehetne nevezni: ez a
filozófusokat újra meg újra arra készteti, hogy legföképp “a létezö létéröl” beszéljenek.
Minden fiatal filozófusnak, aki ontológiai kérdések iránt érdeklödik, azt a nyomatékos
tanácsot kellene adni, hogy elöször is tanulmányozza Brentano filozófiatörténeti munkáit
Arisztotelészröl – különös tekintettel azon vizsgálódásaira, melyek a létezö különféle
jelentéseivel foglalkoznak Arisztotelésznél – és másodjára mélyedjen el Brentano
kategória-tanába, mindenekelött az ellen a feltevés ellen felhozott érveibe, miszerint
léteznék olyasvalami, mint a létezö léte. Ilyen tanulmányok után talán nem egy dolog azok
közül, melyeket a mai filozófiai munkákban magától értetödöként eleve feltételeznek, neki
kérdésesnek fog tünni.
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A létezöröl szóló brentano-i tan számos része közül, melyet vita tárgyává lehetne
tenni, egy speciális problémát ragadunk ki, mégpedig az univerzáliák problémáját.14
Brentano e kérdésben élesen és egyértelmüen anti-platonikus álláspontot képvisel.
Minden tan, mely absztrakt tárgyakat létezöként fog fel, szerinte tévtan.
Az univerzáliák prolémája ma újra erösen elötérbe lépett. E kérdés megvitatásában
föként a matematikai alapkutatás számos képviselöje vesz részt, mivel ez a probléma ott
igen nagy aktualitásra tett szert. E vita során kiderült – s ez elsö intrádára Brentano mellett
szól –, hogy a nem-platonikus alapelv tisztán logikán alapuló megcáfolása lehetetlen. A
platonisták valamennyi érvelése – jelesen a Husserlé is, aki ebben a kérdésben
Brentanoval szögesen ellentétes álláspontot képvisel – valamilyen ponton nem helytálló.
Másrészröl Brentano legtöbb fenntartása a platonizmussal szemben abban az esetben
érvényét veszti, ha az utóbbit nem oly tág értelemben vesszük, mint ahogy az Brentano
szeme elött lebegett, hanem szükebb, például matematikai értelemben: e “mérsékelt
platonisták” nézete szerint az általános tárgyaknak “létük” ugyan nincsen, de vannak
absztrakt összefoglalásaik, melyeket halmazoknak vagy osztályoknak nevezünk. Brentano
szerint a halmaz és az osztály fogalmát is el kellene vetnünk, amennyiben azok nem
értelmezhetök át egy konkrét egész fogalmává. Kérdéses, hogy lehetséges-e lemondani
egy ilyen fogalomról. Itt egy a nem-platonistáktól eleddig meg nem oldott nehézségre
bukkanunk:
A mindennapi életben csakúgy, mint a tudományban absztrakt kifejezéseket
használunk. Brentano szerint ezek csak a leegyszerüsítö
beszédmód
szolgálatában
állnak. Ha pl. olyasvalamiröl beszélünk, ami kiterjedéssel (= látszólag egy absztrakt platóni
lényegszerüséggel!) rendelkezik, akkor valójában egy kiterjedt valamiröl (tehát egy konkrét
dologról) van szó. Brentano példákat hozott fel arra, hogyan lehet mondatokat, melyekben
absztrakt lényegszerüségekre utalunk, olyanokra lefordítani, melyek már nem
tartalmazzák ezt a látszólagos utalást. Nem elegendö azonban példákat felhozni, hanem
általános érvénnyel be kellene bizonyítani, hogy minden értelmes tudományos kijelentést
le lehet olyanokra fordítani, melyekröl egyértelmüen felismerhetö, hogy nem-platonikusak.
Ilyen bizonyítékot mindmáig senki sem szolgáltatott, és egyáltalán nem is lehet elképzelni,
hogy ez a bizonyítás míly módon sikerülhetne.
A nehézség ugyanis, mely itt fellép, abban áll, hogy nemcsak sajátosságra utaló
(singulär) absztrakt kifejezések léteznek, mint pl. “szépség”, “pirosság”, stb., hanem néha
kénytelenk vagyunk olyan kifejezésekkel mint “minden” (alle) és “létezik” (es gibt),
nemcsak konkrét, hanem abstrakt tárgyakra is utalni. E két kifejezéssel nem egyes
meghatározott tárgyakat jelölünk, hanem meghatározatlan módon utalunk a feltételezett
tárgyterület tárgyaira. És hogyha ennek kapcsán “minden” és “létezik” nem-konkrét
tárgyak területét tételezi fel, akkor általában nem lehetséges az adott kijelentést úgy
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Részleteket illetöen vö. W. Stegmüller, “Das Universalienproblem einst und jetzt”; 1. rész, Archiv für
Philosophie, VI. kötet, 3/4, 192-225. o. (különösen 196 és köv. o.; 2. rész ugyanott, VII. kötet, 1/2, 45-81. o.).

25

átfogalmazni, hogy a mondat tárgya csak konkrét legyen.15 Másként megfogalmazva:
egyes absztrakt tárgyakat mint “fiktív tárgyakat” lehet ugyan nekik megfelelö fordítással az
adott összefüggésböl eliminálni; de nem lehet minden további nélkül eliminálni az
absztrakt tárgyak egy egész területének feltételezését, amit “minden” és “létezik” ilyen
alkalmazásával voltaképpen végrehajtunk.
Világítsuk meg a problémát egy példa segítségével! Frege, a 19. század
legjelentösebb logikusa, megkísérelvén definiálni a természetes számot, nehézségbe
ütközött, amikor a “stb.” kifejezést akarta volna precizírozni. Ha ugyanis azt mondjuk, a
természetes számok sora így hangzik: 1, 2, 3, 4, stb., akkor a “stb.”-t pontos jelentéssel
kell ellátni. Tételezzük fel, hogy az 1es szám és bármely szám követö száma már
definiálva van. Ez esetben az “x természetes szám” fordulatot Frege szerint a következö
azonos jelentésüvel helyettesíthetjük be, melyet tehát a természetes szám fogalmi
definíciójának is tekinthetünk: “x minden olyan halmaz eleme, mely tartalmazza az 1es
számot és mely továbbá a bennefoglalt y számhoz az y-t követö számot is tartalmazza”.
Nem látható be, hogy ez a halmazokra általában vonatkozó utalás, mely “minden egyes
(jede) halmaz”-ban (ill. ami ugyanazt jelenti: “minden [alle] halmaz”-ban) bennfoglaltatik,
elkerülhetö lenne.
Az osztály vagy halmaz fogalmával való korlátlan operálás azonban, mint ma már
tudjuk, kétségtelenül nehézségekhez vezet, nevezetesen a halmazelmélet ún.
paradoxonjaihoz. Brentano tanítványainak ez alapot adott arra, hogy e paradoxonokban a
brentano-i felfogás indirekt megerösítését pillantsák meg, az ellentmondások ti. azáltal
jönnének létre, hogy itt fiktív tárgyakat létezöként fognak fel.16 A halmaz vagy osztály
fogalma ezért elvetendö lenne. Ez esetben azonban felvetödik egy teljességgel
megoldhatatlan probléma: mit tegyen a matematika, ha lemond erröl a fogalomról?
Minden fontos matematikai diszciplína ma a halmazelméleten alapszik és a
halmazfogalom elvetése a matematikának mint tudománynak totális összeomlását vonná
maga után.
Ezzel már utaltunk is a probléma eltolódására, mely az univerzáliák kérdése körüli
vitában ma bekövetkezett: nem lehet megelégednünk azzal, hogy egy tetszés szerinti
felfogással szemben a priori érveket hozzunk fel, hanem mindenekelött azt a további
kérdést kell feltennünk, vajon egy bizonyos álláspont e kérdésben összeegyeztethetö-e
azzal, hogy megörizzük a mai tudomány össztartalmát és azt a maga egészében vagy
akár részlegesen ne romboljuk szét. Az, hogy az anti-platonikus álláspont nem cáfolható,
nem elegendö még ahhoz, hogy el is fogadjuk, legalábbis akkor nem, ha elismerjük azt a
követelményt, hogy az univerzáliák problémájának bárminö megoldása nem szabad, hogy
fogalom- és ítéletrendszerünk olymérvü elszegényedéséhez vezessen, hogy alapvetö
15

A mai logikusok az olyan kifejezéseket, mint “minden” és “létezik”, kötött változóknak nevezik. Az említett
terület az e változók alapjául szolgáló értékterület. A platonisták és nem-platonisták közti ellentét itt abban a
kérdésben csúcsosodik ki, hogy a tudománynak elég-e, ha minden kötött változó értékterülete számára csak
konkrét tárgyak területeit tételezzük fel.
16 Így pl. B. A. Kastil “Die Philosophie Franz Brentanos” c. könyvében, Salzburg 1951, 110. o.
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tudományokat nem csupán újrafogalmaznunk, hanem elvetnünk kelljen. Ebben áll az a
nyitott probléma, melyet Brentano nem oldott meg. Mentségére felhozhatjuk, hogy ezt
eleddig senki sem oldotta még meg. De talán nem is lehet megoldani s így arra
kényszerülünk, hogy a platonizmus valamilyen formáját elismerjük. A kiút, amit ma a
halmazelmélet paradoxonjaival szembesülve pl. a matematikai alapkutatásban keresnek –
és egyéb kiútról nem tudunk –, abban áll, hogy feláldozzák a klasszikus matematika
magában való létet feltételezö platonizmusát, mely szerint a halmazok magukban létezö
képzödmények, és ehelyett megelégszenek azzal, amit konstruktív platonizmusnak
lehetne nevezni. Eszerint léteznek ugyan halmazok, de nem a gondolkodástól független
képzödményekként, hanem mint konstrukciók, melyeket az emberi szellem hoz létre.
Ezeknek pontosan meghatározott konstrukciós elveknek kell eleget tenniök s ha ezeket
betartjuk, az ellentmondások veszélye elhárítható. Az absztrakt halmazfogalomról való
maradéktalan lemondás viszont a tudás mai állása szerint kizártnak tünik.
Térjünk most át egy másik pontra. Mint már említettük, Brentano legjelentösebb
teljesítményei közé sorolandók nyelvkritikai tanulmányai és azon felismerése, hogy a
filozófiai vizsgálódásoknak nyelvelemzéssel kell párhuzamosan haladniok. Különös módon
– úgy tünik – Brentano volt az e sorok papírra vetése (1960) elötti száz évben csaknem az
egyetlen metafizikus, aki ezt az álláspontot képviselte. Ez rendkívül sajnálatos. Ma ugyan
a nyelvelemzö módszert rendkívüli intenzitással alkalmazzák, de gyakorlatilag kivétel
nélkül csak a filozófia tisztán empirisztikus irányzataiban, melyek a metafizika minden faját
elvetik. Az a gondatlanság, mellyel az ontológusok és metafizikusok táborában a
mindennapok homályosságokkal, félrevezetö nyelvtani sajátosságokkal és logikai
csapdákkal megtüzdelt nyelvét kritikátlanul átveszik és tetejébe különleges szókreációkkal még meg is terhelik, szükségképpen oda kellett, hogy vezessen, hogy
lelkiismeretesebb és alaposabb gondolkodóknál az antimetafizikus beállítódottság egyre
nagyobb tért hódított, egyszerüen azért, mert nem tudnak elzárkózni a mai empirizmus
nyelvlogikai vizsgálódásokon alapuló, a metafizika ellen irányuló érvei elöl. Brentano
filozófiája utalásként szolgálhat arra, hogy ennek nem kellett volna okvetlenül
bekövetkeznie.
Különösen angol nyelvterületen a nyelvelemzö módszert sok filozófus lényegesen
nagyobb mértékben alkalmazza, mint azt annak idején Brentano tette. Ennek során
bebizonyosodott, hogy bizonyos logikai és ismeretelméleti problémákat csak azáltal lehet
megoldani, hogy a mindennapok nyelvét teljességgel magunk mögött hagyjuk és helyébe
olyan nyelvi rendszereket állítunk, melyek meghatározott elvek alapján mesterségesen
Jelen összefüggésünkben annak van jelentösége, hogy bizonyos
épültek fel.17
nehézségek, melyek egy korábbi filozófiai elmélet keretében felléptek, némelykor
automatikusan megszünnek, ha az adott elméletet most precízebb formában vagyunk
képesek megfogalmazni. Fontos példája ennek az igazság adekvációs elmélete. A
17

A legfontosabb ilyen logikai és ismeretelméleti kérdéseket “Das Wahrheitsproblem und die Idee der
Semantik” (Bécs 1957) c. könyvemben ismertettem.
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Brentano-tól e teória régebbi változatai ellen felhozott érvek, melyeket feljebb
ismertettünk, valóban helytállóak. De ezek az érvek feltételezik, hogy ezt az elméletet
tisztán képszerü fordulatokkal írjuk le, azt mondva például, hogy az igazság “az ítélet
megegyezése a neki megfelelö tényállással”, vagy efféléket.
Mint ahogy A. Tarski lengyel logikus kimutatta,18 lehetséges az adekvációs elmélet
igazság-fogalmát tökéletes pontossággal bevezetni, ugyan nem a mindennapok nyelvére,
hanem formalizált nyelvi rendszerekre (ún. szemantikus rendszerekre) vonatkoztatva,
melyek precíz interpretációs szabályokkal vannak ellátva, – anélkül, hogy a korábban e
fogalom ellen irányuló fenntartások újra felléphetnének. Olyan kifejezések ui., mint
“megegyezés”, “tényállás”, “valóság”, az igazság-fogalom e bevezetése során
egyáltalában nem fordulnak elö.
Tarski kutatásai filozófiailag ezenfelül azért is rendkívül jelentösek, mert a töle
megalapozott és késöbb Carnaptól továbbfejlesztett szemantika keretén belül elöször válik
lehetségessé az, hogy az analitikus ítélet (vagy analitikus állítás) fogalmát kielégítö
általánossággal, egyúttal azonban maximális precizitással vezessük be. Ez a fogalom
Brentano filozófiájában rendkívül fontos szerepet játszik, különös tekintettel a formális
logikával foglalkozó tanulmányaira.
E tanulmányokat illetöen szeretnénk még néhány megjegyzést tenni. Brentano
célkitüzése ezek során az volt, hogy megreformálja és föként leegyszerüsítse a
következtetési formák arisztotelészi tanát. Ez a leegyszerüsités az arisztotelészi
ítéletformák feljebb már jelzett újra-értelmezésén alapult. Így pl. a “minden A B” mondatot
Brentano a következöképpen értelmezi: “nem létezik olyan A, mely nem-B lenne”. Ezen
az alapon Brentano-nak sikerül az arisztotelészi logika valamennyi szillogisztikus alakzatát
két alapalakzatra vezetni vissza. Ezekre a technikai részletekre nem tudtunk itt kitérni19;
szeretnénk azonban legalább néhány megjegyzést tenni a belölük levont
következtetésekröl. Brentano úgy vélte, hogy ezzel bebizonyította: a formális logika
egésze kizárólag az ellentmondás tételének logikus folyománya; s ezt az álláspontot nem
egy tanítványa is átvette. E felfogás azonban kétségkívül téves.
Elöször is már a szillogisztikára nézve sem áll; ténylegesen ui. Brentano maga egy
sor további logikai princípiumot is alkalmaz: így pl. a kizárt harmadik tételét, mely nem
vezethetö vissza az ellentmondás tételére (mint ahogy az intuicionista logika rendszerei
bizonyítják, melyek az utóbbit elismerik, míg az elöbbi bennük érvénytelen), továbbá az
ún. konjunkció-kiküszöbölési szabályt (mely szerint “A és B”-böl lehet csak-“A”-ra
következtetni) és egy másik, ezzel a szabállyal analóg princípiumot; ezenkívül felhasznált
két következtetési alakzatot, melyek – felfogásával ellentétben – nem vezethetök vissza a
tertium non datur-ra; s végül kénytelen volt bizonyos behelyettesítési princípiumokat
alkalmazni, melyek egy érvényes következtetésböl egy másik érvényes következtetést
generálnak.
18
19

Tarski egyben a matematikai alapkutatás egyik vezetö képviselöje.
E brentano-i elmélet rövid és könnyen érthetö ismertetése A. Kastil-nál található (id. m., 201-205. o.).

28

Másodsorban – mint ma tudjuk – a szillogisztika a logika egészének csak nagyon
kis részét teszi ki. A szillogisztikán belül maradva nem lehet pl. a “minden ló állat”
premisszából még a “minden lófej állatfej” végkövetkeztetést sem levezetni, mivel egy
ilyen levezetéshez szükség van a relációs következtetések logikai elméletére, amely a
szillogisztikából hiányzik. Az arisztotelészi logika tökéletlenségét akkor ismerték fel,
amikor kísérletet tettek arra, hogy matematikai bizonyításokat logikailag elemezzenek;
ennek során meg kellett állapítani, hogy a legtöbb bizonyítási lépés szillogisztikusan
egyáltalában nem volt igazolható.
Ennek ellenére el kell ismernünk, hogy az arisztotelészi logika Brentano-féle
korrektúrája jelentös, tartós értékü teljesítmény marad. Sajnálatos, hogy Brentano nem
talált rá Frege-re, aki minden bizonnyal elsöként rendelkezett a logika egyfajta mind
egzakt, mind hiánytalan rendszerének átfogó koncepciójával.20 Ma már mindenesetre
általánosan elfogadott felismerés az, hogy az ellentmondás tétele távolról sem elegendö a
formális logika felépítéséhez.
Még egy szót a matematikai megismerésröl. Kanttal ellentétben Brentano úgy hitte,
hogy a matematikai felismerések, jelesen a számtaniak, analitikus jellegüek. A számok
közti egyenlöség ugyanis, pl. 4=2+2, nézete szerint azáltal tisztán logikailag levezethetö,
hogy behelyettesítjük az egyes számjegyek definícióját. “2” ugyanazt jelenti, mint “1+1”,
“3” ugyanazt, mint “2+1”, és “4” ugyanazt, mint “3+1”. Ebböl adódnék azután az egyenlet
mindkét oldalán ugyanaz az érték. Ennek során azonban Brentano ugyanazt a hibát követi
el, mint amit Frege Leibniznél kritizált. Ha a fenti egyenletben a “4” helyett végrehajtom a
megfelelö behelyettesítéseket, akkor ezt kapom: (2+1) + 1. Ha az egyenlet jobb oldalán a
második “2” helyére definícióját helyettesítem be, akkor ezt kapom:
2 + (1+1). Ahhoz, hogy ezután azt az állítást, miszerint (2+1) + 1 = 2 + (1+1),
bebizonyíthassam, szükségem van az összeadás ún. asszociatív törvényére, mely szerint
(a+b) + c = a + (b+c). Ezt a törvényt vagy axiomatikusan követeljük – amivel
természetesen feladjuk azt az igényt, hogy a számtani igazságokat logikai igazságokra
vezessük vissza –, vagy pedig a törvényt magát be kell logikailag bizonyítanunk. Az utóbbi
az ún. logicizmusban, ami szintén Frege-re megy vissza, meg is történt. Abban azonban
ismét fel kell használnunk a platóni halmazfogalmat, amit Brentano elvet.21 A számtan
megalapozását illetöen tehát csak az az alternatíva lehetséges, hogy vagy elfogadunk
egyfajta platonizmust vagy pedig elismerjük a számtan szintétikus jellegét. Mindkettö
ellentmondásban áll a brentano-i tanok bizonyos részeivel.
20

Kastil említett könyvében a modern logika törekvéseit “kusza vagy legalábbis meddö kísérleteknek”
nevezi arra, hogy “a logikai operációkat belepréseljék a matematikai operációk sémájába”, ezekkel szemben
védelmére kel a brentano-i logikának (207 és köv., 330. o.). Efféle, minden tudományos felismerés elöl
elzárkózó állásponttal egyéb nem érhetö el, csak az, hogy Brentano a logikusok körében sem lel az öt
megilletö elismerésre.
21 Még a számtan logicisztikus megalapozásán belül is nagy nehézségekbe ütközik annak a bebizonyítása,
hogy a számtan analitikus tudomány. Ehhez a bizonyításhoz ui. rendelkeznünk kell az ún. végtelenségi
axiómával, mely végtelenül sok tárgy létezését követeli. Egy ilyen tételt azonban nem lehet minden további
nélkül logikailag érvényes princípiumnak tekinteni.
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Mivel Brentano oly hevesen vitatkozott Kanttal, ehhez a kérdéshez is szeretnék
még néhány megjegyzést füzni. Valószínü, hogy Brentano nem volt méltányos Kant
filozófiájával szemben. Brentano azt állítja, hogy a Kant-féle apriorisztikus szintétikus
felismerések nem egyebek vak elöítéleteknél. Ez nem helytálló. Ha Kantot itt helyesen
akarjuk értelmezni, akkor különbséget kell tennünk terminológiai pontatlanságok és tárgyi
hibák között s az utóbbi esetben ismét különbséget kiküszöbölhetö és kiküszöbölhetetlen
hiányosságok között. Kant ténylegesen ott is szintétikus felismerésekröl (Erkenntnisse)
beszél, ahol – mint a racionális metafizika esetében – nézete szerint téves ítéletekröl van
szó. Az ilyen terminológia valóban fölöttébb célszerütlen. De igen gyorsan korrigálható, ha
figyelembe vesszük, hogy Kant az ilyen passzusokban a “felismerés” szót egyszerüen
“ítélet” értelemben használja. Valójában Kant az ítéletek kettös felosztásával, mégpedig
egyfelöl a priori és a posteriori ítéletekre, másfelöl analitikusokra és szintétikusokra, az
ítéletek egész osztályát akarja kétszeresen klasszifikálni (és korántsem csak az igaz
ítéletekét). E felosztás értelme rövidre fogva a következö. Analitikusnak az ítéletek
pontosan akkor nevezendök, ha a formális logika segédeszközei elegendöek ahhoz, hogy
igaz voltukat megállapítsuk; máskülönben szintétikus ítéletekkel van dolgunk. És az
ítéletek akkor aposteriorisztikusak, ha érzéki megismerésre vagy megfigyelésekre van
szükség ahhoz, hogy igazságértéküket megállapítsuk vagy azt legalábbis induktíve
alátámasszuk. Ha viszont e megállapításokhoz megfigyelések nem szükségesek, akkor
apriorisztikus ítéletekröl van szó. Az apriorisztikus szintétikus ítéletek tehát olyan ítéletek,
melyeknek igazságértéke végleges érvénnyel meghatározható, noha ehhez a
meghatározáshoz a formális logika segédeszközei nem elegendöek és megfigyelésekre
ehhez szükség nincsen. Fontos szem elött tartanunk, hogy itt igazságértékröl és nem
igazságról van szó. Az ítéleteknek ez az osztálya magában foglal ugyanis mind igaz
ítéleteket, mint pedig téveseket.
Kant legjelentösebb teljesítményeinek egyike abban állt, hogy az apriorisztikus
szintétikus ítéletek fogalmának e bevezetésével klasszikus módon megfogalmazta a
metafizika tudományosságának problémáját. Az a kérdés, hogy a metafizika mint
tudomány lehetséges-e, arra a kérdésre redukálódik, hogy léteznek-e apriorisztikus
szintétikus ítéletek. Ha itt bevonjuk az evidencia brentano-i fogalmát, akkor (ismét
természetesen Kant szerint) a következö helyzet áll elö: a klasszikus metafizika tételei
vagy téves (vagy legalábbis nem megokolható) apriorisztikus szintétikus ítéletek, tehát
valóban “vak elöítéletek”. Az egyéb apriorisztikus szintétikus ítéletek viszont, melyek a
matematikában és a “tiszta természettudományban” játszanak szerepet, igaz állítások.
Részben közvetlen evidenciával rendelkeznek, mint pl. a számtan és a mértan elemi
tételei (melyekröl Kant is kifejezetten állítja, hogy közvetlenül beláthatók!), részben csak
közvetett evidencia az övék – azaz érvényes logikai következtetések segítségével
levezethetök evidens princípiumokból –, mint pl. a komplikáltabb matematikai tételek vagy
a tapasztalás metafizikai elöfeltételei (így pl. a kauzalitás általános elve), mely utóbbiakat
Kant igen bonyolult módon okol meg.
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Kant kérdésfelvetését teoretikus filozófiájában tehát korántsem terheli ama
abszurditás, melyet Brentano lát benne. Kant valójában azt a feladatot tüzte maga elé,
hogy az apriorisztikus szintétikus ítéletek osztályán belül különbséget állapítson meg az
érvényes és az érvénytelen ítéletek között, vagy ahogy ezt szintén kifejezhetnénk: hogy
meghúzza a választóvonalat azok között, amelyek felismerések és amelyek nem azok
(melyeket azonban tévesen felismeréseknek tartanak). Ez a kérdésfelvetés nemhogy nem
abszurd: ismeretelméletileg ténylegesen rendkívül jelentös. Hogy a kanti megoldás
elfogadható-e vagy sem, az persze már más és igen nehéz kérdés, melynek
megvitatásához itt nem foghatunk hozzá.
Aki metafizikai megismerésre tör, annak hinnie kell apriorisztikus szintétikus
ítéletekben, ez alól maga Brentano sem kivétel. Elvégre metafizikai felismerései (pl.
Istenre vonatkozó ítéletei) tényekre irányuló felismerések kívánnak lenni s így nem
lehetnek analitikus ítéletek; az utóbbiak révén nem a valóságról tudunk meg valaha is
valamit, hanem csak bizonyos fogalmak egymás közti viszonyáról. Másfelöl viszont
ezeknek a felismeréseknek nem szabad puszta hipotéziseknek lenniök, melyek
megfigyelésekre támaszkodnak, mint pl a természettudósok feltevései a természet
törvényeiröl, hanem a priori felismeréseknek kell lenniök. Brentano metafizikájának magva
tehát apriorisztikus szintétikus ítéletekböl tevödik össze. A döntö ismeretelméleti
különbség Kant és Brentano között ilyenformán nem abban keresendö, hogy amaz
apriorisztikus szintétikus ítéleteket elfogad, míg emez öket elveti, hanem abban, hogy az
érvényes és érvénytelen apriorisztikus szintétikus ítéletek közti határvonalat másképp
húzzák meg, amennyiben Brentano szintétikus-apriorisztikus megismerést (pl. Istenre
vonatkozót) még ott is lehetségesnek tart, ahol az Kant szerint ki van zárva.
A brentano-i filozófia behatóbb megvitatásának feltétlenül kellene foglalkoznia e
filozófia minden bizonnyal legfontosabb fogalmával, mármint az evidenciáéval. Az
evidencia rendkívül nehéz problematikájába e méltatás keretein belül nem
bocsátkozhatunk bele. Csak két rövid utalás történjék itt, melyek egyfelöl elöretekintést
jelentenek a még következökre, másfelöl egyúttal egy kritikus állásfoglalás lehetséges
támpontjaira kívánnak rámutatni.
Husserlnek a következökben bemutatandó tantétele a lényeglátásról
(Wesensschau) feltehetöleg részben annak a folyománya, hogy ö az apodiktikus
evidencia brentano-i fogalmát elégtelennek tartotta. Azon ítéletekben, melyeket
apodiktikus evidenciával alkotunk meg, Brentano szerint valamit mint lehetetlent elvetünk.
Hogyan lehet azonban valami ilyenformán “fogalmilag meggyözö”? Mi itt a felismerés
forrása? Nem kell ennek vajon valami pozitívban állnia, amit a gondolkodó ember a maga
számára adottá tesz? Ha pl. evidenciával úgy ítélek, hogy mindaz, ami színes, kiterjedt,
akkor ez Brentano szerint azt jelenti, hogy azt a feltevést, miszerint létezik olyan színes
dolog, ami ne lenne kiterjedt, evidenciával mint lehetetlent elvetem. De hogyan tehetek
szert ennek a belátására, ami minden jövöbéli esetet, melyet még senki sem figyelt meg,
magában foglal? Husserl és valószínüleg még sokan mások ezt fogalmailag csak úgy
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tudták maguk számára érthetövé tenni, hogy feltételezték: ennek a belátása a szín
lényege és a kiterjedtség lényege közti viszonyra támaszkodik: az elsödleges az, hogy ez
a lényegeket involváló tényállás (Wesensverhalt) a szemléletes önadottság
(Selbstgegebenheit) állapotába kerül, míg az apodiktikusan evidens ítélet ezzel szemben
csak másodlagos valami. Brentano sohasem ismerte volna el az apodiktikus evidencia
ilyes értelmezését, hiszen ez megint csak az általános lényegiségek létezését implikálja,
amit ö a leghatározottabban elvetett. Tény azonban, hogy az ílymódon itt csak jelzett
nehézségek miatt Brentano evidencia-tanának ez a része feltehetöleg okot szolgáltatott
Husserlnek arra (ha nem is az egyetlen okot), hogy egyfelöl egyfajta platonizmusnál
kössön ki, és másfelöl, hogy feltételezze a filozófiai megismerés egy sajátos válfaját: a
lényeglátást.
Míg itt az evidencia fogalmának csak bizonyos irányú értelmezéséröl volt szó, a
rákövetkezö idöben az e fogalomban rejlö nehézségek számos más gondolkodót arra
késztettek, hogy az evidencia fogalmát teljességgel elvessék. Hogy e nehézségek nagyon
is általánosan voltak érezhetök, az már pusztán külsödlegesen megnyilvánul abban, hogy
ezzel az elvetéssel olyan gondolkodóknál találkozunk, kiknek filozófiai álláspontja
egyébiránt teljesen eltérö (pl. az ontológus N. Hartmann-nál, a transzcendentálfilozófus R.
Reiningernél és korunk szinte valamennyi empirisztikus filozófusánál). Az evidenciának
különböznie kell a puszta szubjektív bizonyosságtól, hiszen bizonyosság lehetséges a
legdurvább tévedések esetén is, evidencia nem. A bizonyosságnak vannak fokozatai, az
evidenciának nincsenek. Itt azonban felmerül a kérdés: lehetséges lehet a mi számunkra
(mint véges lények számára) több, mint bizonyosság? Vajon akkor is, ha valaki úgy véli,
valami tökéletesen evidens, nincs-e puszta bizonyosságról szó? Milyen gyakran megesik
az, hogy valaki azt állítja, valami teljesen meggyözö, és késöbb bebizonyosodik, hogy
téves! B. Russell angol filozófus annak láttán, hogy mi mindenröl nem állították már a
filozófiatörténet folyamán, hogy evidens, arra az irónikus megállapításra kényszerült, hogy
az evidens pincípiumoknak nagy hátrányuk, hogy szinte kivétel nélkül tévesek. – Valóban:
ha valaki azt állítja valamiröl, hogy evidens, és erröl késöbb mégis kiderül, hogy téves,
akkor ezt úgy kell értelmeznünk, hogy csak szubjektív bizonyosságról volt szó, ami
tévedéssel párosulhat, és nem evidenciáról. A kérdés tehát az, hogy létezik-e számunkra
egy kritérium, melynek segítségével a pusztán szubjektív bizonyosságot meg tudjuk
különböztetni a valódi evidenciától. Ha ilyen kritérium nem létezik, akkor voltaképpen
sohasem hivatkozhatunk evidenciára, mivel ez esetben nem tudjuk, hogy az evidencia
nem volt-e pusztán látszólagos (szubjektív bizonyosság, mely ugyanakkor tévedést
takart). Ha azonban feltesszük, hogy van ilyen kritérium, akkor ez úgy tünik, végtelen
visszakövetkeztetéshez vezet: azt, hogy a bizonyosság adott esetében a kritériumtól
megkövetelt jellegzetességek ténylegesen fennállak-e, azt magát nem szabad pusztán
szubjektív bizonyosság alapján megállapítanunk, hanem evidenciával.
Ezzel csak jeleztük a problémát; állásfoglalástól vele szemben tartózkodnunk kell.
Csak annyit említsünk még meg, hogy korunk különbözö filozófusai, különösen az
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empiristák és a nyelv-analitikusok táborában, nemcsak azt hiszik, hogy a Brentano-tól
feltételezett evidencia nem létezik, hanem az “evidencia” kifejezést egyenesen
értelmetlennek tartják, mert interszubjektíve érthetö módon nem adható meg, hogy ezen a
kifejezésen pontosan mi értendö. Ha ezzel szemben valaki arra kívánna rámutatni, hogy a
különbség már pusztán nyelvileg is kifejezésre jut, mivel a “bizonyos vagyok, hogy...”
fordulat a szubjektív bizonyosság kifejezöje, míg a “tudom, hogy...” fordulat legalábbis
tendenciálisan az evidencia nyelvi kifejezödésének tekintendö, akkor ezzel viszont azt
szegezhetné szembe az ember, hogy itt a “tudás” kifejezés nyelvi funkciójának
félreértelmezésével van dolgunk.22

22

Vö. W. Stegmüller, “Glauben, Wissen und Erkennen”, Zeitschrift für philosophische Forschung, X. kötet, 4, 509549. o. Az evidencia problémájával kapcsolatos különbözö nézeteket behatóbban tárgyaltam meg “Metaphysik,
Wissenschaft, Skepsis” c. könyvemben (Bécs 1954). Az ott kifejtett álláspontomat az imént említett cikk részben
meghaladja
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II. fejezet
Módszeres fenomenológia: Edmund Husserl
Husserl Brentano tanítványa volt. Töle vette át a filozófiának mint egzakt
tudománynak a gondolatát. Éppúgy végrehajtja ö is a fordulatot a tárgy felöl a pszichikai
aktus felé. Husserl számos speciális vizsgálódása során Brentano gondolatai képezik
filozofálása kiindulópontját. Késöbb azonban Kant idealisztikus filozófiájának befolyása
kétségtelenül egyre nyilvánvalóbbá válik. Föként négy vonatkozásban tapasztalható
különbség Brentano tanaival szemben: elöször is Husserl megkísérel túllépni a Brentanonál nézete szerint kimutatható pszichologizmusokon; másodjára úgy véli, be tudja
bizonyítani, hogy a Brentano-tól nyelvi fikcióknak tartott általános fogalmak ténylegesen
léteznek, és ezért fel kell tételeznünk egy logikai értelemben vett ideális (logisch-ideales)
létet; harmadsorban nekilát annak, hogy a brentanoi-i aktus-elemzések szerinte elnagyolt
és kétértelmüségekkel terhes eredményeit szubtilisabb megkülönböztetésekkel
tökéletesebbé tegye; és negyedsorban azon igyekszik, hogy egy újszerü módszerrel, a
lényeglátással (Wesensschau), a filozófiai kutatást gyümölcsözö alapokra helyezze.
Ismertetésünket Husserlnek a logikában uralkodó pszichologizmus és empirizmus ellen
folytatott harcával kezdjük meg, mivel minden további erre épül.
1. Az igazság abszolút volta
A pszichologizmus elleni harcának kiindulópontjaként Husserl kidolgozza a tiszta
logika mint elméleti diszciplína eszméjét. A Husserltöl pszichologizmusnak nevezett
irányzat azt állítja, hogy a logika a helyes gondolkodás technikájának tana, a logikai
törvények gondolkodásunknak empirikus pszichológiai elemzés útján nyert reális törvényei
s igaz az, ami ezeknek a gondolkodási törvényeknek megfelel; ha az utóbbiak más
természetüek lennének – és elvben lehetnének azok –, akkor az igazság fogalma is
teljesen más lenne.
Husserl mindenekelött kimutatja, hogy minden technikát tárgyazó tan (Kunstlehre)
egy normatív diszciplína speciális esetének tekintendö; ahhoz, hogy megvizsgálhassuk,
mi a teendö egy bizonyos cél (a helyes gondolkodás) elérésére – erre tanítanak
voltaképpen a technikát tárgyazó tanok –, mindenekelött fel kell állítanunk azokat az
alapnormákat, melyekkel összemérve kell megítélnünk a célokat. Így pl. csak akkor, ha
már az élvezet (Lust) állapotának fenntartását és növelését mint „a“ jót, tehát mint normát
felállítottuk, tehetjük fel a kérdést, hogy a tárgyak míly feltételek mellett nyujthatnak
lehetöleg minél nagyobb élvezetet. A normatív tudományokat mármost a maguk részéröl
elméletiek alapozzák meg, melyek nem azt mondják meg, hogy mi az, aminek lennie kell,
hanem azt, hogy mi van. A viszony ugyanis norma és normírozott dolog között a
meghatározó és a meghatározott közti viszonynak speciális esete. Így az a normatív tétel,
hogy „A-nak B-nek kell lennie“ (A soll B sein), a következö elméleti tételt tételezi fel: „Csak
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egy A, mely B, rendelkezik a C tulajdonsággal“. Ha megfordítva az utóbb említett formájú
tétel az, amelyik áll, és C pozitív értékü, akkor belöle a következö normatív tétel
következik: „Csak az olyan A, mely B, tekintendö jónak“, s ez azonos a fent említett „A-nak
B-nek kell lennie“ tétellel. Ha pl. a következö elméleti tételem van: „Csak belátáson alapuló
ítéletek felismerések“, akkor mihelyt a felismerés logikai értékként lép fel, létrejön a
normatív tétel: „Ítéleteknek belátáson alapulóknak (evidenseknek) kell lenniök“, és csak
most kereshetjük meg a technika-tan értelmében azon pszichológiai elöfeltételeket,
melyeknek adva kell lenniök, hogy belátáson alapuló ítéletek egyáltalán lehetségessé
váljanak.
Ugyanez áll a logikára általában. Elöször egy elméleti diszciplínán belül meg kell
találnunk az „igazság“, „ítélet“, „definíció“, stb. fogalmakat megalapozó a priori tételeket,
hogy azután levezethessünk belölük normatív logikai alapelveket és a továbbiak során
praktikus technikai szabályokat állíthassunk fel. Ezen elméleti a priori tételek
összrendszerét nevezi Husserl “tiszta logikának“.
A pszichologizmus ezzel szemben azon a nézeten van, hogy semmi okunk egy
ilyen normatív diszciplína elismerésére. Legkülönbözöbb variációk formájában arra
hivatkozik, hogy a gondolkodás és a megismerés pszichikai folyamatok s a logikának
ezért pszichológiai törvényszerüségekkel van dolga. Husserl három lépésben cáfolja meg
a pszichologizmust, amennyiben elsö helyütt rámutat e tan abszurd következményeire,
másodhelyütt kifejti, hogy az radikális szkepszisbe torkollik és harmadhelyütt felfedi a
pszichologizmus elöítéleteit.
(a) A pszichologizmus empirisztikus következményei
A pszichológia tény-tudomány. Az ilyen tudományoktól felállított törvények csupán
hozzávetöleges szabályszerüségekröl tudnak kijelentéseket tenni, de tévedhetetlenségre
sohasem formálhatnak jogot. Mármost a logikai princípiumokat, a zárókövetkeztetés
szabályait, a valószínüség tanának alapelveit, stb. abszolút egzaktság jellemzi, mely
empirikus úton soha nem lenne elérhetö. Ha tehát valaki azt állítaná, hogy a logikai
törvények a gondolkodás természeti törvényei, akkor vele szemben arra kellene utalni,
hogy természeti törvényekre sohasem tudunk közvetlen belátás útján szert tenni, hanem
mindig csak tapasztalati úton végrehajtott indukció révén. Ezért ezeknél csak puszta
feltevésekröl lehet szó.
A logikai alapelvek természeti törvények értelmében vett interpretációja esetén
ezeket is feltevéseknek kellene tekintenünk. Az ellentmondás tétele ez esetben azt
jelentené, hogy felteendö, miszerint két kontradiktórikus ítélet közül az egyik igaz, a másik
téves, a Barbara-módusz azt jelentené, hogy ha a „minden A – B“ és „minden B – C“
tételek helyesek, akkor felteendö, hogy minden A is C, ami mind értelmetlenség, mivel itt
apodiktikus evidenciával van dolgunk. S végül: a logikai törvényeknek, ha pszichikai
tényszerüségekböl származnának, pszichikai történéseket uraló törvényeknek kellene
lenniök és implikálniok kellene a pszichikum létét, ami azonban nincs így; semminö logikai
törvény nem vonatkozik ugyanis a lelki életre.
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(b) A pszichologizmus mint szkeptikus relativizmus
Az elképzelhetö legsúlyosabb vád, ami egy elméletet érhet, a szkepticizmus vádja;
az elmélet ez esetben tagadja ugyanis bármifajta elmélet lehetöségének evidens
feltételeit, kétségbe vonja tehát tartalmát tekintve azt, amit saját érvényének támaszaként
feltételez. Speciális formája ennek a relativizmus, amely Protagorászt követve azt állítja,
hogy minden dolog mértéke az ember, mégpedig vagy az egyedi ember vagy az ember
mint faj vagy egyáltalában minden szellemi lény.
A pszichologizmus a speciális relativizmus vagy antropologizmus sajátos formája,
mivel azáltal, hogy a logikai törvények természettörvényszerü jellegét vallja, voltaképpen
ragaszkodik egy más törvényeknek engedelmeskedö másfajta gondolkodás elvi
lehetöségéhez. Ez a specifikus relativizmus különbözö okoknál fogva értelmetlen. Egyfelöl
azon folyománya miatt, mely szerint a gondolkodó lények minden egyes faja számára az
igaz, ami gondolkodási törvényeiknek megfelelöen igaznak kell, hogy számítson. Ez a
folyomány ugyanis abban állna, hogy egyazon ítélet tartalma az egyik faj számára igaz, a
másik számára téves lehetne. Mármost azonban evidens módon lehetetlen, hogy egy
ítélet tartalma egyszerre rendelkezzék az „igaz“ és a „téves“ praedicatummal. Nem
lehetséges, hogy az egyik ember számára az az ítélet legyen igaz, hogy „van Isten“, egy
másik számára viszont az, hogy „nincs Isten“. Az, hogy az igazság fogalmát a „számára“
névutóval kössük össze, értelmetlen dolog; ami igaz, az abszolúte és „önmagában véve“
(„an sich“) igaz.
Továbbá: egy faj természete tény s így egyedi és idöbelileg meghatározott. Ha
tehát az igazság ezen a mindenkori természeten alapulna, akkor az igazság maga is tény
lenne s így idöbelileg meghatározott. Az igazságok akkor okok és okozatok lennének. Az
ugyan mármost kétségtelen, hogy a reális ítéleti aktus, melyet foganatosítok, amikor
kimondom azt az ítéletet, hogy „8+6=14“, okozott valami, de nem az ennek az ítéletnek a
tartalma, mely egy idötlenül érvényes ideális viszonylatot fejez ki.
Egy további érv: az igazság visszavezetése az emberi konstitúcióra oda vezetne,
hogy e konstitúció nélkül igazság nem léteznék. Az a tétel azonban, hogy „nem létezik
igazság“, már önmagában véve abszurdnak bizonyul, mivel azonos azzal a tétellel, mely
szerint „létezik az az igazság, hogy nem létezik igazság“. Tehát az elöfeltételezésnek is, ti.
az igazság gyökereztetésének a specifikusan emberi természetben, abszurdnak kell
lennie.
Legvégül értelmetlenség adódik abból, hogy az igazság relativitása a világ létének
relativitását vonja maga után; nem lehet ui. az igazságot relativálni és tárgyát ennek
ellenére abszolúte létezöként állítani be. Még az az állítás is téves lehetne, hogy „én
vagyok“, ti. pontosan akkor, ha olyan lenne a természetem, hogy ezt az állítást tagadnom
kellene. Ílymódon a világ természete az azt megítélö lények természetétöl függene.
Másrészröl viszont a gondolkodó lények konstitúciója a maga részéröl a világ fejlödésének
produktuma kell, hogy legyen. Ebböl az a paradoxon fakad, hogy a világ az emberböl
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származik s ugyanakkor az ember a világból, hogy az ember Isten teremtöje s Isten az
emberé.
Így nyilvánvalóvá válik, hogy a kezdetben kézenfekvönek tünö gondolat, miszerint a
megismerés a gondolkodás, specifikusan emberi jellemzö lévén, a homo nevü faj
függvénye, minden értelmet nélkülöz. A pszichologizmus ezt a gondolatot, mely csak
következményeinek végiggondolása során bizonyul evidens módon abszurdnak, teljes
egészében vagy részlegesen beépítette elöfeltételezései sorába. Önmaga leplezi tehát le
saját tanának evidens módon abszurd voltát.
(c) A pszichologisztikus elöítéletek
Az elsö elöítélet úgy szól, hogy a gondolkodást szabályzó valamennyi elöírásnak
pszichológikusan megalapozottnak kell lennie. Ebben az állításban egy hamis elöfeltevés
már azon korábban megcáfolt feltételezésben rejlik, mely szerint minden logikai törvény
normatív. Az a tétel, hogy „ha minden tárgy, mely az A jeggyel rendelkezik, rendelkezik a
B jeggyel is, és ha valamilyen meghatározott tárgy az A jeggyel rendelkezik, akkor az a B
jeggyel is rendelkezni fog“, egyetlen szót sem mond a gondolkodás normírozásáról. A
logikai törvények nem vonatkoznak sem normírozva, sem bármi egyéb módon reális
folyamatokra (gondolatmenetekre), hanem kizárólag csak ideális tartalmakra. A logika egy
tudomány objektív, szubsztanciális tartalmából (Gehalt) indul ki, egyúttal eltekint annak
specifikus tartalmától (Inhalt) és csak azon fáradozik, ami az igazságnak s az okozati
összefüggéseknek (Begründungszusammenhänge) általában, ami a tudományos
tételeknek mint olyanoknak általános lényegéhez tartozik. Csak idötlenül ideális és
általános lényegi összefüggések képezik a tiszta logika tárgyát, semmiképpen sem
individuális, idöbeli folyamatok.
Egy további elöítéletet az arra való hivatkozás takar, hogy a logikában kivétel nélkül
képzetekkel, ítéletekkel, következtetésekkel és ezekhez hasonlókkal van dolgunk, amik
valamennyien kétségkívül pszichikai jelenségek. Hogy ez a gondolat nem helytálló, azt
már a logika és a matematika analógiája bizonyítja. A számok, szorzatok, integrálok, stb.
meghatározott pszichikai tevékenységek eredményei: az összeadásé, szorzásé,
integrálásé, stb. De senki sem rendelné ezért a matematikát a pszichológia alá. És vajon
miért? Azért, mert a pszichológia mint tény-tudomány idöbelileg lezajló pszichikai
aktusokkal foglalkozik, melyekhez többek között a számolás is tartozik, a matematika
ezzel szemben ideális egységekkel, így a számtan például fajtákkal, mint 1, 2, 3, stb. és a
tölük megalapozott, ideális törvényektöl uralt viszonylatokkal, melyek akkor is fennállnak,
ha semminö pszichikai gondolkodási aktus nem irányul rájuk. Ugyanez áll a tiszta logikára.
Ha abban képzetekröl, fogalmakról, ítéletekröl, következtetésekröl, stb. van szó, akkor
ezeken nem a pszichikai aktusok értendök, hanem a tartalmak, mégpedig mentesen a
maguk empirikus, esetleges alkotórészeitöl. Egy zárókövetkeztetés pl. semmit nem mond
sem a gondolkodási folyamatok törvényszerü lefolyásáról, sem pedig egyedi gondolati
tartalmak konkrét viszonylatairól, hanem általános, ideális törvényektöl uralt viszonyulási
formáját ábrázolja bizonyos lehetséges gondolati tartalmaknak. Ugyanígy ideális jelentés38

egységeknek tekintendök a logikában az ítéletek is. Élesen el kell tehát választanunk a
reális és az ideális tárgyakkal foglalkozó tudományokat (Real- und Idealwissenschaften);
az elöbbiek egyedi, idöbelileg meghatározott tényekben konkretizálódnak (pl. a biológia, a
történettudomány, a közgazdaságtan tényeiben), az utóbbiak ideális fajtákban (ideale
Spezies)
(pl. a logika, a matematika ideális fajtáiban). Továbbá a tudományos
megismerés minden formájánál figyelembe kell vennünk a különbséget a megismerés
élményeinek pszichikai összefüggése, a megismert dolgok összefüggése és a logikai
összefüggés között, mely egyedül adja meg az adott tudománynak egy oly egész jellegét,
amely igaz tételek okozati összefüggéseiböl tevödik össze.
Egy harmadik elöítélet abból a tényböl indul ki, hogy az ítéletben bennfoglalt
igazságot csak evidencia esetén ismerjük fel, ez azonban a gondolkodásbéli
megkerülhetetlenség sajátos bensö érzelmében nyilvánul meg; a logika tehát az evidencia
pszichológiája. De a logikai tételek valójában csak átalakítva lépnek az evidenciával
egyfajta viszonylatba. A kizárt harmadik tétele kimondja, hogy két egymásnak
kontradiktórikusan ellentmondó eset közül egynek fenn kell állnia és csak egy állhat fenn.
Csak átalakítás révén jutunk el ahhoz a tételhez, hogy két kontradiktórikus ítélet közül
evidencia csak egynél léphet fel. Az evidencia ennek kapcsán nem egy a sok érzelem
közül, hanem az az élmény, melynek során az ítélkezö tudatára ébred ítéletének
igazságára. Maga az igazság az az idea, amely az evidens ítéletben aktuális élménnyé
válik. Az az objektivitás, amit ítéletünkkel megcélzunk (das objektiv Gemeinte), evidencia
esetén maga jelenvaló; az evidencia tehát nem más, mint tudomásulvétele annak, hogy a
tölünk szubjektíve megcélzott valami (das subjektiv Gemeinte) és ez az önmagaként
jelenvaló objektivitás egybeesik. Ezért nem kerülhet ellentmondásba bárminö belátás a
mienkével; amit ugyanis igazként élünk meg, az igaz, és ami igaz, az nem lehet
ugyanakkor téves.
Az eddigiek során ismételten szó esett ideális fajtákról. Feltételezésükkel
elkerülhetetlenül felbukkan a kérdés, vajon egyáltalában jogunk van-e arra, hogy ideális
létröl beszéljünk. Husserl kísérletet tesz az ideális lét létezésének bebizonyítására.
2. Az általános fogalmak problémája
Célszerü lesz, ha az általános fogalmak problémájával kapcsolatos husserli
álláspont kifejtése elött felvázolunk egy sémát, amely e kérdés megválaszolásának
különbözö lehetöségeit tartalmazza. Ennek során, amennyiben lehetséges, meg fogjuk
említeni az adott lehetöség egy tipikus filozófiatörténeti képviselöjét, valamint az adott
lehetöség reprezentánsaként egy e könyvben megtárgyalt filozófust.
1. Az univerzáliák realista felfogása (Universalienrealismus) (egy objektív általános
lét feltételezése az egyedi dolgok mellett, mely független a szubjektív fogalmi
gondolkodástól):
a) Universalia ante res: a reális idö- és térbeli világ mellett létezik második létszféraként az ideális lét szférája (Platón, Nicolai Hartmann);
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b) Universalia in rebus: ideák léteznek ugyan, létmódjuk azonban nem független
attól, ami reális, hanem bele vannak fonódva a konkrét, reális tényekbe s folyamatokba,
„bennük“ fejezödnek ki (Arisztotelész, Max Scheler).
2. Konceptualizmus (a felfogás, mely szerint léteznek általános fogalmak, anélkül
azonban, hogy a valóságban létszerü korrelátummal rendelkeznének, ezért e felfogás
számára az „universalia in mente“ elnevezés is elterjedt):
a) Általános gondolati dolgok (Gedankendinge): a reális valóságban csak egyedi
dolgok fordulnak elö. Mi azonban nem csupán tulajdonnevekkel rendelkezünk, melyek
egyes dolgokra vonatkoznak, mint pl. London, sarkcsillag, hanem köznevekkel is, mint
háromszög, fa. Ezeken az általános neveken keresztül oly tárgyakra utalunk, melyeknek
azonos ismertetöjegyei vannak. Ehhez absztrakcióra van szükségünk, azaz arra, hogy
egyes ismertetöjegyeket leválasszunk arról a komplexusról, melyben eredetileg felléptek,
és szavakhoz kössük öket, azok általános jelentése gyanánt. Némi eröfeszítéssel sikerül
így pl. megalkotnunk egy „általános háromszög“ fogalmát, amely sem derék-, sem
ferdeszögü, sem egyenlö, sem egyenlötlen oldalú, stb., hanem egyszerre mindez és egyik
sem (John Locke);
b) Absztrakt fogalmak: egyes dolgok mellett általánosakra is tudunk irányulni
(meinen), s ez az általánosra irányulás nem vezethetö vissza az egyes ismertetöjegyektöl
való elvonatkoztatásra, mint ahogy John Locke gondolja, hanem a szellemi szemléleti
irány alapvetöen új beállítási módját jelenti (Husserl23).
3. A konceptualizmus és a nominalizmus közti pozíciók: alkotunk ugyan általános
fogalmakat, de ezek csak úgy jönnek létre, hogy egyes konkrét dolgokra többé-kevésbé
meghatározatlanul gondolunk; a fogalmi piramis csúcsán ez esetben a „létezö“ vagy a
„dolog“ fogalma áll. Azok a nevek ezzel szemben, melyek absztraktumokra vonatkoznak,
nem fogalmak, mint Husserl feltételezi, hanem pusztán nyelvi fikciók (Franz Brentano).
4. Nominalizmus (általános fogalmak nincsenek, csak általános értelemben
használt szó-jelek vannak, melyek azt a látszatot keltik, mintha léteznének általános
fogalmak, holott valójában csak egyedi képzeteink vannak):
a) Az általános jelentés mint figyelmünk teljesítménye: figyelmünk segélyével egy
szemléletes tárgyból kiemelünk egy bizonyos jegyet (pl. azt, hogy „piros“) és összekötjük
egy szó-jellel. Az ílymódon létrehozott asszociáció következtében mindig ugyanazt a jelet
használjuk, valahányszor egy tárgynak ugyanazon jegyével találkozunk, s így a szónak
általános jelentést kölcsönzünk (J. St. Mill);
b) Az általánosság mint egyedi képzeteket reprezentáló funkció: egy egyedi
képzetet felhasználhatunk arra, hogy minden hasonfajú egyedi képzetet vele
képviseltessünk (reprezentáltassunk). Ha pl. egy mértantanár a táblára rajzolt
háromszögön bemutat egy bizonyítási eljárást, akkor a bizonyítás csak azért általános
érvényü, mert ez az egyedi háromszög minden háromszöget reprezentál. Az általánosság
23

Husserl maga tanítását konceptualizmusnak nevezi. Fejtegetéseinek különbözö passzusai azonban egy
1.b)-nek megfelelö értelmezést is megengednek.
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ezért nem egy külön fogalomban rejlik, hanem abban a viszonylatban, mely egy egyedi
dolgot hasonfajú egyediségek összességével köt össze (Berkeley);
c) Az általánosság mint hasonlósági kör: egyedi dolgoknak sincsenek valójában
ismertetöjegyeik (színük, formájuk, stb.), hanem amikor egy bizonyos dolgot elképzelünk,
más hasonló dolgok tudatosulnak bennünk, az elképzelt dolog besorolódik bizonyos
hasonlósági körökbe és voltaképpen csak ezek a körök léteznek. Mivel egyedi képzetek
ilyenfajta hasonlósági körökbe sorolódnak be, ezek általános reprezentánsokként
fungálhatnak (D. Hume).
Husserl minden nominalisztikus és a nominalizmust megközelítö elmélet ellen azt
hozza fel, hogy valamenyien módszerbéli hibát követnek el, amennyiben ui. ahelyett, hogy
mindenekelött leíró módon az általánosra irányulás keretében adott tudati jelenséget
elemeznék, azonnal az absztrakciós folyamatot veszik vizsgálat alá. Legelöször magukat
a különbözö irányulási módozatokat kell leírnunk. Ezek négy fajtát alkothatnak: ha egy
egyedi jelenség A van adva, akkor foganatosíthatom az egyedi ráirányulás aktusát, amely
„e felé az A felé“ fordul; továbbá ugyanez az A jelenség alapját képezheti egy
specializálódó felfogás aktusának, mely már nem erre az A-ra , hanem „az A-ra mint
olyanra“ irányul (pl. már nem erre a piros momentumra az elöttem lévö piros golyón,
hanem a pirosságra); ezenfelül fordulhat az irányulás az egész osztály felé, így ha azt
mondjuk: „valamennyi A“ (pl. „valamennyi ember“), és végül minden közelebbi
meghatározás nélkül utalhatok „egy A-ra“ az adott osztályból (pl. „egy ember“-re). Mind e
deszkriptív különbségek fölött a nominalizmus figyelmetlenül elsiklik; föként nem veszi
tekintetbe azokat a jelentésbeli különbségeket, melyek az egyedire irányuló és a
specifikusra irányuló nevek között fennállnak. Ha „Caesar“-t mondok, akkor valami
egyedien egyszerire irányulok, ha viszont azt a mondatot ejtem ki, hogy „a négy páros
szám“, akkor nem erröl vagy arról a négy dologról mondok ítéletet, hanem a négyröl mint
általános fajtáról. Ezért mind az egyes (singulär), mind az univerzális ítéletek lehetnek
egyediek és specifikusak. A következö két egyes ítélet közül: „Szókratész ember“ és „a
három nagyobb, mint a kettö“ az elsönek egyedi, a másodiknak specifikus tárgya van;
analógikusan ugyanez áll a következö két univerzális ítéletre: „minden ember halandó“ és
„minden háromszög szögeinek összege 180º“.
Locke tézise kétségkívül értelmetlen, mivel evidens az, hogy egy háromszög csak
vagy derékszögü vagy ferdeszögü lehet, stb., mindkettö egyszerre azonban nem. A hiba
Husserl szerint abban áll, hogy a „háromszög“ név általános értelmét Locke összekeverte
egy meghatározott háromszög szemléletes egyedi képzetével. Nem vette figyelembe,
hogy a háromszög olyasvalami, ami háromszögüséggel rendelkezik, hogy azonban a
háromszög általános ideája, a háromszögüség, mellyel minden háromszög rendelkezik,
maga nem azonos egy háromszög ideájával.
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Mill és Brentano felfogásával szemben24 Husserl azt az érvet hozza fel, hogy az
individualizáló meghatározottság figyelmen kívül hagyása nem szünteti meg a gondolt
tárgy individualitását. Ha János barátomra gondolok, akkor valami individuálisra gondolok
anélkül, hogy egyúttal arra a helyre és idöpontra is gondolnék, amely öt mindenkor
meghatározza. Ha a „János“ név egyben minden individualizáló meghatározottságra is
vonatkoznék, akkor minden lépésnél, amit János tesz, a „János“ névnek jelentését meg
kellene változtatnia. Bármennyire is meghatározatlanul gondolunk egy egyedi dologra, ill.
ha figyelmünk kiemel is egy egyedi ismertetöjegyet, mind a dolog, mind a jegy egyedi
marad és nem lesz a meghatározatlanság, ill. a kiemelés által általános fogalommá.
Berkeley reprezentációs tanának Husserl azt rója fel, hogy összetéveszt két
egymástól különbözö dolgot, mégpedig egyfelöl azt, hogy egy szó-jelet, ill. egy egyedi
képzetet ugyanazon fogalomkör valamennyi egyedének reprezentánsaként fogunk fel, és
másfelöl az adott szó általános értelmét, pl. azt, hogy „minden A“.25 A második
vonatkozásban nem lehet képviseltetésröl beszélnünk; itt egy egyedi dolog [„az ember“
kifejezés, H. A.] nem más egyedi dologra [az egyes emberekre] utal, hanem alapját képezi
egy új, sajátlagos aktusnak, melynek során „minden A“-ra [„minden ember“-re] gondolunk.
Végül ami Hume-nak a hasonlósági körökre vonatkozó tantételét illeti, ez egyéb
tévedések mellett végtelen visszakövetkeztetéshez vezet. Ha ui. az absztrakt tartalmak
(pl. piros) maguk semmisek, akkor a viszonyító tartalmak, mint pl. hasonlóság, még
kevésbé lehetnek olyasvalamik, amik szemléletessé válhatnának. Arra a kérdésre
vonatkozóan azonban, hogy miként jön létre a tartalmakkal való látszólagos
szembekerülés, a megoldás elvének mindenütt ugyanannak kell lennie. Ha a választ a
hasonlóságra hivatkozva adjuk meg, akkor annak a problémának a megválaszolásakor,
hogy miként lehetséges magával a hasonlósággal való szembekerülés, vissza kellene
nyúlnunk az e hasonlóság hasonlóságával való szembekerülésre, és így tovább ad
infinitum.
A nominalisztikus elméletek eme cáfolataihoz még egy sor pozitív gondolatmenet
társul. Így pl. a nominalizmus is beszél azonos dolgokról, azonos ismertetöjelekröl, stb. Mit
jelent azonban azonosság? A dolgok közti azonosságról nem beszélhetünk anélkül, hogy
meg ne adnánk, mely vonatkozásban van szó azonosságról. Ez a vonatkozás viszont nem
más, mint annak a fajnak (Spezies) az azonossága, mely alá az egymással
összehasonlított azonos dolgok tartoznak. Hogyha magát a kérdéses vonatkozást a maga
részéröl olyasminek tekintenénk, amire pusztán azonosság lenne jellemzö, akkor itt is
végtelen visszakövetkeztetés jönne létre. Az azonosságot tehát egyáltalában nem lehet
másként definiálni, csak a faj identitásán keresztül. Következésképpen abszurditás az,
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Husserl expressis verbis csak Millt támadja. Ugyanez az érvelés azonban analógikusan Brentano tétele
ellen is érvényes.
25 „Az ember“ szó pl. egyfelöl minden embert reprezentál, ez a reprezentációs funkció azonban nem
tévesztendö össze „az ember“ kifejezés általános értelmével. Az elöbbi vonatkozásban létezökre utalok, az
utóbbiban jelentésre. (A ford. megjegyzése.)
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hogy a nominalizmus egyfelöl „azonosságról“ beszél és másfelöl tagadja, hogy
olyasvalami, mint a faj egyáltalán léteznék.
Végül az maga, hogy léteznek belátható igazságok, melyek ideális tárgyakra
vonatkoznak, bizonyíték az effajta tárgyak léte mellett. Ha evidens módon belátom, hogy a
hetes számnak mint ideális tárgynak tartozéka az a praedicatum, hogy páratlan, akkor ez
a tárgy nem lehet puszta fikció.
Ezzel bebizonyosodott, hogy általános fogalmaknak létezniök kell és hogy
feltételezésük korántsem vezet abszurditáshoz, mint ahogy azt gyakorta állítják, hanem ez
valójában az ellentétes nézetre áll. Ahhoz azonban, hogy tisztázhassuk az általános
jelentések lényegét és meghatározhassuk funkciójukat az intencionális élmények
összességén belül, a tudat beható elemzésére van szükség s ezt a feladatot Husserl
többszörös nekirugaszkodással meg is igyekezett oldani.
3. Az intencionalitásról, az ítéletröl és a megismerésröl szóló tan
(A tudat fenomenológiája)
(a) Az értelmek rétege (Sinnschicht) a tudatban
Brentano intencionalitás-elméletéhez kapcsolódva, Husserl mindenekelött
megkísérli a „kifejezés“ és „jelentés“ nevezetü fenomének tisztázását. A „kifejezés“
szükebb fogalom a „jel“-nél. Noha minden jel viszonyul valamihez, amit jelöl, de nem
minden jel fejez ki valamilyen „értelmet“, ami a kifejezésekre viszont áll. A pusztán
szimptomatikus jelektöl (pl. csontkövületektöl, melyek özönvíz elötti állatok létét jelzik) a
kifejezések abban különböznek, hogy jelentöségteli (bedeutsam) jelek. Valamennyiük
közös vonása az a szándék (Intention), hogy valamiféle gondolatot állítsanak kifejezetten
elénk. Értelmetlen szavakat és mondatokat pusztán akusztikus hang-komplexusokként
fogunk fel. Értelemmel rendelkezö beszéd esetén viszont az artikulált hang-komplexus
érthetövé lesz, hozzákapcsolódó, értelmet adó aktusok révén kifejezéssé válik; most már
egy intencionális élmény kifejezöje, melyben valamilyen módon egy bizonyos tárgyra
gondolunk (vermeinen). A kifejezés és a jelentés tehát korrelatív fogalmak, mivel egy
érzéki jel csak értelmet adó, neki jelentést kölcsönzö aktusok révén válik kifejezéssé.
Ilyenformán minden kifejezésnél két oldal különböztethetö meg, a fizikai, érzéki fenomén
és az értelmet keltö aktusok.
A kifejezésben az értelmet keltö aktusok két fajtája jelenhet meg: elsö helyütt
olyanok, melyek a kifejezés számára lényegesek, melyek egyáltalában rányomják a
kifejezés bélyegét. Husserl jelentést kölcsönzö aktusoknak vagy a jelentésre irányuló
intencióknak (Bedeutungsintentionen) nevezi öket. Másodjára olyan aktusok, melyek
ugyan a kifejezés számára nem lényegesek, de azzal a fontos funkcióval rendelkeznek,
hogy a jelentés-intenciókat többé-kevésbé szemléletes tartalommal töltik meg: a jelentés
kiteljesítöi (Bedeutungserfüllungen). Ezek az utóbbi aktusok odahatnak, hogy pl. egy
értelmes szót hallván nem a [lexikális] szóképzet élményének adjuk át magunkat, hanem
kizárólag annak, hogy a szó [referenciális] jelentését magunkévá tegyük; hogy mintegy
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kihajolunk a külvilág felé és figyelmünket maradéktalanul arra a tárgyra fordítjuk, melyet a
kifejezésben megjelenö jelentés-intenció célba vett.
A kifejezésre jutott jelentések az ideális egységek ama területéhez tartoznak,
melyröl az elözö fejezetben volt szó. Ha azt mondom: „egy háromszög három magassága
egy pontban metszi egymást“, akkor ez a mondat mint kifejezés ítélet-élményen alapszik.
De nem ez a kinyilvánított ítélet-élmény a kifejezés jelentése, hanem pontosan az, amit a
fenti mondat kimond. A jelentés identikusan ugyanaz, függetlenül attól, hogy a mondatot ki
és mikor mondja ki; az ítélkezésböl, ill. az ítélkezöböl nem tartalmaz a jelentés semmit. A
jelentés eme idealitása akkor is fennáll, ha a tárgy, amelyre a jelentés utal, idöbeli,
individuális, mint pl. a következö mondat esetén: „Napóleon volt a gyöztes Waterloo-nál“.
Ezt a mondatot is kimondhatja bárki és bármikor, anélkül, hogy jelentése ezzel
megváltoznék, s ezzel ez szintén idötlennek, ideálisnak bizonyul.
Az utóbbi példa tanúsága szerint a kifejezés jelentésétöl megkülönböztetendö a
kifejezés tárgya. A kifejezés valójában nemcsak kimond valamit, hanem valamiröl is mond
valamit; nemcsak jelentéssel rendelkezik, hanem azon keresztül mindig egy tárgyra
vonatkozik. A jelentés és a tárgy közti különbség különösen azoknál a neveknél válik
szembetünövé, melyek különbözö dolgokat jelentenek s így különbözö az értelmük,26 de
ugyanazt a tárgyat jelölik, mint pl. „egyenlö oldalú háromszög“ és „egyenlö szögü
háromszög“. Ha tehát gyakran egy kifejezésre került tartalomról van szó, akkor a
„tartalom“ terminusban háromszoros ekvivokáció lehetösége forog fenn, amennyiben ui.
azon egyszer a valamit célba vevö (intendierend) értelmet (a jelentés-intenciót) érthetjük,27
máskor a kiteljesítö értelmet (a jelentést kiteljesítö szemléletes valamit) és végül az
intencionális tárgyat.
(b) Az intencionális aktusok struktúrája
Husserl a „tudat“ három jelentését küklönbözteti meg. Ezen elöször is a pszichikai
élményeknek az élményfolyam egységévé való empirikusan észlelt összefonódása
értendö, azután saját élményeink bensö érzékelése és végül a „tudat“ név összefoglaló
megjelölés valamennyi pszichikai aktus vagy intencionális élmény számára. Husserl
vizsgálódásai kizárólag e harmadik jelentésre vonatkoznak. Éppúgy, mint Brentano
számára, az intenció lényege számára is abban áll, hogy benne egy bizonyos tárgyra
„gondolunk“ (meinen), egy tárgyat „veszünk célba“ (abzielen), anélkül, hogy a tárgy vagy
valami, ami annak megfelel, a tudatban magában fellelhetö lenne28; ami élményszerüen
jelenvaló, az kizárólag maga az intencionális aktus. Itt keresendö a jelentés és a tárgy
imént említett különbségének oka is: az aktusok a jelentés-adás élményei; a jelentés ezért
épphogy az aktus-élményben lakozik, míg az intencionális tárgy az élményhez képest
26

Jelentés és értelem Husserlnél szinonímák.
Tiszta, minden jelentéskiteljesítést nélkülözö jelentés-intenciókkal van dolgunk a teljesen szemléletesség
nélküli gondolkodás esetén.
28 „Logische Untersuchungen“ c. müvében Husserl még vitázik Brentano-nak az intencionalitásra vonatkozó
ama értelmezésével, mely szerint arra a tárgy „mentális nemléte“ lenne jellemzö. Brentano maga azonban
ezt a skolasztikára visszamenö tételt feladta volt.
27
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transzcendens. Akár hiányozhat is, anélkül, hogy az aktusban és így az aktus jelentést
adó voltában valami is megváltoznék.
Egy lényeges ponton Husserl intencionalitás-fogalma különbözik a Brentano-étól,
mégpedig azáltal, hogy feltételez intencionalitás nélküli reális érzeteket, melyeket a
tárgyra irányuló intencionális aktus révén fogunk fel s melyeket mintegy meglelkesítünk.
Ugyanaz tehát, ami a tárgyra vonatkoztatva intencionális képzetet alkot, az érzethez
képest tárgyi felfogás, értelmezés vagy appercepció. Érzeteket megélünk, de ezek nem
tárgyilag jelennek meg, azaz nem appercipiáljuk öket. Ha pl. egy piros ceruzát látok
magam elött, akkor van ugyan piros-érzetem, de nem ezt az érzetemet látom, hanem
csakis azt a piros dolgot odakünn.
Az intencionális élményekben, melyek a legkülönbözöbb módon össz-aktusokká
kapcsolódnak össze s melyekre az jellemzö, hogy részben kiváltképpen bennük élünk,
részben azonban inkább „mellékesen“ zajlanak, az intencionális tárggyal ellentétben
elöször is a következö absztrakt mozzanatokat különböztethetjük meg: az intencionális
anyagot, az intencionális minöséget és az intencionális lényeget. Az intencionális anyag
nem a tárgy, amit célbe veszünk, hanem a tárgy, ahogy azt célba vesszük. Az anyag
különbségei azonos intencionális tárgy esetén a feljebb említett értelmi különbségeket
eredményezik, melyeknek példája az egyenlö szögü és egyenlö oldalú háromszög volt. Az
aktus fajainak különbségei azon minöségi különbségeket eredményezik, melyek egy
aktust mint képzetalkotót, mint ítéletalkotót, mint érzelmit, stb. jellemeznek. Ugyanazon
minöség esetén az anyag lehet más és más (pl. különbözö tartalmú ítéleteknél), ugyanígy
azonos anyag esetén a minöség (pl. ugyanarra a tárgyra irányuló képzetalkotó,
ítéletalkotó, kívánó intenciónál). Egy aktus minösége és anyaga, melyek mindketten az
aktus önállóság nélküli rész-mozzanatai, együttesen az aktus intencionális lényegét
képezik. Mivel az aktusban az anyag az, ami egyedül kölcsönöz neki meghatározott, egy
bizonyos tárgyra vonatkozó irányulást, nevezhetjük az anyagot a minöséget megalapozó
felfogás értelmének is (Auffassungssinn). Azon aktusok intencionális lényegét, melyek
kifejezéseknél mint értelmet kölcsönzök léphetnek fel, Husserl értelemszerü lényegnek
nevezi.
Az aktusok ezenkívül irányulhatnak egy tárgyra „egysugarúként“ avagy
„többsugarúként“. Az elöbbivel van dolgunk pl. egyszerü észleléseknél vagy képzeteknél,
az utóbbival predikációknál. Szintétikus aktusok modifikációk révén egysugarú tételezéssé
alakíthatók át. Ha pl. azt mondom: „Karl elmegy mellettünk“, akkor ez szintétikus aktus,
mert benne az ítélet minöségétöl függetlenül több képzetet hozok egymással kapcsolatba.
Ha ezzel szemben azt mondom: „a mellettünk elmenö Karl épp a templomból jön ki“, akkor
„a mellettünk elmenö Karl“ kifejezés egyszerü név, melynek a megértése nem szintetizáló
tudatban megy végbe, hanem egyszerü alanyi aktusban. Ílymódon az utóbbihoz hasonló,
tényállások neveként szolgáló kifejezések (nominális aktusok) és ugyanarra a tényállásra
vonatkozó kijelentések (propozicionális aktusok) között lényeges különbség áll fenn. Mivel
ennek kapcsán a minöség ugyanaz marad, a különbség kizárólag az anyag oldalán
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keresendö. Mármost azonban maga a minöség is variálódhat. Az említett mondatban léttételezést (Seinsmeinung) hajtottunk végre, mely a modifikált kifejezésben („a mellettünk
elmenö Karl“-ban) megörzödött; hiszen Karlt itt is mint létezöt tételeztük. Ezt a léttételezést, a hitet (belief), mind nominális aktusoknál („képzeteknél“), mind pedig
propozicionálisaknál (mondatoknál) „semlegesíthetjük“, megszüntethetjük; ez esetben a
tételezö, tehát lét-tételezést végrehajtó aktusokból nem-tételezök, „puszta képzetek“
lesznek, melyekben az elképzelt valami létében már nem hiszünk, ill. azt eldöntetlenül
hagyjuk. Mindezen variánsok rendszerezésének érdekében Husserl a fölébük rendelt
nem-fogalom terminusaként az „objektiváló aktusok“ kifejezést választja. Ezek az elöbbiek
alapján következöképpen tagolódnak:
1. A minöség differenciálódása révén oly aktusokra, melyek lét-hitet fejeznek ki
(tételezö aktusok), és olyanokra, melyeknél lét-tételezés nem áll fenn (nem-tételezö
aktusok). 2. Az anyag differenciálódása révén nominális (egysugarú) és propozicionális
(többsugarú, szintetikus) aktusokra.
Ílymódon eloszlanak azok a többértelmüségek, melyek a „képzet“ és az „ítélet“
terminusoktól elválaszthatatlannak tünnek s melyek abban nyilvánulnak meg, hogy
„képzeten“ egyszer a nem-tételezö, máskor meg a nominális aktusokat értik, „ítéleten“
egyszer a tételezö, máskor meg a propozicionális aktusokat.
(c) A megismerés fenomenológiája
Szavakkal a legkülönbözöbb aktusokat vagyunk képesek kifejezni (észleleteket,
kívánságokat, parancsokat, stb.). Ezeknek az aktusoknak a kifejezését azonban ismét egy
külön rétegnek, a kifejezö aktusok rétegének közvetítésével hajthatjuk csak végre, melyek
az elöbbi aktusokkal nem azonosak. Ha valaki azt mondja: „azt kívánom, hogy...“, akkor
ezt a kifejezést megértem, anélkül, hogy én magam is osztanám az adott kívánságot; ha
egy észleletet fejezek ki, amennyiben pl. azt mondom: „Ott lent az utcán Hans barátom
megy éppen“, akkor beszélgetö partnerem megérti ezt a mondatot, anélkül, hogy a
kérdéses észleletet maga is aktuálisan végrehajtaná. Az tehát, ami a kifejezést érthetövé
teszi, nem a kifejezésre juttatott aktus, melyet, mint látjuk, egyáltalában nem kell szintén
végrehajtani, hanem a már említett, a kifejezésnek jelentést kölcsönzö aktusok avagy a
jelentésre irányuló intenciók (Bedeutungsintentionen). Az észlelés esetében pl. ez egy
külön, az észleléstöl független aktusa az „erre-gondolásnak“ (Dies-Meinen) [vagy
lazábban: az erre az (észlelési) aktusra irányuló expresszív törekvésnek, H. A.].
Kétségtelen azonban, hogy ennek az aktusnak konkrét gazdagságot csak az aktuális
észlelés ad, melynek a révén a pusztán jelentést kölcsönzö, tisztán szignitív aktus, azaz a
minden szemléletesség nélkül csak a jelentésre irányuló intenció, a jelentést kiteljesítö
szemlélettel statikus, egymást fedö egységgé olvad. Ez az átfedés azonban dinamikusan
is létrejöhet, mégpedig akkor, ha egy eleinte csak szimbolikus funkcióval rendelkezö
kifejezéshez késöbb társul a neki megfelelö szemlélet. Élményszerüen ez a folyamat egy
külön kiteljesülési élményben (Erfüllungserlebnis) csapódik le: az eredetileg üres intenció
(Leermeinung) mintegy célhoz ér. A kiteljesülés aktus felöli élményének a tárgy felöl az
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azonosság élménye felel meg, a tudatosulása annak, hogy a gondolatilag célbavett és a
konkrétan szemlélt tárgy egy és ugyanaz. Ilyenformán a gondolt és a szemlélt tárgy
azonossága az a tárgyiság, mely a kiteljesítö aktusban jelenik meg.
Az észlelés és az üres intenció, továbbá a konkrét szemléletet megközelítö
imaginációk („az elképzelt képek“) egyidejüleg fellépve mint rész-intenciók össz-intencióvá
kapcsolódhatnak össze. Ha pl. egy színes tárgyat látok magam elött, akkor annak elülsö
oldala szemléletesen van adva a számomra, bizonyos oldalai imaginatíve, ismét más
részei pusztán szignitíven. Ha a tárgyat elfordítom, akkor az imaginatív és szignitív
intenciók szemléletessé válnak, míg az, ami elöbb szemléletesen volt adva,
szemléletesség nélküli megcélzottságba (Gemeintsein) süllyed vissza. Az tehát, amit
szemléletesség terén nyerünk és vesztünk, egyensúlyban marad.
A kiteljesedés ellentéte a gondolat és a szemlélet közti ütközés, a „csalódás“
élménye. Totális ütközés lehetetlen, mivel ebben az esetben a jelentésre vonatkozó
intencióban és a kiteljesedésben két különbözö tárgyat vennénk célba, melyeknek
egymáshoz nem lenne semmi közük. Csalódás tehát csak részlegesként lehetséges,
párosulva egyidejü részleges átfedéssel. Ha pl. azt állítom: „A – kék“, míg A késöbb
pirosnak bizonyul, akkor ez a piros-szemlélet ütközik az eredeti kék-intencióval; A-nak
magának a vonatkozásában azonban intenció és szemlélet változatlanul fedik egymást.
A jelentésre irányuló intenció és a jelentés kiteljesedése (Bedeutungsintention und erfüllung) közti különbség, mely minden objektiváló aktusra nézve érvényes, kizárólag az
aktus anyagára vonatkozik, nem vonatkozik ezzel szemben az aktus minöségére. Így pl.
nem változik a létet vagy nemlétet illetö intenció (Seinsmeinung) jellege, ha azt, amit
eredetileg minden szemléletesség nélkül nemlétezöként céloztunk meg, késöbb
szemléletesen magamagát-adóként (in Selbstgegebenheit) élünk meg. Az üres intenció és
a kiteljesedés azonban nem egyenértékü modifikációi az aktus anyagának, a kiteljesítö
aktus ugyanis fölényben van azáltal, hogy az intenciót a dologhoz közelebb hozza. E
megközelítési folyamat legszélsö határaként (Limes) létrejön az abszolút megismerés
ideálja, melynél a kiteljesítö szintézis a megismerés tárgyának teljességgel adekvát
önmegmutatását (Selbstdarstellung) idézi elö. Ez az út vezethet a relatív kiteljesülési
stádiumok egész során keresztül; így pl. ha a (53)4 fogalmát elöször (53.53.53.53)-ná oldjuk
fel, (53)-t (5.5.5)-té, az 5-öt (4+1)-gyé, a 4-et (3+1)-gyé, stb. egészen a (2=1+1)-ig, és
innen azután az (53)4 komplex fogalmát az eredetileg egyedül teljesen adekvát (2=1+1)
tag felöl lépésröl lépésre haladva építjük fel. Ezeknek az elemzéseknek az alapján Husserl
az igazság négy fogalmát különbözteti meg. Elörebocsájtandó ennek kapcsán, hogy egy
aktus megismerés vonatkozású lényegén az aktusnak az intenció jellegével kapcsolatos
intencionális lényegét érti, azt tehát, hogy az szignitív-e vagy imaginatív avagy
szemléletes. Igazságon érthetjük egyfelöl a kiteljesedési szintézisnek megfelelö tárgyi
tényállást, pontosabban a megcélzott és az adott közti teljes megfelelést, melyet
evidenciaként élünk meg. Ideális lényeg gyanánt másfelöl az igazság az abszolút
adekváció ideája, mely akkor valósul meg, ha az egymást fedö aktusok megismerés
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vonatkozású lényegei egymáshoz a teljes egymás-fedés viszonyában állnak. Továbbá
nevezhetö maga az adott tárgy igaznak, amennyiben az a rágondolást kiteljesíti s így úgy
éljük meg, mint ami az intenciót igazzá teszi. És végül az igazság fogalmával kifejezhetjük
az intenció helyességét, ami akkor áll fenn, ha benne a dolgot olyanként vesszük célba,
amilyen az a valóságban.
(d) Az érzéki és a kategoriális megismerés
Általános az a felfogás, mely szerint szemléletes csupán individuális létezö lehet.
Ha viszont mármost a megismerés ideálját a teljességgel adekvát szemlélet képezi,
hogyan lehetne ez esetben általános létezöket evidens módon megismerni? Individuális
szemlélet, melyre valahogyan az általános fogalmak támaszkodnának, nyilvánvalóan nem
lenne elégséges, mivel az a maga individuális jellegénél fogva elvileg nem tudja azt
nyujtani, amit nyujtania kellene. Annak az evidens voltát, hogy két elöttem lévö dolog plusz
egy további dolog három dolgot tesz ki, az individuális szemlélet nagyon is képes
közvetíteni, azt azonban semmiképpen sem, hogy 2+1=3. Ez a kérdés átvezet bennünket
a kategoriális funkciók problémájához.
Valódi megismerés esetén minden a kijelentésben szerepet játszó jelentés
szemléletes kiteljesedésre tesz szert. Ezekhez a jelentésekhez azonban nem csak azok
tartoznak, melyek egy konkrét dolgot jelölnek vagy annak valamilyen jellemvonását,
hanem a lét is, amit a „van“ kopula fejez ki, továbbá az ún. szinkategorémák, azaz a
lexikális jelentés nélküli, strukturáló szavak, mint pl. „és“, „vagy“, „egy“, „nem“, stb. Ha pl.
egy piros ceruzát látok magam elött és ennek az észlelésnek azáltal adok kifejezést, hogy
azt mondom: „piros ceruza“, akkor a „piros“ szó jelentése csak részben fedi azt a színmomentumot, ami a dolgon számomra adva van; a kifejezésben marad még egy
jelentéstöbblet, amely a dologi jelenségben nem talál megerösítésre, mivel „piros“-on
ebben összefüggésben a ceruza „piros-létét“ (rot seiend) értjük [= azt, hogy piros, és ez a
„hogy“, voltaképpen a magyarban hiányzó „est“ kopula, szemléletesen nincsen adva, H.
A.]. Egy külön, az észlelésre alapozódó aktusban kellene az egész mondandónak
(Aussage) kiteljesülnie. Tehát nem az észlelések maguk, hanem ilyen rájuk alapozódó
aktusok kölcsönöznének a jelentésre vonatkozó intenciónak kiteljesedést. De még
világosabban rajzolódik ki ez a jelentéstöbblet, mely tehát a szemléletesen,
individuálisként adott dolgon túlemelkedik, általános kijelentések esetén; itt ugyanis
valójában nem az egyedi dologra gondolunk, az csak az általános példájául szolgál s az
általános az, amit egyedül célba veszünk.
Így olyan mondatokban, mint „A – B“, „E és F vannak“, „minden S – P“, csak az „A“,
„B“, stb.-féle betü-szimbólumoktól jelzett jelentéseknél lehetséges, hogy nekik érzéki
kiteljesedések feleljenek meg. A kijelentések ilyenfajta mozzanatait Husserl a
képzetalkotás anyagának nevezi, az egyéb, szemléletesen nem kiteljesíthetö jelentésintenciókat pedig formájuknak. A forma és anyag közti kategoriális különbség abszolút,
közvetítö átmenet nélküli.
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Ha tehát úgy véljük, fenn kell állnia annak a lehetöségnek, hogy a kategoriális
fogalmak megismerés vonatkozású kiteljesedésre tegyenek szert, akkor más nem marad
hátra, csak az a feltételezés, hogy az érzéki észlelés mellett létezik kategoriális észlelés
is. Mivel igenis rendelkezünk általánosságokra, viszonylatokra s ehhez hasonlókra
vonatkozó evidens ismeretekkel, a fenti feltételezést jogosultnak kell tartanunk.
Ilyenformán a szorosabb értelemben vett észleléstöl, melyben egy érzéki vagy reális
tárgyat ragadunk meg, meg kell különböztetnünk a tágabb értelemben vett észlelést,
amely kategoriális vagy ideális tárgyakra irányul. Így pl. egy valódi absztrakciós aktusban
az adott általános létezö maga van adva a számunkra, nem csak szignifikatív módon
gondolunk rá, hanem ott áll lelki szemeink elött (wir erschauen es). Hozzáteendö azonban,
hogy ez a kategoriális szemlélet, mely elöfeltétele annak, hogy e területet egyáltalában
bevonhassuk a teljes egymás-fedésként meghatározott megismerésbe, nem szabadon
lebegö, önmagában megálló szemlélet, hanem az érzéki, reális érzékelés vagy elképzelés
aktusai képezik a fundamentumát.
Az, amit ezzel kifejtettünk, történetileg rokonságot mutat Kant különbségtételével
„érzékiség“ (Sinnlichkeit) és „értelem“ (Verstand) között. Míg azonban Kant számára
minden fogalom és különösképpen a tiszta ész legfelsö kategóriái („Stammbegriffe“)
szemléletesség nélküli, üres formákat képeznek és csak az individuális létezökre irányuló
érzékiség rendelkezik szemléletességgel, Husserl szerint mind azzal szemben, ami
individuális, mind pedig azzal, ami általános, egyként lehetséges üres, pusztán szignitív
intenció és az intenciót kiteljesítö szemlélet.29
4. A fenomenológikus lényeglátás (Wesensschau)
Husserl vizsgálódásainak végeredménye az érzéki és a kategoriális szemlélettel
kapcsolatban átmenetet alkot a fenomenológiai módszer felé és csak innen nyerik el az
intencionalitással, a jelentéssel, a megismeréssel s a többivel kapcsolatos fejtegetései
utólagos módszeres igazolásukat.
Hogy lényegiségek (Wesenheiten) és rájuk vonatkozó ismeretek léteznek, az már
bebizonyosodott, csakúgy, mint az, hogy ezek a felismerések nem a lényegre mint
általánosra (Wesensallgemeine) irányuló kiteljesítetlen, üres intenciók formájában
közvetítödnek felénk. Csak azt, ami ilyesfajta aktusokban közvetlenül adja magát a
számunkra, szabad a tudományos igénnyel fellépö filozófiának elfogadnia. A kérdés
azonban mármost az, mely úton kell elindulnunk, hogy lényegmeglátásokhoz
(Wesenseinsichten) jussunk el. Husserl úgy véli, a fenomenológikus redukció
módszerében lelt rá erre az útra.
A lényegmeglátások megalapozó aktusokban foganatosulnak. A megalapozó
intencionális élmények funkcióját betöltheti bármilyen individuálisra, reálisra vonatkozó
észlelés, elképzelés vagy ehhez hasonló aktus. Ennek során teljesen közömbös, hogy
29

