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Pauler Ákos és Franz Brentano1

Somos Róbert

PaulerÁkos logicista-objektivista filozófiai álláspontja 1909 és 1918 között 
kristályosodik ki. Ezt megelőzően 1905 körül kerül szorosabb kapcsolatba 
az osztrák platonisztikus filozófiai hagyománnyal.2 Jelen tanulmány e tradíció 
egyik jelentős alakjának, Franz Brentanónak Paulerra gyakorolt hatását 
kívánja vázolni.

A század második évtizedében alakítja ki Pauler a tiszta logika kon
cepcióját, alkalmazza azt a fogalom —  vagy, amint később nevezi — , a 
„logizma” körére. A Bevezetés a filozófiába anyaga is nagyjából készen áll erre 
az időre.3 E filozófia központi diszciplínája a pszichológiától független, au
tonóm tiszta logika, minthogy az ember minden teoretikus megnyilvánulása 
az „igazság” igényével lép fel. Az igazság az a pont, amelyben a filozófia 
módszere, az előfeltételeket nyomozó reduktív módszer szálai összefutnak. 
Az igazság formai komponenseit vizsgáló tiszta logika pedig „nem a szub
jektív emberi gondolkodásról szól, attól teljesen elszakad, s így a tiszta logi
kai szempontnak voltaképpen már semmi köze sincs a gondolkodáshoz mint 
élményhez... minden lehető gondolkodás helyességének már nem szubjek
tív feltételéről” kell beszélnünk.4 Az igazságot tétel formájában fejezzük ki. 
Tétel a helyes ítélet jelentése.5 A három alapelvhez reduktív módszerrel ju
tunk el: „Logikai alapelveken azon legáltalánosabb formai princípiumokat

1 Tanulmányom korábbi német nyelvű változatai: „Zwei Schüler Brentanos: Alexius 
Meinong und Ákos von Pauler", in Grazer Philosophische Sutáién, 1995, Vol. 50. 59 1-60 1 . o., 
és „Franz Brentano und Ákos von Pauler", in Philosophie in Österreich. 1 996, A. Schramm 
(Hrsg.) Vorlráge des 4■ Kongress dér Osterreicbiscben Gesellschaft fiir Philosophie, W ien, Verlag 
Hölder-Pichler-Tempsky, 1997. 522-525. o. Itt szeretném megköszönni Wolfgang Gom- 
bocz segítségét és értékes tanácsait.

2 Itt most nem foglalkozom azzal a kérdéssel, vajon milyen értelemben beszélhetünk 
„osztrák filozófiai hagyományról”. Egyszerűen elfogadom azt, hogy létezik bizonyos „családi 
hasonlóság” Bemard Bolzano, Franz Brentano, Alexius Meinong, Kasimier Twardowski s 
a korai Husserl között, melyet Kant-ellenes beállítódás, a német idealisztikus hagyomány
tól való irtózás, szaktudományos, logikai és nyelvi orientáció jellemez.

5 Pauler Ákos, Napló. III, OSZK Kézirattár, Quart. Hung. 2612 . 99. p. (19 16 . dec. 
30.) „Ma végeztem be »A philosophia problémák című nagyobb művemet."

4 Pauler Ákos, A logikai alapelvek elméletéhez, Budapest, Akadémiai Kiadó, 19 11 . 6. o.
5 Uo. 8. o.

passim, FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT

(1999) I. évfolyam 1. szám, 3-10. o.



Somos Róbert4 passim

értjük, amelyek érvénye más elvből nem vezethető le s így amelyek érvénye 
előfeltétele minden más logikai törvénynek vagy szabálynak.”6

Meglehetősen egyértelmű, hogy mely időszakhoz kell kapcsolnunk Pauler 
találkozását az osztrák platonizmussal. Nem a pozitivizmus, illetve a wundtiá- 
nus kísérleti pszichológia idejére —  bár ekkor is van kapcsolata például Mach 
műveivel és Meinong pszichológiai tárgyú munkáival— , hanem 1905 tájékára. 
Brentano és Husserl neve ekkor bukkan fel a kiadott pauleri corpusban, Bren- 
tanóé először csak Arisztotelész kapcsán,7 Husserlé azonban jelentősebb 
összefüggésben, hiszen éppen Brentano intencionalitás-elméletéről van szó; 
Pauler a Logische Untersuchungen II. kötetére hivatkozva különbözteti meg a 
„tudat” kifejezés két értelmét: (1) az egyéni szervezetben lokalizált, annak 
processzusai által föltételezett tünemények összessége, (2) értékelő tudat
funkciók összessége. „A tudat mint értékelő aktus szintén valami szubjek
tív ... de tartalma... független az egyéni aktustól... Az igazság maga, melyet 
az ítélet kifejez (skolasztikus kifejezéssel élve: az ítélet intencionális tartalma) 
nem pszichikai aktus, nem is valami egyéni mozzanat, hanem épp ellenkező
leg: független a maga érvényességében minden egyéni élménytől."8 A dolgozat
ban találunk hivatkozást Christian von Ehrenfels értékelméletére is,9 10 Pauler 
utal arra, hogy saját fogalomhasználata az „érték” kapcsán tágabb, mint Ehren- 
felsé, amennyiben a logika is beletartozik. Láthatóan ekkor a neokantiánus 
értékelmélethez áll közel Pauler álláspontja, s ez még Az ethikai megismerés 
természetéről írott munkájára is jellemző. Mindenesetre itt újból hivatkozik 
Brentanóra, elfogadja a Vöm Ursprung sittlicher Erkenntnis tézisét, miszerint 
van természetes jog abban az értelemben, hogy természetes az, ami „az 
önkényességgel, a pozitív hatalmi szó ereje által meghatározottal szemben 
jelenthet olyan szabályt, amely önmagában, önmagáért és természete szerint 
helyesnek és kötelezőnek ismerhető fel”.111 Husserl, Hermann Cohen és Hein- 
rich Rickert nyomán újra hangsúlyozza, hogy meg kell különböztetni „indi
viduális alanyt (Ént) és magának az észnek az alanyát (Én-jét). Egyik sem

6 In Pauler, A logikai alapelvek..., 11. o.
7 Pauler Ákos, „Tudat és valóság", in A Magyar Filozófiai Társaság Közleményei, 1905. 25 .0. 

—  Franz Brentano, Von dér mannigfachen Bedenlung des Seienden nach Aristoleles, Freiburg, 1862.
8 Uo. 20. o.
9 Uo. 2 1 .0 .
10 In Franz Brentano, Az erkölcsi,ismeret eredete, Budapest, Kossuth, 1994. 44. o. Mezei 

Balázs fordítása. Vő. Pauler Ákos, Az ethikai megismerés természete, Budapest, Franklin-Tár- 
sulat, 1907. 226. o.
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entitás: az előbbi az egyéni, a pszichológiai értelemben vett tudat egységesítő 
funkciójában áll, az utóbbi pedig az ész egységének ideális gyújtópontját jelenti, 
s éppoly kevéssé tekinthető szubsztanciának, mint maga az ész”.11

A logikai alapelvek elméletéhez című munka már határozottan osztja a lo- 
gizmus álláspontját: „A logizmus mind öntudatosabb és határozottabb ki
alakulása és térhódítása napjaink gondolkodásában, szemben a pszicholo- 
gizmussal, melyet a közelmúltban még nagyrészt öntudatlanul vallott a 
legtöbb bölcselő, nem egyéb, mint a logika mind szabatosabb elválása a 
lélektantól.”12 Pauler az új irány kezdeményezőjének Husserl nyomán Bol- 
zanót tartja, de a tiszta logika híveiül Kantot, Ernst Cassirert, Jónás Cohnt 
is említi. Ugyanakkor az ész egységét a neokantiánus hiperindividuális Én 
egységével alátámasztani próbáló kísérleteket elutasítja,13 s a későbbiekben 
minden antropologisztikus szempontot száműzni kíván a logikából. Ennek 
keretébe illeszkedik hivatkozása Brentanóra, aki elveti azt a nézetet, misze
rint „a logikai alapelvek szerint »vagyunk kénytelenek« gondolkodni, s hogy 
»a gondolkodási mechanizmusban* rejlő eme kényszer az, ami ez elvek el
fogadására késztet. Ámde ez nem áll: már Brentano finom analízissel rámu
tatott arra, hogy itt kényszerérzetről szó sem lehet, hanem közvetlenültárgyi- 
lag evidensnek ismertük fel azt, ami nyilvánvaló”.14 A hivatkozott szöveg
rész újból Az erkölcsi ismeret eredete, s érdekes az, hogy az antropologisztikus 
„kényszerérzet”-gondolatot korábban, Az ethikai megismerés természete című 
munkájában még elfogadta Pauler.15

Mindebből, továbbá Paulernak az 1909-es, illetve 1910-es évek nem
zetközi filozófiai eseményeiről, a filozofálás főbb trendjeiről beszámoló 
akadémiai főtitkári jelentéseiből egyértelműen kitűnik, hogy az osztrák filo
zófiai tradíció fontossága számára abban áll, hogy mindenfajta —  relativiz
must szülő —  szubjektivizmustól, antropologizmustól meg kell szabadulni 
akkor, amikor a filozófia összes diszciplínájának legfelsőbb szempontjait 
kijelölő objektív tiszta logikával foglalkozunk.

Részben már az eddig elmondottak is megvilágítják a Brentano—Pauler 
viszony mibenlétét. A brentanói intencionalitás-tan, az önmagában, ön

11 Uo. 14. o.
12 In Pauler, A logikai alapelvek..., 5. o.
15 Uo. 11 . o.
14 Uo. 15. o.
15 Uo. 38. o.
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magáért és természete szerint helyesnek és kötelezőnek felismerhető érték 
koncepciója, az antropologisztikus mozzanatoktól, a gondolkodási kényszer
érzéstől független logikai evidencia tana mind eleme annak az objektiviz- 
musnak, amelyet Pauler a kilencszázas évek utolsó esztendeitől képviselt. 
Nem beszélhetünk Brentano kizárólagos hatásáról ebben a tekintetben, 
Husserl és Husserl nyomán Bolzano befolyása is hasonlóképpen jelentős 
ebből a szempontból. Hármuk közül mindenképpen Brentano a kulcsfigu
ra. Pauler tisztában van vele, hogy Husserl Brentano- és közvetve Bolzano- 
tanítvány. A közvetítést pedig —  mint látni fogjuk —  Brentano szemé
lyéhez köti. Ráadásul nem merül ki Brentano Paulerra gyakorolt hatása az 
eddig elmondottakban, noha a leglényegesebb eleme ennek az objektiviz- 
mus. Legalább négy kérdést kell még tárgyalni, ha Brentano Paulerra gya
korolt hatását vizsgáljuk: (1) Pauler Brentanóval való személyes ta lá l
kozásának tényét, (2) a régiekhez, elsősorban Arisztotelészhoz való kapcso
lódásuk hasonlóságát, (3) a metafizika lehetőségébe vetett hitük hasonlóságát, 
illetve (4) a valláshoz és a teológiához való analóg viszonyuk problema
tikáját. Ezek közül most csak az első két kérdést tárgyalom, mert az utóbbi
ak túlságosan szerteágazó problematikához kapcsolódnak, másrészt a vallás 
és teológia kérdése Paulernál igazából csak a húszas-harmincas években je
lenik meg.

(1) Halasy-Nagy József egy —  Pauler halálának évében készült — 
terjedelmes írásában minden más filozófiai hatást háttérbe szorító Bren- 
tano-revelációról beszél: „Egy filozófus lelki fordulatainak motívumait 
leghelyesebben m indig... személyes hatásban kereshetjük: a mester és a 
tanítvány viszonya teremti meg a filozófiai iskolákat. Egészen bizonyos 
tehát, hogy Paulerra is ilyen személyes élmény volt döntő jelentőségű, s 
ezt én a Franz Brentanóval való találkozásban látom. A mai filozófia egész 
alakulásának kulcsa ennek a bölcselőnek kezében van, s Paulert is az ő 
szférájába kell sorolnunk. Abba a bolygórendszerbe tartozik, amelynek 
tagjai tőle kapták gondolkodásuk fejlődésében az elhatározó lökést. Pau
ler a kilencszázas évek második felében, úgy látszik, 1907-1908 táján 
találkozott vele személyesen, s ez a találkozás igen mély nyomokat ha
gyott benne.”16 Halasy-Nagy József a következő hatáselemeket emeli ki: 
(a) Brentano személyes varázsa, (b) a metafizika lehetőségébe vetett opti

16 In Halasy-Nagy József, Pauler Ákos. 1876-1933 , Budapest, Minerva, 1933. 13-14 . o.
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mizmus szemben a kanti filozófiával, (c) a keresztény etika mint a legtökéle
tesebb és lehetséges isten létének bizonyítása, (d) a modern tudományok, 
illetve tudományos módszerek elfogadása, de elégedetlenség a lelki tar
talmakat szubjektivizáló pszichológiával szemben, (e) az intencionalitás- 
teória, (f) az ismeretek objektív jellegének eszméje.