„szignitív“ = olyan intenció, mely inkább a szóra, mint az azt kísérö képzetekre támaszkodik. (V. ö.
Michael Landmann: Was ist Philosophie? 2. kiadás. Bouvier Verlag. Bonn 1976. 232. o.)
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arra, ami ilyen individuális vonatkozású aktusokban van adva, egyben mint létezökre
gondolunk-e vagy sem. A „piros“ nevezetü lényeget egyként magamévá tudom tenni egy
piros dolog konkrét elevenségü észlelete alapján és egy annak megfelelö, fantáziámra
támaszkodó elképzelés segítségével. Az adott valami igaznak tartása az ideáció
foganatosítása során mindezek alapján nem lényeges dolog. Éppen ez késztette Husserlt
arra a gondolatra, hogy az egész természetes világot ki kell kapcsolnunk, létezését
függöben kell hagynunk, ha be akarunk jutni a tiszta lényegiségek régiójába.
A természetes beállítódottság világát tehát, melynek mint térben és idöben vég
nélkül kiterjedt valaminek vagyok tudatában s melyböl számomra csak egy kis rész
szemléletesen jelenvaló, amit a meghatározatlan valóság homályosan tudott horizontja
ölel körül, „zárójelbe“ kell „tennem“ („eingeklammert“). Ez nem azt jelenti, hogy Descartes
eljárását követve kétségbe vonom az egész világ valóságos voltát, hanem csupán azt,
hogy nem élek a világba vetett hittel, a természetes tételezéssel (Thesis), ezt a tételezést
müködésen kívül helyezem. A zárójelbe-tétel e módszerében – Husserl fenomenológikus
epoché-nak is nevezi ezt – különbözö összetevöket különböztethetünk meg.
Az elsö a történelmi zárójelbe-tétel; ennek során eltekintünk mindattól, amit
elméletek és nézetek terén akár a mindennapi életböl, akár a tudományból, akár a
vallásos hit területéröl magunkévá tettünk. Csak a közvetlenül adott dolog szóljon
hozzánk. Egy második összetevö a létezést illetö zárójelbe-tétel (existenziale
Einklammerung), azaz a tartózkodás minden a létezést illetö ítélettöl, még azoktól is,
melyeknél – mint pl. a saját énünk létére vonatkozó ítélet esetében – abszolút
evidenciával van dolgunk. Míg az elsö összetevönél az abszolút elöítéletmentességre
irányuló tendencia jut érvényre, ez a második összetevö arra vezethetö vissza, hogy a
filozófiai megismerés lényegmegismerés kíván lenni, ennek a számára viszont a
szemügyre vett tárgyak reális léte lényegtelen s ezért kikapcsolandó. E két említett
összetevö azonban nem elégséges. Együttvéve sem eredményezik még nézöpontunk
átállítását a lényegre, mivel az adott részletek, mégha nem is mint létezökre irányulunk
rájuk, mégiscsak mint részletek lépnek elénk.
Ezért két további összetevönek kell még velük társulnia; söt Husserlnél ezen a
kettön nyugszik a fenomenológiai módszer súlypontja. A „tény (faktum) – lényeg (eidosz)“
közti különbségnek felel meg az eidétikus redukció; ennek a révén valósul meg az átállás
a tényszerüségröl a lényegre, pl. erröl az egyedi pirosról „a“ pirosra, az egyedi emberröl itt
és most az ember lényegére. Ezt az épp most említett különbséget keresztezi egy másik:
a „reális – irreális“ közötti. Ennek a transzcendentális redukció felel meg, melynek a révén
a naiv tudaton belüli adottságok a „tiszta tudatban“ transzcendentális fenoménekké válnak
[azaz minden „világi“ tartalom nélkül valók. H. A.].
Az utóbb említett két redukciót tetszöleges sorrendben hajthatjuk végre:
összegezésük révén mindenképpen ugyanahhoz az eredményhez vezetnek.
Végrehajthatjuk öket azonban külön-külön is. Ha egyedül az eidétikus redukciót
foganatosítjuk, akkor a transzcendens eidoszhoz jutunk el, amely az ontológia tárgyát
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képezi. A transzcendentális redukció egyedüli végrehajtása viszont a transzcendentális
faktumhoz vezet, amely a metafizika tárgyát teszi ki. A különbség ontológia és metafizika
között Husserlnél így azon alapszik, hogy mind a ketten a fenomenológiai redukció másmás összetevöjéhez vannak hozzárendelve.
Míg az eidétikus redukcióban még olyan gondolatok továbbvitelét és elmélyítését
pillanthatjuk meg, melyek már a „Logische Untersuchungen“-ban is megtalálhatók voltak,
a transzcendentális redukció Husserl filozófiájában valami alapvetöen újat képvisel. Amíg
említett müvében tanárához, Brentano-hoz hasonlóan Kanthoz még teljesen elutasítólag
viszonyult, most fordulatot hajt végre Kant transzcendentális idealizmusa felé. Ami a
fenomenológiai redukció által okozott gondolati „világmegsemmisítés“ után megmarad, az
a tiszta én vagy a tiszta tudat abszolút szférája. Létéhez semminö realitásra nincs
szüksége; kiváltképpen a bensö észlelésben adott empirikus énnel nem szabad
összetévesztenünk. A tudaton belüli lét ilyenformán kikövetkeztetett terrénuma abban az
értelemben abszolút, hogy „létéhez szüksége semmilyen dologra nincsen“ („nulla re
indiget ad existendum“).
Ezen a ponton a feladat Husserl számára abban áll, hogy megalkossa azon
élmények lényegiségeinek tiszta fenomenológiáját, melyek az abszolút szférában lelhetök
fel. „Ideen zu einer reinen Phänomenologie...“ c. müvében ezért Husserl ismét nekilát az
aktusok fenomenológiájának. Ami az intencionális tudatterület újfenti vizsgálatát a
korábbitól megkülönbözteti, az a tágabb keret, melyen belül az lezajlik: számos régebben
figyelmen kívül hagyott aktus bevonása (pl. az emlékezésé), az idöélmény
tekintetbevétele és az elméleti aktusok beépítése az emocionális élmények (az érzelem és
az akarat) világába. Kezdemények találhatók itt az értékélmény elemzéséhez is, melyeket
Scheler késöbb külön értékfilozófiává épített ki. Terminológiai vonatkozásban
megemlítendö, hogy Husserl a reális (reelle), intenció nélküli élmény-összetevöt, más
szóval azt a mozzanatot, ami az anyagot (a hylét) élettel tölti meg (belebt), aktusnoézisnek (Aktnoese) nevezi, az ettöl foganatosított tárgyi mozzanatot pedig aktusnoémának (Aktnoema). Míg az anyag és a noézis a tudati élmény reális részeit alkotják, a
noémánál, jóllehet az maga is része az élménynek, ez nem áll fenn. Így pl. egy fa
észlelésének noémája, a „faészlelet“ (das „Baumwahrgenommene“) éppoly kevéssé reális
alkotórésze a fa észlelésének, mint a fa mint a tudattól független, önmagában megálló
transzcendens dolog. Másfelöl a noéma nem azonos ezzel a transzcendens tárggyal,
hanem az aktus-noézistöl létrehozott termék gyanánt mindig is függésben marad az aktust
foganatosító tudattól. A valóságos fa eléghet, míg a noéma, esetünkben a faészlelet,
például hallucináció folytán változatlan maradhat.
Ha ilyenformán az élményeket állandóan a bennük intendáltra, azaz az értelmükre
való tekintettel elemezzük és ha ez a potenciális értelem a maga totalitásában nem más,
mint a világ teljessége, a létezö dolgok egésze, akkor tárgyi vonatkozásban az a feladat
merül fel, hogy a különbözö lét-régiókat elhatároljuk egymástól. E régiók mindegyike (pl. a
természet, az ember, a történelem) egy külön, csak rá vonatkoztatott lényeg-tudománynak
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avagy materiális ontológiának alkotja a tárgyát. A materiális ontológiák szigorúan
apriorisztikus tudományok és mindenütt az ugyanarra a tárgykörre irányuló empirikus
tudományok fundamentumát kell képezniök. Feladatuk az, hogy leírják az adott régió
közvetlenül belátható, lényegeket illetö tényállásait (Wesensverhalte), hogy alárendeljék
azokat a legfelsö lényeg-nemeknek vagy kategóriáknak (pl. a dologiság, a térszerüség, a
kauzalitás, stb. kategóriáinak) és hogy levezessék belölük az általuk megalapozott
evidens tételeket (a regionális axiómákat). A regionális ontológiák fölött, mint még
alapvetöbb tudománynak, a formális ontológiának kell állnia, ami kidolgozza mindazon
formális kategóriákat, melyek a „tárgy mint olyan“ nevezetü lényegen alapulnak,
együttesen azokkal az általánosan belátható tételekkel (univerzális axiómákkal), melyeket
ez a lényeg magában foglal. A formális kategóriák már nem tekintendök legfelsö létnemeknek, hanem pusztán üres logikai formáknak, melyek konkrét tartalommal
telítödhetnek. Ezért különbséget kell tennünk egyfelöl az általánosítás (Generalisierung)
(ill. megfordítva: a különösítés [Spezialisierung]), azaz az egyedektöl a nemekhez való
felemelkedés, és másfelöl a formalizálás (ill. a formátlanítás), azaz az üres logikai és
matematikai formák megtöltése között. Egy szám például nem lét-nem, hanem ilyesfajta
üres forma. A lényegi formák összessége más vonatkozásban ismét szétválik
szubsztrátumokon alapuló kategóriákra és szintaktikus kategóriákra. A elöbbiek
közvetlenül a legvégsö szubsztrátumokon alapulnak és a „dologi tartalmú legvégsö
lényeg“, valamint az „ez itt“ nevezetü két fö-titulus alá sorolódnak. Az utóbbiak a
gondolkodási funkciók (a tulajdonítás, az elvitatás, a viszonyítás, a számolás, stb.)
létszerü korrelátumai, mint amilyen pl. a viszonylat, a milyenség, a mennyiség, a rend, és
kivétel nélkül a legvégsö, redukálhatatlan szubsztrátumokra utalnak. Egy ismét más
megkülönböztetés egyfelöl az önállótlan tárgyakkal kapcsolatos, melyeknek lényegeit
absztraktumoknak nevezhetjük, másfelöl az önálló tárgyakkal, melyeknek lényegei
konkrétumok. A szintaktikus kategóriák például valamennyien az absztraktumok alá
tartoznak, mivel lényegüknél fogva szubsztrátumokra vonatkoznak. Individuum minden „ez
itt“, melynek konkrétum a lényege. Mindezeknél a tagolódásoknál egyúttal mindig szem
elött tartandó a korábbi megkülönböztetés a jelentések (fogalmak) és az intencionális
tárgyak, ez esetben a lényegek között. Az imént elhangzottak tehát érvényesek mind a
kategoriális fogalmakra, mind pedig a nekik megfelelö tárgyakra, a kategoriális
lényegekre. Hogy világos áttekintést tegyünk lehetövé ezekröl a meglehetösen bonyolult
viszonylatokról, vázoljunk fel rövid sémájukat.
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5. Fenomenológia és transzcendentális filozófia
Feljebb azt mondottuk, hogy Husserl a maga redukciós módszerével fordulatot
hajtott végre a transzcendentális filozófia felé, mivel a fenomenológikus zárójelbe-tétel
csak a tiszta tudatot örzi meg maradványként, s ez abban az értelemben „abszolút“, hogy
létéhez semmilyen reális létezöre nincs szüksége. A transzcendentális énnek ez a léttöl
való függetlensége azonban úgyszólván csak negatív oldala a transzcendentális
értelemben vett idealisztikus koncepciónak, melyhez ezen a ponton Husserl eljutott. A
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pozitív oldala ennek abban áll, hogy megfordítva mindaz, ami létezik, a tiszta tudat
függvénye, amely, noha irreális, egyúttal elvileg szükségszerü s ezáltal az élményfolyam
immanenciájában sajátságos transzcendenciát képvisel, és amely mindazt, ami létezik,
egyáltalában megalapozza (konstituiert), kiváltképpen az empirikus tudat értelmében vett
„transzcendens“ világot.
Az a tény mármost, hogy a transzcendentális idealizmus ílymódon a lét minden
formáját a tiszta tudattól teszi függövé, elsö pillantásra úgy tünik, ellentmondásban áll a
filozófikus ontológia (a formális ontológia és a materiális ontológia) alapeszméjével:
ontologizmus és transzcendentális filozófia mind az ontológusok gondolkodásmódja, mind
pedig a Kant követöiként fellépö kriticisták felfogása felöl nézve kizárják egymást. Husserl
számára ez az összeegyeztethetetlenség nem áll fenn. Ö ugyanis az említett ontológiákat
már eleve nem legvégsö megalapozásra törekvö filozófiai diszciplínákként dolgozta ki.
Ennek kapcsán csak arra kell emlékeztetnünk, hogy az ontológiák tárgyaihoz való
eljutáshoz nem teljes redukcióra van szükség, hanem csupán a redukció eidétikus
összetevöjére. Az ontológia számára az eidosz éppúgy transzcendens tárgy, mint ahogy
az egyes tudományok számára a reális tények transzcendens objektumokat képeznek.
Ezért Husserl szemében az ontológiai kutatás csakúgy, mint a szaktudományokbéli,
filozófikusan szemlélve a naivitás állapotában marad meg, pontosabban a világgal
szembeni naiv, természetes beállítódottság állapotában. Az ontológiák csak annyiban
vannak az egyes tudományoknak elébe rendelve, amennyiben feladatuk e diszciplínák
formális és regionális apriorijának kidolgozása. „Filozófikusnak“ az ontológiák azért
nevezendök, mert céljuk bepillantást nyerni a lényegek különbözö formáiba, hogy azután
az egyes tudományok ezekre a felismerésekre támaszkodhassanak; ugyanakkor nem
céljuk, hogy deduktíve nyert tantételek rendszerét állítsák fel (mint a matematikának) és
az sem, hogy empirikusan ellenörízhetö hipotéziseket fogalmazzanak meg (mint a
természet- és szellemtudományok).
A tulajdonképpeni és legvégsö megalapozásra törekvö filozófikus vizsgálódás
azonban csak akkor veheti kezdetét, ha az eidétikus redukción kívül a transzcendentális
redukciót is végrehajtjuk; csak ezen keresztül léphetünk túl a „természetes“ beállítódottság
naivitásán. A „transzcendentálisan megtisztított tudat“ fenomenológiai elemzése képezi
tehát a filozófus alapvetö feladatát.30 Az alapstruktúrát a tiszta tudat területén is az
intencionalitás alkotja. Már a „Logische Untersuchungen“ 2. kötetében megtalálható – az
ideális logikai képzödmények 1. kötetbeni elemzését kiegészítendö – a szubjektív
élményekre irányuló korrelatív beállítódottság elemzése: az ideális lét elemzése átvezet
ugyanezen ideális lét adottságának intencionális elemzéséhez. Noha ezt az átmenetet
sokan úgy tekintették, mint Husserl visszaesését a töle eredetileg támadott
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A transzcendentális megtisztítás „valamenyi világi tárgy zárójelbetételét“ jelenti, a tudattartalmak reflexív
redukálását az észlelés, az elképzelés, stb. intencionális aktusaira mint olyanokra, elvonatkoztatva ezen
aktusok „világi“ (mundan) tárgyaitól. (V. ö. Wilhelm Szilasi: Einführung in die Phänomenologie Edmund
Husserls. Tübingen 1959. 78. o.)
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pszichologizmusba, Husserl számára ez az „alany felé fordulás“ valójában csak a
fenomenológiai módszer kidolgozása után nyilvánítja ki igazi filozófikus jelentöségét. Míg
ott még az a látszat támadhatott, hogy voltaképpen az empirikus alanyról van szó, most
világossá válik, hogy ama intencionális elemzés nem az empirikus tudatra, hanem a tiszta
tudatra vonatkozott.
Két fontos példával szeretnénk illusztrálni a transzcendentális filozófia jegyében
kialakított husserli beállítódottságot. Itt van mindjárt a transzcendens dolog fogalma.
Ahhoz, hogy Husserl pozícióját e problémát illetöen megérthessük, legjobb, ha
elhatároljuk azt az ún. kritikus realizmus álláspontjától. Míg a naiv realizmus a világ reális
dolgait azonosítja az észlelhetö tárgyakkal mint észleltekkel, tehát pontosan olyanokként,
ahogy öket észleljük (azaz minden érzéki tuladonságukkal: színükkel, szagukkal s a
többivel együtt), a kritikus realista arra kényszerül, hogy egyfelöl az észlelö és megismerö
alany, másfelöl a dolgok reális világa közé egy harmadik régiót iktasson be: a
tudattartalmak vagy fenomének világát, melyeket ugyan az érzéki ingerek révén a reális
dolgok hoznak okszerüen létre, melyek azonban ezen okaikkal semminö hasonlóságot
nem mutatnak fel. Már J. Locke felhozott érveket amellett, hogy a másodlagos minöségek
nem a dolgoknak maguknak a tulajdonságai; és az ismeretelmélet késöbbi képviselöi
rámutattak arra, hogy a Locke-tól a színek, hangok, stb. szubjektivitása mellett
felhozottakkal analóg érvek alkalmazhatók a térbeli s az idöbeli adottságokra is. Így jött
létre a megismerés reprezentációs elmélete, mely szerint mindaz, ami számunkra
észleleteinkben adva van, csak a tudatonkon kívüli tények képeiböl tevödik össze.
Szorosan véve ennek az elméletnek egyáltalán nem szabadna a reális világ tudaton belüli
leképzéséröl beszélnie, hiszen képröl csak akkor lehet szó, ha hasonlóság áll fenn azzal,
amit leképzünk. Mivel azonban az észlelés ún. képei semmilyen hasonlóságot nem kell,
hogy felmutassanak a tudaton kívüli okaikkal, nem többek ezek puszta jeleknél, melyek
transzcendens okaikat a tudatunkban szimbolizálják. Így került sor a különbségtételre az
adottságok szemléletes, de tudaton belüli világa (a fenomenális világ) és a transzcendens
dolgok valójában el nem képzelhetö világa (a reális világ) között. Az utóbbit elvileg
képtelenek vagyunk adottá tenni a magunk számára, mivel a dolgokról nem tudunk
másként tudomást szerezni, csak úgy, hogy azok hatnak reánk; az e hatás során
keletkezö tudati tartalmak létrejöttében azonban szubjektivitásunk épp annyira részes,
mint transzcendens okaik.
Husserl számára egy abszolúte transzcendens tárgynak ilyetén eszméje
tarthatatlan. Hiszen minden tárgy univerzális és elvi hozzáférhetösége a tudat számára –
kiváltképpen minden olyan tárgyé, melyröl a tudományban s a filozófiában értelemmel
telien lehet beszélni – éppenséggel a transzcendentális idealizmus alapelvét képezi. Ha
tehát a tárgyak transzcendenciájáról esik szó, akkor ennek a fenomenális világon belül
kimutathatónak kell lennie. Ténylegesen az, ami számunkra adva van, soha nincsen csak
egy módon adva, hanem mindig újabb és újabb oldalai felöl s egyre újabb nézöpontból.
Egy és ugyanazon szín az idö folyamán egyre újabb színárnyalatokban
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(Farbabschattungen) jelenik meg, egy és ugyanazon alak egyre újabb alak-árnyalatokban.
Ez különösképpen áll a dolgokra is: a dolgok reális létén nem érthetünk egyebet, csak
ilyen megjelenési és árnyalati sokrétüségeket, melyek meghatározott módon
összefüggenek. Hogy egy fa, amelyet látok, reális dolog és nem pusztán szubjektív
tudattartalom, nem azt jelenti, hogy tudatomon kívül és nem kevésbé függetlenül minden
más szemlélö tudatától egy (a hipotézis értelmében valójában el nem képzelhetö) X
létezik, mely ezt a tudattartalmat bennem elöidézi, hanem azt jelenti, hogy ez a pillanatnyi
tudattartalom törvényszerüen be van ágyazva ugyane „magával azonos dolog“ egyre
újabb megjelenéseinek és árnyalatainak potenciálisan határtalan horizontjába.
Az, amit éppen most az egyedi dolog példájával illusztráltunk, fokozott mértékben
áll a világ egészére is, amely végtére nem egyéb, mint valamennyi megjelenési és
árnyalati sokrétüség egybefoglalója. Ilyenformán a naiv realizmusba való visszaesés
éppúgy elkerülhetö, mint a világnak a kritikus realizmustól és az ismeretelmélet
reprezentációs elméletétöl hirdetett káros megkétszerezése. Ezzel szemben összhang
érhetö el a transzcendentális idealizmus alapelvével: mivel az árnyalat-sokaság
(Abschattung) fogalma szükségképpen függöséget implikál valamilyen tudattól, melynek
számára ez a sokaság egyáltalában létezik és amelyben a dolgok árnyalódnak, ezért a
világ mint ezen árnyalódó dologi sokrétüségek összrendszere szükségképpen
függöségben van egy tudattól. És ez a tudat nem az empirikus, reális tudat, hanem ama
transzcendentális tudat, amely a fenomenológikus zárójelbetétel végrehajtása után
megmarad.31
Második példaként a logikai alakzatokat s az egyéb ideális lényegiségeket hozzuk
fel. A reális dolog fogalmának függöségét a transzcendentális tudattól Husserl már az
„Ideen zu einer reinen Phänomenologie“ c. müvében részletesen kidolgozta volt. De csak
utolsó nagy müvében, a „Formale und transzendentale Logik“ címüben jutott érvényre a
transzcendentális idealizmus elve annak teljes általánosságában és radikalitásában. Míg
Husserl korábbi munkái azt a benyomást kelthették, hogy Husserl az ideális
lényegiségekkel, különösen tehát a logikai alakzatokkal szemben „realista“ álláspontot
képvisel, azaz ezekkel az alakzatokkal mint abszolút módon létezökkel foglalkozik, most
ezeket az idealitásokat úgy fogja fel, mint amik tudati aktusok alapján jönnek létre és
létüket illetöen ezektöl az aktusoktól függenek. A transzcendentális tudat tehát nemcsak a
reális világ számára konstitutív, hanem ugyanannyira az ideális lét egésze számára is. A
tárgyiság bármilyen formája, legyen az reális avagy ideális, csak az azt létrehozó
intencionális aktivitás felöl érthetö meg és lényege csak ebböl kiindulva deríthetö fel.
Ennek a kanti idealizmus irányában végrehajtott fordulatnak ellenére, Husserl
filozófiája mindvégig világosan elhatárolta magát az újkantiánus iskolák kriticizmusától.
Fenomenológiáját az újkantiánusok, különösen a Rickert iskolájából valók, hevesen
31

Ez a zárójelbetétel nemcsak az intencionális aktusok világi tartalmát érinti, hanem az én individuális
tudatomat mint szintén világi mozzanatot is: ami e kettös redukció után megmarad, az a „tiszta“ én vagy a
„tiszta“, immár nem individuális tudat. (V. ö. Szilasi: i. m., 60, 78, 89ff o.)
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támadták is. Fökifogásként ennek során az intuicionizmust lobbantották Husserl szemére,
mely nézetük szerint föként a kategoriális szemléletröl és a lényeglátásról szóló tanokban
mutatkozik meg. Az újkantiánusok ezzel szemben arra utalnak, hogy – ahogy azt már
Kant is hangsúlyozta – két egyébre vissza nem vezethetö képességünk van, melyek
együttesen minden kognicióban szerepet kell, hogy játsszanak: az érzékiség, mely
szemléletekkel lát el minket, és az értelem, mely gondolkodásunk voltaképpeni
teljesítményeinek kivitelezöje. Husserl viszont, úgy tünt nekik, azzal, hogy a
tulajdonképpeni megismerés fogalmát mint „evidens önmaga-adást“ vagy mint “önmagát
adó szemléletet“ határozta meg, ezt az ellentétet egybemosta és a konstruktív
gondolkodás minden fajtáját a szemléletes adottság javára elvetette. A helyzet azonban
annyiban komplikáltabb s a szemrehányás ennek megfelelöen nem teljes mértékben
jogosult, amennyiben nemcsak a redukciós módszer alapszik gondolkodási operációk
egész során, hanem Husserl szerint a gondolkodás spontaneitása magában a
lényeglátásban is lényeges szerepet játszik: nem arról van itt szó, hogy mihelyt egy létezöt
az eredendö adottság állapotába hozunk, annak az eidoszát egyszerüen „megpillantjuk“,
hanem gondolkodva végig kell mennünk e létezö lehetséges változatain, és ami ennek
során a lehetöségek változataiban invariáns marad, azt ismerjük meg mint az adott létezö
lényegét.
Másfelöl a tudat husserl-i fogalma éppoly egyértelmüen különbözik a Brentano-étól,
mint az újkantiánusokétól. Míg a „tudat“ kifejezés Brentano számára még valami
empirikusat, reálisat jelöl, a redukciós módszer alkalmazása után megmaradó husserli
„tiszta tudat“ valami transzcendentálisat, irreálisat jelent. Ezért az ö tudatfogalma
lényegesen formálisabb és absztraktabb a Brentano-énál. Ugyanakkor ezt a
„transzcendentális ént“ Husserl szemében is még intencionális struktúrája jellemzi, miáltal
ez tartalmilag meghatározott valaminek bizonyul, ami az elemzés számára hozzáférhetövé
tehetö. Az újkantiánusok számára viszont a „transzcendentális alany“ vagy a „tudat mint
olyan“ tiszta, tartalom nélküli forma; az ö felfogásuk szerint ui. minden tartalmiság a tárgyi
oldalhoz tartozik, tehát ahhoz, ami a maga részéröl csak a transzcendentális alany
számára létezik, s ezt magát ílymódon úgy kell gondolnunk, mint ami minden tartalom
híján van.
Méltatás
Husserl vizsgálódásai nagy hatással voltak a filozófiára. Azok elött, akik elvben
csatlakoztak gondolataihoz és kutatásaikban a fenomenológiai módszert alkalmazták,
végtelenül kiterjedt, új munkaterület nyílt meg. Az ellentábor filozófusai számára viszont
szükségessé vált, hogy élesebben és világosabban dolgozzák ki a maguk pozícióját s
hogy érveléseik megbízhatóságát hozzáigazítsák ahhoz a magas tudományos nívóhoz,
amely Husserl tanait jellemezte. Így hát Husserl hatása, mint minden nagy szellemé,
barátot és ellenlábast egyaránt produktivitásra ösztönzött. Abból a konfliktusból, mely az ö
és ellenlábasainak felfogása között támadt, jelentös filozófiák is létrejöttek: így pl. Nicolai
Hartmann ismeretelméleti metafizikája és függöségben attól egész ontológiája többek
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között abból az ellentétböl nött ki, mely az újkantiánizmus és a fenomenológia között
fennállt.
Husserl érvei a logikában akkortájt uralkodó pszichologizmus ellen átütö erejüek és
meggyözöek; ugyanígy a kimutatása annak, hogy ez a pszichologizmus végsö
konzekvenciáiban relativizmusba és szkepticizmusba torkollik. Ha azonban Husserl a
szkepszis logikai értelmetlenségéröl beszél, akkor többet állít, mint amennyi logikai úton
beláthatóvá tehetö. Tisztán logikai cáfolata ugyanis a legtöbb szkeptikus elméletnek
lehetetlen, s ez áll akár e tételek különösen radikális változataira is, habár ennek az
ellenkezöjét újra meg újra hirdetik.32
Míg Husserl eredményei a logikán belül észlelhetö hibás tendenciák elhárítása
terén elvitathatatlanok, egészen más a helyzet, ha feltesszük a kérdést, vajon
vizsgálódásai mennyiben járultak hozzá a logika pozitív felépítéséhez és
továbbfejlesztéséhez. Ennek kapcsán sajnos megállapíthatjuk, hogy e hozzájárulás
rendkívül szerény volt. Husserl követöi ugyan nagy nyomatékkal és igen ékesszólóan
ismételten szíkraszálltak azon tézisük mellett, miszerint Husserl elsöként adott a logikának
pozitív megalapozást s e megalapozás állítólag összehasonlíthatatlanul mélyebben szántó
nemcsak minden korábbi ezirányú kísérletnél, hanem minden a modern logikában
található megalapozásnál is. Mármost azonban a helyzet a logika esetében analóg a
metamatikáéval: minöségük eredményeik alapján ítélendö meg; és ezekhez az
eredményekhez többek között egy a lehetöség szerint precíz szabályrendszernek a
felállítása is hozzá kellene, hogy tartozzék, mely szabályok lehetövé tennék a számunkra,
hogy különbséget tegyünk érvényes és érvénytelen érvelések között, mégpedig mind
egyszerü bizonyítási eljárásokban, mint pedig bonyolultabb matematikai levezetésekben.
A logikának ilyesfajta rendszerét azonban sem Husserl, sem követöi nem állították fel;
mindmáig nincsen a modern logika alapvetö munkáival versenyképes, husserli alapokra
épített logikai mü. Az ö megfontolásai kimerültek abban, hogy prolegomenát
szolgáltassanak egy még megalkotandó logika számára, hogy tervei legyenek a logika
egy lehetséges – ámbár soha meg nem valósított – rendszerének. Ezekben a
megfontolásokban fontos és termékeny gondolatmenetek találhatók; összességükben
azonban még mindig túl kevesek ahhoz, hogy rajtuk a logika új rendszerét építhessük fel,
hozzávetöleg oly átfogóan s oly mérvü precizitással, ahogy azt annak idején Leibniz
elképzelte.
Leibniz programmjának tényleges megvalósítása egy másik gondolkodótól indult ki,
nevezetesen G. Frege-töl. Szerfelett éleseszü érvekkel harcolt már jóval Husserl elött ö is
a logikában uralkodó pszichologizmus ellen. Ezen túlmenöen azonban – ma már aligha
felbecsülhetö agymunka árán – felvázolt egy nagyszabású logikai rendszert, mely
nemcsak elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy vele Frege kiküszöbölje a hagyományos
logika hézagait és fogyatékosságait, hanem amelynek keretében újszerü
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fogalomelemzésének köszönhetöleg valamennyi logikai és matematikai fogalmat
egynéhány logikai alapfogalomra vezetett vissza s amely ílymódon lehetövé tette, hogy a
matematika egész területét a logikába olvassza be. Az oka annak, hogy ilyen hosszú idöre
volt szükség, amíg ezek a gondolatok elismerésre találtak, a tárgy újszerüségén és
nehézségén, valamint bizonyos történelmi körülmények behatásán kívül mindenekelött
abban keresendö, hogy Frege-nek nem sikerült logikáját könnyen érthetö nyelven
megfogalmaznia; ez feladatként azokra hárult, akik gondolatait késöbb tovább formálták,
jelesen B. Russellra és A. N . Whiteheadre. Mindenesetre az, amit jelenleg a logika
szakemberei tanítanak, világos jegyeit hordja magán a frege-i elméletböl való
származtatásának, míg viszont Husserl e tanításra gyakorlatilag hatás nélkül maradt. Az ö
támpontjait a logikáról alkotott képzetének kialakításában az ideális logikai alakzatok
képezték. A modern logikának ezzel szemben a nyelv alkotja elsödleges támpontját, mivel
csakis a tudományos nyelv logikai áthatásának és precizírozásának útján lehetett a precíz
szabályoknak ama hiánytalan rendszeréhez eljutni, melynek felállítását a logika egy
termékeny elméletétöl óhatatlanul meg kell követelnünk. Tüzetesebb vizsgálat esetén
azonban kiviláglik, hogy Husserl számos megfontolása nagyobb mértékben alapult
nyelvtani felismerésein, mint ahogy azt ö maga sejtette; s éppen ezért a modern
tudományelmélet bizonyos vonásait, ha kezdetleges formában is, de mégiscsak elöre
látta. Ezt egy a „Logische Untersuchungen“-böl vett példával szeretnénk illusztrálni, melyet
Y. Bar-Hillel nemrégiben behatóbban elemzett.33
A 2. kötet IV. fejezetében Husserlt az a kérdés foglalkoztatja, vajon min múlik az,
hogy bizonyos szókapcsolatok a nyelvben értelemmel rendelkeznek, mások viszont
értelmetlenek. Husserl azt állítja, hogy ez a jelentések összekapcsolásának apriorisztikus
törvényein alapszik, s e törvények többé-kevésbé azokban a szabályokban csapódnak le,
melyek egy adott nyelvben meghatározzák, mi az, ami nyelvtanilag összeférhetö és ami
összeférhetetlen. Husserl szerint apodiktikus evidenciával látjuk be, hogy meghatározott
(kombinatórikusan lehetséges) jelentés-összekapcsolások lényegi törvényekböl fakadóan
kizártak. Ezzel Husserl a nyelvtani összeférhetetlenségeket a jelentések területén
érvényes összeférhetetlenségekre vezeti vissza. Egyben itt azzal a gondolattal operál,
hogy e kérdésben a mondat formája játszik döntö szerepet. Az „ez a fa zöld“ mondat
értelemmel rendelkezik és hasonlóképpen értelemmel teli minden további mondat, mely
az elsöböl azáltal jön létre, hogy az önálló jelentéssel bíró „fa“ és „zöld“ kifejezéseket
olyan
szavakkal
helyettesítjük
be,
melyeknek
jelentése
ugyanahhoz
a
jelentéskategóriához tartozik, mint a „fa“ és a „zöld“ jelentése; más szóval az elsö mondat
értelemmel telített volta átruházódik minden azonos formájú mondatra. Ha ezzel szemben
olyan kifejezéseket helyettesítünk be, melyek más jelentéskategóriákhoz tartoznak, akkor
értelmetlenségek keletkeznek, mint pl. „ez a könnyelmü – zöld“; és az értelmetlenség itt
ismét átruházódik minden kifejezés-sorra, mely azonos formával rendelkezik.
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Fel kell tennünk a kérdést, mit ért vajon Husserl ezen a ponton
jelentéskategóriákon. Meglepetésünkre kiderül, hogy ezek nem egyebek, mint objektív
pendantjai azon nyelvtani kategóriáknak, melyeket annak idején az indogermán nyelvek
standard-kategóriáinak tartottak. Így pl. Husserl kifejezetten azt mondja (319. o.), hogy
ahol nominális tárgy (Materie) áll, ehelyett állhat tetszés szerinti egyéb nominális tárgy,
melléknévi vagy relácionális vagy propozicionális tárgy viszont nem. A döntéshez azt
illetöen, hogy egy adott összefüggésben mely szó helyettesíthet egy másikat, semmi
egyébre nincsen tehát szükség, csak a behelyettesítendö szó nyelvtani kategóriájának
meghatározására. Az egész vargabetü a jelentések birodalmába ezek szerint fölösleges
volt és az apodiktikus evidencia, melyre Husserl hivatkozik, nem más, mint a nyelvtani
intuició egy esete. Ezenfelül az intuiciónak ez a fajtája, mint ahogy Bar-Hillel kiemeli, a
legnagyobb mértékben kérdéses. Egyrészt ui. nem állja meg a helyét, hogy nominális
tárgy egy értelmes mondatban sohasem helyettesíthetö be melléknévvel, ha ismét
értelmes mondat kell, hogy létrejöjjön: az „ez a holló fekete“ mondat értelemmel
rendelkezik, noha ezt a Husserltöl tiltott behelyettesítés alapján nyertük az „ez a holló
madár“ mondatból. Másrészt elöfordulhat, hogy egy ilyenfajta megengedettnek minösített
behelyettesítés egy értelmes szövegben olyasvalamihez vezet, amit a legtöbb ember nem
tartana értelmesnek, ami pl. megtörténik, ha az „ez a fa zöld“ mondatról áttérünk az „ez a
reális szám zöld“ mondatra. Épp a hagyományos köznyelvek beszédrészeinek a logika
igényeihez való hozzámérhetetlensége, az a tény ti., hogy ezek a beszédrészek
használható kategóriákat csak úgy-ahogy közelítenek meg, vezetett ahhoz a
követeléshez, miszerint a mindennapok nyelvének szintakszisát a tudományos nyelv
precíz szabályok alapján felépített szintakszisával kell behelyettesíteni.
Szoros kapcsolatban áll a jelentéskategóriák fogalmával a husserli különbségtétel
értelmetlenség (Unsinn) és abszurditás (Widersinn) között s az ennek megfelelö
megkülönböztetése oly törvényeknek, melyek az elöbbi elkerülését teszik lehetövé, és
olyanoknak, melyek az utóbbi elkerülésének szolgálatában állnak. „x – szögletes kör“
abszurditás, mert logikai okoknál fogva tudjuk, hogy ennek a feltételnek semmilyen x nem
tud megfelelni; „x – kerek ‚avagy‘“ viszont értelmetlenség, értelem nélküli szókapcsolat.
Ebben az összefüggésben Husserl az elkerülendö értelmetlenség törvényeit
alapvetöbbeknek tartja, mint az elkerülendö ellentmondáséit. E megkülönböztetésével
Husserl elsöként utalt a szabályoknak azon két fajára, melyeket késöbb R. Carnap formai
szabályoknak nevezett (ezek lehetövé teszik, hogy döntsünk bizonyos szimbólum-sorok
megengedhetöségéröl, amikor kifejezéseket, elsö helyütt mondatokat alkotunk), illetve
átalakítási szabályoknak (ezek a mondatok közti levezethetöségi viszonylatokat
határozzák meg). Csakhogy Carnap ezt a megkülönböztetést sokkal világosabban és
pontosabban hajtotta végre és Husserlnél itt is a jelentések birodalmába csinált fölösleges
vargabetüvel van ismét dolgunk. Az említett tétel az értelmetlenség elkerülésének
elsöbbségéröl arra a ma szinte magától értetödö megállapításra redukálódik, hogy a
mondatok egymásból következésének definíciója (= az átalakítási szabályok föcélja) a
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mondat elözetes definiciójára (= a formai szabályok föcéljára) kell, hogy támaszkodjék.
Husserlnek egy tiszta (apriorisztikus) és univerzális nyelvtanra irányuló követelését is
(megközelítöleg) csak Carnap vizsgálódásai valósították meg. A priori állításra arról, hogy
minden nyelvnek bizonyos elemeket tartalmaznia kell (pl. mondatokat, kötöszavak
megalkotására alkalmas kifejezéseket, stb.), csak olyan felismerés alapján juthatunk, mely
magának a nyelvnek a definíciójából folyik. Máskülönben elvileg csak empirikus
viszgálatok alapján állapíthatjuk meg, hogy pl. minden nyelvnek föneveket,
tagadószavakat, stb. kell tartalmaznia. Egy tiszta nyelvtan ideája tehát csak akkor
valósítható meg, ha ama Husserltöl megkövetelt ideális nyelvtani alapváz magának a
nyelvnek a definíciójából következik. Pontosan ez áll Carnap Tiszta szintakszisára (Reine
Syntax), melyen belül Carnap a nyelvet illetöen a priori tételekre jut s ezek aprioritása
éppen azon alapszik, hogy a nyelv fogalmának definíciójából folyó logikus
következtetéseket képviselnek.
Husserl állásfoglalása az univerzáliák problémájával kapcsolatban egész
filozófiájára nézve alapvetö jelentöséggel bír. Álláspontja e kérdésben a brentano-inak
szöges ellentéte. Brentano azt szokta volt néhanapján mondani, hogy Husserl (csakúgy,
mint a filozófus Meinong) az ö levetett ruháit hordja; ti. amikor Husserl az ö elöadásait
hallgatta, ö maga még azt a nézetet vallotta, hogy az „entia rationis“ létezö valamik;
késöbb ezzel szemben úgy vélte, eljutott ahhoz a felismeréshez, miszerint az olyan
absztrakt tárgyak, mint pl. a tényállások, minöségek, osztályok és ehhez hasonlók,
voltaképpen fikciók. E vitapont megítélését illetöen itt arra kell emlékeztetnünk, ami
Brentano filozófiájának méltatása során elhangzott. Husserl is azon a téves véleményen
volt, hogy ezt a kérdést el lehet a priori úton dönteni, csakhogy Brentano-val ellentétben
úgy vélekedett, a vitának platóni értelemben kell eldölnie. A különbözö absztrakciós
elméletek fölött gyakorolt kritikájában ugyan rámutatott e tanok nem egy homályos
pontjára és tévedésére; nem látta azonban, hogy az effajta vita nem vezethet végleges
eredményhez, mivel a kérdés maga a priori alapon eldönthetetlen.34 Husserl éppoly
kevéssé jutott el, mint Brentano, annak a felismeréséig, hogy a platonizmus problémájára
vonatkozóan kizárólag a kötött változók [mint amilyen pl. „minden“, „létezik“, stb.]
mérvadóak, melyeket a mindennapok nyelve rendszerint névmásokkal ad vissza.
Tévedése azonban kétségtelenül súlyosabb volt a Brentano-énál. Míg ugyanis Brentano
csak azt nem vette figyelembe, hogy a nem-platonistának [= a nominalistának, H. A.]
mindazokat a kijelentéseket is, melyekben egy „minden“ vagy egy „létezik“ absztrakt
tárgyak körére vonatkozik, le kell fordítania a számára egyedül elfogadható változatra és
hogy ez az eljárás leküzdhetetlen nehézségekbe ütközhet, Husserl azt hitte, hogy a
nominalizmus tarthatatlanságát ö az általános praedicatumok példájával végérvényesen
demonstrálni tudja. Ennek során fel kellett tételeznie a nyelv egy olyan értelmezését,
melyet a nominalista nem fogad el: jelesen azt, hogy minden nyelvi kifejezés valamire utal
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és így annak a neveként kell felfognunk, amire utal. E feltételezés alapján arra a kérdésre,
vajon milyen tárgyat jelöl pl. egy olyan praedicatum, mint „zöld“ vagy „ló“, csak azt a
feleletet kaphatjuk, hogy az nem konkrét, hanem absztrakt vagy ideális tárgy: a „zöld“
nevü minöség vagy a „ló“ nevü lényeg (a platóni ló-ság). A nominalista ezt az egész
feltételezést elveti. Kifejezések az ö számára értelmesek lehetnek anélkül, hogy valamit
megneveznének; s a nominalista felfogás szerint a praedicatumok ezek közé a kifejezések
közé tartoznak: ahhoz, hogy a „zöld“ praedicatum jelentését megértsük, csak azt kell
tudnunk, hogy mely helyzetekben szabad a „(valami) – zöld“ („ist grün“) fordulatot
használnunk és melyekben nem; e megértés viszont nem tételezi fel egy olyan
intencionális aktus foganatosítását, mely nem egyedi dologra vonatkoznék, hanem a
„‘zöld‘ nevezetü általános lényegre“. A platonizmus hibája a nominalisták szemében abban
áll, hogy a praedicatumokat a tulajdonnevek analogonjaiként értelmezi.
Ezért omlanak össze azok a logikai érvek is, melyeket Husserl [platonisztikus]
tételének támogatására felhoz, különösen az az érv, mely szerint két dolog hasonlósága a
faj (species) azonosságát jelenti (v. ö. feljebb 8.-9. o.): a platonistának joga van ugyan azt
mondani, hogy a hasonlóság egy piros papírdarab és egy piros virág között színük
vonatkozásában abban áll, hogy a színminöség mindkét esetben azonos, de ezt csak
annyiban van joga állitani, amennyiben már eleve feltételezi azon tételének helyességét,
mely szerint éppannyi jogunk van általános dolgokról beszélni, mint konkrét, egyedi
tárgyakról. A nominalizmus ellen felhozott érvként azonban ez a gondolat petitio principii-t
jelent; hiszen a nominalista éppen azt tagadja, hogy erröl vagy arról a „színminöségröl“
úgy lehet beszélni, mint valamilyen tárgyról, és hogy két konkrét dolog színbéli
hasonlósága arra vezethetö vissza, hogy mind a kettö ugyanazzal a színnel rendelkezik.
Mihelyt megengedjük, hogy az ideális lényegek biztosítására felhozott érvek
tarthatatlanok, azon nyomban kérdésessé válik a feltétele annak, hogy egyáltalában
lényeglátásról beszélhessünk; e feltétel értelmében ui. állítólag képesek vagyunk bizonyos
fajta tárgyakat [ti. a lényegeket, H. A.] közvetlenül, intuitíve szemlélni (schauen), de
ugyanakkor az e tárgyak létezésére irányuló feltételezés logikailag hibás érvelésre
támaszkodik. Természetesen nem használhatjuk fel másrészröl a lényeglátást magát arra,
hogy vele az imént említett létfeltételezést megtámogassuk; hiszen nyilvánvalóan körben
forgó bizonyítással lenne dolgunk, ha a lényeglátás gyakorlásával akarnánk annak a létét
biztos alapra helyezni, amit már eleve fel kellett tételeznünk ahhoz, hogy értelmes módon
lényeglátásról beszélhessünk.
A modern ismeretelméletben és tudományelméletben a fenomenológusok
meglehetösen szük körén kívül nem esik már szó a Husserl-féle epoché-ról [= a
tartózkodásról attól, hogy valaminek a létét illetöen ítéletet alkossunk, H. A.]. Ennek oka
minden bizonnyal abban keresendö, hogy Husserl fenomenológiai módszerét az
ismeretelmélet kritikusan beállítódott képviselöi úgy tekintik, mint egy a misztikába vezetö
kettös utat vagy legalábbis mint a spekulatív metafizika új alfaját, mely a tudományosság
igényével – föleg a tudományosságnak Husserltöl magától önmagával szemben is
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támasztott igényével – nem áll összhangban. Ezeknek az utaknak egyike az eidétikus
redukción keresztül vezet. Itt is azt kell mondanunk, amit a logikával kapcsolatban
mondottunk, hogy ti. egy új filozófiai módszer értéke gyümölcsein mérendö le. E
gyümölcsöknek abban kellene megmutatkozniok, hogy ez a módszer általánosan kötelezö
érvénnyel új kutatási eredményekhez vezet. De mi mindent nem adtak ki erre a husserli
módszerre hivatkozva lényegfelismerésnek a rákövetkezö idöben! Méghozzá mi mindent,
amiröl Husserl maga sohasem ismerte volna el, hogy joggal tart igényt e dagályos névre!
Köztudomású, hogy Husserl rendkívül kritikusan és csaknem mindig elutasítólag állt
mindazokkal szemben, akik az ö fenomenológiai módszerére hivatkoztak. Ez
mindenekelött Schelerre és Heidegerre áll. Nem kell-e azonban ebben annak a
megnyilvánulását látnunk, hogy e módszer pontosan azt nélkülözi, ami feltétele, hogy
tudományos legyen: az interszubjektív ellenörízhetöséget, a minden kétséget kizáró
kontrollálhatóságát mindannak, amit e módszerre hivatkozva állítanak? Mindmáig
legalábbis a fenomenológusok adósaink maradtak annak a kimutatásával, hogy
módszerük eleget tesz a tudományosság e legfelsö és megkerülhetetlen
követelményének.
A második, misztikába torkolló út a transzcendentális redukción keresztül vezet.
Amikor Husserl a „tiszta énröl“, a „tiszta tudatról“, a „tiszta alanyról“ vagy a
„transzcendentális ego-ról“ beszél, mely semmitöl nem függ, ami reális, és mely a
világmegsemmisítés maradványát képezi, oly kifejezéseket használ, mint „én“, „tudat“,
„alany“, melyek a mindennapok és a tudomány nyelvéböl származnak, de ezeket egészen
új módon alkalmazza és e mód csak képszerü utalásokkal írható körül. Az említett
kifejezések osztoznak e jellemvonásukban a specifikusan metafizikai kifejezésekkel. A
modern empirizmus képviselöi ezért korántsem vonnák kétségbe a transzcendentális
redukcióval kapcsolatos husserli gondolatok helyességét, hanem tagadnák mindezen
kijelentések értelmes voltát és arra mutatnának rá, hogy a „tiszta én“, „tiszta tudat“ s a
többi effajta kifejezés látszatfogalmakat tartalmaz.
Ezek az elvi fenntartások nagyon is összeegyeztethetök azzal a megállapítással,
hogy számos konkrét elemzés, melyet Husserl fenomenológiája tartalmaz, értékes és
tanulságos. Ahogy például a transzcendens dolog fogalmát értelmezi, azzal nagyon közel
jár bizonyos elképzelésekhez, melyekkel a modern ismeretelméletben találkozunk.
Különösen az ún. fenomenalizmussal – mely az empirizmus táborában van otthon és a
fenomenológikus filozófiától élesen megkülönböztetendö – mutatnak megfontolásai
messzemenö hasonlóságot. A fenomenalizmus is elveti a tudatot transzcendáló dolog
gondolatát; ehelyett szerinte a dolgokat illetö kijelentéseknek lefordíthatóknak kell lenniök
fenoméneket („érzéki adottságokat“) illetö kifejezésekre. Kétségtelen azonban, hogy a
fenomenalizmus programmja keresztülvitele során leküzdhetetlen nehézségekbe
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ütközik.35 Egyike ezen nehézségeknek azon alapszik, hogy egy dologról határtalan
számú rész-aspektus lehet adva és ezért pl. egy fizikai dolgot illetö kijelentést nem lehet
egy pontosan lehatárolt számú, fenoméneket illetö kifejezéssel behelyettesíteni. Úgy tünik,
Husserl elvben maga is látta a nehézséget, ami a fenomenalizmus e megfogalmazásától
elválaszthatatlan, amikor is mindig újabb jelenségek potenciálisan határtalan horizontjáról
beszélt, melyeknek törvényes összefüggése tenné ki egy és ugyanazon dolog létezését.
De az ebben gyökerezö problémák megoldására még ö sem tett akárcsak célzást sem,
így pl. nem utalt arra, hogyan szólnának azok a törvények, melyek egy jelenség-sokaságot
egy és ugyanazon dolog jelenségeivé alakítják át.
Nem volt hiány olyan filozófiai hangokban, melyek szerint Husserl leírásaiban
gyakran messze túlmegy azon, ami adva van, és logikai konstrukciókat ténylegesen
felmutatható dolgok puszta leírásaként tüntet fel. Ez irányban föként Otto Janssen vetette
alá éles kritikának Husserl intencionalitás-elméletét. Különös módon Janssen érdekes
gondolatmenetei csaknem teljesen figyelmen kívül maradtak. Filozófiai felfogását, melyet
szembeállít a Husserléval, szeretnök itt legalábbis körvonalaiban vázolni. Janssen
megállapítja, hogy az érzékelés ama reális (reell) elemeiböl, melyeket az intencionális
aktusok állítólag élettel telítenek meg (beleben) – s csak ezeknek az élettel telítéseknek az
alapján konstituálódik érzéki észleléseink során az elöttünk álló tárgyi világ –, semmi sem
tapasztalható. Ezért Husserl gondolata „a dolgoknak az élményfolyamban megjelenö
árnyalódásairól (Abschattungen)“ fikción alapszik. Ha pl. egy piros felületet látok magam
elött, akkor számomra csak ez a piros felület odakünn van adva és ezenfelül semmiféle
élmény-árnyalódás.
Annak az érdekében, hogy a felmutatható tényállásokra vonatkozóan minden
hamis értelmezést elkerüljünk, Janssen célszerünek tartja, hogy elálljunk a „tudat“
terminus használatától, melyhez oly sok asszociáció tapad s mely újra meg újra
konstrukciókra csábít, és hogy helyette az „ittlevés“ (Dasein) kifejezést használjuk. Az
ittlevés tere (Daseinsfeld) számos dologgal van mint tartalommal felruházva, melyek
valamennyiöjének, mielött jellegükröl bármi módon ítélkeznénk, az ittlevés evidenciáját kell
tulajdonítanunk. Az ittlevés e terének közepén egy egyelöre közelebbröl nem
meghatározható én áll, mely azonban az ittlevés evidenciáját illetöen nem rendelkezik
kitüntetett pozicióval az ittlevés terének egyéb tartalmával szemben. A könyv elöttem, a
toll, amivel írok, a fa a kertben – mindez éppoly evidensen itt van, mint én magam. Az
„ittlevés“ tehát Jansennál az, ami a tudat-elmélet értelmében „valaminek az adott volta a
számomra“, miután eltekintettem a ráirányuló intencióktól. Janssen tagadja, hogy ilyen
intenciók egyáltalában léteznének az akarati és az érzelmi szektoron s néhány más
speciális eseten kívül, és ezzel Husserlnek nemcsak egyes nézeteit támadja, hanem
kérdésessé teszi az egész Brentano-Husserl-féle intencionalitás-tan alapjait. Az a
35

V. ö. ehhez Wolfgang Stegmüller, „Der Phänomenalismus und seine Schwierigkeiten“, Archiv für
Philosophie, VIII. kötet, 1/2, 36.-100. o.36 V. ö. ehhez a Scheler személy-elméletére vonatkozó fejezetet (10.
o.).
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felfogás, mely szerint minden tudat „valaminek a tudata“, Janssen szerint csak térbeli
folyamatok homályos analógiájaként jön létre: az érzékelés folyamatát körülbelül úgy
képzelik el, mintha az énböl láthatatlan karok nyúlnának ki, hogy utána kapjanak egy
tárgynak és megragadják azt. Ténylegesen azonban pl. egy piros felület érzékelésekor
semmi egyebet nem tudunk megállapítani, csak azt, hogy ez a piros felület „itt“ van, azaz
hogy az ittlét meghatározottságával rendelkezik; egy járulékos „tudat erröl a felületröl“
abszolúte nem konstatálható. Az intencionalitás tanán belül magának az énnek adott volta
nehéz problémát képez, mely ismételten alkalom volt furcsa konstrukciók megalkotására;
ellentmondás nélkül nem látszott ugyanis elgondolhatónak, hogy az én mint minden
észlelés alanya mintegy megduplázódva (nochmals) saját magának lehetne adva.
Janssen számára e probléma egyszerüen megoldható: az én egyszerüen maga is az
ittlevés meghatározottságával rendelkezik, mégpedig nagyon is mint az állítások,
akarások, stb. alanya; semmiképpen sincs azonban ez az én megduplázódva adva, egy
tudat értelmében az énröl saját maga számára.
Az ittlevés terén belül Janssen szerint sokféle „ideális“ (ideell) viszonylat lép fel,
melyek túlmutatnak az ittlét terének magányán (hisz e tér minden ember számára más és
más). Itt igenis lehet intencióról beszélni, de ennek kapcsán Janssen szerint figyelembe
kell vennünk, hogy ezek nem az énböl indulnak ki, hanem abból, ami az intencionalitás
tanának értelmében „a tudat tárgyának“ tekintendö. Ha pl. emlékszem valamire, akkor
nem arról van szó, hogy az énböl egy sugár indul mintegy vissza a múltba, hanem az, ami
képzetszerüen lebegve elöttem áll, hat oda, hogy a maga múltbéli volta (Gewesensein) az
emlékezés részeként „itt van“. Az, hogy amire emlékezünk, múltbéli, nem valami egyéb
adottság az elöttem lebegö képzet mellett, hanem ebben magában van itt, más szóval
evidensen, mégha nem is szemléletesen és nem azzal az idöbeli meghatározottsággal,
amellyel a múltban jelenvaló volt.
Ha valamit mint itt lévöt elképzelünk, anélkül, hogy az maga itt lenne (pl. egy virág
illatát, melyet már nem tudunk „reprodukálni“), akkor evidens nem-ittlevéssel van dolgunk.
Ez fogalmi megragadásokhoz (Erfassungen) vezet, melyek túlvisznek az ittlevés terén
(mint pl. abban az egyszerü esetben, ha egy éppen észlelt háznak a hátoldalára vagy
belsejére „gondolunk“). Az ilyen fogalmi megragadások ugyan azáltal következnek be,
hogy az én akaratlagosan „megrendezi“ öket; de Janssen szerint helytelen ezeket mint az
énböl kiinduló „intencionalitási sugarakat“ felfogni. Valójában a fogalmi megragadások e
„rajai“ az ittlevés terének egészéböl emelkednek állandóan a magasba.
Ahol teljesen hiányzik a tudat-tan értelmében vett „tudata valaminek“, ott Janssen
teoretikus nem-ittlevésröl beszél. Ilyesmivel van pl. dolgunk, ha – tegyük fel – sem az a
helyzet nem áll fenn, hogy egy hang evidensen itt van (ezt a hangot tehát éppen most
nem „hallom“), sem pedig az, hogy evidensen nincs itt (semmi módon nem is „gondolok“
rá). Csak utólag tudom megállapítani, hogy nem volt itt, s éppen e megállapítás révén lesz
viszont evidenssé, hogy nem volt itt.
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Janssen számos következtetést von le elméletéböl, melyek Husserl téziseivel
ellentmondásban állnak. Végsö soron elveti pl. a husserli különbségtételt jelentések s e
jelentésektöl jelölt tárgyak között, hasonlóképpen az ítéletek tartalmának idealitását, a
kategoriális szemléletet, stb. Mindezzel itt nem tudunk közelebbröl foglalkozni. Kívánatos
lenne, hogy Janssen munkái ismét több figyelemben részesüljenek, már csak azért is,
mert aligha van még egy müve az elmúlt évtizedek német filozófiájának, amiben íly
világossá válnék, mely elrémítö mértékben hisszük nem egyszer, hogy puszta leírást
nyujtunk, míg valójában a leírandó tényállás, a „látlelet“ elé a szemléletes analógia képei
tolulnak, nem egyszer akár a térbeli szemléletesség képei. Janssen gondolatmenetei,
bármit vethetünk is a részleteket illetöen kritikusan ellenük, mindenesetre alkalmasak arra,
hogy az intencionalitás tanát, mely a husserli összfilozófia lényeges alkotóeleme,
megfosszák a magától értetödés nimbuszától.
Husserl végös célja az volt, hogy a filozófiát elöször története során szigorúan
tudományos és abszolút biztos alapokra helyezze. E célkitüzését szem elött tartva,
Husserl késöbbi müvei azt a benyomást keltik az emberben, hogy e programm
megvalósulása a felállításakor célba vettöl egyre távolabb került. Egyikében utolsó
müveinek, a „Cartesianische Meditationen“-ban, Husserl egy helyütt a tudat herakleitoszi
világáról beszél. Vajon azonban ez a kép a herakleitoszi folyamról nem különösen
alkalmatlan-e arra, hogy olyasmire utaljon, ami a filozófia számára abszolúte
hordozóképes fundamentummal szolgálna? Ma – sokkal inkább, mint valaha is – arra
hajlunk, hogy ezt a törekvést egy meg nem rendíthetö sziklatalapzat felfedezésére, melyre
a tudomány és a filozófia egésze lenne felépíthetö, fantomnak tekintsük. Husserl azt hitte,
hogy teljességgel elöfeltételezések nélkül fog neki a filozófiának. Ha az ember meg akarja
tudni, mennyire elöfeltételezésekkel telinek tekinthetö az, amit ö gondolt, akkor nem
elegendö, ha kritikus hangokra figyelmezünk, melyek a feljebb említettekhez hasonló
konkrét részletkérdésekre vonatkoznak, hanem át kell pártolnunk egy egészen más
táborba, mely a gondolkodás minden vonatkozásban különbözö premisszáival
rendelkezik, például annak a filozófusnak a táborába, akit Husserl angol ellenlábasának
nevezhetnénk és aki a jelenkor angol filozófiáját kétségkívül legalább oly mértékben
befolyásolta, mint Husserl a németet: a (késöi) Wittgenstein táborába. „Tudatom van“ – ez
Wittgenstein szerint egy minden értelem híján lévö mondat. Husserl szemében e
megítélés égbekiáltó szörnyüség; Wittgenstein szemében igazság, amit a filozófusnak be
kell látnia, ha nem akarja gondolatait a mindennapok nyelvének egyik primitív és hibás
képére alapozni.
Olykor megpróbálták indirekt, empirikus módon megtámasztani azt a felfogást,
mely szerint Husserl filozófiája ténylegesen a filozófia új és pozitív megalapozásához
vezetett: mégpedig azzal az érvvel, hogy a más gondolkodóktól végzett tárgyi jellegü
kutatómunkának, melyet Husserl indított volt be, elvitathatatlan eredményei vannak. Efféle
megállapítások azonban nem szolgálhatnak bizonyítékul bárminek az igaz volta mellett.
Ami döntö szerepet játszott a husserli filozófia ilyesfajta eredményességében, az
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alkalmasint az volt, hogy Husserl számos gondolkodó számára felszámolta az
elbátortalanodás okait a filozófiai kutatás területén, hogy eloszlatta a relativizmustól és a
szkepticizmustól való félelmet, és bátorságot öntött a fiatalabb filozófus-generációba a
tárgyi problémák megoldásához. Ezenfelül kedvezö történelmi sorsszerüség nyilvánult
meg abban, hogy ösztönzései és a filozófia jövöjébe vetett hite rendkívüli filozófiai
tehetségek egész sorára hathatott.
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III. fejezet
Alkalmazott fenomenológia: Max Scheler
Míg Husserl dolga egy új filozófiai kutatási módszer meghirdetése volt, Max Scheler
volt az, aki ezt elsöként ültette át a gyakorlatba. Az, ami az elöbbi számára sokévi filozófiai
eröfeszítés gyümölcse volt, az utóbbinak a konkrét tárgyi kutatás ugródeszkáját és a
teremtö munka technikáját jelentette. Roppant sokoldalúságának köszönhetöleg, mely a
legheterogénebb területekre terjedt ki, kezdve a biológiával és a pszichológiával, folytatva
az ismeretelmélettel, etikával és szociológiával, fel egészen a vallásfilozófia legéteribb
régióiig s a metafizika legabsztraktabb köreiig; megáldva a legmélyebbre ható látnoki
erövel, mely mindenütt vagy újat fedezett fel vagy szétágazó történelmi kutatási
irányzatokat olvasztott nagyszabású szintézisekké, – Scheler rendkívül gazdag filozófiai
életmüvet hagyott az utókorra. Személyisége ugyanazzal a szellemi eröbevetéssel
szentelte magát az örök metafizikai és vallási kérdéskomplexumoknak, mellyel
pillanatokra sem lankadó érdeklödését a kor aktuális eseményei és a jelen szellemi
szituációja felé vezetö történelmi erövonalak felé fordította. Míg a múlt gnoszeológusai és
metafizikusai számára a filozófiai fejlödés rendszerint a problémákkal folytatott
intellektuális viaskodásból állt, Scheler számára csakúgy, mint a nagy életfilozófusok
számára, a filozofálás szellemi szubsztanciájuk totális mozgósítását jelentette, a
problémák az ö szemében azáltal váltak filozófikusakká, hogy személyének egészét
egzisztenciális értelemben hatalmukba kerítették, filozófiai fejlödése egyben a szó
legmélyebb értelmében küzdelem volt a létért.
Lehetetlenség itt a scheleri gondolkodás fejlödését részleteiben nyomon követni a
fenomenológia elötti korszakától kezdve katolikus periódusán keresztül egészen panteista
idöszakáig. Ezért filozófiájának terjedelmes anyagából csak válogatást tudunk nyujtani és
kénytelenek vagyunk megelégedni a megismerésre s az érték- és személyelméletre
vonatkozó gondolatainak, a szimpátia-érzések fenomenológikus vizsgálatának,
vallásfilozófiájának és az élö világ rétegezödését tárgyaló teóriájának bemutatásával.
Elöljáróban azonban megkíséreljük egész gondolatvilágát röviden jellemezni.
Husserltöl Scheler ugyan átvette a lényegszemlélet (Wesensschau) módszerét, az
ösztönzéseket pozitív tartalmi nézeteinek kialakításához azonban máshonnan kapta.
Kimondhatjuk, hogy Scheler gondolkodására az életfilozófia, a német idealizmus és a
kereszténység hármassága volt meghatározó hatással. Az elsöre vezethetö vissza az
emocionalitás központi szerepe, melyet mindenütt kimutatni igyekszik. Így az életben
számára nem a szellemi lét rendelkezik voltaképpeni realitással, hanem az ösztönök és az
érzelmek irracionális rétege: ebböl fakadnak azok a teremtö erök, melyek a világ és a
történelem menetét elörefelé hajtják és az életet tartalmilag meghatározzák. De a
megismerés területén is, mindenekelött az intuitív filozófikus meglátások (Schau)