A felsorolt elemek némelyikének kérdését már érintettem. Eszerint körül
belül 1905-től beszélhetünk komolyabb Brentano-hatásról. Ez rögtön el
lene szól Halasy-Nagy véleményének. Ráadásul Halasy-Nagy jócskán téved 
a Pauler—Brentano találkozás időpontját illetően. Erre ugyanis Pauler Nap
lójának tanúsága szerint 1910 márciusában került sor.17 Pauler többször 
beszélt Brentanóval, együttlétüket „élvezetesnek”, „érdekesnek” tartotta,18 
a tárgyalt filozófiai kérdéseket ugyanakkor nem nevezi meg.

A személyes találkozást tehát már megelőzte Paulernak a logizmushoz, 
illetve objektivizmushoz való közeledése. Halasy-Nagynak már a premisz- 
szája is hibás; Paulerra ugyanis a magányos útkeresés a jellemző, amelyben 
a különböző filozófiai művek, könyvek gondolataival történő számvetés
nek, s nem személyes hatásnak tulajdoníthatunk meghatározó jelentőséget. 
Főleg nem valamiféle külsődleges személyes varázs az, ami filozófiai állás
pontjának megváltoztatására bírta.

Mindazonáltal nem szabad azt hinnünk, hogy semmiféle személyes 
karakterű hatásról nincs szó. Halasy-Nagy ismerte Paulert, támaszkodha
tott elejtett megjegyzésekre. Érdekesnek mondható az az életrajzi tény is, 
hogy Pauler 1910. augusztus végén hajót vásárol, azt „Bolygó”-ra keresz
teli, s éveken át szabadidejét az Adrián tölti. A „Bolygó”-motívum fel
bukkan mind Halasy-Nagynál, mind Szkladányi Máriánál, aki pszicholó
giai elemzés keretében mutatja be Pauler személyiségét, ráadásul úgy, 
hogy igyekszik szó szerint feljegyezni Pauler szavait. Könyve „Emberábrá
zolások. Napimádó” című fejezetében a következő gondolatokat idézi Pau- 
lertól: „Az ember lényének a világ objektumához való viszonya olyan, 
mint a naprendszer. Az ember csak a benne rejlő örökkévaló útján sugá
roz ki maradandó hatást, ez pedig csak úgy lehetséges, ha lénye örök füg

17 Pauler, Napló. II, 266-271. o. Pauler firenzei tartózkodása meglehetősen hosszú 
ideig tartott, 1910 . március 23-tól május 30-ig. Közben mód nyílt több találkozásra Bren
tanóval és gróf Calderonival. Pauler csak utal arra, hogy hármasban filozófiai kérdésekről 
beszélgettek, ezek tartalma nem rekonstruálható.

18 Uo. 268, ill. 269. o.
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gésben van a központi lényeggel, ami nem más, mint mindeneknek oka 
és beteljesedése... Az, hogy az örökkévaló objektum az én lényegem is, 
nagy tétel a tudomány számára. De én ebben az öröktől fogva megsza
bott kilátásban csak a végtelen horizont egy légbuboréka vagyok. Már 
pedig én különállóan is létezem ... Én bolygója vagyok a végtelennek, de 
mert bolygója annak is, ami a teremtésben csak én vagyok egyedül.”19 
Csábító értelmezésekre adhat alkalmat Brentano tanítása és azon gon
dolat kapcsolata, miszerint „örökkévaló objektum az én lényegem is”, de 
ezzel túl messzire merészkednénk. Mindenesetre a korábbiakon túl kap
csolatba hozható Brentano hatásával Pauler kiformálódó metafizikai haj
landósága, racionális teizmushoz való kötődése és teológiai érdeklődése is, 
ez azonban Pauler munkásságában viszonylag kései stádiumnak felel meg. 
Ha számolunk is azzal, hogy a Bevezetés a filozófiába anyaga, illetve felte
hetően korábbi változata, A filozófia  problémái című kézirat 1 9 l6 -ra  
elkészült, s Brentanónak némi hatása mutatkozhatott abban, hogy itt a 
metafizika lehetőségét már elismeri Pauler, sőt, az V. fejezetben egy, a 
leibnizi filozófiához közelálló metafizikát prezentál, a személyes reveláció- 
szerű hatás tényét ez akkor sem igazolja. Ami a teológiai érdeklődést ille
ti, ez a posztumusz kiadásban megjelent Metafizika egészét áthatja, s talán 
nem véletlen, hogy az egyik legtöbbet idézett szerző Brentano, s neki is a 
viszonylag kései korszakához sorolható Von Dasein Gottes című műve. Arisz
totelész, a régiek és a philosophia perennis eszméje kapcsán szintén számol
hatunk Brentano hatásával. Természetesen itt sem arról van szó, mintha 
Pauler Brentano hatására kezdene Arisztotelésszal foglalkozni. Pauler már 
az egyetemen klasszika-filológiát tanult, a régiek olvasása végigkísérte 
életét. Pozitivistaként is szívesen idézte Arisztotelészt. Mindenesetre nem 
független a brentanói, illetve általában véve az objektivista osztrák filo
zófiai hagyománytól Pauler filozófiatörténet-felfogása. Ha nem is lelhető 
fel nála a brentanói négy-fázisos filozófiatörténeti modell, az alapvető for
dulatokat bejelentő descartes-i vagy kanti filozófiával szemben az igazi 
nagy nevek számára is Platón, Arisztotelész és Leibniz. Pauler a húszas 
években könyvet ír Arisztotelészről, Leibnizcel pedig nagy tanulmányban 
foglalkozik, s az utóbbi szerző „harmónia philosophorum”-eszméje szá
mottevő hatást gyakorol rá.

In Szkladányi Mária, Pauler Ákos életművészete, Budapest, Franklin-Társulat, 1938. 
14 0 -14 1 . o.
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Pauler 1918-ban nekrológban emlékezik meg Brentanóról.20 Melyek a 
főbb gondolati elemei ennek az írásnak, amely Brentano filozófiai jelentőségét 
kívánja megmutatni? (1) A hegeli gondolkodásra való reakcióként születő 
pozitivizmus megszünteti a filozófiát mint az egység tudományát. A mo
dern szubjektivisztikus gondolkodásmód ellenhatására azonban a görögök 
objektivizmusa kerül előtérbe, melynek egyik állomása, Brentano mestere, 
Friedrich Adolf Trendelenburg Arisztotelészhoz kapcsolódó filozófiája. (2) 
Brentano katolikus teológusként szintén Arisztotelésszal kezd foglalkozni. 
Pauler némi fenntartással szemléli az Arisztotelész-tárgyú Brentano- 
munkákat: „Már nem lehet ily osztatlan elismerésben része az Arisztotelész 
pszichológiájáról szóló tanulmánynak, különösen, amennyiben a Stagirita 
kreacianizmusát iparkodik bizonyítani.”21 Ugyanakkor az Aristoteles undseine 
Weltanschauung című művet úgy értékeli, hogy „minden egyoldalúsága mel
lett is a legmélyebb művek egyike, melyet a görög gondolkodás ered
ményeiről valaha írtak”.22 Pauler a brentanói Psychologie vöm empirischen Stancl- 
punkte című könyvben a lelki tevékenységekre vonatkozó felosztást (Vorstel- 
lungen, Urtheile, Phenomene elér Liebe und des Hasses) is részben Arisztotelészra 
— ata0t|atq, voüq, öpe^tq — vezeti vissza. Az intencionalitás-gondolat 
Pauler szerint a korabeli pszichológia szemléletében alapvető változást ho
zott. A „tudatfolyamatban feltalálható vonatkoztatási műveletekre” irányítva 
a figyelmet az aktusok tanának igazi kezdeményezője, és ennek révén a 
modern pszichológia szakított a korábbi, főleg kísérleti pszichológia azon 
felfogásával, mely a lelki életben csak passzív mozzanatot látott. Ezt Pauler 
szintén Arisztotelésszal hozza kapcsolatba, a De anima sensus communisiól 
(kőivf] ccicBricu;) szóló tanítása nem más, mint a lelki történés öntevékeny 
életként való felfogása.

Pauler Brentanóban látja a modern értékelméleti megújhodás egyik 
kezdeményezőjét, amennyiben a Vöm Ursprung sittlicher Erkenntis című mű 
az értékesség és ténylegesség lényegi különbségét vallja. A pszichologiz- 
mus és logizmus harca kapcsán jelzi Brentano sajátos helyzetét, de elutasítja 
azt a közkeletű interpretációt, amely szerint Brentano pszichologista. 
„Hiszen ő is az igazság objektivitásának tanát vallja.” Végeredményben

20 Pauler Ákos, „F. Brentano. 1837-1917" , in Athenaeum, 1918 . 73 -78. o.
21 Uo. 75. o. —  Die Psychologie des Aristoteles insbesondere seine Lehre vöm voüi; Jtouytl- 

KÓ£, Mainz, 1867.
22 Uo. —  Aristoteles und seine Weltanschauung, Leipzig, 19 11 .
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épp a görög és brentanói objektivizmus az a jellemző, amelynek gondola
tára az egész írás épül.

Az elődök keresése fontos jegye Pauler személyiségének. Láthatóan a 
nekrológban az Arisztotelész-Brentano párhuzam túlzottan is előtérben áll. 
így könnyen az a látszat keletkezhet, hogy Pauler számára Brentano első
sorban az Arisztotelészhoz vezető út egyik állomása. Valójában — mint 
láttuk — a Paulerra gyakorolt brentanói hatások korábbiak a görög filozó
fia objektivizmusának felismerésénél. Ez igazolható egy korai kéziratos 
munka alapján. A Bevezetés a philosophiába (Párizs, 1901) a görög filozófia 
csúcspontjaként a szofista filozófiát mutatja be, mert a homo-mensura-elv 
lényegében a pozitivista alany-tárgy korrelativitásának, Pauler saját kon
cepciójának, az általános relativizmusnak egyik formája. Csak érdekességként 
jegyzem meg, hogy itt Pauler kritikátlansággal vádolja Arisztotelészt, míg 
a következő év hasonló témájú előadásában már kedvezőbb képet ad a Sta- 
giritáról. Ez utóbbi kézirat az, amelyikben először bukkan fel Brentano neve.

Véleményem szerint a Brentanóról szóló írás egy mondata fényt vet az
1910-es személyes találkozás körülményeire is: ......saját vallomása szerint
Bolzano művei gyakoroltak reá hatást, aminek nyomait azonban nem any- 
nyira saját dolgozataiban, mint inkább tanítványai, különösen Husserl gon
dolatvilágában találjuk meg.”23

23 In Pauler, „F. Brentano...", 74. o.



A  gyakorlati ész kritikájának recepciójától 
a romantika szerelem-felfogásáig

W eiss J ános

A kanti morálfilozófia recepciója feledésbe merült. A felejtés tradíciója 
Schleiermacher (első változatában) 1803-ban papírra vetett Grundlinien ein- 
er Kritik dér bisherigen Sittenlehre című művével kezdődött; ebben a műben a 
Kant utáni morálfilozófusok közül csak Christian Garve szerepel, aki a 18. 
század utolsó éveiben jelentkezett az angolszász etika recepciójára épülő írá
saival.1 Ez a tradíció folytatódott a 19- század második felének nagysikerű 
filozófiatörténeti áttekintésében, Kuno Fischer Geschichte dér neuerrt Philoso- 
phie című többkötetes művében is, melyben semmit nem olvashatunk a 
kanti morálfilozófia recepciójáról. A Kant utáni és a fichtei koncepció elő
készítéseként már csak az elméleti filozófiai viták kapnak jelentőséget.2 S 
végül, amikor Friedrich Jodl (a 20. század elején írott meghatározó je
lentőségű etikatörténetében) a kanti morálfilozófia folytatói és vitatói után 
kutatott, Christian Garvén kívül már csak olyan nevekre bukkanhatott rá, 
akik amúgy is ismertek voltak, mint például Herderre és Schillerre.3 Tanul
mányomban kísérletet teszek arra, hogy a legfontosabb vitakérdések mentén 
betekintést adjak a kanti morálfilozófia közvetlen recepciójába. A következő 
lépésben pedig azt szeretném megmutatni, hogy a közvetlen recepcióban 
felmerült vitakérdések továbbélnek — és bizonyos értelemben megoldást 
kapnak —  a romantika „szerelenT’-felfogásában. E kapcsolat alapján 
valószínűsíthető, hogy a romantika számára a kanti morálfilozófia közvetlen 
recepciója élő és eleven kontextusként szolgált.