68

69

legmagasabb csúcsain az emocionalitás az, ami – noha átszellemített formában –
dominál: a filozófiai megismerés tulajdonképpen nem intellektuális folyamatok keretében
zajlik, hanem a személy legbensö magvának szeretettel teli részesedése a dolgok
lényegében az a szellemi beállítódottság, mely az eredendö filozófiai tudást (Urwissen)
közvetíti.
Az életfilozófiai világképnek tett engedményei azonban csak addig a pontig mennek
el, ahol a szellemi létréteg betör a reális világba. Bergson kísérletét arra, hogy a szellemet
az életböl vezesse le, és a még messzebbmenö kísérleteket Nietzschénél és Klagesnál a
szellemnek az élet elfajulási formájaként s ezáltal annak ellenlábasaként való
értelmezésére Scheler radikálisan visszautasítja. Igaz ugyan, hogy elveti az idealizmus
ama konstrukcióit is, melyek szerint a világ fejlödési folyamata egy általános szellemi
princípium kizárólagos kifejezödése lenne, az viszont, ami egyszeri és individuális,
pusztán önállótlan, absztrakt részmozzanat az univerzális szellem tovahömpölygö
folyamában, – mégpedig elveti egy metafizikus individualizmus jegyében, mely kiemeli az
önállóságát s önmagáért való értékét a konkrét-egzisztenciálisnak és elutasítja annak
levezetését az ideális szellemi létböl. De a szellemi lét (das Geistige) Scheler számára
ennek ellenére egy teljességgel önálló, eredendöen sajátlagos lét-szféra, mi több: az, ami
voltaképpen isteni a világban, s csak ezen keresztül válik lehetövé, hogy az
abszolútummal kapcsolatba kerüljünk, a lényegbeliséget (das Wesenhafte) megragadjuk,
az intuitív értékszemléletre képesek legyünk és ezzel életünknek értelmet adjunk. Mivel
mármost mindaz, ami emfatikusan van, individuális és annál kifejezettebben az, minél
magasabb a rangja a világ egészében, ezért a szellemi módon létezöt is individuálisnak
kell gondolnunk.
Így jut el Scheler az individuális szellemi egyén keresztény fogalmához, mely
létének értelmét abban találja meg, hogy Isten végtelen személyének a világ iránt érzett
szeretetét szeretettel telve vele együtt foganatosítja, tehát nem az Isten iránti szeretetben
(“amare Deum”), hanem az Istenben való szeretetben (“amare in Deo”). Ahogy azonban
Scheler a személy fogalmát értelmezi, annak a meghatározásába egyúttal ismét
belejátszik az életfilozófia is, amennyiben Scheler e fogalmat megfosztja a skolasztikától
neki tulajdonított szubsztancia-jellegtöl és azt tiszta aktualitásként definiálja, mely minden
egyes aktusában [és csak azokban, H. A.] teljes egészében él és jelenvaló. A mindebben
rejlö veszélyes tendencia az ember istenné tételére (Vergöttlichung) és az ettöl felidézett
veszélye annak, hogy az abszolútum végességgé, a transzcendencia immanenciává
alacsonyodik, egyike volt az okoknak, amiért Scheler késöbbi filozófiája tragikus
világfelfogásba torkollott. E felfogás szerint az emberben összeütközésbe kerül a szellem
és az ösztön (Trieb) princípiuma s e kettö nem egyesíthetö problémamentes egységgé.
Scheler metafizikus hajlama számára ennek az összecsapásnak harc-jelleget kellett
öltenie, mégpedig két legvégsö, másra vissza nem vezethetö ösprincípium között. Egy
bizonyos, a keresztény gondolatkörböl származó elképzeléshez azonban Scheler
mindvégig ragaszkodott, nevezetesen valamennyi individuális szellemi egyén univerzális
70

szeretet-közösségéhez és ezen keresztül a valamennyiüktöl megosztott vétkességhez s a
kölcsönös közös felelösség-vállaláshoz.
Schelernek e röviden vázolt, az érzelmeket és a szellemet illetö felfogásából
számára a fontos következmények egész sora adódott. Egyfelöl kibövítette a megismerés
területét a logikát követö intellektuális folyamatokon túlra, megismerö funkciót tulajdonítva
egy sor emocionális fenoménnek, amilyenek az átérzése idegen élményeknek
(Nachfühlen), az azonosulás másokkal (Einsfühlen), a szeretet és a gyülölet, az
érdeklödés valami iránt, stb., s mindenekelött az etikai, esztétikai és vallásos
értékfelismerést kizárólag emocionális aktusok révén tekintette lehetségesnek. Ebböl
következik mint megoldandó feladat az érzelmek fenomenológiája, mely Scheler számára
föként azért volt parancsoló szükségesség, mert neki mint az érzelmi élet legfinomabb
különbségei iránt rendkívül érzékeny léleknek a hagyományos pszichológia felületes és a
differenciáltságokat egybemosó megkülönböztetései teljességgel elégtelennek tüntek.
Egyidejüleg a fenomenológia fogalma el kellett, hogy tolódjék a számára és ennek
megfelelöen a redukció sem maradhatott meg, mint Husserlnél, tisztán elméleti ügynek. A
relativizmus problémája sok gondot okozott neki mind ismeretelméleti értekezéseiben,
mind pedig az etikával kapcsolatos vizsgálódásaiban, mivel egyrészröl az életfilozófia
pragmatizmusának sokban igazat adott, másrészröl viszont a tárgyi és az
értékmegismerés abszolút voltát mégsem akarta volna bármi áron feladni.
Mindig megújuló kísérletek keretében Scheler azon fáradozott, hogy szintézist
hozzon létre a relativizmus és az abszolút igazság igényével fellépö megismerés, a
passzívan befogadó elméleti tudás és a tárgyát aktívan, szeretetteljesen megragadó
megismerés, az individualizmus és az intuitív egységbefogás (Einheitsschau), az
emocionális és a racionális szféra, a lét harmóniájának és a világ szétszakítottságának
ellentéteit. Ismertetésünket Scheler ismeretelméleti megfontolásaival kívánjuk
megkezdeni.
1. Gnoszeológia és fenomenológia
A lényegbeliség közvetlen szemlélete Scheler számára is mindenfajta filozófiai
kutatómunka apriorija. Az ilyen szemléletet a fenomenológia teszi lehetövé, mely a tények
új szféráját teszi adottá. A fenomenológia ebben az összefüggésben nem egyfajta
módszer a dolgokra irányuló gondolkodási eljárás értelmében, mint pl. az indukció és a
dedukció, hanem a szellemi szemlélésre való beállítódottság sajátos módja, mely mielött
még a megfigyelés vagy a közelebbi vizsgálat egy eljárását egyáltalában
alkalmazhatnánk, a tiszta vagy abszolút tényeket ragadja meg. E tények különböznek
mind a természetes világszemlélet, mind pedig a tudomány tényeitöl.
A természetes tények az érzéki megismeréstöl közvetített s a világ szemléletes,
konkrét dolgaira vonatkozó tudomásulvétel származékai, amelyre a mindennapi
beállítódottság esetén kerül sor. A tudományos tény egyre fokozódó szemléletességnélkülisége és absztraktsága folytán eltávolodik a természetestöl; a tudomány ugyanis a
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dolgokat és folyamatokat tisztán fogalmailag konstruálja meg, hogy azután e
konstrukcióból bizonyos tényállásokat le tudjon vezetni. Míg ílymódon a tudományos
gondolkodás végül is konstruált, üres gondolatszimbólumokkal való operálásnál köt ki, a
filozófikus beállítódottság épp az ellenkezö irányban távolodik el a természetes tények
világától, amennyiben csak azt fogadja el, ami tiszta, empirikusan zavarossá nem tett
tényként magamagát adottá teszi. Ez által az a-szimbólikus szemlélet által a filozófia
beváltja azon szimbólikus “váltókat”, melyeket a tudományok a valóság javára “állítanak
ki”, anélkül, hogy maguk valaha is be tudnák öket váltani, azaz adósságukat közvetlenül le
tudnák róni. A fenomenológiai vagy tiszta tény ezért a másik kettötöl abban különbözik,
hogy ebböl az érzékelés minden eleme ki van kapcsolva és ezt a tényszerüen magukat
adó érzéki funkciók semminö variációja nem érinti, s hogy továbbá ez alkotja az érzéki
tények fundamentumát és változása esetén e tények maguk szintén variálódnak, s végül
hogy ez teljességgel független minden szimbólumtól és jeltöl. Az effajta tiszta tényeken
alapulnak a lényegi összefüggések, melyek vagy tisztán logikai jellegüek, ha ti. olyan
tényekröl van szó, melyek egy tárgynak mint olyannak a lényegéhez tartoznak, vagy nem
tisztán logikai jellegüek, ha a lényegi összefüggések a tárgynak csak bizonyos területeire
korlátozódnak. Az ellentmondás elve pl., amelynek alapját az képezi, hogy egy tárgy léte
és nemléte összeegyeztethetetlen, az elsö csoporthoz tartozik, szín és kiterjedtség
evidens összefüggése viszont a másodikhoz. Az intuitíve szemlélt tiszta tények a bennük
foglalt lényegi struktúrákkal egyetemben még az általánosság és egyediség közti
különbségtételen innen helyezkednek el; erre a különbségtételre csak az absztraktív
gondolkodás folyományaként kerül sor.
A fenomenológiai redukció keresztülviteléhez Scheler szerint nem elegendö, hogy
csak a természetes világszemlélettöl hallgatólagosan végrehajtott lét-tételezést tegyük
zárójelbe, hanem a husserli eljárásnak az érzelmi világra történt kiterjesztése
következtében arra kell törekednünk, hogy “a kívánalmas, ösztönszerü magatartás minden
formáját lehetöség szerint nyugalmi állapotban tartsuk”. Scheler szerint ui. a természetes
világképhez szükségszerüen hozzátartozó meggyözödést a világ realitásáról, ill.
egzisztenciájáról nem érzéki vagy intellektuális megismerés közvetíti felénk, hanem
voluntarisztikus funkciók, melyeknek keretében a világgal való érintkezés esetén
ellenállást élünk meg, s ez a megélt ellenállás a realitás fogalmának forrása. Ha
ilyenformán reálisnak lenni nem annyit tesz, mint tárgynak lenni, hanem ellenállást
kifejteni, akkor a realitást csak úgy lehet zárójelbe tennünk, hogy az akarás, a törekvés és
a figyelemösszpontosítás valamennyi funkcióját elnyomjuk.
Husserl epoché-ját azonban Scheler még egy más vonatkozásban is átformálja.
Ebben ugyanis szerinte nem csupán kikapcsolás megy végbe, hanem megszabadítás is,
a szellemi szemlélet megszabadítása a mindennapok elöítéleteitöl, melyek a
megismerendöt eltakarják szemünk elöl, melyek elzárják a hozzá vezetö utat. Azt tehát,
ami gátolja a szellemet, el kell takarítani az útból, hogy az adott dolog tisztán szellemi
megragadása a maga teljes hatásosságában érvényre juthasson. Már itt, a módszer
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területén felbukkan mint motívum a szellem elhatárolódása az emberben lakozó vitális
rétegtöl, mely a scheleri filozófiában oly rendkívüli szerepet játszik. Míg az ösztönszerü,
vitális réteg az embert csakúgy, mint az állatot egy meghatározott, öt környezö világban
(Umwelt) fogva tartja, melynek valamennyi tárgya mint egyáltalában létezöként észlelt
valami ehhez az ösztönréteghez van hozzárendelve (daseinsrelativ auf diese
Triebschicht), a szellem az az alapvetöen új létforma, mely az embert megszabadítja a
környezö világhoz való kötöttségtöl és lehetövé teszi, hogy a dolgokat tiszta
milyenségükben ismerje meg. A filozófikus lényeglátásnak tehát arra kell törekednie, hogy
a cicomátlan odapillantást zavaró és gátló vitális tendenciák kikapcsolásával a szellemet
immár megtisztult kiáramlásra késztesse az ideális lényegektöl alkotott tényállások felé.
Ílymódon Scheler számára már eleve az odaadó világ-felé-fordulás (Hingabe an die Welt)
áll a középpontban, ellentétben a tudat visszahúzódásával a maga saját szférájába
Husserlnél, amiben Scheler még mindig annak a szeretet nélküli világellenességnek a
csökevényét látja, mely szerinte Descartes és Kant filozófiájára jellemzö.
Az ellentétet természetes és tudományos tény s lényeg (ill. tiszta tény s lényeg)
között Scheler ilyeténképpen az “élethez” és a “szellemhez” mint a nekik külön-külön
megfelelö ismeretforráshoz rendeli hozzá. Mivel az empirikus tudományoknak a reális
világ tényeivel van dolguk, tehát olyan tényekkel, melyek a realitás voluntarisztikusan
megalapozott mozzanatát foglalják magukba, ezért tárgyaik lényegüknél fogva – mint
egyáltalában létezök – csak testiséggel rendelkezö, vitalitástól áthatott élölények számára
észlelhetök (sind daseinrelativ auf leiblich-vitale Lebewesen). Ezt a gondolatot továbbvíve,
Scheler a természettudomány világképét illetöen a pragmatizmus képviselöje; e
világképnek ui. szerinte csak az ad értelmet, hogy lehetöleg mindenoldalú uralmat és az
irányítás
képességét
teszi
lehetövé
a
természettel
szemben.
Ezért
a
természettudományok ismeretanyaga, ha nem is csupán az ember, ámde egész
általánosan mégis csak olyan vitális lény számára rendelkezik érvénnyel, mely a
természet aktív befolyásolására törekszik. Scheler ezért az empirikus tapasztalati tudást
uralmi vagy hatalmi tudásnak is nevezi.
A tisztán szellemi lényegszemlélet mármost Scheler szemében még tovább
differenciálódik, mivel az emocionalitás ide is betör. Az objektíve megismerö szemlélet a
logikai és fenomenológiai lényegtudást nyujtja; ez ment ugyan minden nem-intellektuális
funkciótól, nem alkotja azonban mégsem a legfelsöbb megismerési fokot. Noha a dolog a
maga lényegét tekintve már itt adottá teszi magát és kritériumként egyedül az
rendelkezhet érvénnyel, amit Spinoza nagy és mély gondolata kimond: “Az igazság a
kritériuma magamagának és az igaztalanságnak.” Betekintést az abszolútumba azonban
csak a szeretet tesz lehetövé az egész embernek mint személynek aktusaként.
Itt fejezödik ki a legközvetlenebb módon a megismerés ontikus értelme, mint egy
két létezö között fennálló legvégsö, egyébböl már nem levezethetö létviszonylaté,
közelebbröl az, hogy a megismerö személy közvetlenül részt kap a megismerés tárgyából.
A metafizikus megismerés ezért Scheler definíciója szerint abban áll, hogy egy véges
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emberszemély legbensö magva egy szeretettöl meghatározott aktus formájában részt kap
a dolgok alapjául szolgáló lényegböl. Mivel ez a szellemi folyamat képezi az alapját
minden az abszolút lényegbeliség megismerésére irányuló kísérletnek, a végtelen, konkrét
aktus-centrum mint minden lényeg korrelátuma azonban az Isten-eszmével azonos, ezért
ebben a szellemi aktusban egyúttal az embernek az a tendenciája nyilvánul meg, hogy
túllépjen a maga természetes létén és hasonlóvá váljék Istenhez. Mivel továbbá aktusok
nem válhatnak a megismerés tárgyává,36 ezért az embernek az említett fellendülésben
foganatosuló részesedését az abszolút aktus-centrumban csak az teheti ki, hogy az
ember az isteni aktust Istennel együtt hajtja végre, és mivel amannál szeretet-centrummal
van dolgunk, ezért itt csak egy végtelen szeretet-aktus együttes végrehajtásáról lehet szó.
Az ílymódon lehetövé vált tudást Scheler üdvözítö vagy megváltó tudásnak nevezi.
A három megismerési funkcióhoz tehát a tudás három fajtáját rendeli hozzá: az
uralmi, a lényegre vonatkozó és a megváltó tudást. Az abszolútum filozófiájának számára
Scheler felvázolta még a felismerések egy az evidenciájuk közvetlenségét rangsoroló
sémáját. Az elsö és legbiztosabb felismerés az, hogy nem áll, miszerint semmi sincsen,
vagy pozitíve kifejezve: hogy egyáltalában van valami. E tétel eminens pozitivitása csak
annak számára teljesedik ki, aki lelki szemeivel “lepillantott már az abszolút semmi
feneketlenségébe”. A második felismerés felosztja a létet, amennyiben megkülönbözteti
egyfelöl ama létezöt, mely létét magamagában hordja, anélkül, hogy azt hübérül bírná
valamitöl, tehát az abszolúte létezöt, másfelöl azt, ami egyoldalú módon más létezötöl
függ, azaz a relatíve létezöt. Az abszolút létezöre vonatkozó tudást nem következtetés
(istenbizonyíték) közvetíti felénk, hanem azon az evidens felismerésen alapszik, hogy ha
egyáltalában létezik valami, akkor egy feltétlenül létezönek is kell léteznie. Az evidenciák
rangsorában következö harmadik felismerés azt mondja ki, hogy minden létezö
szükségszerüen egyrészröl milyenséggel (Sosein) avagy mibenléttel (Wassein),
másrészröl létezéssel (existentia) rendelkezik, s ez a megkülönböztetés érvényes magán
a realitáson belül is – úgyhogy tehát realitás és létezés nem egy és ugyanaz –, mivel
annak, ami reális, lényege is van, nemcsak létezése.
A totális önaktivizálás ílymódon bemutatott elméletével Scheler szembefordul
mindenfajta racionális metafizikával, mely megfosztja a világ teljességét és kimeríthetetlen
gazdagságát annak minden mélységétöl, azt puszta kétdimenzionalitásra redukálja és a
filozófiai problémák megoldását egyszerü számtanpéldává alacsonyítja le. Scheler
szemében végtelenül naiv dolog azt hinni, hogy a filozofáláshoz elegendö, ha az ember
bármiröl helyesen tud ítélkezni és helyes következtetéseket tud levonni, és föként naiv azt
hinni, hogy a metafizika területén az ember tisztán logikai operációk révén képes valamire
is menni anélkül, hogy kezdetben a legmélyebb és legbensöbb megrázkódtatáson ne
menne keresztül s azután személyének szellemi leglényegéböl kiindulva ne foglalna
szeretetteljesen és aktívan állást. Mivel Scheler e módon állandóan arra törekszik, hogy a
rációt egy mélyebb létfundamentumban gyökereztesse, jogos öbenne az egzisztencia
modern filozófiájának egyik elöfutárát látni.
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Hogy azonban ennek ellenére a tudásra s a megismerésre vonatkozó elméletében
igyekszik elejét venni az irracionalista eltévelyedés veszélyének, azt mutatja, hogy
kísérletet tesz a megismerési viszonylat ontológiai tisztázására. Ennek során különbséget
tesz “tudás” és “megismerés” között. A tudás ontológikusan szemlélve “azt a viszonylatot
jelenti, melyben egy A létezö részt kap egy másik, B létezö milyenségéböl, mégpedig
olyanformán, hogy e viszonylat létrejöttével B-ben semminö változás nincs tételezve”. Ami
tehát lényeges, az elöször is az, hogy a tudásban egy létezö részt kap egy másik
milyenségéböl, anélkül, hogy e részesedés révén a másik milyensége befolyásolódhatna,
továbbá az, hogy a részesedés e viszonylata csakis a milyenségre terjedhet ki, B reális
létezésére azonban nem. Ezért a reális létezés a tudás részesedö viszonylatában nem is
lehet adva, hanem csak az akaratlagos aktusokkal szembeni ellenállás megélésében. A
megismerés több, mint a tudás: a tudás egyszerüen csak viszonyul valamihez; a
megismerés viszont mindig tudás valamiröl mint valamiröl; ez azonban azt jelenti, hogy a
megismerésben mindig a tudás két fajának kell jelen lennie. Az egyik tudásfaj a gondolati,
a másik a szemléletes, és csak akkor, ha e kettö egymást fedve egységet alkot és
összeolvad, ha a szemlélet “kitölti” a puszta gondolatot, áll fenn tudás valamiröl mint
valamiröl, tehát megismerés. A megismerés e statikus fogalma kiegészül a dinamikussal;
míg az elöbbi az egymás fedéséböl létrejövö nyugvó egységet jeleníti meg, az utóbbi a
szellem aktív törekvését erre az egybevágásra. Ha ezt elértük, akkor magának a
megismert valaminek milyensége van számunkra adva, immár nem pusztán képszerüen,
mint a voltaképpeni megismerés elérése elött. A megismerés tehát sohasem leképzés,
hanem valójában épp tévedés esetén tolul csak a megismerendö dolog tulajdonképpeni
milyensége elé egy kép, mely e milyenségtöl eltérö vonásokat mutat.
Ontológikus az az aspektus is, melyen keresztül Scheler a maga ismeretelméleti
álláspontját igyekszik mind a realizmusétól, mind pedig az idealizmusétól elhatárolni. A
döntö alapgondolat ebben az összefüggésben a létezés és a milyenség
megkülönböztetésén alapszik. E két létmozzanat ui. Scheler szerint nemcsak fogalmilag
különböztethetö meg, hanem – és ez az, ami bennük ismeretelméletileg releváns –
szétválaszthatók a tudatra vonatkozó lehetséges immanenciájuk figyelembevételével is: a
milyenség nemcsak extra mentem lehetséges, hanem egyidejüleg mint olyan a tudat felöl
nézve immanens, tehát in mente is lehet, közvetlen adottság formájában, nem pusztán
képszerü vagy szimbólikus reprezentáció révén. A létezés nem lehet soha in mente, a
tudat felöl nézve mindig is transzcendens.
Mind az idealista, mind a realista ismeretelmélet hibája Scheler szerint mármost az,
hogy egyik sem ismeri el a létezés és a milyenség elválaszthatóságát, hanem ezeket
mindkettö elválaszthatatlannak tartja. Ezért egyiküknek sincs igaza. Az idealizmus ugyan
joggal állítja, hogy a tárgyi milyenség mint olyan immanens és nem szorul a tudatban
képszerü reprezentációra. Mivel azonban a milyenséget a létezéstöl elválaszthatatlannak
tekinti, arra a következtetésre jut, hogy a létezés minden fajtájának is a tudat felöl nézve
immanensnek kell lennie s ezért a tudatot transzcendáló valóság nem létezik. A realizmus
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másrészröl joggal állítja mindenfajta létezés transzcendenciáját a tudattal szemben; mivel
azonban a létezést és a milyenséget ez is elválaszthatatlannak tartja, ebböl arra
következtet, hogy a milyenség minden fajtája is a tudat felöl nézve transzcendens és ezért
a tudatban csak szimbólum vagy kép formájában lehet jelen. Az idealizmus ezért Scheler
szerint szükségképpen szubjektivizmusnál és relativizmusnál köt ki, mivel a megismert
létezö természetét függövé kell tennie a megismerö alany véletlenszerü organizációjától.
A realizmus óhatatlanul szkepszisbe torkollik, mivel ha a megismerés lényege a leképzés,
képeket mindig csak más képekkel tudunk összehasonlítani, sohasem azonban a kép
eredetijével, úgyhogy az igazság megállapításához semminö kritériummal nem
rendelkeznénk. Csak az ismertetett ontológiai megkülönböztetés segítségével, mely egy
ismeretelméleti álláspontot eredményez “a realizmuson és az idealizmuson innen”, lehet
Scheler nézete szerint ezeket a megsemmisítö következményeket elkerülni.
2. A szimpátia-érzésekröl szóló elmélet
Scheler legtanulságosabb munkái az emocionalitásnak szentelt vizsgálódások,
melyek során maximális érzékenységröl tanúskodva az érzelmek, az ösztönök és az
akarás területén azonosnak tünö lényegiségeket differenciál. Módszertanilag ezek az
elemzések annyiban jelentösek, amennyiben itt a fenomenológiai módszer elöször került
tisztán empirikus jelenségek terén alkalmazásra s ez különbözö kutatókat (Jaspers,
Lersch, stb.) gyümölcsözö munkára inspirált.
Az érzelmek konstruált és nivelláló felosztása helyett kellemes és kellemetlen
érzésekre (Lust und Unlust) Scheler kísérletet tesz arra, hogy az emberi érintkezés során
fellépö érzelmi viszonylatokat lényegelemzés útján tegye megragadhatóvá. Ennek
kapcsán különbséget tesz idegen érzelmek átérzése, megosztott érzelem, együttérzés,
azonosulás, “ragadós” érzelmek, valamint szeretet és gyülölet között.
Az idegen érzelmek átérzése (Nachfühlen) olyan aktus, melyben idegen lelki életet
fogunk fel s értünk meg és mely ennélfogva az együttérzés minden formájának
elöfeltétele. Ahhoz, hogy valaki iránt részvétet (Mitleid) érezhessünk, elöbb tudomásunk
kell, hogy legyen a másik fájdalmáról (Leid). Mivel mármost a más fájdalma nem a
részvétben magában válik adottá a számunkra, hanem fájdalmának már adottnak kell
lennie ahhoz, hogy a részvét aktusa ráirányulhasson, ezért megkerülhetetlen a feltevés,
miszerint a más fájdalmának tudomásulvételét meg kellett elöznie egy érzelmi aktusnak,
mely e tudomásulvétel számára alapul szolgál. Az átérzés aktusa során azonban az
idegen érzelem korántsem vándorol át a magam énjébe, noha ebben az aktusban az
idegen érzelem minösége adva van a számomra. Ezért át tudom érezni egy bizonyos
érzelmét valakinek anélkül, hogy együttéreznék vele. Másrészröl nincs itt pusztán elméleti
analogizmusról szó, mely tapasztalati alapon testi jelböl lelkiállapotra következtetne,
hanem test és lélek egysége miatt képesek vagyunk az idegen testet mint a másik
élményeinek közvetlen kifejezödési terét felfogni. Így a mosolygásban közvetlenül
észleljük az örömöt, az elpirulásban a szégyenkezést, a könnyekben a fájdalmat.
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Megosztott érzelemmel (Miteinanderfühlen) van dolgunk, ha többen azonos irányú
érzelmet éreznek. Ennek során a magam érzésében a másik érzésének is helyet adok,
anélkül azonban, hogy az tárgyiasult volna bennem, hogy arra mint olyanra irányulnék.
Scheler itt azt a példát hozza fel, amikor apa és anya szeretett gyermekük holtteste mellett
állnak és együttesen ugyanazt a fájdalmat érzik. Ez az “együttesség” végsö, feloldhatatlan
valami, melyet nem lehet felbontani az egyik és a másik érzelmére, plusz a partner
érzelmének kölcsönös tudomásulvételére. Csak a magasabb lelki régiókban találkozunk
az együtt–érzésnek ezzel a formájával, “együttesen megélt kellemesség” (“Mitlust”) vagy
“együttesen megélt testi fájdalom” (“Mitschmerz”) nem létezik.
Az együttérzés (Mitgefühl) esetén ezzel szemben a másik fájdalma tárgyiasult
bennem, ami feltételezi az átérzést, mint alapul szolgáló aktust. Az együttérzés
intencionálisan a más fájdalmára irányul, úgy vonatkozik erre a fájdalomra, mint a máséra,
s ezért nem puszta ismétlödés, mely a másik fájdalmának észleltekor jelentkeznék. Ha ez
így lenne, akkor Nietzschének igaza lenne, amikor a részvétet mint dekadens jelenséget
elveti. Scheler szerint Nietzsche nem vette figyelembe az ellentétet ragadós érzelmek,
tehát itt: a fájdalom puszta megismétlödése, és a más fájdalma iránti részvét között,
melynél az eredeti fájdalom a ráirányuló részvéttöl minöségét tekintve teljességgel
különbözö.
A ragadós érzelmeknél (psychische Ansteckung) hiányzik az átérzéssel és az
együttérzéssel szemben az intencionális jelleg, a megosztott érzelemmel szemben pedig
a másik élményében való részvétel. Itt idegen érzelmi állapotoknak a magunk énjébe
történö átviteléröl van szó, ami az idegen élményröl semminö tudomást nem tételez fel.
Ezzel van dolgunk pl. olyan esetekben, amikor egy társaság vidámsága, ill. szomorúsága
átragad az újonnan érkezettekre, minek kapcsán sor kerülhet arra, hogy kölcsönösen
belelovalják egymást az adott érzelembe. Ez történik meg, ha egy tömeg izgalomba jön,
söt már a nyilvános véleményformálás keretei között is.
A fertözés maximális fokozódásakor az érzelemben összemosódnak a határok a
magam énje s a másik énje közt és azonosulás (Einsfühlung) lép fel, melyben az egyik
pszichikai lét egynek érzi magát a másikkal. Ennek során a súlypont lehet a másik énben
(“élet a másikban”) vagy a magam énjében (“az idegen felszívása”). Azonosulás jellemzi
többek között a primitív gondolkodást és érzésvilágot, a vallásos misztériumok kultuszait,
a hipnózist, a nemi aktust s a lelki kapcsolatot anya és gyermeke között. Az azonosulás
minden formájára áll, hogy mindig automatikusan következik be s csak akkor lép fel, ha a
legalsó réteg az emberben, a testi érzékelés és az érzelmek szférája csakúgy ki van
kapcsolva, mint a legfelsö, a szellem és a ráció noétikus rétege. Az embernek tehát az
azonosulás állapotában egyúttal heroikusan túl kell emelkednie a testisége okozta
gondon, és el kell feledkeznie szellemi individualitásáról. Ezért minden tendencia az
abszolút tömeggé válásra (így pl. a háború is) egyúttal az egyes ember heroizálódásának
és elbutulásának folyamata. Az azonosulás összeolvadási élménye utalás egy az
egyedeket átfogó, egységes össz-életre, mely azonban csak a vitális szférára nézve
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rendelkezik érvénnyel és egy általános panteisztikus világfelfogásnak nem képezheti
alapját, mivel a másokkal való együtt-érzés más formáiban, különösen a szeretetben és a
gyülöletben, épp az egyedi személyek közti abszolút távolságot éljük meg.37 Az együttérzés tehát nem arra utal, hogy az egyes személyek pusztán egy személyek feletti
szellem módozatai lennének, hanem éppen ellenkezöleg azt jelenti, hogy a személyek
lényegüket tekintve meröben különbözök.
S végül a szeretet és a gyülölet két nagyon is sajátlagos, spontán aktust képvisel,
melyet a kölcsönös hangulati és emocionális helyzet váltakozásával szemben maradandó
sugárzás jellemez. Az elöbbi aktusnak köszönhetöleg felvillan a szeretett tárgy
tulajdonképpeni értéke, ez az az aktus, amely egy személy iránti szeretet esetén egyedül
képes a másik ember személyének szellemi magvát feltárni, egyben azonban felfedni a
szeretett személy intimszférájának áthághatatlan határát is. Ílymódon a szeretet a köznapi
szólásmondással ellentétben azon aktus, amely igazából látóvá tesz, melynek révén a
személyek csakúgy, mint a dolgok értékkel teljes voltuk fényében sejlenek fel, úgyhogy a
világ valamennyiünk számára annál telítettebb értelemmel, minél inkább képesek vagyunk
szeretetre. Ezek az aktusok különböznek leginkább az azonosulástól s utalnak így
legkevésbé egy mindent átfogó össz-szellemre, mivel a másik csak itt nyeri el
voltaképpeni realitását mint másik ember s itt jelenik meg elöttünk a maga milyenségének
énünktöl eltérö individualitásában, egyben idegen valójának legsajátabb értékességében,
mely éppen mint értékesség a szeretetben meleg és maradéktalan igenlésre talál.
Az, hogy az ember társas lény, mindezek alapján nem azt jelenti, hogy valamifajta
“egész” részeként kellene magunkat felfognunk, hanem azt, hogy a társas aktusok
végtelen sokasága gyökeredzik bennünk, melyek arra vannak diszponálva, hogy
felebarátainkban teljesedjenek ki. Ezekben válik számunkra közvetlen adottsággá a másik
maga. A dolog nem úgy áll, hogy elöször egyedül a magunk léte lenne számunkra evidens
s a másikéra csak kerülö úton lehetne következtetnünk, hanem valójában a bensö
észlelésben, mely Scheler szerint a saját énünkre irányuló ön-észleléstöl szigorúan
elválasztandó, a másik léte közvetlen evidenciával van adva. Söt Scheler végül is odáig
megy, hogy a “te” evidenciáját elébe helyezi az ön-észlelésben adott evidenciának;
önmagam észlelése ui. számára éppúgy, mint Hobbes számára azt jelenti, hogy a magam
valóját észlelem, de úgy, mintha én más lennék.
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Noha Scheler késöbb maga is egy a panteizmushoz hasonló világfelfogáshoz jut el, számára még akkor
is áll, hogy az egyedi szellem-személyek mind milyenségüket, mind pedig létüket illetöen abszolúte el
vannak választva egymástól.
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3. Érték és személy
(a) Az érték problematikája
Etikájában Scheler megkísérli annak a bebizonyítását, hogy az erkölcs objektivitása
csak akkor okolható meg, ha feltesszük, hogy az értékek egy, az emberi vélekedéstöl
független birodalmat alkotnak. A tartalmilag meghatározott értékekböl kiinduló materiális
érték-etikának ezt az eszméjét Scheler szembeállítja Kant formális etikájával, mely az
erkölcsi parancsolatok abszolút érvényét abból kívánja levezetni, hogy azok egy formális,
azaz tartalmilag üres erkölcsi törvényben gyökeredznek.
Brentano-val Schelert összeköti az, hogy az erkölcsi megismerés alapját Brentano
is az emocionalitásban véli felfedezni, de Scheler visszataszítónak tartja, hogy amaz
analógiát lát az elönybenrészesítés aktusai és az elmélet ítéletei között. Scheler szerint a
brentano-i felfogásnak csak az ellenkezöje lehet igaz: nem azért nevezünk valamit
értékesnek, mert az arra irányuló szeretetet helyesnek tartjuk, hanem a szeretet csak
azért tartható annak, mert intencionális tárgyán egy érték sejlik fel. Elvégre a “jó” és a
“gonosz” fogalmait sem úgy nyerjük, hogy elgondolkodunk a szeretet és a gyülölet effajta
aktusain, hanem olymódon, hogy ezek az aktusok tartalommal telnek meg, amennyiben
valaminek a jósága vagy gonoszsága mint olyan közvetlenül adottá válik a számunkra. E
nézet nem tudja továbbá megmagyarázni a “nemes”, “elökelö”, “tiszta”, “jóságos”,
“igazságos” s a többi, ezekhez hasonló értékminöségek különbségeit.
Voltaképpeni harcát azonban Scheler Kant etikájával vívja, melyben egyenesen
halálos ellenségét látja. Kant abból indult volt ki, hogy minden célokra, javakra és
értékekre épített etikának relativizmusba kell torkollnia, mivel ezek az erkölcsi megítélést
arra alapítják, hogy mi tekintendö célnak vagy értéknek, ez azonban attól az embertöl
emberig, néptöl népig változó felfogástól függ, hogy mit tartunk kellemesnek, ill.
kellemetlennek. Csak egy formális, tartalmilag üres princípium, mely az embernek
megmondja, hogy azt tegye, amit a világ rendjének fenntartása érdekében minden
értelmes embernek ebben a szituációban akarnia kell, képes garantálni az erkölcs
általános érvényét és abszolút voltát. Scheler számos, e felfogással szemben felhozott
ellenvetése közül ragadjuk ki a négy legfontosabbat:
1. A formalizmus kritikája. Ami a javakra és célokra alapított etikát illeti, Scheler
igazat ad Kantnak, ellentétben a materiális érték-etika kanti megítélésével, amit Kant
összekevert a másik kettövel. A dolgokban közvetlenül képesek vagyunk értékminöségeket észlelni, pl. azt, hogy valami vagy valaki “kedves”, “bájos”, “szép”, stb., mely
minöségek vélekedésünktöl teljesen függetlenek s melyek besorolódnak egy értékkozmoszba, amit a függöség és rangsorolás sajátos törvényei uralnak. Ahogy egy
színminöséget mint olyant adottá tudok tenni a magam számára, anélkül, hogy egy test
felületének bevonataként fognám fel, ugyanúgy lehetséges az értékek tárgyi felfogása is.
Az értékek Scheler szerint nem vezethetök le a dolgok valamiféle egyéb,
maradandó jegyeiböl, egyáltalában nem absztrakció termékei ezek, hiszen egyetlen
cselekedet vagy egyetlen ember elegendö ahhoz, hogy rajta keresztül felfogjuk egy érték,
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ill. egy értéktelenség (“bátor”, “elökelö”, “aljas”) lényegét. Arról sincsen szó, hogy az
értékmegismerést értékelés-mentes megismerés alapozná meg: nem az történik, hogy
elöbb a dolgokat érték-mentesen fogjuk fel s csak azután rendeljük öket hozzá egy érték
ideájához, hanem a dolgok érték-mentes felfogása valójában mindig is már az absztrakció
mesterséges terméke; ezzel van dolgunk pl. a természettudós beállítódottsága kapcsán.
Igazság szerint az értékmegismerés rendszerint még meg is elözi a pontosabb dologi
megismerést. Így például egy képet szépként élünk meg, anélkül, hogy tudnánk, a kép
mely vonásain múlik ez a szépség, vagy valaki lehet ellenszenves nekünk, anélkül, hogy
ezen ítéletünket egyes tulajdonságaihoz hozzá tudnánk rendelni. Az értékmegismerésnek
ez az elsödleges és eredendö, mindenfajta tisztán elméleti felfogást megelözö volta végsö
soron azon alapszik, hogy a felkelö érdeklödés és a szeretet képezik azt, ami minden
egyéb aktus (az elképzelés, a megítélés, az érzékelés, az emlékezés) hordozója.
Ílymódon nyilvánvalóvá válik, hogy a tétel, miszerint csak egy formális törvény lehet
független a szubjektív önkénytöl, nem állja meg a helyét. A fenomenológiai elemzés ezzel
ellentétben kideríti, hogy létezik egy pusztán önmagán alapuló, nagyon is objektív
értékbirodalom. Ezt a birodalmat a legkülönbözöbb szempontok szerint oszthatjuk fel:
megkülönböztethetök személyi és dologi értékek, a magunk javát és a mások javát
szolgáló értékek (Eigen- und Fremdwerte), bizonyos aktusok értékei (pl. a megismerésé,
a szereteté, az akarásé) és bizonyos reakciókéi (pl. az együttérzésé), a gondolkodásmód,
a cselekvés és az eredmények értékei, a szándékok és a lelkiállapotok értékei (= a puszta
élményekéi), alapul szolgáló és viszony-értékek (pl. a személy és a töle megalapozott
társas viszonylatok értékei), individuális és kollektív értékek (= az egyénnek mint egy
kollektívum, pl. egy társadalmi réteg tagjának az értékei), valaminek önmagában vett és
értékes következményein alapuló értéke (Selbst- und Konsekutivwerte) (pl. egy szerszám
értéke).38
A legföbb értékek a személyi értékek. Ezeknek a megvalósítása nem úgy történik,
hogy azt megelözöen törekszünk rájuk; aki ezt teszi fel magában, az farizeus és épphogy
kizárja ezzel az önmagán belüli értékmegvalósítás lehetöségét. Scheler ezt így fejezi ki:
Az erkölcsi értékek az intencionális aktusoknak nem a célirányában, hanem azok háta
mögött helyezkednek el. Aki pl. szeretetteljes másokkal szemben, az a szeretetteljesség
értékét nem azért valósítja meg, mert törekedett rá – hiszen ez esetben voltaképpen saját
magára mint a “szeretetteljes” praedicatummal felruházottra törekednék –, hanem azért,
mert teljesen a másik felé fordult s így egészen más értékeket vett célba (pl. felebarátja
boldogságát és örömét).
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V. ö. Scheler definicióját: “Az értékek között vannak olyanok, melyek minden más értéktöl függetlenül
megörzik értékes voltukat, és olyanok, melyeknek lényegéhez tartozik, hogy fenomenálisan (szemléletesen
érzékelhetö módon) más értékekhez viszonyulnak, amelyek nélkül megszünnének “értéknek” lenni. Az
elöbbieket “önmagukban vett”, az utóbbiakat ‚értékes következményeiken alapuló‘ értékeknek nevezem.”
(Max Scheler: Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik. Halle a. d. S. 19273. 101. o.) Egy
müalkotás magában véve érték, egy szerszám csak azért, mert értékes dolgot segít létrehozni. (A ford.
megjegyzése.)
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2. A szubjektivizmus kritikája. Fenomenológus lévén, Scheler természetesen nem
oszthatja Kantnak azt a nézetét sem, miszerint az apriori a szubjektivitás terméke, mely az
elmélet területén a természetnek írja elö annak törvényeit s a praxis területén önmagának
szabja meg a törvényt. Apriorisztikus Scheler szerint ezzel szemben minden olyan lényegi
tényállás (Wertverhalt), mely mint olyan szemléletesen adottá teszi magát (zur
Selbstgegebenheit kommt), függetlenül az öt gondoló ember milyenségétöl és
gondolkodásának természetétöl. Kantnak az elméleti és a praktikus ész rendet teremtö
tevékenységéröl szóló elmélete nem jött volna létre az embert illetö téves felfogások
nélkül, melyek átvitték az emberre a természet bizonyos mechanizmusait. Az embert
elméleti téren hume-i képzetkötegként, praktikus téren hobbes-i ösztönkötegként kellett
felfogni ahhoz, hogy egy külön rendezö elv, mint az ész szükségesnek tünjék. Minden
valóban magas erkölcsiségü személyiség sajátossága azonban éppen az, hogy
egyáltalában nincsen szüksége az erkölcsös akarat effajta eröszakos beavatkozására az
ösztönéletbe, mivel az értékek objektív rendjével már olyannyira eggyé van növe, hogy az
ösztönöknek egy adott szituációból adódó fellépte e világrendnek már magától megfelel.
3. A racionalizmus kritikája. További súlyos hibaként Scheler azt rója fel Kantnak,
hogy az etikai megismerésböl kikapcsolta az emocionális szféra egészét. Az értékek
azonban csak az értékekre való ráérzés (Wertfühlen) aktusai számára megközelíthetök,
mint ahogy az értékek rangsorai is csak az érzelmi elönyben részesítés speciális
aktusaiban válnak adottakká, s ezek még nagyon is megismerö és nem választást
végrehajtó aktusok. Egy tisztán logikusan gondolkozó, értelmi ember nem tudná, hogy az
“érték” szó mit jelent. Mivel továbbá az értékfelfogás minden egyéb megismerés
hordozója, ezért erröl az oldalról ismét nyilvánvalóvá válik, hogy mindenfajta
megismerésnek végsö soron az emocionalitás a megalapozója és hogy a szeretet az, ami
a legmélyrehatóbban teszi a világot hozzáférhetövé, mivel a személy legmagasabb rangú
értékei csak a szeretet számára közelíthetök meg.
Külön problémát alkot az etikán belül az értékek rangsora; minden szituációban
ugyanis, amelyben az embernek döntenie kell, a magasabb rangú érték megragadásáról
van szó. Scheler úgy véli, képes megadni öt általános kritériumot, melyeknek segítségével
a magasabb rangú érték az alacsonyabb rangútól megkülönböztethetö: az értékek annál
magasabbak, minél tartósabbak39, minél kevésbé van szükség arra, hogy több ember
részesedése esetén meg kelljen öket osztani (példa egy müalkotás, szemben
élelmiszerekkel)40, minél kevésbé van más értékekben a fundamentumuk, minél
mélyrehatóbban töltik el az embert elégedettséggel és minél kevésbé vonatkoznak az
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Ezen nem a javak (az értékes dolgok) tartama értendö, ami utóvégre a véletlen függv énye, hanem az,
hogy bizonyos értékek fenomenálisan is “tartósként” adottak. Így pl. a szeretet tartósságot implikál;
értelmetlenség azt mondani: “szeretlek most”, viszont másrészröl értelmes dolog azt kívánni: “szeretnék
most egy almát enni”.
40 Ezért helyezkednek el az egyének és az államok közti érdekellentétek az alacsonyabb értékszférában; a
megoszthatatlan magasabb értékeknél ugyanis nem lehet vita a részesedés felöl.
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érzelmek olyan fajtáira, melyek az emberi természet specifikus szervezödöttségétöl
függenek (pl. a vallási értékek, ellentétben mindazzal, ami az ember számára hasznos).
4. Az abszolutizmus és a rigorizmus kritikája. Kant szemében magától értetödö volt,
hogy az erkölcs abszolút volta azonos általánosérvényüségével. Scheler ezt
kategórikusan tagadja. Nagyon is lehetséges, hogy egy meghatározott szituációban
olyasmire érzem magam kötelezve, ami csak számomra jó és ugyanilyen helyzetben nem
más számára is. Scheler erre a következö képletet alkotja: “az-ami-magában véveszámomra-jó” (“das An-sich-Gute-für-mich”). Ebben sem relativizmus nem rejlik, sem
logikai ellentmondás. Scheler azt érti ezen, hogy már magában az értékektöl alkotott
objektív rangsorban bennfoglaltatik a meghatározott reális individuumokhoz való
viszonyulás. Az értékek abszolút volta és az individuális személy helyettesíthetetlenül
sajátos jelentösége nem teszik tehát egymást érvénytelenné: az, ami magában véve jó,
magában foglalja “a pillanat” egyedülálló “követelményét”. Ami az egyedi személyekre áll,
az éppúgy érvényes a közösségekre, különösen a népekre nézve is; ezeknek is
teljesíteniök kell egyszeri külön feladatukat azon a történelmi ponton, ahol állnak. Ezt az itt
az etikában kifejtett gondolatot, mely a relativizmust az abszolút állásponttal van hivatva
összehangba hozni, Scheler átviszi az individuálisan érvényes világnézetek gondolatának
segítségével az elméleti megismerés területére is.
(b) A személy lényege
A személy fogalmával, mely a scheleri filozófia legalapvetöbb kategóriái közé
tartozik, már nem egy helyen találkoztunk. Scheler itt elutasítólag szembefordul mind a
középkori skolasztika szubsztancializáló felfogásával, mind pedig Kanttal. Az utóbbitól
származó meghatározásban, mely szerint a személy csak mint mindenfajta ész-aktivitás
meghatározatlan x-e válhat gondolkodásunk tárgyává, Scheler felfogása szerint a helyes
mag Kantnak abban a felismerésében keresendö, hogy a személy sem egy dolgot, sem
szubsztanciát nem jelent; ami azonban hiba, az ismét egy üres, formálisan általános
érvényü séma bevezetése s a személy azonosítása ezzel.
A pozitív megoldás kiindulópontja Scheler szerint az aktus-elméletben rejlik. A
fenomenológiai szemléletmód alkalmazásával vizsgálat alá vehetjük a különbözö aktusok
(az ítélet, az elképzelés, a szeretet, stb.) lényegiségeit. Feltehetö mármost az a kérdés,
hogy teljesen függetlenül a mindenkori aktus-hordozó (pl. az ember) természetes
szervezödöttségétöl, melynek kikapcsolása tette elvégre egyáltalán lehetövé, hogy
eljussunk a lényegiségekhez, – hogy ettöl függetlenül mi az, ami ezeket az aktuslényegiségeket egységbe fonja. Az egység e tényezöje a személy, melyet Scheler
különbözö lényegiségü aktusok konkrét, nem kevésbé lényegszerü lét-egységeként
definiál. Az aktus-lényegiségek különbözö volta itt központi jelentöségü; olyan
individuumok esetén ugyanis, akik csak egyfajta aktust foganatosítanak, a személy
problémája nem merülne fel. Ezért az arisztotelészi isten, mint a magamagát gondoló
gondolkodás sem személy. A személy az aktusok lényegiségei számára annyiban
rendelkezik
megalapozó
funkcióval,
amennyiben
elöfeltételét
képezi
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konkrétizálódásuknak, azaz a létbe történö transzponálásuknak. Megalapozó jellegénél
fogva ezért a személy nem határozható meg puszta aktus-összefüggésként sem. Másfelöl
nem állandóan jelenvaló szubsztanciális valami sem, amit minden ember magával visz
sétálni. Egyáltalában nem olyasvalami, ami az aktusok fölött vagy mögött lenne, hanem
csakis az aktusok foganatosulásában létezik s éli is meg magát. Anélkül, hogy a személy
egy bizonyos aktusban kimerülne, minden konkrét aktusban mégis teljesen jelen van.
Ílymódon aktustól aktusig nem szünö “variálódásával” van dolgunk, a személy egészének
merö “mássá válásával”. A személy e mindig-más-voltának eszméjével Scheler igyekszik
két végletet elkerülni: egyfelöl a racionalista szubsztancia-konstruálást, másfelöl a létnek a
tiszta változásban való életfilozófiai feloldását.
Egy aktus lényegéhez tartozik, hogy csak foganatosulása és az azzal együtt
foganatosuló, azt kísérö reflexió41 során van adva, objektiváltan azonban nem. Az
aktusok tehát nem tárgyia- sulhatnak. S annál kevésbé lehet maga a személy megismerö
aktusok potenciális tárgya. Ezért a személy egészen más is, mint az én, amely a bensö
észlelés tárgyaként mindig megragadható. Mivel a személyek meghaladnak mindennemü
objektiválhatóságot, ezért idegen személyek tudásba torkolló (wissendes) megragadása,
Isten abszolút személyéé is, csak aktusaik velük együtt történö foganatosítása révén (im
Mitvollzug) lehetséges. Tudomány a személyröl viszont ez oknál fogva lehetetlen. A
személy kisiklik a pszichológiai kutatás markából. A személy létét Scheler szerint
egyáltalában nem szabad pszichikainak tekinteni, mivel ami pszichikai, az mindig
objektiválható; a személy valójában pszicho-fizikailag semleges (indifferent). Maga nem él
az idöben, jóllehet aktusait a fenomenális idöben foganatosítja.
Ami a személyeket egymástól megkülönbözteti, az a puszta, immár nem
általánosként gondolandó milyenségük. Scheler áttör itt Platón gondolatán, miszerint a
lényegiségek eo ipso általánosak. Egy individuális személy, pl. Goethe ideája mint olyan
individuális és ezért kizár minden megismételhetöséget.
Az abszolút egyszeri, lényegüket és milyenségüket tekintve egymástól különbözö
személyek gondolatában egyúttal egy értékelési princípium rejlik, melynek értelmében
minden létezö annál magasabb értékü, minél individuálisabb, megismételhetetlenebb és
személyszerübb, ellentétben azzal, ahogy ezt organisztikus és univerzalisztikus
világfelfogások látják: minél inkább egy magasabb egész tagja valami. Ennek ellenére a
személy – lényegéböl kifolyólag – társas lény, rendeltetése, hogy más személyekkel éljen.
A szociális szférával azonban a személyben szembenáll a bensöségesség avagy intimitás
egy végsö szférája, mely a legtisztább és legmélyebb szeretet számára is
hozzáférhetetlen marad.
A szolidaritás elvéböl, mely annak a megéléséböl származik, hogy minden személy
együttesen és totálisan felelös minden más személyért, ered az össz-személy fogalma (pl.
az egyházé. a nemzeté), mely a közösség és a társadalom mellett a szellemi egyedek
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Reflexiót itt körülbelül Brentano “másodlagos tudatának” értelmében kell vennünk.
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egységének külön formáját képezi. Mivel minden össz-személy relatíve maga is egyes
személynek lehet tekinthetö, ebböl a gondolatból megszületik a személyek hierarchiájának
(Stufenbau der Personen) eszméje s e személy-piramis csúcsaként lényegi
szükségszerüség folytán a már tagként elgondolhatatlan abszolút személyt, Istent kell
feltételeznünk.
De személy-elméletéböl kiindulva Scheler egy másik oldalról is eljut az Istenfogalomhoz. Az aktusokkal az intencionális tárgyak állnak szemben, az aktusok
egységével a tárgyak egysége. Míg az elöbbinek “személy” a neve, az utóbbié “világ”42.
Mivel aktus és tárgy kölcsönösen megfelelnek egymásnak, minden lehetséges tárgy
egysége, azaz a totális világösszefüggés, mely egy véges szellemi lénynek sohasem lehet
adva, szintén megkövetel egy perszonális korrelátumot és ez csak Isten lehet.
A személy- és az értékelmélet között Scheler úgy kísérel meg összefüggést
teremteni, hogy felvázol egy ideális rendszert: az értékeket megtestesítö személyek tiszta
típusaiét (Wertpersontypen), melyen belül számára a következö rangsor alakul ki: 1. a
szent, 2. a zseni, 3. a hös, 4. a vezetö szellem, 5. az élvezet müvésze. Emellett azonban
Isten szeretete minden személy számára megteremtett egy egyedi érték-képet, melyet
mindannyiunk mint szellemi lények elé rajzolt. Erre a képre függesztve szemét, a személy
megragadja a maga behelyettesíthetetlen lényegi értékét, mely a számára individuálisan
érvényes teendöt (Sollen) foglalja magában élete minden tevékenysége során.
4. Vallásfilozófia és az Istenröl szóló tan
Isten metafizikus megismerésének problémáját s e megismerés viszonyáét az
Istenre vonatkozó vallásos tudáshoz Scheler néhány fogalmi megkülönböztetés
segítségével igyekezett megoldani, melyek az abszolútumról való tudás különbözö
fajaihoz vannak hivatva elvezetni. Isten megismerésének három faját különbözteti meg: a
racionálisan metafizikust, a természetest és a pozitívat.
Isten racionálisan metafizikus megismerése még nem hívja segítségül a vallásos
megismerés semmilyen specifikus kútfejét, ezért csak néhány alapvetö felismerésre
szorítkozhat; Scheler szerint az ún. “természetes teológia” keretében racionálisan
megszerezhetö tudás egésze mindenesetre sokkal csekélyebb, mint az, amit a
hagyományos skolasztikus tanítás hirdet. Alapjában véve egyfelöl csak az ismerhetö fel
racionálisan, hogy minden létezö relatív vagy abszolút létre (ens a se) oszlik s az utóbbi
csak azáltal válik láthatóvá, hogy az ember a relatív létben egyben annak relatív nemlétét
is látja s így azon “keresztül” az abszolútumot szemléli; továbbá másfelöl az, hogy mindaz,
ami relatív, szükségképpen az abszolútumra van alapozva. Az abszolútum ezáltal minden
egyéb lét prima causa-jává válik, legfelsö világ-okká, míg maga a világ e felismerés révén
a kontingencia, az “ens ab alio” jellegét ölti magára. Messzebbre azonban a meggyözö
metafizikai tudás nem terjed ki: vagy mindig is hipotétikus marad vagy pedig már eleve
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A “személy – világ” ellentétet Scheler expressis verbis szembeállítja a “test – környezet” és az “én –
külvilág” ellentétekkel.
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feltételezi Isten megismerésének másik két, specifikusan vallásos faját. Az abszolútum
minden tartalmi leírása túllép a racionális metafizika keretein, ezt teszi jelesen az a nézet,
mely szerint ez az abszolútum személyes Istenként és ezáltal mint a legföbb jó, a
summum bonum fogandó fel.
Istennek mind természetes, mind pozitív megismerése csak a vallásos aktuson
keresztül foganatosulhat, ami feltétlenül egyedülálló, semmilyen más pszichikai fenoménre
vissza nem vezethetö szellemi aktus-minöség és ami másként egyáltalában nem írható le,
csak úgy, hogy megadjuk azon tárgyfajtákat, melyek ebben az aktusban adva vannak: az
isteniség (das Göttliche) fajtájából való tárgyak ezek. Az isteni ezekben az aktusokban
kivétel nélkül mint abszolúte létezö és szent van adva.
Míg az elsö jellemvonást, legalábbis részlegesen, rációnk segélyével még fel tudjuk
fogni, a “szent” szó értelme tisztán az ésszerüség szintjén, a vallásos aktus fonatosítása
nélkül egyáltalában nem tehetö világossá. Per analogiam a vallásos aktusban
megragadott isteniségre utólag aztán átvihetök oly jegyek, mint a szellem, az ész, az
akarat, a szeretet, stb. A skolasztika tanítása szerint ezek az Istenre vonatkozó minöségi
felismerések a racionális metafizikán belül, még tisztán értelmi szinten is lehetségesek;
Scheler számára azonban valamennyien végsö soron a vallásos aktusban gyökereznek:
csak miután a vallásos aktusnak köszönhetöleg az isteniség abszolút és szent volta adva
van, lehet ezt követöen per analogiam ezeket a meghatározásokat Istenre alkalmazni. De
annak a szempontjából, aki a vallásos aktust foganatosítja, ezek a meghatározások
mégsem jelentenek tartalmi gazdagodást, minthogy bennük csak olyan mozzanatok
kiemelésére kerül sor, melyek a vallásos aktusban értelemszerüen már bennfoglaltattak.
Ennek ellenére egy vallásos Isten-megismerés alapján kidolgozott analógia-tan
annyiban racionális tudományként kezelhetö, amennyiben célja az isteniség lényegét úgy
elgondolni, hogy a világ e lényeg kinyilatkoztatásává váljék. Ennek során a világ
lényegjegyeiröl Istenre való “quasi-következtetésröl” van szó; azért quasi-következtetésröl,
mert nem visszakövetkeztetéssel van dolgunk a világról annak “okára”, hanem a
következtetés valójában azon alapszik, hogy a világ lényegi felépítésében Isten tükrözödik
szimbólikus módon. Ebböl kiindulva Isten számos ismérvére lehet per analogiam
következtetni, mégpedig elsösorban a számnak, az idönek, a térnek, és a nagyságnak
világuraló dimenzióira történö hivatkozással az abszolút egyszeriség, az aeternitas (= az
idöfelettiség, eltéröleg a sempiternitas-tól, ami a minden idön keresztülhúzódó tartamot
fejezi ki), az ubiquitas (= a mindenütt-jelenvalóság) és a mérhetetlenség ismérveire. S
végül az “immanentia Dei in mundo”, Isten léte minden egyéb létezöben is az isteniség
lényegéhez tartozik; csak Isten ezen immanenciája, minden létezöben való jelenléte miatt,
ami a megfordított, panteista immanentia mundi in Deo-tól élesen elhatárolandó, létezhet
Isten mindentudása és mindenhatósága.
Mindenekelött két ismeretetöjegy választja el Isten voltaképpen vallásos
megismerését a racionálisan metafizikustól: az, hogy az elöbbi mindig kinyilatkoztatáson
alapszik, és az, hogy ellentétben a racionális megismeréssel ebben Isten mint személy
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van adva. Scheler szerint teljességgel kizárt, hogy racionálisan jussak el annak a
felismeréséhez, hogy Isten személy, söt még bizonyítható is racionálisan, hogy ez miért
kizárt. Amíg ugyanis minden létezö sem annak érdekében, sem az ellen nem tesz semmit,
hogy megismerjék, a személy megismerése a megismerés tárgyától, tehát magától a
személytöl is függ: már a véges személyek képesek arra, hogy lényegüket elkendözzék,
hogy másnak tünjenek, mint amik. De testiségükhöz lévén kötve, nem képesek arra, hogy
megtévesszenek létük felöl. Az abszolút isteni személy képes azonban erre is. Nemcsak
hallgatni tud akár, hanem létét elhallgatni is. Ezért Istennek szabad szellemi aktusa az, ha
a véges lényekhez lehajol és mint személy felfedi magát. Isten bármifajta vallásos
megismerése ez okból tudás Isten kegyelméböl, abban az értelemben, hogy e tudás
létrejötte nem egyedül a megismerés alanyának tevékenységétöl függ, hanem tárgyáétól
is, itt tehát magától Istentöl.
Scheler elmélete szerint mármost a vallásos aktus nem olyasvalami, amit az ember
tetszése szerint foganatosíthat vagy sem. Ami valójában áll, az az, hogy minden ember,
akár szeretné, hogy ez igaz legyen, akár nem, azért foganatosítja ezt az aktust, mert
annak foganatosulása minden véges szellem létével mint olyannal van összefüggésben.
Másrészröl viszont ez nem azt jelenti, hogy minden szellemi lényben ilyen istenhit lenne
feltalálható; áll ugyanis, hogy minél magasabb rangú a szellemi aktus fajtája, annál
nagyobb abban a megcsalatás veszélye. A vallásos aktusnál a megcsalatás e veszélye a
legnagyobb mérvü. A tévedés itt abban keresendö, hogy az ember egy véges értéket (a
pénzt, a szeretetet, a megismerést, stb.) “istenné tesz”. Az ateizmus bármely formájának
ezért nem az az oka, hogy nem került sor Isten megismerésére, nem foganatosulván
vallásos aktus, hanem az, hogy az ateista permanensen megcsalatik a vallásos aktus
tárgyát illetöen. Így felállítható a következö általános lényegi törvény: minden véges
szellem vagy Istenben hisz vagy egy bálványban.
Míg ezen ismérvek alapján Isten metafizikus megismerése megkülönböztethetö a
vallásostól, az utóbbi, mely a vallásos aktuson és a kinyilatkoztatás egy formáján alapszik,
a maga részéröl ismét szétválik természetes és pozitív megismerésre. Isten természetes
megismerése teljességgel történelmietlen; a világ bármely véges tárgya vagy folyamata
képezheti Isten természetes megnyilatkozásának kiindulópontját. Isten pozitív
megismerése ezzel szemben mindig is történelmi, mivel bizonyos, az emberiség
történelmének folyamán fellépö emberek, a “homines religiosi” vagy “szentek” létéhez van
kötve. Ellentétben az egyszerü igehirdetövel, aki a tanításnak csak egy elméleti pontját
közvetíti, a szentnél maga a személy mérvadó s ezért a kinyilatkoztatás az embernek
ehhez az üdvösség felé vezetö személyhez (Heilsperson) füzödö különleges
létviszonylatában gyökeredzik: a belé vetett hitben, továbbá követésében. Isten pozitív
megismerésének e meghatározó jegyei érvényések teljesen függetlenül attól a kérdéstöl,
hogy történelmileg egy ilyen kinyilatkoztatásra egyszer egyáltalában sor került-e vagy
sem, és ha igen, mikor és hol. Isten e pozitív megismerésén keresztül természetes
megismerése kiteljesedik; de a természetes Isten-megismerés foganatosulása nem
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tételezi fel a pozitívét. Isten természetes megismerése tehát racionálisan metafizikus és
pozitív megismerése között helyezkedik el; túllép az elöbbin, amennyiben többet ragad
meg Isten lényegéböl, mint amennyi racionálisan magunkba fogadható; ugyanakkor még
nem jut el odáig, hogy egy pozitív, történelmileg tradált kinyilatkoztatott vallás felé
forduljon.
Scheler a metafizika és a vallás viszonyával foglalkozó tanát a konformitás
rendszerének nevezi, amivel azt kívánja hangsúlyozni, hogy e két terület – önállóságuk és
különbözöségük ellenére is – magasabb egységbe fonódik. Különböznek egymástól
tárgyukban, az aktusban és a megismert értékekben. A vallási tárgy nem jellemezhetö
más, véges tárgyakra való hivatkozás révén, mielött még azt mint olyant magunkévá ne
tettük volna, a vallási aktus nem vezethetö vissza más lelki vagy szellemi tevékenységre
(az elképzelésre, az ítéletalkotásra, az érzésre, az akarásra, stb.), a szentség vallási
értéke elvileg különbözik minden pusztán etikai értéktöl. A metafizikai megismerés mindig
inkább az ész spontán tevékenysége, a vallásos tudás inkább passzív befogadás, a
metafizikai tudás csak a specifikusan filozófikus “fellendüléshez” (“Aufschwung”) van
kötve, a vallásos megismerés ezenfelül bizonyos személyes, erkölcsi elöfeltételekhez (aki
“a hasának él”, az nem tud eljutni a vallásos megismerésig), metafizikai ismeretek világos
fogalmakkal fejthetök ki és világos mondatokkal fogalmazhatók meg, a vallásos
gondolkodás szimbólumokra, képszerüségre van utalva (hiszen különben lefordítható
lenne a metafizika nyelvére, ami azonban a kettö különbsége miatt kizárt); a bizonyosság
fokát illetöleg áll az, hogy a metafizikában csak két tétel abszolút bizonyos, mégpedig,
hogy létezik egy ens a se és hogy ez a világ prima causa-ja, minden egyéb ismeret ezzel
szemben hipotétikus marad, míg a vallásos felismerés minden pontja evidenciával
rendelkezik (“hipotétikus hit” a hipotétikus racionalis tudás analógiájára nem létezik).
Végsö céljukat illetöen is van a kettö között különbség, amennyiben ui. a metafizikai
megismerés elsödlegesen a legvégsö valóság, az abszolút létezö után kutat, míg a
vallásos megismerés a summum bonum-ra irányul, mivel a vallásos út mindenekelött az
üdv útja és nem a megismerésé. Innen az, hogy Isten szubjektív aspektusa is különbözö:
a vallás Istene mindig élö Isten, akit a harag, a szeretet, a megbocsájtás, stb. antropomorf
vonásaival ruháznak fel, míg a metafizika Istene merev, idön feletti létet képvisel, melyen
semmi olyan tulajdonság nem állapítható meg, mely az idöbeli aktusokkal és
folyamatokkal analóg lenne. Végül különbség van jelen azoknak a személyeknek a
típusában, akik az Istenre vonatkozó tudást közvetítik. A metafizikus – kutató, tudását
tanain és azok elöadásán keresztül adja át, a szociológiai forma, melyben ez a tudásátadás lebonyolódik, az iskola. A neki megfelelö személyiségtípus a vallás területén a
szent (der Heilige), a tudás átadása példakép-voltán és követésén keresztül történik s az
ehhez tartozó szociológiai forma az egyház.
Mindezek a különbségek nem akadályozzák meg, hogy a metafizika és a vallás
egymásnak ne feleljenek meg és végsö soron egységet ne alkossanak. Ez az egység
annak a belátásán alapszik, hogy az emberi szellem egységes valami és ennek
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megfelelöen a vallásos és a metafizikai megismerés nem mondhatnak egymásnak ellent,
továbbá annak a belátásán, hogy a vallás és a metafizika intencionális tárgyai létszerüen
azonosak egymással; a priori érvényesnek kell ugyanis tekintenünk, hogy mindennek s így
az embernek is üdve és balsorsa (Heil und Unheil) az abszolút valóstól függ és hogy
megfordítva, az abszolút üdvhöz vezetö princípium (das absolut Heilige) egyben az, ami
abszolúte valós. Az intencionális tárgy eme azonossága fennáll, noha ugyanakkor az út,
melyen a vallás és a metafizika elérnek ahhoz, különbözö: a vallás az abszolút üdvhöz
vezetöböl indul ki, melyröl másodlagosan bebizonyosodik, hogy az egyben az, ami
abszolúte valós, a metafizika ezzel szemben az abszolút valósból, melyröl másodlagosan
bebizonyosodik, hogy az egyben az, ami üdvéhez vezeti el az embert.
Metafizika és vallás ilyeténképpen természetüknél fogva arra vannak hivatva, hogy
kiegészítsék egymást. Igaz ugyan, hogy a kettö együttesen is még mindig az istenségnek
csak oly képét nyujtja, mely lényegének nem felel meg , de ez a kép mégiscsak teljesebb,
mint az, ami a két adottsági mód egyikének egyoldalú abszolutizálása révén létrejön; az
igaz Isten nem olyan üres és merev, mint a metafizika Istene, de az igaz Isten nem is
olyan szük és nem olyan eleven, mint a puszta hit Istene.
A konformitás e rendszerében Scheler nézete szerint a metafizikának és a
vallásnak szabadságukat megörizve kezet kellene fogniok, anélkül, hogy emiatt bármelyik
terület szellemi megeröszakolására kerülne sor: sem az nem áll, hogy a vallás Isten igazi
metafizikus megismerésének pusztán elöfoka lenne, csupán “metafizika a népnek”, mint
ahogy azt a német idealizmus képzelte, sem nem áll ennek az ellenkezöje, hogy ti. a
metafizika a vallás elöfoka lenne. De Scheler még azt a “részleges azonosságot” is
tagadja, melyet a katolicizmus Szent Tamást követve feltesz s melynek értelmében a
metafizika és a vallás közös alappal rendelkeznek. “Konformitásról” Scheler kizárólag a
fenti értelemben beszél és nem az azonosság, mégcsak nem is a részleges azonosság
értelmében.
Ezt az Isten-tant Scheler késöbb messzemenöen feladta, mert végül is a
metafizikus ens a se a vallásit nála mégiscsak felszívja magába, az abszolútumtól Scheler
ismét megtagadja a perszonalitást mint jellemzö vonást és egy tragikus, eredendö
kettészakítottságot vél felfedezni benne, egyfelöl az ösztönös törekvés (Drang) erövel
telített, de vak princípiumára, másfelöl a rendre törö, de erötlen szellemre. Ebböl a
kettészakítottságból ered a világ konfliktusokkal teli folyása, melyet most egyben úgy
értelmez, mint az istennéválás folyamatát, e folyamat problematikáját mindenekelött “az
ember szívére” összpontosítva.
5. Az ember a világ lépcsözetes felépítésében
Legutolsó müvében Scheler megkísérli egy kozmológiai antropológia felvázolását,
mely az embernek a világmindenségben elfoglalt különleges pozícióját a szokásos
tagolástól eltérö, különösen a “természet” és a “szellem” radikális szétválasztásához
képest gazdagabb lépcsözetes sémájával kívánja meghatározni. Ez egyben hivatva van
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egy ellentmondás feloldására, mely az emberröl alkotott két különbözö fogalom között
fennáll: az egyik egy természettudományos fogalom, mely szerint az ember az
állatvilágnak csak egy kicsi, csupán nagyobb fokú komplikáltsága révén kiemelkedö sarkát
foglalja el; a másik egy lényegi fogalom, mely az embert mindattól élesen elhatárolja, ami
állatszerü. A scheleri vizsgálódások, melyek minden az anorganikus természeten felül
elhelyezkedö reális létezöre kiterjednek, abból a feltételezésböl indulnak ki, hogy az élet
birodalma egybeesik a pszichikum birodalmával, minek következtében mindaz, ami él,
maga számára való léttel (Fürsichsein) avagy bensö észleléssel (Innesein) rendelkezik,
továbbá, hogy minden élölény, mely magasabb lényegi forma részese, egyben az
alacsonyabb princípiumokat is magában hordja.
Az elsö lényegi forma a növények tudattalan érzelmi törekvése (Gefühlsdrang). Ez
a hajtóerö (Trieb) és az érzelem differenciálatlan egységét képviseli, amely minden
érzékelés és képzetalkotás híján van. Az állapot egyetlen fajtáit itt a puszta “odavalamihez” és “el-valamitöl” képezik, a tárgy nélküli öröm és a tárgy nélküli szenvedés. Az
érzelmi törekvés alkotja a növény egyetlen princípiumát, de rajta túlmenöen egészen a
szellemi tevékenység legmagasabb csúcsaiig ez a törekvés az a göz, az az emocionális
erö, ami minden alkotó munkát hordoz és elörelendít.43 Az, hogy a növénynél még
hiányzik az érzékelés, azzal magyarázandó, hogy ez csak mozgásra képes élölényeknél
szükséges, az érzékelésnél ui. Scheler behaviourisztikus definíciója szerint az élölény
pillanatnyi szervi és mozgási állapotának egy központ felé történö visszajelentéséröl van
szó, a célból, hogy a következö pillanatban innerválandó mozgásokat módósítani
lehessen. A növények kijönnek az érzékelés “toronyörfunkciója” nélkül. Ugyancsak
hiányzik itt mindenfajta “emlékezési készség”, mely túllépne azon a tényen, hogy az élet
mindenkori állapota természetszerüleg függvénye az elözmények összességének, és
ezzel együtt hiányzik a tanulásra való minden képesség is, mellyel már a legprimitívebb
állatok rendelkeznek. Az állati ösztönvilágból itt csak a táplálkozásra, a növekedésre és a
szaporodásra irányuló törekvés van jelen, melyek azonban valamennyien feloldódnak az
érzelmi törekvés homályos egységében.
Az, hogy a növény nem keres spontánul táplálékot magának és nem választja meg
aktívan társát a szaporodáshoz (hanem a szél vagy állatok közbejöttével passzívan
termékenyül meg), bizonyítékul szolgál arra nézve, hogy az élet Nietzsche felfogásával
szemben lényegét tekintve nem hatalomvágy (Wille zur Macht).
Noha a növények érzelmi törekvése teljesen kifelé fordult, “eksztatikus” és az
életnek mindenfajta reflektív visszahajlása önmaga felé hiányzik belöle, ennek ellenére
megtalálhatók itt a kifejezés legprimitívebb formái, azaz a belsö állapotok bizonyos mérvü
fiziognómiája, mint pl. a frissesség, a kókadtság, az eröteljesség, a szegényesség, stb. A
közlési funkció viszont teljességgel hiányzik.
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Éppúgy, mint a hatalmi elv, nem jut itt a hasznosság elve sem érvényre; a színek
és formák mérhetetlen sokfélesége épp ellenkezöleg egy fantáziadúsan játékos és csak
esztétikailag szabályozó elv uralmára utal az élet ismeretlen gyökerében. Életfunkcióinak
differenciálatlansága, az össz-életfolyamba való közvetlen beágyazottsága miatt a növény
valamennyi élölény közül a legkevésbé hasonlatos a mechanizmushoz; ahogy azonban az
élö szervezet struktúrája egyre hierarchizáltabb lesz és egyre inkább részszervekre s
részfunkciókra tagolódik, a magasabb rendü élölények a növénnyel ellentétben egyre
inkább közelednek a gépi struktúrához.
A második, rétegként az érzelmi törekvés felett elhelyezkedö lényegi forma az
ösztön (Instinkt). Ez objektív funkcionalitással rendelkezö, ti. az adott élölény vagy más
élölények szempontjából célirányos magatartás, amely ritmikusan ismétlödik, a fajta
tipikus szituációihoz alkalmazkodott volt, amely veleszületett és öröklött, ezért
próbálkozásoktól nem befolyásolható, hanem eleve már teljesen kialakult.
Ahogy egyes érzékelések, egyes képzetek, egyes hajtóerök lassanként kiválnak a
magatartás összkomplexumából és szigorúan célirányos kötelékéböl, ahogy az egyed
kiszabadul a fajta kötöttségeiböl, az ösztön fokozatosan felbomlik és egyidejüleg kifejlödik
a praktikus intelligencia és az asszociatív emlékezet. Az elöbbi az ösztön merevségét
mozgékonyabb és az egyednek megfelelö formákká alakítja át, az utóbbi az
automatikusan zajló ösztönös folyamatokat mechanizálja és bövebb, nem feltétlenül
célirányos kombinációs lehetöségeket tesz lehetövé a számukra.
Az asszociatív emlékezet a magatartás lassú és folyamatos célirányosabbá
formálását jelenti, melynek során az eredményesség szigorúan a próbálkozások számától
függ. Elöfeltétele, hogy egy már kialakulása elött meglévö ismétlési hajlam
összekapcsolódjék az eredményességnek növényeknél hiányzó visszajelentésével az élet
központja felé. E princípium révén lehetségessé válik, hogy az élölény alkalmazkodjék
olyan, a fajtára nézve nem tipikus szituációkhoz, melyekbe ismételten belekerül, melyek
tehát csak rá mint egyedre nézve tipikusak.
A praktikus intellegencia, mint az élet negyedik lényegi formája, hirtelen, a
próbálkozási kísérletek számától független célirányos magatartást tesz lehetövé teljesen
új, tehát sem a fajtára, sem az egyedre nézve nem tipikus szituációkkal szemben. Ez már
az emberszabású majmoknál fellép.
A kérdés mármost az, hogy az ember vajon pusztán fejlettebb állat-e vagy pedig
nála egy az eddigi lényegi formáktól teljességgel különbözö, azokból semmi módon le
nem vezethetö princípium betöréséröl van-e szó. Ha az ember pusztán szerszám-ember
lenne, “homo faber”, akkor nem lenne okunk ilyesmit feltételezni: egy feltaláló mint pl.
Edison44 és egy emberszabású majom között csak fokozati, nem lényegi különbség áll
fenn. Söt Scheler odáig megy, hogy a puszta szerszámemberség esetében még
elismerné Nietzsche kurta meghatározását, mely szerint az ember “beteg állat”, hiszen
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egy lény, melyet munkája a szerszámelöállítás értelmében némileg önhitté tenne,
rendkívül nevetséges hatást keltene, mivel hiányosságait, környezetére vonatkozó
adaptáció-hiányát, ami a szerszámkészítést egyáltalában szükségessé teszi, erénnyé
hamisítaná át.
Ténylegesen azonban Scheler úgy véli, joggal állítható, hogy az emberben a
világban különleges helyzetet foglal el, hála egy újfajta létrétegnek, a szellemnek. Míg
Scheler személyelméletében a pszicho-fizikailag indifferens személy létét szellemiként
jellemezte, most kísérletet tesz arra, hogy lényegi megkülönböztetést tegyen a szellem és
a puszta élet között. Az állat, még a legintelligensebb is, mindig környezete egy
meghatározott struktúrájába van beágyazva, melyben csak az adott a számára, ami
ösztönei felöl releváns, mégpedig mint a vágyaival és undoraival szemben ellenállást
kifejtö közeg. A szellem ezzel szemben megszabadul az organikus lét e nyomásától,
széttöri a környezet szük burkát, a környezethez való kötöttség helyére az attól való
szabadság lép: “a világgal szembeni nyitottság” (“Weltoffenheit”). A dolgok ezért most
megragadhatók a maguk objektív létében és milyenségében, függetlenül a szemlélö
pillanatnyi ösztönállapotától. Ezzel elöször válik egy élettel rendelkezö lény képessé arra,
hogy megközelítse az ideális lényegiségek birodalmát, melyek mintegy ablakokat
képeznek az abszolútum felé, felismeri azt, ami szükségszerü, szemben a pusztán
esetlegessel. A tárgytudat korrelátumaként kialakul az öntudat, a képesség arra, hogy az
ember mint szellemi lény aktívan és tudatosan visszahajoljék önmaga felé. Maga a
szellemi lét azonban, ebböl nem enged Scheler, nem válhat tárggyá, hanem merö
aktualitás.
Mindebbe mármost belejátszik egy a Scheler világszemléletének átalakulására
nézve jelentöséggel teli gondolat. Pszichológiai, de különösen szociológiai
tanulmányaiban egyre jobban kikristályosodott az a tétel, hogy a szellem mint olyan
abszolút erötlen és tehetetlen és csak negatív értelemben korlátok közé szorító, gátló és
gátlástalanná tevö funkciót képes kifejteni a vitális életréteg voltaképpen pozitív, de vak
eröivel szemben. Ami alacsonyabb, az a voltaképpen erös, ami magasrendü és értelmet
adó, az a gyenge; egy abszolút szellem egyben az abszolút gyengeség princípiuma lenne.
Ezért folyik a világ eröinak árama alulról felfelé és nem megfordítva. Az emberre
vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a specifikusan szellemi tevékenység, a létezö
lényegének megragadása csak gátlás és az ösztönök elfojtása révén lehetséges.
Kizárólag mint “az élet aszkétája” képes az ember elfoglalni a maga különleges helyét a
világban.
A szellemfogalom új értelmezése alapján egy személyes, transzcendens, egyszerre
szellemi és mindenható Isten feltételezése tarthatatlanná vált. Ha a világot az ösztön
(Trieb) és a szellem közti harc hatja át, ha az ösztönös hajtóerö az, ami tuladonképpen
produktív és a szellem csak a rendröl való passzív gondoskodás funkcióját tölti be, akkor
az abszolútumot magát nem tekinthetjük befejezettnek, hanem már az abszolút léten belül
kettészakadtságot kell feltételeznünk a vak östörekvés és a szellem között, melyek
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ellentettségük folytán egymással összeütközésbe kerülnek és harcuk eredményeként
létrehozzák a világ történetét. Az emberben a szellem függetleníti magát a törekvéstöl és
az öslétezö visszatalál önmagához. Az emberréválás tehát egyúttal istennéválás.
Schelernek ebben a végsö metafizikus fázisában lehet visszaesést látni keresztény
hitének magaslatához képest vagy éppen megfordítva szellemének kijózanodását és
vallásos elképzeléseitöl való megszabadulását; Scheler maga semmiképpen sem vélte
ebben a fokozatosan érvényre jutó panteizmusban (Werdepantheismus) azt a komor
pesszimizmust megpillanthatni, amit mások kiolvastak belöle. Izzó lét-igenlését nem tudta
még ez az östragikum sem megrendíteni, melynek alapján Isten az emberre van szorulva,
hogy tudatára ébredjen önmagának. A szellemért folytatott harcban látta a legmagasabb
szintü lehetöséget arra, hogy az emberi élet értelemmel telítödjék (höchste Sinnerfüllung),
mely csak személyünk aktív bevetésével érhetö el, az elméleti bizonyosság révén soha.
Azokkal, akik képtelenek egy fokozatosan létrejövö Isten (Werdegott) gondolatát elviselni,
Scheler csupán azt szegezi szembe, hogy a metafizika nem biztosítóintézet gyenge és
védelemre szoruló lelkek számára.
Méltatás
Noha abból indultunk ki, hogy Scheler Husserl fenomenológiai módszerét számos
filozófiai kérdésfeltevésre alkalmazta, egy ilyen megállapítással ugyanakkor csínján kell
bánnunk. Husserl és Scheler között a fenomenológiai módszert illetöen lényeges
különbség áll fenn. Husserl már a fenomenológia megfogalmazásától kezdve közel állt
Kanthoz és annak filozófiai pozíciójához egyre inkább közeledett; Scheler vele ellentétben
mindig is igen polémikusan állt a kanti filozófiával szemben. Ennélfogva Husserl számára
a fenomenológiai módszer szükségszerüen össze van kötve a transzcendentális filozófia
alapgondolatával, minden tárgy elvi megközelíthetöségével a tudat részéröl, míg Scheler
számára a fenomenológiai módszernek nemcsak, hogy semmi köze nincsen a
transzcendentális idealizmushoz, hanem az csak a megismerés ontológiai értelmezésén
belül kerülhet helyes megvilágításba.
A scheleri filozófia érdemei és veszélyei szoros szomszédságban élnek egymással.
Filozófiája kétségtelenül rendkívül nagy számban tartalmaz termékeny meglátásokat.
Ugyanakkor az ember nem tud szabadulni attól a benyomástól, hogy Schelert e
meglátások tömege hellyel-közzel annyira megkergette, hogy majd agyon nem nyomta, s
ö maga nem rendelkezett a szükséges idövel ahhoz, hogy intuicióit rendszerezze s
állításait kielégítöen megalapozza és megokolja. Schelernél hiányzik a módszeresség
ama szigora, melyet Brentano-nál és Husserlnél megfigyelhetünk. Ez a hiányosság négy
vonatkozásban hátrányos következményekkel jár.
Elöször is, sok fejtegetése képszerü leírásokban reked meg; ezek nem fejlödnek
odáig, hogy fogalmailag világosakká váljanak. A modern empirizmus állításának
alátámasztására, miszerint a hagyományos filozófiai rendszerek alaphibája abban
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keresendö, hogy precíz fogalmak helyett képekben gondolkodnak, a scheleri filozófia sok
támponttal szolgálhatna.
Másodjára, gyakran találkozunk nála azzal a tendenciával, hogy a filozófiai
gondolkodás heterogén motívumaiból, melyek aligha egyeztethetök össze, szintézist
kovácsoljon. Nem egy tézise emiatt fogalmilag nem érthetö konstrukciók jellegét ölti
magára. Hadd hozzunk erre két példát. A szimpátia-érzelmek elemzésekor Scheler
hangsúlyozza, hogy az azonosulás (Einsfühlung) a minden egyént átfogó össz-élet
megnyilvánulása, ugyanakkor a szellemi személyeket úgy kell felfognunk, mint amik
lényegüket tekintve különbözök és szigorúan egyénítettek, s különösen nem úgy, mint a
személyek feletti szellem alkotórészét. Vajon tudunk-e azonban egy ilyen “részleges
panteizmuson”, amit itt Scheler hirdet – egy panteizmuson, mely állítólag a reális lét csak
egyetlen rétegére, mégpedig az élet rétegére nézve rendelkezik érvénnyel – egyáltalában
valamit is érteni, mégha feltételezzük is, hogy lehetséges lenne az össz-élet eme eszméjét
kielégítöen tisztázni? Úgy tünik, hogy itt voltaképpen azzal a hiábavaló kísérlettel van
dolgunk Scheler részéröl, hogy összehozza az össz-élet életfilozófiai koncepcióját az
egyedi szellemszemély keresztény képzetével. Feltehetö, hogy a világ e panteisztikus
rész-aspektusában rejlik a csírája annak, hogy Scheler késöbb teljességgel a panteizmus
hívévé vált. A második példát Scheler személy-elmélete szolgáltatja. A személy szerinte
nem pszichikai valami, ugyanakkor mint egész jelen van minden egyes idöbeli aktusában
s ennek ellenére sem idöben létezö. Scheler itt is túllépi az érthetöség határát. Egy ilyen út
afelé, hogy feloldjuk az ellentétet a szubsztancián alapuló metafizika és a csupán állandó
létrejövést megengedö filozófia (Werdensphilosophie) között, nem tünik járhatónak.45
Harmadsorban Schelernél az apriorisztikus filozófikus felismerések majdnem
mindig át vannak szöve empirikus megállapításokkal és hipotézisekkel. Az összefonódás
oly szoros, hogy szinte sohasem adható meg, hol végzödik az egyik s kezdödik a másik.
Ha csak arról lenne szó, hogy végleges s így kétségbevonhatatlan empirikus ismeretek is
a filozófiai megfontolások részeivé válnak, ezt elvben még el lehetne fogadni. Ilyen
végérvényes, empirikus alapokra támaszkodó tudás azonban sohasem forog fenn, ha
egyetemes érvényü állításokkal van dolgunk, mivel az empirikus “minden”-tételek
(Allsätze) nem verifikálhatók, hanem csak kisebb-nagyobb valószínüségü érvény az övék.
Így azonban azok a filozófiai következtetések is, melyeket ilyesfajta hipotétikus
ismeretekböl vonnak le, problematikusak s mindig függvényei maradnak az egyes
tudományágakon belüli megismerés mindenkori állásának. És ez esetben felmerül a
kérdés, hogyan különböztethetök meg az ílymódon megalapozott filozófiai kijelentések az
egyes tudományok magasabb általánossági fokkal rendelkezö hipotéziseitöl. A szaktudós,
akinek speciális diszciplínájából a kérdéses hipotézisek származtak, feltehetöleg azt a
nézetet fogja képviselni, hogy a filozófikus általánosítások pontosan ott kezdödnek, ahol
45 Egyébként eléggé kézenfekvö az a gondolat, hogy Scheler elmélete a személyröl és annak aktusairól dióhéjban már
magában foglalja Heidegger lejjebb ismertetendö felfogását a létröl és a lényegröl az embernél. Alapjában véve
ugyanis a személy milyensége Scheler szerint is létének specifikus módjában áll
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megszünik a tudományos ellenörízhetöség, tehát ahol a tiszta spekuláció veszi kezdetét.
Egy ilyen megállapítás azonban gyakorlatilag egyet jelentene az effajta filozófiai
hipotézisek
megsemmisítö
kritikájával.
Aki
hisz
a
valóság
filozófikus
megismerhetöségében, az ennek az ellenvetésnek az útjából csak úgy térhet ki, hogy
megfontolásaiból kiküszöböli az empirikus, hipotétikus elöfeltételezéseket és csak arra
szorítkozik, ami a priori megokolható.
Az imént említettek különösen Scheler legutolsó munkáját érintik az ember
pozíciójáról a kozmoszban. Kijelentései az állati ösztönröl, az asszociatív emlékezetröl, a
praktikus intelligenciáról, stb., amikböl kiindul, empirikus s így hipotétikus természetüek; a
hajtóeröket (Triebe) és azoknak az “erötlen szellemhez” füzödö viszonyát illetö kijelentései
szintén megfigyelések általánosításain alapszanak. Ilyen alapokra támaszkodva aligha
nyerhetö metafizikai bepillantás a világ ös-alapokának mibenlétébe.
Negyedsorban a módszerbéli szigor hiánya mindenekelött akkor nyilvánul meg, ha
egy filozófiai tézis megokolására van szó. Scheler nem az alapvetö dolgok gondolkodója
volt; amennyire kiválóak specifikus elemzései, annyira rosszul áll a szénája, ha egy
filozófikusan alapvetö tételt kell bebizonyítania. Ez megmutatkozik pl. abban, ahogy a
materiális értéketikát igyekszik szilárd alapokra helyezni. Ezen a ponton egyidejüleg az is
világossá válik, mennyire veszélyes azt hinni, hogy az embernek pusztán a “Vissza a
dolgokhoz magukhoz!” jelszót kell követnie s akkor le lehet mondania a nyelvelemzésröl
és a nyelvkritikáról. Valójában a látszólagosan dologi elemzést ez esetben gyakran csak
egy a nyelvröl alkotott bizonyos kép – méghozzá közelebbröl szemügyre véve egy nagyon
is kikezdhetö kép – támasztja alá.
Scheler ugyanis az értékítéleteket a deklaratív mondatokhoz hasonítja, tehát
azokhoz a nyelvi megnyilvánulásokhoz, amelyekben tényeket állítunk. A nyelvröl alkotott
kép, mely itt elötérben áll, abban áll, hogy csak azért fogalmazunk meg kijelentéseket,
hogy valamiröl beszéljünk. Ha ebböl az elöfeltételezésböl indul ki az ember, akkor az
értékfogalom scheleri koncepciója ténylegesen kézenfekvönek tünik. Ebben az esetben ui.
egy értékítéletet is (“A – jó”, “A – szép”, stb.) olyan kijelentésnek kell tekintenünk,
amelyben egy tárgynak bizonyos tulajdonságot tulajdonítunk. És mivel ezek a
tulajdonságok nem lehetnek érzékileg észlelhetö jegyek a dolgokon magukon, az
értékminöségeknél szükségképpen ideális képzödményekkel van dolgunk, amik az
empirikus világban nem fordulnak elö. Ezért az etikai naturalizmus és relativizmus
alkalmasint csak úgy kerülhetö el, hogy az etikához magukban való értékeket rendelünk
hozzá és ezeket egy platóni mennybe integráljuk.
Az ilyen megfontolás kiindulópontját azonban az emberi nyelv egyoldalú felfogása
képezi. A nyelv korántsem szolgálja csak azt a célt, hogy “a dolgokról beszéljünk”; számos
egyéb funkciója is van. És az értékítéletek azokhoz a nyelvi megnyilvánulásokhoz
tartoznak, melyeknek más funkcióik vannak, mint a “valamiröl való beszélés”. Jelenleg
számos etikus azon fáradozik, hogy kidolgozza az értékítéletek sajátszerüségét az állító
mondatokkal szemben. Az ennek során elért eredmények azt mutatják, hogy az etikai
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ítéletek filozófiai interpretációjához nem szükséges a magukban való értékek
birodalmában keresni menedéket. Voltaképpen már maga Scheler is e felismerés
küszöbén állt, amikor az etikai megismerés jellemzésekor áttört a racionalitás határán és e
megismerésbe belevonta az érzelmi szféra egészét. Ezt azonban ennek ellenére csak úgy
tudta értelmezni, hogy a megismerés nem-értelmileg foganatosuló aktusai magukban való
dolgokat ragadnak meg és az eredményt azután deklaratív mondatokban közlik. Nem látta
viszont át, hogy az érzelmek szerepe az etika területén mindenekelött abban áll, hogy a
beállítódottság (a magatartás) terén elhatárolódáshoz és megegyezéshez vezetnek és
hogy ez a fajta megegyezés, ill. megegyezés-hiány, mely lényegét tekintve különbözik a
megegyezéstöl, ill. annak hiányától a hit (a feltevés, a vélekedés) terén, voltaképpen az,
ami az értékekre vonatkozó kijelentésekben lecsapódik.
Végül még egy megjegyzés Schelernek Kanthoz füzödö viszonyáról. Scheler
nagyszámú Kant elleni kifogására nem térhetünk itt ki. De legalábbis egy vonatkozásban
Schelerrel szemben Kantnak kell igazat adnunk: azoknak az elveknek, melyek az emberi
cselekvésre
vonatkozóan
érvénnyel
rendelkeznek,
kötelességet
kifejezö
követelményeknek (Sollensforderungen) kell lenniök. Ezek a kötelességet kifejezö
követelmények általános imperatívuszok jellegével bírnak, melyekböl levezethetök a
konkrét szituációkra alkalmazható speciális imperatívuszok (pl. abból, hogy “Mondj mindig
igazat!”, következik: “Mondd meg most az igazat N.N.-nek!”). Scheler számára azonban
az etika alapjait nem kötelességet kifejezö princípiumok alkotják, hanem tárgyi
kijelentések az értékekröl és azok rangsorairól. Következésképpen minden etikai
imperatívuszt ilyen kijelentésekböl kell levezetni. Mint azonban az “imperatívuszok
logikájának” tanulmányozása világossá teszi, ilyesfajta levezetés ki van zárva. Lehetetlen
levezetni egy imperativikus végkövetkeztetést a premisszák olyan osztályából, mely maga
is ne tartalmazna legalább egy imperatívuszt. Ez nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy
egy etikai elmélet, mely a materiális etika módjára alapelvei sorában nem tartalmaz
egyetemes imperatívuszokat, az emberi cselekvés kötelességet kifejezö princípiumainak
megokolására alkalmatlan.
Scheler írt a tragikum jelenségéröl is. Ebben megoldhatalan értékkonfliktust látott
különbözö értékeszmények hordozói között, akik eszményük értelmében valamennyien
“kötelességüket teljesítik”. Ezzel szemben idegen volt számára egy eredendö tragikum
gondolata a világ bensö abszurditásának és kettészakadtságának értelmében, noha
minden kétségtöl ment lét-optimizmusa legutolsó nézeteinek elméleti tartalmában aligha
nyer ténybeli igazolást. Az egzisztencia filozófiája csakúgy, mint az egzisztencia
ontológiája igyekszik rányitni a szemét a létben leledzö leplezetlen tragikumra, egyben
arra törekedve, hogy behatoljon az ember egy mélyebb, az élet és a szellem ellentéte
mögött rejlö létrétegébe, anélkül, hogy a mindezek során adódó új aspektusok alapján
felállítana egy az emberi létén túlnyúló általános világmetafizikát.
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IV. fejezet
Egzisztenciális ontológia: Martin Heidegger
1. Az egzisztenciális filozófiáról általában és annak történeti viszonyáról a nyugati filozófia
múltjához
Ahogy Husserl elmélete a módszer vonatkozásában filozófiatörténeti fordulatot
jelentett, ugyanúgy Heidegger filozófiája tárgyi vonatkozásban. A heideggeri ontológiában
megnyilvánuló felettébb szokatlan és nehezen felfogható gondolkodásmód megértésének
megkönnyítése végett szeretnénk elméletének tartalmi ismertetése elött vázolni e tan
néhány általános vonását, továbbá egy-két történeti utalással is szolgálni. Ennek során
szükséges lesz a Heidegger és Jaspers számos alapintenciója közti bensö rokonság miatt
gyakran elörepillantani Jaspers filozófiájára. Mivel azonban filozófiai fejtegetéseik végsö
célját illetöen a két gondolkodó között elvi különbség áll fenn, kívánatosnak tünt, hogy a
részletek kedvéért mégis külön tárgyaljuk öket.
A heideggeri filozófia átgondolása során a következö szempontok emelendök ki:
1. Ha a scheleri filozófia megtárgyalásakor arról esett szó, hogy az egzisztencia
filozófiájában és az egzisztenciális ontológiában egy mélyebb létrétegbe való benyomulás
révén kísérlet történt a szellem és az ösztön (Trieb) közti ellentét felszámolására, akkor
ezt nem szabad úgy értelmeznünk, mintha most ezek a gondolkodók az emberben egy
egységes teremtö ösforrás után kutatnának, melyböl felbuzogna a vitális élet és a szellemi
aktivitás minden formája. Valójában azt, amit “egzisztencián” értenek, szakadék választja
el Schelernek mind személy-, mind életfogalmától.
Míg a scheleri fogalmakban egy gazdag, tartalommal teli, túláradó valami fejezödik
ki, itt az emberben egy üres, minden tartalomtól mentes és mégis legvégsö, feltétlen
létközpontról van szó. Hozzáférni csak úgy lehetséges, hogy az ember belehelyezi magát
az egzisztencia filozófiájának sajátos alaphangulatába. Ellentétben annak a megélésével,
hogy egy meghitt világban otthon érezzük magunkat, hogy be vagyunk ágyazva egy a
mindenségen átáradó kozmikus össz-életbe (életfilozófia) vagy megszüntetve
megörzödünk (aufgehoben) egy mindent átfogó világszellemben (Hegel idealizmusa) vagy
beágyazva mindkettöbe: az össz-életbe és a világszellembe (Scheler), – ez most az
otthontalanságnak, a világ kísérteties idegenségének és rejtélyességének hangulata s
egyben saját létünk abszolút végességéé és lehatároltságáé, annak a hangulata, hogy
megkérdezésünk nélkül egy érthetetlen, abszurd világba vettettünk (Geworfenheit), hogy
kiszolgáltattattunk a halálnak, a vétkessé válásnak és a valamennyi felületes érzést és
hangulatot végsö soron aláfestö alaphangulatnak, a szorongásnak (Angst). A határtalan
egyedüllét és a világ minden támaszt s értelmet adó rendjétöl való elhagyatottság e
megélésében az ember számára csak két lehetöség marad fenn: a kétségbeesés vagy a
visszahúzódás saját létünk legbensöbb pólusába, az egzisztenciába. Ezen tehát nem
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egyszerüen az a pöre tény értendö, hogy az ember van – erre a közömbös
tényszerüségre a “létezés” (“Dasein”) kifejezést használják –, hanem egy végsö és
minden feltétel nélküli valami, ami még akkor is képes értelem-kiteljesítö instanciaként
fellépni, amikor minden érték, az élet és a szellem minden kielégülése, minden
meggyözödés afelöl, hogy van rend és hogy a létezés egy abszolútumban gyökeredzik,
kérdésessé, külsödlegessé, relatívvá válik, amikor a könyörtelen öszinteség színe elött
minderröl kiderül, hogy puszta látszat. Minden a világhoz füzödö tarrtalmi viszonylat eme
összeroppanásakor, ha semmi közöm immár bármihez is, még a saját valómhoz sem,
amennyiben az még valamit is magába foglalna teljesség, gazdagság, szubsztancia terén,
akkor elháríthatatlanul megélem a lét tiszta “az–hogy–van”-ságát (“Dass” des Seins), és
mikor így rajtam üt annak a hangulata, “hogy vagyok és lennem kell”, akkor hirtelen
hallatja hangját az egzisztencia, melyet ekkor még mindig akár megragadhatok, akár el is
véthetek.
Az egzisztencia tehát egyfelöl nem olyasvalami, ami véglegesen és szilárdan
megmarad, ami mindig jelen van és amibe az ember szellemi életének bármely
veszélyeztetettségekor visszahúzódhatna, hanem egy lehetöség, melyet az ember csak
önmaga maximálisan aktív és koncentrált kockára tételével képes megvalósítani; másfelöl
ellentétben az életfilozófia, a panteisztikus szellem-metafizika és a perszonalizmus
koncepcióival, teljességgel meghatározhatatlan, egyszerü valami s meghaladja mindazt,
amiröl tartalmi kijelentéseket lehet tenni.
Ezért az egzisztenciális lét felé nem vezetnek folyamatos átmenetek, mint
amilyenek egy erkölcsösebb és erkölcstelenebb, egy gazdagabb és szegényebb, egy
örömtelibb és szenvedésekkel telibb élet között állnak fenn: ehhez az ember csak
ugrással jut el. Az átmenet tehát a “puszta létezés” és az “egzisztencia” ellentétes
dimenziói között (Jaspers) vagy heideggeri terminológiával élve, “nem-autentikus”
(uneigentlich) es “autentikus egzisztencia” között, hirtelenül megy végbe és ugyanezen
oknál fogva etikai értékkülönbségekhez köze nincsen. Az ember elsödlegesen (zunächst)
mindig s általában (zumeist) egészen élete végéig a nem-autentikus egzisztencia, a
puszta létezés módozatában él, még akkor is, ha joggal ítélhetö neki a “jó” etikai
értékpraedicatuma. Az autentikus egzisztálás nem csupán az élet értékeken mért vagy
vitális fokozódását követeli meg, hanem totális elfordulást (Umkehr) töle, önmagunk
visszahozatalát a mindennapok “rabságából” (“Verfallenheit”).
Ahhoz, hogy filozófiai nyelven kifejezhessük azt, ami az egzisztenciális
alaphangulatban megnyilvánul, vagy az szükséges, hogy egész fogalmi rendszerünket
megváltoztassuk, vagy pedig, hogy egyáltalában lemondjunk a tudományos igényü
megismerésröl s ehelyett csupán “felszólítsuk” az embert az egzisztenciális élmény
foganatosítására és arra, hogy ragadja meg a saját valójával való azonosulás
autenticitásának abban feltáruló lehetöségét. Az elöbbi történik Heidegger filozófiájában,
az utóbbi Jaspersnél.
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2. Ha az alapvetöen újat tematizálni akarjuk, akkor rendkívüli módszerre van
szükségünk. Heidegger számára ez a fenomenológia, melynek azonban az új feladatnak
megfelelöen radikalizálódnia kell. Míg a fenomenológia Husserl számára lényegét tekintve
abban állt, hogy a dolgok létére vagy nemlétére vonatkozó ún. egzisztenciális ítéletektöl
való tartózkodás révén figyelmen kívül hagyjuk mindazt, ami esetleges, míg Scheler ezt a
gondolatot azzal fokozta, hogy az egész emocionális lét kizárását követelte, Heidegger
számára a fenomenológia ellenmozgássá (Gegenzug) válik a mindennapok gondolkodási
beállítódottságával mint olyannal szemben. Ez ugyanis maga nem más, mint egyike az
autenticitás-nélküliség rabjává váló (uneigentlich verfallend) emberi létezés (Dasein)
megnyilvánulási formáinak, mely azt, ami valóban fontos, homályban tartja. Ezért a
filozófikus lényegfeltárás szükségképpen össze van kötve azzal, hogy kiszakítsuk
magunkat ebböl a mindennapi beállítódottságból. Az igazság megismerése így olyan
folyamattá alakul át, melynek során azt, amit a vulgáris világértelmezés a lét megismerése
terén elnyomva tart, rejtettségéböl rablók módjára napvilágra hozzuk. Heidegger számára
az ontológiai vizsgálódás menete ílymódon szünet nélküli harcot jelent a “természetes
beállítódottsággal”, melynek maga a filozofáló ember is újra meg újra áldozatul esik – nem
csupán annak kikapcsolását, mint Husserlnél –, állandó, mindig a kudarc veszélyétöl
fenyegetett szellemi eröfeszítést.
3. A hangulat oldala felöli megközelítés mellett logikai út is vezet az egzisztencia
fogalmához. A skolasztikus filozófia kiemelte a létezés (Dasein) (existentia) és a
milyenség (Sosein) (essentia) közti különbséget. A második mozzanat arra vonatkozik,
hogy egy dolog micsoda, az elsö, hogy egy bizonyosfajta dolognak egy példánya
ténylegesen létezik. A lét ténylegességének ennek kapcsán az esetleges “hic et nunc”
szerepével kellett megelégednie, ami a lényegelemzésben nem rendelkezik fontossággal.
Husserlnél is egyértelmüen elötérbe lép az a gondolat, hogy a tényszerü létezés, mint
lényegtelen valami a lényeg felderítésénél figyelmen kívül hagyandó. De a létezésnek
pontosan ez a kikapcsolása Heidegger szerint lehetetlen, mégpedig azért, mert éppen
benne keresendö az, ami fontossággal rendelkezik. “Existentia” skolasztikus értelemben
annyit jelent, mint “szem-elött-levés” [szimpla kiállás (ek-sistere) a semmiböl, H. A.]
(Vorhandenheit). Ezért csak olyasmiröl mondható ki, amiröl mint egy egyéb szimplán
létezö dolgok mellett létezöröl lehet beszélni. Az ember azonban nem ilyen dolog, hanem
olyan lény, melynek számára sajátmaga léte az, ami elsödlegesen fontos (ein Wesen,
dem es um das eigene Sein geht). Ebben az “elsödleges fontosságban” bennfoglaltatik az
önmagához viszonyulás, mely minden elméleti reflexiót megelöz. Ebben a fontosságban
nyilvánul meg a heideggeri értelemben vett egzisztencia. A fent mondottak alapján ezt
nem lehet tartalmi meghatározásokkal fixálni. Ezért megközelítése csak “hogyan”-jának
oldala felöl kísérelhetö meg. A létnek ez a hogyanja azonban nem más, mint a milyenség.
Ebböl következik, hogy alapvetöen téves dolog lenne a létezést (Dasein) a milyenségröl
(Sosein) leválasztani, hiszen az utóbbi nem más, mint annak a módja, ahogy az
egzisztencia révén megkülönböztetett létezö létezik. A milyenségi vonások, a tartalmi
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létmeghatározások – lehetöségek, melyeket az egzisztáló vagy megragadott vagy
elmulasztott. Az ember mibenléte nem egy szimplán létezö (vorhanden) dolog szimplán
létezö tulajdonságaiból tevödik össze, hanem létének lehetséges módozataiból.
Szókratészröl nem áll az, hogy egyfelöl van és azonkívül még bizonyos tulajdonságokkal
“rendelkezik”, hanem Szókratész megragadott bizonyos lehetöségeket és e
megragadásuk formálta azzá, ami volt – formálta meg a jellemét. Ha tehát itt minden
milyenség nem más, mint kifejezödése a lét “hogyan”-jának, azaz ha a milyenség
bizonyos értelemben a létböl “folyik”, akkor Heidegger kimondhatja a következö, a
hagyományos ontológia felöl nézve értelmetlen mondatot: “A létezés (Dasein) lényege az
egzisztenciában keresendö”, melyben is “létezésen”, mint különben is mindig
Heideggernél, az embert [az emberi létezést, az emberi létezés specifikus módját, H. A.]
kell értenünk. Az ember lényegének felderítése ezért azt a tényt, hogy az ember van, mint
esetleges és lényegtelen mozzanatot korántsem tólhatja félre s még kevésbé kapcsolhatja
azt tudatosan ki, mivel épp a létnek ebben a “hogy”-ában helyezkedik el az elemzés egész
súlypontja.. A lényegfelderítés tehát egyúttal és mindenekelött a létezés felderítése
(Daseinserhellung).
4. Mivel az ember léte a hagyományos ontológia fogalmi sémájával nem közelíthetö
meg, másfelöl azonban éppen ezen a sémán belül kell, hogy sor kerüljön a létnek mint
olyannak fogalmi tisztázására, a létfogalom Heidegger számára egyáltalában kérdésessé
válik. S itt a kiindulópontja magának az egész heideggeri problémafelvetésnek is. Az
alapkérdés ugyanis, melyet Heidegger vizsgálódásainak élére állít, a következö: értjük-e
vajon egyáltalán, hogy a “létezö” terminus használatakor azon mit értünk voltaképpen?
Elvégre ténylegesen gondolunk mindig valamire, amikor olyan mondatokat mondunk, mint:
“az idö szép volt”, “beteg vagyok”, “helyezd magad (azaz a létedet) biztonságba”. De ha
ezt fogalmilag ki kell fejeznünk, nincs vajon esetleg arról szó, hogy bolondját járatja velünk
egy tendencia, mely magában a létünkben gyökeredzik? Az ember példája ezt a feltevést
megerösíteni látszik. Heidegger ezért arra a következtetésre jut, hogy mi a “lét” nevezetü
valamit ugyan mindig megértjük, de a lét tulajdonképpeni fogalmával nem rendelkezünk.
5. Ebböl számára oly feladat adódik, mely átfogóbb és alapvetöbb annál, amit egy
materiális és formális ontológia husserli eszméje megoldani igyekezett. Míg a materiális
ontológiák Husserlnél annyiban voltak az egyes tudományoknak elébe rendelve,
amennyiben mintegy elébük ugrottak, hogy a szóbanforgó régiók lényegi struktúráit
kidolgozzák; míg a formális ontológia azzal a még központibb és Husserlnél általánosság
és végérvényesség terén felül nem múlható feladattal rendelkezett, hogy megragadja azt,
ami minden létterületre nézve érvényes, Heidegger szerint még egy harmadik
elöreugrásra van szükség, jelesen arra, hogy felgöngyölítsük “a lét értelmére vonatkozó
kérdést”46, mely a fundamentális ontológia témáját alkotja. Puszta kategória-elemzések,
46