1 Lásd Friedrich Dániel Emse Schleiermacher, „Grundlinien einer Kritik dér bisheri
gen Sittenlehre", in uő. Werke. Auswahlin vier Bettiden, Félix Meiner Verlag, én. I. k. 67. o. 
—  Christian Garve, Allgemeine Betrachtungen iiber die allgcmeine Grundsátze dér Sittenlehrees- 
lau, Breslau bei Wilhelm Gottlieb Korn, 1798. Garve műve már a recepció kései fázisába 
tartozik; tanulmányomban a közvetlen recepcióra fogok korlátozódni, vagyis nagyjából az 
1790-es évek közepéig megjelent írásokra.

2 Lásd Kuno Fischer, „Fichtes Leben, Wesen und Lehre", in uő. Geschichte dér nettem 
Philosophie, Kari W inter’s Universitátsbuchhandlung, 19 14 . 6. k. 3 -1 18 . o.

3 Lásd Friedrich Jodl, Geschichte dér Ethik alsphiosophische Wissenschaft, J . G. Cotta’sche 
Buchhandlung Nachfolger, 19 12 . 44 -52. o.
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Első vitak érdés: A szabad akarat eszméje

Az etika kidolgozásának bázisa a szabad akarat; ezért ezt a fogalmat az 
etika lehetőség-feltételének is tekinthetjük. A kiindulópont ebben a vonat
kozásban A tiszta ész kritikájának 3. antinómiája. Kant két szembenálló 
tézist fogalmaz meg: (1) „Egyedül a természeti törvényeken alapuló kauza
litásból a világ jelenségeinek összessége nem vezethető le. A jelenségek 
megmagyarázásához okvetlenül fel kell tételeznünk a szabadságból eredő 
kauzalitást is” (2) „Nem létezik szabadság; a világon minden kizárólag 
természeti törvények alapján következik be”.4 Mindkét tézis — Kant sze
rint —  indirekt módon bizonyítható. Ha mindent a természeti törvények 
alapján próbálunk magyarázni, akkor mindig csak „alárendelt” kezde
tekhez juthatunk el, és sohasem a végső kezdethez —  e nélkül viszont a 
természeti magyarázat sem lehet teljes. Ha viszont feltételezzük a szabad
ságot, akkor előrenyomulhatunk egy végső okig, de ezzel együtt az oksá
gi sor fenntartása is lehetetlenné válik. A két egymással szembefeszülő 
tétel indirekt bizonyítása azt eredményezi, hogy mindkét tétel megfordítása 
is igaznak bizonyul. Tehát nemcsak a szembenálló tétel bizonyul igaznak, 
hanem a mindenkori tétel megfordítása is. A feloldás ezért nem lehet más, 
mint a szabadság és a kauzalitás együtt-létének kimutatása. Ennek követ
keztében egy és ugyanazon cselekedetben kell fellelnünk a szabadságot és 
a kauzalitást; ezek ugyanis nem egyszerűen egymás mellett állnak, hanem 
át is hatják egymást.5 Kant gondolatmenete kettős értelemben fejtett ki 
nagy hatást, egyrészt a szabadság és a szükségszerűség közötti feszültség 
értelmezésére (és újraértelmezésére) sarkallt, másrészt tudatosította a sza
bad akarat megalapozásának nagy kihívását.

A kanti gondolatmenet antinomikusságának találó újrafogalmazását 
nyújtja Friedrich Wilhelm Dániel Snell Menőn című dialógusa.6 Érdemes 
egy pillantást vetnünk a címválasztásra. Platón Menóri)ánzk legfontosabb 
problémája az volt, hogy tanítható-e az erény.7 Snell címválasztását minden

4 In Immánuel Kant, A tiszta ész kritikája, Szeged, Ictus, 1995. 368-369- o. Kis János 
fordítása.

5 Uo. 433. o.
6 Friedrich Wilhelm Dániel Snell, Menőn oeter Versnek in Gespráchen, die vornehmste Punkte 

aus dér Kritik dér praktischen Vernunft des Herrn Prof. Kant zu erláutern, Mannheim, in dér 
neuen Hof- und akademischep Buchhandlung, 1789.

7 Lásd Platón, Ménén (70a l-3) in uő. Összes müvei, Budapest, Európa, 1984. 645. o.
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valószínűség szerint úgy kell értelmeznünk, hogy szerinte az erény tanítha
tósága szorosan összefügg az akarat szabadságával. Az erény végül is akkor és 
csak akkor tanítható, ha az akarat valóban szabad, ellenkező esetben az erények 
abszolút véletlenszerűvé válnak, és nem vonatkoztathatók az emberre.8 De 
sajnálatos módon az ész ebben a kérdésben a legtanácstalanabb. Szorosan 
Kant nyomdokain haladva Snell a következőképpen írja le a problémát: Ha a 
természeti jelenségek megfigyeléséből indulunk ki, akkor azt láthatjuk, hogy 
minden okozat mögött további okok állnak, s így az okok egész láncolatához 
jutunk el, amely azonban sohasem vezet el a végső okhoz. „Ezért szükségkép
pen felmerül a kérdés, hogy az akaratunkat is, az egész természethez hason
lóan, előzetes okok késztetik-e cselekvésre, vagy pedig az akarat végső okként 
szabadon elindíthatja a hatások láncolatát.”9 E dilemmából két lehetséges 
álláspont fejlődött ki: egyrészt a fatalizmus, amely az oksági láncolatot a ter
mészeti magyarázat mintájára a végtelenségig követi, másrészt a szabadság 
védelme, amely a végső okhoz vezet. Könnyű belátni, mondja Snell, hogy a 
két magyarázat közös alapja az oksági láncolat rejtélyének megoldása. A két
féle megoldás mégis élesen ellentmond egymásnak, s ezért választásra vagyunk 
kényszerítve. S e választásnak (döntésnek) lehetségesnek is kell lennie, mert 
az ész minden olyan kérdésben ítéletet kell hozzon, amely belőle magából 
származik. „A tiszta matematika és a tiszta morál olyan tudományok, ame
lyek teljesen az észből a priori jönnek létre, e tudományokban ezért nem 
adódhat olyan kérdés, amelyre az ész nem tud válaszolni.’’10 Ha az ész a válasz
tásban mégiscsak tehetetlennek bizonyul, akkor ennek nem lehet más oka, 
mint a kérdésfeltevésben rejlő hiba. E hiba kimutatásához még egyszer 
szemügyre kell vennünk a fentiekben említett oksági láncolatot. Az oksági 
láncolat az alábbi következtetésre épül:

Felső tétel: Ha adott valami, ami feltételezett, akkor a következtetések 
egész sorának is adottnak kell lennie.

8 A beszélgetésnek Snellnél van egy másik szereplője is, aki a Szóphrón nevet viseli. 
Ez a név —  tudomásom szerint —  nem szerepel Platónnál; jelentését a szóphronikoszta 
vezethetjük vissza, ami annyit jelent, mint mértékletes, okos, engedelmes. E jelentések 
közül talán az utóbbi a meghatározó. Szóphrón ugyanis csak asszisztál a beszélgetéshez; 
ezért a dialógus az álláspontok ütközése helyett egy metasíkra terelődik át, és tökéletes 
egyetértésben zajlik.

* In Snell, id. mű, 234. o.
10 Uo. 258. o.



Alsó tétel: Számunkra adottak (mint feltételezettek) az érzéki észrevevés 
tárgyai.

Következtetés: Tehát az érzéki tárgyak esetében adottnak kell lennie a 
feltételek egész láncolatának.

E következtetés alapján mindkét tábor gondolkodói úgy vélik, amennyiben 
a tapasztalatban hatásokat látnak, akkor az okok visszafelé menő sorának a 
teljességre kell irányulnia. S úgy gondolják, hogy ezt a teljességet a végte
lenbe menő sorral vagy a végső ok megtalálásával el is érhetik." A követ
keztetésben rejlő hiba abban áll, hogy a felső, illetve az alsó tételben külön
böző dolgokról van szó. A felső tétel a magában való dolgokra vonatkozik, 
az alsó tétel pedig a jelenségekre. És ami érvényes lenne a magában való 
dolgok esetében (ha ismernénk őket), hogy tudniillik a feltételezettről a 
feltételek egész sorára lehet következtetni, az nem érvényes a jelenségek 
esetében, amelyek nem alkotnak önmagukban megálló sort.11 12 Ez az oka 
Snell szerint annak, hogy az ész ebben a kérdésben tehetetlennek bizonyul. 
De megelégedhetünk-e a dilemma ilyen felvázolásával és megalapozásával? 
E dilemma bázisán az egész gyakorlati filozófia hipotetikus maradna.13

Uberclie Freyheitdes Willens című tanulmányában Johann Heinrich Abicht 
is a két lehetséges álláspont felvázolásából indult ki. A deterministák szerint a 
szabadságra hivatkozás puszta fecsegés, olyan varázslatos kendő, amellyel az 
emberi értelem a saját szemeit köti be.14 A szabadság hívei szerint viszont a 
szabadság azért „tiszteletre méltó”, mert „hatással van az erkölcsiségünkre”.15 
Abicht — Snellel ellentétben — meg van győződve arról, hogy nem lehet azt 
mondani, hogy a kérdés rosszul van feltéve, és ezért nem is lehet válaszolni rá. 
Abicht szerint a szabadság létének igazolhatónak kell lennie, ha a gyakorlati 
filozófiát egyáltalán lehetségesnek tartjuk. S bár Abicht tanulmánya Snell 
könyvével nagyjából egyidőben jelent meg, mégis mintha válaszolna annak 
érveire. Abicht úgy véli, hogy amiben Snell ellentmondást látott, az nem is

11 In Snell, iel. mű, 258-259. o.
12 Uo. 261. o.
13 „Az akarat szabadságának kérdése —  mondja Snell —  minden bizonnyal a legfon

tosabb, nemcsak a sok vita miatt, amelyet a filozófusok körében már mindig is kiváltott, 
hanem mindenekelőtt azért, mert ennek eldöntésétől függ minden a gyakorlati filozófiában.”
Uo. 232. o.

14 Johann Heinrich Abicht, „Über die Freyheit des Willens", in Neues Philosophisches 
Magazin, I. k. 1. szám, 1789. 63. o.

15 Uo. 64-65. o.

14 W eiss J ános passim
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igazi ellentmondás, mert a lélek (a tudat) maga tartalmazza a jelenség és a 
magábanvalóság aspektusait. Ezért a szabadságról is két dimenzióban beszél
hetünk: a jelenségek és a magában való létezés dimenziójában. A jelenségek 
dimenziójában Abicht szerint az akaraterő jelenségeinek megfigyelhetőnek 
kell lenniük, s ez azt jelenti, hogy közvetlenül hozzáférhetők a tapasztalás 
számára. A magában való létezés dimenziójában viszont a léleknek (a tudat
nak) van egy szubsztanciális alapja, melyet Abicht időnként ős-alapnak is nevez, 
és amely a tudat (a lélek) minden tevékenységének tulajdonképpeni feltétele. 
Ezért az akaratnak a jelenségek dimenziójában megfigyelhető szabadsága is 
erre a szubsztanciális alapra kell hogy épüljön, amely a maga részéről az em
ber számára mindig feltárhatatlan marad.16 —  Az egy évvel később megjelent 
főmű vében (Neues System einerphilosophiscben Tugendlehre aus dér Natúr dér Mensch- 
heit entwickelt) Abicht némileg megváltoztatott terminológiával és némi hang
súlyeltolódással ismétli meg a fentiekben vázolt elképzeléseit.17 A kiindulópont 
a morális szabadság fogalma, amelyre Abicht olyan meghatározást próbál 
adni, mely már magában foglalja annak valóságos létét. „A szellemi erőnk 
morális szabadsággal rendelkezik, mert el tudja képzelni önmagát, és ezeket 
a képzeteket önmagáról a maga saját törvényeivel tudja meghatározni.”18 A 
morális szabadság fogalmának —  az előbbieknek megfelelően —  két dimen
ziója (vagy jelentése) van. Az empirikus szabadság a jelenségek világára vonat
kozik, arra, ahogy az ész-törvény által meghatározott képzetek és annak 
hajtóerői létrehozzák a jelenségeket. A metafizikai szabadság a magában- 
valóra vonatkozik, és azt jelöli, hogy a léleknek (a tudatnak) van valami
lyen szubsztanciális vagy transzcendentális alapja, amely számunkra nem 
megismerhető.19

16 Még nem is olyan régen Dieter Henrich Hölderlinnek tulajdonította azt az elkép
zelést, melynek címszava: Dér Grund int Bewufitsein. Ha a fenti meggondolásaim helytállóak, 
akkor ez a gondolat Abichttól származik, és körülbelül öt évvel korábbi, mint Hölderlin 
ítélet és lét című töredéke.

17 Johann Heinrich Abicht, Neues System einer Tugendlehre aus dér Natúr dér Menschheit 
entwickelt, Leipzig bei Johann Ambrosius Barth, 1790.

18 Uo. 46. o.
15 Abicht tanulmánya és főműve között ebben a vonatkozásban mégiscsak van egy 

bizonyos elmozdulás. A tanulmányban Abicht abból indult ki, hogy a szabad akarat (a 
jelenségek világában) kétségbevonhatatlan és elvitathatatlan adottság, s ezért a magában
valóság dimenziójában is jelen kell lennie. Ez a szabad akarat bizonyításának következő 
mintáját követi: „Egy meggyőződés, amely ellenállhatatlanul újra és újra minden ember
ben felmerül, nem lehet hamis. [ ...]  De aligha van még egy olyan meggyőződés, amely a
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Második vitakérdés: Az erény ok helye a  morálfilozófiában

A gyakorlati ész kritikájának egyik sajátossága, hogy a törvények (vagy a 
kötelességek) középpontba állításával száműzi a tradicionális erényeket, 
mégpedig azért, mert az utóbbiaknak „anyagi” feltételeik vannak. „A gya
korlati törvényhez... sohasem sorolhatunk olyan gyakorlati előírást, amely 
anyagi (ezáltal empirikus) feltételt von maga után.”20 Kant ezzel a követ
kező választás elé került: vagy teljesen lemond az erények elemzéséről, vagy 
pedig az erényeket a „gyakorlati törvény” követésévé értelmezi át. Kant 
végül is az utóbbi megoldást választotta. Ebben az értelemben kommentál
ja Cári Christian Erhard Schmid is a kanti gondolatokat. Az erény nem 
más, mint „egy véges ésszerű lény maximájának végtelen közeledése az akarat 
szentségéhez; azaz közeledés a szubjektív maximáknak az objektív erkölcsi 
törvénnyel való abszolút általános és szükségszerű megegyezése felé”.21 A 
recepcióban Kant megoldása ellenérzéseket váltott ki, ami a (tradicionális 
értelemben vett) erényeknek a kanti koncepcióba való visszaemeléséhez 
vezetett. Megőrizve a kantiánus kereteket, a vita végül is ama kérdés körül 
bontakozott ki, hogy az erények a kötelességek következményei-e vagy inkább 
annak feltételei.

A már említett művének bevezetésében Abicht azt írja, hogy a leglé
nyegesebb pont, ahol saját erkölcsfilozófiája eltér a kanti koncepciótól, a 
törvény és a törvény anyagának viszonyára vonatkozó kérdés. Kant sze
rint —  mint láttuk —  a törvénynek nem lehetnek anyagi feltételei; Abicht 
viszont az anyagi feltételek megmentésére törekedett. Abicht kon
cepciójának kiindulópontja, mint ahogy azt már a cím is elárulja, az em
ber természete. „Van bennünk egy e rő—  írja — , amely tudatosan hat. Ez az 
erő a tulajdonképpeni énünk, és általában szellemi erőnek vagy léleknek

tudatunkban olyan egyértelműen és ellenállhatatlanul megjelenik, mint az, hogy a legtöbb 
cselekvésünkben nem késztetéseket követünk, hanem a saját hatalmunkban áll csele
kedni vagy nem cselekedni, így vagy másként cselekedni.” (In Viktor Cathrein, Moral- 
philosophie. Allgemeine Moralphilosopbie, Vier Quellén Verlag, 1 9 2 4 .1. k. 46. o.) A  főműben 
adott bizonyítás viszont definitórikus, s arra épül, ahogy az ész már eleve ismeri az akarat 
szabadságát.

20 In Immánuel Kant, A gyakorlati ész kritikája, in uő. Az erkölcsök metafizikájának 
alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök metafizikája, Budapest, Gondolat, 19 9 1 . 
142. o. Berényi Gábor fordítása. (A továbbiakban: GYÉK.)

21 In Cári Christian Erhard Schmid, Wörterbuch zum leichtem Gebrauch dér kantischen 
Schriften, Darmastadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. 529. o.
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nevezzük.”22 Ennek a tulajdonképpeni „én”-nek két jelentése van. Egy
részt megjelenhet megismerő eróként, ez az elméleti filozófia alapja, más
részt pedig irányulhat az akaratra, s ez a gyakorlati filozófia alapja. Az 
utóbbin belül helyezkedik el az erkölcstan, melynek tulajdonképpeni 
kérdésfeltevése az akarat-cselekvések és az akarat igazi törvényének 
összefüggésére irányul. Az alapvető kérdés tehát az, miként lehet eljutni 
az akarat-cselekvésektől az akarat törvényéhez. Mindeddig —  úgy tűnik
—  Abicht hű m aradt a kantiánus keretekhez. Az eltávolodás egy 
megkülönböztetéssel veszi kezdetét: minden cselekvésnek —  így Abicht
—  van egy irányadó alapja és egy hajtóereje. Az irányadó alap mindig egy 
képzet, a hajtóerő pedig mindig egy érzelem. Az irányadó alap végül is a 
cselekvések (vagy az akarat) törvényeként jelenik meg. Minden erő, ha 
cselekvésbe lendül, rendelkezik egy általános okkal, mely meghatározza a 
cselekvés m iértjét. Ezt nevezi Abicht „morális tö rvén y in ek . Morális 
törvénynek nevezzük „az erő elképzelt, belső, állandó okait, melyeken 
keresztül —  az ehhez tartozó tudással együtt —  létrejön a cselekvés”.23 A 
morális törvények — Abicht szerint — meghatározott hierarchiát alkot
nak, melynek legfelső fokán a kategorikus imperatívusz á ll.24 (Az összes töb
bi törvény igaz volta azon múlik, hogy összhangban áll-e ezzel a törvény
nyel.) A tradicionális erények megmentése a „hajtóerő” fogalmában veszi 
kezdetét. Kant még azt állította, hogy a hajtóerők (az érzelmek) nem 
kaphatnak szerepet a morális cselekedetekben. „A hajtóerő —  írja Abicht
— minden törvény elé odaállít egy célt, amelyet el kell érni.”25 E megál
lapításból egyértelm űen látható, hogy a törvény egyfajta cél-okként 
feltételezi a hajtóerőket. A cél-ok nem lehet más, mint a hajtóerőre vonat
kozó érzelem, mégpedig egy kellemes érzés megerősítése és kiterjesztése. 
A kellemes érzés okát Abicht „jó”-nak nevezi. (így Abicht az arisztotelészi 
kiindulóponthoz nyúlt vissza — minden tevékenység valami „jó”-ra irányul 
— , és ezt próbálja beemelni a kantiánus keretek közé.26) E kontextusban 
dolgozta ki Abicht saját érzelem-elméletének alapvonalait. Az érzelmek a- 
lapja a szellemi képességek szemlélete. S így Abicht szerint alapvetően három

22 In Abicht, Neues System..., 1. o.
25 Uo. 5. o.
24 Uo. 23. o.
25 Uo. 6. o.
26 Vő. Arisztotelész, Nikomakhoszi etika (1094a l) Budapest, Magyar Helikon, 1971. 5. o.
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féle érzelemről beszélhetünk: patologikus, értelmi és ésszerű érzelmekről.27 28
(a) A patologikus (az önszemlélet előtt elhelyezkedő) érzelmek az érzéki 

kellemességre irányulnak. („A lélek [vagy a tudat —  W . J .]  eközben ugyan
úgy viselkedik, mint az érzékelés esetében, azaz szenvedőén."^

(b) Az értelmi érzelmek a szellemi tulajdonságok szemléletén keresztül 
jönnek létre. Lehetnek elméletiek, ha olyan önszemléletből adódnak, amelye
ket fogalmak és ítéletek idéznek elő; vagy gyakorlatiak, ha az önszemlélet 
fogalmai és ítéletei nem a világra, hanem a személyre irányulnak.

(c) Az ésszerű érzelmek az idealizált szellemi tulajdonságok szemléletéből 
adódnak. Ezek az érzelmek lehetnek elméletiek, ha például a világ végtelen 
nagyságát és harmóniáját szemléljük; és lehetnek gyakorlatiak, ha például 
örömöt érzünk Isten szemléletekor.

Az érzelmek — mondja Abicht —  a sajátjaink, vagyis van bennünk egy 
szellemi erő, amely az érzelmek közvetlen feltétele, amelyre az érzelmek épül
nek. De ez a szellemi erő a tudattal nem ragadható meg; ez a tudat (már 
korábban említett) szubsztanciális alapja. A legfelső törvénynek (a kategorikus 
imperatívusznak) megfelel a legfőbb jó (vagy a magában való jó), és ez ép
pen a szóban forgó szellemi erő. Ez az, amely cél-okként a kategorikus im
peratívusz alapját képezi. Azt mondhatnánk, hogy az erkölcstan lépés- 
hátrányban van a moralitással szemben, mert a saját legfelső fogalmát (a 
lelki erőt) nem tudja megragadni. Az erények ezért nem is hierarchizál- 
hatóak, és a fentiekben ismertetett érzelmek pozitív aspektusainak meg
erősítései. Abicht így jut el olyan feltételes parancsokhoz, amelyek az erkölcsös 
cselekvést hivatottak alátámasztani. Ha erkölcsösen cselekszünk, a nemes 
büszkeség tiszta élvezetében lehet részünk, Isten és az emberek előtt 
kiválónak érezhetjük magunkat, önmagunkkal békében és a lelki nyuga
lom állapotában élhetünk, élvezhetjük a saját magunk nagyrabecsülésének 
érzését, megbizonyosodhatunk a saját magunk szabadságáról, és isteni töké
letességre tehetünk szert.29

Abichttal ellentétben Schmid (a Versuck einer Moralphilosophie című 
művében) az erényeket nem a kötelességek (morális törvények) alapjának,

27 In Abicht, Neues System..., 34. o.
28 Uo.
29 Uo. 39-42. o. „A szellemi boldogságnak ezt az érzését Istennel szembeni szeretet

nek is nevezzük, mivel az Istenről szóló képzet nem más, mint a kiválóságunk szubsztanciali- 
zált eszméje." (42. o.)
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hanem sokkal inkább azok következményének tekinti. De először nézzük, 
Schmid mivel indokolja az erények beépítését a morálfilozófiába. Ez az in
dok már morálfilozófiájának kiindulópontjából következik. A morálfilozó
fia megalkotásának szerinte a következő okai (alapjai) vannak:

(a) Az emberek közönséges értelmében már megtalálhatók többé-kevésbé 
világos vagy homályos formában az olyan fogalmak, mint a kötelesség, a 
bűn és az erény, a jó és a rossz.

(b) Az észnek mindeddig nem sikerült eltüntetnie ezeket a fogalmakat, 
bármilyen komoly kísérleteket is tett erre.