“Értelem” (“Sinn”) itt Heideggernél nem azt jelenti, amire általában gondolunk, ha “a világ értelméröl” vagy
“a lét értelméröl” beszélünk, hanem csak azt, amit a “lét” (“Sein”) egyszerüen jelent. Ha ezzel szemben N.
Hartmann azt az ellenvetést teszi, hogy egy metafizikai kérdésfeltevés számára ez túl kevés, akkor ez az
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vezessenek ezek akár egy lezárt kategoriális táblázathoz és egy attól megalapozott
axióma-tanhoz, Heidegger szerint vakok maradnak és ahelyett, hogy nyitottak lennének a
metafizikai alapkérdés felé, valójában idö elött elzárkóznak elöle. Ennek kapcsán
Heidegger számára korántsem magától értetödö, hogy ezzel a kérdéssel, ahogy azt a
husserli séma puszta továbbvitele esetén gondolhatnók, most oly területre kerülünk,
amelyen immár kizárólag a “legáltalánosabb általánosságokról” lenne szó. Épp a
kérdésfeltevés alapvetö jellege az, ami szükségessé tehetné, hogy a maximális
konkrétság felé forduljunk.
6. Ez nyomban megmutatkozik, mihelyt felmerül a kérdés, hogy a
létproblematikával való foglalkozáshoz hol keresendö vajon a voltaképpeni kezdöpont.
Heidegger nem lát egyéb lehetséges kiindulópontot, csak az emberi létértelmezés említett
tényét, melyben mindig is jelen van már valamiféle tudás a létet illetöen, anélkül, hogy ez
világos fogalommá tisztulna. Ahhoz azonban, hogy a kutatást a lehetö legszélesebb
alapokra helyezzük és egyben felszínre hozzuk az ellentétet a tudomány-elöttes emberi
létértelmezés és a filozófiától célba vett léteszme között, az elemzésnek azon a ponton
kell elkezdödnie, ahol az autentikus létértelmezés épphogy nem tud felszínre jutni: a
mindennapos emberi létezésnél (Dasein). Ezen a ponton Heideggernél összetalálkozik 1.
az arisztotelészi problematika (a létre irányuló kérdés), 2. a fenomenológiai módszer (mely
szerint mindenfajta tisztán fogalmi fejtegetés érvénytelen, amíg az, amit bizonyítani
akarunk, közvetlenül fel nem mutatható egy adott valamin, itt: a példaszerü módon
létezön, az emberen) és 3. az egzisztencia filozófiájának az emberre vonatkozó
nézöpontja, melynek értelmében az ember leginkább autenticitás nélküli, világba
feledkezett és személytelen létezés formájában tengeti életét. Itt keresendö az oka annak
is, hogy miért vezet a létkérdés explicít felgöngyölítése a konkrécióhoz: egyfelöl már azért
is, mert a kiindulópontot az embernél kell keresnünk, másfelöl és föleg azért, mert az
ember lényegi felépítésének átvilágítását nem lehet úgy végrehajtani, hogy a tényszerü
létezést figyelmen kívül hagyjuk, hanem az a feljebb mondottaknak megfelelöen épphogy
a létezésnél kezdendö el. Ílymódon a létproblematika mint olyan az “itt és most”-ba
helyezödik. Az ember számára egyáltalában lehetséges legföbb, általánosság terén felül
már nem múlható kérdésfeltevés egyenest a legközvetlenebbe és legkonkrétabba
torkollik.47
ellenvetés Heideggerre nézve azért nem releváns, mert számára a fentemlített okoknál fogva az a kérdés
merül fel, hogy a “lét” szó megértésekor már eleve nem vagyunk-e egy téves értelmezés áldozatai.
47 Az, hogy Heidegger az ember számára a “létezés” (Dasein) megjelölést tartja fenn, a szó német
etimológiájával és annak heideggeri értelmezésével függ össze. “Da” szorosan véve “itt”-et jelent, “Dasein”
tehát szó szerint “ittlétet”, s ami “itt van” ezen a világon, az létezik. Az e világon létezö reális dolgok egyben
konkrétak, a “Dasein” megjelölés tehát konkrét valamik létezését fejezi ki. Ez azonban még nem
magyarázza meg, miért lenne “Dasein” eminens módon az emberre jellemzö, hiszen a dolgok is konkrét
valamik. Az ember megkülönböztetö jegye – még “Heideggeren innen” – az, hogy létezésének módja
különleges, amennyiben a dolgoktól eltéröleg az ember nemcsak magában való léttel (Ansichsein)
rendelkezik, hanem maga számára való léttel (Fürsichsein), öntudattal is. Heidegger a maga szóválasztását
részben hasonlóan magyarázza; azért csak részben, mert a “da” szó gazdagabb értelméböl indul ki, ami
nemcsak “itt”-et, hanem – ritkábban – “ott”-ot is jelent (pl. “es ist noch etwas da” jelenthet “van ott még
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7. Heidegger vizsgálódását, mint feljebb említettük, “alapvetö ontológiának”
(Fundamentalontologie) nevezi, mivel ez az, ami a lét kérdésének kidolgozásával mind a
formális, mind a materiális ontológiák megalapozását egyáltalán lehetövé teszi. Elsö
pillantásra talán azt gondolhatnánk, hogy a “filozófiai antropológia” elnevezés legalább
ennyire találó, ha nem még találóbb lett volna, hiszen a kiindulópontot az ember képezi és
az emberi lét körén, ha a vizsgálódást vezérlö kérdésfeltevéstöl eltekintünk, Heidegger
nem is lép túl. De épp az ilyen eltekintés a vezérlö kérdésfeltevéstöl hibás dolog lenne;
elvégre a vizsgálódás csak arra való tekintettel vette egyáltalában kezdetét. Ezért nem is
az ember mint ember a vizsgálódás tárgya, mint az antropológia esetében48, hanem az
ember átmeneti közeg a voltaképpeni cél, egy adekvát létfogalom tisztázása felé;
közelebbröl, az egzisztencia filozófiájának alapbeállítódottsága révén az ember
végessége áll elötérben. Az emberi létezés elemzését ezért állandóan az a probléma
foglalkoztatja, vajon vezet-e út a végességböl a létbe? Heideggernél e kérdésben az
elméleti beállítódottság dominál, Jaspersnél ezzel szemben a kérdésnek kiemelkedöen
praktikus jelentösége van, mivel nála központi szerepet játszik az egzisztálás tényleges
foganatosulása, amit viszont Heidegger, mint a mindenkori emberi létezés (Dasein)
tudományosan nem boncolgatható “ontikus ügyét”, szándékosan figyelmen kívül hagy.
8. Heidegger eljárása a mindennapi emberi létezés elemzése során történetileg a
“homo faber” bergsoni eszméjéhez kapcsolódik. Az ember a maga mindennapos
“elsödlegesen”-jében (“Zunächst”) és “általában”-jában (“Zumeist”) nem olyan lény, mely a
világhoz való viszonyában megelégednék önmagával, és nem is érdekek nélküli alany, aki
az érzéki észlelés közvetítette benyomásokat egyszerüen magába fogadja s így a
külvilágot szellemében visszatükrözi, hanem serényen gondoskodva (geschäftigbesorgend) feloldódik az öt körülvevö és a más emberektöl benépesített világban (Umund Mitwelt), melyben “elsödlegesen” és “általában” nem szem elött lévö (vorhanden)
dolgokkal, hanem “kézhez álló eszközökkel” (“zuhandenes Zeug”) van dolga. Az
embernek a világhoz füzödö viszonya ennek során, egyelöre még tisztán formailag és
függetlenül a világnak az egzisztencia filozófusának szemében dominálóan ellenséges
jellegétöl, különleges súlyra tesz szert. Hiszen az egzisztenciát, mint már kiemeltük,
minden tartalmi meghatározottság nélkül valóként kell fogalmilag magunk elé képzelnünk.
Másrészröl az egzisztencia nem is az emberi létezést mindenhová állandóan elkísérö
meghatározatlan valami. A szubsztancia fogalmától való elhatárolása az egzisztenciális
valami”-t is). Az ember mármost azért “Dasein”, mert egyrészt a saját léte “itt van” a számára, azaz
öntudattal rendelkezik. Másrészt azonban ami “ott van”, tehát a (kül)világ is “itt van” a számára: egyszerre
van tudatában a világnak és önmagának. Heidegger: “A jól ismert szójelentés szerint ‘Da‘ ‘itt‘-re és ‘ott‘-ra
utal. Egy ‘én – itt‘ ‘itt‘-je mindig egy […] ‘ott‘ alapján értelmezi magát [attól elválva, azzal szembenállva, H. A.]
[…] Az ‘ott‘ a meghatározottsága valaminek, amivel a világon belül szembekerülünk. […] A ‘Da‘ kifejezés ezt
a lényegi hozzáférhetöséget (Erschlossenheit) jelenti. E hozzáférhetöség révén ez a létezö (a Dasein [= az
ember]) a világ itt-létével (Da-sein) együtt van ‘itt‘ a maga számára.” Martin Heidegger: Sein und Zeit. 11.
kiadás. Tübingen 1967. §28. 132. o. (A ford. megjegyzése.)
48 Az “antropoológia” szót itt a lehetö legtágabb értelemben kell vennünk, hogy átfogja az embert illetö
filozófiai vizsgálódásokat is és ne korlátozódjék, ahogy az ma gyakran történik, a szükebb orvosi és biológiai
kérdéskörre.
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ontológiában még sokkal élesebben történik meg, mint pl. Schelernél, mivel az ember
nem-dologi jellegénél fogva a lét fogalma Heidegger számára egyáltalában kérdésessé
vált. Az egzisztencia elemzése ezért nem lehetséges dologi tulajdonságok kimutatása
révén, mint holmi szem elött lévö dolognál, hanem csak létének mikéntjén keresztül, azaz
annak a módján keresztül, ahogy a világgal szemben viselkedik.
Ez a dologból magából folyó megkövetelése valami másnak, ami az egzisztenciával
szembenáll, ami az egzisztenciát egy rajta túlmutató viszonylatba illeszti be és azt magát
részben meghatározza, e szükségszerüség, hogy az egzisztencia elemzése annak
korrelátumát is figyelembe vegye és ezáltal a világot közvetlenül belevonja a maga
munkájába, Heideggernél oly erös, hogy egy magában való külvilág problémája
tárgytalanná, értelmetlenné válik, minthogy a világ éppoly közvetlenül “itt” van [= az
embernek adva van, H. A.], mint az emberi létezés maga. S ebben az esetben az
embernek már nem kell tudatának sorompóin vagy az énjén áttörnie ahhoz, hogy kijusson
a világhoz, hanem minden tevékenységében, bármiröl való gondoskodásában,
megismerésében, söt még megfeledkezésében is már eleve, ill. még mindig “kinn” van a
világnál. Ez a Heideggertöl “a–világban–lét”-nek (“In–der–Welt–sein”) nevezett tényállás
egyben az intencionalitás fogalmának radikalizálását jelenti és ezáltal kapcsolatot teremt
Brentano-val és Husserllel. Ezenfelül azonban ismeretelméleti szempontból érdekes
kísérlettel van dolgunk arra nézve, hogy a megismerési viszonylat megtárgyalásához
olyan kiindulópontra tegyünk szert, amely még a rendszerint alapul szolgáló alany–tárgy–
viszonylat túloldalán helyezkedik el. Ez egyúttal példa egyikére azon számos
részletkérdésnek, melyekben Heidegger egyértelmüen különbözik Jasperstöl; Jaspers
számára ui. az alany–tárgy–viszony racionálisan feloldhatatlan, alapvetö egység és
kettösség (Grundspannung), analóg értelemben, mint Schopenhauernél, akitöl a közismert
mondás származik: “Nincs tárgy alany nélkül, nincsen alany tárgy nélkül.”
9. Ha az egzisztencia föjellemvonásaként az imént a viszonyulást emeltük ki, akkor
itt nemcsak a világhoz való viszonyra kell gondolnunk. Az egzisztencia valójában egyúttal
viszonyulás önmagához. Kierkegaard ezt a különös tényállást nem volt képes másképpen
megvilágítani, csak egy paradox meghatározással, miszerint a szellem olyan viszonylat,
mely önmagához viszonyul. Heideggernél ezzel szemben ez a gondolat az ontológikus
szemléletesség szintjére emelkedik, amennyiben az embert ö – egyelöre formális és
közelebbröl nem meghatározott nekirugaszkodással – mint azt a létezöt írja körül,
melynek számára létében maga ez a lét az, ami elsödlegesen fontos (dem es in seinem
Sein um dieses Sein selbst geht). Az emberi létnek már ebben a meghatározásában
nyilvánvalóvá válik a heideggeri filozófia egyik figyelemreméltó jellemvonása: itt is
érvényre jutó rendkívüli képessége arra, hogy látszólag irracionális tényállásokat,
melyeket a múlt ontológiája és metafizikája egyáltalán nem vett észre és amiket az
életfilozófia csakúgy, mint Kierkegaard csak paradox megfogalmazásokkal volt képes
kifejezni – ami oda vezetett, hogy “tudománytalanokként” elvetették öket –, hogy e
tényállásokat ontológikus fogalmakba öntse, anélkül, hogy a fenoméneken eröszakot
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tenne. Abbéli törekvésében, hogy a nyugati filozófia egyetlen pozitív kezdeményezése
mellett se haladjon el figyelmetlenül, Heidegger szemében mind a racionalizmus, mind
pedig az azzal szemben ellenséges álláspontok egyoldalú filozófiai beállítódottságoknak
kell, hogy tünjenek. A racionalizmusról kijelenti, hogy “erötlen”, a misztikáról, hogy “cél
nélküli”. Elhamarkodott dolog lenne azonban ebböl arra következtetni, hogy filozófiáját
“racionalizált misztikának” vagy “misztikus racionalizmusnak” kell tekintenünk; valójában itt
ismét arról van szó, hogy Heidegger megkísérel behatolni egy mélyebb rétegbe, mely felöl
a filozofálás említett módozatai egyoldalúaknak tünnek, úgyhogy elhangozhat a következö
figyelemreméltó mondat: “Az irracionalizmus – mint a racionalizmus ellenlábasa – csupán
kancsalul beszél valamiröl, amivel szemben az utóbbi vaksággal van megverve”.49
Az embernek ezt a jellemzését mint olyas létezöét, melynek számára a saját maga
léte az, ami elsödlegesen fontos – ezt Heidegger késöbb “gondnak” (Sorge) nevezi –
mindenekelött feltétlenül tisztáznunk kell magunkban ahhoz, hogy Heidegger további
elemzését megérthessük, mégpedig olymódon tisztáznunk, hogy teljesen szakítunk
minden magától értetödöként elfogadott hagyományos megközelítési móddal. Már itt
megmutatkozik, hogy az egzisztenciális ontológia minden definíciójának csak akkor
tudunk végére járni, ha a gondolkodás megszokott irányultságaiból eröszakkal kirántjuk
magunkat. Aki ezt az “önkirántást” nem képes végrehajtani, annak számára ennek az
egész új világnak idegennek kell maradnia vagy üres fecsegésnek kell tünnie. Scheler
egyhelyütt kiemeli, hogy a fenomenológus azt, aki figyelmez rá, csak a tényállásig magáig
tudja elvezetni, hogy azután a döntö pillanatban egy utalással magára hagyja: “Nézd, itt
van a szemed elött!” Ha ekkor a másik semmit sem képes látni, akkor ezzel egy
eldönthetetlen vita jön létre és minden törekvés arra, hogy az ember érthetövé tegye
magát, éppoly céltalan dolog, mint egy vak emberrel szemben kísérletet tenni a színek
“elmagyarázására”. Heidegger esetében ez annál is inkább így van, mert olyan fordulatot
iparkodik elvégre végrehajtani, mely az egész nyugati metafizika ösi kezdölépését
kérdéses színben tünteti fel. A heideggeri filozófia hirdetöje ezért arra az ellenvetésre,
hogy az ember nem tudja követni e filozófia gondolatmeneteit, alkalmasint ezt válaszolná:
az, hogy a gondolkodás ránk hagyományozott irányultságainak következtében az új
látásmódot nem sokan képesek magukévá tenni, nem különösebben meglepö; de a
betekintés mélysége mindig magában hordja önnön kritériumát.
10. Az, hogy az ember számára Heidegger szerint a saját léte az, ami elsödlegesen
fontos, alapjául szolgálhatna egy olyan szemrehányásnak, hogy Heidegger elemzéseinek
kiindulópontját csakis az egocentrikus beállítódottságú ember képezi. Egy ilyen ellenvetés
azonban jogosulatlan, amíg meghatározatlan marad, hogy ehhez a léthez mi minden
“tartozik hozzá”. Mivel ugyanis az egzisztenciális létnek lényeges tartozéka a világhoz
füzödö viszony, ezért az ember tetszölegesen nagyszámú egyéb vonatkozást képes
belevenni az “önmaga felé való irányultságnak” (“Umwillen seiner selbst”) ebbe a
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viszonylatába. Ami a többi embert illeti, Heidegger itt bizonyos scheleri gondolatok
formalizálása révén kidolgozta a “másokkal való lét” (“Mitsein”) alapvetö meghatározóit,
mely “másokkal való lét” részt vesz az egyes ember egzisztenciális létének
konstituálásában. Ez az alapvonás keretbe foglalja az “önmaga felé való irányultságot” [=
az önmagához való viszonyulást, H. A.] és magában foglalja azt az elvi lehetöséget, hogy
a valónkkal azonosult létre (Selbstsein) csak a mások iránti odaadás révén teszünk szert.
11. Még egy más vonatkozásban is van közös vonás Scheler filozófiája és az
egzisztencia filozófiája mint olyan között: nevezetesen abban a gondolatban, hogy “minél
magasabbra” hágunk a reális világ lépcsözetes felépítésében, annál egyszeribb,
individuálisabb, idöbélibb, történelmibb lesz a mindenkori létezö. A gondolat kibontásának
módjában viszont kétségkívül újra nyilvánvalóvá válik a kettejük közti nagy különbség:
Schelernél a szellemi aktusok gazdagságával kitöltött személy, annak beágyazottsága egy
kozmikus létösszefüggésbe, optimisztikus alaphangulata annak, hogy egy a világon
átáradó össz-élet hordoz bennünket és hogy szellemünk révén részt veszünk ezen élet
elrendezésének folyamatában; itt az egzisztálás “csupasz tényszerüsége” (das “nackte
Dass”), a minden tartalmi teljességtöl megfosztott egzisztencia, ennek egyenesen
ellenséges elhatárolása egy azt fenyegetöleg szorongató valóságtól, a tragikus
alaphangulata annak, hogy egy felfoghatatlan világba vettettünk bele.
12. Max Weber német szociológus egy különleges eljárást alakított ki a társadalmi
és történelmi világ jelenségeinek megragadására: az “ideális típust” (“Idealtypus”). Ez
abban áll, hogy megalkotjuk az emberi cselekvés legkülönbözöbb sémáit, melyeket azután
összevetünk a konkrét valósággal, hogy az rajtuk megmérettessék. Ezen eljárás mélyebb
értelme abban a gondolatban keresendö, hogy a történelmi folyamatok alaposabb
megértéséhez nem elegendö, hogy a tényszerüen adott dolgokat pusztán leírjuk és a
köztük fennálló egyedi kauzális összefüggéseket feltárjuk, mégpedig azért nem, mert egy
emberi cselekedet csak akkor kerül helyes megvilágításba, ha vele együtt a lehetséges
egyéb magatartási formák sokfélesége is szemünk elé tárul. A történelmi jelenségek igazi
megértése ezért megköveteli, hogy azt, ami az emberi szféra egy adott esetében
valóságos, állítsuk be az emberi lehetöségek teljes szélességü játékterébe. A lehetöségek
e beledolgozása abba, ami valóságos, Webernél még a kutató elméleti ügye maradt,
Heideggernél viszont metafizikus súlyra tesz szert: az ember önmagát mindig
lehetöségekböl érti meg, mivel léte még nincs végérvényesen lerögzítve. Az egyetlen
sokféleség, melyet az egzisztencia eszméje is meghagy az embernek, az, hogy a
lehetöségek sokfélesége veszi öt körül. Ezekkel a lehetöségekkel az ember nem
külsödlegesen “rendelkezik”, mint például bármilyen érzékileg észlelhetö tulajdonsággal,
hanem ezekben él, részben ezek teszik ki lényének legbensöbb magvát. Ezért Heidegger
számára nem a valóság, hanem a lehetöség a legföbb és legpozitívabb modális kategória.
Persze elsösorban itt is mindig az autenticitás-nélküliség ragadja magához a hatalmat,
amennyiben az ember a lehetöségeket nem legsajátabb valójából meríti, hanem elvész a
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véletlenszerüen felmerülö lehetöségekben vagy hagyja, hogy ezeket a nyilvános “mi”-világ
szabja meg a számára.
A lehetöség fogalmát alapvetö volta miatt be kell illeszteni az egzisztencia
fogalmába. Ha az egzisztencia a fenti meghatározás alapján lényegét tekintve viszonyulás
önmagához, olyan lét, melyre “az önmaga felé való irányultság” (“umwillen seiner selbst”)
jellemzö, akkor ennek a magatartásnak a mi–célból-ját (das Wozu) most mint
lehetségességet (Möglichsein) vagy ahogy Heidegger kifejezi magát, mint “lehetést”
(“Seinkönnen”) kell meghatározni. Ezért van szó egy késöbbi passzusban arról is, hogy az
ember olyan létezö, melynek számára saját lehetése az, ami elsödlegesen fontos, avagy:
melynek léte mint a lehetésre irányuló lét (Sein zum Seinkönnen) fogandó fel. A “lehetésre
irányuló lét” mint kifejezés immár világos értelemmel rendelkezik: a “–re irányuló” (zum)
rész ebben a fordulatban a saját magamhoz való viszonyulás tényét van hivatva kifejezni
[a “lehetés” itt mindazt jelöli, amivé én lehetek, létem tehát az én lehetöségeimre irányul,
H. A.], ugyanazt tehát, amit Heidegger már az ember ideiglenes jellemzésén értett, mint
olyan létezöén, melynek számára saját maga léte az, ami elsödlegesen fontos, vagy
rövidebben: mely alapvetöen önmaga felé irányul. A “lehetés” (“Seinkönnen”) a másik
mozzanatot veszi célba: a lehetségességet; feladata, hogy elhárítsa azt a gondolatot, mely
szerint annál az “ember” nevezetü létezönél, mely önmagához viszonyul, egy szem elött
lévö (vorhanden) dologról lenne szó és nem valamiröl, ami kizárólag mint annak a
lehetösége létezik, hogy ilyen vagy olyan legyen. Az embernek “a lehetésre irányuló lét”ként való jellemzését állandóan szem elött kell tartanunk, mert ebben gyökeredzik a “jövö”
és egyáltalán az “idö” heideggeri fogalma, melyek mindketten csak efelöl érthetök meg.
Hogy minden eldologiasítást és az embernek mint egy nem (esetleges)
példányaként való felfogását kizárja, Heidegger az egzisztencia fogalmának további
mozzanataként kiemeli azt a tényt, hogy e létezö mindenkori léte csak és most az enyém
(je meines). Az egzisztencia valamennyi további meghatározását ezért a “csak–és–most–
enyémség” (“Jemeinigkeit”) fényében kell látnunk.
13. Az az életfilozófiában ismételten elöfoduló gondolat, hogy az élet túllépést jelent
önmagán, így például a simmeli formulában: “Az élet több-élet”, megtalálható az
egzisztencia filozófiájában is. Ez részben már bennfoglaltaik az imént említett lehetöségjellegben. Ha az ember léte lehetségesség vagy lehetséges lét, akkor ö maga sohasem
befejezett, hanem meg nem szakadó “még nem”-ben él; jelenlegi állapotán mindig túl kell
lépnie, azt “transzcendálnia” kell; ez a túllépés az egzisztenciának lényegi törvénye.
Hozzáteendö, hogy Heideggernél ezzel összefonódik egy további, részben a kanti
filozófiából származó, részben azonban Diltheyre is visszavezethetö gondolat: ahogy
Kantnál a megismerés csak a kategóriák révén lehetséges, tehát azáltal, hogy a
megismerést végzö ember mintegy a kategóriákon “belül” tartózkodik, hasonlóképpen
Heidegger szerint az embernek a megértés egy közegében kell élnie – Heidegger ezt a
közeget összefoglalólag “világnak” nevezi – ahhoz, hogy egy létezöt mint így és így
meghatározottat fel tudjon fogni. Minden egyesként létezö dolgon “át kell” tehát “hágnia” a
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megértés e horizontja (Verstehenshorizont) felé, hogy az adott dolog számára egyáltalán
hozzáférhetövé váljék. Így pl. csak a “szem elött levés” (“Vorhandenheit”) horizontján belül
tudunk a szem elött lévö dolgok összefüggésével konfrontálódni, csak a mindennapok
világának horizontjában “eszközökkel” [azaz csak az objektiváló, nem-praktikus szemlélet
keretében fedezek fel objektív összefüggéseket és csak a praktikus beállítódottság
keretében eszköz–cél–viszonylatokat, H. A.]. Ami az “utolsó áthágást” illeti, minden létezö
transzcendálását a semmi felé, erröl csak lejjebb lehet majd beszélnünk, mert ahhoz
néhány elözetes megjegyzés szükségeltetik a hangulatok szerepéröl az egzisztencia
filozófiájában.
14. A hangulat mint fenomén filozófiai jelentöségét elöször Kierkegaard dán
gondolkodó hangsúlyozta, akit egyáltalában az egzisztenciális filozófia atyjának kell
tekintenünk, bár nála még igen szoros a kapcsolat a vallással.50 Kierkegaard az “absztrakt
gondolkodóval”, akinek tipikus képviselöjeként Hegelt tartotta számon, szembeállította az
“egzisztáló gondolkodót”.
Az elöbbin olyasvalakit értett, aki egyedül absztrakt, logikus gondolatmenetekre
adja a fejét, aki – képben beszélve – gondolataiból palotákat épít, maga azonban nem
lakik bennük, úgyhogy ha a palota leégne, vele nem történnék semmi. Az egzisztáló
gondolkodó számára ezzel szemben a megismerés nem minden érdek nélküli
szemlélödés, nem a világnak hátat fordító öncél, nem esztétikus játszadozás, mely amúgy
mellékesen követi az életet; hanem ö egzisztenciájának legbensöbb szükségétöl hajtva
filozofál, a gondolkodás neki az egzisztálás szolgálatában áll, személyének egész
szenvedélyességével veti bele magát a rátámadó kérdések kellös közepébe. Ezért az ö
számára soha nem is létezik lezárt rendszer; határtalan nyitottsága a valóságos világgal s
annak kifürkészhetetlen rejtelmeivel szemben megtiltja neki, hogy egy állítólag minden
problémát megoldó gondolati építmény segélyével túltegye magát a realitáson.
Ebbe már belejátszik az egzisztencia filozófiájának egész alaphangulata: a világ,
amiben élünk, gyökeresen felfoghatatlan, abszurd. Hogyan lehetséges vajon egy
autentikus és a világ félelmetességét nem mesterségesen eltagadó, hanem azzal nyíltan
szembenézö élet? Mindenekelött a hangulatban nyilvánul meg az ember számára a maga
bensö otthontalansága (Ungeborgenheit). Központi szerepet játszik ennek kapcsán a
szorongás (Angst). Ellentétben a félelemmel (Furcht), amely mindig egy meghatározott
valamire irányul, így pl. a megsérülés, egy feladattal szembeni csödötmondás, a büntetés
veszélyére, a szorongásnál nincsen adva
semmilyen meghatározott tárgy, ami miatt
szoronganánk. A szorongás oknélküli (grundlos), de egyben hézagtalan totalitás jellemzi;
itt ugyanis az embernek nem csak egy oldala vagy a világhoz füzödö valamely
meghatározott viszonya az, amit fenyegetve érez, hanem az ember egész léte a világhoz
füzödö minden viszonyával egyetemben válik radikálisan kérdésessé, az ember elveszti
minden támaszát, a racionális tudás és a hit minden formája összeroppan, ami meghitten
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közel van hozzá, az megfoghatatlanul messzire kerül; maga marad csak az abszolút
egyedüllét és vigasztalanság állapotában.
Éppen ebben a szituációban kényszerül azonban az ember arra, hogy döntsön:
merészeli-e elviselni a szorongást és ebben az állapotban képes-e eljutni
egzisztenciájának autenticitásáig, vagy csödöt mond a szorongással szemben és
elmenekül a világ lármás forgadalmába, hogy ne hallja a szorongás hangját? Ezért nevezi
Kierkegaard a szorongást “a szabadság örvényének”. Ugyanebben az irányban hat, ha
kevésbé radikálisan is, az unalom, mivel az is mindent teljes közömbösségbe süllyeszt.
Ha az ember a szorongással és az unalommal szembeni kudarcából a szórakozásba
menekül, ennek során azonban azt tapasztalja, hogy e menekülés kilátástalan, akkor
búskomorság (Schwermut) fogja el. A maga elött titkolt tudata annak, hogy voltaképpen
nem tud azonosulni önmagával (selbst sein), ólmos súlyként nehezedik az emberre. Ha az
itt még elfojtott szorongás hirtelen felszínre tör, akkor a búskomorság elkeseredettségig
fokozódik. Ebben valósul meg azonban az autentikus egzisztencia; aki ugyanis
teljességgel átadja magát az elkeseredésnek, az autentikus valójának már birtokában van.
Végleges megoldást az egzisztenciális problematikára azonban a végesség nem
képes nyujtani; abszolútum nélkül az autentikusan egzisztáló ember sem képes meglenni.
S így Kierkegaard számára végül is csak az ugrás marad a kereszténységbe, de nem egy
olyanba, mely racionális bizonyítékok és ilyesfélék révén lassanként elvezet a hithez,
hanem ami mint lehetöség még megmarad, az a vakon végrehajtott ugrás az istenségbe.
A valóság kérdésessége és érthetetlensége ezáltal nem szünik meg, a kereszténység
valójában megmarad “azon abszurditásnak, melyet a végtelenség iránti szenvedéllyel
örzünk meg a magunk számára”.
15. Heidegger számára azonban egy abszolút, világon kívüli központ felé vezetö út
járhatatlan, mivel magáévá tette egy másik filozófus alapgondolatát, aki szintén központi
szerepet játszik nála és akit már egyszer említettünk: Dilthey-ét. Töle Heidegger nemcsak
azt a gondolatot vette át, hogy az ember történeti lény, hanem a hermeneutika módszerét
is, azaz a világ értelmének immanens, minden transzcendens tételezés nélküli
interpretációját. Dilthey arra törekedett, hogy az eleven embert belöle magából értse meg.
Egy ilyen értelmezést lehetségesnek látott, ha az embert mint a történelmi, társadalmi
világ tagját fogjuk fel, aki a történelmi folyamatok keletkezésének és következményeinek
összefüggéseibe van beágyazva, ami viszont elválaszthatatlan a világfelfogások
relativálásától. Azáltal, hogy az ember a múltbéli emberi lehetöségekbe beleélve magát,
azokat ismét átéli, ki kell, hogy szabadítsa magát a maga mindenkori horizontjából, és
meg kell, hogy tanulja azt, hogy ennen történetiségében fogja fel magát. De Dilthey maga
nem ismerte az egzisztencia filozófiájának alaphangulatát és problematikáját; inkább
puha, nöiesen empátiára hajló természete volt, aki a történelmi elemzésben esztétikai
Heidegger egzisztenciális ontológiájának
élvezetet, talán valláspótlékot is talált.51
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számára ezzel szemben a dilthey-i koncepció magáévá tétele épphogy a problematika
kiélezödéséhez kell, hogy vezessen; már csak a véges emberi lét totális kiúttalansága
tünik az egyetlen fennmaradó lehetöségnek.
16. Ez viszont kapcsolatot teremt a költö-filozófus Rilke bizonyos oldalaival, aki
kíméletlen élességgel fogalmazza meg a világ határtalan idegenségének és
érthetetlenségének, az emberlét teljes otthontalanságának élményét, de azt is, ahogy az
ember beleolvad a szín és egzisztencia nélküli tömeglétbe. Az, ami az embert életének
legintenzívebb felfokozódásához vezeti el és azt egyedüliként értelemmel tölti el, nála a
halál képében jelenik meg: nem a “kis halálban”, ami a “mindennapok emberét” (“man”) éri
utól, amit a nagyvárosokban “üzemszerüen” fabrikálnak, hanem a “nagy halálban”, melyet
az ember helyettesíthetetlen individualitás formájában, mint senkitöl a válláról le nem
vehetö teljesítményt visz véghez és “dolgoz ki”. E téma kapcsán az ember állandó haláltóli
fenyegetettsége Rilke késöi költeményeiben egyre központibb jelentöségre tesz szert. Míg
azonban Rilkénél metafizikus értelmezések is belejátszanak a dologba, Heidegger –
összhangban az immanencia nála domináló gondolatával – a halált csak az életben
magában betöltött funkciója felöl értelmezi (tehát a felöl a szerep felöl, melyet az az
emberi létezésnek a halálról tudomással rendelkezö és gondolataiban azzal foglalkozó
tudata számára játszik). A halál egyfelöl alapul szolgál az autentikus egzisztencia
fogalmának kialakításához, másfelöl arra szolgál, hogy az egzisztenciális ontológia
kidolgozhassa a végesség fogalmát.
Az emberi egzisztencia végessége ui. totálisan más valami, mint egy dologé. Az
utóbbi véges, mert más dolgok veszik körül és ezért velük szemben lehatárolt; tehát
határokkal rendelkezik s végességét ezek határozzák meg. Az egzisztencia ezzel
szemben saját maga határa, a határ léte keresztülhúzódik rajta már életében magában és
nem csak megragadható befejezödéseikor lép fel. A halál nem úgy határa az életnek,
ahogy egy útnak ott a határa, ahol véget ér; hanem a halál belenyúlik az emberi létezésbe,
ez artikuláltan vagy artikulálatlanul szüntelenül foglalkozik vele, nem más, mint állandó
magatartás vele szemben – “a halál felé irányuló lét” (“Sein zum Tode”), ahogy Heidegger
kifejezi magát – és így egyéb tényezök mellett meghatározólag hat az emberi létezés
egzisztenciális beállítódottságára, legyen az autentikus vagy autenticitás nélküli. A
haláltudat konstitutív a végesség tudatának számára; semmi egyéb ugyanis nem veti úgy
ki az embert mindennapiságából és semmi sem csikarja úgy ki belöle a lehatároltság
tudatát, de semmi nem is képes tudomását az egzisztenciális ön-kockára-tevés
szükségességéröl oly elevenné tenni benne, mint a halál.
Akinek a szemléletesség szívügye, az végezze el azt a gondolati kísérletet, hogy az
ember nem halandó. Semmi kétség: ez esetben nem maradna egyszerüen minden a
régiben, az élet nem folynék le ugyanúgy, mint eddig, és csupán a végsö vég maradna el,
hanem az egész élet más jellegüvé válnék: ami bizonyíték arra, hogy a halál már az élet
folyamán formáló eröt képvisel, söt még többet is annál, mivel Heidegger szerint a halál
nélkül nem léteznék egyáltalában autentikus egzisztencia, minthogy ez csak annyiban
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van, amennyiben képesek vagyunk kibírni a halál meghatározatlan lehetöségét. A
hangsúly itt a meghatározatlanságon van. Ez ui. kizárja azt, hogy az autentikus
magatartás a halállal szemben például úgy foganatosulhasson, hogy az ember kigondol
egy szép tervet magának, melyet megvalósít és a végén azt mondhatja: “Megtettem a
kötelességemet, életem értelme kiteljesedett, most jöjjön akár a halál.” A halál elvégre
bármely pillanatban ránktörhet és megfoszthat minket egy hosszútávú terv kivitelezésének
lehetöségétöl. Az autentikus egzisztencia magatartása a halállal szemben tehát csak az
lehet, hogy azt lehetöségének e meghatározatlan jellegével egyetemben veszi szemügyre.
17. Szorosan összefügg a halállal az emberi egzisztencia egy másik alapvetö
ontológiai meghatározottsága, mely Heideggernél végül a központi szerepet játssza: az
idöbeliség (Zeitlichkeit). Már a halál fogalmának kapcsán fel kellett merülnie a kérdésnek,
hogyan lehet az idö lényegével összhangba hozni azt, hogy a halál már a jelenben
szerepet játszik. Hiszen tényszerü eseményként csak a jövöben következik be. Ezért az
idönek magának a lényegéböl kell fakadnia annak, hogy a jövö “visszafelé” a jelenre van
vonatkoztatva. Másrészröl viszont az ember történetiségének megtárgyalásakor aktuálissá
válik a múltnak a jelenre való vonatkoztatottsága.
Szemben azzal a gondolattal, hogy létezik egy folyamatosan tovahaladó, mérhetö,
objektív világidö, az életfilozófia rámutatott a “szubjektív idö”, azaz a ténylegesen megélt
idö tényére, ami az élmény adott jellegének megfelelöen hol csiga módjára vánszorog, hol
szinte elröppen. De ezt a szubjektív tényt mégiscsak a neki alapjául szolgáló objektív idö
felöl szemlélték. Az egzisztencia filozófiájában ezzel szemben a szubjektív idö mint az
ember megértését egyáltalában lehetövé tevö közeg egészen központi jelentöségüvé
válik. Mi több: Heidegger magát az objektív idöt – melyet “benti idöségnek”
(“Innerzeitigkeit”) nevez – belöle vezeti le.
Itt mármost nyilvánvaló kapcsolat áll fenn a szubjektív idö legmélyebb
értelmezésével a nyugati filozófiában, mégpedig az Ágostonéval. Ágoston az idö rejtélyes
mivoltát abban vélte megragadhatni, hogy az a momentán, a pillanatnyi és ezáltal a
jellegzetesen teremtettségü (geschöpflich) valami, ellentétben a mozdulatlan és
állapotában megmaradó örökkévalósággal. Ágoston tisztában volt azzal, hogy itt
paradoxiákra bukkanunk. Ha feltesszük, hogy az idö kimerül a mindenkori oszthatatlan
pillanatban, akkor – mivel a pont semmiség – fel kellene tennünk, hogy mindaz, ami van,
egy semmiségben játszódik le; ezenfelül nem beszélhetnénk rövidebb vagy hosszabb
idöröl és nem lenne tudomásunk múltról s jövöröl. Ha ezzel szemben megnyújtott
pillanatból indulunk ki, akkor az nyomban múlttá, jelenné és jövövé esik ismét szét, és fel
kell továbbá tennünk, hogy ez a megnyújtott szakasz elörefelé halad az idöben, ami múlt
és jövö egyidejüségéhez vezetne e megnyújtott pillanatban; vagy pedig újra az elöször
említett következmények esetébe esünk vissza. A megoldást Ágoston a lélek
“kitágulásában” (distentio animi) véli megtalálni: a lélek egyesíti magában a múltat, a jelent
és a jövöt, a jelenlegi pillanatban még fogva tartja azt, ami tovasiet a múltba, és feszült
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várakozásában már az eljövendö felé irányul. Csak ezáltal válik egyáltalán lehetségessé a
tartam észlelése s az idö mérése.
Az egzisztenciális ontológiában az idö “háromdimenzionalitása” az emberi létezés
lényegi jellemzésének áll szolgálatában. Az egzisztencia pillanatnyi léte nem más, mint
kinyúlás a három idöbéli dimenzió irányában. Ezen a ponton Heidegger az idöt újra
kapcsolatba hozza a halállal és a végességgel, hiszen az idöbeliség, mely szerinte az
ember legbensö magvát képezi, éppen az, ami a végességet végessé teszi. Ílymódon a
valóság túlhabzó idö-folyamának életfilozófiai képével ellentétben itt is az egzisztenciális
alaphangulat könyörtelen keménysége bír újfent meghatározó jelleggel: a jelen szituációja
az egzisztenciát fenyegetöleg veszi minden oldalról körül, döntésre kényszeríti vagy pedig
arra készteti, hogy a számára lehetséges magasságból magamagát elveszejtve a puszta
tömeglét autenticitás-nélküliségének mélységébe hulljon; a múlt ahelyett, hogy hordozó
fundamentum lenne, az, ami az embert jelen szituációjába belekényszeríti és ezáltal
létlehetöségeinek vonatkozásában korlátok közé szorítja; a jövö a megragadandó
lehetöségek összességéböl tevödik ugyan össze, de ezeket szünet nélkül a halál
legvégsö és legmeghatározatlanabb lehetösége festi alá. Ha az egzisztencia állandóan az
“autenticitás – autenticitás-nélküliség” ellentett irányban ható, diszkontinuus és csak
ugrással áthidalható terében tartózkodik, akkor ennek a feszültségnek most az idöre
nézve is következményekkel kell járnia: a félelmetességet maga elött elleplezö és
passzívan a világ folyásától tovasodort létezés idöbelisége másmilyen, mint a nyitott, a
feszült összeszedettség állapotában leledzö és ezáltal “pillanatnyinak” nevezhetö
egzisztenciáé, mely legmagasabb nívójú autenticitását és legkoncentráltabb formáját
abban éri el, amit Heidegger “a halálnak elébefutó, magát feltáró eltökéltségnek”
(“vorlaufende Entschlossenheit”) nevez: ami a bátor, aktivitásra törö és a saját, valamint
az idegen egzisztencia pozitív lehetöségeinek megsejtésére egyedül igazából érzékennyé
tevö hajlandóság arra, hogy kiszolgáltassuk magunkat a halálnak, mint a létezés
helyettesíthetetlen, meghatározatlan és utolsó lehetöségének.
18. Az eleddig felsorolt jellegzetességek már minden bizonnyal világossá tették az
egzisztenciális filozófia felfogásainak összefüggését vallási és teológiai elképzelésekkel,
mint ahogy már az ember heideggeri jellemzése ama létezöként, melynek számára saját
léte az, ami elsödlegesen fontos, utalást tartalmaz a saját üdvünk felöli aggodalomra, ami
azáltal még inkább szembe tünik, hogy az egzisztencia konstitúciójának ez a formai
struktúrája Heideggertöl ténylegesen a “gondoskodó aggodalom” (“Sorge”) elnevezést
kapja. Ez még egyértelmübben nyilvánvalóvá lesz a vétkessé válás (Schuld) és a
lelkiismeret elemzésekor. Mindenütt döntö azonban az, hogy Heidegger mindezeket a
fogalmakat lemetszi eredetileg metafizikus gyökereikröl és dilthey-i értelemben vett tisztán
immanens értelmezést ad nekik: a lelki üdvünk felöli aggodalomból gondoskodó aggódás
lesz, mint az emberi egzisztencia lényegének összefoglaló jellemzése, a vétkessé
válásból (ill. az eredendö bünböl), mint egyszeri történelmi eseményböl a vétkesség
(Schuldigsein) jön létre, mint az ember egzisztenciális apriorija, a lelkiismeretböl, mint
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Isten hozzánk szóló szavából (Ruf) az egzisztenciának öt ennen magához szólító szava
lesz. Ezért lehetnénk hajlamosak arra, hogy Heideggerben (legalábbis bizonyos
vonatkozásban) “renegát keresztény teológust” lássunk.
19. Immár módunkban áll összefoglalni azokat a leglényegesebb
alapmeghatározottságokat, melyek Heidegger egzisztenciális ontológiájában az embert
jellemzik.52
Az egzisztencia konstitúciója (Existenzverfassung), melyet formálisan az
ember elsö megközelítésü jellemzése úgy határoz meg, hogy az ember mint egzisztencia
az a létezö, melynek számára saját léte az, ami elsödlegesen fontos, elhatárolni van öt
hivatva a szem elött lévö dolgok birodalmától. A csak-és-most-enyémség (Jemeinigkeit)
azt implikálja, hogy mindazok a kozmikus dimenziókban egységet alkotó folyamatok,
melyek az egzisztencia magányosságát felszámolnák, eleve ki vannak zárva. A szituáció
azt jelöli, ami az egzisztenciát lényegéböl fakadóan lebéklyózza, amiböl kiugrani soha
nem képes, ami öt, noha az neki magának idegen, állandóan fenyegeti és döntésre
kényszeríti. Ahhoz, ami a szituációban az egzisztenciát öfelöle nézve más gyanánt
körülveszi, nem csupán az életkörülmények külsö konstellációja, hanem éppannyira a
magunk énje annak adottságaival, jellemével, hajlamaival egyetemben. Az épp-idevetettség (Geworfenheit) arra utal, hogy ismeretlen erök anélkül, hogy megkérdeztek és
magam akartam volna, ebbe a testbe, ebbe a jellembe, erre a történelmi helyre és a
világmindenségnek erre a pontjára helyeztek s magamra hagytak. A világ terminussal
Heidegger azt kívánja hangsúlyozni, hogy az egzisztencia csak úgy valósíthatja meg
magát, hogy valami máshoz viszonyul, mégha azt érthetetlen és öt korlátok közé szorító
hatalomként éli is meg. A transzcendencia az egzisztencia lezáratlanságát,
befejezetlenségét fejezi ki: az egzisztencia csak az önmagán való szakadatlan áthágás
formájában létezhet (v. ö. azonban a transzcendenciának teljesen másfajta és lejjebb még
pontosabban megtárgyalandó fogalmát Jaspersnél). A rabul ejtödés (Verfallen) arra utal,
hogy az ember általában nem igazából azonos önmagával, hanem az autenticitásnélküliség módozatában él, mellyel szemben potenciális autenticitásához nem fokozatos
átmenet, hanem csakis radikális pálfordulás és ugrás révén érhet el. Az eredendö mód,
melyen belül a világ megnyílik az emberi megértés elött, annak nem valamiféle elméleti
felfogása, hanem a hangulat. Ennek kapcsán a szorongásnak annyiban van központi
szerepe, amennyiben ebben válik nyilvánvalóvá a világ igazi jellege, a félelmetesség,
mellyel szemben a mindennapok otthonossága (Vertrautheit) csak a világ tulajdonképpeni
arculatának elkendözését jelenti. A halálban és a vétkességben (Schuld) felszínre tör az
egzisztencia végessége, mint oly létezönek, melyet a határ mint olyan keresztül-kasul
átszel. A lelkiismeret szavában a normális, mindennapos létezés autenticitás-néllkülisége
válik az emberben tudatossá s egyben az a feladat, hogy autentikus módon azonosuljon
önmagával. Az idöbeliség összefoglaló jellemzöje a végességnek, továbbá hangsúlyozása
annak, hogy az egzisztencia egyidejüleg nyitott a múltban történtekkel, a jelenben öt
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érövel és a jövö lehetöségeivel szemben. A történetiséggel az ember mint jelenbe hozóan
megismétlö lény
(wiederholendes Wesen) tárul fel, mely egzisztenciájának
lehetöségeihez csak azáltal juthat el, hogy történelmi hagyatékát azt bensöségesítve
magáévá teszi.
Az egzisztencia struktúrájának e részmozzanatait kiemelve egyben elhatároltuk azt
bizonyos gondolkodási irányzatok idevágó nézeteitöl, melyek elsö pillantásra rokonnak
tünnek. A Scheler perszonalizmusával szembeni különbségre már utaltunk. E különbség
még nyilvánvalóbbá válik, ha szembeállítjuk egymással kettejük felfogását a szellem
lényegét illetöen. Schelernél a szellem a pszichikai élet azon lényegi formája, mely
megszabadít az organizmusnak környezetéhez való kötöttségétöl, mely nyitott pillantást
tesz lehetövé a világnak azokra az aspektusaira, melyek nem a szemlélö élölény
ösztöneihez vannak hozzárendeleve, s mely hozzáférhetövé teszi a lényegiségek
birodalmát. Itt viszont a szellem fajlagos ismérvei a szorongás hangulata (ellentétben a
puszta félelemmel, ami alacsonyabb rendü élölényeknél is megtalálható), a vétkesség
élménye. a lelkiismeret szavának meghallása, az egyként meglévö lehetösége az
önelnyerésnek és önelvesztésnek, a meghalás (ellentétben a puszta kimúlással), a
történelmileg ránk hagyományozottak magunkévá tétele.
Ugyanígy elkülönül Heidegger filozófiája az életfilozófiától is. Míg abban a még
mindig a panteizmusra emlékeztetö gondolat áll elötérben, miszerint az emberi lét a világ
totális összefüggésébe van beágyazva, az individualitás feloldódik egy személytelen
valamiben (így pl. Nietzschénél az “amor fati”-ban), éles fogalmi elhatárolásaink pusztán
elégtelenek az élet kontinuus folyamával szemben s ezért a valóság aszimptotikusan
mégiscsak megközelíthetö, az élet teremtöleg kibontakozó potenciával rendelkezik, –
addig az egzisztencia filozófiájának középpontjában valónk otthontalansága és
magányossága áll, az individualitás felszámolhatatlansága, a világ abszolút
érthetetlensége, az alkotó tevékenység és az elöbbre lépés teljes hiánya, mivel az
egzisztencia eröfeszítése a mindenkori pillanat követelményeinek megfelelni akarván,
értelmetlenné tesz minden gondolatot az elöbbre lépésre.
Nem kevésbé élesen elhatárolódik az egzisztencia filozófiája a nihilizmustól, pl. a
Schopenhauerétól is. A semmi nem végsö menedék, mely az életet kiszabadítja ebböl az
értelmetlen világból, amennyiben az élni akarást lassanként kiirtja az emberböl, hanem az,
ami öt éppenséggel visszalöki a világba és maximálisan aktív önbevetésre készteti. Ezért
hiányzik itt mindennemü rokonság a halálromantika bármely fajtájával.
Ugyanezen oknál fogva nincs az egzisztencia filozófiájának köze a misztika azon
formájához sem, melyben a saját magunk bensöségébe való elmerülés, a léleknek
Istennel való eggyé válása, tehát az egzisztencia filozófiájának alaphangulatával épphogy
ellentétes érzelem, az abszolút béke érzése áll elötérben.
Hogy ennek ellenére a legkülönbözöbb kapcsolatok állnak fenn mindezekkel a
megtárgyalt szellemi irányzatokkal, az természetesen nem tagadható, mint ahogy a fenti
utalások éppen a Heidegger egzisztenciális ontológiája és a nyugati szellem történelmileg
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ránk hagyományozott müvei közt fennálló sokrétü összefüggésre kívánták a figyelmet
felhívni.
20. Befejezésül egy a heideggeri “semmit” illetö megjegyzést szeretnénk
elörebocsájtani
egzisztenciális
ontológiájának
összefoglaló
ismertetése
elött.
Megkísérelheti az ember ezt a fogalmat a spinoza-i “omnis determinatio est negatio” tétel
felöl megközelíteni: ahhoz, hogy valamit mint így és így meghatározottat felfoghassunk,
képeseknek kell lennünk arra, hogy mástól elhatároljuk. A “piros” színt csak azért tudjuk a
maga sajátszerüségében felfogni, mert más színeket is ismerünk. Ha születésünktöl fogva
mindent csak pirosan látnánk, akkor nem tudnánk, mi az, hogy piros. A dolgok ilyetén
állása esetén hogyan jutunk el egyáltalán a létezö fogalmához? Mi az a más, amitöl a létet
elhatároljuk? Alkalmasint nem marad más hátra, csak a semmi. De az nem lehet
gondolkodásunk tárgya; a gondolkodásnak ui. mindig szüksége van egy tárgyra, melyre
vonatkozik. Más módon kell tehát a semminek adva lenni a számunkra. Heideggernél ez a
mód a szorongás hangulata. Ebben foganatosul a létnek ama kiürülése, melynek
Heidegger a “semmisítés” (“Nichtung”) nevet adja. Ha a szorongás elmúltával azt
mondjuk: voltaképpen ez nem volt semmi sem, akkor ezt itt szó szerint kell vennünk. A
szorongásban az embernek a maga léte mint a semmibe való beletartottság nyilatkozik
meg. Ezért mondja Heidegger: “A létezö létében a semmi semmisítése zajlik.”
Heideggernél tehát nem elégséges, miként Schelernél, hogy a “valami van” mondatban
elöforduló “vanás” (Sein) pozitív tartalommal való megtöltéséhez annak elötte az abszolút
semmibe kell pillantanunk légyen, hanem a megismerés útját járó embernek a
szorongásban meg kell élnie a semmit, mint az egzisztencia teljességét érintö eseményt
ahhoz, hogy a lét kérdése számára értelemmel telítödjék.
Az egzisztenciális ontológia számos gondolati motivációjára történt utalásaink
alapján hajlamos lehet az ember azt hinni, hogy egy olyan filozófiánál, mely az
arisztotelészi létproblematikát szintetizálja Kierkegaard egzisztencia-eszméjével, Rilke
halálfogalmával, a transzcendentalitás kanti gondolatával, Husserl fenomenológiájával, a
megértés Dilthey-re visszamenö fogalmával, az ágostoni idö-felfogással, stb., csak felette
konstruktív eklekticizmusról lehet szó. Heidegger filozófiájának összefoglaló ismertetése
ennek ellenkezöjét lesz hivatva bebizonyítani. A megtárgyalandó gondolatok minden
oldalú lekerekítettségére és kicsiszoltságára irányuló igényt azonban kétségtelenül nem
fogjuk kielégíthetni, mivel mégha Heidegger szisztematikus gondolkodó is, mégsem a
rendszerek filozófusa, s az ö filozofálásában magában is érvényesül az a törvény, mely
szerint a véges egzisztencia csak töredékeket képes létrehozni, mindig úton van és a
dolgok végére sohasem jut el.
2. A véges létezés ontológiája53
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(a) A lét problémája és a világban–levés (In–der–Welt–sein)
A kiindulópontot az arisztotelészi kérdés képezi, hogy ti. voltaképpen mire
gondolunk, amikor a “létezö” szót használjuk, más szóval “a lét értelmére” irányuló kérdés.
Támpontul kezdetben csupán a valamennyiünket uraló homályos lét-értelmezés
kínálkozik, mely a “van” szó minden használatánál a hátteret alkotja. Ezért a
fundamentális ontológia vizsgálódásainak a létet értelmezö emberi létezés elemzésével
kell elkezdödniök, méghozzá annak azon módozatában, melyben a voltaképpeni megértés
épphogy el van nyomva: a mindennapiság módozatában. Az embernek kell tehát a
példaszerü létezö szerepét játszania, melyet létét illetöen fogunk vallatóra. Minden ennek
során fellépö lényegjegyet az egzisztencia ideájának fényében kell szemügyre vennünk,
azaz az ember nem fogható fel a dolgok egy nemének konkrét eseteként, melyek más
dolgok mellett quasi egyenrangúan léteznek, hanem egy olyan létezöként, melynek saját
léte az, ami számára elsödlegesen fontos. E létezö léte csak és most az enyém (je
meines), mibenlétét mint számára lehetséges létmódot kell felfognunk (ti. mint lehetöségét
arra, hogy ilyen vagy olyan legyen), nem mint bizonyos tulajdonságok magával hozott
összességét; ezért a lényeget az egzisztencia felöl kell értelmeznünk. Az, hogy ez
megtehetö, azon alapszik, hogy az “ember” nevezetü létezö léte lehetésként (Möglichsein)
fogandó fel, az ember tehát, akinek saját léte elsödlegesen fontos, a maga létéhez mint
lehetöséghez viszonyul.54 A létezés a lehetösége annak, hogy azonos legyen önmagával
vagy sem; az elöbbi esetben a létezés autentikus, az utóbbiban autenticitás nélküli. Mivel
az ember nem egy szemünk elött lévö (vorhandenes) dolog, ezért nem is rendelkezik
azzal, ami a szem elött lévö dolgok létét meghatározza, a kategóriákkal. Heidegger a
létezö létjegyeit ezekkel szemben “egzisztenciáléknak” (“Existentialien”) nevezi.
A létezö apriorisztikus alapkonstituense, mely már a mindennapiság elemzését is
uralja, a világban-levés (In-der-Welt-sein). Heidegger ezt a strukturális mozzanatot
szembeállítja a Descartes óta szokásos módszeres szolipszizmussal, mely közvetlenül
adottként egy világ nélküli, csakis enléte felöl bizonyossággal rendelkezö tudatot tételez
fel. A “levés valamiben” (“Sein-in”) avagy “bennlét” (“In-Sein”) ennek kapcsán nem azt
jelenti, hogy egy dolog benn van egy másikban (mint ahogy pl. egy könyv benn van a
fiókban), hanem otthonos tartózkodásra utal valaminél, a “valahol lakásra” (“Wohnen bei”).
Az ember a számára otthonos világban lakik, a fenomén egyszerü és elfogulatlan
tanúsága szerint közvetlenül “kint” van a világban és ehhez nem kell átlépnie egy fiktív
alapon feltételezett tudat valamiféle korlátain. A bennlét különbözö módozatai nem érzéki
észlelések vagy ismeretek, hanem pl. az, hogy dolgom van valamivel, elöállítok valamit,
használok valamit, vállalkozom valamire, keresztülviszek valamit, stb., s e magatartási
módok jelölésére Heidegger az “aggódó gondoskodás” (“Besorgen”) elnevezést vezeti be.
Ezzel a kiindulóponttal a világ természetes fogalmának kidolgozását célozza meg, melyet
a hagyományos ontológia átugrott. Amíg annak számára a világ a szem elött lévö
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természeti dolgok kozmoszából áll, itt kiviláglik, hogy számunkra mindenekelött
egyáltalában nem szem elött lévö (vorhanden), hanem kézhez álló (zuhanden) dolgok
vannak adva, szigorúan véve nem is dolgok, hanem eszközök (Zeug). A hagyományos
kiindulás ugyan kétségkívül megérthetö. Hiszen a gondoskodáshoz hozzátartozik a világ
szemlélésének sajátos fajtája: a körül-tekintés (Umsicht). A gondoskodó foglalatoskodás
leálltával ez a szemléleti mód elvész s az így elöálló nyugodt elidözés keretében a létezö
mint tisztán szem elött lévö valami tárul elénk.55 Mármost azonban az elméleti
beállítódottság minden formája feltételezi a világban való gondoskodó feloldódás effajta
kikapcsolását s azt, hogy az átadja helyét az immár kizárólagos odapillantásnak; ezért
hiszi a teoretikus ember tévesen azt, hogy az, ami elsödlegesen megmutatkozik, szem
elött lévö dolgokból tevödik össze.
Innen nézve megértjük Heideggernek a nyugati metafizikán gyakorolt kritikáját is,
amely a létezön legnagyobb természetességgel szem elött lévö dolgot ért. Csak
mesterséges elméleti beállítódottság esetén jön ui. létre Heidegger szerint a szemlélet
ama fajtája, mely a világban szubjektív jelentöség nélküli dolgok összefüggését látja. Mivel
e szemléleti mód számára az ember úgy lép fel, mint egyike a sok szem elött lévö
dolognak, ö maga is ebbe a dologi összefüggésbe sorolódik be. Azért oly nehezen érthetö
az egzisztenciális ontológia alapállása, mert úgy kísérli meg az eljutást az ember létének
helyes szemrevételezéséhez, hogy ezt a szemléleti módot teljességgel maga mögött
hagyja.
Az eszköz, amellyel a létezés ténykedése során bánik, kezdetben mint olyan nem
tünik szembe, az ilyen eszközökböl álló környezö világ (Umwelt) világ voltát illetöen rejtve
marad. A világ-jelleget szintén nem elméleti felismerés révén fedezzük fel, hanem a
gondoskodás folyamán, mégpedig azáltal, hogy a szükséges eszköz hiányzik (pl. a
kalapács, amikor valamit rögzíteni akarunk), esetleg a gondoskodásra akár zavarólag hat
s ilyenkor elötérbe lép mint olyasvalami, ami épphogy nem áll kézhez. Csak most fénylik
fel a világ mint az eszközök összességében uralgó “ahhoz–hogy”(Um–zu)–összefüggés,
mely egy végsö, magában az emberben megalapozódó “–nek kedvéért”-ben (Umwillen) –
racionálisan kifejezve azt mondanók: “célban” – gyökeredzik. Így pl. a kalapács
szögbeveréshez, a szögbeverésnek a kedvéért van, a szög valaminek a
megerösítéséhez, ez a vihar elleni védekezéshez, az utóbbi azonban csak az ember
végett létezik, heideggeri nyelven kifejezve: “az emberi lét egy lehetöségének kedvéért”
(“umwillen einer Möglichkeit des menschlichen Seins”). Ebben megmutatkozik egyfelöl az,
hogy a gondoskodás minden formája a megértésnek az “ahhoz–hogy”-összefüggésre
irányuló közegében mozog, amely közeget Heidegger “világ”-nak nevezi, továbbá az,
hogy az eszközök bármifajta összefüggése a létezés létéböl, pontosabban: e lét egy
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lehetöségéböl fakad. A világ heideggeri definícióját magát mellöznünk kell, mivel az ahhoz
szükséges magyarázatoknál túl hosszan kellene elidöznünk.
A világban-lét a gondoskodást igénylö eszközzel foglalkozó lét mellett egyben lét
más emberekkel együtt. A létezéshez (az itt-léthez [Da-Sein]) hozzátartozik a másokkal
való lét (Mitsein). A többi ember sem nem kézhez álló, sem nem szem elött lévö valami,
hanem “itt van” szintén és velem. Az ember világa egy másokkal megosztott világ
(Mitwelt), léte másokkal való lét (Mitsein), a többi ember magában való léte együtt-létezés
(Mitdasein). A rájuk irányuló gondoskodás, eltéröleg az eszközökre irányulótól, ami a
megszerzés és alkalmazás gondja (besorgen), a róluk való gondoskodásé (Fürsorge): ezt
a terminust minden esetleg rátapadó szociál-etikai mellékíz nélkül kell értelmeznünk; ez
csak az emberi, egzisztenciális lét együtt-levését van hivatva általánosságban jellemezni,
ellentétben a dolgok együtt-elöfordulásával; az egymás ellen levés, az elmenetel egymás
mellett, stb. nem kevésbé idetartozik. Az itt uralgó sajátságos szemléleti mód a tekintettellét (Rücksicht), ill. az elnézés (Nachsicht), melyek a közömbös mozzanatok minden
fokozatát egészen a tekintet-nélküliségig befuthatják.
(b) “Az emberek” (Das Man)
A másokkal megosztott világ területén felmerül a létezés kicsodaságára irányuló
kérdés, azaz az egzisztálás alanyára vonatkozó kérdés. Heidegger nem riad vissza attól,
hogy tagadja azt a látszólag magától értetödö tényt, miszerint ez az alany “én” vagyok.
Nála ezt a funkciót “az emberek” (das “Man”) tölti be [tehát egy általános alany, melynek
befolyása alatt én úgy érzek, gondolkodom, cselekszem, ahogy “az emberek”. H. A.], azaz
az autenticitás nélküli valóm, melyben a másoktól való távolság kérdése az, ami döntö,
mely minden jelentös kivételt elnyom s a lét valamennyi lehetöségét nivellálja, a dolgok
minden önálló megközelítési lehetöségét homályba borítja, minden döntés elöl kereket
old, a felelösséget leveszi a létezés válláról, ezáltal tehermentesítve azt.
Míg mindezideig azokról a korrelátumokról volt szó, melyek az egzisztenciának “a”
máshoz füzödö általános viszonyában feleltek meg neki, feladatunk most az, hogy az
egzisztencia létéhez magához kerüljünk közelebb. A létezés (Dasein [= itt-lét]) lényegéhez
hozzátartozik, hogy nem egyszerüen egyáltalán van, hanem “itt” (“da”) van. Ez az “itt” azt
van hivatva kifejezni, hogy az ember számára a maga léte nem teljesen
megközelíthetetlen, hanem már eleve feltárt (erschlossen). [Léte tehát “itt van”, adott a
számára. H. A.]. Ha lumen naturale-ról [(az ész) természetes fényéröl] beszélünk, akkor
ez a képes kifejezés arra utal, hogy a létezéshez hozzátartozik a megvilágítottság
(Gelichtetsein), a felderítettsége saját magának és egyben – mivel a létezés csak mint
világban-lét van – a világ megvilágosodása, “kitisztulása” (Lichtung), tehát az, amit
rendszerint a tényállást inkább elködösítö terminussal “tudatnak” nevezünk. A feltártság
két módozata Heideggernél az “így-vagy-úgy-hangoltság” (“Befindlichkeit”) és a
“megértés”.
(c) A hangoltság és a megértés
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Heidegger az “így-vagy-úgy-hangoltságon” a hangulatot (Stimmung) érti. Ebben
tárul fel a létezés elött annak a tényszerüsége, hogy ö van. De nem egyfajta közömbös
“hogy” mutatkozik itt meg, hanem az egzisztenciális súllyal megterhelt “hogy van és lennie
kell”. A lét teherjellege a hangulatban nyilvánul meg. A létezés itt tapasztalja meg a
kísértetiességét annak, hogy maga viseli a felelösséget önmagáért, anélkül, hogy tudná,
honnan jön, hová megy és mi létének célja. Ez a tapasztalat nemcsak néha válik
tudatossá, hanem szünet nélkül foganatosul benne, mivel az ember mindig valamiféle
hangulatban leledzik. A fakó lehangoltság is a hangulatnak egy feltétlenül pozitív
módozata, amelyben az embernek elege van önmagából. A felelösség áthárultságát az
emberre magára, melyet a hangulat feltár, Heidegger terminológiailag mint a “épp-idevetettséget” (“Geworfenheit”) ragadja meg. Mivel a létezés a maga hangulatain mindig
úrrá akar lenni – ami ismét csak egy ellen-hangulat révén lehetséges –, a hangulat éppoly
eredendö módon lezár, mint ahogy feltár. A teherjelleg az elöle kitérö elfordulás módján
válik a létezés elött nyilvánvalóvá, más szóval a létezés már eleve megkísérel elmenekülni
elöle. A hangulatot ennek kapcsán nem szabad érzelmi állapotként felfogni, melyet azután
a külvilágba “vetítenénk ki”. Ez azt feltételezné, hogy a világ már a hangulattól függetlenül
is “adva” (“da”) lenne. Heidegger szerint ugyanis, ellentétben Schelerrel, akinél a külsö
ellenállás megélése közvetíti felénk a világról szerzett tudomást, a világot csak a hangulat
révén fedezzük fel. Ebben éli meg a létezés sajátmagát, mint olyasvalamit, ami létezö
dolgok közepette lakozik, ami ki van szolgáltatva a világnak, s csak ezáltal hathat rá
bármely a világból származó létezö. Az ember hangulatilag rezonáló reakciója a világban
zajló folyamatokra jelenti tehát a legmélyebb és legeredendöbb kommunikációt az egyedi
ember és egyéb létezök között. Ugyanakkor a hangulat az az alapréteg, mely mindenfajta
racionális megismerés és megértés hordozójaként fungál.
A második mozzanat, mely a létezés feltártsága számára a hangoltság mellett
konstitutív szerepet játszik, a megértés. A hangoltság passzivitásával szemben ez inkább
az aktív mozzanatot lépteti elötérbe. A “megértést” itt eredeti értelmében kell felfognunk,
mint “valamivel értöleg bánni tudást” (“einer Sache gewachsen sein”), “valamit tehetést”
(“etwas können”). Ebben a tehetésben utalás történik a létezés egzisztenciális létkonstituáltságára mint lehetésre (Möglichsein). A lehetöség az emberi létezésben nem
még-nem-valóságot jelent, hanem a lét legpozitívabb módozatát képviseli.
Egzisztenciálisan létezni nem azt jelenti, hogy valaki szem elött van, hanem azt, hogy
lehetöségekben és lehetöségekböl él. A létezés léte ezért lehetés. Ez a lehetés azonban
mindig valahogy hangolt, azaz a létezés kettös feltártsága abban nyilvánul meg, hogy a
létezés önmagát mint szituációba vetett [és emiatt így-vagy-úgy hangolt, H. A.] lehetöség
éli meg. Bármennyire is autenticitás nélkül egzisztál leginkább a létezés és bármennyire
türi is, hogy lehetöségeit “az emberek” szabják meg, épp lehetöség-jellege miatt
mégiscsak nyitott legsajátabb lehetése felé. Az, hogy a létezés a létezök különbözö
formáit olymódon tárja fel a maga számára, hogy behatol lehetöségeik feltételeibe, azzal
magyarázható, hogy konstitutív tényezö benne az értö tervkovácsolás (Entwurf). Ezen a
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lehetöségek játékterének lét-struktúrája értendö. Ha ugyan az ember, amíg csak él, a
tervkovácsolás szükségszerüségébe van is vetve, ez nem jelenti azt, hogy csak
racionálisan, kigondolt terveknek megfelelöen viselkedik, hanem azt, hogy tervezése
során csak lehetöségek alapján érti meg magát, kétségkívül azonban anélkül, hogy azokat
mint olyanokat tematizálná. A mondás “Légy, ami vagy”, ami elsö pillantásra
értelmetlenséget látszik kimondani, csak egzisztenciális értelmezés révén tesz értelemre
szert. Ha az embert gondolatilag szem elött valóként kellene elképzelnünk, akkor a
tervezési struktúra alapján azt kellene mondanunk, hogy több annál, mint ami ténylegesen
kiteszi. Egzisztenciális értelemben azonban sohasem több, mint amennyi ténylegesen,
mivel a lehetés, a “még-nem” egzisztenciájának tartozéka.
A tudományos értelmezés minden formáját ez az eredendö megértés alapozza
meg, mint ahogy a mindennapok körül-tekintö értelmezö tevékenysége is ebben
gyökeredzik. Ha valamit valamiként akarok felfogni, akkor ennek elöfeltétele, hogy azt
valamilyen vonatkozásban már célba vettem légyen, ami viszont csak azáltal lehetséges,
hogy az egy tematizálás elötti megértés formájában már rendelkezésemre állt.
Ilyenformán mindenfajta megértés körkörös struktúrával rendelkezik [= egy dolog
megértéséhez már valamit eleve meg kellett belöle értenem, H. A.]. Minden kérdésfeltevés
is csak úgy lehetséges, hogy benne azt, amire a kérdés vonatkozik, már valahogy
megértettem; máskülönben nem lenne elvégre egyáltalában lehetséges kérdéseket
feltenni. Ez éppígy áll a fundamentális ontológia alapkérdésére nézve is: a lét értelmét
csak azért foghatjuk fel problémaként, mert rendelkezünk a létnek egyfajta nem tematizált,
a fogalmi világosság szintjére nem emelkedett megértésével.
A beszéd (Rede) is a létezés feltártságában gyökeredzik. Benne a létezés ígyvagy-úgy hangoltan, értöként nyilatkozik meg. A világ feltárulása során megragadhatóvá
váló jelentések szavakká válnak, a jelentések számára szavak jönnek létre; ezzel
szemben nincs arról szó, hogy mesterségesen kitalált szó-dolgokat önkényes
jelentésekkel látnánk el.
Az autenticitás-nélküliség módozatában a megértés fecsegésként (Gerede),
kiváncsiságként és kétértelmüségként jelenik meg. Az elsö talajtalan szófia beszéd és
mendemonda, mely azon alapszik, hogy az ember elvesztette autentikus viszonyát ahhoz,
amiröl szó van, és melynek a révén valaminek eredendö feltárása hét pecséttel történö
lezárásává torzul. Mivel ezáltal el van zárva a lehetösége annak, hogy valamit
hamisítatlanul magunkévá tegyünk és a dologba való elmerülés áthághatatlan akadályba
ütközik, ez az autenticitás nélküli megértés ezenfelül még az egy-helyben-maradni-nemtudás (Aufenthaltslosigkeit) és a mindig újat hajhászás jellegét is magára ölti: a
kiváncsiságét. A kétértelmüség utalást jelent arra a kísérteties tényre, hogy nem áll
rendelkezésünkre semminö kritérium, melynek segélyével különbséget tehetnénk a közt,
ami a világban valódi, és ami hamis. Mind e mozzanatok együttvéve jellemzik a rabul
ejtödést (Verfallen), azt, hogy az ember állandóan és szakadatlanul belekavarodik “az
emberek” autenticitás-nélküliségébe és talajtalanságába.
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(d) A szorongás (Angst) és a létezés aggódva gondoskodó struktúrája (Sorgestruktur)
Minden eddigi fejtegetésben a létezés a vizsgálódásnak csak mellékes témáját
alkotta vagy kifejezetten nem azt, ami a voltaképpeni témája. Hiányzik még a
megközelítési módja tulajdonképpeni valónknak. Ez csak a szorongáson keresztül válik
lehetövé. Egyedül a szorongás képes visszahozni az embert a világ és a nyilvánosság
rabságából (Verfallen), megszabadítani öt “az emberek” diktatúrájától és a szorongás által
okozott totális megrendülés révén feltárni magában álló valóját (als “solus ipse”). Mivel
nem valami meghatározott tárgyra irányul, hanem az ismerösen otthonos (vertraut)
környezö
és
emberektöl
benépesített
világ
egészét
süllyeszti
abszolút
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jelentéktelenségbe , leleplezi a létezés elött elmagányosultságának teljes
kísértetiességét. Amiért az ember mint ok miatt szorong, ugyanaz, mint amiért mint cél
miatt szorong: szorong, mert a világban kell lennie, és egyben, hogy ez a világban-léte
“sikerrel járjon”. A “mert”-nek és a “hogy”-nak ezt az egybeesését van hivatva a
“kísértetiesség” terminus kifejezni. Itt egyben világossá válik, hogyan tárja fel a hangulat a
létezést a kitérö elfordulás módján: az ember a szorongásban megnyilvánuló
“otthontalanság” elöl úgy próbál elmenekülni, hogy sürögve-forogva elmerül a
mindennapok ügyködéseiben. A megszokottnak és a legközelebb fekvönek el kellene
fednie a szorongást mint alaphangulatot, ez azonban az aggódó gondoskodás minden
tevékenységének közepette is a létezés sarkában marad. Nem a megszokott világ az
eredendö, melyen néha áttör a szorongás hangulata, hanem a kísértetiesség az, ami
originális, és a megszokottság csak annak belöle folyó autenticitás nélküli módozata. Így
nyilvánvalóvá válik, hogy a szorongás az embert ugyan el tudja vezetni addig a pontig,
ahol szabaddá válhatna ahhoz, hogy autentikus valójával azonosulhasson, az ember
azonban e feladattal szemben elsödlegesen és általában csödöt mond.
Az egzisztenciális struktúrák eddig megtárgyalt egységét nevezi Heidegger
“gondoskodó aggodalomnak” (“Sorge”). A gondoskodó aggodalom mozzanata az
embernek ama formális meghatározásában tulajdonképpen már bennfoglaltatott, miszerint
ö az a létezö, mely önmaga kedvéért van, más szóval ebben az önmaga kedvéért történö
visszahajlásban saját léte felé. Ez a mozzanat most alkotórészeire bomlik: az épp-idevetettségnek, az értö tervkovácsolásnak (Entwurf)57 , a rabul esésnek és a szorongásnak
mint alaphangulatnak a struktúráira. Ebböl a szemszögböl a létezés mindig mint abszolút
elmagányosult (vereinzelt) lény lép elénk, melyet a saját léte felöli gondoskodó aggódás
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A világ bárminö jelentöségteliségének ugyane megszünése megy végbe a voltaképpeni unalomban. Így
pl. Heidegger Was ist Metaphysik? c. írásában a következö áll: “A feneketlen unalom, a létezés
szakadékaiban süket ködként ide-oda áramolva, minden dolgot, embert s velük az embert magát egyfajta
sajátos közömbösség karámjába tereli össze.”
57 Mivel a létezésnek mint lehetésnek (Möglichsein) tartozéka a “még–nem”, azaz mivel az ilyennek-vagyolyannak-lenni-tudásra (Seinkönnen) irányuló lét, ezért Heidegger magunk elött járásról (Sich–vorweg–sein)
is beszél. Mivel az ember még nem “megvalósított” lehetöségei hozzátartoznak egzisztenciális létéhez,
ezért az ember már eleve mindig maga elött jár. Ha a “már (a világban) lét”-tel (“Schon-sein”) az épp-idevetettséget jelöljük, “(a világ-)nál–lét”-tel (“Sein–bei”) a rabul esést, akkor létrejön a következö, kétségkívül
nem szép összefoglaló kifejezés a gondoskodó aggódásra: “már–maga–elött–járó–lét–mint–(a világ-)nál–
lét” (“Sich–vorweg–schon–sein–als–sein–bei”).
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jellemez, minek során azonban egyszerre két oldalról van fenyegettetésnek kitéve: belülröl
az alaphangulatok mélyen fekvö rétege felöl, kívülröl az egyes embert felfaló tömeg felöl.
Ugyanakkor a gondoskodó aggodalomban mint egzisztenciálban már utalás történik az idö
három irányára: a magunk elött járásban a jövöre, a rabul esében a jelenre és az épp-idevetettségben a múltra.
(e) Realitás és igazság
A létezés egzisztenciális elemzése fontos kihatással van a realitás és az igazság
problémájára. A külvilág realitására vonatkozó kérdés Heidegger szerint értelmetlen. Ez a
kérdés csak azáltal merül fel, hogy az egység feltörése révén egy világ nélküli alanyt
konstruáltak, amit most hasztalanul igyekeznek a másik töredékkel (a külvilággal)
összeragasztani.
Az igazság problémáját a feltártság elemzése révén mélyebb szinten lehetett a
megoldáshoz közelebb vinni. Megismerés csak azért lehetséges, mert a létezés mint
értöen így-vagy-úgy hangolt (befindlich) világban-lét képes önnönmagában létezöket
felfedezni. Az igazság egyetlen kritériuma abban keresendö, hogy a létezö, melyre az
ítélet vonatkozott, maga tanúskodik önmagáról (sich selbst ausweist), miáltal beigazolódik,
hogy az ítélet valóban felfedezö jellegü volt. Ha kimondjuk az ítéletet, akkor a felfedezés s
vele a felfedezett létezöhöz füzödö viszony úgy jelenik meg, mint ami konzerválódik az
ítéletben; elméleti beállítódottság esetén, ami mindent pöre szem-elött-levövé szükít le, a
kijelentés maga is szem elött lévö dologgá válik, és az igazság két dolog közti viszonnyá
alakul át: a kijelentés és a kijelentés tárgyát képezö létezö között. Így jön létre az
adaequatio rei et intellectus tétele. Ítélet-igazság a felfedezés értelmében azonban csak
azért lehetséges, mert a létezés és vele a világ már eleve feltárt (kitisztult [gelichtet])
valami, azaz a létezés mindig “az igazságban” tartózkodik. Heidegger itt ontikus igazságról
beszél. Ehhez tartozik a feltártság (“tudatosság” a szokásos terminológia szerint), az éppide-vetettség (melyben a létezés más létezöktöl körülvéve mint az én létezésem nyilvánul
meg), az értö tervkovácsolás és a rabul esés. Ez az utóbbi mozzanat azonban már azt is
kifejezi, hogy az ember mindig “az igaztalanságban” tartózkodik s csak ez az autenticitás
nélküli létmód teszi lehetövé az igazság elöli elzárkózást, a megcsalatást és a tévedést.
Mélyebbre ható elemzés alapján ezért kiderül, hogy az a mondat, mely szerint “az igazság
helye az ítélet”, ellenkezöjére fordítandó: “az ítélet helye az igazság”, ti. az ontikus
igazság, melyben az ítélkezönek már eleve tartózkodnia kell, hogy egyáltalában
ítélhessen. Ebböl továbbá az folyik, hogy igazság csak addig lehetséges, amíg létezés
van, azaz amíg emberek léteznek, különben ui. létezök felfedezése lehetetlen. Épp azért,
mert az igazság az embertöl függ, mint felfedezés ki van vonva az ember önkényének
befolyása alól. A szükségszerüsége annak, hogy az igazságot mint olyant eleve
feltételezzük, innen nézve immár nem magától értetödö; ezt ui. csak azért kell
feltételeznünk, mert saját magunkat kell “feltételeznünk”, azaz épp mint létezöt
elfogadnunk, ami mindaddig nem “szükségszerü”, amíg meg nem kérdeznek bennünket,
hogy akarunk-e lenni vagy sem.
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(f) A halál felé irányuló lét (Das Sein zum Tode)
A létezés egészéhez, amely eddig különbözö fajta speciális struktúrákra bomlott fel,
a halál jelenségének bevonásával jutunk csak el. A szem-elött-levés ontológiája szerint a
halál a létezés befejezödése, még pedig olyanformán, hogy egy szubsztanciális én
átvonul egy bizonyos idöszakon s a halállal ez az átvonulás véget ér. Valójában azonban
a halál mint határ megszakítás nélkül keresztülhúzódik az egzisztenciális létezésen, mivel
az tud a halálról és vele mint problémával állandóan foglalkozik. Ezt a folytonos, noha
általában “nemtudatos” magatartást a halállal szemben Heidegger “a halál felé irányuló
létnek” nevezi. A halál az emberi lét legsajátabb lehetösége, mert terhét senki sem veheti
le helyettesként a vállamról, viszonylatok híján való, mert minden a világhoz füzödö
viszonylatot gyökerestöl kitép és a létezést visszaveti magában álló létébe,
meghaladhatatlan, mert az élö egzisztencia utolsó lehetösége, továbbá bizonyos, ámde
meghatározatlan, ami tényszerü beálltát illeti. Mivel a létezés általában “az embereknek”
rabul esve (verfallend) egzisztál, azért az ember magatartása ezzel a legsajátabb,
viszonylat híján való, meghaladhatatlan, bizonyos, de meghatározatlan lehetöséggel
szemben is elsösorban autenticitás nélküli. Trivializálja azt azáltal, hogy “elintézi”, mint
csak a jövöben bekövetkezendö eseményt, melyhez jelenleg még semmi köze nincsen.
Ezzel elkendözi maga elött azt a tényt, hogy a halál valójában bármely pillanatban
utólérheti. Az autentikusan a halál felé irányuló lét ezért csak abban állhat, hogy nem
térünk ki a halál gondolata elöl, hanem nagyon is elviseljük azt, méghozzá éppen mint
meghatározatlan lehetöséget. Ezt az elviselést, melyben Heidegger az egzisztencia egy
legvégsö ideálját látja, “a halál elébe való futásnak” (“Vorlaufen in den Tod”) nevezi. Csak
itt ér el a létezés legmagasabb fokú autenticitásáig, amennyiben itt megszabadul a
mindennapok semmis voltától s a legmagasabb szintü eröfeszítésre szólíttatik fel.
Mindenfajta pihenés az eddigi “gyözelmek” babérjain most lehetetlenné válik; egyidejüleg
csak most nyílik rá az ember szeme más egzisztenciák nagyságára.
(g) A lelkiismeret, a vétkesség és az autentikus egzisztencia
Az autentikus egzisztencia ezen ideáljához, mely a heideggeri filozófia
immanenciára alapozott voltát – tehát lemondását arról, hogy az ember autenticitását
transzcendens entitások segélyével (pl. Istennel vagy abszolút értékekkel) határozza meg,
– a legélesebben juttatja kifejezésre, a dolog természeténél fogva nem lehetett eljutni a
fenomén egyszerü elemzése révén. Ahhoz, hogy elméletét a maga részéröl szilárd
fenomenális alapra helyezze, Heideggernek egy a létezésben ténylegesen fellelhetö
mozzanatot kellett keresnie, mely az embert autentikus létre szólítja fel. Ez a fenomén a
lelkiismeret. Ebben a létezés önmagát szólítja meg, méghozzá a hallgatás kísérteties
módján. Nem egy tartalmilag meghatározott szózat hangzik el, hanem a lelkiismeret
felrázza a létezést, legsajátabb létének megválasztására szólítja fel. Az, hogy ez a szózat
idegen hangnak tünik, nem különösebben meglepö, hiszen “az emberek” létmódjában
egzisztáló létezés számára mi sem lehet idegenebb, mint abszolút mértékben
magamagává egyénített valója. Az a kísérteties biztonság, amivel a megszólító a
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megszólítottat telibe találja, csak kettejük azonosságán alapulhat. A szózat természetesen
nem tudatos tervezés terméke, hanem belölem származik és mégis rajtaütésszerüen lesz
úrrá rajtam.
A lelkiismeret szava a létezés vétkességét teszi nyilvánvalóvá. Ezen Heidegger
nem tényleges, történeti vétkessé válást ért, hanem a létezésnek lényegéböl fakadóan
semmis voltát, ami mindenekelött az emberlét antinómikus jellegében áll, abban ti., hogy
az embernek egyfelöl magának kell létének alapjait leraknia, mivel puszta lehetésként
önmagának kell maga felöl döntenie, mielött bármi is lehetne, másfelöl azonban már eleve
létének tényszerüségébe vetve konfrontálódik önmagával, e létet tehát nem maga
alapozta meg, minek következtében sohasem lehet teljesen a maga ura. Teljességgel
csak akkor tárul fel a létezés a maga vétkességében, ha mindvégig mint vétkessel néz
magával szembe. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha elébe fut ennek a végnek, azaz
magának a halálnak. Ezáltal összhangba kerül a halálnak elébe futó autentikus
egzisztencia eszméje a lelkiismereti fenoménnel. Ama feszültséggel teli magatartásnak,
mely a lelkiismeret szavának autentikus meghallásából ered és amely a létezés egyetlen
módja az egzisztenciális igazsághoz való eljutásra, Heidegger a magát feltáró eltökéltség
(Entschlossenheit) nevet adja.58 Az egzisztencia ideáljának végsö megfogalmazása ezért
így hangzik: “a hallgatólagos, szorongásra kész megtervezése önmagunknak legsajátabb
vétkességünk értelmében”.
(h) Az idöbeliség (Zeitlichkeit)
Az ezekben az elemzésekben elötérben álló egzisztenciális és antropológiai
problematika a maga részéröl mármost azáltal tesz szert ontológiai súlyra, hogy
Heidegger a gondoskodó aggodalom (Sorge) lét-értelmét mint idöbeliséget hozza
felszínre. Ennek kapcsán “értelmen” itt nem más értendö, mint az, amit mint a
gondoskodó aggodalom struktúrájának egységesítö princípiumát értelmezhetünk. Ha
felületesen úgy tünik is, hogy az emberi létezés egységes jellege a halál, a vétkesség és a
lekiismeret fenoménjeivel történt kibövülése révén csak még kérdésesebbé vált, most az
egzisztenciális halál-fogalom éppenséggel kiindulópontot képez az idöstruktúrának mint
egységesítö princípiumnak a feltárásához.
Ha az autentikus ember a halálnak mint sajátlagos lehetöségének fut elébe, akkor a
paradoxon itt abban látszik állni, hogy az ember, akihez mint lehetöségekben
egzisztálóhoz legutolsó lehetöségeként a halál is hozzátartozik, önmagára van itt
visszajövendö. Ebben az önmagunkra való visszajövetelben látja mármost Heidegger a
jövö eredendö fenoménjét, melynek tehát nincs köze egy késöbb valamikor bekövetkezö
most-hoz, hanem azt a közeget jelöli, melyben az önmagunk elött járás (Sich–vorweg–
sein) lehetségessé válik. Az ember mint olyan jövöbéli (zukünftig), méghozzá “minden
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“ent-schliessen” etimológiailag ellentétbe állítható a “ver-schliessen”-nel (= lezárni), mint ahogy az
“entriegeln” (= kireteszel) lexikailag, tehát ‚hivatalosan‘ is, ellentéte a “verriegeln”-nek (= bereteszel,
elreteszel). Másfelöl viszont a “sich entschliessen” jelentése ‚dönteni‘; “entschlossen”mint jelzö jelentése
pedig ‚határozott, eltökélt‘. Ezért a heideggeri Entschlossenheit a kinyitás és a döntés, a feltárás és az
eltökéltség között villódzik. (A ford. megjegyzése.)

123

pillanatban”. Ha másfelöl a lelkiismeret szava arra készteti az embert, hogy vállalja a
maga semmis voltát és épp-ide-vetettségét, akkor ez azt jelenti, hogy el kell fogadnia
magát akként, ami mindig is volt. Az épp-ide-vetettségben ílymódon benne rejlik az “ez–
meg–az–voltság” (“Gewesenheit”). Mivel csak a halálnak elébe futó eltökéltség
(Entschlossenheit) és a vétkesség vállalása teszi az embert érzékennyé annak a
meghallására, amivel szembekerül, ezért csak ezáltal válik nyitottá a jelennel szemben. A
jövö, a voltság és a jelen egységét, amiröl bebizonyosodik, hogy ez az, ami a gondoskodó
aggodalmat annak értelmeként lehetövé teszi, Heidegger idöbeliségnek nevezi. Ezzel
elértünk a legutolsó lét-rétegig az emberben s egyben végessége egységes képletre tesz
szert.
Az autenticitásról és az autenticitás nélküliségröl mármost bebizonyosodik, hogy
azok az idöbeliség egzisztenciális megnyilvánulásai (Zeitigungsmodi der Zeitlichkeit): az
autenticitás nélküli világban-létben, amitöl a létezés passzíven sodortatja magát és
amiben a szétszórtság szórakozásai között ide-oda szökell, a múlt és a jövö közti
feszültség-ív minimálissá rövidül. Az ennek során uralgó, eltökéltség nélküli és mégis
sürgö-forgó elmerülést a pillanatban Heidegger “jelenítésnek” (“Gegenwärtigen”) hívja, az
azzal egyidejüleg elötérben álló célbavételét annak, amiröl aggodalmasan gondoskodni
kell, “várakozó megjelenítésnek” (“Gewärtigen”). Mivel az autenticitás nélküliség
módozatában a létezés elzárkózott azelöl, hogy vállalja az épp-ide-vetettséget, azaz a
vétkességet, volt-sága tehát felöle nézve feledésbe merült, ezért az autenticitás nélküli
létezés idöbeliségének egységesítö princípiuma a felejtö–jelenítö várakozó megjelenítés
(das vergessend- gegenwärtigende Gewärtigen).
Ezzel ellentétben csak az autentikus egzisztenciában érvényesül a maga
teljességében az idö “háromdimenzionalitása”; itt ui. sor kerül a jövöhöz (a halálhoz) való
eltökélt odafordulásra, mely egyben semmis voltunkra (volt-ságunkra) való visszajövetelt
jelent és koncentrált erejéböl az egzisztenciális pillanatot eredezteti.59 A létezés
nyitottsága a világgal szemben, mely az idö három dimenziójában foganatosul és mely
egyedül teszi azt lehetövé, hogy a jelenben különbözö létezökkel konfrontálódjunk, hogy
eljövendö lehetöségeket mint olyanokat ragadjunk meg és a múltbeliséget mint
múltbeliséget értsük meg, – csak azért lehetséges, mert a létezés maga nem egyéb, mint
idöbéli nyitottság. Heidegger ezért az idöbeliség három eksztázisáról beszél [=
önmagunkból való “kilépésröl” az idöbeliség dimenzióinak megfelelö hármas módon, H.
A.]. Ami itt lényeges, az az, hogy ez az eredendö idö minöségi és véges (lehatárolt lévén a
születéstöl és a haláltól), tehát nem mennyiségi és végtelen. A végtelen (ún. “objektív”) idö
valójában csak a véges idö származéka, mégpedig olymódon, hogy az eredeti
idömeghatározásokon keresztül, melyeket a létezés pl. a “most”, “azután majd”,
“akkoriban” szavakban juttat kifejezésre, a világgal való aggódva gondoskodó közlekedés
keretében létrejön az idö numérikus tagolása, mely nyilvános jellegre tesz szert s az idöt
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Ki kell, hogy hagyjuk itt az egyes egzisztenciáléknak (a megértésnek, az így-vagy-úgy-hangoltságnak
(Befindlichkeit), stb. az idöre vonatkoztatott értelmezését.
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maguknak a velünk konfrontálódó jelenségeknek a számlájára írja, míg végül is azáltal,
hogy elméletileg minden pusztán szem–elött–valóvá tompul, az idö is minöségileg
megkülönböztethetetlen, szem–elött-való “most”-pontok hézagmentes, közömbös
egymásutánjává nivellálódik.
(i) Történetiség és ismétlés
Az idöbeliség az alapja a történetiségnek is. Éppúgy, mint ahogy az ember nem
azért idöbéli, mert benne áll az idö folyamában, hanem azért, mert az idöbeliség alkotja
leglényegét, itt is áll az, hogy nem azért történeti, mert be van sorolva a világtörténelem
“objektív” menetébe, hanem valójában az objektív világtörténelem-féle valami csak azért
lehetséges, mert a létezést mint olyant a történetiség teszi azzá, ami. Azt, ami objektív,
Heidegger itt is a szubjektivitás struktúrájának egyik mozzanatára vezeti vissza.
A történetiség problémája összefügg azzal a kérdéssel, vajon honnan veszi az
autentikusan egzisztáló ember a töle megragadandó lehetöségeket. Ha ugyan azzal tesz
is szert magát feltáró eltökéltségére, hogy kiállja a leplezetlen halál tekintetét, a
lehetöségeket magukat mégsem veheti át a halál kezéböl, hiszen épp a halál fejti ki azt a
roppant nyomást, mely a pillanat döntésébe veti vissza a létezést. A lehetöségek igazából
abból az örökségböl (Erbe) származnak, melyet a létezés önmagának örökbe hagy. Míg
az autenticitás nélküli létezés azokat a véletlenszerüen közszájon forgó, kétértelmü
lehetöségeket ragadja meg, melyeket a köztudat kínál fel neki, az autentikus egzisztencia
tudatosan elmúlt egzisztenciális lehetöségekre nyúl vissza s ezeket teszi magáévá. A hös
itt történö kiválasztása annál egyértelmübb és az embertöl magáévá teendö
egzisztenciális lehetöségek megtalálása annál bizonyosabb, minél kétértelmüségektöl
mentesebben tervezi meg magát a létezés legsajátabb halál-lehetöségére vonatkozóan.
Ílymódon a történelmiségben is a jövö a létezés elsödleges idöt illetö módozata. Minél
jövöbélibb a létezés, annál nyitottabb a lét elmúlt lehetöségei felé. Ilyeténképpen az ember
s különösen az autentikusan egzisztáló ember jelenbe hozóan megismétlö (wiederholend)
lény. Az ismétlés nem holmi üres újrafelélesztése az elmúltnak és nem is puszta
hátrakötése a jelennek egy túlhaladott valamihez, hanem az egzisztencia mélyéböl
származó feleletadás arra, ami volt, mely azonban a pillanat döntéseként egyben
nyomatékosan hatályon kívül helyezi a múlt puszta kihatását a mára. Nem azáltal válik az
ember tevékenysége és cselekvése történelmileg értelemmel telítetté, hogy besorolja
magát a történelem értelmének vélelmezetten felismert objektív összefüggéseibe, hanem
azáltal, hogy visszahajol az elmúlt döntés individuális egyszerisége felé és arra feleletet
adva elöretör a jövö még eldöntetlen homályába.
De a történelmiség csak elvállalását tudja eredményezni az épp-ide-vetettségnek,
nem az attól való megszabadulást. Ezt a határt a véges egzisztencia nem képes átlépni.
Mindezeket a mozzanatokat Heidegger egyetlen mondatban foglalja össze, mely
egyszerre példa nyelvezetének rendkívüli nehézségére, de annak roppant bensö
dinamikájára is: “Csak az olyan létezö, mely lényegéböl fakadóan létében jövöbéli,
úgyhogy szabad lévén saját halála számára s azon szétzúzódva visszavettetheti magát a
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maga tényszerü ön- és világtudatára (auf sein faktisches Da), más szóval csak olyan
létezö, mely jövöbéliként nem kevésbé eredendöen ez-meg-az-voltságával azonos
(gewesend), képes arra, hogy az öröklött lehetöséget magamagának általadva elvállalja
saját épp-ide-vetettségét és a pillanatnak megfelelö (augenblicklich) legyen a ‚maga ideje‘
számára. Csak az autentikus idöbeliség, mely egyben véges, tesz olyasvalamit lehetövé,
ami … autentikus történetiség.”60
Az egzisztencia filozófiájának összviziójában tehát az emberkép oly teremtmény
képének bizonyul, melyet kérdezetlenül a világba vetettek, a születés és a halál pólusai
közé szorítottak, felderíthetetlen szintuációkba állítottak, mely lényének legmélyén
szorongással teli, semmis, mely a környezö világhoz dolgokról gondoskodó (besorgend),
embertársaihoz róluk gondoskodó (fürsorgend) és saját magához aggódva gondoskodó
(sorgend) módon viszonylik, mely elsösorban “az emberek” rabjaként egzisztál és
lelkiismeretétöl arra szólíttatik fel, hogy saját halála elviselésének keretében vállalja
vétkességét s a múlt jelenbe hozóan megismétlö magáévá tétele révén ébredjen tudatára
történetiségének. Az ember legbensö magva azonban, mely mindezeket a struktúrális
mozzanatokat egységükben teszi láthatóvá, az idöbeliség. Ez az a közeg, az a látóhatár,
melyen belül az emberi létezés autentikus lét-értelmezése elérhetövé válik.
De eredetileg nem az ember volt a probléma, hanem a létnek mint olyannak az
értelme. Az ember véges egzisztenciája csak arra lett volna hivatva, hogy rajta keresztül
érjünk el ehhez a célhoz. Az idöröl bebizonyosodott, hogy az képezi az emberi lét
megértésének horizontját. A kérdés az, hogy az idö azt a közeget alkotja-e, melyen belül a
lét mint olyan érthetövé válik. Ezzel a kérdéssel, melyböl egyúttal az a másik is kihallható,
hogy a végességen keresztül vajon elöre lehet-e törni a létig magáig, ténylegesen e
kérdéssel zárul a Lét és idö elsö része.61
Méltatás
Heidegger filozófiája azon életmüvek közé tartozik, mnelyek a filozófia történetében
fordulatot képesek elöidézni, melyekben azonban másrészröl az a veszély is rejlik, hogy
alkalmat adnak minden eddigi filozófia túlhaladottnak tekintésére, amiböl azután
szükségszerüen a gondolkodás zabolátlanságának kell következnie.
E filozófia alapvetöen új beállítódottsága kettös reagálási lehetöséget rejt magában.
Ha az ember a heideggeri fordulatot még kísérletképpen sem hajtja vele együtt végre,
hanem azt valamilyen szilárdan kialakított álláspontból kiindulva ítéli meg, akkor az
egésznek érthetetlen szófestménynek, legjobb esetben egy racionalizált irracionalizmusra
tett hiábavaló kísérletnek kell tünnie. Ha az embernek ezzel szemben sikerül a fordulatot
végrehajtania, akkor egy alapvetöen új látásmóddal ismerkedik meg, mely olyannyira
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rajtaütésszerüen érheti és kerítheti hatalmába, hogy a filozófia minden eddigi vívmánya
elötte immár túlhaladottnak tünik. Mindakettö egyaránt egyoldalú álláspontot képvisel;
ennek ellenére ezek az elterjedt állásfoglalások. Emellett Heidegger filozófiájának bensö
tragikuma, hogy “rendszerének” pozitív metafizikai kezdeményeit sem barátai, sem
ellenfelei nem méltatták figyelemre. Az utóbbi esetben ez nem különösebben meglepö,
hiszen globális elvetések mindig azzal jeleskednek, hogy a tévedések mellett, melyeket
látni vélnek, az új felismeréseket szorgosan figyelmen kívül hagyják. De ott is, ahol
Heidegger elismerésre talált, filozófiájának ez gyakran inkább ártott, mint használt. Épp az
ti., hogy a modern ember tudatosan megélt vagy legalábbis nem-tudatos mellékzöngeként
érzékelt alaphangulatát metafizikusan értelmezte, a legkülönfélébb zabolátlan
fantáziálgatásokra adott alkalmat. Ez azután furcsa ellentmondásban áll egy olyan
filozófiával, mely Husserl kritikus szigorát a maga számára legföbb módszerbéli elvvé
emelte.
Szándékosan mondtunk le itt arról, hogy beszámoljunk azokról a különbözö
munkákról, melyeket Heidegger fömüve kiadása óta megjelentetett. Heidegger ezen
egyéb vizsgálódásai között nem áll fenn szisztematikus összefüggés; ezenfelül
mindegyikük csak egy egészen speciális problémát vet fel. Ezért valamennyien külön
ismertetést és méltatást igényelnének, amire e könyvben nincsen hely. Fontosabbnak
tünt, hogy az olvasó számára pontosabb bepillantást tegyünk lehetövé Heidegger
fömüvének gondolatvilágába, mivel csak e mü megértése teszi Heidegger késöbbi
munkáit hozzáférhetövé. Egyetlen kivételt akarunk azonban ezen a ponton tenni a fömüre
való koncentrálódás elve alól, amennyiben itt egy rövidebb eszmefuttatást iktatunk be
Heidegger Kant-könyvéröl. Nemcsak a heideggeri gondolkodásmód sajátos jellegét
szeretnénk ezzel ismét illusztrálni egy hagyományos filozófiai tannal kapcsolatos
állásfoglalásának példájával, hanem e Kant-könyv alapján különbözö veszélyekre is
rámutathatunk, amiket a heideggeri gondolkodás magában rejt. Mivel Heidegger e késöbbi
munkájára vonatkozóan ismertetés és kritikus álláasfoglalás közvetlenül követik egymást,
ezt e fejezetet a heideggeri filozófia méltatásának egészébe vontuk be.
Heidegger kategórikusan tagadja, hogy Kant a tiszta ész kritikájában (a
következökben röviden TÉK-val jelölve) egészben véve vagy akár csak részlegesen azért
akart volna egy ismeretelméletet felállítani, hogy erre alapozza aztán metafizikáját. Kant
igazi megértése Heidegger szerint valójában csak afelöl válik lehetövé, ami a metafizika
lényegét kiteszi: hogy az ti. nem más, mint lét-tan avagy ontológia. A létproblémát
azonban csak az ember lét-értelmezésének közvetítésével közelíthetjük meg; ezért a létet
illetö kérdést meg kell elöznie az emberi létre irányuló kérdésnek. Ez a probléma alkotja
az emberi létezés metafizikájának avagy a fundamentális ontológiának kizárólagos
tárgyát, mely diszciplína feladata, hogy egyedül önmagában minden további metafizikát
lehetövé tegyen. Így a fundamentális ontológia végsö kiindulópontja nem holmi absztrakt
probléma-felvetés, hanem a konkrét kérdés: “Mi az ember?” Éppen ez a kérdés izgatta
Heidegger szerint Kantot is és ez határozta meg minden vizsgálódásának irányát a
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metafizikát illetöen. És ha Kant elméleti filozófiájában az emberi megismerö képességet
elemzi, akkor ez számára sohasem öncél, hanem az emberi megismerésbe szerzendö
bepillantásból bepillantást akar nyerni az emberi létezés lényegébe. Kant voltaképpeni
célja “a végesség feltárása” volt “az emberben”; s ennek az emberi megismerés
végességében kell megmutatkoznia. Az utóbbi abban fejezödik ki, hogy az emberi
megismerés minden fajtája szemléletességre van utalva. A szemlélet ui. lényegét tekintve
“receptív” és eredendö módon a “befogadás” teszi ki. Ennek nem mond ellent az, hogy
késöbb Kant hangsúlyozza “az értelem spontaneitását”. A gondolkodásnak mint olyannak
ugyanis az általános fogalmon keresztül kerülöutat kell tennie ahhoz, hogy valami egyedit
el tudjon képzelni. Ez az értelemhez tartozó “vargabetü-kanyarítás” (“Umwegigkeit”) avagy
diszkurzivitás végességének legegyértelmübb mutatója. Még az emberi ész sem tud a
végességtöl megszabadulni; nem szállhat túl a tapasztaláson s éppen ezért “tisztán érzéki
ész”.
Mindennél fogva az emberi megismerés három részre osztása Kant részéröl,
mégpedig a szemléletre, az értelemre és az észre, Heidegger szerint pusztán átmeneti
jellegü. Végsö soron e három egyetlen eredendö “radikális képességben” egyesül.
Heidegger úgy véli, képes bebizonyítani, hogy ez az eredendö képesség Kant
transzcendentális képzelöereje.62 Most azonban Heidegger szerint valami roppantul fontos
dolog történik, amit ö a tulajdonképpeni történésnek nevez a kanti észkritikában: Kant
megretten “az alany szubjektivitásának e leleplezésétöl” és meghátrál saját felfedezése
elöl. A transzcendentális képzelöerö számára nyugtalanítóan idegen valami volt; a TÉKnak második kiadásában ki is szorítja azt és helyébe az értelmet lépteti.
A heideggeri Kant-interpretáció, melyet itt csak nagy vonásaiban tudtunk
körvonalazni, az említetteken kívül kétségtelenül sok érdekes és tanulságos rész-elemzést
is tartalmaz. Ennek ellenére a heideggeri értelmezés rendkívül kérdésesnek kell, hogy
tünjék. Már maga az arra tett kísérlet, hogy a kanti észkritikát a létkérdés felöl értelmezze,
megeröszakolást jelent. Ennek során ui. Heidegger a metafizikának oly fogalmával operál
– a metafizika mint lét-tan –, mely Kant szellemével nem egyeztethetö össze. A metafizika
heideggeri fogalma ti. e diszciplína tárgyi meghatározását tartalmazza, azaz abból
kiindulva jellemzi, amivel a metafizika (túlnyomórészt vagy kizárólagosan) foglalkozik.
Kant számos ellenvetést tett a metafizika fogalmának ilyetén értelmezése ellen (v. ö.
többek között: TÉK, B 870ff). Szerinte a metafizikát csak formálisan lehet meghatározni,
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azaz úgy, hogy a metafizikai kijelentéseken keresztül jellemezzük. Ezt a formális
jellemzést az tette lehetövé, hogy Kant az ítéleteket zseniális módon egyfelöl
empirikusokra és a priori alapúakra, másfelöl analítikusokra és a posteriori alapúakra
osztotta fel. A metafizikai kijelentések a szintétikus a priori alapú kijelentések,
pontosabban: a nem-matematikai (tehát nem szemléletesen végrehajtott konstrukciókra
támaszkodó) a priori alapú kijelentések. Ezeket a szintétikus a priori alapú kijelentéseket
már egy korábbi alkalommal röviden úgy jellemeztük, hogy náluk olyan mondatokról van
szó, melyeknek igazság-értékét meg tudjuk állapítani, noha ehhez a megállapításhoz
megfigyelések nem szükségesek és a formális logika segédeszközei nem elegendök
hozzá.
Kant észkritikája másmost e szintétikus a priori alapú kijelentések szempontjából
két részre oszlik, egy konstruktív és egy destruktív részre. Az utóbbiban elveti a “rossz”,
azaz a szigorú kritikát nem megálló metafizikai kijelentéseket; ezek a racionális metafizika
tételei, melyek állításokat kockáztatnak meg Istenröl, a lélekröl és a világmindenség
egészéröl. A konstruktív rész a matematikai felismerések elemzése mellett a “jó”
metafizikai kijelentések bemutatását és megokolását tartalmazza. Ezek mindazok a
szintétikus a priori alapú kijelentések, melyek elöfeltételei annak, hogy a
természettudományok tételei és ezeken túlmenöen még a tudomány-elöttes tapasztalás
tételei is már érvénnyel és általánosan kötelezö erövel rendelkezzenek. Ezért bizonyos
vonatkozásban jogosan állítható, hogy Kant elsödlegesen nem ismeretelméletet müvelt,
hanem célja egy metafizika megalapozása volt. De ez a metafizika sem racionális
metafizika nem volt, sem pedig heideggeri értelemben vett metafizika, melynek vezérlö
csillaga a lét problémája, hanem a tapasztalás metafizikája. Központi részét ennek a TÉKban az alapelvek – Heideggertöl egyébként teljesen elhanyagolt – kanti analízise alkotja.
Kant ezen a ponton kísérletet tett a tapasztalati megismerés szintétikus a priori alapú
elöfeltételeinek szisztematikus összeállítására.
Kant szerint tehát minden a világot tárgyazó empirikus tudomány metafizikai
elöfeltételeken alapszik. Az érem másik oldala azonban itt az, hogy egy tudományos
szempontból elfogadható metafizikának Kant számára valóban arra is kell szorítkoznia,
hogy a tapasztalati megismerés elöfeltételeit fogalmazza meg. Nem képes többre, mint
arra, hogy ezen elöfeltételeket rendelkezésünkre bocsássa, s különösen arra nem, hogy –
a “rossz” racionális metafizikától támasztott igény módjára – olyan a valóságot tárgyazó
tudománnyá váljék, mely túllép az empíria eredményein. Végrehajthatjuk most a
következö gondolati kísérletet: ahelyett, hogy a kanti észkritikát a létprobléma heideggeri
megfogalmazása felöl értelmeznénk, tegyük fel a megfordított kérdést: hogyan kellene a
heideggeri filozófiát jellemeznünk, ha Kant TÉK-jának kérdésfeltevését és eredményét
vesszük alapul?
A válasz egyértelmüvé válik: a kanti álláspont felöl nézve a heideggeri
egzisztenciális ontológia a “rossz” metafizikához tartozik, mégpedig pontosabban a
racionális pszichológiához. Természetesen nem szabad itt a racionális pszichológiát
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abban a speciális történeti értelemben vennünk, ahogy azt Kant ismerte. Heidegger
filozófiája nem tartalmaz bizonyítást sem a lélek szubsztancialitását, sem halhatatlanságát
illetöen. De a kanti kritika nem is a Wolff-féle psychologia rationalis ezen speciális
téziseivel fordult szembe, hanem az emberre vonatkozó a priori tudomány puszta
lehetöségével. Heidegger viszont az ember lényegének elemzésével éppen erre formál
magának jogot. Mivel ui. Heidegger a maga eredményeire nem puszta fogalom-analízis
révén tett szert s azok nem is támaszkodnak megfigyelésekre, ezek az eredmények a
kanti terminológia alapján nem-matematikai jellegü szintétikus a priori alapú kijelentéseket
képviselnek, más szóval metafizikai kijelentéseket, mégpedig semmiképpen sem
olyanokat, melyekben a tapasztalati tudományok felismeréseinek elöfeltételei kerülnének
megfogalmazásra (miként a “jó” metafizikában), hanem valójában olyanokat, melyek
állítólag a valóság egy területének lényegét tárják fel (miként a tudományosan tarthatatlan
metafizikában). Az a tény, hogy Heidegger vizsgálódásainak címébe bevonja a
“transzcendentális” kanti praedicatumot és hogy az emberi létezéssel való foglalatoskodás
számára nem öncél, hanem az csak az utat jelenti a létmetafizikához, nem téveszthet meg
bennünket afelöl, hogy Heidegger itt olyas felismeréseket céloz meg, melyek Kant szerint
nem lehetségesek.
Ezzel a megállapítással korántsem szándékozunk Kantot Heidegger ellen
“kijátszani”. Elvégre nem tételezzük már eleve fel, hogy Kant poziciója helyes, hanem csak
egy feltételes állítást fogalmaztunk meg: ha az ember a kanti álláspontot elvben magáévá
teszi, akkor a heideggeri filozófia nem menekszik meg Kant destruktív kritikájától. A
történelmi egyértelmüség és igazság okából feltétlenül szükséges ezt világosan látnunk.
Ugyanakkor nagyon is megengedhetjük, hogy az az interpretáció, mely szerint Kant
teoretikus filozófiájának konstruktív része voltaképpen a tapasztalás metafizikája, nem
jelenti annak egyetlen értelmezési lehetöségét. A kanti gondolkodás sokrétüsége még
más lehetöségeket is kínál: lehet pl. a transzcendentális idealizmus kanti megalapozását
állítani elötérbe vagy teoretikus filozófiáját úgy tekinteni, mint a valóságos világ
fogalmának konstruálását; végül még az is lehetséges lenne, hogy Kant eröfeszítéseit
akár speciális kérdésfeltevései felöl interpretáljuk, így pl. az objektív idörend (az idö
topológiájának) elmélete felöl. Mindezen lehetöségek között a fentiek alapján a
Heideggertöl választott kiindulópont, a fundamentális ontológia kérdésfeltevése, a
legkevésbé alkalmas arra, hogy Kant intencióihoz valóban közelebb kerüljünk. Kínos
érzést kelt tehát az emberben, ha Heidegger azt az agresszív fordulatot használja,
miszerint az ö Kant-interpretációja révén mindazok az egyéb értelmezések, melyek Kant
kérdésfeltevéseit ismeretelméleti kérdésekkel hozzák kapcsolatba, “végérvényesen
harcképtelenné” vannak téve. Heidegger értelmezését megvédendö, utalhatna az ember
arra, hogy “a végesség problémájával az emberben” Heidegger mégiscsak Kant egyik
fontos intencióját tematizálta. Ezt megengedhetjük. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül,
hogy Kant számára az ész fogalmai is léteznek s ezek valamennyien a feltétel nélküliség
ideájában (Idee des Unbedingten) gyökereznek, és hogy az ember mint erkölcsi, ami
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annyit tesz, mint szabadon döntö lény, Kant szemében nincs az idöbeliséghez és a
végességhez kötve, hanem az intelligibilis világ tartozéka. Etikája alapján Kant végül
mégiscsak eljut vallásfilozófiájának keretében az érzékfelettiség egyfajta metafizikájához,
mégha ez elméletileg nem alapozható is meg.
E metafizika fötételének azt a tételt tekinthetnénk, mely szerint egy kinyilatkoztatás
nélküli embernek – azaz egy olyan embernek, aki a vallás vonatkozásában nem
kinyilatkoztatásra támaszkodik, – joga (ámbár nem kötelessége) az, hogy higgyen
Istenben és a lélek halhatatlanságában. Ezt a tételt Kant úgy alapozza meg, hogy a
praktikus ész érdekeltségéböl indul ki: egy erkölcsös személyiség e tan szerint érdekelt
abban, hogy egy olyan világ tartozéka legyen, mely kilátást biztosít korlátlan etikai
tökéletesedésére, továbbá etikai értékének megfelelö boldogulására. Egy logikailag
megalapozhatatlan végkövetkeztetés alapján azonban Kant szerint az ész praktikus
érdekeltségéböl következtethetünk a hitre annak a létében, ami ennek az érdekeltségnek
eleget tesz: az erkölcsi világ létében, melyböl azután Isten és a halhatatlanság léte
könnyen levezethetö.
A kanti filozófiának ezt az oldalát azért hangsúlyoztuzk itt íly nyomatékosan, mert
ennek a fényében nyilvánvalóvá válik annak a heideggeri gondolkodással szembeni
jelentös különbsége. Heidegger filozófiai “monista” abban az értelemben, hogy számára
csak az idöbéli emberi létezés területe létezik az egzisztenciális ontológia feljebb felsorolt
jegyeivel. Ha Heidgger kísérletet tesz arra, hogy a megismerés három kanti képességét a
transzcendentális képzelöeröre vezesse vissza, akkor Kantra is monizmust kényszerít; ez
esetben ui. az egész Kant-interpretáció számára mint egyetlen lehetöség csak az idöbéli
emberi létezés vonatkozási szintje marad fenn. Kant azonban nem monista volt, hanem
dualista: az ember mint erkölcsi lény nem a fenomenális világhoz tartozik, mely teoretikus
megismerésünk egyetlen tartománya, hanem a noumenális vagy intelligibilis világhoz. Mint
ilyen “intelligibilis én” az ember nincs a létezés idöbeliségének és végességének alávetve.
A teoretikus megismerés terén az ész csak tendenciális kísérletet tesz arra, hogy túllépjen
az érzéki tapasztaláson, anélkül, hogy a tapasztalás síkját ténylegesen el tudná hagyni.
Praktikus vonatkozásban azonban sikerül neki áttörnie az érzéki világon és bepillantást
nyernie abba, ami idöfeletti. Ha tehát Heidegger a kanti észt “tisztán érzéki észként”
értelmezi, akkor ez Kant felöl nézve fából vaskarika, hiszen az ész Kant számára épp az a
“képesség” (“Vermögen”), mely az érzékeken feletti s az idön feletti felé tör. Egyike Kant
legjelentösebb és legjobb ismeröinek, a filozófus E. Cassirer, ezért Heidegger Kantkönyve kapcsán azt mondotta, hogy Heidegger Kantnak nem “mint kommentátora” beszél,
hanem “mint egy trónbitorló, aki mintegy fegyveres erövel betör a kanti rendszerbe, hogy
azt alávesse magának és a maga problematikájának szolgálatába állítsa.”63
Ezzel elérkezünk a dolog lényegéhez. Ha Heidegger úgy véli, hogy Kant számára a
végesség problémája volt centrális, akkor ehhez hozzáfüzendö, hogy Kant végesség-

63

Kant-Studien, XXXVI. kötet (1931), 17. o.