(c) Saját magunk megvetése nélkül nem vagyunk képesek arra, hogy 
megtagadjuk elismerésünket a pozitív morális tulajdonságoktól.30

A morálfilozófia feladata így nem lehet más, mint hogy a mindennapi 
tudatban jelenlévő „ismereteket” a reflexió segítségével tudatosítsa. De a 
mindennapi tudatnak nemcsak a kötelességről, hanem az erényről is van 
fogalma. Az erény ezért a morálfilozófia kiiktathatatlan kategóriája. De miért 
és hogyan került a kötelesség a morálfilozófiában előkelőbb helyre, mint az 
erények? Úgy tűnik, ennek nem lehet más oka, mint az, hogy a mindenna
pi morális ismereteknek át kell menniük a filozófia közvetítésén. Ezzel az ész 
központi helyet kap a filozófiában. Schmid persze némileg másképpen ér
vel; nála az ész azért kap központi helyet, mert az alaptételek (olyan maga
sabb szabályok, melyek alá több „alacsonyabb rendű” szabály tartozik) rá 
vannak utalva az észre. „Egy gyakorlati alaptétel mindig feltételez egy ma
gasabb fogalmat, amely a neki alárendelt szabályokat egységbe foglalja.”31 
Schmid nem lát alapvető szakadékot a kötelességként megfogalmazott alap
tételek és az erények között, mivel az erények mindenekelőtt a kötelességek 
következményei. (A retorika teljesen kantiánus, mintha csak azt nevezhet
nénk erénynek, ami a kötelességekből adódik, de látni fogjuk, hogy Schmid 
valódi, azaz tradicionális erényekre gondol.) Schmid két alaptételt állít fel, 
amelyek a kategorikus imperatívusz pozitív és negatív formáinak tekint
hetők.32 A negatív törvény: Ne cselekedj olyan maxima szerint, amely mint 
általános természeti törvény ellentmond önmagának, vagy eszköznek tekint 
egy személyt, vagy egy személy tisztelete ellen irányul. A pozitív törvény:

30 Lásd Cári Christian Erhard Schmid, Versnek einer Moralphilosophie, Jena, im Verlag 
dér Cröckerschen Handlung, 1792. 4. o. (Első kiadás 1790.)

31 Uo. 69. o.
Uo. 539. o.32
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Cselekedj olyan maximák szerint, amelyek megfelelnek a saját akaratodnak, 
vagy az ésszerű lényeket célnak tekintik, vagy azok feltétlen tiszteletére irányul
nak.33 E kétféle törvénynek — Schmid szerint —  megfelel két kardinális erény, 
az igazságosság és a jóság.34 Az igazságosság nem más, mint mindazon maxi
mák megvetése és nem-követése, amelyek mint általános törvények ellent
mondanak maguknak vagy megszüntetik magukat, h. jóság olyan maximák 
méltánylása és követése, amelyek általánosérvényűsége egybecseng az akarat 
egészével.35 Schmid így egyrészt ugyan problematikusnak tekinti a tradicionális 
erények kiiktatását a kanti koncepcióból, de ez a probléma szerinte egy „meg
hosszabbítással” feloldható.

Harmadik vitakérdés: Az erény és a boldogság viszonya

Az ókori etikákban az erény és a boldogság mindig közvetlen kapcsolatban 
álltak egymással. Az ember az erényeket gyakorolva és azokra törekedve juthat 
el a boldogsághoz. Kant (talán elsőként) radikálisan megkérdőjelezte ezt az 
összefüggést. „Boldognak lenni —  szükségképpen ezt kívánja minden eszes, 
ám véges lény, tehát ez a vágyóképességének elkerülhetetlen meghatározó 
oka.”36 A boldogsághoz vezető út az önszeretet, amely olyan jártasság szabá
lyaiként értelmezhető, mely bizonyos célokhoz vezető eszközöket keres. De 
ebben a vonatkozásban sohasem lehet általános gyakorlati előírásokat megadni, 
mert az alapul szolgáló öröm és bosszúság nem általánosítható, és nem ugyan
azokra a tárgyakra irányul.37 Az erény és a boldogság közötti kapcsolatot 
Kant a gyakorlati ész antinómiájaként elemzi. Ez a kapcsolat szerinte so
hasem válhat szigorúvá; az erényességgel csak méltóvá válhatunk a boldogságra, 
de semmi sem garantálhatja, hogy ezt el is érjük.38 A recepció számára a leg

33 Vö. Schmid, Versuch..., 539- o.
34 Az igazságosság és a jóság nagy különbségét Schmid a meghatározottság fokában 

látja: „Az igazságosság követelése minden alkalmazásában és materiális következményében 
teljesen meghatározott... nem korlátozzák fizikai akadályok, és minden esetre alkalmazható. 
JS. jóság követelése ezzel szemben nem teljesen meghatározott, az erő korlátozott voltával fizi
kailag határolt..." Uo. 552. o.

35 Uo. 545. o.
3f’ In Kant, GYEK, 13 1 . o.
31 Uo. 132. o.
3* A görög filozófiától eltérően van egy olyan tradíció, amely problematizálta az erény 

és a boldogság kapcsolatát. Ha fnegengedjük, hogy az erény a hitben gyökerezik, akkor ez 
a probléma az egész Ószövetség egyik centrális kérdéseként jelenik meg, igaz, a végkicsen
gés általában mégiscsak az összeegyeztethetőség.
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fontosabb kérdés az volt, hogy az erények fentiekben bemutatott átértel
mezése változtat-e valamit ezen az összefüggésen.

Abichtnál a válasz már nagyjából következik a fent rekonstruált gon
dolatmenetből. Az erények meghatározása miatt a boldogságnak (a Glück- 
seligkeitnak) következnie kell az erényekből. S ha figyelembe vesszük, hogy 
a Glückseligkeit a görög eudaimonia fordítása, akkor azt mondhatjuk, hogy 
Abicht a tradicionális összefüggés fenntartására törekszik. De Abicht 
ugyanakkor bevezet egy másik boldogság-fogalmat is, a Seligkeitot, ame
lyet „szellemi boldogságának fordíthatunk. Ez a boldogság-fogalom a 
legfőbb j ó  közvetlen megfelelője; azaz a szellemi erő korrelátuma. De mivel 
a szellemi erő meghatározhatatlan, ezért a legfőbb jó értelmében vett bol
dogság mindig csak eszmény maradhat. Pedig ez lenne az ember igazi 
célja és rendeltetése ezen a földön. „A szellemi boldogság az egyetlen és 
igazi rendeltetésünk, mert csak ez van közvetlen és szükségszerű kapcsolat
ban az igazi és legfőbb jóval. ”39

Ezzel szemben Schmid egy közvetlen tapasztalati boldogság-fogalomra 
támaszkodik; a boldogság szerinte az emberi vágyak kielégítésére vezethető 
vissza. „Minden vágyunk kielégítést kér, és a kielégítés az embernek élveze
tet nyújt.”40 Az élvezetre vonatkozó érzéseket az ész a boldogság ideális 
fogalma alatt egyesíti; s így jutunk el a boldogságra törekvés alaptételéhez. 
„Tedd magad olyan boldoggá, ahogy csak lehetséges.”41 (Ezt az alaptételt 
Kant még őrültségnek tekintette, hiszen nincs értelme megparancsolni vala
mit, amire az ember úgyis természetszerűen törekszik.) E meghatározás 
egyrészt valóban szembenáll a kanti intenciókkal, melyek arra épültek, hogy 
a boldogság nem tűnhet fel a morális parancsok horizontján; ugyanakkor 
formálisan mégiscsak összhangban áll a kategorikus imperatívusszal. „A 
gyakorlati alaptételek — írja Kant — olyan tételek, amelyek az akarat ál
talános meghatározását foglalják magukban.”42 Ebből vezette le Kant ^gya
korlati törvényeke.t, amelyeket azután minden eszes lény akaratára érvénye
seknek tekintett. Schmid rejtett ellenvetése Kanttal szemben az, hogy az 
alaptétel még nem zárja ki a boldogságra törekvés tematizálását. De miért 
nem lehet akkor a boldogságra törekvést az etika középpontjába állítani?

39 In Abicht, Neues System..., 161. o.
40 In Schmid, Versuch..., 151. o.
41 Uo. 156. o.
42 In Kant, GYEK, 123. o.
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E kérdés megválaszolása érdekében közelebbről kell meghatároznunk a 
boldogságra vonatkozó alaptétel jelentéstartományát. E jelentéstartományt 
Schmid nagyjából a következő szabályokkal próbálja kijelölni: Kerüld a 
fájdalmat, és törekedj mindennemű élvezetre. — Alakítsd a hajlamaidat 
a tárgyakhoz, és a tárgyakat a hajlamokhoz, hogy ezzel életedet a lehető 
legelviselhetőbbé tedd. —  Tegyél szert szerencsejavakra, és a jólét külső 
eszközeire. —  Erősítsd magadban azt a belső erőt, amellyel belső jólétet 
és külső szerencsejavakat szerezhetsz magadnak.43 De ha ezt kell értenünk 
boldogság alatt, akkor ennek követelése egyrészt nem lehet elég szigorú, 
másrészt pedig nem lehet elég általános. A boldogságra irányuló vágy leg
felső törvényének csak pszichikai szükséglete (Müssen) lehet, de nem vezet
het morális szükségszerűséghez (Sollenhez). Az emberi boldogság fogalma 
a maga konkrétságában nem vezet olyan határozott gyakorlati követ
kezményekhez, mint amilyennek a morális törvénynek lennie kellene. „A 
boldogság gyakorlati alaptétele ugyan ésszerű, de nem a legfelső alap
tétel, hanem empirikus, és így nem tekinthető minden ésszerű lény 
törvényének.”44

Christian Wilhelm Snell könyve45 érdekes középutat alkot a transzcen
dentális alapra épülő abichti és az inkább empirikusnak tekinthető schmidi 
boldogság-fogalom között. Szerinte a boldogságot nem lehet a kellemes 
töretlen élvezetének tekinteni, amely az összes vágy és hajlam tartós 
kielégítésében áll. Az embert már akkor is boldognak kell neveznünk, ha az 
őt ért kellemes benyomások felülmúlják a kellemetleneket. Ez a boldogság 
egy eredendő vágyra (Urtrieb) épül. „Minden élvezet és nem-élvezet, vágy 
és megvetés végső alapja vagy végső szubjektív feltétele... a legáltaláno
sabb eredeti vágy az emberi természetben.”46 Schmidtől eltérően ezért a 
boldogsághoz vezető utak nem tanácsokként, hanem a boldogság ős-forrá
saiként jelennek meg. S ezek a következők: A külső érzékek, érzelmek, az 
ízlés, a szag, a hallás és a látvány. — A képzelőerő; emlékezés régebbi 
érzetekre, és a jövőbeli érzetek előrevetítése. — A gondolkodóerő; az értelem, 
az ítélőképesség, az ész és az igazság megismerése. — A morális érzék, amely

43 Vö. Schmid, Versuch..., 156.0.
44 Uo. 166. o.
45 Christian Wilhelm Snell, Die Sittlichkeit in Verbindung mit dér Gliickseligkeit einzelner 

Memchen undganzer Staaten, Frankfurt am Main, in dér Gebhard- und Körberschen Buch- 
handlung, 1790.

46 Uo. 3. o. ■*



I. 1. (1999) A gyakorlati ész kritikájának recepciójától... 23

nek segítségével kedvünket lelhetjük minden erkölcsi jóban. —  Személyes 
értékeink tudata. — Az erők mérsékelt foglalkoztatása; a lustaság és a 
semmittevés élvezete.47 Könnyen észrevehető, hogy a felsorolás meghatáro
zott hierarchiát követ, amely az érzéki boldogságtól a szellemi boldogsá
gig ível. Snell szerint az igazi boldogság az, amelyben a szellemi élvezetek 
vannak túlsúlyban. „Az em ber... annál boldogabb... minél inkább képes 
arra, hogy élvezeteit (a nélkülözhetetlen természeti szükségletek kielégítését 
követően) szellemi, és ne érzéki forrásokból merítse."48 Az ész —  mint 
láttuk —  az élvezetek egyik forrása, ugyanakkor van egy metaszintű 
funkciója is. Az észnek ugyanis azon kell fáradoznia, hogy létrejöjjön az 
élvezetek valamiféle ideális struktúrája. „És mivel a boldogságnak ezt a 
nagy célját elsősorban szellemi élvezetekkel kell fenntartani... ezért az 
észnek az a feladata, hogy az érzéki érzelmeket és vágyakat csak addig a 
fokig engedje kibontakozni, és csak annyiban engedje kielégíteni, hogy 
azok a szellemi jó létet... a lehető legkevésbé korlátozzák.”49 Az ész ilyen 
kitüntetett szerepe jogosít fel arra az állításra, hogy az ember megkülön
böztető sajátossága az, hogy boldogulása a saját kezében van. De az ész 
ilyen kitüntetett szerepet csak a maga felvilágosult formájában kaphat.50 
A felvilágosult észt Snell „okosságának is nevezi, ez teremti elő szerinte a 
boldogság eszközeit. „De ez az okosság, amennyiben valódi okosság, nem 
esik-e egybe... az erkölcsösséggel?”51 Snell érvelésében ez a kérdés drámai 
fordulópontot alkot. Az eddigi gondolatmenetből úgy tűnhet, hogy a 
boldogság már eleve magában foglalja az erényességet. Az erényességet 
ugyanis Snell úgy határozza meg, mint az okosság által diktált mértékle
tességet. Ebben az értelemben Snellnek a maga által feltett kérdésre igen
lő választ kellene adnia. A kérdésnek azonban van egy másik iránya is; 
igaz-e, hogy az erényesség szükségszerűen vezet a boldogsághoz? S erre a 
kérdésre válaszolva Snell már valóban életbe lépteti a Kant által felállított 
korlátokat. Kant rámutatott —  mondja Snell — , hogy a kérdésre tagadó 
választ kell adnunk. Mégis az erény boldogságba való beépítése m iatt a 
kettő közötti összefüggés nála jóval szorosabb, mint Kantnál. Minden el

47 Uo. 3-10 . o.
48 Uo. 29. o.
49 Uo. 59. o.
50 A  felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából —  ez a gondolat 

Snelltől származik. Vö. uo. 328. o.
51 Uo. 61 . o.
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lenkező tapasztalat ellenére mégiscsak arra kényszerülünk, hogy egy bizonyos 
összefüggést lássunk az erényesség és a boldogság között. Snell többet állít, 
mint azt, hogy az erény méltóvá tesz a boldogságra, ő sokkal inkább úgy látja, 
hogy az erény már tartalmazza a boldogság konkrét feltételeit. E feltételek 
tartományán belül az erény valóban boldoggá teszi az embereket. A feltételek 
nemcsak méltóvá tesznek a boldogságra, hanem elő is mozdítják a boldogsá
gunkat. De melyek ezek a feltételek? Erre a kérdésre csak negatív 
meghatározással válaszolhatunk: Snell szerint az erényesség csak akkor nem 
vezet boldogsághoz, ha azt mások megakadályozzák; ennek hiányában azon
ban az összefüggés fennáll, és kimutatható.