131

fogalma teljességgel különbözött a Heideggerétöl. Kant ennek kapcsán az ember kognitív
képességének korlátozott voltára gondol. Heidegger számára az emberi létezés
végességét a szorongás, a halál, a vétkesség és a rabul ejtödés (Verfallen) jellemzi; a
véges létezés beletartódás a semmibe. E meghatározó jegyek mögött egy olyan szellemi
atmoszféra, olyan élet- és világérzés húzódik meg, mely a Kantétól gyökeresen
különbözik. De csak azáltal, hogy Heidegger az egzisztencia filozófiájának ezt a
kierkegaard-i alaphangulatát megengedhetetlen módon Kantba projiciálja, jut el odáig,
hogy a kanti észkritikában zajló voltaképpeni “történést” minden alap nélkül “dramatizálja”:
Kant állítólag bepillantást nyert a véges emberi létezés ijesztö mélységeibe és az elöl,
amit ott látott, félénken visszariadt, úgyhogy a TÉK-nak második kiadásában már elmosta
ennek a nyomát.
Ha ezzel szemben a végesség kanti fogalmából indulunk ki, akkor az egyetlen
dolog, amitöl ö valóban visszariadhatott volna, a lemondás lett volna az érzékeken feletti
tárgyak bárminö racionális metafizikájáról. Tanának e következménye elöl azonban Kant
kritikai fázisában sohasem hátrált meg; a racionális metafizikáról való lemondás nem
rejtegetett magában semmi riasztót a számára. Ezen túlmenöen megállapíthatjuk, hogy
Heidegger a maga gondolatmenetébe itt egy történeti vonatkozásban is rendkívül
valószínütlen feltevést épít be. Ismerjük ugyanis azt a külsö körülményt, mely Kantot a
TÉK-nak kérdéses revíziójára késztette: ti. egy recenziót, mely Kant tanának pszichológiai
értelmezését tartalmazta. Kant eröfeszítései arra irányultak, hogy észkritikájának azon
részeit, melyek ilyen téves interpretációknak kedveztek, megfelelö módon átalakítsa.
Egyébként azonban a TÉK-nak azon részein, melyekben a transzcendentális képzelöerö
az adott összefüggés tartóoszlopa, Kant egyáltalában nem változtatott.
Azt mondottuk az imént, hogy Kant összhangulata teljességgel különbözött az
egzisztenciális filozófia alaphangulatától és ezért a kép az “ilyesztö mélységekbe”
lepillantó Kantról elhibázottnak mondható. Kant másfajta alaphangulatát nem lehet jobban
visszaadni, mint Cassirer szavaival, aki erröl így beszél: “Kant – a szó legemelkedettebb
és legszebb értelmében – a felvilágosodás gondolkodója volt: a fény és a világosság felé
törekszik, ott is, ahol a lét legmélyebb és legrejtettebb alap-okain töpreng.”64
Most már világossá válhatott az olvasó elött, hogy miben áll a heideggeri filozófia
veszélye a történelmileg ránkhagyományozott tanok értelmezése terén. Röviden szólva
abban, hogy Heidegger az egzisztencia filozófiájának alaphangulatát belevetíti egészen
másfajta életérzéssel rendelkezö gondolkodókba és az ílymódon elért mesterséges
hangsúly-áthelyezés révén e filozófusok kérdésfeltevéseinek és megoldásainak olyan
értelmezést ad, mely nemcsak hogy ezektöl maguktól távol állt, hanem amelyhez akkor
sem jutunk el, ha tanaikat “továbbgondoljuk” és “végiggondoljuk” is, – amíg ti. az
egzisztencia filozófiájának életérzését abszolútizálva utólag rájuk nem eröszakoljuk épp
ezt a tölük idegen szellemi atmoszférát. Egy olyan filozófiától ezzel szemben, mely az
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ember történetiségét akkora nyomatékkal húzza alá, mint a Heideggeré, azt kellene
elvárhatnunk, hogy a ránkhagyományozott filozófiák szellemi áthatása során történelmi
igazságosságot juttat érvényre.
A Kant-példát még egy más okból is tárgyaltuk ilyen kimerítöen. Ennek kapcsán ui.
illusztrálható egyike a Jaspers és a Heidegger filozófiája között fennálló
fökülönbségeknek. Jaspers lényegesen közelebb áll Kanthoz, mint Heidegger,
mindenekelött ahhoz a Kanthoz, aki ismeri az ész fogalmait és a feltétel nélküliség
ideáját, aki praktikus filozófiájában az embert oly lényként koncipiálja, mely szabadon
döntö személyiség és ezáltal csak az, amit önmagából csinál, s aki végül is
vallásfilozófiájában rámutat “a megváltás filozófiai útjára”. Természetesen Jaspersnél is
megtaláljuk az egzisztenciális filozófia sajátságos, Kant lényegétöl idegen alaphangulatát
és föként ellentétben az általánosan kötelezö princípiumok kanti aláhúzásával az
egyszeriség hangsúlyozását (különös tekintettel az erkölcsi döntésekre). Ennek ellenére a
“potenciális egzisztencia” fogalma Jaspersnél sokkal nagyobb hasonlóságot mutat Kant
intelligibilis énjével, mint például az autentikus egzisztencia heideggeri fogalma. Végsö
soron ez avval van kapcsolatban, hogy Jaspers, csakúgy mint Kant, dualista. Ez a
dualizmus Jaspers számára ténylegesen abból adódik, hogy messzemenöen átveszi Kant
ismeretelméleti pozícióját: az ember mint potenciális egzisztencia, csakúgy mint az
istenség, nem annak a tartozéka, ami értelemmel még megragadható, hanem “a
magukban való dolgok birodalmának”. S míg Heidegger a maga Kant-könyvében az
“érzéki ész” fogalmán keresztül voltaképpen tagadja Kant ész-fogalmát, amennyiben azt
az idöbeli létezés szintjére vonja le, Jaspers ezt a kanti ész-fogalmat igyekszik,
megfordítva, inkább kiszélesíteni s azt mint az egzisztencia fogalmának ellenpólusát több
dinamizmussal és nagyobb egzisztenciális súllyal látni el.
A heideggeri filozófia szisztematikus részét illetöen föként egyetlen pont rövid
megbeszélésére kívánunk szorítkozni: a lét problémájáéra, amit Heidegger
vizsgálódásainak kiindulási bázisául választott. E probléma támpontját Heidegger szerint a
tudomány-elöttes lét-értelmezésben kell keresnünk, mely már abban is érvényre jut, ahogy
a mindennapi életben a “lenni” segédigét használjuk, mint pl. a következö típusú
mondatokban: “az ég kék volt”, “Hans szöke volt”.65 Heidegger e kiindulópontját
koncedálhatjuk, söt ezt meg is kell tennünk. Ezen a ponton azonban valami egészen mást
várnánk s nem azt, amit Heidegger ténylegesen tesz: azt várnánk ui., hogy Heidegger
mindenekelött behatóbban elemzi majd e szó mindennapi jelentéseit, tehát a “lenni”
segédige különbözö alkalmazási módjait. Igaz ugyan, hogy mindjárt az elején
hangsúlyozza, hogy az ember “a mindennapiság módozatában” az “autentikus”
létértelmezést épphogy “elnyomja” (niedergehalten). De akárhogy is legyen ez: legelöször
is megvizsgálandó lenne, hogy a “lenni” kifejezést nem használjuk-e egyáltalán
többértelmüleg, hogy nem jelenti-e ez mintegy különbözö funkciók vagy alkalmazási
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módok véletlenszerü “perszonálunióját” (mint ahogy pl. egy embernél egy bankigazgató,
egy felügyelöbizottsági elnök és egy nyúltenyésztö perszonáluniójával lehet dolgunk).
Tüzetesebb vizsgálódás nyilvánvalóvá teszi, hogy a “lenni” segédige ténylegesen
egészen különbözö alkalmazási módokkal rendelkezik. Néhányukat egyébként már
Arisztotelész is ismerte. Abban a kijelentésben például, hogy “Schiller volt a Wallenstein
szerzöje”, a levést (das Sein) az azonosság értelmében kell felfognunk;66 abban a
kijelentésben, miszerint “Schiller költö volt”, a “lenni” segédige a dolog–tulajdonság–
viszonylat visszaadására szolgál (vagy extenzionális beszédmód szerint: az elem–
osztály–viszonylat visszaadására, mivel e kijelentés egyenértékü azzal a megállapítással,
hogy Schiller a költök osztályának eleme volt). Abban a kijelentésben, mely szerint “van
Isten”, a segédige egzisztenciális állítást fejez ki (ti. azt, hogy “Isten létezik” vagy azt, hogy
“van olyasmi, mint egy isten”). A fenti “az ég kék volt” példa a “lenni” használatát illetöen
azonos szintü a “Schiller költö volt”-tal. Ezzel szemben a következö mondatban: “A
neandertáli ember a homo sapiens ‚elödje‘ volt” a “lenni” igének ismét egészen új
alkalmazási módjával van dolgunk, s ezért teljesen téves lenne ezt a módot úgy
értelmezni, mint “az ég kék volt” esetében. E két utóbbi eset félreérthetö hasonlósága
azon alapszik, hogy mindkét alkalommal a határozott névelöt használjuk. “az ég” kifejezés
azonban egy meghatározott dolgot jelöl, “a neandertáli ember” viszont nem. A kérdéses
mondat valójában ugyanazt jelenti, mint az, hogy “a neandertáliak a homo sapiens ‚elödei‘
voltak”. Így tehát nem egy tárgy és egy tulajdonság viszonyáról van itt szó, mint a másik
két esetben, hanem egy olyan viszonyról, mely egy tulajdonság és egy azt átfogó másik
tulajdonság között áll fenn (extenziálisan szólva: egy rész-osztály és egy azt magában
foglaló össz-osztály között). Arra, hogy a dolog–tulajdonság–relációt, ill. az elem–osztály–
relációt még akkor is alkalmazhatjuk, ha a kérdéses “dolog” maga is tulajdonság vagy
osztály, a következö mondat szolgálhat például: “az apostolokból tizenkettö volt”; itt ui. a
tizenkettöséget az apostolságról mint tulajdonságról, ill. az apostolokról mint osztályról
állítjuk, és nem pl. az egyes apostolokról (máskülönben arra az abszurd következtetésre
jutnánk, hogy minden egyes apostol tizenkettö volt; ezzel szemben abból a mondatból,
hogy “az apostolok hívök voltak”, nagyon is következtethetünk arra, hogy minden egyes
apostol hívö volt).
További alkalmazási lehetöségeket találunk a modális összefüggésekben, mint pl.
“lehetséges volt, hogy másnap esni fog” vagy “szükségszerü volt, hogy a dolog
befejezödjék”, továbbá amikor bizonyos kifejezések értelmét megmagyarázzuk, mint pl.
“ez volt az, amit amfiteátrumnak neveztek”, és végül jóváhagyó kifejezésekben, mint pl.
“igen, ez így volt!”67
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A “mindennapi lét-értelmezés” elmosódó volta mindenekelött abban nyilvánul meg,
hogy valamennyi felsorolt s egymástól egészen különbözö funkció számára egy és
ugyanazon szót használjuk. Ez az elmosódottság nyomban megszünik (azaz a “lenni”
többértelmüségei felszámolódnak), mihelyt elhatározzuk, hogy egymástól eltérö jeleket
választunk, melyek mindegyike a felsorolt funkciók közül egynek és csakis egynek van
hozzárendelve (mint ahogy az a logikailag precíz nyelvekben, így pl. a matematika
nyelvében történik, ahol is a következö három szimbólumot: “=”, “”, “” az azonosság, az
elem–osztály–reláció és az osztályok közötti implikatív viszony jelölésére használjuk).
Így a “lenni” különbözö jelentéseinek szétválasztása minden komolyan veendö
ontológia megkerülhetetlen elömunkálatát kell, hogy képezze. Ennek ellene vethetö lenne,
hogy Heidegger e (látszólagosan) triviális elömunkálat megtörténtét alkalmasint már eleve
feltételezi. Ennek viszont ellentmond az, hogy heterogén példákat említ: néha úgy tünik,
mintha a levést a létezés értelmében venné, máskor meg a “lenni”-t mint kopulát is
felhozza példaként, mint “az ég kék volt” esetében. Talán a “lenni” számos jelentésének
elmulasztott megkülönböztetésénél még kérdésesebbnek kell, hogy tünjék ama
hallgatólagos platonizmus, mely a “lenni” fönevesített formájának, ti. “a levés”, “a lét” (das
Sein) kifejezésnek használatában foglaltatik benn. Valójában ui. fellépnek itt is a már
Brentano-tól említett nehézségek: ez a kifejezés egy olyan tárgyat jelölne – a szó tágabb
értelmében, melyben mindazt, amihez nevek vagy jelek révén viszonyulunk, tárgynak
nevezünk –, melynek ílymódon magának is egyfajta léttel kellene rendelkeznie. Ezért ha
megengedjük, hogy a létröl legyen szó, nem kell-e akkor vajon azt is megengednünk,
hogy ennek a létnek magának is meglegyen a maga léte, hogy tehát a létnek is létezzék
léte s így tovább ad infinitum?
Amit a létröl mondottunk, az analóg módon minden predikatív kifejezésnél
megismételhetö. Ha az ilyen praedicatumokat konkrét általános termeknek nevezzük, mert
konkrét tárgyakra vonatkoztathatók, és a tárgyak neveit egyedi termeknek, akkor felmerül
a kérdés, hogy konkrét egyedi termek (indivíduumok nevei) mellett léteznek-e absztrakt
egyedi termek is, melyek nem-konkrét tárgyakat, mint pl. színeket vagy egyéb
minöségeket, viszonylatokat, stb. jelölnek. A platonizmushoz vezetö átmenet abban áll,
hogy a konkrét általános termeket egyben absztrakt egyedi termekként értelmezik, hogy
például a “piros”-t mint konkrét tárgyakról állítható általános praedicatumot egy külön
tárgy, jelesen a “pirosság” neveként fogják fel. Nem-platonikusok, mint pl. F. Brentano,
elutasítják az effajta értelmezést és ezért a Heideggertöl használt “történetiség”,
“idöbeliség”, “magát feltáró eltökéltség” (“Entschlossenheit”) jellegü kifejezéseket is csak
mint puszta szinszemantikumokat, önálló lexikai jelentés nélküli szavakat ismerik el.
Mindezzel korántsem kívánunk vitába szállni Heidegger platonizmusával.
Mindössze rá akartunk mutatni a következö nehézségre: az univerzáliák problémája
kétségkívül ontológiai probléma, méghozzá olyan probléma, mely közömbös azzal
szemben, hogy a létezö dolgok meghatározó jegyeit egzisztenciálékként értelmezzük-e
vagy kategóriákként. Egy fundamentális ontológiát prezentáló vizsgálódástól, mely minden
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speciális ontológia elé lenne rendelve, elvárandó lenne, hogy vagy csak olyan
megfogalmazásokat használ, melyek függetlenek egy e kérdésben elfoglalt meghatározott
állásponttól, vagy pedig azt, hogy ezt a problémát explicít felveti és a maga módján meg is
oldja. Nem szabadna azonban e problémát megoldottként feltételeznie, mégpedig a
platonizmus szellemében megoldottként. De éppen ez történik Heideggernél.
Ami mármost a lét-problémát illeti: semmiképpen sincs arról szó, hogy ez az egész
probléma semmissé válik, ha az ember nem hisz a létben. Nagyon is felvethetjük az
arisztotelészi kérdést a létezöt mint létezöt illetöen, de nem szabad ezt a kérdést minden
további nélkül – legalábbis nem szabad minden alapos vizsgálat és megokolás nélkül –
platonisztikusan átértelmezni, amennyiben a létezö létét illetö kérdéssé formáljuk át.
Az itt a léttel kapcsolatban elhangzott fenntartások felerösödnek, ha a semmiröl van
szó. Heidegger filozófiai fömüvében ez az eset ugyan nem áll fenn, viszont nagyon is
fennáll Was ist Metaphysik? c. írásában, ahol Heidegger föleg a semmiröl beszél. Mivel a
“semmi” szó a mindennapi nyelvböl származik, minden további megfontolást megelözöen
el kellett volna gondolkodni azon, hogy ez a szó vajon milyen funkciókat tölt be. Elsö
pillantásra úgy tünik, mintha a nyelvtani alany szerepét játszaná; a következö mondatban
ugyanis: “semmi sem kerek és négyszögletes” a “semmi” szó ugyanazon a helyen áll, ahol
a “Brazília kiterjedt és ritkán lakott” mondatban a “Brazília” szó. Ez a nyelvtani hasonlóság
az oka annak, hogy a “semmi” szót filozófusok és különösen maga Heidegger újra meg
újra alanyra vonatkozó jelölésként fogták fel s így fönévként használták, határozott
névelövel látva azt el. E felfogás szerint kellene egy oly tárgynak léteznie, melyre a
“semmi” jelöléssel utalunk.
Hogy ez a felfogás tarthatatlan, többek között abban nyilvánul meg, hogy egy
tárgyat jelölö szót egy “és”-kijelentésben az “és” mögé is tólhatunk és ílymódon kétszer is
írhatunk. Ezáltal egy az elsövel logikailag egyenértékü kijelentést kapunk. A “semmi”
esetében ez nem lehetséges. Ilyenformán a második iménti mondat logikailag
egyenértékü a “Brazília kiterjedt és Brazília ritkán lakott” kijelentéssel, az elsö mondat
ezzel szemben korántsem egyenértékü logikailag azzal, hogy “semmi sem kerek és
semmi sem négyszögletes”; ez a mondat ugyanis téves, míg az elsö helyes volt.
Valójában a “semmi” szó arra szolgál, hogy tagadjon egy általános kijelentést
valaminek a létezéséröl; csak nyelvtörténeti véletlen folytán olvadt ui. össze az egymást
követö “nem” és a “létezik” szimbólum a “semmi (sem)” kifejezéssé. Így pl. az elsö
kijelentés pontosabb megfogalmazásban a következöt fejezi ki: “nem áll az, hogy létezik
valami, ami egyszerre kerek és négyszögletes”. Egy olyan nyelvben, mely megszabadítja
magát a mindennapi nyelv homályosságaitól s mindenekelött félrevezetö nyelvtanától is, a
“semmi” vagy egy azzal azonos értelmü szó ezért egyáltalában nem fordulhat elö és ezért
nem jöhet létre az a hajlandóság sem, hogy a “semmi”-röl beszéljen az ember.
Ez ellen esetleg felhozható lenne, hogy Heidegger a “semmi” kifejezést egészen
más értelemben használja, mint a mindennapi nyelv, amikor azt mondja, hogy a
szorongásban a semmi nyilatkozik meg és hogy ez az élmény arról árulkodik, hogy a
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létezés nem más, mint beletartottság a semmibe. De eltekintve attól, hogy elvégre
rendkívül félrevezetö lenne egy olyan kifejezést, melyet a mindennapi életben és a
tudományban egész pontosan meghatározott módon használunk, hirtelen egészen új
jelentéssel látni el, ez az ellenvetés nem is állná meg a helyét. Heidegger igazából a
célból fog elemzéséhez, hogy megvizsgálja a tagadás lényegét. Mihelyt azután a
metafizika feladatáról kezd el beszélni, a következöt mondja: “A metafizika a létezövel
foglalkozik és semmi egyébbel.” S a következö mondatban ez áll: “Hogyan áll a helyzet
ezzel a semmivel?” E két mondat közül az elsöben a “semmi” szót még teljesen a
szokásos értelemben használja; ez a kijelentés ui. ugyanazt jelenti, mint a következö:
“Nem áll az, hogy a metafizika valami mással foglalkozik, mint a létezövel.” A második
mondatban azután a “semmi” szó hirtelenül egy tárgy jelölöjeként szerepel, csakúgy mint
a különbözö további kérdésekben, melyeket Heidegger felvet, mint pl. “hogyan ismerjük
meg a semmit?”, “hogyan találunk rá a semmire?” stb. A nyelvtani büvészmutatvány ezzel
már le is zajlott s minden további spekuláció erre támaszkodik!
Itt az ideje, hogy végére érjünk Heidegger megvitatásának. Az a két gondolkodó,
akihez Heidegger legközelebb állt, felfogásunk szerint Dilthey és Kierkegaard volt. Az
elöbbitöl átvette annak radikálisan az immanenciára korlátozódó álláspontját, mely az
emberi létet “abból magából kiindulva” értelmezi, minden transzcendens tételezés nélkül.
A szellemi atmoszféra és az életérzés, melyben Heidegger gondolkodik és mely filozófiáját
táplálja, a Kierkeggard-é. Harmadikként talán még Ágostont említhetnénk, akinek az idöre
vonatkozó filozófiai reflexiói minden eröltetettség nélkül beilleszkedtek Heidegger
rendszerébe. Emellett azonban Heidegger nyomatékosan hangsúlyozza Arisztotelészhez,
minden idök egyik legnagyobb logikusához füzödö pozitiv kapcsolatát, és Kanthoz,
minden idök egyik legjelentösebb gnoszeológusához. De miután feljebb röviden
megvitattuk Heidegger Kant-könyvét és utaltunk arra a szerepre, melyet “a lét” és “a
semmi” az ontológiai kérdésfeltevések keretén belül játszanak, fel kell tennünk a kérdést:
Vajon Heideggernek ez az elöszeretete Arisztotelész és Kant iránt nem mégis
reménytelen szerelem?
Nem szeretnök azonban Heidegger filozófiáját úgy hagyni magunk mögött, hogy
nyomatékosan rá ne mutatnánk a következöre: életmüve új filozófiai kezdeményeknek
jószerével kimeríthetetlen tárházát tartalmazza, melyeket csak az idö múltával lehet majd
teljes jelentöségükben hozzáférhetövé tenni, esetleg majd épp oly idökben, amikor a
szellemi atmoszféra és az életérzés már megváltozott s az emberek felismerik, hogy
Heidegger az emberhez nem csak “létének vészében” (“Not seines Seins”) szól.
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V. fejezet
Az egzisztencia filozófiája: Karl Jaspers
1. Filozófikus orientáció a világban, az egzisztencia megvilágosítása és metafizika
Míg Heidegger ontológikus kérdésfeltevésével túllép az egzisztencia tiszta
filozófiájának területén és arra törekszik, hogy új fogalmi gondolkodásmódok segítségével
eredeti megközelítési lehetöséget nyisson meg az ember létéhez s ezzel a léthez
általában és e tudományos célkitüzés miatt vizsgálódásai számára elveti az “egzisztencia
filozófiája” elnevezést, Jaspers expressis verbis lemond az emberi lét tudományos
vizsgálatáról és csak ezáltal ad egyértelmü kifejezést annak, ami az egzisztencia
filozófiáját tulajdonképpen kiteszi. A praktikus probléma, hogy miként érhetö el az ember
számára a létezés egy lehetetlen világban, mely semminö tudás számára végleges
érvénnyel nem zárható le és a maga igazi jellegében semminö hitnek nem nyilvánul meg,
uralja filozofálása egészét. Minden elméleti fejtegetése végsö soron ezt a praktikus célt
szolgálja. Noha egész gondolkodása ilyenformán állandóan az ember körül forog,
mégsem lehetséges számára, hogy az embert illetöen végleges ismeretekre tegyen szert.
Az egzisztencia filozófiája, így olvasható nála, ellentmondana önmagának, ha azzal az
igénnyel lépne fel, hogy tudja, mi az ember. A reális világ abszurditása és
felfoghatatlansága áthatja magát az embert is és lehetetlenné teszi, hogy érthetövé váljék
önmaga számára. Ennek ellenére az a feladata a világon, hogy tartalmas döntéseket
hozzon és értelemmel rendelkezö cselekedeteket vigyen végbe. A filozófiának arra kell
szolgálnia, hogy ennek során oly önmegbizonyosodáshoz segítse hozzá, mely sem
csalóka fantáziavilágot nem varázsol elé, sem nem szolgáltatja ki minden illúziójától való
megszabadulása után a szkepszisnek és a nihilista kétségbeesésnek, hanem odahat,
hogy lényegének pozitív magvát legmagasabb fokú személyes erökifejtésével érvényre
juttassa. Mivel az emberi egzisztencia lényegéröl (Sein) objektív ismeret nem lehetséges,
ezért a filozófikus önmegbizonyosodás nem érhetö el valamiféle általános érvényü
megismerés révén; ehelyett a filozofálás sajátos módszereit kell felfedezni, melyek a
tudományos gondolkodás eljárásaival egyetlen közös vonást sem mutatnak fel. Mivelhogy
kezdetben dominál az emberben a hit minden létezö dolog tudományos
megismerhetöségében, elöször el kell vezetni öt a tudományosan megtudható dolgok
határára, ahol érezhetövé kell, hogy váljék számára minden általános érvényü
megismerés relativitása és alkalmatlansága arra, hogy megértsük azt, ami végsö soron
fontos. Ehhez a negatív eljáráshoz, mely minden vélt tudást kiselejtez, csatlakozik a
pozitív
filozófiai stádium, melyben elhangzik az emberhez intézett felszólítás az önmagával való
tényleges azonosulásra (zum eigentlichen Selbstsein), anélkül, hogy saját létére
vonatkozó bárminö ismeret ezután rendelkezésére állna és általánosan felhasználható
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cselekvési maximák általnyujtása révén lekerülne válláról a saját maga létezési módjáért
viselendö felelösség terhe. Mivel azonban az ember, egyedül magára utalva, még
maximális becsületesség és személyiségének legintenzívebb bevetése ellenére sem
képes végleges érvényü értelemre lelni, ezért a filozófálás utolsó lépésével túltör az ember
bensö világán is, hogy dogmatizmus nélküli, korántsem végleges racionális tudáshoz
elvezetö módon megbizonyosodjék az abszolútumról. E három feladatnak megfelelöen
Jaspers elsö nagy filozófiai müve (Philosophie, 1932) a világban való orientációra, az
egzisztencia megvilágosítására és metafizikára tagolódik.
a) Orientálódás a világban (Weltorientierung)
A világban orientálódó gondolkodáson Jaspers az összességét érti mindazon tudati
folyamatoknak, melyek általános érvényü ismereteket céloznak meg. A tudományos
orientálódás a világban kizárólag ezeknek a közegében mozog. A filozófikus orientálódás
a világban ezzel szemben azt igyekszik szemünk elé tárni, hogy ez a gondolkodás a maga
tárgyi kategóriáival nem a tulajdonképpeni létet képezi le, hogy az, amit mi tudhatunk, nem
a lét maga (das Sein an sich). Ez az alapgondolat egybeesik Kant teoretikus filozófiájának
alapgondolatával. Kifejtése során azonban Jaspers más úton jár, mint Kant, mint ahogy a
célja is más azzal, hogy elvezet a megismerés határaira. Míg Kant felfogását arról, hogy
az általános érvényü tudás nem alkalmazható a magukban való dolgok (Dinge an sich)
világára, racionális bizonyítással kísérelte meg elfogadhatóvá tenni, Jaspers már a töle
alkalmazott módszerrel túllép a racionalitáson, mivél nála Kanttal ellentétben azt sem
tudhatjuk, hogy min múlik a valóságos világ megismerhetetlensége, hiszen ez a tudás az
önmagában való lét megismerhetetlenségének okát illetöen maga is a létre vonatkozó
cáfolhatatlan tudás lenne. Logikus megokolás helyett Jaspers a tudás legkülönbözöbb
területeiröl számos példát ragad ki, hogy ezekkel kimutassa a tudás tényszerü határait.
Ennek kapcsán rendszerint dialektikus eljárással él: kiindul egy bizonyos fogalomból,
elemzi azt és megmutatja, mely ponton követel az adott fogalom szükségszerü
kiegészítést. Ha ez a kiegészítés megtörtént, kimutatja, hogy ez azt, ami döntö, épphogy
nem találja telibe, hogy az valójában azon túl helyezkedik el, ami ezekkel a fogalmakkal
megragadható. Így pl. ha a lét lényegét kutatom, a lét sok formája van adva a számomra:
holt és élö, dologi és személyi, ideális és reális, stb. Mindez tárgy számomra, tehát a
tárgyi lét kategóriája alá esik. Ezzel a tárgyi léttel azonban a lét teljessége korántsincs
kimerítve; én mindig szembenállok mindezekkel a tárgyakkal, mint olyasvalami, ami nem
tárgy. Akkor is, ha megkísérlem, hogy megragadjam önmagamat, jelen vagyok mint én,
ami számára tárggyá válok. A tárgyi létnek ez a szükségszerü korrelátuma az én-lét vagy
alanyi lét. A létet magát e kettövel nem találom telibe. Ha megkísérlem megragadni a létet
mint olyant (das Sein an sich), akkor mihelyt figyelmem középpontjába helyezem,
számomra való tárggyá teszem s ezzel a tárgyi lét szintjére fokozom le. Így hatja át
egymást a három létmód: a csak határfogalomként felfogható magában-való-lét
(Ansichsein), a viszonylagos tárgyi lét és a tárgyiatlan én-lét, anélkül, hogy sikerülne
bármelyiküket abszolútként tételeznem.
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Ezen az egy példán a sok közül, melyet Jaspers a világban való orientáció kapcsán
elemez, azt akartuk megmutatni, hogyan próbál meg Jaspers elsö lépésként bevezetni
egy gondolati örvénybe, melyböl semminö racionális tudás nem vezet kifelé. Ennek során
tanúbizonyságot tesz rendkívüli képességéröl arra, hogy egyre újabb oldalak felöl
ébresszen a határok tudatára. Ezen eljárás célja azonban nem az, ami Kantnál, ti.
bizonyos ismeretelméleti alapkérdések megoldása, hanem a világ belsö
ellentmondásosságának, diszharmóniájának, kérdésességének feltárása, melyben a
magányosan gondolkodó ember akaratán kívül felderíthetetlen szituációkba kerül, anélkül,
hogy általános érvényü ismeretekben megnyugvást találna. Azt, ami a döntö: a mástól
nem
helyettesíthetö egyént a maga individuális egyszeriségében a tudományos
megismerés éppenséggel elnyomja és kikapcsolja; címzettje ugyanis soha nem az egyén
mint olyan, hanem a helyettesíthetö én, más szóval az értelemnek azon rétege az
emberben, melyet másokkal megoszt, melyre vonatkozóan tehát az emberek egymás közt
tetszés szerint kicserélhetök. Innen az is, hogy csupán az ember felületi szférája, mely az
általános kategóriák megtestesítöje, képes a tudományos megismerés eredményeiben
megnyugvást találni, nem pedig az ember helyettesíthetetlen magva.
Ha a világ mibenlétét illetöen objektív tudás nem érhetö el, akkor egyetlen zárt
filozófiai rendszer sem tud teljességgel kielégítö lenni. Jaspers két formáját említi az
effajta “lezáruló világorientációknak”: a pozitivizmust és az idealizmust. Az elöbbin
mindazon lét-tanokat érti, melyek azonosítják azt, ami önmagában létezik (das
Ansichseiende) a tárgyi létnek valamilyen alakzatával, mindent a kauzalitás kategóriája alá
tartozóként fognak fel, megismerhetetlent nem ismernek el s ideálnak azt tekintik, hogy
minden könnyen létrehozható legyen. Az idealizmus a maga részéröl az egész létet a
szellem létével azonosítja, a szubjektumot elönyben részesíti az objektivitással szemben,
csupán az idea létének tulajdonít igazi valóságosságot, minden egyébnek ezzel szemben
csak oly mértékben, amennyiben részesedik abban, és végsö soron mindent a teljes
tökéletesség állapotában leledzönek tart. Közös mindkét világnézetben, hogy csak az
általánost és az egészet fogadják el voltaképpeni létként, az individuálist és az egyest
viszont vagy általános erök puszta konstellációjaként értelmezik vagy a mindent magába
ölelö egyetlen egész önállótlan tagjaként. Mind a ketten összecserélik a csak a saját feje
után menö és ilyesként értéktelen individuumot az egyes ember egzisztenciális magvával,
úgy vélik, elvben mindent tudnak és illúzív igazságbirtoklásukkal elállják a nyitott pillantás
útját a rejtélybe és a le nem zárt valóság félelmetességébe, általános törvényeket állítanak
az egzisztencia történelmileg egyszeri szituációban meghozott felelösségteljes
döntésének helyébe.
E két szellemi világbeállítódottság elvetésében különös egyértelmüséggel válik
nyilvánvalóvá a fordulat, melyet az egzisztencia filozófiája a valóság értékelésében jelent.
Nem az általános, az örök, a törvényszerü, a tartammal rendelkezö az, ami voltaképpen
létezik (das eigentlich Seiende), hanem egyedül az lényeges, ami történelmileg egyszeri,
egy adott szituációhoz van kötve, ami irracionális, szabadságon alapuló döntés folytán jut
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érvényre. Ahhoz viszont, hogy pillantásunk szabaddá váljék az egyetlen pozitívum, az
egzisztencia számára, annak megismételhetetlen különösségében, mindenek elött szét
kell törnünk ama illúziónkat, hogy a világ mibenlétét tekintve zárt valami, mely egészet
alkot és befejezettségében tökéletes; az igazából létezö ember számára ugyanis, akiben
az egzisztenciális valóság önnön tudatára ébredt, nem létezik olyasmi, mint a világ
mindenoldalú érthetösége, a lét abszolút érvénnyel rendelkezö tagolódása, az értékek
objektív rangsora, az állam és a társadalom komplikáltan kieszelendö optimális
berendezkedése. A világ diszharmóniáját illúziómentesen fel kell, hogy fogtuk légyen,
hogy a töle okozott kielégítetlenség állapotából sor kerülhessen az ugrásra az
egzisztencia irányában.
Ilyeténképpen a filozófia elválik a tudomány minden formájától. Míg mindenfajta
tudomány meggyözö tudást tüz ki célul maga elé, a filozófia túllép mindazon, ami
általánosan megismerhetö; míg az kizárólag a behelyettesíthetö értelemhez fordul, ez a
behelyettesíthetetlen egyénre appellál; míg magának a tudósnak a számára
önbevetésének mélyebb oka nincsen adva, a filozofáló ember épphogy egész
tevékenységének végsö forrása felöl igyekszik megbizonyosodni;
míg ott csak
személytelen vita zajlik egy adott dologról, itt a cél az, hogy az általánoson keresztül
embertársamat bensö fellendüléshez segítsem hozzá; míg a tudományos kutatás
szakadatlan, generációkat áthidaló folyamat, a filozófia a maga munkáját mindig elölröl
kezdi és már az egyes emberben végérvényes lezárásra tör; míg a tudomány tulajdonként
rendelkezésünkre álló tudást keres, a filozófia radikális továbbkérdezése széttör minden
vélt tulajdont és visszalöki a kérdezöt a totális otthontalanságba.
De a szellem két másik formájától is, ti. a müvészettöl és a vallástól, melyek szintén
a lét problémájával küszködnek, a filozófiát mély szakadék választja el. A müvészet ugyan
közvetlen beteljesülést okoz, amilyent a filozófia sohasem tud nyujtani, neki azonban ez
csak egy második világban sikerül, amely el van választva a valóságostól; ebbe az ember
annál vigasztalanabbul és elhagyatottabban tér vissza, minél mélyebb volt a müvészi
élvezet; a reális világban ugyanis a szépség cserbenhagyja s az élet magára marad. Az
élettöl távollévö megvalósulás helyett a filozófia nem egy második világot akar felépíteni,
hanem a gondolatot akarja átültetni hamisítatlan döntésbe.
Ugyanígy kell a filozófiának harcban állnia a vallással is, melyben az igaz
emberlétnek legfeljebb azonos jogú, de mégiscsak teljesen más módját képes csak
megpillantani. Míg ugyanis a vallás történelmi kinyilatkoztatásra hivatkozik, az egyház
közösségébe való belépést és engedelmességet követel meg, az imádságban s a
kultuszban az istenséggel reális viszonyba lép és azt állítja magáról, hogy az egyedül
érvényes, abszolút igénnyel rendelkezö objektivitást képviseli, a filozófus számára nincs
olyan történelmi esemény, melyet egyértelmüen elönyben kellene részesíteni, mert
számára minden az egyetlen abszolútum nyelvévé válhat. Nem ismer kötelezö erövel bíró
közösséget sem, hanem úgy tekinti magát, mint aki a magával azonosult lét
önállóságában él, együtt más egzisztenciával, akivel / mellyel a szeretetteljes
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kommunikáció viszonyába lép; nem lát semmi lehetöséget arra, hogy különféle, tetszés
szerint reprodukálható viszonyokba léphessen a rejtett istenséggel: mindent határtalanul
kérdésessé tevö beállítódottsága miatt nem is ismer el semmit végérvényes
objektivitásként és nem hisz a túlvilági életben való olyas elmerülésben, mely ne az aktív
evilági önbevetés alakját öltené magára, olyan Isten iránti szeretetben, mely ne az egyes
ember iránti szeretetben valósulna meg.
b) Az egzisztencia megvilágosítása
Míg a világban való filozófikus orientálódás elhatárolta a filozófiát a szellemi lét
egyéb formáitól és elvezetett a megismerhetöség határaihoz, az egzisztencia
megvilágosítása megkísérel serkentö szándékkal közvetlenül az egyes emberhez fordulni.
A tudományos gondolkodást ez nem helyezi hatályon kívül és nem tólja lényegtelenként
végérvényesen félre. Valójában az egzisztenciát megvilágosítani igyekvö folyamatnak újra
meg újra a világban való orientálódás közvetítésével kell lezajlania. A határtalan tudni
vágyás a filozofálás immanens princípiuma, mely nem ugorható át. Mindig megismételt
próbálkozások keretében arra kell törekednie a filozófusnak, hogy fogalmakra épülö tudás
formájában megragadja az egyetlen egészet, hogy e törekvés kudarca során
megvalósítsa az ugrást az egzisztencia irányában.
Mit jelent Jaspersnél az “egzisztencia”? Egy helyütt az áll, hogy “egzisztencia”
filozófiai nyelven pontosan azt jelenti, amit mitikus nyelven a “lélek” jelent.
Tulajdonképpeni definíciót azonban sehol sem találunk és Jaspers szerint nem is
állíthatunk fel, mivel egzisztenciáról nem lehet tárgyi értelemben beszélni, hiszen
voltaképpen egyáltalában nem szabadna az egzisztencia alakot használnunk, minthogy
“egzisztencia” mint egy nem fogalma (Gattungsbegriff), melynek (véletlenszerü) egyes
példányaiként a különbözö egzisztenciák lépnének fel, nem létezik. Egzisztencia ugyanis
csak történelmi találkozás során, más egzisztencia számára “van” s nem egy
tudományosan beállítódott tudat számára. Ennek ellenére a világossá tétel céljából
megkísérlünk egy megközelítö fogalommeghatározást. Így tehát azt mondhatjuk:
Egzisztencia az ember feltétlen és abszolút individuális magva, mely racionális
fogalmakba nem szoríthatóan s így mint olyan közölhetetlenül kíséri mint lehetöség a
puszta létezést, mellyel az ember élhet vagy mellyel szemben csödöt mondhat.
Egzisztencia az ember azonossága voltaképpeni valójával (das eigentliche Selbstsein),
melynek szabad és feltételek nélküli döntés alapján kell mindig is még megvalósítania
magát.
A hangsúly a feltétlenségen és a lehetségességen van. Az elöbbiben az foglaltatik,
hogy egzisztencia csak abban a pillanatban válik az emberben valósággá, amikor
rendelkezik az öt teljességgel eltöltö bizonyossággal: ezt ténylegesen én magam akarom,
ez az örökkévalóság számára történt, itt abszolút érvénnyel került valami eldöntésre. A
feltétlenség e mozzanatát Jaspers azáltal még különösen aláhúzza, hogy egzisztencia
csak a transzcendenciához (azaz az istenséghez) viszonyulva “van”, amelyröl az ember
tudja, hogy csak rajta keresztül részesül az egzisztencia ajándékában. A lehetségesség
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utalás arra, hogy az egzisztenciális lét az ember tényszerü létezésével korántsincs már
adva, hanem még megvalósításra szorul. Ezért mondja Jaspers, hogy az emberi létezés
maga még nem egzisztencia, hanem az ember a maga létezése révén potenciális
egzisztencia. A lehetöség mozzanata, mely már Heidegger filozófiájában központi
szerepet játszik, itt ismét feltünik. Míg azonban Heideggernél az ember mint olyan az új,
ontológikus perspektivában az egzisztenciáléktól meghatározott állapot fényében s ezzel
lényegét tekintve a lehetségességtöl jellemezve jelenik meg, Jaspers megtartja az
emberre vonatkozó tudományos elmélkedése során a kategoriális szemléleti módot és
csak azt, amit Heidegger “valós egzisztenciának” (eigentliche Existenz) nevez, használja
fel – mint puszta lehetöséget – megkülönböztetö jegyként a tárgyilag megragadható
létezéssel szemben. Ezért Jaspers filozófiáját e vonatkozásban kifejezettebb irracionalitás
jellemzi, mint Heideggerét. Heidegger ugyanis képes volt még magának az
egzisztenciának a kezelésére, mégpedig azáltal, hogy az egzisztenciának kategóriákkal
(az objektív lét meghatározó jegyeivel) történö fogalmi körülírását egzisztenciálékká
alakította át. Jaspers viszont teljesen lemond az egzisztencia tárgyi meghatározásáról, így
nála a kategóriák egzisztenciálékká alakításának kérdése egyáltalában fel sem merül.
Ha az egzisztencia mint olyan fogalmilag nem határozható meg, hogyan lehet akkor
egyáltalán filozófikusan beszélni róla és mi célja van e beszédnek? A cél nem az, hogy az
egzisztencia megvilágosítása során általános érvényü kijelentések hangozzanak el a
létezö dolgok egy fajáról (mint még a tudomány evilágban orientáló gondolkodásában),
hanem hogy felhívás hangozzék el a potenciális egzisztenciához az emberben. Ennek az
egzisztenciát megvilágosító vagy arra appelláló gondolkodásnak tehát, mivel nem
olyasmire vonatkozik, ami mindenkitöl belátható, új gondolkodási módszereket kell
találnia. Ezen a ponton felvetödik egy nagy probléma, melynek a megoldásán már
Kierkegaard és Nietzsche hiába fáradoztak: az egzisztencia közvetítésének problémája. A
hamisítatlan egzisztenciát jelzö, mindent átható bizonyosságot tárgyi kategóriákkal
kifejezni nem lehet. Más emberhez azonban csak általános nyelvi szimbólumokkal és
fogalmakkal tudunk szólni. A másik felé irányuló szellemi folyamatnak ezért a maga
szokásos értelmét teljesen meg kell változtatnia. Az egzisztenciát megvilágosító
gondolkodásnak mintegy kétfajta szárnycsapással kell a másik felé szállnia: az egyik
szárny az általános fogalmiság, mely a gondolkodásnak mint gondolkodásnak a tartozéka,
a másik az ezzel együttlendülö egzisztenciális léttudat. E két mozzanat összetalálkozása
az, ami lényeges, csak ez különbözteti meg az egzisztencia megvilágosítását a lélektan
minden fajától, a szellemtudományhoz tartozó megértö pszichológiától is.68 Magának az
egzisztenciának a kifejezése lehetetlen, mert a megvalósított egzisz- tencia mint olyan
nyelv nélküli; a puszta, általános kategóriákban zajló beszéd egzisztenciális szempontból
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Megérteni csak motivácionális összefüggéseket lehet. A megértés ezért elválaszthatatlan a kauzalitástól
és a szabadsághiánytól. Emiatt jelent minden megértés mindig megbocsájtást is; hiszen átláttuk az okokat,
amiért az adott cselekedet szükségszerü volt. Az egzisztencia megvilágosítása ezzel szemben épphogy
megterhelni igyekszik az embert annak a felelösségnek a tudatával, amelyet létéért voltaképpen vállalnia
kell.
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nem igaz, mert nem teszi érezhetövé a potenciális egzisztenciát magát, hanem
tudományos, pszichológiai megfogalmazás útjára téved, mely nem a másik emberhez
fordul annak egyszeriségében, hanem az ember behelyettesíthetö értelmi rétegéhez (az
“általános tudathoz” [Bewusstsein überhaupt], ahogy Jaspers Kant terminológiájához
kapcsolódva kifejezi magát). Ez az oka annak, hogy Jaspers számára – aki filozofálása
során egy csak rá jellemzö, különös, Heidegger nyelvével összehasonlítva mégis sokkal
könnyebben érthetö nyelvet talált ki, melynek megragadó áttetszösége az ember elött
csak müveibe való huzamosabb elmélyülés után nyílik meg – oly fontos a nyelvi kifejezés,
ugyanis épp a megfogalmazás, a kérdésfeltevés módján és a gondolatok megválasztásán
keresztül kell, hogy kicsiholódjék az emberböl a valójával azonosuló lét (Selbstsein)
szikrája.
Három különbözö módon kísérli meg Jaspers, hogy olyan kijelentésekhez jusson,
melyek megvilágosítják az egzisztenciát. Az elsö hasonló a világban való filozófikus
orientálódás módszeréhez: a tudás határaihoz való elvezetés teszi ki, ahol csak abszolút
üresség tátong. Itt hangzik el a felhívás, mely a potenciális egzisztenciát van hivatva
elérni. A második módszer a pszichológia, a logika és a metafizika objektív, tárgyi
fogalmait felhasználó diskurzus, miknek kapcsán az általános kategóriákban való
megragadás veszélye körkörös érveléssel, logikus ellentmodással és paradox
megfogalmazásokkal ismét eltüntethetö. A harmadik módszer egzisztenciális szignumok
alkalmazásában áll, mint pl. “egzisztencia”, “az ember valójával történö azonosulás”
(Selbstsein), “szabadság”, stb., melyeket mint olyanokat nem szabad magunkévá tennünk,
mivel általános értelemben nem létezik egzisztencia, szabadság, történetiség, csak az én
egzisztenciám, szabadságom, történetiségem. Az általánosság útjára való
eltévelyedésnek elejét veendö, Jaspers ezért az egzisztencia megvilágításában mindig a
személyes én-alakban beszél. Természetesen ennek ellenére sokkal nagyobb az
egzisztenciát megvilágosító kijelentések félreértésének veszélye, mint a tudományos
megismerés esetében. Amíg ugyanis az utóbbi esetben félreértésröl csak akkor van szó,
ha a fogalmakat más értelemben fogjuk fel, mint amit definíciójuk elöír, itt ez már akkor
adva van, ha az egzisztenciális lét a másik emberben nem kezd rezonálni.
Az egzisztencia megvilágításának tartalmi keresztülvitelét illetöen Jaspers
elsösorban négy vonatkozásban különbözik Heideggertöl. Elöször is Jaspers, mivel
feladata Heideggertöl eltéröleg nem egy meghatározott metafizikai probléma
megtárgyalása, sokkal szélesebb empirikus alapból indul ki, amennyiben a pszichikai
tényezök egész sorát hozza fel példaként, hogy azokat a voltaképpeni egzisztenciális lét
eltévelyedéseiként tegye értelmezhetövé vagy hogy belölük kiindulva utaljon a lehetséges
egzisztenciális lét felé vezetö útra. Továbbá nála, Heideggerrel ellentétben, aki
elöszeretettel foglalkozik az ember jobbára ijesztö mélységeivel, elötérbe lépnek az
egzisztencia napfényes oldalai is, így pl. a szabadság, a (produktív) fantázia, a szeretet.
Egy további különbség a közösséghez füzödö viszonnyal kapcsolatos.
Heideggernél ugyan a másokkal való együttlét (Mitsein) az ember egyik alap145

egzisztenciáléja, a voltaképpeni egzisztencia azonban a halál felé elörefutó és afelé
felnyíló határozottságban (in der vorlaufenden Entschlossenheit) valósul meg az abszolút
egyedüllét állapotában. Jaspersnél ezzel szemben az ember a maga voltaképpeni
valójához csak más egzisztenciával folytatott szellemi kommunikáció keretében tud eljutni,
minek kapcsán tudományos vonatkozásban az a paradoxon áll elö, hogy a “két”
egzisztencia nem létezett még egymás számára való és egymáson keresztül való létük
elött, megvalósulásuk azonban nem is fogható fel pusztán egzisztencia nélkül létezö
egyének közötti kölcsönhatás eredményeként. Az egzisztenciális kommunikációban a
magam igazi valójával azonosuló létem (das eigene Selbstsein) “szeretetteljes harcban”
áll a másik embernek az ö igazi valójával azonosuló létével (mit fremdem Selbstsein);
mindegyik egzisztencia maradéktalan nyitottságért küzd. Ebben a harcban, mely nem
ismer gyöztest, történik meg az egzisztencia megnyilvánulásának és önmegvalósításának
csodája. Csak ebben a közösségben, a másik egzisztencián keresztül és azzal
egyidejüleg képes az egzisztencia elérni önmagához. Majdnem minden emberek közti
kapcsolatban, még az uralkodásban és a szolgálatban is, csakúgy, mint a politikai
érintkezésben, a kezdetben külsödleges viszony egzisztenciális kommunikációvá
mélyülhet. A filozofáláshoz a kommunikáció teljességgel nélkülözhetetlen; hiszen
magányosan filozofálni nem lehet. Minden filozófikus igazság a kommunikációból ered. Az
önmagukkal azonosult emberek szeretetteljes harca nem hagyja azonban figyelmen kívül,
hogy számunkra a lét egésze töredezett és ezért nem vezet végleges és tudható
igazsághoz. Az egzisztenciális kommunikáció ezért egyben kifejezése annak, hogy az
igazság az idöbeli létezésben kiteljesíthetetlen.
A negyedik és talán legdöntöbb különbség Heideggerrel szemben abban áll, hogy
az egzisztencia megvilágosítása egzisztencia-filozófiai vonatkozásban sem tudja
kimondani az utolsó szót, mert Jaspers szerint még az ember minden feltétel nélküli
magva sem képes valamiféle végsö értelem megvalósítására. Ezért Jaspers szemében a
filozofálás arra törekszik, hogy ismételten áthágjon az evilági léten, mégpedig
radikálisabban, mint ahogy az az egzisztencia megvilágosítása során megtörtént, s ezt a
célból, hogy megbizonyosodjék az abszolútum felöl, tehát afelöl, amit a vallásos
gondolkodás “Isten” névvel illet és amit Jaspers “transzcendenciának” nevez.69
A tárgyi gondolkodásból való kivezetés és annak átváltoztatása a potenciális
egzisztenciához intézett felhívássá a kauzálisan meghatározott világból a szabadság
birodalmába vezetö átmenet révén valósul meg, melyben az ember önmagát paradox
módon Münchhausenként éli meg, aki saját üstökénél fogva húzza ki magát a semmi
mocsarából az emberhez méltó létezésbe (Dasein), az átmenet révén az empirikus
tudatból az abszolút tudatba (szeretet, hit, fantázia), a céloktól vezérelt cselekedetektöl a
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A “transzcendencia” terminus az istenséget van hivatva kifejezni, mint az abszolúte mást a világ s így
az egzisztencia létével szemben. Ebben a jaspersi metafizika erös teisztikus beütése válik nyilvánvalóvá,
minek kapcsán azonban hozzá kell füznünk, hogy Jaspers maga a “teizmus” kifejezést feltehetöleg csak
mint filozófiájának mitikus nyelven való jellemzését hagyná jóvá.
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célirányosság nélküli, feltétlen cselekedetekhez (pl. öngyilkosság, vallás, filozófia) és a
történelmi világ-helyzetekböl a határszituációkba. Elsösorban az utóbbiak játszanak
Jaspersnél döntö szerepet, mert különös nyomatékkal érvényesül bennük az egzisztencia
filozófiájának alaphangulata. Határszituációkon Jaspers oly szituációkat ért, mint a halál, a
szenvedés, a harc, a vétkessé válás, melyekben teljesen váratlanul ránktör a puszta
létezés (Dasein) egész kérdésessége, melyekbe értelmünkkel, mint végsö falakba
ütközünk anélkül, hogy keresztül tudnánk hatolni rajtuk, melyeknek a tövén egész vélt
tudásunk Istenröl, a világ értelméröl, az objektív értékekröl, kötelességeinkröl összeomlik
és mi abszolút egyedüllétünk tényével s legsajátabb döntésünk szükségszerüségével
szembesülünk. E falaknál megmutatkozik a veszély annak a számára is, aki már eleve el
akar jutni a lényével való azonosság hiteles állapotáig (zur Eigentlichkeit des Selbstseins):
A kiindulópontot a puszta élet vagy létezés (Dasein) alkotja. A tapasztalat, hogy a
kielégülést és élvezetet hajhászó merö létezni-akarás célját nem éri el, továbbá a ránktörö
határszituációk félelmetessége ráébreszti az embert arra, hogy a lét e módja árulást jelent
a mélyebben fekvö potenciális egzisztenciával szemben. Ha az ember ennek a kívánalmát
felelösségtelien magáévá teszi, akkor az ílymódon a puszta vitális élni-akaráson túllépni
szándékozót nyomban egy újabb alternatíva fenyegeti: hogy vagy végül is egyfajta
kalibába húzódik vagy nihilista módra kétségbeesik. A metafizikus szorongás, mely arra
készteti, hogy szilárd támaszt keressen magának, csakúgy, mint a többi határszituáció
afelé tereli a voltaképpen magával azonosulni szándékozó embert, hogy racionális kalibát
ácsoljon magának, kibélelve objektív cselekvési maximákkal, Isten létére vonatkozó
bizonyítékokkal s effélékkel, melybe bármikor be tud bújni s így képes átvészelni a
határszituációk ráözönlö hullámait. Ha az ember átlátja ezen eljárás bensö
öszintétlenségét és ha nyitottsága minden lezáruló világképet széttör, akkor második
veszélyként a szkepszis, az elkötelezetlen relativizmus vagy a világot tagadó nihilizmus
válik fenyegetövé. Mindkét veszély megvalósulása árulás az egzisztenciális léttel
szemben, melyben az ember tudatosítja magában, hogy döntése korántsem közömbös,
hogy ö fontos tényezö, anélkül, hogy racionális érveléssel meg tudna bizonyosodni
cselekvésének szükségszerüségéröl és mélyebb értelméröl. Ezen a ponton különös
egyértelmüséggel válik láthatóvá az emberi lét egzisztenciális problematikája: a
magányosan önmagára utalt embernek minden pillanatban döntenie kell. Már az a tény,
hogy nem követ el öngyilkosságot, hanem tovább él, állandóan ismétlödö ös-döntés
önnön léte felöl. A döntés egyértelmüsége szükségessé tenné, hogy az ember
maradéktalan bizoonyossággal rendelkezzék a szituáció felöl, amelyben leledzik, hogy
pontosan tudja, hányadán áll önmagával és a világgal; de éppen erre nem képes
sohasem. Ebben áll az emberi élet paradoxonja: olyan elöfeltétellel rendelkezni, amely
sohasem valósul meg. Ezért nem meglepö az sem, hogy áldozatául esik az említett két
alternatíva egyikének vagy legtöbbször visszasüllyed a problémátlan, merö élniakarásba.
A hiteles létü (eigentlich seiend) ember azonban magáévá teszi azt, ami feltétlen érvényü,
annak ellenére, hogy megéli a világ abszurditását; tudatában van annak, hogy abszolúte
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felelös azért, amit tesz és amilyen, noha jellemét nem ö alkotta és nem kérdezték volt
meg, hogy akar-e a világon lenni; vállalja az elhatározás veszélyét a világ mindenoldalú
irracionalitása és érthetetlensége ellenére; bizonyos abban, minden attól függ, hogy
milyen a tartása és magatartása, noha ö a maga számára a legtávolibb valami; tudja, hogy
az önmagával való azonosulás lényeges, de hogy ez annál inkább kicsúszik befolyása
alól, minél intenzívebben reflektál önmagára.
Hozzájárul még ehhez, hogy az egzisztenciális fellendülés nem végleges valami,
hanem állandó harcban újra meg újra kivívandó. Az ember nem tudja hiteles
önazonosságát egyszer s mindenkorra elnyerni, hanem csak átmenetileg, s utána ismét ki
van téve annak az állandó veszélynek, hogy elért nívója alá süllyed és átadja magát az
egzisztencia nélküli létezésnek. Itt megemlítendö az egzisztenciális filozófia egy további
alapvonása, annak Jasperstöl képviselt formájában: az egzisztencia történetisége. Ez, úgy
tünik, mindenek elött azon az egyszerü tényen alapszik, hogy egyfelöl minden emberi
létezés (Dasein) idöbéli, másfelöl az egzisztencia az emberi létezéstöl elválaszthatatlan,
tehát emberi létezés nélküli egzisztencia lehetetlenség. Az egzisztencia azonban, mint
tudjuk, noha emberi léthez kötött, egyben mégis végtelenül több annál. Az emberi létnek
mint olyannak a történetisége nem jelentene egyebet, mint e lét idöbeliségét: létrejöttét,
felnövekedtét és elmúltát. Ettöl – de a szellem történetiségétöl is, mely kialakulása során
önmagának tudatára ébred – élesen elválik az egzisztenciális történetiség, mely az
idölétben több, mint idölét: kiteljesedett idö vagy beteljesülés azáltal, hogy az adott
pillanatban örökké jelenvalóvá válik a lét (Sein). Az egzisztenciális töreténetiség ezért nem
írható körül másként, csak az idöbeliség és örökkévalóság egységének paradox
gondolatán keresztül.
A puszta bensö eröfeszítés és készség önmagában azonban nem elegendö a
hiteles önazonosság eléréséhez. Mint ahogy a valómmal történö azonosulás
(Selbstwerden) csak egy másik ember közvetítésével foganatosulhat, akivel én mint
egzisztencia bensö kommunikációba lépek, ez az azonosulás végsö soron egyben úgy is
jellemezhetö, hogy ajándékként kapom önnön valómat (Selbstgeschenktwerden), ami
csak akkor válik valósággá, ha részt kapok egy abszolútumból, mely nélkül az egész világ
közömbös semmiség lenne. “Egzisztencia csak transzcendenciára vonatkoztatva létezik”,
így Jaspers, és ezzel az jut kifejezésre, hogy az immanencia birodalmán belül – és ahhoz
nemcsak a lezáratlan világ tartozik, hanem az attól elkülönülö potenciális egzisztencia is –
semminö végsö értelem-megvalósulás nem lehetséges, kivéve, ha valami
transzcendensböl és abszolútból egy sugár áttör az immanencia e szférájába (v.ö.
azonban az immanencia lejjebb, ti. a Mindent Átfogó filozófiáján belül vázolandó másfajta
körülhatárolását).
c) Metafizika
Mint ahogy a lelket tárgyazó filozófikus tudományt az egzisztencia
megvilágosításával kellett behelyettesíteni, úgy egy filozófikus isten-tan helyére, mely
általános érvény igényével lép fel, filozófiai metafizikának kell lépnie, mely leírja, hogyan
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képes az egzisztencia fellendülni a transzcendens Egyhez, minden lét eredetéhez. Ez az
abszolútumhoz való felemelkedés három formában történhet meg: a világi tartalmak
áthágása révén, melyeket a gondolkodás kategóriáival ragadunk meg, a
transzcendenciához füzödö egzisztenciális kapcsolatok felvétele révén és az abszolútum
sifrjeinek kibetüzésén keresztül. Az istenséghez való viszonyulás mindezen fajai azonban
oly természetüek, hogy bennük semmi sem rögzíthetö egyszer s mindenkorra,
végérvényes tudás nem érhetö el, a tulajdonképpeni lét keresése nem jut végsö
nyugvópontra. Mint ahogy az egzisztenciáért folytatott harc sohasem zárul le, úgy a
transzcendenciához történö fellendülést is mindig újból végre kell hajtanunk, mert az maga
csak tünékeny alakban válik megragadhatóvá. A profetikus metafizikát, melyben az egyes
ember véli elhivatottnak magát, és a tudományos metafizikát, mely racionális érvelés útján
vezet el a minden lét alapjának gondolt istenséghez, Jaspers egyként elveti. Az elöbbi
tévesen azt hiszi, hogy képes az egzisztenciális pillanatban a maga számára kiküzdött
istentudatot általánosan érthetö nyelvre fordítani és objektív érvényü igazságként
meghirdetni, az utóbbi az embernek mint behelyettesíthetö értelmi lénynek (“az általános
tudatnak”) azt akarja nyujtani, amit csak az önmagával azonosulás szabadsága tudhat
magáévá tenni. Jaspers szerint csak az a metafizika lehetséges, mely magáévá teszi a
múltat: ez életet visz a történelmileg ránkhagyományozott metafizikába, amennyiben
kihallja belöle a transzcendencia hangját. Metafizikai rendszerek újólagos kigondolásához
ezzel szemben, ami száz évvel ezelött még lehetséges volt, a becsületesen filozofálónak
ma hiányzik a naivitás. A hagyományos metafizika történelmi magunkká tételén kívül a
metafizikus beállítódottságnak csak az említett három módozata lehetséges:
A világon való áthágás hasonlóságot mutat az ún. “negatív teológiával”:
kategóriákat, melyek igazság szerint csak az immanens lét meghatározott formáira
alkalmazhatók, átvisz az abszolútumra, az ennek kapcsán elkövetett hibát azonban ismét
kiküszöböli a kategória visszavonása vagy az ellentett kategória egyidejü alkalmazása
révén (pl. úgy, hogy a transzcendenciát egyszerre mint az abszolút esetlegeset és az
abszolút szükségszerüt fogja fel). Ílymódon a logikai ellentmondás, a körkörös érvelés és
a visszavonás, azaz csödöt mondó gondolati müveletek útján lehetségessé válik, hogy az
abszolútum közvetve megvilágosodjék és pillanatokra jelenvalóvá legyen.
Mivel az abszolútum végleges alakban sohasem ragadható meg, ezért nem
lehetnek a potenciális egzisztenciának a transzcendenciához füzödö viszonyulásai sem
egyértelmüek valaha is: a dac, az odaadás, az Istentöl való elhagyatottság dialektikusan
váltakozó beállítódottságok vele szemben, de nincs olyan egzisztenciális viszonyulás,
melynek a számára az istenség kilépne rejtettségéböl. Az ellentmondásos feszültséget
egzisztencia s transzcendencia között (die Spannung zu ihr), valamint a világ
szétszakadtságát e viszonyulás nem szünteti meg.
A transzcendencia sifrjeinek olvasásán Jaspers az abszolútum rejtjeles
beszédének meghalltát érti. Ez bármilyen világtartalom kapcsán kezdetét veheti, mert
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minden dolog áttetszövé válhat és utalhat a transzcendencia valamilyen rejtett
aspektusára.
A dialektikus feszültséget, mely az emberben egyfelöl abban nyilvánul meg, hogy
döntenie kell, de csak magányosan s igazi valójával történt azonosulása után, másfelöl
abban, hogy minden eddigi tudásán és hiedelmén igyekszik túllépni, Jaspers késöbb úgy
jellemezte, mint az egzisztencia és az ész közti feszültséget. Az ész az, ami ellentétben az
értelemmel, mely megelégszik a racionális tudással, mindent kétségbe von, a tudás
minden határán igyekszik túllépni, örökös nyugtalanságában az egység és az abszolútum
felé törekszik. Rá van utalva azonban az egzisztenciára, mint ahogy megfordítva az
egzisztencia rá van utalva öreá. Az ész egzisztenciális fundamentum nélkül esztétikus
játszadozássá, üres intellektuális aktivizmussá korcsosulna, az ész híján való egzisztencia
viszont dacos önlezárást jelentene minden nyitottsággal szemben (vö. a részletesebb
elemzést a következö fejezetben).
A létbe vezetö út nem egyenes és nem vezet semminö végérvényes
eredeményhez. Mindennek a végén újra meg újra ott áll megsemmisülése és értelmetlen
szétrombolódása annak, ami hiteles, pozitív és egzisztenciális nagysággal rendelkezö
volt. Ami mármost figyelemreméltó Jaspers metafizikájában, az az, hogy a világ abszolút
kérdésessége, ami a kudarcban nyilvánul meg, maga is a transzcendencia sifrjeként lép
fel. Az, hogy nála a kudarcé kell, hogy legyen az utolsó szó, azon alapszik, hogy a
tartósság, a maradandóság, az érvény az egzisztencia filozófiájának szemszögéböl hitel
nélkülinek és közömbösnek tünik. Az, ami maradandó, nem áll az igazi magaslat szintjén.
Ez csak a pillanat fellendülését jellemzi. A pontszerü kicsúcsosodás megmentésének
érdekében mindannak, ami lényeges, egyúttal el kell tünnie, azaz a kudarc irányában kell
elmozdulnia. Mivel azonban ebben a mozgásban a voltaképpeni lét szólal meg, a kudarc
egyben az abszolútum beszéde. Heideggernél hiányzott a kudarc fogalma, mert úgy tünt,
az idö maga a pillanatra korlátozódik. Jaspers ezzel szemben a világot illetöen megmarad
a kategóriákban való gondolkodás mellett és idön a folyamatos egymásutánt érti. Ha a
pillanat fogalmát az egzisztencia filozófiájában e kategória közegén keresztül szemléljük,
akkor az mint az idöben létrejövö és benne azon nyomban ismét meg is szünö
felemelkedés jelenik meg, azaz mint kudarc. A jaspersi metafizika a következö szavakkal
zárul: “Nem a sikeres véghezvitel élvezetében megmártózva, hanem a szenvedés útján,
pillantását az evilági lét könyörtelen arculatára függesztve és a kommunikáció során
megvalósult ön-azonosság feltétel-nélküliségében képes a potenciális egzisztencia azt
elérni, amit tervezni nem lehet és kívánni értelem-ellenes: a lét megélését a kudarcban.”
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2. A Mindent Átfogó léte és az igazság
a) A Mindent Átfogó modozatai
Jaspers második nagy filozófiai müvében, “Az igazságról” (Von der Wahrheit)
cimüben, elsösorban három mozzanat lép elötérbe: elöször is egy új fogalom, mely
filozofálásának egyenesen központi fogalmává növi ki magát, jelesen a Mindent Átfogó
(das Umgreifende) fogalma; másodjára az a jelentöség, melyre az ész (Vernunft) mint az
egzisztencia fogalmával szembenálló és azt kiegészítö fogalom szert tesz; és
harmadsorban Jaspers tendenciája arra, hogy minden lényeges filozófiai kérdésfeltevést
az igazság problémájának fényében szemléljen és e problémának rendeljen alá.
A Mindent Átfogó eszméje eredetileg a megismerés korlátozottságának
tapasztalatából születik meg: megélünk és megismerünk bizonyos dolgokat, ezek
azonban nem azonosak magával a léttel; felismerünk összefüggéseket világunk dolgai
között, de ezek is csak jelenségei a létnek és túlmutatnak önmagukon; a dolgokat ama
egész részeként fogjuk fel, mely tudásunk adott horizontját alkotja s melyben a dolgok
egymásba kapcsolódnak, de arra kényszerülünk, hogy ezeken a vélt egészeken
(horizontokon) újra meg újra áttörjünk, mert maga a lét számunkra lezáratlan marad és
minden irányban elvész a határtalanságban. Ha a létnek mint olyannak a keresésére
indulunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindazt, ami számunkra adva van s amiröl mint a
megismerés tárgyáról tudunk, valami további fogja át. Ez a Mindent Átfogó sem nem
tárgy, sem nem horizont, hanem az, amire minden tárgy és horizont magán túlmutatva
utal s ami ezekben csak jelt ad önmagáról.
Azt, amit Jaspers a Mindent Átfogón ért, elsö megközelítésben talán Kant tér/idöfelfogásának segítségével kísérelhetjük meg szemléletessé tenni: a tér és az idö Kant
számára nem tárgyai az érzéki megismerésnek, de mindaz, amit érzékileg megismerünk,
bennük jelenik meg. Ehhez hasonlóan a Mindent Átfogó Jaspers számára nem tárgya sem
az érzéki megismerésnek, sem a gondolkodásnak; minden tárgy azonban benne foglal
helyet. Filozofálás során Jaspers szerint a Mindent Átfogót keressük. Nem kereshetjük
azonban úgy, hogy túllépünk a horizontokon és azon, amik tárgyként megragadható: ez
esetben csak az üres rajongás hibájába esnénk. Meg kell maradnunk tudásunk világosan
tagolt talaján; de amennyiben filozofálunk, mindaz, amit tárgyilag tudunk, “áttetszövé” kell,
hogy váljék a Mindent Átfogóra nézve s végül mint tárgyi dolog el kell, hogy tünjék, mert
csak így ébredünk tudatára a létnek. Ha filozofálva abban, ami tárgyi, valami nem-tárgyit
veszünk észbe, akkor a rend tudható formáin keresztül áttörünk a voltaképpeni értelemmel
rendelkezö rend birodalmába. A tárgyilag tudott dolgok értelme ezáltal megváltozik és a
magunk létének s gondolkodásának mélysége megnö.
Mihelyt tartalmilag fényt próbálunk deríteni a Mindent Átfogóra, az hét módozatra
tagolódik. A lét, ami mi magunk vagyunk, Mindent Átfogóként négy módozattá válik szét:
az emberi létezésre mint evilági életre (Dasein), az általános tudatra (Bewusstsein
überhaupt), a szellemre és az egzisztenciára. A Mindent Átfogó, mely a lét maga,
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magában foglalja a világot és a transzcendenciát. S végül az ész: ez ugyan “bennünk” is
van, de kötelékét alkotja minden Átfogónak. Egy másik felosztás szerint a lét a maga
immanens formáiban (emberi létezés, általános tudat, szellem, egzisztencia)
szembeállítható a léttel, melyhez csak “transzcendáló ugrással” juthatunk el: az
egzisztenciával és a transzcendenciával, aminek kapcsán újfent az ész képviseli az
összefogó köteléket. Ezek a módozatok számunkra végsö kiindulópontokat jelentenek,
mintegy lét-tereket, melyeknek saját, egymásra vissza nem vezethetö struktúrájuk van.
Mindaz, ami egyikükben megjelenik, túlmutat önmagán arra a speciális Átfogóra, melynek
tartozéka; és ezen Átfogók mindegyike maga is túlmutat önmagán a többi Átfogó felé.
Az emberi létezés (Dasein): az emberi élet e világban annak minden testi
folyamatával és tudati történésével egyetemben. Létrejön és elenyészik, kielégülésre és
boldogságra tör, lét- és uralomvágy hajtja s mint ilyen fenyegetést jelent az emberi létezés
más egyedei számára, miáltal maga egyúttal a fenyegetettség állandó szorongásában él.
Mindig csak egyszeriként, egyedként valósul meg. Mindent Átfogónak azért kell
neveznünk, mert számunkra, emberek számára mindennek ezen emberi létezés
közegébe kell belépnie ahhoz, hogy egyáltalában számunkra valóvá váljék: testi érintés,
érzéki, érzelmi és gondolati elsajátítás révén. Átugorva az emberi létezést nem jutunk el
semmihez. Az állati létezéssel szemben az emberi tudatára ébred önmagának s így
specializálódott tudományos kutatás tárgyává válhat. Minden ember (alles Daseiende)
kezdetben úgy él, hogy létét megkérdöjelezés nélkül magától értetödönek tartja. De azt is
megtapasztalja, hogy önmagában létének végcélja nincsen, nem kerekedik egésszé;
mulandó, nyughatatlanul tántorog elörefelé, anélkül, hogy eljutna valamiféle
megvalósítható boldogságig vagy maradandó állapotig. Emberileg létezöként célját elérni
nem tudja. Az embernek ez az elégtelensége önmaga számára más eredetre utal, túl
önmagán, ami több, mint a pusztán emberi lét.
Az általános tudat (Bewusstsein überhaupt), ellentétben az egyes emberek
individuális tudatával, az egy és ugyanazon tudat valamennyi egyénített tudati
folyamatban, melynek a révén mindaz, ami van, egyáltalában tárgyilag megragadhatóvá
válik s melynek köszönhetöleg elméleti ismereteink, ám a nem-elméletiek is (pl. az
etikaiak és az esztétikaiak) általános érvényre tesznek szert. Az általános tudat határtalan
abban az értelemben, hogy mindazt átfogja, amire mint tárgyra egyáltalában
irányulhatunk. A specifikusan az általános tudatra jellemzö igazságérzék a mindenkire
nézve érvényes, logikailag szükségszerü igazságra reagál. Ezért az általános tudat
hatóköre egybeesik az általános érvényü megismerés lehetséges terjedelmével. De ez az
általános tudat is túlmutat önmagán afelé, amiröl már nem lehet mindenkire nézve
érvényes módon beszélni: afelé, ami megismerhetetlen, amivel szemben az általános
tudat igazságérzéke csödöt mond.
A szellem (Geist) az a Mindent Átfogó, melynek segítségével az ember saját
bensöségében, de a világban is megkísérel “egészeket létrehozni”. A szellemet ideák
vezetik. Ellentétben az általános tudattal nem jellemzi idötlenül általános érvény, hanem
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mindig történelmi jellegü és a létrehozatal, valamint a megértést célzó elsajátítás folyamán
mindig mozgásban van. Szemben az emberi léttel nem homályos, tudattalan ösztönök és
hajlamok tartják mozgásban, hanem “önmaga megértésének bensöségességében”
teljesül ki. A szellem alkotásaival van pl. dolgunk a müvészetben, a gondolkodás
eredményeiben, az állami intézményekben és törvényekben, a szokásokban. A szellem
nemcsak alkotólag tevékenykedik, amennyiben megteremti ezeket a tartalmakat, hanem
úgy is, hogy értelmezve öket részt kér belölük, amit is “a megértés szellemi módjának”
hívunk.
Ezzel az immanens léttel, ami mi magunk vagyunk (az emberi létezéssel, az
általános tudattal, a szellemmel) szembenáll olyasvalamiként, ami abszolúte más s mégis
szintén immanens lét, a világ (Welt). E bonyolult jaspersi fogalom pontosabb jellemzése itt
nem lehetséges, így meg kell elégednünk egynehány utalással. Mindenek elött:
egyáltalában nem egy világgal találjuk magunkat szemben, hanem világok sokaságával,
melyek különböznek az egyének sokaságának és az élet sokrétüségének megfelelöen: az
állatokat környezö világokból kiindulva, az ember környezetén át, eljutunk a specifikusan
emberi világokig, mint amilyenek pl. a technika, a gazdasági élet, a politika, a történelem
világa. Mindezeket a speciális világokat átfogja az az egy világ, mely a tudományos
megismerés tárgyát képezi. Ez az egy világ az általános tudat tárgyi korrelátuma; a létnek
magának mindent átfogó aspektusa, már amennyiben arról általános érvényü megismerés
formájában tudomást szerezhetünk. Ennek ellenére ezt a világot magát nem tudjuk külön
tárgyként megragadni – úgy, mint mindazt, ami a világban megjelenik. Itt a
legnyilvánvalóbb az analógia Kant elképzelésével a térröl és az idöröl: a világ a maga
részéröl tárggyá nem váló apriorisztikus elöfeltétele és kerete annak, hogy egyes tárgyak
számunkra adottá válhassanak; a világ “az, amiböl mindazon jelenségek, melyekben a
világ mibenléte (Weltsein) számunkra hozzáférhetö, elénkbe lépnek”. Viszont minden arra
irányuló kísérletnek, hogy a világ mibenlétét a maga totalitásában ragadjuk meg, kudarcot
kell vallania: mindig csak a világban lévö dolgok közti viszonylatokkal és összefüggésekkel
találjuk magunkat szemben. A világ mint olyan végtelen, ugyanakkor csak véges dolgok
válhatnak az emberi megismerés tárgyává. A világ mint Mindent Átfogó kanti értelemben
vett idea marad. Logikai ellentmondásokba (a kanti antinómiákba) bonyolódunk, mihelyt
megkíséreljük ezt az ideát a megismerés ilyenfajta tárgyává tenni.
Annak a belátása, hogy a világot illetö tudás lezárhatatlan, Jaspers szerint igen
nagy pozitív jelentöséggel rendelkezik: azáltal, hogy a véglegesnek vélt ismeretek minden
rögzülésén áttörünk és ezzel a világ megismerésének minden formáját “szabadon
lebegtetjük”, olyan léttudatot teremtünk magunkban, mely érezhetövé teszi
szabadságunkat. Szabaddá válunk a világ számára és saját magunk számára a világban,
mégpedig azáltal, hogy immár nem süppedünk el abban, ami véges és célirányos.
Mindenek elött szabaddá válunk a magunk számára a transzcendenciához való
viszonyulásunkban is. Ha ugyanis a világot nem abszolutizálom, akkor mindaz, amiröl
tárgyilag tudok, áttetszövé válik valami felé, ami már nem világ; és csak azáltal, hogy a
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világot szabadon lebegtetem, villan fel a magam egzisztenciájának fundamentuma
olyasvalamiként, ami ennek a relativálásnak ellenére is bizonyos marad.
Az egzisztencia és a transzcendencia fogalmát Jaspers itt analóg módon vezeti le,
mint elsö filozófiai müvében. Mindkettöt csak transzcendáló ugrás révén tudjuk elérni. Ha
az emberi létezést, az általános tudatot, a szellemet és a világot magunk számára
filozófikusan jelenvalóvá tesszük, akkor is transzcendálás történik ugyan, mármint áthágás
az adott tárgyi dolgon e Mindent Átfogó tudatosításának érdekében. A kiindulópontot
azonban itt mégiscsak mindig olyasmi képezi, ami tárgyilag tudható. Az egzisztencia és a
transzcendencia ezzel szemben radikálisabb értelemben képviselnek transzcendens
létet, mint a Mindent Átfogó más módozatai: nem úgy tudatosulnak bennünk, hogy
lassanként áthágunk a megragadható egyes tárgyakon, hanem egyáltalában csak azáltal
jutunk el hozzájuk, hogy minden immanens létet – és ez alá tartoznak végül is a Mindent
Átfogó eddig tárgyalt módozatai – teljességgel magunk mögött hagyunk. Ez a két új
valóságforma tárgyilag egyáltalán nem fogható fel, noha minden egyéb hordozója. E
valóságformák indirekt jellemzése során azonban Jaspers azáltal igyekszik lényegüket
világosabbá tenni, túlmenöen még azon, amit háromkötetes “Filozófiájában” róluk
mondott, hogy az egzisztenciát és a transzcendenciát szembeállítja a Mindent Átfogó
egyéb módozataival, egyrészt elválasztva öket tölük, másrészt szót ejtve a Mindent Átfogó
valamennyi módozata között fennálló viszonylatokról. Ennek során most is az egzisztencia
és a transzcendencia közti viszony képezi filozofálásának középpontját.
Az egzisztencia ismét az ember önmagával való autentikus azonosultságát (das
eigentliche Selbstsein) jelöli, mely csak szabad elhatározás útján valósítható meg;
alapjában véve tehát nem lét, hanem létlehetöség (Seinkönnen). Az embernek tartozéka
az (emberi módon való) létezés (Dasein); de az ember csak mint egzisztencia lehel lelket
létezésébe, mégpedig olymódon, hogy mintegy kézbe veszi a neki kölcsönzött létezési
formát és átalakítja azt. Itt egy végsö és megmagyarázhatatlan rejtéllyel van dolgunk:
valami, ami több, mint az emberi létezés, viszonylatba lép azzal és döntést hoz felöle,
kiindulva egy eredeztetésböl, mely nem az emberi létezésben keresendö. A magunkkal
való azonosulásnak mint egzisztenciának elörejelzése “az ember törekvése arra, hogy
túllépve a létezésen az örökkévalóig jusson el”. E törekvésnek “immanens okoktól
különbözö okkal kell rendelkeznie”. Szerencsés adottságok és kedvezö körülmények
sikerült személyiséget hozhatnak létre; de az ember büszkesége milyenségét illetöen
káros öncsalás lenne: összecserélné azt, ami neki mint létezönek eleve adva van, a
szabadsággal.
Az egzisztencia nem kevésbé világosan különül el az általános tudattól, mint a
létezéstöl. Az általános tudat az általános érvényü megismerés helye, és amennyiben
ílymódon teszek megismerésre szert, mások tetszés szerint helyettesíthetnek engem. Az
egzisztencia ezzel szemben mindig “az egyszeri eredeztetés helyettesíthetetlen
történetisége”. A Mindent Átfogó e két módozata közti különbség még világosabbá válik az
ellenpólus e két esetbeni különbözösége révén: az általános tudattal a világ tárgyi léte áll
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szemben; az egzisztencia esetében a vele szembenálló másik a transzcendencia, mely
csak az egzisztencia számára mutatkozik meg. Az egzisztencia és a transzcendencia
közti összefüggés közelebbröl szemlélve nem külsödleges szembenállás, mint az
általános tudat és a világ esetében, hanem különösen bensöséges kapcsolat: az
egzisztencia formájában megvalósuló lét nélkül nem léteznék az ember számára
transzcendencia s megfordítva transzcendencia nélkül nem léteznék az egzisztencia
formájában megvalósuló önazonosság; az önmagammal való azonosuláshoz ugyanis
hozzátartozik a tudata annak, hogy a transzcendencia az a hatalom, mely egyedüli
tényezöként lehetövé teszi, hogy hitelesen én magam legyek.
Egyértelmüen elválik az egzisztencia a szellemtöl is: szellemi lényként az ember
tagja egy átlátható és zárt egésznek s arra hajlik, hogy magatartásában eszmékhez és
általános érvényü normákhoz igazodjék. Egzisztenciaként minden egyebet kizáró
döntésével áttör mindennemü lezártságon. A szellem ezzel szemben nem dönt, “egyként
tündököl ördög és Isten szolgálatában”.
Ha meg akarnánk nevezni egy ismérvet, mely az emberi létezést, az általános
tudatot, a szellemet egymással összeköti és öket az egzisztenciától egyértelmüen
elhatárolja, akkor ez a helyettesíthetöség lenne: ami az emberi létezésben, az általános
tudatban és a szellemben történik, az minden egyénítettsége ellenére helyettesíthetö
történés, “játék szerepek köntösében s álarcokban, melyekben senki sem játszik”. Az
egzisztencia az, ami maga már elképzelhetetlen és egyszeri, ami ezeket a szerepeket
hordozza és játssza. Mindezen ellentétek dacára azonban az egzisztencia az általános
tudattól és a szellemtöl is elválaszthatatlan; mindkettöre szüksége van mint
“megvilágosodásának közegére”.
A transzcendencia Jaspers számára itt is az, ami abszolúte más, aminek a szavát
csak az egzisztencia képes meghallani. Ellentétben a Mindent Átfogó többi módozatával,
létében lehet kételkedni, mivel eltéröleg az emberi létezéstöl, a szellemtöl, a világtól, stb.,
nem rendelkezik “a jelenvalóság specifikus testiségével”, hanem csak a Mindent Átfogó
többi módozatán keresztül szól hozzánk. Igaz ugyan, hogy a világot is úgy jellemezte
Jaspers, mint ami “kifejezetten más” gyanánt áll velünk szemben. Ennek ellenére a világ a
transzcendenciával összehasonlítva “alapvetöen más”, mert nem “önmagából kiindulólag”
van, nem causa sui, mitikus nyelven szólva: teremtett lét. A transzcendencia ezzel
szemben önmagán alapuló lét, mely alapját képezi minden más létfajtának. Szembeállítva
az egyes Mindent Átfogók úgyszólván még speciális transzcendenciájával, ez minden
transzcendencia transzcendenciája. Jaspers valamennyi Mindent Átfogó Átfogójának is
nevezi.
Az egzisztencia és a transzcendencia viszonyának Jaspersnél erösen vallásos
felhangja van (legalábbis a “vallás” szót tágabb értelmében véve): ugyanis, elöször is,
csak a transzcendencia révén vagyok valós magammal azonosulva szabad. Az
egzisztenciális szabadság-fogalomnak ez az összekapcsolása a transzcendenciával
logikailag nem szükségszerü; valójában a Jaspers filozófiájában fellépö, racionálisan
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feloldhatatlan paradoxonok egyike az, hogy csak olyasvalami által lehetek szabad, ami
más, mint én magam (míg pl. Sartre egzisztencializmusában az ember szabadságának
nincs szüksége ilyen transzcendens létre). Másodjára: az egzisztencia a
transzcendenciában találja meg végsö támaszát; a transzcendencia az egyetlen instancia,
melynek az egzisztencia maradéktalanul át tudja adni magát. Ha ennek ellenére a
“transzcendencia” szó Jaspersnél nem minden összefüggésben helyettesíthetö be “Isten”nel, úgy azért, mert az “Isten” megjelölés az egzisztenciának csak egy meghatározott
viszonyát hangsúlyozza a transzcendencia irányában: amennyiben az absztrakt módon
transzcendáló gondolkodás folyamán viszonyulunk a transzcendenciához, az nem más,
mint az egyetlen, változás nélküli lét; amennyiben a transzcendencia életünkben követelö
és uralgó instanciaként szól hozzánk, istenségnek hívjuk; amennyiben személyünkben
érezzük magunkat érintve töle és személyként kerülünk vele mint személlyel
meghatározott viszonyba, Istennek nevezzük.
A Mindent Átfogó valamennyi módozatának összekötö kapcsa az ész (Vernunft): az
a képesség bennünk, mely egységet hoz létre és igyekszik mindent egymással
kapcsolatba hozni. Számunkra ugyanis egységesség nincsen eleve adva, hanem minden
tagoltként jelenik meg és áttekinthetetlen sokasággá esik szét: elöször is a Mindent Átfogó
egyes módozataira s másodsorban e módozatokon belül újfent az egyes jelenségekre (pl.
az emberi létezés és a szellem számtalan egyéniesüléseire, a világ tartalmainak és
aspektusainak gazdagságára, a különbözöségére annak, ahogy a transzcendencia az
egyes egzisztenciák számára történelmileg megjelenik, stb.). Az ész valamennyi Mindent
Átfogó vonatkozásában kifejezésre jut ama tendenciájában, hogy összefogja azt, ami az
adott Mindent Átfogóhoz tartozik, az általános tudat területén például minden tudomány
egységének eszméjében. Ezen túlmenöen azonban mindenre kiterjedö összekapcsolásra
törekszik, mely nem elégszik meg azzal, hogy a Mindent Átfogó módozataival külön-külön
foglalkozzék – így mindenek elött az általános tudat általános-érvényüségre irányuló
követelésével sem –, hanem valamennyi Mindent Átfogó egységesülését célozza meg. Az
ész alapbeállítódottsága a határtalan nyitottság, a “mindenütt jelenvaló meghallása
annak, ami szavát hallatja, és annak, ami azt szavának hallatására bírja”, korlátlan
képesség észbevenni (vernehmen) mindazt, ami van.70 Az ész igazságos mindazzal
szemben, “ami az ösforrásból (Ursprung) ered”, hogy azt hamisítatlanul érvényre hagyja
jutni. Mivel az ész az értelem semminö megszilárdult ismereténél nem áll meg, ezért oly
hatalom, mely mozgásban tart és nyugtalanságot kelt, “a felbontását” követeli “mindannak,
ami végessé és meghatározottá vált” s végsö nyugalomra csak akkor lel, ha az egyetlen
lét megnyílik elötte.
E jellemzésekböl kiviláglik, hogy a Mindent Átfogó valamennyi módozata közül a
filozófiához mint tevékenységhez az ész áll legközelebb: az ész a filozofálás hordozója.
Jaspers számára az ész képezi a filozófiai logika tárgyát. Mint ahogy az egzisztencia
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A “vernehmen” szó (= meghallani, hallomás útján valamiröl tudomást szerezni) éppúgy rokona a
“Vernunft” szónak, mint “észbe/észrevenni” az “ész”-nek. (A ford. megjegyzése.)
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megvilágosítása mint filozófiai tevékenység az egzisztenciához van rendelve vagy a
formális logika az értelemhez, úgy van rendelve a filozófiai logika az ész öntudataként az
észhez.
Az ember vonatkozásában az ész és az egzisztencia az a két Mindent Átfogó,
amelyik voltaképpen mi magunk vagyunk. Ezért szükségszerü és sajátságos polaritás
formájában viszonyulnak egymáshoz, melynek keretében egymást kölcsönösen
feltételezik: “Az egzisztencia az ész hajtóereje, az ész az egzisztencia felserkentöje.”
Fennforog mármost az a veszély, hogy az ember a Mindent Átfogó egyes
módozatait magukat újra mint különbözö tárgyakat fogja fel, melyek meghatározott
viszonyban állnak egymással. Az ilyen felfogás azonban helytelen lenne. Alapjában véve
Jaspers mindegyikük esetében az egyetlen transzcendens létre mint Mindent Átfogóra
gondol, melyet semmi egyéb módon nem tudunk megközelíteni, csak a Mindent Átfogó
hozzánk közelebb álló módozatain keresztül. E módozatok mindegyike bizonyos
értelemben minden; de a Mindent Átfogó egyúttal annyira más formát ölt valemenyiükben,
hogy egyiküket sem tudjuk levezetni a többiböl. Ha tehát az egyes Mindent Átfogók közti
viszonylatokról beszélünk, akkor ezek maguk olyasvalamik, amik mindent átfognak.
Mihelyt ezeket a viszonylatokat tudatossá akarjuk tenni, kétségtelenül elkerülhetetlenné
válik, hogy kategóriákban gondolkodjunk felölük; de ezeket a kategóriákat csak öket
transzcendálva szabad alkalmaznunk. Máskülönben a Mindent Átfogóval való filozófiai
foglalatoskodás során mégiscsak mindent újra az általános tudat szintjére redukálnánk, az
általános-érvényüség rá jellemzö igényével együtt. Ezzel szemben minden ilyesfajta
“tudható egyszerüségböl” a lét maga már mindig is eltünt. A Mindent Átfogó s annak
módozatai nem az ember mint teoretizáló alany számára válnak hozzáférhetövé, hanem
az élö, magával azonosult ember számára és annak is csak kusza és a maga egészében
áttekinthetetlen szövevényként. Csak ha magunk is résztveszünk e szövevény
megszövésében, lehet reményünk arra, hogy “a magunk mindenkori történelmi módján
megérinthessük mindennek az alap-okát az Egyben”.
A Mindent Átfogó tanát Jaspers mint az egzisztencia filozófiájának alapvetését
értelmezi. A Mindent Átfogó e filozófiája meg akar tanítani arra, hogy “magában a
gondolkodásban legyünk, hogy lehetövé tegyük a lét számára gondolkodásunkban történö
kibontakozását”.
b) Az igazság alakzatai
A Mindent Átfogó filozófiájából nö ki az igazságra vonatkozó filozófiai elmélkedés,
mivel a Mindent Átfogó egyes módozatainak a rend különbözö formái felelnek meg és e
formák mindegyikének specifikusan hozzájuk kapcsolódó igazság és gondolkodási hiba
felel meg. Az “igazság” terminusnak ezért Jaspers számára sokkal bövebb értelme van,
mint a hagyományos logikai és ismeretelméleti szóhasználatban, ahol is azon csak az
ítélet vagy a kijelentés igazságát értik – az általános tudat igazságát Jaspers
terminológiájával élve. Mindazt, aminek pozitív értéke van, Jaspers az igazság fogalma
alá rendeli, végsö soron még magát a létet is: azt a létet, “mely csupán megnyilvánulása
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révén jön létre”, tehát az emberi egzisztenciát és az abszolút létet, mégpedig az utóbbit
akként, ahogy az számunkra mint egzisztencia számára megnyilvánult.
Az, hogy az igazság egy, magától értetödik, ezt semminö kétely nem képes
kikezdeni. De ez az egy, mint olyan, nincs számunkra sohasem adva. Szétesik a Mindent
Átfogó módozataira; emiatt az igazság módozatai számunkra a Mindent Átfogó
módozataiból nönek ki. E módozatok mindegyikének az igazság sajátságos és
megkülönböztethetö értelme felel meg. Az adekváció-elmélet szerint az igazság
lényegjegye a gondolkodás és a valóság (az ítélet és a tényállás) megegyezésében áll. A
megegyezés mozzanata Jaspers számára is egyike az igazság valamenyi alakzatára
jellemzö ismertetöjegyeknek. Ez az ismertetöjegy azonban az egyes igazság-alakzatok
esetében más és más formát ölt:
Az általános tudat területén az igazság a vélekedés és a dolog közti
megegyezésben áll (ill. amennyiben objektív etikai princípiumokról van szó, melyek
Jaspers szemében szintén az általános tudat területéhez tartoznak: a szándékolt és a
megkövetelt [gesollt] cselekvés közti megegyezésben). Az emberi létezés területén az
igazság megegyezés a vélekedés és az élet szempontjából való célirányosság között.
Ezzel szemben már a szellem és az egzisztencia területén sem értelmezhetö az igazság
két tárgyilag felfogott objektum közti viszonylatként. A szellem területét illetöen ugyan még
szintén állítható például, hogy az igazság a tényszerü rend és az eszme (Idee) közti
megegyezésben áll (így ha “igaz államról”, “igaz házasságról, “igaz barátról” beszélünk);
de az eszmét magát sohasem tudjuk tárgyilag megragadni, hanem csak megélt
indíttatásként – feltéve, ha részt kapunk belöle. Még kevésbé lehet az igazságot az
egzisztencia esetében tárgyilag jellemezhetö relációként felfogni; az igazságot itt
valójában az teszi ki, hogy “megvalósításom megegyezik potenciális egzisztenciámmal”,
más szóval a megegyezés aközött, amit magamban megvalósítok, és amit voltaképpeni
valómmal azonosuló létként magamban megvalósíthatok. A világra vonatkozóan az
igazság a dolog és a mintakép (Urbild) közti megegyezésben áll. És a transzcendenciára
alkalmazva az igazság “a tárgyivá vált szimbólumok és a lét mint olyan közti
megegyezés”. Az igazság ez utóbbi értelme feltételezi, hogy a szimbólumok az
egzisztenciális élmény számára a transzcendencia megjelenési formáivá váltak. Ha
mindezekkel szemben magának a transzcendenciának az igazságáról beszélünk (így
olyan mondatban, mint “Isten az igazság”), akkor ezt az igazságot a megegyezés
gondolata már nem találja telibe. Itt a megegyezés képzete üres gondolattá válik, mert
hiányzik a tárgyiasság minden fajtája.
Az a gondolat, mely szerint létezik általános érvényü birodalma az igazságnak,
Jaspers számára csak viszonylagos jogosultsággal rendelkezik: kizárólag az általános
tudat tudományos igazságának területén állja meg e gondolat a helyét. Az általános tudat
igazsága viszont (a kényszerító erövel rendelkezö bizonyosság [zwingende Gewissheit])
korántsem foglalja magába az igazság minden formáját, mint ahogy ezt az igazság
különbözö alakzatainak vizsgálata megmutatta. Kétségtelen azonban, hogy mindenfajta
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igazság csak az általános tudat közegében válik számunkra világossá, mivel az általános
tudat “a mindent magába foglaló tere annak, hogy számunkra bármi is igaz legyen”. Az
igazság egyéb alakzatai valamilyen formában érintkeznek a kényszerító erövel rendelkezö
bizonyossággal, akár azért, hogy élesen elkülönüljenek az igazság e fajától, akár azért,
hogy az általános tudat igazságát mint elöfeltételüket integrálják magukba.
Az igazság visszája az az igaztalanság (Unwahrheit). Az igazság számunkra
megközelíthetö alakzatainak mindegyikében töredezettnek bizonyul; ezen túlmenöen
végességünk miatt és mivel képességünk az igazság megvalósítására korlátozott, az
igaztalanság konstitutív eleme magának az általunk megismerhetö igazságnak. Mint
ahogy a tág értelemben vett filozófikus igazság mindazt felöleli, ami pozitív értékü, az
igaztalanság Jaspers számára magába foglalja mindazt, ami negatív értékü, jelesen a
gonoszságot is annak minden formájában, minden fajtáját a hamisságnak, hazugságnak,
valódiatlanságnak, tettetésnek, stb.
Míg a Mindent Átfogó módozatai alapján különbséget kellett tenni az igazság egyes
fajai között, ezzel szembenáll az a tendencia, hogy az igazság különbözö jelentéseit az
igazság egységének fogalmában újra egyesítsük. Ahogy a Mindent Átfogók nem állnak
elszigetelten egymás mellett, hanem számos (tárgyilag ugyan meg nem ragadható)
vonatkozás összeköti öket, ugyanúgy az igazság módozatai is egymásra vannak utalva,
áthatják és kiegészítik egymást. És ahogy a Mindent Átfogó minden módozatának s ezek
egymáshoz viszonyulásának végsö eredete a transzcendens Egyet alkotta, úgy az
igazság területén számunkra alapbizonyosság az, hogy “minden partikuláris igazság csak
az egy igazság alapján lehetséges”, jóllehet érvényes és kényszerítö erövel rendelkezö
tudásra nem tudunk szert tenni azt illetöen, hogy az Egy egyáltalán létezik-e. Vannak
azonban “mutatók az egység irányában”, így mindenek elött az, hogy az igazság minden
módozata, kitörve a maga igazság-formájából, a többivel azonosulni igyekszik.
Az ember számára azonban alapszituációjaként felszámolhatatlan marad a lét
szétszaggatottsága. És az alapvetö filozófikus döntés nem más, mint a döntés afelöl, hogy
ebben a szituációban hogyan jut el az ember az egység megéléséig. Szakadatlanul e felé
az egység felé törekszik, de sohasem képes eljutni hozzá mint valami véglegeshez s
konkrét formában rögzítetthez. Minden így vagy úgy megragadott egységet ismét szét kell
tehát törnie; az igazság az ö számára csak mint “igazság a széttöredezettség állapotában”
létezik. Az ember itt az egzisztenciális döntés két lehetösége felé terelödik, quasi mint
határ felé: az igazság egységét megkísérelheti olymódon elérni, hogy hitet tesz egy
rögzült történeti egység mellett és aláveti magát ezen egység tekintélyének (ezt Jaspers
“katolicitásnak” nevezi). Vagy pedig, ha az ilyesfajta történeti egység általános érvénye
nem tünik számára hitelt érdemlönek, “az ész határtalan, megnyíló és felfelé szárnyaló
mozgása” mellett dönthet, mely semminö rögzíthetö eredményhez nem vezet és melynek
során a transzcendens Egynek csak egyes emelkedett pillanatokban ébred tudatára.
Az igazság csak akkor tud megnyilatkozni az ember elött, ha az vállalja a minden
oldalú kérdésessé válásnak s a széttöredezés veszélyének kockázatát. Csak áthaladva
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ezen a kockázaton képes az ember (mint egzisztencia és az ész segítségével) eljutni az
igazság kiteljesedéséhez. Ilyen kiteljesülésröl csak akkor szabad beszélnünk, ha már
megvalósult a maximális közelség az egy igazsághoz, mely nem más, mint magának a
létnek a megnyilatkozása. Ez az egy igazság “a lét, mely felöl megbizonyosodva az ember
megnyugvásra lel”. Jaspers számára a filozófikus logikára a koronát az teszi fel, hogy
kimutatja, mely alakulatokon halad keresztül az ész e kiteljesítö mozgása során. Elsö
lépésként ehhez az tartozik, hogy az ember az emberlét alapszituációjából kiindulva
magáévá teszi a nagy metafizikai kérdéseket és a vallásoktól s filozófiáktól azokra adott
válaszokat. Ezeket a kérdéseket és válaszokat azonban csak mint az igazság lehetöségeit
szabad az egzisztenciális élménybe integrálnia. Minden kisérlet arra nézve, hogy az ilyen
válaszokat az értelemtöl foganatosított megértés látszólagos jogosultságára támaszkodva
véglegessé rögzítse, elvetendö. Az embernek érvényben kell tartania az értelmileg
feloldhatatlan ellentmondásokat (Spannung). Azáltal, hogy “a kérdéseket lelkébe
integrálja”, el tudja sajátítani azokat a gondolati lehetöségeket, melyeknek révén “az
emberlét mozgása” benne egyáltalában beindul és melyeknek köszönhetöleg megéli
léttudatának fellendülését. Ha viszont ezeket a gondolati lehetöségeket szószerint
értelmezendö kijelentésekként fogja fel, akkor azok egy hamis istentan vagy Isten és a
világ viszonyára vonatkozó egyéb hamis tan formájában szétporladnak a földön.
Az igaz-létet (Wahrsein) másodjára az idöbeliségen belül lehet kiteljesíteni: egy
alakulatban, melyet az értelem szintjén csak paradoxonként fogalmazhatunk meg,
mégpedig az egzisztenciális történetiség fogalmában. Paradoxnak ez a fogalom azért
nevezhetö, mert arra a gondolatra épül, hogy egy valónkkal azonosuló döntésben
(eigentliche Entscheidung) nemcsak valami múlékony jön létre, hanem a pillanatban
jelenvalóvá válik az, ami örökkévaló, és csak ezáltal lesz az idö minöségileg kiteljesedett
idövé. Az ember csak akkor “van” igazából (wahrhaft), ha “a transzcendencia
megajándékozza” igaz valójával; ez esetben az egzisztenciálisan megvalósított
jelenvalóság az emberben mint örök jelen bizonyosodhat meg önmagáról.
Az igazság kiteljesülése harmadjára a vallásban, müvészetben és költészetben
megtestesülö eredendö szemléleti módok közvetítésével foganatosul. E szemléleti módok
az igazságnak egy csak rájuk jellemzö “nyelvét” alkotják, mely történelmileg megelözi a
módszeres filozofálást. A filozofálás maga elválaszthatatlan ezektöl az eredendö
szemléletmódoktól, akár magáévá teszi azokat, akár harcol ellenük. Ezek mindig is már
kicövekelték a filozofálás terrénumát s ílymódon a filozofálás organonjaivá válnak.
Szellemi tartalmukat semmiképpen sem lehet a maguk teljességében a fogalmak nyelvére
fordítani; a szemlélet számára adott tartalom túlnyúlik azon, ami filozófikusan
értelmezhetö. Ez mindenek elött a tragikus tudásra áll, mely a tragédiákban lel müvészi
kifejezödésre. Jaspers számára ez a tudás egészen különleges fontossággal bír. Szerinte
amikor az ember elér a tragikus tudásig, az olyan, mintha “a történelemben törés” történt
volna; ezzel a tudással ui. “kezdetét veszi egy történelmi mozgás, mely nemcsak külsö
eseményekben, hanem magának az emberlétnek a mélyén megy végbe”. Ennek ellenére
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feltehetö lenne a kérdés, hogy a tragikumnak vajon mi köze van az igazság
problémájához. A válasznak erre így kell hangzania: tragikummal ott még nincs dolgunk,
ahol megoldhatatlan konfliktus van jelen; igazság és igaztalanság, a pozitív- és
negatívértéküség közti ellentét sem teszi ki; a nyomorúság lehet bármekkora, még az sem
tragikus. Igazi tragikum csak ott van, ahol a hatalmak, melyek közt konfliktus áll fenn,
önmagukban véve egyként igazak; “az igazság meghasadt volta a tragikus tudás alapvetö
felismerése”. A tragédia értelmezésében lehetséges számos nézöpont egyike az, hogy a
léte során vereséget szenvedö hös a voltaképpeni gyöztes: gyözelme ez a kudarcot valló
embernek. A tragikus szemlélettel egyúttal transzcendáló tudás van egybekötve, mely az
ember baját metafizikus megalapozottságában látja. E transzcendáló tudás nélkül nem
léteznék tragikum, hanem újfent csupán nyomorúság, szerencsétlenség és sikertelenség.
A transzcendálással együtt azonban a tragikus szemléletben egyidejüleg megszabadulás
megy végbe: vagy megváltás a tragikumban (ha a tragikum nem szünik meg, de az ember
kiállja és benne átformálódik) vagy megváltás a tragikumtól (ha a tragikum maga mintegy
megváltódik és megszünik). Csak a transzcendenciával való ilyetén érintkezés igazolja
azt, hogy a tragikus szemléletet mint egy módozatát jellemezzük az igazság szemléletes
kiteljesülésének.
Hellyel-közzel úgy kísérlik meg magának az egzisztencia filozófiájának a
jellemzését, hogy feltételezik: az emberi létet mint olyant tragikus nézöpontból szemléli. Ez
Jaspers esetében semmiképpen sem állja meg a helyét. Kifejezetten elutasítja a
“pántragizmust” vagy “az univerzális tragikum metafizikáját” (melyet pl. Hebbel tragikus
filozófiája tartalmaz). Egy ilyen filozófia ismét csak példája lenne a helytelenül
abszolutizáló metafizikáknak. Jaspers szerint abszurdum a lét alap-okáról azt állítani,
hogy tragikus: a tragikum csak a jelenség-világban van otthon; a tragikumra vonatkozó
transzcendáló tudás számára mindig is átsejlik valami más, ami már nem tragikus.
Negyedik és utolsó alakulatként Jaspers az igazságnak a filozofálásban történö
kiteljesülését tartja számon. Az igazi filozofálás számára ennek kapcsán a lényeg az, hogy
ne lépjen ki az alapszituációból, melynek jellemzöje, hogy “az igazság az idön belül mindig
úton van” és hogy “még legcsodálatosabb kikristályosodásaiban sem végérvényes”.
Három dolog kerül itt ismét említésre: az ész, a szeretet és a hasonlat (sifr) objektivitása.
Az ész mozgására nem kerülhet sor az elszigetelt egyedben, hanem csak a
kommunikációban egyed és egyed között. A kommunikáció totális akarása az ész
lényegének alkotóeleme; elvégre tartozéka az, hogy az ember teljességgel nyitott az
igazság minden módozatával szemben. Ilyenformán egyfelöl az ember által elérhetö
igazság sohasem végérvényes, hanem minden embernek mint egzisztenciának el kell
jutnia a maga igazságához, mégpedig azáltal, hogy “minden tárgyiasságot lehatárolás
nélkül relativál”, másfelöl az ész “szeretetteljes kommunikációja” magában foglalja a másik
ember igazságának egyenrangúként való elismerését. Viszont kétségkívül éppen ez vezet
annak a belátásához, hogy a kommunikáció révén elérhetö igazság kiteljesíthetetlen. De
ha a gondolkodás, minden kommunikáció kiteljesíthetetlenségének megtapasztalásából
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kiindulva, eljut a transzcendenciával való érintkezésig, akkor a gondolkodás e faja
majdnem olyasmi, mint egy bizonyíték Isten léte mellett: “mivel feltételezi, hogy
igazságnak lennie kell, ezért lel a transzcendenciára”.
Ezen a ponton felmerül a kérdés, hogy ezzel a gondolattal a kommunikáció nem
veszti-e el a maga szükségszerüségét. Jaspers ezt a lehetöséget itt nyitva hagyja: a
kommunikáció szükségszerüsége végsö soron fogyatékosság; “egyes és nyomban eltünö
magasrendü pillanatokban” maradéktalan összhangot élünk meg, eggyé válva a léttel, s
ez meghalad minden közölhetöséget. Vajon nem élünk emiatt mégiscsak, az ész és az
egzisztencia le nem határolt kommunikálni-akarása révén, potenciálisan mindig is már a
létben magában gyökeredzve, aminek kommunikációra szüksége nincsen? E kérdést
Jaspers szerint nem lehet megválaszolni: vagy üresség felé intézett kérdés ez vagy
mögötte kérdésre nem szoruló bizonyosság van, amely helytelen szavakba öltöztetve
csak önmagát rombolná szét, mivel megbénítaná azt a feltétlen kommunikációs
készséget, mely e bizonyosság felé terelte az embert.
Annak, hogy Jaspers szerint a szeretet is az igazság kiteljesedésének tartozéka a
filozofálásban, kettös oka az, hogy létemnek beteljesedést csak a szeretet nyújt és hogy
a szeretet nyitottá tesz annak a számára, ami van. Az elöbbi vonatkozásban a szeretet
egybeesik az igazi önazonossággal, az egzisztencia hitelességével: “önmagával
azonosultnak lenni és szeretni egy és ugyanaz”. Ezt az önazonosságot mint szeretetet
azonban nem megtervezés vagy akaratlagosság útján nyerem el; valójában a szeretetben
ajándékként kapom meg önmagamat. Az utóbbi vonatkozásban a szeretet a lehetö
legközelebbi kapcsolatban áll az ésszel. Ahhoz, hogy az ész a megnyilatkozó létet le tudja
képezni, annak elötte már fenn kell állnia a léthez füzödö ama bensö viszonynak, mely a
megnyilatkozást egyáltalában lehetövé teszi. Ez a bensö viszony csakis a szeretetben
adott. A voltaképpeni igazság nem hozzáférhetö az értelem (az általános tudat) számára,
ehelyett “az igazság a szeretetnek nyílik meg, terméke a szeretetben lehetövé vált
elhatározásnak”. A szeretetnek ez a léttel szembeni nyitottsága, mely megnyitja
szemünket arra, ami hangsúlyosan van, “feltárva a létezö dolgok lényegét annak minden
alakjában”, látja el az észt pozitív tartalommal. Ahol ész és szeretet korlátlanul hatékonnyá
válnak, ott minden különbség megszünik köztük. Csak “a tudás, amely szeretet, és a
szeretet, amely tudás, teljesíti ki az igazságot”.
A sifr objektivitása az a támasz, melyre az ész mozgása során hagyatkozik. Ez az
objektivitás nem megismerhetö tárgy, hanem “minden megismerést meghaladó objektív
valami”; abban keresendö, amit “sifrnek” vagy “szimbólumnak” vagy “hasonlatnak”
nevezhetünk. Mindaz, ami van, sifrré válhat a számunkra, amennyiben “áttetszö” lesz és
a minden feltétel nélküli, egyetlen lét a maga “önjelenlétében” érzékelhetövé válik benne.
A sifrek “közvetítök jelenség és transzcendencia között”. Jaspers szerint a filozófia
feladata, hogy ezt a szimbolikát a lehetö legmélyrehatóbban és átfogóbban felkutassa és
magáévá tegye. Ha a filozofáló ember a lét sifr-írását olvassa, akkor maga új sifr-írást hoz
létre, ti. a gondolatokét: “a gondolat maga szimbólummá válik”. Így pl. az a filozófikus
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gondolat, hogy Isten csak sifrekben beszél, maga is hasonlat vagy sifr; ugyanígy hasonlat
az, hogy a sifren keresztül részt kapok a létböl. Az ember kiteljesedése, az egy Istenhez
való fellendülés Jaspers szerint csupán “közvetítés” révén lehetséges: számunkra csak
egy út vezet Istenhez – az, hogy a velünk szembekerülö világtartalmak sifrekké válnak.
Csábító ugyan az a gondolat, hogy én magam gondoljam el Istent vagy megéljem öt
magát (mint pl. az unio mystica-ban). De “ha léteznék közvetlen megélése egy istennek,
akkor ez az élmény közvetíthetetlen lenne” és végsö soron ismét csak a világ jelenségei
szolgálhatnának megerösítéséül. Ha Istent magát el akarjuk gondolni vagy meg akarjuk
élni, újfent csak Isten más sifrjeihez jutunk el; Isten azonban “nem sifr, hanem maga a
valóság”. Jaspers szerint lehetséges “a megváltáshoz vezetö filozófikus útról” beszélni. Ez
nem hoz megváltást a vallásos hit értelmében, hanem csak “a megváltás analogonját”. Ez
nem a “megtestesült” megváltás és nem nyújt semminö garanciát; a filozofáló ember
számára nincs kötelezö erövel rendelkezö instancia e földön, “nem köszönheti az üdvét
egyetlen történelmileg elhangzott kinyilatkoztatásnak sem”. Ezért maga a filozófia mint a
ránk hagyományozott müvek és tanok összessége sem jelöli ki a megváltás filozófikus
útját, hanem csakis a minden egyes emberben helyettesíthetetlenül másfajta s az egyén
felelösségének és lelkiismeretének alárendelt filozofálás teszi ezt, amire ezek a müvek és
tanok pusztán megvilágosítólag és serkentöleg hathatnak. A filozófia “az út, az igazság és
az élet”, de csak úgy, hogy az ezen utat járó ember azt, ami örökkévaló, gondolkodva
magáévá teszi, anélkül, hogy objektív végérvényességre kilátása lenne. Ezért maga a
filozófia sem támasz; “támasz csak az Egy, a transzcendencia, Isten”. De hogy támasz
létezik s hogy miben áll ez a támasz, az megnyilvánulhat a filozofálás során, noha minden
önmagával azonosulás számára mindig is csak egyszeri és helyettesíthetetlen módon. “Ez
a támasz megmutatkozik az ész révén, melyet a nyitott mindent-felölelés fényességének
boldogító érzése kísér; a szeretet révén, ami a kiteljesülés boldogságát hozza magával; a
sifr révén, melynek a nyelve a voltaképpeni létet tárja elénk” (966. o.).
Méltatás
Jaspers müvei azokhoz a filozófiákhoz tartoznak, melyek az emberhez nem mint
értelmi lényhez fordulnak s melyeknek az emberre gyakorolt hatása ezért attól függ, hogy
elsajátítása révén az ember bensöleg egyáltalában érintve van-e, átformálódik-e, és ha
igen, míly mértékben. Ha Heidegger filozófiáját összehasonlítjuk Jaspersével, világossá
válik, míly nagy a távolság e két gondolkodó között; ez Jaspers Von der Wahrheit (Az
igazságról) c. könyvének megjelenése óta még nagyobb lett.
Heideggernél egy analítikus elme furkáló konokságával szembesülünk, melyhez a
rusztikális hamisítatlanság egy sajátságos formája vegyül, annak minden fény- és
árnyoldalával egyetemben. Jaspers oly filozófusként lép elénk, aki látókörének
felmérhetetlen tágassága révén a nyugati, söt a nyugatin kívül esö világ filozófiájának,
müvészetének és vallásának minden pozitív tartalmát bevonja gondolkodásába, ezeket a
tartalmakat az ember egzisztenciális problematikájának fényében tárja elénk és egyben
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eltántoríthatatlan becsületességgel megkísérli lelkiismeretünket éberré tenni azzal a
számtalan veszéllyel szemben, melyek racionális metafizikai gondolatrendszerek,
igaztalan irracionalizmusok vagy megmerevült hitformák és dogmák formájában
eltévelyedéssel fenyegetnek bennünket. Az ész leírását Jaspersnél tekinthetjük akár
implicit tanúságtételnek a “nyitott mindent-felölelés” filozófiája mellett. Heidegger végsö
célkitüzése tendenciáját tekintve elméleti, Jaspersé ezzel szemben nem az; szerinte a
valóban filozófáló ember számára a filozófiának igazából annak a helyére kell lépnie, amit
a nem filozófikusan beállítódott embernek a vallás jelent. Innen az is, hogy Jaspers
fejtegetéseit egyfajta vallásos szenvedélyesség jellemzi, melyet Heideggernél hiába
keresünk.71
Ha a következökben néhány kritikus megjegyzést kockáztatunk meg, annak elötte
egy dologra nyomatékosan rá kell mutatnunk: Jaspers filozófiájának hacsak valamennyire
is adekvát visszaadása rövid formában még sokkal bajosabban lehetséges, mint a többi itt
tárgyalt filozófus esetében. Jaspers kijelentései ui. a kommunikációról, a hitröl, a vétekröl,
a szeretetröl, stb., kivétel nélkül beható pszichológiai és fenomenológiai elemzésekre
támaszkodnak, melyeket a fenti összefoglalásba belevonni nem volt lehetséges. Így ez az
összefoglalás nem egy vonatkozásban kopár séma kellett, hogy maradjon, melyet csak
Jaspers idevágó passzusainak megolvasásával lehet eleven tartalommal megtölteni.. Ha
pl. a szeretet jelentöségteli szerepére utalunk Jaspersnél, akkor hozzáfüzendö, hogy
Jaspers korántsem általában “a” szeretetröl beszél, hanem megkülönbözteti a szeretet
számos módozatát, melyek együttvéve hierarchiát alkotnak, és hogy mindezeket a
módozatokat (pl. a szexuális szeretetet, a szellemi, az egzisztenciális, a metafizikus
szeretetet, stb.) behatóan jellemzi, összehasonlítja öket az emberi psziché egyéb
oldalaival, megvitatja biológiai, pszichológiai, metafizikai értelmezéseiket, kimutatja az
egyoldalúságokat a szeretet objektiváló (metafizikus) éss szubjektiváló (pszichológikus)
megismerésében, megtárgyalja a szeretet lehetséges meghamisításait, eltévelyedéseit és
végül mindezeket a vizsgálódásokat belevonja a Mindent Átfogót és az igazságot tárgyazó
filozófiájába. A Jasperstöl nyújtott elemzések közül – melyek sorából itt a szeretet
elemzését csak példaként említettük – nem egy, filozófiájának végsö intenciója felöl
szemlélve, invariánsnak tekinthetö s így olyan gondolkodóknak is igen értékes ösztönzést
nyújthat, akik az egzisztencia filozófiájának alapbeállítódottságát nem hajlandók elfogadni.
Mint különösen kiemelkedö példát hadd említsük még a tragikum megtárgyalását (Von der
Wahrheit, 915. és köv. oldalak) – ahol Jaspers az Ödipusz-tragédiát és a Hamletet is
elemzi –, mely minden bizonnyal a javához tartozik annak, amit ezekröl a dolgokról valaha
is mondtak. Jaspers kor- és kultúrkritikai vizsgálódásai is sok olyan jelentö megállapítást
tartalmaznak, melyek filozófiai álláspontjától messzemenöen függetlenek.
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Úgy tünik, mindezideig Jaspers nagyobb tényszerü hatást gyakorolt a mindenek elött protestáns
teológiára, mint a jelen filozófiájára. Katolikus teológusok viszont Heideggert veszik általában komolyabban,
feltehetöleg annak ontológikus beállítódottsága miatt, mely öt minden, kiindulópontját és gondolatainak
kidolgozását illetö különbség ellenére formailag a középkori filozófiával rokonítja.
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Kritikus állásfoglalás Jaspers filozófiájának voltaképpeni tartalmával szemben csak
nagyon korlátozott mértékben lehetséges, mert tudományos igényü filozófiai kritika
alapjában véve csak olyan kijelentésekre vonatkozhat, melyek objektív felismerések
igényével lépnek fel. S Jaspersnél éppen erröl nincsen szó, legalábbis ami a számára
döntö filozófiai kijelentéseket illeti. E kijelentések vonatkozásában az igazság ismérve nem
az elméleti belátás, hanem az, ami az emberböl lehet, ha e kijelentéseket hallva hallván,
magáévá teszi öket, Jaspers szerint tehát az, hogy azok öt mint potenciális egzisztenciát
valója legmélyén érintik-e és nyitottá teszik-e a transzcendencia nyelvének megértésére.
Arról azonban, hogy a jaspersi filozófia ilyen hatás kiváltására alkalmas-e, elméletileg
megalapozott megállapításokat tenni nem lehet, mivel e hatás oly területen megy végbe,
mely láthatatlan és tárgyilag nem megragadható.
Ennek ellenére megkíséreljük, hogy három vonatkozásban kritikai lehetöségre
mutassunk rá: azon feltételezésekre vonatkozóan, melyeken Jaspers filozófiája alapszik;
filozófiájának tartalmára vonatkozóan, már amennyire az racionális vizsgálat számára
egyáltalában hozzáférhetö, és a következményekre vonatkozóan, melyek e filozófiából
folynak.
Az alapfeltételezések közé tartozik Kant ismeretelméleti álláspontjának
messzemenö átvétele, méghozzá nemcsak a kanti kiindulóponté, hanem Kant
ismeretelméletének végsö eredményeié is, jelesen a transzcendentális idealizmusé és a
magában létezö megismerhetetlenségét illetö tané. Alkalmasint még azt a kérdést is
felvethetjük, hogy Jaspers gyakran nem fogadja-e el hallgatólagosan az újkantiánizmus
bizonyos tételeit. Ömaga kifejezetten hangsúlyozza Kanttól való függöségét. Ez tisztán
külsödlegesen is nyilvánvalóvá válik, amennyiben átvesz bizonyos kifejezéseket és
fogalmakat, melyek csak a kantiánizmusban vannak otthon, pl. a kanti kifejezést
Bewusstsein überhaupt (itt: “általános tudat”), mely Jaspersnél a Mindent Átfogó egyik
módozatát jelöli; továbbá abban, hogy világfogalmát az általános tudat tárgyi
korrelátumaként alakítja ki, vagy az általános érvényü tudományos megismerés
fogalmáról alkotott felfogásában és annak az általános tudathoz való hozzárendelésében.
Az ész jellemzésekor is szorosan Kantra támaszkodik.
Itt felmerül mármost egy elvi kérdés: Kant elméleti filozófiája, csakúgy, mint az
újkantiánizmus ismeretelméletei a tudományosság igényével lépnek fel, azaz náluk
racionálisan megvitatható álláspontokról van szó, melyeknek a tudományos igazság
értelmében igazaknak vagy téveseknek kell lenniök. Jaspers filozófiája viszont ugyan nem
irracionalizmus abban a radikális értelemben, hogy elvetné a tudományos igazságot mint
olyant, abban az értelemben azonban mégis irracionalisztikus, hogy túlmegy a
tudományosan elérhetö igazságon, megkísérli mindazt, ami tudományosan megismerhetö,
“magasabb” vártáról relativálni s a legmélyebb elérhetö igazságot az egyes ember
egzisztenciális élményébe helyezi, mely nem foglalható szavakba. Nem kellene vajon egy
ilyenfajta filozófiától elvárnunk, hogy független legyen minden tudományos igényü elméleti
filozófiától, akár a kantitól, akár mástól? Pedig egyáltalában nem mérhetö fel, mennyi
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válnék tarthatatlanná vagy szorulna legalábbis lényeges módosításra abból, amit Jaspers
állít, feltéve, ha a kanti ész-kritika elméleti eredményeinek helyessége nem állna minden
kétségen felül.
Ezeket a végkövetkeztetéseket a jelen nem egy gondolkodója ténylegesen
kétségbe is vonja, méghozzá korántsem például csak a “pozitivisztikusan” beállitódott
filozófusok, hanem éppenséggel azok, akik igyekeznek filozófikusan megközelíteni a
létezöt (das Seiende) a maga “magánvalóságában”, akik tehát egy komolyan veendö
ontológia ügyében fáradoznak. Mindenkire pl., aki járatos a modernebb
természetfilozófiában, némileg furcsán kell, hogy hasson, ha Jaspers annek a tételnek a
megtámogatására, miszerint a világ egészéröl tudás nem lehetséges, a kanti antinómiatant hozza fel és átveszi azt az állítást, hogy mind a világ végessége, mind pedig
végtelensége racionálisan bizonyítható (“Von der Wahrheit”, 97. o.). A probléma állása
azonban a kozmológia e területén idöközben teljességgel megváltozott: elsösorban egy
mai természetfilozófus egyáltalában nem fog kísérletet tenni arra, hogy állításokat a világ
térbeli vagy idöbeli kiterjedését illetöen apriorisztikus úton bizonyítson be. Ez korántsem
zárja ki azt, hogy ezen a területen lehetséges legyen empirikusan ellenörzött fizikai és
asztronómiai törvényszerüségekre támaszkodva tudományosan védhetö hipotéziseket
állítani fel. Másodsorban ma már tudjuk, hogy az ún. matematikai antinómiák kanti
konstrukciója fogalomzavarokon alapszik, pl. azon, hogy Kant nem tett különbséget térbeli
határnélküliség és térbeli végtelenség között s hogy az elöbbiröl tévesen az utóbbira
következtetett. Ezzel szemben a kozmológia relativisztikus alapon egyként feltételezi a
világür határnélküliségét és végességét (mint ahogy pl. a kétdimenzionalitás területén a
gömbfelület analóg módon határnélküli és mégis véges).
Ez a példa csak annak illusztrálására szolgált, hogy míly mértékben hat olykor
meghatározólag egy feltehetöen téves vagy legalábbis nagyon problematikus,
mindenképpen azonban racionálisan vitatható elméleti nézet Jaspers filozófikus
kiindulópontjára. Számunkra azonban nem az ilyen részletek rendelkeznek
érdekességgel, hanem az az általános probléma, hogy nincs-e itt egy egyenesen paradox
szituációval dolgunk, nevezetesen azzal, hogy Jaspers a maga eljárásmódja számára
nemcsak kérdésfeltevéseit, hanem végsö eredményeit is feltételezi olyasminek, ami saját
filozófiájának értelmében egyáltalában nem lehetséges, ti. egy tudományos filozófiának.
A “Von der Wahrheit” c. könyv középsö részében Jaspers többek között a
hagyományos értelemben vett ismeretelmélettel és formális logikával is foglalkozik. Ezt a
részt a fenti ismertetés során szándékosan nem vettük figyelembe, mert károsan
befolyásolhatná a jaspersi filozófiáról alkotott képet; kétségkívül ui. filozófiájának messze
leggyengébb részéröl van itt szó. Logikai és ismeretelméleti kérdések megvitatásával
Jaspers olyan területre lépett, melyen nincs igazából otthon. Ezt alkalmasint nemcsak
olyan gondolkodók ismerik el, akik a modern logika és az analitikus ismeterelmélet felöl
közelednek hozzá, hanem pl. kantiánusok és fenomenológusok is. Egyetlen homályos
pont említésére szorítkozunk itt: “a kényszerítö erövel rendelkezö tudás” (zwingendes
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Wissen) mint kifejezés, melyet Jaspers a tudományos megismerés jellemzésére használ,
nem egy vonatkozásban pontatlan s ezenfelül félrevezetö. E kifejezés azt a benyomást
kelti, mintha az ember a tudomány területén mindig végleges eredményekre jutna és hogy
ezekre az eredményekre mindennemü teremtö tevékenység nélkül óhatatlanul “rá is
kényszerülne”. De elöször is természettudományos területen minden elmélet pusztán
hipotétikus feltevés marad s ezért a “tudás” kifejezést velük kapcsolatban helyesebb, ha
elkerüljük; új megfigyelések alapján a természettudomány induktíve akár
legkövetkezetesebben megerösített hipotézisei is bármikor megdönthetök. És másodjára
még a matematika, söt akár a formális logika területén sem adódnak a tételek kényszerítö
erövel, hanem a teoretikus részéröl teremtö fantáziát tesznek szükségessé; tudjuk ui. ma
már (méghozzá matematikailag pontosított értelemben), hogy sem a legtöbb matematikai
diszciplínában, de még a logika területén sem létezik olyan eljárás, mely matematikailag
kényszerítö erövel dönthetne bizonyos tételek érvényessége felöl.72 “A kényszerítö erövel
adódó tudás” kifejezés ilyetén alkalmazásánál ezenkívül homályos marad, hogy ehhez
csak az egyes szaktudományok ismeretei tartoznak-e vagy esetleg a valóságra vonatkozó
filozófikus állítások is. “Philosophie” c. müvének elsö kötetében (“Philosophische
Weltorientierung” [Filozófiai orientáció a világban], 1932, 89. és köv. oldalak) Jaspers pl. a
lényegmeglátásokat (Wesensanschauungen) és a kategoriális elemzéseket is a
kényszerítö erövel rendelkezö tudáshoz sorolja; nem válik azonban világossá, hogy az
effajta ismeretek Jaspers szeint milyen terjedelmüek, és ezenfelül problematikus, hogy
egy ilyen felfogás filozófiai összkoncepciójával, valamint kanti kiindulópontjával
összeegyeztethetö-e.
Eddig csak ismeretelméleti elöfeltételezésekröl volt szó. Mint említettük, Jaspers
nagyon is tudatában van Kanttól való függöségének. A kérdés az, hogy ezenfelül –
méghozzá ezúttal anélkül, hogy ennek teljesen tudatában lenne – nincs-e függöségben
egy elöfeltételként hallgatólagosan elfogadott ontológiától, így például ha mindennek
ellenére mégiscsak mindent “a lét nézöpontjából” (Seinsaspekt) szemlél. Vajon “a lét” (das
Sein) fordulatban fönévként használt és határozott névelövel ellátott segédige “lenni”
(sein) adekvát nyelvi kifejezöeszköz-e annak a számára, amit Jaspers mondani akar?73
Egyes ontológusok (köztük M. Heidegger és N. Hartmann) azon a nézeten lennének, hogy
ez a szóhasználat ugyan jogosult, de különbséget kell tenni “lét” (Sein) és “létezö”
(Seiendes) között és hogy Jaspers a “lét” kifejezést gyakran ott használja, ahol “létezöröl”
kellene beszélnie (pl. ha a szót a transzcendens Egyre vonatkoztatja). Más metafizikusok,
mint pl. F. Brentano, elvetik a “lét” kifejezést, ha azt valaminek a neveként használják. És
ha Jaspers még “a lét létéröl” (Sein des Seins) is beszél, akkor rá lehetne mutatni arra,
hogy az ezzel felvillantott regressus in infinitum egyike volt Brentano okainak arra, hogy
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Ennek az állításnak rövid bizonyításához a logikát illetöen vö. W. Stegmüller “Unvollständigkeit und
Unentscheidbarkeit” [Töredékesség és eldönthetetlenség], Bécs 1959, 44-57. o.
73 Németben a fönevesített ige (das Sein = a lét, a levés) alakilag egybeesik a fönévi igenévvel (sein =
lenni). (A ford. megjegyzése.)
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tagadja, miszerint egyáltalában léteznék a létnek oly fogalma, mely a létezö fogalmától
megkülönböztethetö lenne. Bárhogy is álljon ez, mindenképpen úgy tünik, hogy az
idevágó jaspersi fordulatok messzebbmenö fogalmi tisztázást tesznek szükségessé.
Ami Jaspers filozófiájának tartalmát illeti, ez a bevezetöben mondottak ellenére a
kritikának több, mint egy támponttal szolgál. Fel lehetne vetni pl. a kérdést, hogy az
igazság fogalmát valóban annyira ki kell-e tágítani, ahogy azt Jaspers teszi, vagy hogy “az
igazság módozatai” helyett nem lenne-e helyesebb a többértelmü “igaz” kifejezés
különbözö jelentéseiröl beszélni. Ebböl kiindulva azután arra a megállapításra juthatnánk,
hogy a már a mindennapok nyelvében is többértelmüen használt “igaz” kifejezést – hiszen
az “igaz” szót ott sem csak kijelentésekre alkalmazzák, mint ahogy a Jasperstöl magától
említett fordulatok “igaz barát”, “igaz demokrácia”, stb. is igazolják – Jaspers jelentékeny
mértékben még többértelmüvé teszi, ha az egzisztenciális értelemben vett igazsághoz
való hüséget (Wahrhaftigkeit), továbbá egyáltalában mindazt, ami pozitív értékkel
rendelkezik, és végül még azt is, amit Jaspers “a transzcendencia igazságának” nevez, e
szó alá rendeli. De tekintsünk el ettöl a részben (bár semmiképp sem kizárólagosan)
terminológiai kérdéstöl. Ehelyett hadd mutassunk rá egy problémára, mely a Jaspers
számára legfontosabb viszonylatra vonatkozik: egzisztencia és transzcendencia
viszonyára.
Ha Jaspers azt mondja, hogy az ember a transzcendenciát a maga valójával
azonosultként (als Selbstsein), más szóval egzisztenciaként éli meg, akkor itt
megkerülhetetlenné válik az az egyszerü, de újfent mindenek elött ismeretelméleti kérdés,
vajon ez az élmény garanciával szolgál-e arra, hogy ama transzcendentális Egy
ténylegesen objektív valóság és nem pusztán szubjektív fenomén, amely pszichológiai
vizsgálat alá véve illúziónak bizonyulhatna. Itt, úgy tünik, csak a következö alternatíva áll
fenn:
Vagy megengedjük, hogy ez az élmény, pl. valamilyen világtartalom megélése
(vegyünk egy Beethoven-szimfóniát példaként) mint sifr, mint élmény ezzel a garanciával
szolgálni nem tud. Ez esetben a transzcendencia benne megjelenö objektivitására csak
következtetünk, és felmerül a kérdés, hogy a következtetésben bennfoglalt feltevés
megállja-e a helyét vagy sem. Ezzel azonban egyúttal ismét felmerül az igazság
problémája annak eredeti alakjában, mégpedig épp abban az alakban, melyben azt
Jaspers csak az általános tudat szférájára vonatkozóan akceptálta, a többi területen ezzel
szemben, különösen “a transzcendencia megnyilatkozásának” vonatkozásában e
lehetöséget elvetette. A transzcendencia megélése azonban ebben az esetben nem tiszta
élmény, hanem megragadása valaminek az ezt illetö tudás vagy tudomás-szerzés
értelmében, és döntö különbséget jelent az, hogy ez a tudás tényleges-e vagy csupán
vélelmezett. Továbbá nincs is pusztán arról a kérdésröl szó, hogy olyasvalaminek az
objektivitásáról szerzünk-e tudomást, ami közelebbröl nem jellemezhetö, – mintha csak
arról kellene megbizonyosodnunk, hogy a transzcendencia valóság és nem illúzió.
Valójában valamiféle értelemben tartalmilag is adva kell annak lennie, hogy egyáltalában
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kijelenthessük, miszerint az egy valami (és esetleg nem több, mint egy) és hogy az emberi
egzisztenciának tartást ad; ez ui. feltételezi, hogy mind elméleti kategóriákat, mind pedig
értéket jelzö praedicatumokat joggal vonatkoztathatunk a transzcendenciára. Ha tehát ezt
az alternatívát választjuk, akkor a transzcendencia megélését mintt megismerési
folyamatot kell értelmeznünk, és vissza kell vonni azt tézist, mely szerint az elméleti
igazság (“az általános tudat igazsága”) relativálandó és a transzcendencia
megnyilatkozásának fenoménjére nem alkalmazható.
Vagy pedig megállunk az élménynél mint olyannál és tagadjuk, hogy ehhez még
egy elméleti értelmezés vagy következtetés adódnék hozzá, egyúttal tehát azt állítjuk,
hogy az élményben az egyetlen lét maga jelenvaló és a látszólagos ismeretelméleti
problematika csak azáltal merül fel, hogy az ember nem képes semminö tartalmi képzetet
alkotni magának az egzisztenciának a transzcendenciával történö ilyetén érintkezéséröl.
Ez esetben az, amit Jaspers ebben a vonatkozásban mond, nem különböztethetö már
meg azon misztikusok tanításaitól, akik a léleknek Istennel való tökéletes eggyéválásáról
beszélnek. Jaspers maga újra meg újra megkísérli filozófiáját elhatárolni a misztikusok
tanaitól és e tanokat ugyanoly mértékben csak rész-igazságokként ismeri el, ahogy ezt a
nagy vallási rendszereknél és a metafizikusok filozófiájának gondolati konstrukcióinál is
teszi. Tény: mások már gyakran hangsúlyozták is, hogy a misztikusnak “a világ elöl
elmenekülö” (weltflüchtig) beállítódottsága alapjában különbözik az egzisztencia
filozófiájának elképzelésétöl, mely szerint az ember önmagával való autentikus
azonosulását csak a világban magában foganatosított aktív elhatározása révén valósítja
meg. De elöször is nem állja meg a helyét az, hogy minden misztikus tan az ilyen
értelemben vett világ elöl való elmenekülést hirdeti, és másodjára jelen összefüggésben
egyáltalában nem az számít, hogy a misztikus hogyan látja az ember viszonyát a világhoz,
hanem az, amit az embernek Istenhez füzödö viszonyáról mond. És ebben a
vonatkozásban, úgy tünik, nincs lényegi különbség az unio mystica, ember és Isten
tökéletes eggyéválása és a jaspersi transzcendencia-élmény között. Ezzel a jaspersi
metafizika – legalábbis, ha a két alternatíva közül a másodikat fogadjuk el – maximális
közelségbe kerül a múlt jelentös misztikusaihoz, nem annyira a keresztény
misztikusokhoz, mint inkább Plotinosz misztikájához. Olyasvalaki számára azonban, akitöl
az ilyen misztikus egység-megélés idegen, az az állítás, miszerint ilyen élmény létezik,
nemcsak problematikus kell, hogy legyen, mi több: nemcsak érthetetlennek kell lennie
annak, hogy ilyesmi bármiként is lehetséges lenne, hanem mindez számára végletesen
felfoghatatlan kell, hogy legyen, amennyiben egyáltalában nem képes megérteni, miröl
van itt voltaképpen szó.74
A kérdés tehát az, hogy az egzisztenciára és a transzcendenciára vonatkozó
filozófiai kijelentések nem állítják-e az embert a következö opció elé: vagy megengedjük,
hogy az elméleti igazság sokkal szélesebb területre alkalmazható, mint ahogy azt Jaspers
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teszi, és ezzel elismerjük, hogy ott – ti. “a sifr-írás olvasata” kapcsán és a
transzcendencia-élmény egyéb alakzataiban – valamennyi racionálisan vitatható
ismeretelméleti probléma ténylegesen fennáll, ott tehát, ahová Jaspers szerint “az
általános tudat” hatóköre egyáltalában nem terjed ki, – vagy pedig e kijelentéseket egy
immár érthetetlen misztika mondataiként fogjuk fel.
Jaspers filozófiájának következményeire vonatkozóan két dologra szeretnénk
rámutatni. Az elsö e filozófia valódi, tehát bensö elsajátításon és nem külsödleges
tudomásulvételen alapuló elterjedésének problémájával kapcsolatos. Ezt megközelítendö
abból a már egyszer elhangzott megállapításból indulunk ki, hogy az egzisztencia jaspersi
filozófiája bizonyos vonatkozásban “valláspótléknak” van szánva. Nem kellene-e vajon ezt
a filozófiát ehhez egyszerübb és kevesebbet feltételezö formában elöadni, mind ami a
nyelvi megfogalmazást, mind pedig ami a felhasznált fogalmi apparátust illeti? Jaspers
kijelentéseit eredeti és szemléletes, gyakran megragadó nyelven fogalmazza meg; nagy
részük azonban tagadhatatlanul igen nehezen érthetö. Az átlagolvasó müveinek számos
utalását nem érti meg; e megértés ui. széleskörü ismereteket tételez fel a filozófia egyes
ágainak, a filozófiatörténetnek a területén s ezenfelül minden egyéb szellemi területen.
Ezzel szemben esetleg az az ellenvetés merülhet fel, hogy amúgyis csak igen kevés
embertöl várható el az eljutás az autentikus önazonosság szintjéig. Ez azonban elégtelen
válasz lenne, mert hiszen állítólag minden ember elvben potenciális egzisztencia, s e
lehetöség megvalósulásának nem szabadna egy meghatározott intellektuális nívótól
függnie. Egyelöre legalábbis ez a filozófia nem appellál minden emberre, hanem csak
azoknak szük körére, akik a fentieknek megfelelö szellemi elöfeltételekkel már eleve
rendelkeznek. Ezért feltesszük a kérdést: nem szükségszerü-e vajon, hogy amíg az
egzisztencia filozófiája el nem éri a vallás nyelvének dísztelen egyszerüségét, e
filozófiának le kell mondania ama széleskörü hatásról, mely végsö soron célja?
A második dolog ismét szorosan összefügg a fent megtárgyalt transzcendenciaélménnyel. Jaspers szerint ahhoz, hogy megvalósítsuk fellendülésünket a puszta
létezéstöl az egzisztenciális létig, nem elégséges az, amit mi magunk teszünk: ehhez
hozzá kell járulnia a kommunikációnak, a transzcendencia-élménynek és annak, hogy a
transzcendencia autentikus valónkkal megajándékozzon bennünket. Az utóbbi mozzanat
mármost nem egyéb, mint az egzisztencia filozófiájától megkísérelt értelmezése a
kegyelem vallási fogalmának, mely akár meg is vonathatik tölünk. A transzcendencia
élménye ehhez hasonlóan nem csupán en-akaratunk függvénye s ezenfelül ebben az
élményben csak az részesül, akinek megadatott az annak megfelelö élményképesség.
Mivel azonban Jaspers szerint életünk csak akkor válhat értelemmel telivé, ha elérünk
saját feltétel-nélküliségünk szintjéig és egyidejüleg megbizonyosodunk a transzcendencia
létéröl, ezért annak a számára, aki nem jut el idáig, szükségszerüen a világ abszolút
értelmetlenségéé és a maga oldalán a kétségbeesésé lesz az utolsó szó. Ez esetben a
kérdés az, hogy az egyén “potenciális egzisztenciájához” intézett felhívás nem rombol-e le
többet, mint amennyit felépít. Ha és amennyiben pozitív kiteljesülésre az egyes emberben
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nem kerül sor, az egzisztencia filozófiája óhatatlanul egyfajta elgörcsösülö nihilizmus
alakját ölti magára.
Jaspers maga is látta a veszélyét annak, hogy az egzisztencia filozófiája hisztérikus
filozofálásra adhat alkalmat. Ami akkor veszélynek látszott, az az elmúlt években
valósággá vált. Az élet külsö körülményei szintén hozzájárulhattak ehhez. Nincs azonban
vajon ebben praktikus utalás arra, hogy a filozofálásnak ennél a módjánál megállnunk
nem szabad? A továbbmenetelre való felszólítás tulajdonképpen kiolvasható magának az
egzisztencia filozófiájának mondanivalójából. Hiszen ha ez ember olyan lény, amely
túltörekszik önmagán, amely csak legspecifikusabb önazonosságában képes létének
végsö értelmét megtalálni és amelynek minden dogmatikus megmerevedéstöl óvakodnia
kell, akkor el kell ismerni egy más filozofálás lehetöségét, hacsak nem akar az
egzisztencia filozófiája maga is dogmatikussá dermedni. Nietzsche tételét: “Ne engem
kövess, hanem magadat!”, melynek értelmét éppen az egzisztencia filozófiája igyekszik
elmélyíteni, következetes módon az egzisztencia filozófiájának tartalmára is alkalmazni
kell.
Ha ennyiben az egzisztencia filozófiája kivezet önmagából, ez a kivezetés mégsem
tévesztendö össze az önmaga mögé való visszaeséssel: a ma önmaga lényéhez híven
filozofáló ember nem rendelkezik immár azzal a naivitással, hogy gondolatrendszereket,
pl. Spinozáét, Leibnizét, Fichtéét vagy Schellingét, ne csak történelmileg tegye magáévá,
hanem ezen túlmenöen érvényükben hinni is tudjon. Minden ilyesfajta, túlhaladott
filozófiai gondolkodásmódokkal való, magunkhoz hütlenné váló operálással szemben,
mely filozófiák valaha szubsztanciális valóság voltak, ma képviselt filozófiaként azonban
csak fakó sémák és üres dogmatizmusok lennének, Jaspers filozófiája párját ritkítóan
alkalmas arra, hogy ébren tartsa az ember kritikus, egzisztenciális lelkiismeretét.
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VI. fejezet
Kritikus realizmus: Nicolai Hartmann
Nicolai Hartmann filozófiájával ismét a józan, objektív, tárgyilagos kutatás világába
érkezünk el, mely igyekszik túllépni az ember valóján és megkísérli a létezö dolgoktól
alkotott kozmoszt oly mértékben megragadni, ahogy az a korlátozott emberi megismerö
képesség elött megnyilvánul. Az univerzális szemléleti módnak megfelelöen itt
teljességgel hiányzik az egzisztencia filozófiájának alaphangulata. Kierkegaard-ban, az
egzisztencia filozófiájának szellemi megalkotójában, Hartmann az emberiség
történelmének legáldatlanabb és legraffináltabb önkínzóját véli megpillantani. Hartmann
tagadja a szorongás és a halál metafizikai jelentöségét, jóllehet az emocionális fenomének
keretében játszott szerepüket a valóság megtapasztalásának terén korántsem vonja
kétségbe. Csak a magát fontosnak tartó én-ember lát bennük valami nyugtalanítót és
rémítöt. A kozmikus szemlélet számára ezzel szemben nyilvánvalóvá valik, míly totálisan
jelentöség nélkül való az egyes ember halála, mint olyasvalamié, ami a világtörténés
összfolyamatában nem több elhanyagolható láncszemnél. Csak a szüntelen önreflexió
természetellenes beállítódottsága révén jön létre az a mesterségesen magunkba
szuggerált halálfélelem, mely utóbb metafizikai súly látszatát kelti.
Hartmann-nak ez az állásfoglalása azokkal a fenoménekkel szemben, melyek az
egzisztencia filozófusai számára elötérben állnak, bevezetés gyanánt itt azt a kozmikus
összhangulatot van hivatva jellemezni, mely egész gondolkodását uralja. Filozófiájának
tulajdonképpeni alaptörekvése arra irányul, hogy feltárja a reális világ strukturális
törvényeit – az egész létezö világéit, nem egy ez elött fekvö “pusztán megjelenö világéit”.
A ránk hagyományozott filozófiában Hartmann felfogása szerint ebben a vonatkozásban
sok bünt követtek el, mégpedig kettös vonatkozásban. Egyfelöl a filozófia mindig úgy
vélte, hogy radikális alternatívával áll szemben: vagy elismeri az abszolút létmegismerés
lehetöségét vagy feltételezi, hogy a “magukban való dolgok” totálisan
megismerhetetlenek. Az utóbbi esetben az objektív létmegismerés lehetöségét mint olyant
elvetették, az elöbbi esetben másfelöl zárt metafizikai rendszerek jöttek létre, melyek a lét
mindenfajta irracionalitását tagadták és a létezö dolgok teljességét elvben racionálisan
megragadhatónak vélték. A közbeesö lehetöséget, jelesen a létezö dolgok részleges
fogalmi megragadhatóságát a végtelen terjedelmü maradék egyidejü irracionalitása
mellett, nem vették figyelembe.
A második hiba abból eredt, hogy a monisztikus egységesítö igénytöl hajtva átvitték
az egyik terület kategóriáit (princípiumait) egy másik, heterogén területre, így pl.
mechanisztikus princípiumokat alkalmaztak az organizmusra, organikus viszonylatokat a
közösség és az állam életére vagy megfordítva lelki, szellemi struktúrákat az élettelen
világra. Az ilyesfajta kategoriális határsértéseken, ahogy Hartmann ezeket az egyik
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létterület felöl egy másik felé elkövetett elméleti túlkapásokat nevezi, szigorúan kritikus
elemzés segélyével eröt kell venni, ugyanakkor azonban a kategóriákat a maguk relatív
érvényével arra a területre nézve, amelyböl eredetileg származnak, továbbra is meg kell
örizni. Egy kritikus ontológia szemszögéböl a létezö dolgok összességének jóval
komplikáltabb tagolódása lesz ennek a következménye, mint az, ami a hagyományos
metafizikai egység-formulákban valaha is kifejezésre jutott.
A megismerés az általunk ismert legmagasabb rétegnek, a szellem rétegének
tartozéka. Ezért csak a szellemi lét ontológiája képes a megismerés lényegének
megragadására. Másfelöl azonban a megismerés problémájának legalábbis részlegesen
megoldottnak kell már lennie ahhoz, hogy az ontológiai kutatás egyáltalában
megengedettnek tünjék. Elvégre korántsem tudjuk már eleve, hogy egyáltalán létezik-e
objektív létmegismerés és egy a megismerés alanyától független transzcendens tárgy.
Ebböl a tényállásból szükségszerüen folyik az ismeretelmélet kettös arculata. Egyfelöl
meg kell teremtenie mindenfajta ontológiai kutatás alapját, ö maga azonban csak a
szellemi lét ontológiájának keretében zárulhat le. Hartmann azzal igyekszik a megismerés
e kettös aspektusának megfelelni, hogy etikai és ontológiai müveinek ismeretelméleti
vizsgálódást bocsájt elébe, ebben azonban már érvényre juttatja az ontológiai
beállítódottság szemléleti irányát, és ontológiájában másfelöl kifejti, hogy annak
eredményei milyen kihatással vannak a megismerés fenoménjára. Ismertetésünket a
megismerés metafizikájával kezdjük meg.
1. A megismerés metafizikája
Eredetileg Hartmann az újkantiánizmus híve volt. Késöbb azonban a
fenomenológia számos motívumát is magáévá tette s a nyugati filozófiatörténet tüzetes
tanulmányozása révén megkísérelte annak termékeny módszereit (így pl. Arisztotelész
aporetikáját és Hegel dialektikáját)
– kétségkívül mindig lényegesen módosított
megfogalmazásban – új életre kelteni. Viszonya az újkantiánizmushoz már a megismerés
metafizikájában negatívvá, azaz hadüzenetté vált. Míg az újkantiánus tan szerint nem
léteznek az alanytól független, a tudatot transzcendáló dolgok, mindennemü megismerés
tehát a tárgynak az alanytól végrehajtott létrehozatala, Hartmann célja az, hogy
megmutassa: a megismerés lényege abban keresendö, hogy a magától a megismeréstöl
független, már annak elötte meglévö magában való létezöt nem létrehozzuk, hanem
megragadjuk.
Az utat, melyet ennek kapcsán választ, a fenomenológia is meghatározza.
Vizsgálódásai alapját nem egyetlen evidens tétel, mint pl. Descartes sum cogitans-a van
hivatva képezni, hanem a fenomének lehetö legszélesebb bázisa; az egyoldalú filozófiai
álláspontok ui. kivétel nélkül onnan erednek, hogy a kiindulópontot az adott gondolkodók
egyoldalúan választották meg. Az alapul szolgáló fenomének sokfélesége ezzel szemben
kölcsönösen alkalmazható kritériumot tesz lehetövé a helyes úttól való eltévelyedés
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felismerésére. A vizsgálódás elsö lépését ennélfogva a megismerés fenomenológiájának
kell képeznie. Hartmann azonban ezzel korántsem feltételezi, hogy a feladat már be is
lenne fejezve. A legvehemensebben bírálja a fenomenológusok felfogását, akik úgy vélik,
módszerükkel képesek a problémák megoldására. Az valójában még arra sem alkalmas,
hogy problémákat felvessen, nemhogy megoldjon. A fenomenológia nem képes egyébre,
mint épp a fenoméneknek maguknak a leírására, méghozzá még minden filozófiai
állásfoglalástól innen. Egy filozófiai tannak azonban nem szabad nyugodnia, amíg
éppenséggel el nem ért egy meghatározott álláspontig, mely mindig a probléma-megoldás
módjának a függvénye. Ehhez mindenekelött sort kell keríteni arra, hogy a problémákat
magukat megfogalmazzuk. Erre a fenomenológia már nem képes. Hartmann ezért ezen a
ponton az aporetika arisztotelészi módszeréhez folyamodik; ennek a segélyével kell a
megismerés problémáját illetö vizsgálódásnak második lépését megtennie. A problémák
megoldásokat követelnek. Ezeket a megismerés elmélete igyekszik szolgáltatni, mely a
megismerés metafizikájának harmadik s egyben utolsó lépését teszi ki. Ennek során
korántsem bizonyos már eleve, hogy a problémákkal mindig nekik megfelelö megoldások
is szembeállíthatók. E feltételezés racionalista elöítélet lenne. Hartmann ezért mind
ismeretelméleti, mind pedig késöbbi ontológiai vizsgálódásaiban a puszta