Az egész vitát egyfajta szkeptikus aláfestésként végigkísérte az erény és 
a boldogság kanti szétválasztása; ezt a hátteret próbálta még egyszer fel
idézni Friedrich Gottlob Born. Sokan azt mondják, hogy Kant a mindenna
pi életben használt szavaknak idegen jelentést adott. Nos, ha megnézzük az 
erény szó jelentését, akkor azt láthatjuk, hogy Kant hű maradt e szó je
lentéséhez. „Gondoljunk csak az erény fogalmára: ebben a terminusban rá
bukkanhatunk a cselekvés fogalmára, de semmiképpen sem fogjuk meg
találni a boldogság fogalmát.”52 Ez a megállapítás persze nem képes érvény
teleníti a fenti álláspontokat, mert csak annyit mond, hogy a boldogság 
analitikusan nem következik az erényből.

Negyedik vitakérdés: A lélek ha lhata tlan sága

A lélek halhatatlanságának eszméjét Kant a „tiszta gyakorlati ész posztulá- 
tumaként" vezette be. „A tiszta gyakorlati ész posztulátumai —  írja Schmid 
—— olyan elméleti, spekulatíve igazolhatatlan kijelentések, amelyek szük
ségszerűen kötődnek a tiszta gyakorlati ész-törvényekhez; olyan elméleti 
előfeltevések, amelyek egy szükségszerű gyakorlati szándékra irányulnak 
egy szükségszerű ész-szükségletből kiindulva.”53 A posztulálás alapja Kant
nál az a meggondolás, hogy a legfőbb jót úgy lehet elérni, hogy az akarat 
összhangba kerül az erkölcsi törvénnyel. Ez a szentség, de ezt az érzéki
véges lények sohasem tudják teljesen elérni. „Mindazonáltal mint gyakorla
tilag szükségszerűt követeljük, ezért csak a fenti teljes megfeleléshez tartó * 55

52 In Friedrich Gottlob Born, „Hinweisung dér Kantischen Moralphilosophie auf Reli- 
gion, vorzüglich Religion Jesu”, in Neues Philosophischts Magazin, I. k. 2. szám, 1789. 214 . o.

55 In Schmid, 1Vórttrbuch..., 427. o.
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végtelenprogresszusban lelhető fel.”54 55 A posztulátum alapja tehát az ész szük
séglete; ezzel Kant egy meghatározó jelentőségű teológiai gondolatot épített 
be rendszerébe. A kérdés, mely a korabeli értelmezőket erősen nyugtalaní
totta, az volt, bizonyítottnak tekinthető-e már ezzel a lélek halhatatlansá
ga? S némi megnyugvás után a kérdés úgy alakult át, miként kell értelmez
nünk a lélek halhatatlanságát?

Gottlob Christian Storr abból a kantiánus meggyőződésből indult ki, 
hogy az érzékfeletti tárgyakról elméletileg semmit nem tudhatunk. S ezen a 
ponton csak a tiszta ész szükségszerű gyakorlati érdeke vezethet tovább, 
mégpedig azzal, hogy a spekuláció számára problematikus kérdés kapcsán 
megalapít egy asszertorikus hitet.55 De ha ezt az irányt követjük, és „az érzék
feletti dolgokról szóló bibliai tanításokat elméleti okokból kiindulva határo
zottan tagadjuk", akkor „legalábbis nem cselekszünk filozófiailag”.56 A 
kardinális és konkrét teológiai kérdések (mint például a szentháromság és a 
feltámadás) kizáratnak a filozófiából. Ez azonban ellentmond a kanti filozó
fia szellemének, amely az észt próbálja végső vonatkoztatási rendszerré ten
ni; s ezért az észnek kompetensnek kellene lennie a hitbeli tételek meg
ítélésében is.57 A halhatatlanság eszméjének kezelése mindezeket a prob
lémákat jól mutatja; a halhatatlanságot fel kell tételeznünk, de nem lehet 
róla tartalmi ismeretünk.

Cári Leonhard Reinhold Briefe überdie Kantische Philosopbie című művében 
e fenntartásokra már találhatunk egy lehetséges választ.58 S ez a válasz a 
gyakorlati észnek a spekulatív észhez való közelítésére épül. A gyakorlati 
észben felismerjük a lélek halhatatlanságát, bár ez az eszme már igen régi. „A 
próféták első kinyilatkoztatásai éppúgy, mint a filozófusok első vizsgálódásai, 
csak a jövőbeli élet milyenségére utalnak. Ennek valóságát egyszerűen már 
feltételezik.”59 Az emberek tehát már akkor rendelkeztek a lélek halhatat
lanságára vonatkozó eszmével, amikor erről még nem is volt tudomásuk. 
(Hasonlóan az ész-következtetésekhez, az emberek sokkal előbb alkalmaz

54 In Kant, GYEK, 244. o.
55 Vö. Gottlob Christian Storr, Bemerkungen iiber Kants philosophische Religionslehre, in 

dér Cottaischen Buchhandlung, 1794. 1. o.
56 Uo. 2. o.
57 Uo. 21. o.
58 Cári Leonhard Reinhold, Briefe iiber tlie Kantische Philosopbie, Stuttgart, Reclam Ver- 

lag, 1923- Reinhold műve jóval korábban jelent meg, mint Storr könyve; és rögtön hallat
lanul népszerűvé is vált.

59 Uo. 180. o.
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tak ilyen következtetéseket, mint hogy tudtak volna róluk.) „Amit általában 
ismerünk — mondja Hegel majd utóbb — , csak azért, mert ismerjük, még 
nem megismert valami.”60 De hogyan lehet az ismerttől a megismerthez 
vezető utat jellemezni? Az útnak két állomása van: a lélek halhatatlansága 
megjelent az Újszövetségben, majd a kritikai filozófia tudatosította. Erre a 
kései tudatosításra azért kerülhetett sor, mert az erkölcsi törvénynek a morális 
kultúra fejlődésén keresztül el kellett jutnia az evidencia egy bizonyos szint
jére.61 Vagyis Storrnak nincs igaza, a kritikai filozófia nem negligálja a hit
béli tételeket, hanem a reflexió közegében tudatosítja azokat. Ez a válasz 
azonban a reinholdi gondolatmenetet is nehézségekbe sodorja. A lélek hal
hatatlanságát Reinhold egyrészt a posztulátum keretei között próbálja tar
tani, másrészt azonban — a fenti válasz miatt —  ezen át is kell lépnie. A 
lélek halhatatlanságának eszméjét általában a kiterjedés-nélküli szubsztan
ciára szokás vonatkoztatni, ezt Reinhold „pszichológiai ész-eszmé”-nek ne
vezi.62 Van mármost két irányzat, amely a spekulatív filozófia keretei között 
állást foglalt a „kiterjedés nélküli szubsztancia” halhatatlanságát illetően. 
(Reinholdot nem is annyira a konkrét állásfoglalások érdeklik, mint inkább 
a mögöttük rejlő előfeltevések.) A materialista álláspont szerint képzetünk 
szubjektumát csak térbeli létezőként gondolhatjuk el a „külső értelmen” 
keresztül. A spiritualista álláspont szerint (amely a puszta eszméből teljes 
ismeretet alkot) a kiterjedés-nélküliséget olyan tulajdonságnak kell tekin
teni, amely a lélek szubsztanciájához tartozik. A két álláspontban közös, 
hogy a lelket (a tudatot) valamiféle „magában való dolog”-nak tekintik, s 
így vitájuk a végtelenbe nyúlik. A tudat (a lélek) azonban nem tekinthető 
magában valónak, mert a gondolkodó erő mindig a szubjektum és a külső 
dolgok összejátszásának eredménye. Ha viszont a lélek (a tudat) nem létezhet 
önmagában, akkor a halhatatlanságára vonatkozó kérdés sem értelmezhető 
a spekulatív filozófia keretei között. Másrészt azonban Reinhold mégiscsak 
hajlik arra, hogy a lélek halhatatlanságának valamiféle pozitív értelmet ad
jon. A halhatatlanság ebben az utóbbi perspektívában csakis arra a valamire 
vonatkozhat, ami az emberben gondolkodik. (így persze visszajutottunk a 
tudathoz mint magában való létezőhöz.) Ennek a valaminek a legfontosabb

60 In Georg Wilhelm Friedrich Hegel, A szellem fenomenológiája, Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1979. 24. o. Hermann István fordítása.

61 Vö. Reinhold, id. mű, 181. o.
62 Uo. 192. o.
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jegyei: az egyszerűség (mert nem kiterjedt), a szubsztancia (az akcidencia 
ellentéte), a képzetalkotás (mert minden képzetét erre kell vonatkoztatnia), 
illetve az, hogy megérthetetlen, mert mint megértő ő maga nem lehet a 
megértés tárgya. E sajátosságokat Reinhold a személy „belső tapaszta
la táénak  nevezi.

A halhatatlanság eszméjét elemezve Dávid Márkiin — úgy tűnik — 
egyértelműen Reinhold elemzéseihez kapcsolódik.63 Halhatatlanságról sze
rinte is csak akkor beszélhetünk, ha a lelket (a tudatot) önmagában meg
állónak tekintjük. (Reinhold ezt nevezte rendkívül pontatlan szóhasználat
tal a lélek magában valóságának.) Márkiin ezért visszatér a Reinhold által is 
említett két állásponthoz; azzal a különbséggel, hogy a „materializmus” 
helyett a „dogmaticizmus” kifejezést használja.64 A dogmaticizmus igazi 
otthona az úgynevezett objektív világ. „Aki ezen a területen rátámad, 
végtelen harcba bonyolódik; aki pedig meghagyja neki ezt a világot, so
hasem lehet úrrá rajta.”65 A dogmaticizmusban nincs helye a léleknek, és 
még kevésbé a lélek halhatatlanságának. De ez az álláspont problematikus, 
mert a magában való dolgokat objektív létezőknek tekinti. Be kell azonban 
látnunk, hogy a magában való dolgok nem is igazi dolgok, mert csak a 
tudatunkban léteznek. S ekkor már nem az ént látjuk a világban, hanem, 
megfordítva, a világot az énben. (Ezt az álláspontot nevezte Reinhold spiri
tualizmusnak.) A lélek halhatatlanságára vonatkozó kérdést —  Márkiin 
szerint —  csak ebben az összefüggésben lehet felvetni. A „halhatatlanság
nak” azonban közelebbről tekintve két jelentése van.

(a) A halhatatlanságot lehet úgy értelmezni, hogy a lélek egy bizonyos 
ponton túl tovább él; a halhatatlanság ebben az értelemben nem más, 
mint a létezés meghosszabbítása.

(b) De a halhatatlanság lehet igazi, önmagában megalapozott végte
lenség is, amelyre a szemléleti megismerés hiányában csak következtetni 
tudunk.

A két értelmezés az időről alkotott fogalomban tér el egymástól. Az első 
esetben végtelenül meghosszabbított idővel, a másodikban viszont időn-

65 Dávid Márkiin, „Versuch einer transcendentalen Erörterung dér Idee dér Unsterblich- 
keit", in Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten, IV. k. 4. füzet, 1796.