problémakezelés mozzanatát állítja elötérbe, szemben a “minden áron való problémamegoldás” jelszavával. Egyidejüleg megkísérli kidolgozni azt, ami irracionálisként ezután
fennmarad vagy – ahogy ö nevezi – ami a megismerésben “metafizikus”.
Már a fenomén-elemzés végrehajtási módjában elötérbe lép Hartmann-nak az a
késöbbi ontológiai gondolata, mely szerint a megismerés létviszonylatot jelent két létezö, a
megismerö instancia és a megismert tárgy között. Az egyoldalú odafordulás az alanyhoz,
a pszichologizmus módjára és elvben a fenomenológiáéra is, éppoly kevéssé alkalmas a
megismerés problémájának megoldására, mint a tárgy pusztán logikai elemzése. A
transzcendencia, azaz a megismerés alanya és az öfelöle nézve transzcendens tárgy
közti viszony problémája elött mindkét esetben szemet húnynak. A transzcendens
területbe persze módszeresen csak a tudat felöl lehet behatolni, mivel egyedül ez van
minden kétséget kizáróan közvetlenül adva, a transzcendens létezö ezzel szemben éppen
azt képviseli, ami kérdéses.
A kiindulópontot a felfogás fenoménje képezi: a megismerés minden formájában
egy megismerö alany áll egy megismert tárggyal szemben. A tárgy azonban azáltal, hogy
megismerik, nem kerül be az alany területére (a tudat szférájába), hanem ahhoz képest
transzcendens marad. Ezért az alanynak el kell hagynia a maga területét (azt
transzcendálnia kell), hogy a tárgyat “megragadja”, de azután ismét vissza kell térnie a
maga szférájába, hogy a tárgyat tudatosítsa magában. A tárgy felfogása tehát csak egy a
tudatban róla alkotott kép közvetítésével történhet meg. A kép maga azonban közvetlenül
egyáltalán nem tudatos, a megismerés ugyanis teljesen a létezö felé fordul. Ez a tény
áttöri a fenomén immanenciáját: a tudat “immanens” fenoménjeihez hozzátartozik a
megismerés mint ezt az immanenciát áttörö fenomén. Ha pl. egy x hegyre gondolok, akkor
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ugyan képzetként egy kép van jelen a tudatomban, de nem erre a képzetre gondolok,
hanem persze az x hegyre mint létezöre. Ezt a viszonylatot Hartmann úgy fejezi ki, hogy
az intencionális tárgy “az aktus kegyelméböl” él a tudatomban, a létezö ezzel szemben
attól függetlenül létezik. Mivel az alany totálisan átadja magát a létezö dolognak, ezért a
közvetlen élményböl hiányzik a képzeteinek kép-jellegét illetö tudás. Ez csak akkor jön
létre, ha felfedezzük, hogy tévedéssel vagy érzéki csalódással van dolgunk; ilyenkor
tapasztalja meg ui. az alany, hogy nem közvetlenül rendelkezik az intencionálisan
megcélzott dologgal.
A megismerés két fajtájaként – az öket megjelenítö fenomén tanúsága szerint –
egyrészt az a posteriori megismerésre utalhatunk, melynél konkrét esetek képezik a
kiindulópontot, másrészt az a priori megismerésre, melynél ismerettel rendelkezünk
függetlenül minden ténylegesen elöforduló konkrét esettöl. Mindkét esetben a tárgyat
Hartmann úgy érti, mint valami magában valót és attól függetlenül létezöt, hogy az alany
míly mértékben ismeri meg. Már ebben bennfoglaltatik, hogy mindaz, ami létezik (das
Seiende), több annál, mint amit az alany belöle megragad. A megismerendö dolognak ezt
a nem tárggyá változtatott (nichtobjiziert) részét Hartmann a tárgyiságon túlinak (das
Transobjektive) nevezi, a határt a megismert rész és e között az objekció határának
(Objektionsgrenze). Mihelyt az alany elkezd tudomást szerezni erröl a határról, létrejön “a
nemtudás tudása”, azaz a problémafelvetés, melyet a megismerés elörenyúlásaként
definiálhatunk abba, amit még nem ismertünk meg. Ennek következménye, hogy az alany
megkísérli megismerni a tárgynak az eddig ismertnél még nagyobb részét, azaz az
objekció határát kijjebb tólni. Ez a törekvés azonban végül is áthághatatlan határba
ütközik: a megismerhetöség vagy a tárggyá változtathatóság határába. A
megismerhetöség határán túl fekszik az, amit Hartmann transzintelligibilisnek vagy
irracionálisnak nevez.
Igazi megismerésröl csak akkor beszélhetünk, ha a kép meghatározottsága és a lét
meghatározottsága fedik egymást. Ha tudomásunkra jut, hogy ez nem áll fenn, létrejön
bennünk a törekvés arra, hogy a kognitív képet korrigáljuk, vagy más szóval: az igazságra
irányuló törekvés. Mint ahogy a létezö tárgy nem merül ki tárgyvoltában, hanem része a
reális világrend összefüggéseinek, ugyanúgy az alany is több, mint pusztán a megismerés
alanya, ti. létezö valami, közelebbröl akarattal, érzelmekkel megáldott lény. Ilyesként
maga is be van ágyazva a lét összefüggéseibe. Már itt sejthetö a probléma megoldása
Hartmann-nál: mivel az alany mint létezö ugyanazon világ tagja, mint a tárgy, kettejük
között tehát a legkülönbözöbb létviszonylatok állhatnak fenn; innen a lehetöség annak a
megismerésére, ami a tudaton túl van, ami azt transzcendálja, hiszen egy és ugyanazon
világ vagy általánosabban: a létnek egyazon szférája fogja át mind az alanyt, mind a
tárgyat. A lét mozzanata tehát már a fenomén-elemzés során négy ponton
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megmutatkozik: az alanyon, a tárgyon, kettejük létviszonylatán és a mindenütt fellelhetö
irracionális jegyeken.75
A fenomén elemzésére épül a megismerés aporetikája. Hartmann a problémákat
legtöbbször igen élesen, antinomikus kihegyezettségükben fogalmazza meg. Csak arra
szorítkozunk itt, hogy ezeket kérdések formájában prezentáljuk. A megismerés alapapóriája a következö kérdés formájában fejezödik ki: Hogyan lehetséges megismerö
tudat? Amennyiben megismerö, túl kell nyúlnia önmagán, amennyiben azonban tudat,
nem tud túlnyúlni önmagán, mivel tudással csak a maga szférájában rendelkezhet. Ezzel
szemben az érzéki észlelés (általánosabb formában: az a- posteriori megismerés) apóriája
az elöbbinek csak speciális esete s a következöképpen hangzik: Hogyan lehet adva az
alany számára egy transzcendens módon létezö dolog? Amennyiben transzcendens,
elesik a lehetösége annak, hogy adott legyen, amennyiben viszont adott, a
transzcendencia az, ami lehetetlen. Az apriori megismerésben a probléma egyenesen
paradoxonná élesedik; itt ui. a tudat állítólag minden tapasztalástól függetlenül tud valamit
a tárgyról, tekintetét tehát elfordítva töle, ahelyett, hogy feléje fordítaná. Egy további
problémát képez az igazság kritériumát kutató kérdés: ha ez a kritérium a tudatban
keresendö, akkor az nem képes jelezni a tudatot transzcendáló tárgynak való megfelelést;
ha viszont a tudaton kívül keresendö, akkor ahhoz, hogy lényegét adekvátul meg tudjuk
ragadni, ismét szükségünk lenne egy ezt megítélni képes kritériumra és igy tovább in
infinitum. A problémafelvetés apóriája így hangzik: Hogyan lehetséges a nemtudásról
tudással rendelkezni, más szóval azt, ami transzszubjektív, objiciálni? Ehhez kapcsolódik
a megismerés terén való elöbbrelépés problémája: Hogyan jöhet létre a nemtudás
tudásából pozitív tárgyi tudás?
A nehézségek feloldása rövidre fogva a következökben áll. Az objektív
létmegismerés lehetösége csak azon alapulhat, hogy a létezö tárgy princípiumai a
megismerés keretében legalábbis részlegesen visszatérnek. A kauzalitás elve például,
mely a reális világ alacsonyabb rétegeit uralja, visszatér azokban az (immanens) kognitív
tartalmakban, melyekkel a reális folyamatokat gondolatilag leképezzük.
Ílymódon
Hartmann szerint elhibázott mind a kanti, mind pedig a husserli állásfoglalás azzal a
problémával kapcsolatban, hogy az értelmi törvények “különös módon megegyeznek” a
valóságos világ törvényeivel. Husserl úgy vélte, ki tudja mutatni, hogy maga a
problémafelvetés abszurd, ennek során azonban nem vette figyelembe a transzcendencia
szakadékát alany és tárgy között; Kant vele szemben nagyon is felismerte itt a problémát,
de csak az a konstruktív megoldási lehetöség állt nyitva elötte, hogy az alany a maga
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Az irracionalitás Hartmann-nál központi szerepet játszik a megismerés problémájának kezelésében. Ezen
alapszik döntö érve a kantiánizmussal szemben. Ha ugyanis a megismerés létrehozatalban állna, akkor a
tárgyat racionálisan teljes mértékben meg tudnánk ragadni, hiszen maga a megismerés alanya hozná azt
létre. A tárgyon megmutatkozó irracionális jegyek ellenállást jelentenek, melybe beleütközik a megismerésre
törö ember, s így ezek biztosítanak bennünket afelöl, hogy a tárgyra nemcsak úgy irányulunk,azt nemcsak
úgy éljük meg, mint valamit, ami meghaladja a maga tárgyvoltát, hanem az ténylegesen meghaladja azt,
azaz függetlenül létezik attól, hogy megismerik-e vagy sem.
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törvényeit rákényszeríti a tárgyra. A kanti feltételezésnek Hartmann szerint ellentmond az
irracionalitás fenoménje és az alany természetes hite mellett, aki a tárgyhoz mint
magában valóhoz viszonyul, mindenekelött az a tény, hogy e megoldási kísérlet
feltételezni kényszerül egy létezö alanyt létezö [tehát nem az alanytól produkált, H. A.]
kognitív princípiumokkal, miáltal az egész megoldás ellentmondásba kerül saját
elöfeltételezésével. Ezért csak az a feltételezési lehetöség marad fenn, hogy a
gondolkodás és a lét princípiumai párhuzamosak.76 E párhuzamosságnak azonban nem
kell totálisnak lennie; legcsekélyebb okunk sincs ui. annak a feltételezésére, hogy egy
állítólagos prestabilizált harmóniának köszönhetöleg a megismerés princípiumai teljesen
hozzá lennének rendelve a létprincípiumokhoz. A metafizikus, irracionális maradék és az
antinómiák problémája innen kiindulva megoldásra talál. Ha számunkra felfoghatatlan
folyamatokra vagy tényekre vagy akár feloldhatatlan logikai ellentmondásokra bukkanunk
(pl. a kanti antinómiákra), akkor ez azon alapszik, hogy vagy egyáltalában hiányoznak az
e létterület megragadásához szükséges gondolkodási kategóriák vagy pedig eltérnek a lét
princípiumaitól.
A kategoriális párhuzamosság azáltal még bonyolultabbá válik, hogy a megismerés
és a reális világ közé beiktatódik az ideális lét szférája, így pl. amennyiben a
matematikailag megalapozott természettudományokban a természet megismerése a
matematika ideális szférájának közvetítésével megy végbe. Az egyszeri kategoriális
egymásfedési viszonylat helyére itt egy kétszeres egymásfedés lép, mégpedig egyfelöl a
megismerés és az idealitás birodalma, másfelöl az ideális és a reális valóság között.
Részleges hiánya az egymásfedésnek mindkét esetben elöfordulhat. Az elsö esetre a
matematikán belüli irracionális viszonylatok lennének példák, a másodikra példa az a tény,
hogy a matematikailag kikövetkeztetett apriori valószínüség a reális világban csak
bizonyos alacsony fokú valószínüséggel válhat valósággá, ezen túl azonban csak mint
matematikai vonatkozásban ideális lehetöség létezik, reálisan ezzel szemben lehetetlen.
Az ontológiai össz-szemlélet álláspontja felöl nézve, az imént leírt viszonylatról
bebizonyosodik, hogy az csupán a kategoriális ismétlödés (kategoriale Wiederkehr)
általános léttörvényének speciális esete. Az utóbbin Hartmann azt a tényt érti, hogy egy
létréteg bizonyos princípiumai más rétegekben – azonos vagy megváltozott formában –
megismétlödnek, tehát pl. az anorganikus természet princípiumai az organizmusban, stb.
A megismerésre vonatkozólag ebböl az a különös tulajdonság adódik, hogy az ugyan a
realitás legfelsö rétegének tartozéka és ilyenként nagyon is reális hatékonysággal
rendelkezik – hiszen mind az egyes ember, mind a népek életkörülményeibe
meghatározólag belejátszik és a szellem történeti életének folyamatából kiveszi a maga
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Hartmann e gondolatát alátámasztja és létrejöttét, úgy tünik, megmagyarázza az evolucionális
ismeretelméletnek Hartmann müködése után kialakult ama feltételezése, mely szerint ez a párhuzamosság
az emberi faj történetének során kialakult alkalmazkodás (stammesgeschichtliche Anpassung) eredménye,
az alkalmazkodásé ti. az embert szemléletes formában körülvevö és közvetlenül, tehát fejlett tudomány
nélkül is megélt “középsö” avagy mezokozmoszhoz. V. ö. ehhez Gerhard Vollmer idevágó müveit. (A ford.
megjegyzése.)
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részét –, hogy azonban a létmegragadás töle gyakorolt funkciója révén tartalmait tekintve
minden létterület princípiumait magába fogadja. Most az is nyilvánvalóvá válik, hogy a
létkategóriák és a kognitív kategóriák szembeállítása pontatlan dolog volt; a kognitív
princípiumokról ugyanis most kiderül, hogy azok maguk is létprincípiumok, pontosabban a
szellemi lét princípiumai.
Míg ez a megoldás mindenekelött az a priori megismerésre nézve rendelkezik
érvénnyel, a tapasztalaton alapuló megismerésben ezzel az idötlen megfelelési
viszonylattal ellentétben idöbeli, reális áttevödési viszonylattal (Umsatzverhältnis) van
dolgunk. A közvetítö instanciák szerepét itt az érzékletek (Empfindungen) játsszák. Igaz
ugyan, hogy ezek nem mutatnak tartalmi hasonlóságot a reális világ valós
tulajdonságaival és a bennük uralgó aprioritás egyedül az alany oldalára korlátozódik – így
pl. a nagyobb apriori hasonlóságnak piros és sárga között, összehasonlítva a piros és zöld
köztivel, nem felel meg semminö fizikai korrelátum –, de mégiscsak merev szimbólikus
viszonylatot alkotnak, melynek révén a világ tartalmi jegyei minöségileg másfajta módon
kerülnek reprezentációra. A megismerési mozzanat bennük egyfelöl létük maga (azaz ha
egy érzéklet egyáltalán fellép, akkor már felléptével egy reális, transzcendens folyamatot
jelez), másfelöl konstellációjuk, más szóval a tárgyi vonások minden komplexiójának
megfelel az érzéki minöségek strukturálisan analóg komplexiója.
Az érzékletektöl és az érzéki észleléstöl (Wahrnehmung) közvetített aposteriori
megismerés kizárólag reális dolgokra irányul. Honnan teszünk szert mármost a realitás
bennünk élö fogalmára és a reálisan létezö külvilágra vonatkozó tudásunkra? Hartmann
azon a nézeten van, hogy számos olyan forrással rendelkezünk, melyek a reálisan létezö
dolgokat számunkra adottá teszik. Az elsöfajta tanúságtétel a realitásról már maga a
megismerés, mely, mint ahogy a fenomén elemzése kimutatta, mindig magában való
létezöre irányul. De ez nem perdöntö. A megismerés ui. a realitás egésze felöl szemlélve
maga csak mesterségesen izolált mozzanata a transzcendáló aktusok bonyolult
szövevényének, melyekben a világ realitása sokkal tolakodóbban hallatja szavát.
Mindenekelött a transzcendáló érzelmi aktusokban éljük meg azt, hogy (és ahogy) a
realitás érint bennünket. Hartmann három csoportra osztja fel öket: a receptív érzelmi
aktusokra, mint amilyenek a megtapasztalása, megélése, elszenvedése valaminek, mely
aktusokban a ránk zúduló realitás nyomása válik tudatossá bennünk, a spontán érzelmi
aktusokra, melyekben aktivitásunk nyilvánul meg, de az egyben megéli a világ ellenállását
is, mint pl. az elgörgetendö köét vagy a velünk harcoló ellenfél védekezését, és prospektív
érzelmi aktusokra, melyek a feltartóztathatatlanul közelgö jövöre irányulnak, amiért is
ezeket az aktusokat annak a tudata kíséri, hogy a menekvés és a történések folyamából
való kilépés lehetetlen.
Ami az igazság problémáját illeti, Hartmann a Brentano-étól és a Husserlétöl
teljesen eltérö álláspontot foglal el. Az igazság ugyan öszerinte is abszolút. Csak akkor
van vele dolgunk, ha a megismerö ember hite, vélekedése jogosnak bizonyul. Ezzel
szemben az igazságtudat sohasem abszolút, ez a legdurvább tévedések és
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megcsalattatások esetén is jelen lehet. Az evidenciára való hivatkozás Hartmann szerint
nem jelent kiútat. Az “evidencia” terminus ui. kétértelmü. Vagy az objektív evidenciát kell
értenünk rajta, azaz a bizonyosság oly tudatát, mely valóban elégséges garanciát nyújt a
felismerés igaz voltát illetöen, vagy pedig pusztán a szubjektív evidenciát, azaz az alany
abszolút meggyözödését afelöl, hogy felismerése igaz, – azonban az igazság minden
tényleges garanciája nélkül. A szubjektív evidencia ugyan kétségkívül adott valami, de
kíséröje a legképtelenebb babonának is és így nem képezi az igazság objektív kritériumát.
Ez ugyan az objektív evidenciában valósággá válnék, másfelöl viszont nem adott; az
általunk ismert evidencia ui. a tudat puszta modalitása és így szubjektív. Ezeknek a
megfontolásoknak az alapján Hartmann arra a rezignált megállapításra jut, hogy nem
rendelkezünk az igazságnak semminö abszolút kritériumával, hanem csak relatív
kritériumaival. Az utóbbiakat két vagy több kognitív instancia kölcsönös megegyezése
teszi ki, melyek különbözö utakon ugyanazt a létezöt ragadják meg. A reáliákkal
foglalkozó tudományokban ez az apriori és az aposteriori megismerés megegyezésén
alapszik (pl. ha egy hipotézist megerösíti a tapasztalás), az ideális létezökkel foglalkozó
tudományokban, különösen a matematikában, kétfajta intuíció összhangján: a
stigmatikusén, mely meghatározott tartalmak közvetlen szemléletére irányul, és a
konspektívén, mely átfogóbb összefüggések felett rendelkezik áttekintéssel.
Ezzel válaszra talál a problémafelvetés és a megismerés elörehaladtának
problémája is. Egyfelöl ugyanis a létezö világ megismert és nem megismert területe közti
létviszonylatok mentén tapogatódzik elörefelé a megismerés, egyre kijjebb tólva ílymódon
az objekció határát. Ez egyébként a megismerhetöség határára nézve is áll; a
legkülönbözöbb fajta relációk ti. itt is túlnyúlnak a határon, hozzásegítve bennünket az
adott irracionalitás körvonalazásához. Az objiciálhatóság határát nem szabad hirtelenül
fellépönek képzelnünk; valójában arról van szó, hogy a racionalitás, a megismerhetöség
fokozatosan elhalványul és folyamatosan átmegy az intelligibilitáson túl fekvö, irracionális
dolgok végtelen birodalmába. A másik mozzanat, mely problémafelvetéshez és kognitív
elörelépéshez vezet – kétségtelenül csak a realitás megismerésének területén –, a
mindenkori eltérés az apriori és az aposteriori megismerés között. Egy hipotézis (egy
apriori elgondolás) több tényre terjedhet például ki, mint amennyire eddig megerösítése
céljából tapasztalati úton (aposteriori megismerés révén) szert tudtunk tenni. Ez törekvést
ébreszt arra, hogy további tapasztalati anyagot gyüjtsünk. Ennek során oly tényekre
bukkanhatunk, melyek a hipotézisnek ellentmondanak, ami új hipotézist tesz
szükségessé, mely viszont ismét tapasztalaton alapuló megerösítést követel, stb. Az, hogy
az egyik kognitív instancia a másikkal szemben állandóan túlsúlyba kerül, a kutatást így
szüntelen feszültségben tartja és nem engedi, hogy a megismerés folyamata valaha is
végére érjen.
Mindebböl a következö összkép adódik. Megismerés azért lehetséges, mert a
megismerö és a megismert pólus egyként létezö valami és létezöként egyként tagja
ugyanannak a világnak, minek következtében a tárgy képes az alany meghatározására;
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továbbá azért, mert a gondolati tartalmakban megismétlödnek azok a törvények, melyek a
reális világ menetét uralják. Ezáltal azonban nem szünik meg a megismert tárgynak a
megismerö tudat felöli transzcendenciája, ez fennáll a legpontosabb ismeretek esetén is.
Ezért nincsen abszolút kritériuma az igazságnak; az evidencia ui. mindig csak tudati
tartalmakat illet. Ezzel szemben egymástól különbözö tudati tartalmak, melyek ugyanarra
a létezöre vonatkoznak, de másfajta módon, az egymás–fedés és az egymást–nem–fedés
kölcsönös viszonya révén az igazság relatív kritériumát alkothatják, mely azonban mint
pusztán relatív kritérium a tévedést abszolúte kizárni természetesen nem képes. A
heterogén kognitív instanciákra támaszkodó tudati tartalmak e viszonylatában rejlik az,
ami további kutatásra ösztökél, és ezen keresztül az, ami a problémafelvetés és a kognitív
elörelépés alapját képezi.
2. A lét felépítése
(a) Általános ontológiai alapkérdések
Hartmann ontológiája csak ama közvetítö szerep felöl válik érthetövé, melyet az
egyfelöl az ókori és középkori metafizika, másfelöl a modern kritikus filozófia között játszik.
Az elöbbi egy nagyszerüen lezárt teleológikus világkép tervezetét vázolta fel. A
világtörténés egészét gondolatilag célmegvalósításra irányulónak képzelték. Az általános
célprincípiumok (formae substantiales) szerintük az isteni értelemben gyökereznek.
Megragadásuk a fogalom közvetítésével lehetséges, melyet viszont definíció útján tudunk
meghatározni. Ílymódon a feladat mindenekelött abban állt, hogy a dolgok lényegét
definiálják; e lényegmeghatározásokban rejlik ui. a kulcs a világ folyamatainak
megértéséhez. Az eredetileg követett, a fogalmak felderítését célzó empirikus eljárásról
késöbb egyre inkább lemondtak, mivel az értelem fölé a szemlélet egy instanciáját
rendelték, mely – úgymond – közvetlenül képes a formák legfelsö princípiumainak
megragadására. Az alacsonyabb princípiumokat azután ezekböl vezették le. Így
bekövetkezett az, hogy az empirikus tudást teljességgel elhanyagolták. A teleológikus
gondolkodás sémáját, a deduktív eljárásmódot és a szemlélet képességébe vetett hitet a
legfelsö princípiumok megragadására a kanti észkritika szétrombolta. De ugyanakkor túl is
lött a célon, amennyiben a magában való világ megismerését egyáltalában lehetetlenné
nyilvánította. Kant destruktív teljesítményéböl Hartmann szerint ennek ellenére annyit el
kell fogadnunk, hogy a régi metafizikához való visszatérés immár lehetetlen. A legfelsö
princípiumok állítólagosan közvetlen megragadásának helyére az adott dolgok
fenomenális felülvizsgálásának kell lépnie, a dedukció helyére a kritikus, elemzö
eljárásnak; mindenfajta monisztikus egységesítö igényröl, mely a lét egészére vonatkozó
végsö formula felállítására törekszik, le kell mondanunk. Ezért Hartmann a végsö
metafizikai kérdésekkel szemben tudományos vonatkozásban agnoszticizmust képvisel,
noha ontológiájának csakúgy, mint etikájának nem egy passzusában felszínre tör
alapjában véve ateisztikus alapbeállítódottsága.
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A problémák területe is lényegesen kiszélesedett Hartmann szerint, összemérve
azt a világ, az ember és Isten eddigi hármas probléma-komplexumával. Az Istenproblematika elesik, mivel nem kezelhetö tudományos módon. Ehelyett számos új
probléma tünt fel, így pl. az organizmus, az objektív szellem, a történelem, az érték
létmódjáé. Sok alapprobléma változatlanul megmaradt. Így pl. a lét problémája. Hartmann
itt Arisztotelész töle klasszikusnak minösített kérdésfeltevéséhez kapcsolódik, ti. a létezöre
mint létezöre irányuló kérdéshez. Itt nem ez vagy az a létezö a kérdés tárgya, hanem az,
ami minden létezöben közös, azaz a lét maga. A hagyományos lét-tanok azt a hibát
követték el, hogy a létet egy meghatározott kategóriával azonosították, a szubsztanciával,
az egységgel, az egésszel vagy megfordítva az egész alapelemével (az atommal), az
egzisztenciával vagy a lényeggel (az essentia-val). Mindezeknél a kísérletekél a
gondolkodás nem bizonyult eléggé erösnek ahhoz, hogy a létet a maga szigorú
általánosságában fogják fel; leszállították azt a neki kijáró magasságból és azonosították
valamelyik specifikációjával. Az, ami mint pozitívum a különbözö tantételek e vizsgálatából
nyereségként elkönyvelhetö, az a lét azonossága mindabban, ami létezik, közömbössége
a szubsztanciával és az akcidenciákkal, a fennmaradással és a változással, az egységgel
és a sokféleséggel, stb.-vel szemben.
Ha a lét nem merül is ki egyetlen specifikációjában sem, azért ennek ellenére csak
legeredendöbb specifikációi felöl válik egyáltalában megfoghatóvá. Egy irracionális
maradék megmarad ugyan ezáltal benne, de a megismerés mégiscsak bizonyos
mértékben közelebb tud kerülni hozzá. A lét eredendö specifikálódása Hartmann szerint a
következö kettös ellentétpárt eredményezi: “létezés / ‚ittlét‘ (Dasein) – minöség / ilyenlét
(Sosein)” és “ideális lét – reális lét”. Míg Heidegger a régi existentia-essentia-tant azért
bírálta, mert az az existentia fogalmát létezésként (Vorhandenheit) értelmezte, Hartmann
azt veti annak szemére, hogy a két említett ellentétpárt az existentia és az essentia
fogalmának egymáshoz való viszonyán belül összekeverte. Az existentia-t (a létezést) a
realitással azonosították, az essentia-t (a minöséget) az ideális léttel. Ez az azonosítás
téves. Egyfelöl magában az ideális létben is – feltéve, hogy joggal beszélhetünk ilyesmiröl
– fennáll a minöség és a létezés ellentéte. Az, hogy létezik az a_ szám, más mozzanat
benne, mint az, hogy egyenlö eggyel. Az, “hogy van”, létezésére vonatkozik; az, ami ez a
létezö, ami létezéséhez még hozzájárul, minöségére.77 Másfelöl egy reális dolog
minösége nem ideális valami, hanem nagyon is reális minöség. A zöld szín pl. egy fa
minöségeként éppannyira reális, mint maga a fa.
Mindezideig úgy tünik, mintha a létezés és a minöség viszonya semminö
kapcsolatban nem állna az ideális és reális lét köztivel. Valójában azonban fennáll egy
ilyen kapcsolat. A minöség ugyanis közömbös az idealitással és a realitással szemben.
Egy gömb kerekségét illetöen nem jelent különbséget, hogy egy anyagi gömbröl vagy a
geometria ideális gömbjéröl van-e szó. Ezért lehetséges a “minöségröl mint olyanról” vagy
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A terminológiai egyértelmüség érdekében Hartmann a létezést és a minöséget “létmozzanatoknak”, az
ideális és a reális létet “létmódoknak” nevezi.
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“semleges minöségröl” beszélni. A következménye ennek az, hogy az ideális és a reális
lét közti ellentét ontikus súlyának teljesen a létezés oldalára kell esnie: semleges létezés
nincsen, a létezés valójában kivétel nélkül reális vagy ideális.
Létezés és minöség konjunktív viszonyban állnak egymással, azaz nincs olyan
létezö, amelynek csak léte lenne és nem mutatna fel minöségi vonásokat, mint ahogy
megfordítva, minden minöség létezéshez van kötve. Itt tehát mindig a “mind – mind” van
érvényben. Az ideális és a reális lét ezzel szemben radikális “vagy – vagy”-ot képez:
minden létezö vagy reális vagy ideális; a létmódok ellentétes viszonya diszjunktív. Ezzel
birtokában vagyunk a “létezö mint létezö” elsö meghatározó jegyének. Két viszonylat
jellemzi, melyek áthatják, mégpedig olymódon, hogy keresztezik egymást: az egyik a
létezés és a minöség mint létmozzanat konjunktív viszonya, a másik az ideális és a reális
lét mint létmód diszjunktív viszonya. Az utóbbi a létezök összességét két lét-szférára
hasítja, az elöbbi erre a kettéhasításra merölegesen egybefogja azt. Hartmann a
konjunkciónak és a diszjunkciónak ezt az összefonódását a világ felépítését leképzö
ontikus sémának nevezi.
A létezés és a minöség ellentéte nem abszolút, hanem ontológiai értelemben
relatív. Így pl. egy piros golyó minösége egyben a pirosság léte rajta. Megfordítva:
mindennek a létezése egyben másvalaminek a minösége, pl. az ág léte a fa minöségének
egy aspektusa, a fa léte az erdö minöségéé, stb. Csak ha egy magában vett létezöt
veszünk szemügye, azt mesterségesen izolálva, válik szét a létezés és a minöség [azaz
nem azonosak más vonatkozásban ellenpárjukkal, H. A.]. Univerzalizáló szemlélet esetén
ezzel szemben a leírt relativitással van dolgunk. Ez mint láncolat csak a világ egészénél
szakad meg: a világ léte nem minösége egy azt átfogó egésznek.
A két létmódot, az ideális és a reális létet, nem olyan könnyü közelebbröl
meghatározni, mint a létmozzanatokat. Elöljáróban csak az mondható ki, hogy ami reális,
az individuális, egyszeri, idöbeli, a létrejövetel és a megszünés folyamatának van
alávetve; ami ideális, az viszont általános, idötlen, örök, minden változástól ment. Az
utóbbi távolról sem merül ki abban, ami szubjektív és a logika tartozéka, igazából nagyon
is megvan a maga ontikus súlya. Az ideális lét valós voltának bizonyítására Hartmann elsö
lépésként hasonlóképpen jár el, mint Husserl, amennyiben arra utal, hogy arra, ami
általános, mi mint általánosra s egyúttal egyértelmüen mint valósan létezöre irányulunk. A
döntö érv azonban számára az idealitás és a realitás viszonyában rejlik. Bebizonyosodik
ugyanis, hogy a reális világot ideális törvényszerüségek fonják át, így pl. az anorganikus
természetet matematikai viszonylatok. Ezért az idealitás nem merülhet ki abban, ami
pusztán a gondolat terméke.
Az idealitás és a realitás közti különbség közelebbi meghatározására a modalitás
elemzése során kerül sor; Hartmann ugyanis úgy véli, ez a két létszféra abban különbözik
egymástól, hogy a lehetöség, a valóság és a szükségszerüség bennük különbözöképpen
viszonyulnak egymáshoz.
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(b) A lét modalitásának problémája
Hartmann megkísérli, hogy a lét módjait és a köztük érvényben lévö
törvényszerüségeket azokról minden metafizikus koloncot lerázva jellemezze. Ennek
során a következö fogalmak tolulnak fel: lényegien szükségszerü (wesensnotwendig) az,
amivel egy dolog a maga ideális struktúrájából kifolyólag rendelkezik. Ennél relácionális
kategóriáról van szó, mely csak az összefüggéseket uralja, az elsö láncszemeket azonban
nem. Az elsö princípiumok és axiómák ehelyett idealiter esetlegesek. A reális
szükségszerüség (Realnotwendigkeit) ezzel szemben az idöbeli folyamatok
összefüggésének módja; átfogóbb, mint a kauzális összefüggés, mert létezik nemkauzális reális determináció is. A relácionális struktúra itt is fennáll, mivel ami reális, az
mindig csak “valaminek az alapján” szükségszerü. Az elsö okok realiter esetlegesek. A
lehetöség mindenekelött két formában lép fel: mint puszta lehetségesség, mely egyszerre
lehetösége a létnek és a nemlétnek, amiért is diszjunktív lehetöségnek nevezhetö, és mint
indifferens lehetöség, melyet a valósághoz való átmenet nem szüntet meg, miként az
elöbbit, hanem amely a valóságban, mint annak elöfeltétele implikálva van [= ami valóság,
az a fortiori lehetséges (volt), H. A.]. A lényegi vagy ideális lehetöség ellentmondásnélküliségen alapszik; közvetlenül nem tünik rajta szembe, hogy indifferens vagy
diszjunktív lehetöség-e. A reális lehetöség vele szemben az ellentmondás-nélküliségen
kívül azt is feltételezi, hogy valósággá válásának elöfeltételei a legeslegutolsó elöfeltételig
adva legyenek. Így pl. egy tökéletes geometrikus gömb önmagában ellentmondás nélküli
és ezért idealiter lehetséges; realiter azonban pusztán emiatt még korántsem az. A
lényegi valóság azt jelenti, hogy valami egyáltalában az ideális szférában létezik. A reális
valóság a nekünk legközvetlenebbül adott létmód, mely azonban fogalmilag rendkívül
nehezen leírható. Itt csak a történések keménységére, a sorsra, a minket kívülröl érö
behatásokra utalhatunk.
A valóság és az irrealitás (Unwirklichkeit) abszolút módok, azaz minden
összefüggésböl kioldottak, ellentétben minden más móddal, melyek relácionális jelleggel
bírnak. Legfelsöbb modális alaptörvénynek itt az bizonyul, hogy a relácionális módok
relatívak az abszolútakra nézve. Például A lehetösége azt jelenti, hogy A “lenni” képes, A
szükségszerüsége, hogy A-nak “lenni” kell, stb. “Lét”-en azonban itt mindenütt
valóságosság értendö. Ezenfelül valami mindig valami másnak “az alapján” lehetséges,
lehetetlen, szükségszerü, mely másnak valóságosnak kell lennie.
A módok közti viszonylatok (az intermodális viszonylatok) háromfélék lehetnek: két
mód kizárhatja egymást (pl. a szükségszerüség és a lehetlenség), implikálhatja egymást
(pl. a szükségszerüség és a lehetöség) vagy közömbös lehet egymással szemben. A
reális szféra intermodális viszonylatai valamennyien a reális lehetöség ún. kettéhasadási
törvényéböl (Spaltungsgesetz) folynak, melynek értelmében a realitásban a lét és a
nemlét lehetösége kölcsönösen kizárják egymást. Ami realiter lehetséges, annak nemléte
realiter nem lehetséges, és az, aminek a nemléte realiter lehetséges, az realiter nem
lehetséges. Ennek a bebizonyítása a következöképpen történik: a reális valóság reális
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lehetöséget tételez fel, a reális irrealitás a nemlét reális lehetöségét. Az elöfeltételezettség
itt bennfoglaltatást jelent. A valóságosságban azonban csak a lét lehetösége foglaltathatik
benn, a nemlété nem, különben az, ami valóságos, utólag irreálissá lenne tehetö. Analóg
érvelés áll az irrealitásra. Ha tehát abban, ami reálisan valóságos, csak a lét lehetösége
foglaltatik benn, akkor, ha fennáll a lét lehetösége, a nemlét lehetöségének kizártnak kell
lennie és megfordítva.
A realitás mindebböl következö intermodális viszonylatait Hartmann három
alapelvben foglalja össze:
1. Egyetlen reális mód sem közömbös egy másikkal szemben. Mind a négy
formálisan lehetséges faja a közömbösségnek itt elesik: a valóságé a szükségszerüséggel
és az esetlegességgel szemben, a lehetöségé a valósággal és az irrealitással szemben,
csakúgy mint az irrealitásé a lehetöséggel és a lehetetlenséggel szemben.
2. Mindegyik pozitív reális mód (a lehetöség, a valóság, a szükségszerüség)
kizárja mindegyikét a felölük nézve negatívaknak (a lehetetlenséget, az irrealitást és az
esetlegességet). Ebböl különbözö “paradox kizárási törvények” adódnak, mint pl. az, hogy
a léte annak, ami irreális, nem lehetséges. Ennek kapcsán sohasem tévesztendö szem
elöl, hogy reális lehetöségen mindig csak hic-et-nunc lehetöséget szabad értenünk.
3. Mindegyik pozitív reális mód implikálja a többit; analóg módon mindegyik negatív
is. Itt fellépnek a “paradox implikációs törvények”, mint pl. az, hogy ami reálisan
lehetséges, az reálisan valóságos és reálisan szükségszerü is. Ha – tegyük fel – azt
mondom, lehetséges, hogy az elöttem álló korhadt fa kidöl, akkor ez csak az ideális
lehetöség értelmében áll; ha ugyanis a körülményeket pontosan ismerném, akkor biztos
lennék, hogy a fa éppen most nem dölhet ki. Ehhez valamennyi elöfeltételnek teljesülnie
kellene (mint pl. egy heves szélroham esetén); akkor viszont a fa ténylegesen kidöl és az,
ami történik, reálisan szükségszerü.
A realitás tehát a minden oldalú függöség szférája. Véletlenszerü valóság hiányzik
belöle; itt minden csak az elöfeltételek totális lánca alapján valóságos. A valóság a
legnagyobb erejü létmód, mivel közvetlenül és minden kétséget kizáróan van adva, míg a
lehetöséget és a szükségszerüséget a valóság elfedi elölünk; azaz a lélekkel és
szellemmel megáldott lényeknek nincs felölük közvetlen realitás-tudatuk. Ennek ellenére
ezek alkotják a valóság létbéli elöfeltétételeit.
Másként állnak a dolgok az ideális létben. A két abszolút mód, a valóság és az
irrealitás, itt háttérbe szorulnak, a relácionális módok, a lehetöség és a szükségszerüség
uralják a terepet. Ezért itt az összefüggések, a viszonylatok, a törvényszerüségek állnak
elötérben. Mivel az abszolút módok háttérbe szorulnak, az idealitás számunkra ritkított
levegöjü szférának tünik, könnyü és lebengö létnek. De a szigorúság és az egyértelmüség
itt éppúgy uralg, mint a realitásban, a törvényszerüségek ki vannak vonva gondolkodásunk
kényének-kedvének befolyása alól; ennek követnie kell amazokat, ha nem akar eltérni az
igazságtól. Az, hogy az abszolút módokat itt a relácionálisak a fent említett módon
háttérbe szorítják, nem jelenti az elöbbiek eltüntét. A háromszög szögeinek összegét
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kifejezö tétel pl. egyszerüen azt állítja, hogy “így van”, és ezzel az ideális valóságra utal.
Hogy azonban ez egy pusztán kísérö jellegü modális mozzanat alárendelt szerepét
játssza, azt világossá teszi pl. a matematikai bizonyítás, amely mindig az ideális lehetöség
és szükségszerüség bebizonyítására törekszik. Az ideális valóság ebböl
természetszerüleg következik. Ílymódon az ideális szférában is érvényes az a tétel,
miszerint a lehetöség implikálja a valóságot. Csakhogy ez a törvény itt ellentétben a
realitással nem paradox, hanem közvetlenül evidens.
Az intermodális viszonylatok az idealitásban jóval komplikáltabbak, mint a reális
szférában; amíg ui. mindaz, ami reális, feltétlenül az individualitás és az idöbeliség azonos
szintjén játszódik le, az, ami ideális, szintfokozatokat mutat fel a legmagasabb szintü
általánosságtól kezdve le egészen a legutolsó, realitás feletti specifikációig. Ezért itt a
lehetöségnek két fajtája van. Ugyanazon a magassági szinten a lehetöség implikálja a
valóságot, ezért itt éppúgy, mint a realitásban nem létezik diszjunktív lehetöség. A genus
és a species viszonyában ezzel szemben ez nagyon is létezik, minthogy pl. a háromszög
mint genus felöl a derékszögü, tompaszögü és hegyesszögü háromszög mint
specifikációk “egyaránt lehetségesek”. Hartmann ezért Leibnizhez csatlakozva a
diszjunktív lehetöség mellé a komposszibilitást állítja. Ami diszjunktív alapon egymás
mellett lehetséges – ti. a genusban egymás mellett létezö specifikációk [= a különbözö
fajta háromszögek] –, az sohasem komposszibilis [= egy (akár ideálisan) valós háromszög
csak egyfajta lehet: vagy ilyen vagy olyan vagy amolyan, H. A.]. Így például Leibniz
végtelenül sok lehetséges világa megannyi egymás mellett létezö ideális lehetöség,
melyek közül csak egy valósulhat meg, azaz ezek egymással nem komposszibilisek. Az
idealitásban tehát oly törvény uralkodik, mely lehetövé teszi, hogy ami nem komposszibilis,
az párhuzamosan lehetséges legyen. Ezzel itt az esetlegesség is polgárjogot nyer, amit a
realitás megtagad töle. A specifikációkon ui. csak annyiban úr a lényegi szükségszerüség,
amennyiben azok a genus jegyeit hordják magukon. Ami új jegyek terén ezekhez társul (a
specifikus különbségek), az a lényeg felöl nézve esetleges (wesenszufällig).
Befejezésül még annyit, hogy Hartmann a két létszférán kívül még a két ún.
másodlagos szférát is elemzi modális viszonylataik vonatkozásában, ti. a logikai és a
kognitív szférát. Ennek során a négy szféra között számos másodrendü intermodális
viszonylat kerül felszínre.
(c) A létprincípiumok problémája
A kategóriák Hartmann szerint a létezö dolgok általános princípiumai.
Semmiképpen sem lehet öket, mint ahogy az gyakran megtörténik, a fogalmakkal
azonosítani. Igaz ugyan, hogy azt, ami létezik, csak fogalmak segítségével tudjuk
megragadni, de a megismerés és a megfoghatóvá tétel a létezö dolgok és princípiumaik
felöl nézve teljességgel külsödleges és közömbös. Ha ezt már felismertük is, Hartmann
szerint még mindig fennáll az a veszély, hogy a létprincípiumokat az ideális léttel, azaz az
ideális lényegiségekkel azonosítjuk. Tény, hogy mind a kettö a magukban való jellegen
kívül még magán hordja az általánosság, az idötlenség, az örökkévalóság és a reális
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esetektöl való független létezés momentumát. Három vonás mégis megkülönbözteti öket.
Elöször is az idealitás teljesen kimerül a törvényszerüségekben, viszonylatokban,
formákban, a kategóriák viszont rendelkeznek a szubsztrátumok momentumával is. Egy
kategoriális rendszer elvégre meg kell, hogy feleljen a világnak, amennyiben per
definitionem mindarra vonatkozik, ami a létezö dolgokban elvi jelentöséggel bír (pl. az
anyagiságra is). Ha azt, ami ílymódon elvi jelentöségü, az idealitással azonosítanók, akkor
a világ puszta viszonylat-rendszerré párolódna. Másodjára az ideális lét maga is
kategoriális princípiumoknak van alárendelve, melyek ezért nem lehetnek azonosak vele.
Így pl. a természetes számok általános ideális alakulatok, de nem kategóriák. Kategória
viszont pl. a kontinuitás, mely a valós számok sorát uralja. A harmadik és legfontosabb
különbség azonban az ideális és reális kategóriák közti ellentét, mely már a modális
elemzésben kiemelkedö szerepet játszott. Ha pl. a reális lehetöség ideális valami lenne,
akkor egybeesnék a lényegi lehetöséggel, ami éppenséggel tévesnek bizonyult; hiszen az
utóbbi már a bensö ellentmondás-nélküliséggel adva van, míg az elöbbihez az
elöfeltételek totális lánca szükségeltetik.
Egy további, az emberi természet mélyéböl fakadó és ezért kiirthatatlan elöítéletet
lát Hartmann a kategoriális monizmusban. Ezen ö azt a tényt érti, hogy a princípiumokkal
foglalkozó eddigi kutatás szinte kivétel nélkül abból a feltételezésböl indult ki, hogy a
princípiumok rendszerének egy legfelsö princípiumban kell kicsúcsosodnia, így Istenben
vagy egy abszolút valamiben vagy valamilyen másként jellemezhetö létközpontban. Mivel
Hartmann szemében fenomenológiai kiindulópontja miatt racionális istenbizonyítékok
lehetetlenek, ezért számára már eleve legfeljebb egy magán a kategoriális elemzésen
alapuló s ilyenfajta egységesítö pontra irányuló megkerülhetetlen utalás jönne szóba. A
kategóriák problémájának behatóbb vizsgálata azonban azt mutatja, hogy ilyen utalás
teljességgel fellelhetetlen. Amit e vizsgálat ténylegesen eredményez, az egy komplex
rendszer, melyet számos, sokféle törvényszerü kapcsolattal rendelkezö princípium alkot.
Pusztán az eredendö kategóriák terén, azaz olyan létprincípiumokén, melyek minden
létszférára és létrétegre vonatkozóan érvénnyel rendelkeznek, Hartmann nem kevesebb,
mint 24-et különböztet meg, nevezetesen:
princípium – konkrétum
egység – sokféleség
struktúra – mód
összhang – ellentörekvés
forma – anyag
ellentét – dimenzió
bensöség – külsöség
diszkrétség – kontinuitás
determináció – függöség
szubsztrátum – reláció
minöség – mennyiség
alkotó elem – összefüggö egész
A Hartmanntól megvizsgált sokféle viszonylat közül, melyek az ezen ellenpárok
formájában elrendezett princípiumok között állnak fenn, a kategoriális koherencia érdemel
mindenekelött említést. Ebben az a tény fejezödik ki, hogy mindegyik említett kategória
nemcsak ellentagját, hanem valamennyi többi 22-t is feltételezi. Ezért egyetlenegy
princípium elemzése révén el lehet jutni az összes többi kategóriához. Hartmann nézete
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szerint ez a hegeli dialektika mélyebb értelme. Igazság szerint nem léteznek egyes
kategóriák, hanem csak egy kategoriális kontinuum, mint eredendö egység, melyböl a
véges, közvetlen összszemléletre képtelen emberi gondolkodás mesterséges fogalmi
cezúrákkal egyes darabokat kihasít s ezek azután számára önálló princípiumoknak
tünnek. E kihasítás hibás volta azáltal válik észlelhetövé, hogy mindegyik kategória, Hegel
szavával élve, “ellentmondást hordoz magában”, azaz túlmutat önmagán és más
kategóriákat implikál.
A felsorolt kategóriák korántsem merítik ki a létprincípiumok rendszerét; ezekhez
hozzájönnek még a különbözö létrétegekre (az anorganikus, az organikus, a lelki, a
szellemi rétegre) specifikusan jellemzö kategóriák. A kategóriák között törvényszerüségek
uralkodnak, melyeket a princípiumok princípiumainak lehet nevezni. Hartmann ezeket
négy törvényben foglalja össze, melyek mindegyike maga is négy részmomentumra
oszlik, még pedig a következökre: 1. Az érvény törvénye. Ez feloszlik a princípium
törvényére, mely kimondja, hogy a kategóriák léte csak abban áll, hogy princípiumok egy
konkrétum számára; a rétegi érvény törvényére, melynek értelmében egy meghatározott
kategóriától gyakorolt determináció az adott létréteg minden egyes konkrétuma számára
törhetetlen erövel rendelkezik; a réteghez tartozás törvényére, mely azt emeli ki, hogy az
adott rétegen kívül a kategória érvénye vagy egyáltalán megszünik vagy ha nem, csak
korlátozott és módosított; végül a rétegi determináció törvényére, mely azt van hivatva
kifejezni, hogy egy réteg konkrétumát a szóba jövö princípiumok nemcsak törhetetlenül
determinálják, hanem maradéktalanul is.
2. A kategoriális koherencia törvénye.
3. A reális világ rétegekböl összetevödö felépítését az anorganikus rétegtöl kezdve
a szellemi rétegig az eddigi törvények nem érintették. Az elsö már eleve feltételezte ezt a
rétegezödést, a második egyáltalában nem rá vonatkozott, hanem arra, hogy egyazon
létréteg princípiumai (pl. az anorganikus réteg egyes princípiumai) mintegy vízszintesen
egymásba fonódnak. A következö két törvény ezt a hiányosságot igyekszik kiküszöbölni. A
harmadik törvény a kategoriális rétegezödés törvénye. Az elsö résztörvény itt a
kategoriális ismétlödés törvénye. Ez kimondja, hogy az alacsonyabb rendü kategóriák a
magasabb rétegekben a kategoriális komplexum részmomentumaiként megismétlödnek.
Így pl. az organizmusban az anorganikus réteg törvényei szintén bennfoglaltatnak. E
tényállást megszorítja a variálódás törvénye. Ennek értelmében a kategoriális alapelemek
magasabb rétegekben való ismétlödésükkor különféle módon variálódnak. Az alapja
ennek az, hogy egy újszerü kategoriális komplexumba kell beleilleszkedniök, melynek
sajátlagossága egyes összetevöire rányomja a maga bélyegét. A nóvum törvényében ez a
gondolat még tovább differenciálódik: a magasabb szintü kategoriális komplexum a benne
megismétlödö alacsonyabb kategoriális alapelemeket nem pusztán újrakombinálja – az
organizmus princípiumainak kategoriális rendje nem jelenti csupán az anorganikus
törvények újszerü konstellációját –, hanem a megismétlödö részmomentumokon kívül még
egy specifikus nóvumot is tartalmaz, mely egy vagy több olyan kategoriális alapelemböl
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tevödik össze, melyek elöször itt lépnek fel. Végül a rétegek közti távolság törvénye azt
mondja ki, hogy az ismétlödés és a variáció nem folyamatosan, hanem ugrásszerüen
megy végbe, minek következtében az egyes rétegek között mindenkor távolság
tapasztalható, melyet semminö folyamatosság nem hidal át.
4. Arról, hogy a magasabb rétegek míly módon és mennyire következetesen
függenek az alacsonyabbaktól és megfordítva, a kategoriális függöség törvényei
mondanak közelebbit. Az elsö részmomentumban, az erö törvényében, mely Scheler
filozófiájában is megtalálható, Hartmann a német idelizmussal szemben elfoglalt ellentétes
nézetének ad kifejezést. Míg ott a legmagasabbat (a szellemet) úgy fogják fel, mint
olyasvalamit, amit az alacsonyabb már eleve feltételez, a világ egész kifejlete az abszolút
szellem megvalósulásaként lép fel, ez a törvény ennek az ellenkezöjét mondja ki: a
magasabb szintü kategóriák az alacsonyabb létrétegek számos princípiumát a maguk
részéröl feltételezik, anélkül azonban, hogy ezek viszont öket feltételeznék. Ha ezt az
alapul szolgálást erönek nevezzük, akkor a fentiek alapján kimondható, hogy az
alacsonyabb kategóriák az erösebbek, a magasabbak velük szemben a gyengébbek. Egy
abszolút szellem ugyan az abszolút lét-csúcs princípiuma lenne, egyben viszont az
abszolút gyengeségéé is. A közömbösség (Indifferenz) törvénye ezt még jobban kiélezi:
az alacsonyabb létrétegek nem merülnek ki abban, hogy a magasabbak alapját képezik,
hanem ezek nélkül is léteznek [= az ö létükre nézve közömbös a magasabbak léte, H. A.].
Ennek ellenére lehetséges, hogy az alacsonyabb princípiumokat a magasabbak tovább
formálják (überformen). Ezt a tényt az anyag törvénye van hivatva kifejezni. [Az
alacsonyabb létrétegek a magasabbak számára mintegy anyagként fungálnak, mely
ugyan formálható, de mint a márvány, a maga eredendö megformáltságával a “felülröl”
jövö formálásnak határt szab. Ezért itt csak továbbformálásról és nem átformálásról
(umformen) van szó. H. A.] Az erö törvényét a szabadság törvénye ellensúlyozza. Ez
kimondja, hogy a magasabb kategóriák az alacsonyabbakkal szemben szabadok, azaz a
maguk saját lét-törvényszerüségének vannak alávetve, mely független az alacsonyabb
kategoriális komplexumtól. Így pl.a nehézkedési törvény érvényes organikus
képzödményekre nézve is. Ha azonban az utóbbiak e törvénynek teljesen alá lennének
vetve, akkor organikus folyamatokat sohasem alakíthatnának ki, mivel azok a nehézkedési
törvénynek gyakran ellene dolgoznak.
E törvényekben Hartmann számára visszatükrözödik a világ egységes jellege, már
amennyire az a racionalitás keretein belül megragadható. Ez az egységesség a szokásos
metafizikai rendszerek egységességétöl, melyek valamenyien a gondolkodók
monisztikusan egységesítö igényének lettek áldozataivá, messzemenöen elkülönül. A
kozmikus lét-összefüggés ugyan Hartmann szerint is egységet és rendet mutat fel, de az
nem egy princípium egységessége, például egy abszolút szellemé vagy egy isteni
teremtöé, hanem ama elrendezö egységesség, mely a kategoriális törvényekben,
mindenekelött a rétegezödés, az ismétlödés és a koherencia törvényében jut kifejezésre.
Csak kritikátlan antropomorf analógiák vezetnek el egy a világban immanens vagy azt
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transzcendáló szubsztanciális létprincípium vagy egy minden egyebet megelözö
perszonális, szellemi alany feltételezéséhez. Hartmann számára a világ egységének
típusa nem egy legfelsö princípiumban, egy eredendö alap-okban vagy végcélban
keresendö, hanem viszonylatok komplex kategoriális egységében, melynek komplexitása
létével együtt adott és melynél egy okozót keresve tovább kérdezni értelmetlenség.
(d) A speciális kategóriák elemzésének problémái (természetfilozófia)
Természetfilozófiájában Hartmann megkísérli a speciális kategóriák tanának
felvázolását. Részletekbe bocsátkozni itt nem tudunk; meg kell elégednünk néhány
utalással az ott tárgyalt témákra. Még nagyobb mértékben, mint az általános kategóriák
tanának esetében, a speciális kategóriákra vonatkozó minden vizsgálódásnak a
fenomének elemzésén kell alapulnia. Ezért e vizsgálódás a mindenkori tudományos
kutatás pillanatnyi állásához van kötve; a kategóriákat illetö ismeretekre ugyanis az egyes
tudományos tárgykörökböl magukból kell szert tennünk.
A természetfilozófia feladatai közül a tér és az idö dimenzionális kategóriáival való
foglalkozás rendelkezik elsörendü fontossággal. A térrel ellentétben az idö belenyúlik a
szellem világába. Az idö nemcsak szemléleti kategória, hanem a tudat reális kategóriája
is: a tudatbeli idönek megfelel az idöbeli tudat. A reális idö, melynek a világ valamennyi
folyamata alá van vetve, ennél fogva szigorúan elválasztandó a szemléleti idötöl, melyben
tudatunk tartalmai megjelennek. A reális idöt illetöen minden alany a mosthoz van kötve, a
szemléleti idöben ezzel szemben szabadon mozoghat. A térrel kapcsolatban meg kell
különböztetnünk a matematika ideális tereit, a reális teret, amelyben a fizikai folyamatok
lejátszódnak, és a szemléleti teret, mint a tudat tartalmi kategóriáját.
További feladatot jelent a kozmológiai kategóriák elemzése, melyek az anorganikus
létet uralják; ide tartozik többek között a szubsztancia, a kauzalitás, a törvényszerüség és
a kölcsönhatás. Itt szó kerül a természeti törvények matematikai struktúrájának rejtélyére,
csakúgy mint a pszichofizikai kauzalitás problémájára, melynek létezésére Hartmann
szerint lenyügözö tényanyag utal.
Egy utolsó fontos feladatot képez az organológiai kategóriák vizsgálata, melyek az
organikus létet uralják. Itt Hartmann nem kevesebb, mint 19 kategóriát különböztet meg,
melyeket négy csoportra oszt. Felületesen szemlélve úgy tünik, mintha ezen a területen
mi emberek nem rendelkeznénk adekvát kategóriákkal. Az organizmus két módon van
adva a számunkra s mindkét mód egyoldalú nézöpont elfoglalására csábít. Egyrészt
megéljük saját magunk organikus életét; e szubjektív adottság alapján arra hajlunk, hogy
az organizmust lelki kategóriákkal ragadjuk meg. Ebben gyökeredzik a vitalizmus.
Másrészröl érzékszerveink révén idegen organizmusokról mint fizikai alakulatokról
veszünk kívülröl tudomást. Ez az objektív adottság viszont arra csábít, hogy az
organizmust fizikai kategóriákkal ragadjuk meg. Így jön létre a mechanizmus. A durvább
hiba ennek kapcsán Hartmann szerint a finális (= teleológikus) szemléletmódban rejlik.
Célirányos tevékenység ui. csak ott létezik, ahol célokat kitüzö tudattal van dolgunk;
ilyesmi viszont itt nincs jelen. Következésképpen különösen az élet folyamata nem
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valamifajta princípium, mely az organikus részfolyamatok mögött állna és azokat
szabályozná (nem “entelecheia”), hanem az organikus egyed valójában sajátlagosan
összeilleszkedö egész (Gefüge), melynek élete abban áll, hogy az organikus
részfolyamatok benne egymásba kapcsolódnak. A halál nem más, mint az egymásba
kapcsolódó funkciók ezen összeilleszkedö egészének csödje. Hartmann behatóan elemzi
az organikus folyamatot mint formaképzö folyamatot, továbbá a morfogenetikus
folyamatok dialektikus összejátszását (Widerspiel), a formáktól és a folyamatoktól alkotott
egész viszonyát, mely az organizmusok stabilitásának záloga, és végül az
önszabályozást. Az organikus lét filozófiája azonban nem merül ki az organikus egyed
vizsgálatában; tovább kell mennie az egyedeken felüli élet, a species életének
vizsgálatáig. Ez ugyan maga nem egyfajta magasabb rendü organizmus, hanem
organizmusolk összeilleszkedö egésze; de mint ilyen mégiscsak van saját realitása. Ide
tartozik a törzsfejlödés egész kérdéskomplexuma, mely megragadható a leszármazás, a
variáció, a kiválasztódás, a mutáció kategóriái révén.
Metafizikai maradvány-problémák elsösorban az organikus determináció kérdése
kapcsán merülnek fel. Az egyes organikus funkciók egésszé illeszkedése mindmáig
megfoghatatlan. A morfogenetikai elméletek ezekben a funkciókban mindig csak egyes
mozzanatokat tesznek érthetövé. Az egyedek szaporodásában szerepet játszó
determináló tényezö kérdését felvetve arra a feltételezésre jutnak, hogy a magunkkal
hozott genetikus rendszerböl (Anlagesystem) egy organikus központi determináció indul
ki, mely kiválasztja azokat az okokat, melyek az organikus folyamatba belejátszhatnak.
3. A szellem filozófiája
A szellemi réteg a realitás legfelsö létrétege. E terület kritikus szellemü filozófiai
vizsgálatának az empirikus fenomének lehetö legszélesebb bázisából kell kiindulnia, ha el
kívánja kerülni a metafizikus spekulációkba való eltévelyedést. Itt ui. az effajta spekulációk
csábereje különösen nagy: az az elképzelés, miszerint létezik egy önálló, minden evilági
dolog felett lebegö szellem, az ember legrégibb gondolatai közé tartozik. S ez az
elképzelés vagy arra a feltételezésre csábított, hogy a szellem az idötlen általános
lényegiségek birodalmát alkotja, vagy pedig arra, hogy reális ugyan, de az egyedül
valóban reális valami, mivel alapjában véve az egész világ szellemi jelleggel bír. Ezzel
szemben Hartmann szerint szellemmel csak tapasztalati világunk határain belül van
dolgunk. És itt nyilvánvalóvá válik, hogy a szellem elöször is idöbelileg meghatározott és
individuális, éppúgy, mint minden egyéb létezö a realitás három alacsonyabb rétegében,
és hogy másodjára semmiképpen sem alkot egy mindent átfogó vagy legalábbis mindent
hordozó létréteget, hanem a többi rétegen nyugszik mint fundamentumon és tölük függ.
Ezért a szellem bármifajta nem-spekulatív elemzése számára a hátteret annak az
alapvetö rétegezödési törvénynek kell képeznie, mely szerint a reális világ magasabb
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rétegei az alacsonyabbakkal szemben ugyan szabadsággal rendelkeznek, egyben
azonban gyengébbek azoknál, mivel azok hordozzák öket.
Ha a szellemi létet Hartmann a realitás külön rétegének nevezi, akkor ebben
egyúttal az is kfejezésre jut, hogy ez a réteg nem redukálható a tudat világára. A tudati
folyamatok mindig egyes individuumokhoz vannak kötve, a szellemi tartalmak viszont
nem. Már egy egyszerü gondolat esetében is áll az, hogy a gondolkodási aktus az ezen
aktust végrehajtó alany privát tudatára van korlátozva; a gondolat tartalma (Inhalt) ezzel
szemben az alanyról leválasztható és másokkal közölhetö szellemi tartalom (Gehalt). A
tudat elválasztja az embereket, a szellem összeköti öket.
Csak óvatosan a cél felé tapogatódzó, egyenként keresztülvitt leíró elemzésekkel
lehet remény arra, hogy a szellem lényegét és struktúráját fel tudjuk deríteni. Három
létformában lép ez elénk: mint perszonális, objektív és objektivált szellem. Ez a három
forma nem jelenti a világ réteges felépítésének folytatását; nem formálják tovább egymást
(ahogy az organikus lét továbbformálja az anorganikusat), nem is épülnek egymásra
(ahogy a szellemi lét a pszichikaira), hanem a kölcsönös hordozás és hordozottság
viszonyában állnak egymással, poziciójuk a világban elvileg azonos és ílymódon
egységes létsíkot alkotnak.
A perszonális szellem tárul a naív pillantás elé a legközvetlenebbül. A szellemi
egységeket itt az egyedi személyek alkotják. Fö ismérve ennek a szellemnek az
excentricitás: az, hogy kiszabadult az ösztönökbe és a környezö világba való
bekötöttségböl. [= Ha nem vagyok az állatok módjára teljesen azonos a magam
ösztöneitöl és a világ ingereitöl kiváltott reakcióimmal, hanem ezeket a reakciókat mintegy
kívülröl tudom szemlélni, akkor ez az ön-tudat kilépést jelent az állat egyetlen s egyben a
világ központjaként megélt centrumából, kívüle vagyok a magam és a világ vélt
centrumának, ennyiben tehát ex-centrikus vagyok. H. A.] Itt létezik elöször objektivitás;
tárgyakká (Objekte) ugyanis a dolgok csak az excentrikus tudat révén válnak, mely
feloldotta az ösztönökhöz füzödö kötelékeit. Hegel fogalmaival kifejezve: az, ami magában
való, számára valóvá válik. Az értékek intuitív szemlélése is excentrikus, amennyiben ui.
ez nem teszi az embert a világ központjává. A perszonális szellem azonban nemcsak a
reális és ideális világot tükrözö szellem. Be van vonva az élet összefüggéseinek
aktualitásába, különösen a már említett érzelmileg
transzcendáló aktusok révén.
Személyeknek tekintendök ezek alapján az emberi egyedek, amennyiben mint cselekvö,
beszélö, akaró és szenvedö lények más szellemi egyedekkel kapcsolatban állnak. A
személy egységes és egész volta nem egy szubsztanciáé. A perszonális szellem
identitása az idö folyása során nem hull magától az ölébe, hanem azt újra meg újra saját
eröfeszítése árán létre kell hoznia; ezért pl. a hitszegés és a mások szeretete s barátsága
ellen elkövetett árulás nemcsak egy tárgy elvesztését jelenti, hanem a személytöl magától
foganatosított megváltoztatását és feladását önmagának. Jellemzö továbbá az egyes
személyre, hogy mindig újabb szituációkba kerül és szabad döntésre kényszerül (a
kényszer a döntés tényében, a szabadság annak módjában rejlik). E szellem lényegéhez
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tartozik ezenkívül az öntudat, de nem a közvetlenül önmagára irányuló reflektáltság,
hanem a tartalmilag meghatározott öntudat, melyre az ember csak az idö múltával tesz
szert, amikor is már cselekvöleg belefeledkezett a világba és visszapillantva, saját
tetteinek tükrében látja önmagát.
Az objektív szellem is (az egyedeken felüli közszellem) élö, történelmi realitás, mely
elsösorban a történelmi szemléletmód számára nyilvánul meg legközvetlenebbül. A
történelmi pillantás elött ui. az egyes személyek háttérbe szorulnak, ezek helyett a szem
inkább az egyének közti viszonyokra irányul s a nagyobb méretü események és
változások lépnek a szemlélö látóterébe. Az objektív szellemröl van szó, ha a hellenizmus,
a reneszánsz szelleméröl s általában ha egy nép szelleméröl beszélünk. Konkrét valami
ez s megélhetö még mindennemü fogalmi megragadás elött, annak az embernek a
módján, aki idegen országba kerül s megismerkedik az adott idegen nép szellemével.
Hartmann szerint Hegel az objektív szellem Kolumbusza: e szellemmel felfedezett egy új
kontinenst, anélkül, hogy sejtette volna, mit fedezett fel. A helytálló intuició nála
közvetlenül átmegy spekulatív konstrukciókba és dialektikus fantázia-termékekbe. A
feladat Hartmann szerint abban áll, hogy azt, amit Hegel meglátott, kioldjuk idealista
metafizikájából és spekulatív értelmezéseit pontos leírásokkal helyettesítsük be. Ezúton
Hartmann tizenkét ellentézishez jut el a hegeli szellem-koncepcióval szemben. Ezen
ellentézisekhez tartozik föként az a tétel, hogy a szellem ontikusan másodlagos s az öt
megalapozó szellem nélküli léten nyugszik; hogy az objektív szellem korántsem hordozza
magasabb rendü lényként a történelmi folyamatot, hanem a hordozás és a hordozottság
viszonyát a perszonális és az objektív szellem között valójában a kölcsönösség jellemzi;
hogy az objektív szellem változását nem célok irányítják (sem az objektív szellem maga,
sem egy mögötte rejlö láthatatlan bábjátékos nem szabja meg céltudatosan a világ
sorsát); hogy egyáltalában nem tartozik a történelem lényegéhez az, hogy folyvást elöbbre
lépjen, és hogy mindenekelött az az optimisztikus gondolat, mely szerint a világtörténelem
a világ ítélöszéke, a legkevésbé tartható, mivel általánosságban éppenséggel a durvábbja
bizonyul történelmileg stabilabbnak.
Az objektív szellem a pusztán vitális lét felett helyezkedik el. Élete olyan területeken
folyik, mint a nyelv, az uralkodó szokásrendszer, az érvénnyel rendelkezö erkölcs, a
hatályos jog, a tudomány állása, a hagyományos nevelési és oktatási formák, a müvészet
irányzatai, a domináló világnézetek. E szellemi javak mindegyikének megfelel az egyes
ember részéröl az ismerkedés, a belenövés, az átvétel és az elsajátítás speciális módja.
Az objektív szellemnek az egyedi szellemekhez füzödö viszonya egyedülálló valami,
mégpedig a szuperegzisztencia: az egyedi szellemek hordozzák és csak bennük él,
másrészröl viszont átfogja és felülröl átformálja azokat, amennyiben hatalomra tesz szert
velük szemben. A szellem e két formája közti viszony elemzésénél három dolgot kell
figyelembe vennünk: hogy az objektív szellemet nem örököljük, hanem csak
továbbhagyományozzuk, azaz, az egyedek a múltban megszerzett szellemi javakat nem
születésükkor kapják örökül, hanem életük során akaratlagosan el kell sajátítaniok öket;
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továbbá, hogy az objektív szellemnek sem tudata, sem személyisége nincsen, annak
ellenére, hogy egy nép szellemeként más népek szellemével összehasonlítva
individualitással rendelkezik. Jelentös következmények adódnak mindenekelött abból,
hogy az objektív szellem nem alany, melynek tudata van. Tudatszerü képviseletet csak az
egyes individuumokban talál. Ez a képviselet azonban igen tökéletlen, mivel az objektív
szellem egyetlen területe sem tükrözödhet, akárcsak megközelítöleg is, egy egyedi
tudatban: nincs olyan egyén, aki egy kor egész tudományának minden gondolatát át tudná
tekinteni, hasonlóképpen müvészetének minden müvét, stb. A társadalmi élet és a politika
területén ennek következtében egyenesen katasztrofális szituáció áll elö: a közösséget
kormányozni kell, minden pillanatban közügyek várnak elintézésre, vitában álló felek
között közvetíteni, bajokon segíteni kell, s mindehhez állandó döntésekre és
cselekedetekre van szükség. Erre azonban csak egy tudat képes. Mivel a közszellemnek
nincs tudata, ezért az egyedi tudatnak kell azt képviselö tudatként fellépnie. Az egyes
ember azonban sohasem tudja a hiányzó össztudatot helyettesíteni. Elvileg képtelen arra,
hogy megfeleljen az objektív szellem követelményeinek. Nincs ugyanis emberi elme, mely
a politikai helyzetet úgy át tudná tekinteni, mint ahogy arra a magánélet személyes
szituációiban képes, és éppíly kevéssé tud bárki is privát érdekeinek és szimpátiáinak
teljes háttérbe szorításával az állam vagy a hivatal ügyeiben maradéktalan odaadással
feloldódni.
Hartmann abban látja Hegel egyik alaptévedését, hogy az csak azt tartotta a
szellemi életben valódinak és lényegesnek, aminek általános érvénye van. Ezzel
figyelmen kívül hagyja, hogy az objektív szellem is eltévelyedhet. A szellem életében
lehetséges valódiatlanság elemzésének ezért a szellemi lét filozófiájában fontos helyet kell
biztositani. Itt ismét érezhetövé válik, hogy a közszellemnek nincs tudata. Emiatt a
kisiklások jelzésére nem rendelkezik lelkiismerettel. A lelkiismeret e szerepét az egyes
embernek kell magára vállalnia, aki is így abba a helyzetbe kerülhet, hogy kénytelen az
objektív szellemmel szembefordulni. Valódiatlanság a szellemi élet minden területén
felléphet: a giccsben (a müvészeten belül), a tömegszuggesztióban (a közvélemény
kialakítása során), a “jó hír” látszaterkölcsében, melyet habituálissá vált öncsalás kísér, a
babonában (a vallás keretében), stb. A tiszta valódiság egyetlen birodalma a tudomány:
tévedés ugyan itt is létezik, de valódiatlan tudás nincsen, ez ui. azt az ellentmondást
jelentené, hogy a tudás a tévedést belátná és mégis ragaszkodnék hozzá. Itt felmerül a
kérdés, vajon az objektív szellemben nem vehetné-e át a tudomány a lelkiismeret
funkcióját. Hartmann e vonatkozásban meglehetösen pesszimista, reméli azonban, hogy a
társadalmi és a politikai élet kifejlödöben lévö tudományai a mindenkori helyzetet
elméletileg egyre inkább uralhatni fogják s e képességük a jövöben valamikor
eredményesen alkalmazható is lesz.
Az objektivált szellem mint harmadik létforma magában foglalja a szellemtöl
önmagából “kihelyezett” objektivációkat: a kodifikált törvényt, a szóban és írásban rögzített
tudományos felismerést, a müalkotást, stb. Amíg a perszonális és az objektív szellem élö
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szellem, az objektivált szellem nem az. A reális bázis (a telenyomtatott papír, a
megmunkált kö) itt sohasem szellemi, hanem anyagi. Ami valóban szellemi, az a
kifejezendö értelem (Sinn) irreális rétege, mely csak a perszonális szellem révén kel
életre, már amennyiben az az anyagban rögzítettet értöleg szemléli és magát s a világot
újra felismeri benne. A reális elötér és az irreális háttér közti viszonyt Hartmann
esztétikájában a müalkotás példája nyomán részletesen elemzi.
A szellem minden formája történeti. Az, ami már elmúlt, hallgatólagosan
belenyúlhat a jelenbe, ahogy ez megtörténik minden olyan hajdanvolt szokás, nyelvi
forma, erkölcsi terndencia, stb. esetében, mely bennünk még elevenen él, anélkül, hogy
múltbelinek éreznénk. Mindez azonban hallhatólag is belenyúlhat a jelenbe, ha ugyanis az
élö szellem tudatában van annak, hogy múltbeliségröl van szó. A szellemi változás
megítélésében mindenekelött arra a gátló hatásra kell figyelemmel lenni, melyet az
objektivált szellem az élö szellemre gyakorol. Az élö szellem objektivációiban megköti
magát és ezek az objektivációk a jövöben saját életteliségének akadályozóivá válnak.
Ílymódon az élö szellemben állandó jelleggel forradalmi tendencia ébred a múltból
származó objektivációkkal szemben.
4. Az értékek filozófiája
(a) Etika
Etikájában Hartmann Scheler materiális érték-etikájához csatlakozik. Amit az
meghirdetett, itt kidolgozásra kerül: az egyes értékek és a köztük fennálló axiológiai és
ontológiai törvényszerüségek beható vizsgálata. Hartmann-nál expressis verbis sor kerül
az értékek és a platóni ideák azonosítására. A reális létszféra és az ideális értékszféra
közti közvetítés a személyen keresztül történik. Az emberi személy lényege ugyanis, hogy
két világ polgára: a reális világé, mely megingathatatlan ontológiai törvényszerüségnek
van alávetve, és az értékek világáé, melynek kötelességekre irányuló követelményeivel
(Sollensforderungen) szemben az ember fogékony hallással rendelkezik. Az értékek csak
a személy önbevetésén keresztül valósíthatók meg.
Erkölcsössé azonban ez a megvalósítás csak akkor válik, ha szabadság alapján
megy végbe. Egy automatát, mely minden reális szituációban a legmagasabb értéket
valósítaná meg, nem lehetne az “erkölcsös” jelzövel illetni.78 Erkölcsi szempontból ezért
csak olyan magatartás jó, mely elöször is szabadságból fakad, és másodjára, mely az
értékek objektív rangsorának megfelelöen jön létre, azaz a magasabb értéket elönyben
részesíti az alacsonyabbal szemben. Maga a szabadság Hartmann szerint nem lehet
pusztán, mint Kantnál, “negatív szabadság”, azaz szabadság mindennemü kauzalitástól.
Egyfelöl a szabadságnak nemcsak az ontikus törvényszerüséggel szemben kell érvényre
jutnia, hanem az értékkövetelményekkel szemben is (a kanti megfogalmazás, “szabadság
a[z erkölcsi] törvény hatalma alatt” [“Freiheit unter dem Gesetz”], ezért korántsem
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Ezért nem lehet Hartmann szerint egy olyan istent, akinek a jóság lényegi tartozéka, erkölcsös
személynek nevezni.
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kielégítö; valójában a szabadságnak mind a természeti, mind az erkölcsi törvénnyel
szemben érvényre kell jutnia). Másfelöl a szabadság nem jelentheti csak azt a
negatívumot, hogy az ember ment minden determinációtól, hanem valami par excellence
pozitívnak kell lennie, egy a determináció terén megmutatkozó többletnek, ami az erkölcsi
szabadság esetében a személy önmeghatározásában áll. Az utóbbit ugyan Hartmann
szerint nem lehet meggyözöen bebizonyítani, de az ellene felsorakoztatott érvek
cáfolhatók. Emellett rá tudunk mutatni olyan fenoménekre, melyek az önmeghatározás
ténylegességére utalnak. Egyike a legfontosabbaknak ezek közül az emberi
szabadságtudat.
Jelentöséggel bír a vallás és az etika között fennálló, Hartmanntól kifejtett öt
antinómia. Az elsö arra az ellentétre vonatkozik, mely az evilági és a túlvilági
beállítódottság között áll fenn. A szigorú formában fellépö vallásos álláspont számára az
evilági létnek mint olyannak nincsenek sajátos értékei, hanem csak amennyiben a
túlvilágra készítenek elö; egy csak evilági értékekre irányuló törekvés gonosz. A reális
világ eme elértéktelenítése etikai szempontból kategórikusan elvetendö, az etika ui.
teljesen evilági beállítódottságú. Számára a túlvilág felé tendálás éppoly értékellenes, mint
az evilág felé való a vallás szempontjából. Ha e két tendencia közül egyiket sem
képviselték valaha is abszolút értelemben, akkor az csak az emberi következetlenség
bizonyítéka.
A második antinómia az ember és Isten közötti viszonnyal kapcsolatos. Míg a
vallásos ember számára Isten a legfontosabb és a legföbb érték, az ember ezzel szemben
csak másodsorban lényeges, etikai vonatkozásban az ember a legföbb, ö az, ami egyedül
fontos. Bármit még fontosabbnak tartani, legyen az akár Isten maga, erkölcstelenség és
árulás az emberrel szemben. A harmadik antinómia az erkölcs eredetére vonatkozik. A
vallásos gondolkodás számára minden erkölcsi követelmény Isten parancsolatán alapszik.
Az erkölcsi értékek ezáltal heteronómmá válnak, mivel hatalmi szóra vezethetök vissza.
Minden valódi etika számára ezzel szemben az erkölcs autonómiája érvényes, más szóval
az, hogy az erkölcs nem más miatt értékes, hanem önmagánál fogva. Értékeket ennek
értelmében nem azért valósítunk meg, mert azt egy parancsolat követeli, hanem mert
értékes voltuk saját maguk alapján belátható. Még erösebb a gondviselés antinómiája: az
isteni gondviselés ugyanis, melyet a vallás hirdet, ellentmond az ember szabadságának,
ami viszont minden erkölcs alapfeltétele.
Az utolsó antinómia a megváltásé. A vallás számára lehetséges a bün terhének
levétele az ember válláról. Az ember a büntöl megváltható. Az etika nézöpontjából ezzel
szemben senkit sem lehet megszabadítani gonosztette révén okozott vétkességétöl,
ehhez a vétkességet magát kellene elvitatni töle, ami azonban azt jelentené, hogy erkölcsi
beszámíthatóságát vonnánk kétségbe, mint egy gyereknél vagy elmebetegné. Ezért,
etikusan szemlélve a dolgot, a vétkesség terhétöl való megszabadítás rosszabb, mint e
teher viselése; az utóbbi esetben ui. az ember legalábbis mint erkölcsi személyiség
méltánylásban részesül, az elöbbiben azonban nem.
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Az antinómiák nem oldhatók fel. A két beállítódottság egyikének tehát illuzív
természetünek kell lennie. Mivel mármost Hartmann számára az erkölcs abszolút voltához
kétség nem fér, az illúzió csak a vallás oldalán lokalizálható. Ennek, noha ezt a
következtetést Hartmann így nem vonja le, posztulatórikus ateizmus a folyománya, szöges
ellentétben Kant eljárásával, aki az erkölcsi törvény létezéséböl Istenre következtetett
vissza. A hartmanni antinómiákból folyó logikus következmény ui. Isten nemlétének
követelménye: ha létezik abszolút erkölcs – és ez létezik –, akkor Isten nem létezhet,
mivel ö az emberi személy etikai szabadságát és méltóságát semmissé tenné.
(b) Esztétika
A szépség elemzésének két témával kell foglalkoznia: az esztétikus tárgy
struktúrájával s létmódjával és az azt szemlélö s élvezö aktussal. Mivel a szépség minden
fajtája érzékletes jelleggel bír, az esztétika elkezdödhet az érzéki észlelés elemzésével.
Az érzéki észlelés nem abban áll, hogy valamit érzékletesen megélünk, hanem minden
érzéki észlelés számára az a tény lényeges, hogy benne sokkal többre irányulunk
(meinen), mint amennyi közvetlenül adva van: az érzéki észlelésben érzékileg nem-észlelt
dolgok is megjelennek (pl. egy ház hátoldala és belseje). Ami érzékileg adva van, az
pusztán egy esetleges aspektus, egy “nüansz” (“Abschattung”) Husserl értelmében. Ez a
már a nem-esztétikai jellegü érzéki észlelésre is jellemzö viszonylat az adott és a
megjelenö között az esztétikai észlelésben uralkodóvá válik. A szépség lényegét tekintve
megjelenési viszonylat (Erscheinungverhältnis), közelebbröl az irreális háttér
megmutatkozása az érzékileg adott elötérben. A szépség e jellemzésének a tárgyi oldal
felöl megfelel egy analóg jellemzés az aktus oldala felöl: az érzéki szemlélethez (Schau)
“érzékfeletti szemlélet”, egy magasabb rendü szemlélet társul, melyben olyasmi nyilvánul
meg, ami a pusztán érzéki szemléletben rejtve marad (pl. egy táj hangulata).
Az esztétikai tárgyban azonban nem egy egyszerü irreális háttér jelenik meg. Ez a
háttér valójában a rétegek egész sorára tagolódik. Ennek kapcsán a belsö rétegek
megjelenése a külsö rétegek telítettségének (Erfülltheit) függvénye. A minimumot két réteg
képezi, melyek a megjelenés viszonylatában állnak egymáshoz. Egy müalkotás nagysága
attól függ, hogy míly mélyre nyúlik a rétegek e sora. Nem minden szemlélönek kell
képesnek lennie arra, hogy egy mü minden rétegét felfogja. Egy drámában pl. hat belsö
réteget különböztethetünk meg: az élö játékot, a kimondott szavakat, a lelki folyamatokat
és a jellemeket, a sorsok rétegét és emögött még az eszmei tartalom két rétegét,
mégpedig az adott személyiség ideáját és ethoszát, valamint az általánosan emberi
réteget. A zene vonatkozásában is világosan megkülönböztethetök a külsö és belsö
rétegek; a mélyebb belsö rétegek itt az egész embert megragadhatják. Így Hartmann a
zenében három háttér-réteget különböztet meg: azt a réteget, melynek ritmusában a zene
hallgatója közvetlenül résztvesz; azt, amelyben behatolt a mü kompozíciójába és amely
bensöleg megragadja, és végül a metafizikus réteget: a végsö dolgok rétegét.
A szépség tehát sem a tetszetös érzékletes elötérnek nem sajátja, sem pedig a
háttérnek, mint olyasminek, amire egy kognitív aktusban irányulnánk, hanem éppen azon
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megjelenési viszonylatnak, mely a kettö között fennáll. És ez a viszonylat megismétlödik
minden egyes réteg s a rá következö eggyel mélyebb réteg vonatkozásában. A szemlélö
tudatában van annak, hogy az, ami megjelenik, irreális; nem csalja meg ezért semminö
illúzió, még a természet esetében sem, amennyiben az nem az elméleti vagy praktikus
beállítódottság tárgya, hanem szépnek tartatik. A müvész és a szemlélö viszonya szintén
jellemezhetö a rétegezödési modell alapján: míg a müvész a belsö réteg felöl kifelé halad
és minden belréteg felöl határoztatja meg az arra következö külsö réteg formáját, a
szemlélönek megfordítva az érzékileg adott elötérböl kell kiindulnia s a mindenkori külsö
rétegnek müvészileg megalkotott formájától kell vezettetnie magát, hogy a következö
belsö rétegbe behatolhasson.
A szépség három alfaja: a magasztosság, a báj és a komikum szintén levezethetök
a rétegezödési viszonylatból. A magasztosságban a belsö rétegek dominálnak. Nemérzéki háttér jelenik itt meg egy reális érzéki elötérben. Ez a megjelenés eleget tesz az
ember nagyság iránti szükségletének; az e megjelenés útjában álló ellenállást a
magasztosként megélendö tartalom játszva leküzdi. Ugyanakkor a magasztosság
megjelenése az érzéki külrétegekben csak részleges; ezért elválaszthatatlan töle a
homály és a rejtélyesség, a fel nem tárt mélység és a mérhetetlenség. A bájban viszont a
külrétegek dominálnak. S végül a komikumra az jellemzö, hogy az áttetszöségtöl
megcsalatunk (Transparenztäuschung): a szemlélöben az a látszat kél, mintha valami
nagyobbal és jelentösebbel lenne dolga, ami egy mély belréteghez tartoznék, végül is
azonban ez a valami jelentéktelenné foszlik. Hasonlóan tehát, mint Kant számára, a
komikumot Hartmann szemében is az teszi ki, hogy ez a magcsalatás hirtelenül véget ér,
aminek során valami “semmivé oszlik” (“Auflösung ins Nichts”).
Hartmann megtárgyalja az esztétikai értékek adottsági módjának problémáját is,
valamint különbségükét egyéb értékekkel szemben. Mint minden érték, úgy az esztétikai
értékek is csak az értékérzület számára megközelíthetök. Míg az etikai értékek kivétel
nélkül bizonyos tárgyak, cselekedetek és magatartásformák eleve meglévö értékes voltán
alapulnak (Güterwerte) [= azon, hogy ezek javaknak és nem merö dolgoknak tekintendök;
így pl. az igazmondás mint erkölcsi érték azon alapszik, hogy egy igaz kijelentés mint
olyan értéket képvisel, azaz a javak egyike, H. A.], az esztétikai értékeknek velük
szemben nem kell másfajta értékeken alapulniok. A specifikusan esztétikai értékérzület az
esztétikai élvezet. Ezt Hartmann, éppúgy mint Kant, érdek nélküli tetszésként jellemzi. Ez
azt jelenti, hogy az esztétikán kívüli értékérzületek nem játszhatnak itt szerepet, még
akkor sem, ha a müvészetek más értékeket ábrázolnak is; az esztétikai értékérzületek az
esztétikán kívülieknek fölébe telepednek (überlagern). A szépség szemlélöjével szemben
tehát kétszeresen magas igény támasztandó: bensöleg meg kell szabadulnia a tárgy
praktikus (vagy egyéb nem-esztétikus) értéke okozta élvezettöl s egyben szabaddá kell
válnia énje adott állapotának értékétöl [= pl. egy depresszív állapotban lévö ember ítélete
egy vidám müröl aligha mérvadó, H. A.].
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Az esztétika különbözö pontokon olyan kérdésekbe ütközik, melyek kivezetnek
keretei közül; már a müvészi alkotás elemzése is kitör belöle. A szellemi létröl szóló tannal
való összefüggés azáltal jön létre, hogy a müalkotás faját tekintve az objektivált
szellemhez tartozik, mivel benne szellemi tartalom tárgyiasságba van süllyesztve.
Továbbá felmerül a müalkotással szemben is az igazság kérdése, amit Hartmann az
életigazság és a lényegi igazság (életbölcsesség) közti különbségtétellel válaszol meg. Az
esztétika a metafizika területére is átvezet. A metafizikusok Hartmann szerint mindig
elkövették azt a hibát, hogy a világot általános, mindent átható értelemmel (Sinn) akarták
felruházni. Egy ilyen általános értelem azonban az egyes értelemfajtákban nem található s
különösen a különbözö esztétikai értékekben nem. Az esztétikai értékközvetítés
(Sinngebung) csak azáltal válik lehetségessé, hogy a helyzet éppen a fordítottja a
metafizikusoktól feltételezettnek: csak egy értelem nélküli világ lehet egy oly lény, mint az
ember számára az egyedül értelemmel teli világ; egy értelemmel telítettben ugyanis az
ember a maga szerteágazó képességével arra, hogy a világnak értelmet kölcsönözzön,
felesleges lenne.
Méltatás
Hartmann filozófiáját illetöen globális megítélés nem lehetséges. Mivel nála nem
dominál semmilyen egységes metafizikai eszme, hanem eredményei egyes egymástól
független elemzéseken nyugszanak, ezért bármilyen kritikus állásfoglalás is csak
Hartmann-nak egész speciális problémákkal kapcsolatos állásfoglalásaira vonatkozhat.
Ha az embernek a különbséget egyfelöl Hartmann, másfelöl Husserl és Heidegger
fenomén-elemzö módszere között egy rövid képpel kellene jellemeznie, akkor azt lehetne
mondani, hogy Husserl célja mikroszkópikus elemzések révén alig észrevehetö
tényállásokkal és árnyalatokkal ismertetni meg minket, hogy Heidegger megkísérli
figyelmünket olyasmire terelni, amit általában egyáltalán nem veszünk észre, míg
Hartmann igyekezete, különösen ontológiájában és szellemfilozófiájában, makroszkópikus
összszemléletre irányul. Épp ezért a filozófiának gyakorlatilag minden területét feldolgozta.
E vonatkozásban azonban szükségszerüleg meg kellett, hogy mutatkozzanak a határok,
melyek ma a filozófus és a tudós teljesítöképességének korlátot szabnak. Nem
egyenértékü mindaz, amit Hartmann írt. Egymást váltják rendkívül érdekes speciális
elemzések, melyek pontos és sokoldalú megfigyeléseken alapulnak; a mondottakat
illusztráló történelmi utalások, amik nem-mindennapos tudásról tanúskodnak; tisztán
képszerü jellemzések az adott téma fogalmilag elégséges áthatása nélkül; némelykor még
túlhaladott gondolkodási módok újraélesztése is (pl. a szubsztanciát és a kölcsönhatást
illetö vizsgálódásai során) és bizonyos összefüggésekben akár letévedés a racionalizmus
spekulatív metafizikájának lejtöjére is. Természetfilozófiájában például feltünö minöségi
különbség észlelhetö az organizmus filozófiája és e mü többi része között. Az elöbbiben
fejtegetései kiterjedt szaktudást árulnak el és itt óvatos, kritikus tartózkodás vezeti tollát.
Ezzel szemben sok megjegyzése a dimenziókról, a kauzalitásról, a szubsztanciáról, a
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kölcsönhatásról, de a térröl és az idöröl is (pl. a relativitáselmélettel kapcsolatban) a
kutatás mai állásával aligha egyeztethet össze.
Az ockham-i borotvakés-elv híve Hartmann eljárásával szemben azt az általános
kifogást emelhetné, hogy Hartmann a filozófiájában felmerülö nehézségeket úgy próbálja
felszámolni, hogy újabb és újabb megkülönböztetéseket vezet be (létmozzanatok,
létszférák, létmódok, létrétegek, stb.), noha a nehézségek egyre újabb lényegiségek
ilyenformán való bevezetése nélkül is elháríthatók lennének. Ez a kifogás jogtalan lenne,
ha ki lehetne mutatni, hogy elöször is a lényegiségek e proliferációját dologi
szükségszerüségek diktálják és hogy másodjára az ennek során alkalmazott fogalmak a
megkívánt precizitással rendelkeznek. Ha az elsö feltételt teljesültét megengedjük is, a
második teljesülése gyakran mégis kérdéses marad. Hartmann ugyan igen nagy
képességgel rendelkezett gondolatainak szemléletes, plasztikus nyelven történö
közvetítésére. De éppen ez nem egyszer elleplezi, hogy sok alapfogalmát csak
képszerüen, a kívánatos precízió nélkül vezeti be. Ilyen esetekben gyakorta úgy segít
magán, hogy fogalmi disztinkcióit példákkal illusztrálja. Ennek során némelykor mellé is
fog. Azt, hogy az ideális létben is különbség teendö létezés és minöség (Dasein und
Sosein) között, pl. azzal a különbségtétellel akarja meggyözövé tenni, hogy egyfelöl az ao
szám létezik, és hogy másfelöl ez a szám 1-gyel egyenlö. Ez eléggé szerencsétlenül
választott példa, ti. az, hogy létezik az ao szám, nem ontológiai tényállást fejez ki, hanem
csupán egy elhatározást a matematikusok részéröl.
Különös nyomatékkal lépnek elötérbe a képszerü, szemléletes leírások a
megismerés hartmann-i metafizikájában. Már az, hogy Hartmann a megismerést mint
megragadást (Erfassen) jellemzi, elsö megközelítésben nem jelent egyebet, mint egy
szemléletes, térbeli képet, melyet Hartmann analógikusan a tapintás területéböl merít
(mint ahogy a megismerés ellentétes jellemzése létrehozatalként [Erzeugen] az
ismeretelmélet idealisztikus teoretikusainál szintén csak egy ilyen analógikus kép
felállítását jelenti). E kép veszélyessége az elemzés további menete során nyilvánvalóva
válik. A megismerés folyamatát Hartmann itt az érzéki észlelés folyamatához és a
szemlélethez hasonítja. Ez már megmutatkozik a megismerö alany és a megismert tárgy
szembeállításában. Csak a szemlélet vagy az érzéki észlelés terén lehet ilyen
kéttagúságról beszélni. A “megismerés” kifejezés ezzel szemben háromtagú viszonylatot
jelöl. “Az A alany megismeri a T tárgyat” hiányos mondat (míg “A érzékeli T-t” hiánytalan
mondat). Egy hiánytalan kijelentés, mely a “megismerés” szót tartalmazza, így kell, hogy
hangozzék: “A megismeri T-t mint X-et”. Nem lehet valamit egyszerüen, megszorítás
nélkül megismerni, hanem csak valamit valamiként lehet megismerni. Ebböl jelentös
következmények adódnak, melyeket itt nem tárgyalhatunk.79
Ismeretelméletének kifejtése során Hartmann, úgy tünik, nem szabadul meg attól a
nehézségtöl, melyet a realizmusnak ellenfelei mindig szemére hánynak: a világ
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megkétszerezésétöl. Mivel a reális világ a tudatot abszolút értelemben meghaladja
(absolut bewusstseintranszendierend), ezért az Hartmann szerint a tudatban csak kép
vagy jel formájában tükrözödhet. Ílymódon az egyedül adott fenomenális világot meg kell
különböztetnünk a mögötte fekvö nem-adott, de magában nagyon is létezö reális világtól.
Itt fellépnek a közismert nehézségek, mint pl.: hogyan lehetséges egy ilyen világról valamit
is tudni; söt: hogyan kerülhet arra sor, hogy egyáltalában gondoljunk egy ilyen világra? A
modern empirizmus képviselöi még tovább is mennének és feltennék a kérdést: Mivel ama
világ tárgyai per definitionem nem figyelhetök meg, miben keresendö vajon az e világról
felállitott kijelentések tudományosan ellenörízhetö értelme? De a nem-empirisztikus
beállítódottságú filozófusnak is meg kell kívánnia a transzcendens tárgy fogalmának
olyatén konstrukcióját, hogy abból eltünjék a paradoxon látszata, mégpedig azon
paradoxoné, melynek értelmében a tudatban valami abszolút tudaton-túlinak a fogalma
kerülne megalkotásra. Minden bizonnyal az e fogalom konstrukciójánál fellépö
nehézségek késztettek újra meg újra egyes gondolkodókat (mint pl. Husserlt) arra, hogy
visszatérjenek a transzcendentális idealizmushoz.
Az alapfogalmak elégtelen tisztázása mindenek elött a kategória-elemzésben is
megfigyelhetö. A kategóriák állítólag létprincípiumok. De mit értsünk ezen? Azok a nyelvi
kifejezések, melyekkel Hartmann a kategóriákra utal, pl. “struktúra”, “minöség”,
“szubsztancia”, “kauzalitás”, – szavak, tehát legalábbis nem mondatok. Márpedig
princípiumok nyilvánvalóan csak mondatok segítségével fogalmazhatók meg. Vegyük
ehhez szemügyre a kauzalitás speciális példáját. A kauzális kategóriának Hartmann
szemében létprincípumnak kell lennie. Kíséreljük meg e gondolat pontosítását! A
“kauzális” kifejezés praedicatum, mely bizonyos természeti törvények ismérveinek egész
komplexumát foglalja magában. Egyike ezen ismérveknek a törvény determinisztikus
jellege. Tételezzük fel egy pillanatra, hogy a determinisztikus természeti törvény e fogalma
(ellentétben a statisztikaiéval) kielégítöen tisztázott és hogy csak ezzel az ismérvvel van itt
dolgunk.80 E ponton kauzális törvényeket megközelítöleg úgy határozhatunk meg, hogy
ezeknél determinisztikus természeti törvényekröl kell, hogy szó legyen. Olyan mondatokról
(!), mint a következö kettö: “minden természeti törvény kauzális törvény” vagy “minden
történés kauzális törvények alá sorolható”, ebben az esetben ki lehetne mondani, hogy
ezeknek létprincípiumok a tartalmuk, feltéve, hogy ezek a mondatok igazak.81 A második
mondatot pl. szemügyre vehetjük, mint az általános kauzalitási princípium
megfogalmazását. Ennek során két dolog válik nyilvánvalóvá: elsö helyütt az, hogy csak
akkor beszélhetünk létprincípiumokról, ha már elözöleg felállítottunk bizonyos általános
törvényeket illetö állításokat; és másodjára, hogy minden ilyesfajta állítás általános
jellegénél fogva egy hipotétikus tényezöt tartalmaz. Ténylegesen Hartmann is kénytelen
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számára ez nem játszik szerepet.
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volt mondatokhoz nyúlni, amikor létprincípiumokat igyekezett megfogalmazni (v. ö. például
a 16. oldalon említett törvényeket). Ennek kapcsán egyben felmerül az a további
nehézség is, hogy ilyesfajta általános princípiumok elsö megközelítésben csak mint
hipotétikus feltevések rendelkezhetnek érvénnyel. Hartmann viszont, legalábbis némelykor
úgy tünik, azon a nézeten van, hogy az ilyen törvények igaz volta végérvényesen
(definitiv) megismerhetö. Ezzel azonban lesüllyed a töle egyébként expressis verbis
elvetett apriorisztikus racionális metafizika szintjére, melyet szintén az jellemez, hogy
képviselöi azt hitték, lehetséges tisztán értelmileg meggyözödni bizonyos törvények
igazságáról. Példát szolgáltat Hartmann filozófiájából a reális lehetöség feljebb (12. o.)
leírt kettéhasadási törvénye (Spaltungsgesetz), melynek értelmében a realitáson belül a
lét és a nemlét lehetösége kölcsönösen kizárja egymást. Pontosabb elemzés során
kimutatható lenne, hogy ez a törvény az általános kauzalitás (mint az univerzális
determinizmus) elvének burkolt megfogalmazását rejti magában. Akárhogy is legyen, ez
tényszerü igazság (Tatsachenwahrheit). Hartmann viszont úgy véli, hogy képes ezt a
törvényt tisztán logikailag bebizonyítani. Ez pontosan az, amit a racionalizmus szintén
megkísérelt: tényszerü igazságokat logikai igazságokra vezetni vissza. Manapság
valószínüleg kevés filozófus számára tünik ez a gondolat keresztülvihetönek.
A logikai nyelvelemzések elmulasztásának hátrányai többek között a modális
elemzésnél is megmutatkoznak.82 Komolyan kétségbe vonható, hogy olyan kifejezések,
mint “lehetséges” és “szükségszerü”, egyáltalában rendelkeznek-e ontológikus súllyal.
Példaként vegyük a “szükségszerü” kifejezést a logikai szükségszerüség értelmében.
Vajon szükségszerü-e az, hogy a 2 mint szám kisebb, mint a 4? Elsö intrádára afelé
hajlunk, hogy ezt a kérdést “igen”-nel válaszoljuk meg. Ha a kettes számot azzal
definiálom, hogy “x a legkisebb prímszám”, akkor ez a válasz valóban helyes; ha azonban
ezt a számot azon a feltételen keresztül jellemzem, miszerint “x a normális alkatú ember
füleinek a száma”, akkor a válasznak tagadónak kell lennie, mivel logikailag nem
szükségszerü, hogy egy normális embernek két füle van. “Szükségszerüen kisebb, mint 4”
ezért egyáltalában nem egy szám ismertetöjelét fejezi ki: az, hogy egy szám
szükségszerüen kisebb-e a 4-nél vagy sem, nem e szám ontológiai státuszától függ,
hanem attól a módtól, ahogy ezt a számot nyelvileg jellemezzük. A reális lehetöség és a
reális szükségszerüség fogalmainál másfelöl a helyzet úgy áll, hogy itt implicite mindig egy
meghatározott elméletre hivatkozunk, melyet eleve érvényesként tételezünk fel. Vajon pl.
egy sebesség reálisan lehetséges-e, mely nagyobb, mint a fény sebessége? A klasszikus
mechanika értelmében igen, a relativisztikus mechanika értelmében nem. “Reálisan
lehetséges” tehát annyit tesz, mint “lehetséges a T (empirikus, hipotétikus!) elméletre
vonatkoztatva”. Ezt a fogalmat a továbbiak során lehet úgy precizírozni, hogy a “realitás”
modális kategóriái feleslegessé válnak; az ugyanis, hogy valami a klasszikus mechanika
értelmében lehetséges, nem fejez ki például egyebet, mint azt, hogy az állítás a klasszikus
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mechanika elméletével logikailag összeegyeztethetö, és hogy valami e mechanika
értelmében lehetetlen, azt fejezi ki, hogy ezzel az elmélettel az logikailag nem
összeegyeztethetö.
Ezzel a néhány utalással a hartmanni filozófia bizonyos koncepcióival szemben
lehetséges kritikus állásfoglalásokra méltatásunkat lezárjuk. Sok minden e filozófiában
elöremutat a modern analítikus filozófia felé: a leíró, empirikus kiindulási alap
hangsúlyozása; Hartmann idegenkedése mindenfajta irracionalizmustól s minden
spekulatív tendenciától; a fenomének iránt érzett tisztelete, ami ellenségévé tette minden,
bizonyos elvekhez, “izmusokhoz” való eröltetett ragaszkodásnak; meggyözödése, hogy
gyümölcsözö filozófiai elemzések légüres térben nem hajthatók végre, hanem csak az
egyes tudományágak kutatási eredményeivel tartott élénk kontaktus alapján. Másfelöl sok
minden visszamutat a múltba: például Platón idea-tana, Arisztotelész etikája, a középkori
lét-tan felé. A jövö megmutatja majd, hogy mindezeknél vajon összeegyeztethetö filozófiai
törekvésekröl van-e szó. Egy ideig úgy tünt, mintha ilyen összeegyeztethetöség nem állna
fenn: a modern empirizmus és korunk analítikus filozófiája eleinte nemcsak a
hagyományos filozófia bizonyos spekulatív irányzatai ellen polemizált, hanem a
tradicionális filozófia egésze ellen. Utóbbi idöben ezzel szemben az analítikusok és az
empiristák táborában is – új köntösben – hirtelenül régi filozófiai kérdések bukkantak fel,
kétségtelenül azonban lényegesen módosított formában. Ha ez a tendencia, mint sejthetö,
tartósnak bizonyul, akkor Hartmann nézetét a jövö igazolni fogja, miszerint a szigorúan
végigvitt logikai, analítikus eljárás és a filozófiai tradíció megbecsülése nem zárják ki
egymást, hanem minden eljövendö filozófia számára, “mely tudományként fog felléphetni”,
egymást kölcsönösen feltételezik.
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