64 E fogalom használata a Philosophisches Journalban Schelling „Filozófiai levelek a dog- 
matizmusról és a kriticizmusról” című írása után rögzült, és kapott jelentőséget.

65 In Márkiin, id. mű, 302. o.
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kívüliséggel van dolgunk. Az első esetben — Márkiin szerint —  az értelem 
közegében mozgunk. Az értelem ugyanis a dolgokat mindig időben szemléli, 
s ezért a halhatatlanságot is csak az időbeliség végtelen meghosszabbításaként 
tudja elképzelni. Ennek a szemléletnek azonban vannak bizonyos korlátái. 
„Az objektumok szükségszerű időbeliségét az értelem csak abból ismerheti 
fel, hogy valóban az időben állnak. De azt, hogy mindig is ebben maradnak, 
nem tudja bizonyítani, mert ez mindig magában foglalja az idő végtelenségét.”66 
Dávid Hume nyomán azt mondhatnánk, hogy az időbeni lét a szokás világá
ba tartozik. „A szokás... az emberi élet nagy vezérlője. Csak az elv teszi tapasz
talatainkat hasznossá számunkra, s ez késztet minket arra, hogy az események 
múltbeli menetéhez hasonlóra számítsunk a jövőben is.”67 A szokás problémája 
azonban az, hogy a mindigtt nem tudja megragadni. Ez a hiányosság teremt
het helyet az ész számára. Csak az ész képes megragadni az igazi örökké
valóságot. Benne eltűnik minden határ, az idő korlátozó formája megsem
misül, és ettől eloldva jön létre a halhatatlanság mint örökkévalóság.68 A lélek 
halhatatlanságát azonban csak akkor bizonyítottuk, ha a halhatatlanság fogal
mait sikerült lehorgonyoznunk az „én”-ben. Márkiin megkülönbözteti 
egymástól az (értelemre épülő) empirikus ént, amely vagy halandó, vagy a 
„meghosszabbítás” értelmében halhatatlan; és az értelemre épülő tiszta ént 
(vagy a tudat belső alapját), amely mindenfajta megismerés számára hozzáférhe
tetlen, de amelyben mindaz, ami létezik, gyökerezik.69

*

A romantika a „szerelem” fogalmának középpontba állításával válaszokat 
kínál a fentiekben vázolt vitakérdésekre. E válaszok áttekintése előtt ér
demes egy előzetes pillantást vetnünk arra a kérdésre, hogy a szerelem 
értelmezhető-e egyáltalán kantiánus keretek között. Úgy tűnik, a kategorikus 
imperatívusz egyik formája közvetlenül összhangba hozható a szerelemmel. 
„Cselekedj úgy, hogy a másikat mindig célnak, és sohasem eszköznek 
tekintsd.” Erre látszik rímelni Novalis egyik aforizmája is. „Az érzületben 
és a véleményben való minden elferdítés alapja —  a cél összetévesztése az

66 Márkiin, id. mű, 306. o.
67 In Dávid Hume, Tanulmányoz emberi értelemről, Budapest, Nippon Kiadó, 1995. 45. o.

Vámosi Pál fordítása. >
68 Márkiin, id. mű, 307. o%
® Uo. 386. o.
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eszközzel.”70 Ha a másik embert a maga teljességében célnak akarjuk tekin
teni, akkor ez csakis a szerelemben lehetséges. Ugyanakkor a morál köte
lességre való redukciója (vagyis a kategorikus imperatívusz mint a cselek
vések pártatlan és elfogulatlan vezérfonala) kizárja a „jó tettek” közül mind
azokat, amelyek érzelmi vonzódásra épülnek.71 E kirekesztés feloldásának 
bázisát a kanti morálfilozófia közvetlen recepciója már előkészítette.

(1) A romantika képviselői a szerelem alapjává a „szabad akaratot” tették, 
és megfordítva, a szerelmet a szabad akarat megnyilvánulásának tekintették. 
A szabad akarat és a kauzalitás elméleti rivalitását gyakorlati összecsapásként 
szemlélik. Ebben az összefüggésben paradigmatikus jelentőséget kap Rómeó 
és Jú lia  története. A fatalitásnak megfelelnek az olyan „párkapcsolatok”, 
amelyek szokásokra és konvenciókra épülnek; a szerelem alapja viszont a 
szabad választás. Shakespeare még azon a fordulóponton állt, amikor az 
volt a kérdés, hogy a szabad választás utat tud-e törni magának a konven
ciók által uralt világban. A romantikusok viszont már úgy vélik, hogy ez a 
küzdelem eldőlt a szabad választás javára. A szabad választásnak mindig 
van egy alapja, amelyet a választó maga nem láthat (nem érthet meg); ez az 
(Abicht kifejezését használva) szubsztanciálts alap az ember individualitása. S 
ezen a ponton beleütközünk abba a gondolatba, amellyel a romantika át is 
lép a kanti morálfilozófia közvetlen recepcióján: a szeretett másik —  a „Te” 
— kísérletet tehet az „Én” szubsztanciális alapjának feltárására. Ebben az 
értelemben mondja Friedrich Schlegel Lucinda című regényének férfi fősze
replője: „Amit a szokás vagy a megrögzöttség nőiesnek nevez, nem tulaj
donaid. Lelked nőisége — apró sajátságokon kívül —  abban áll csupán, 
hogy ugyanolyan sokat jelent számodra élet és szerelem ...”72 A szerelem 
így nemcsak kölcsönös választás, hanem a másik szubsztanciális alapjának 
megértési kísérlete is. Ezt a kölcsönösséget a romantikusok harmóniának 
nevezik.73 A harmónia lehetősége a szerelem transzcendentális lehetőség
feltétele. Erre a feltételre Novalis és Friedrich Schlegel különböző meg
határozásokat adtak. Novalis szerint a szeretők közötti harmónia alapja a

70 In Friedrich von Hardenberg, „Politische Aphorismen”, in Klaus Peter (Hrsg.) Die 
politische Romantik, Stuttgart, Reclam, 1985. 185. o.

71 Lásd ehhez Axel Honneth, Philosophie-Kolumne: Liebe und Morál, 1998. (Kézirat)
72 In Friedrich Schlegel, Lucinda, in August Wilhelm Schlegel és Friedrich Schlegel, 

Válogatott esztétikai írások, Budapest, Gondolat, 1980. 388-389. o. Tandori Dezső fordítása.
73 „Nem mondhatom rá, hogy az én szerelmem avagy a Te szerelmed; a kettő ugyanaz 

és teljességgel egy, azonosképp szeretet és viszontszeretés.” In Schlegel, id mű, 389. o.
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kozmosz általános harmóniája. Lehet ugyan (gondoljunk újra a Rómeó és 
Jú liára .), hogy a társadalm i ellentétek szembeszegülnek a szerelmi 
harmóniával, de létezik egy átfogóbb és mindenek felett álló harmónia, amely 
éppen most, a szemeink előtt bontakozik ki. „Örvendetes... a természet 
lassú lecsillapodását látni. Úgy látszik, lassacskán egyre bensőségesebb egyet
értés, egyre békésebb közösség alakult ki benne, kölcsönös támogatással és 
gyámolítással karöltve, s egyre szebb időknek nézhetünk elébe.”74 Schlegel 
szerint viszont a szeretők közötti harmónia arra épül, hogy a szeretők egy
másban olyan harmonikus egészet látnak, amelyben nincsen semmiféle 
elkülönültség.75

(2) Lehet-e a szerelmet vagy a szerelemre vonatkozó képességet erénynek 
tekinteni? Ha arra gondolunk, hogy a romantikusok a szerelmet a „legfőbb 
jó”-nak tekintik, akkor a kérdésre mindenképpen igenlő választ kell adnunk. 
Abicht és Schmid vitájának háttere előtt így ahhoz a kérdéshez jutunk, hogy 
milyen viszonyban áll egymással a szerelem és a kötelesség. (Vagy, másként 
fogalmazva és a romantika perspektívájából tekintve, újra ahhoz a kérdéshez 
jutunk, hogy beépíthető-e a szerelem a kantiánus keretek közé.) A roman
tikusok Schmidnek semmiképpen sem tudnak igazat adni, mert a szerelem 
számukra nemcsak a „legfőbb jó”, hanem a legalapvetőbb kategória is, amely 
nem vezethető le. Abicht meghatározása azonban, úgy tűnik, alkalmazható a 
szerelemre is: a szerelem olyan hajtóerő, amely a szeretve-lenni kellemes 
érzésének megerősítésére és kiterjesztésére irányul. Egy ponton túl azonban a 
romantikusok nem követik Abicht érvelését; szerintük a szerelemből nem 
lehet levezetni a kanti értelemben vett legfőbb kötelességet. Abicht az erényeket 
próbálta a kötelesség alapjává tenni, és végül eljutott egy szubsztanciális alap
hoz, amely a tudatban és a tudat által nem ragadható meg. A romantikusok 
is úgy vélik — mint láttuk — , hogy a szerelem is egy ilyen szubsztanciális 
alapra épül. Abicht azonban —  mondhatnák a romantikusok —  következetlen

74 In Schlegel, icl. mű, 72. o. Hz a hangvétel még az olyannyira racionális Hegel egyik 
(1795. január végén kelt, Schellinghez írott) levelében is felfedezhető: „Eljövend Isten 
országa, s mi nem várhatunk ölbe tett kézzel." In Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ifjúkori 
írások. Válogatás, Budapest, Gondolat, 1982. 46. o. Révai Gábor fordítása.

75 Ebből az egységből következően Schlegelnél az érzéki és a szellemi aspektusok szo
rosan áthatják egymást. „A legérzékibben világosan felismerheted a szellemit... és ugyan
így a szellemi hangulat és a legmagasztosabb érzelem bemutatásakor érezheted, hogy a 
szíved gyorsabban ver és a véred gyorsabban folyik.” In Friedrich Dániel Ernst Schleier- 
machcr, „Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde", in Kritische Gesamtausgabe, 
W alter de Gruyter Verlag, 1988. 150. o.
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volt, amikor ezt a megismerhetetlen alappal rendelkező legfőbb jót próbálta a 
legmagasabb kötelesség alapjává tenni. A kötelességnek ugyanis nem lehet 
olyan alapja, amely a tudat elől el van zárva. A kantiánus keretek ilyen 
elutasítása (az ész-törvény legfelső rangjának megkérdőjelezése) a szerelmet 
— úgy tűnik — bezárja a partikularitás keretei közé.

(3) A szerelem erényként való felfogásával a romantika újra szabaddá 
tette az utat az erények és a boldogság kapcsolatának helyreállítására. A 
romantika egyik alaptétele, hogy a szerelem a boldogság legfőbb, és talán 
egyetlen forrása. Szinte egyetlen tollvonással lekerülnek az asztalról nem
csak a kanti szkeptikus szétválasztás, de Abicht, Schmid és Snell óvatos 
korrekciós kísérletei is. Friedrich Gottlob Born gondolatát követve azt 
mondhatnánk, hogy a szerelem és a boldogság kapcsolata analitikus erőre 
tesz szert. A szerelem legfontosabb sajátossága a romantikusok szerint az 
élet és a világ megszépítése. Hölderlin Thalia-fragmentumi.bán Hyperion 
már minden támpontját és kapaszkodóját elvesztette a világban, amikor 
egyszer csak egy szeretett lény megjelenésével újra minden elrendeződik, 
a káoszból előlép a világ a maga szépségében. És teljesen hasonló szellem
ben írja Friedrich Schlegel: „Fia ez a világ talán nem is a legjobb, vagy a 
leghasznosabb, úgy mégis tudom, hogy a legszebb.”76 A szerelem és a 
boldogság közötti közvetítő láncszem — a romantikusok szerint —  az 
öröm, amely egyszerre tartozik a szerelemhez és a boldogsághoz. „Mesének 
tartottam volna —  mondja a Lucinda férfi főszereplője — , ha valaki azt 
állítja, hogy léteznek ilyen örömök.”77 Az öröm középpontba állítása mi
att a romantikusok igen közel kerülnek a schmidi „empirikus” boldogság 
fogalmához. „Minden vágyunk — írta Schmid — kielégítést kér, és a 
kielégítés az embernek élvezetet nyú jt.” A boldogság-fogalom ilyen 
értelmezése egyértelműen a partikularitás további nyomatékosításának 
irányába mutat.

(4) A szerelem a lélek halhatatlanságának alapja — ez a romantika e- 
gyik legprovokatívabb tézise. Fia Márkiin elemzéseire pillantunk vissza, 
akkor azt mondhatjuk, hogy ezt a halhatatlanságot nem az idő végtelen 
meghosszabbításaként, hanem az idő felfüggesztéseként kell értelmeznünk. Ez 
a meggyőződés mind Schlegelnél, mind Novalisnál meghatározó jelentőséget 
kap. „Korábban az ablaknál álltam, hogy meddig, azt nem tudom: mert az

76 In Schlegel, id. mű, 7. o.
Uo. 12. o.77
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ész és az erkölcsiség más szabályaival együtt az időszámításról is teljesen 
megfeledkeztem.”78 Vagy még explicitebb formában: „Úgy éreztem, hogy 
örökké élek, és hogy a halál is barátságos, és nem más, mint puszta 
csalódás.”79 Hasonló szellemben fogalmaz Novalis is: „—  »Óh Mathilde! 
Még a halál sem választhat el bennünket.« —  »Nem, Heinrich, ahol én 
leszek, ott leszel te is.« [...}  — »Én semmit sem értek az örökkévalóságból, 
ám azt hiszem, hogy az kell az Örökkévaló legyen, amit érzek, ha rád gon
dolok.*”80 A halhatatlanság nem más, mint a mindennapi időhorizonton 
való felülemelkedés. S ez a felülemelkedés jelen ti a romantikusok számára a pa r
tikularitás meghaladását. E meghaladás már nem a morális törvényre épül, 
hanem mindenekelőtt a költészet és a vallás formájában jelenik meg. No
valis szerint a költészet a szerelem reflexiós formája. A szerelem lényegéből 
következően nem maradhat néma: „Ő néma; szószólója csak a költészet 
lehet. Avagy a szerelem semmi más, mint a legmagasztosabb természeti 
poézis.”81 A szerelem és a vallás kapcsolatára két értelmezést is adhatunk. 
Novalis azt állítja, hogy a szerelem nem más, mint Istznjelenléte az emberek 
között, és így a szerelem a vallás közvetlen és szükségszerű alapja. Achim 
von Amim viszont azt állítja, hogy a szerelem Isten ajándéka, s ha ezt egy
szer megkaptuk, akkor nincs is más feladatunk, mint az ajándékozót dicsér
ni, és a rá vonatkozó tudásunkat szem előtt tartani:

„Gieb Liebe mir, und einen frohen Mund,
Dafi ich Dich Herr, dér Erde thue kund. ”

„Szerelmet adj s vidítsd f e l  ajkamat, 
hogy téged, Úr, e Földön valljalak. ”82

78 In Schlegel, id. mű, 8. o.
79 Uo. 7. o.
80 In Novalis, Heinrich von Ofterdingen, Budapest, Helikon, 1995. 98. o. Márton László 

fordítása.
81 Uo. | ,
82 Achim von Amim, Gieb Liebe mir, in Thomas Sternberg (Hrsg.) Gieb mir Liebe. Gebete 

aus dér deutschen Romantik, Echter Verlag, 1989. 7. o. —  Uő. Ima, in Fodor Géza (szerk.) 
Novalis és a német romantika költői, Budapest, Európa, 1985. 194. o. Garai Gábor fordítása.
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A  fenséges és az értelem „antinómiája’’ 
Kant esztétikájában

Dolgozatomban A tiszta ész kritikájában leírt, racionális-logikai elemek
ből felépített „elme-architektonikának”, illetve a második és a harmadik 
Kritikában tárgyalt fenségesnek a viszonyát elemzem. Azt vizsgálom, 
Kant milyen értelmezésekkel látta el a fenséges jelenségét attól függően, 
hogy az etikával vagy az esztétikával hozta azt kapcsolatba. M egkísér
lem fellelni azon pontokat, ahol az „etikai", illetve az „esztétikai” fensé
ges összefüggésbe kerül az elme architektonikájával, valamint feltárni, 
mi a fenséges funkciója az architektonika egységében, van-e dekonstruáló 
hatása az utóbbira nézve. Eközben fölmerül annak kérdése, a harmadik 
Kritikában leírt fenségessel mi volt Kant célja: vajon csak az újkori filo
zófusoktól megszokott teljesség kedvéért elemezte-e, és azért foglalko
zott vele (mint a „rendszer” szempontjából jelentéktelen függelékkel), 
mert egy filozófusnak nem illendő kihagynia rendszeréből az esztétikának 
egy ilyen jelentős területét, vagy a már felépített architektonikát igye
kezett vele „megtámogatni”. A kritikus szöveghelyek elemzése és a külön
böző interpretációkra való hivatkozások után amellett fogok érvelni, hogy 
a fenti kérdések egyike sem dönthető el egyértelműen. Vagyis egyfelől 
nem tudjuk pontosan megválaszolni azt a kérdést, hogy mi volt Kant 
szándéka a fenséges elemzésével, hiszen az életmű során több szempont
ból vizsgálja a jelenséget, és különböző funkciókat társít hozzá. Másfelől 
a kérdésre adandó válaszunkat jelentősen befolyásolja, hogy az inter
pretációban melyik (az etikai vagy az esztétikai) kontextusra helyezzük a 
hangsúlyt.

A transzcendentális és a  m etafizikai elvek elkülönítése: a  külső va gy  a 
belső végtelen re rea gá l-e a  szubjektum a  fen séges élményének átélésekor ?

A megismerőképesség transzcendentális struktúráját és a transzcendentá
lis öntudat egységét Kant a tiszta értelmi fogalmak dedukciójának fe
jezetében taglalja. Az öntudat tapasztalatunkban felfogott empirikus

passim ,  FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 
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egységét Kant kritikai vizsgálatnak veti alá. Ebben az elemzésben azokat 
a feltételeket keresi, amelyek a tapasztalás lehetőségét adják. Az elmének 
a megismerésben konstitutív szerepet játszó aktivitása alapján elkülönített 
funkciók körülhatárolt működési területet kapnak, és absztrakt esszen
ciákká válnak. Az egymástól elhatárolt és önálló lényeggel felruházott 
funkciók mentén tagolt elme úgy tűnik fel előttünk a A tiszta ész kri
tikájának fejezeteiben, mint egy, az anatómusok magyarázataiból megis
merhető sajátos lény.

Eme analógiának megfelelően egyes lelki képességek jól lokalizálható 
és meghatározott működésű szerveknek tekinthetők. Az appercepció ere
deti egysége adja az elme architektonikus vázát, melyben a különböző, 
már elemzett képességek egymással összehangolt együttesben jelennek 
meg egy koherens konceptuális közegben. Ez a struktúra a priori lehatárolja 
megismerésünk érvényességi területét, miközben a reflexió és az ítélet- 
alkotás alapját képezi, valamint biztosítja ítéleteink interszubjektivitását 
és univerzális érvényességét. Kant az elme eme aktivitására építve kritikai 
filozófiájában az ész következtetéseinek kijelöl egy teret, ahol az bizton
sággal ítélhet a lehetséges tapasztalat keretén belül, követve a természet 
okságát, és nem merészkedve túl a szemléletben is megjeleníthető érzéki 
tapasztalás határán. Ugyanakkor az elmére nézve az is világosan kiderül 
egy ilyen kritikai vizsgálatból, hogy önmaga megismerésekor a termé
szethez hasonlóan egy fenomenális világ része, amelyet saját maga konsti- 
tuált, és amelynek oksága térben és időben adott. Megismerőképességünk 
reflexiója készen áll a külvilágból érkező, az érzékiségünk receptivitásával 
befogadott érzeteink feldolgozására, logikai formába rendezésére, és is
meretrendszerünkbe integrálására.

Ez a transzcendentális „mozgás” értelmünk öntudatban megjelenő 
fogalmi rendszerének mozgása felől, és csakis így közelíthető meg. Ezt 
hívjuk kritikai filozófiának. A kritikának ezek szerint közvetítőként, vagy 
még inkább konstitutív elvként kell működnie a transzcendentális filozó
fia szempontjából. A kritikai vizsgálat elérhetővé teszi és felépíti a transz
cendentálist, s megadja azon immanens érintkezési pontokat az értelem 
számára, ahonnan az levezetheti eredetét és tematizálhatja konstitutív 
képességét. A kapcsolat a tCapszcendentális struktúra és az értelem által 
érvényesített objektív törvények között kettős mozgásként értelmezhető, 
és párhuzamba állítható á' kritikai vizsgálatban. Jól megfigyelhető ez az
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összefüggés egy Paul de Mán által kiemelt szövegrész révén, mely a har
madik Kritika bevezetőjében szerepel:

„Transzcendentálisnak hívunk egy elvet akkor, ha azt az a priori általános feltételt 
jeleníti meg, amely mellett egyedül lehetséges, hogy a dolgok általában véve a 
megismerésünk objektumai legyenek. Metafizikainak nevezünk viszont egy elvet, 
ha azt az a priori feltételt jeleníti meg, amely mellett egyedül lehetséges olyan 
objektumokat, amelyek fogalmának empirikusan kell adva lennie, a priori módon 
tovább meghatározni. így a testek megismerésének azon elve, mely szerint a testek 
szubsztanciák és változó szubsztanciák, transzcendentális, ha azt mondja ki, hogy 
változásuknak mindenkor oka kell hogy legyen; de metafizikai, ha úgy értendő, 
hogy a testek változásának külső oka kell hogy legyen. Mert az első esetben a testet 
csak ontológiai predikátumok (tiszta értelmi fogalmak) által szabad elgondolni, itt 
például szubsztanciaként ahhoz, hogy a tételt a priori megismerhessük; — a má
sodikban ellenben a test empirikus fogalmának (mint egy térbeli mozgó dolog 
fogalmának) kell a tétel alapjául szolgálnia, ami után viszont már teljesen a priori 
módon belátható, hogy a testhez az utóbbi predikátum (a csak külső ok általi mozgás 
predikátuma) tartozik.’’1

Miként az idézetet elemezve Paul de Mán rámutat, úgy is elképzelhető 
az objektív törvények, illetve teóriák mozgása a transzcendentális struk
túrában (amennyiben stabil esszenciáknak tekintjük őket a megismerés
ben), mint egy olyan viszony, ahogyan a test mozgását képzeljük el le
hetséges helyzeteihez képest a térben való transzlokációja során.2 A transz
cendentális struktúra és az értelemben fölmerülő képzetek kapcsolata a 
kritikai filozófia alapkérdése. A két mozgás egységesítő elve a kritikai 
vizsgálat segítségével adható meg. A test képzete ugyanakkor egy határ- 
problémát is felvet: vajon a mozgás okát külsőnek vagy belsőnek kell 
tekintenünk? Ha a mozgás oka transzcendentális princípium, akkor a testet 
csak ontológiai állítmányok illetik meg, vagyis csupán általános létfeltétele
it határozhatjuk meg, és csak általában állíthatunk valamit a testről, nem 
tudjuk egyedi létezőként figyelembe venni. A metafizikai elv tartalmazza 
az azonosítás feltételeit, egy tapasztalati aktus segítségével képes konk
retizálni a dolog létét, és olyan állítmányokat rendel hozzá, amelyek azt 
egyedi létében határozzák meg. Metafizikai elvek révén tényleges létezés 
adható az objektumoknak, hiszen ezek határozzák meg a módját annak,

1 In Immánuel Kant, Az ítélőerő kritikája, Szeged, Ictus, 1997. 94. o. Papp Zoltán 
fordítása. (A továbbiakban: ÍK.)

2 Paul de Mán, „Phenomenality and Materiality in Kant", in Silverman-AUeysworth 
(eds.) The Textual Sublime, New York, The University of New York Press, 1990. 87. o.
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hogyan lehet a transzcendentális elvek által megadott feltételeket a szub
jektumot afficiáló érzetekben elénk kerülő anyagra alkalmazni. A transz
cendentális elv azáltal, hogy a létezés lehetőségének formai, általános 
feltételeket ad, csak negatívan határozza meg ismeretünket a világról, és 
semmit nem állít az egyedi létezőről, semmilyen tudást nem ad a világról. 
A metafizikai elv, mely mindig prekritikai és kritikai vizsgálatot igényel, 
mondja meg, hogyan feleltethető meg a transzcendentális feltétel a konkrét 
létezésnek. A transzcendentális filozófia vizsgálata mindig arra irányul, 
hogy ellenőrizze a metafizikai igazságok érvényességét és felhasznál
hatóságát a transzcendentalitás céljaira és meghatározására. A transzcen
dentális és a metafizikai elvek elkülönítése a fenséges etikában betöltött 
szerepének vagy az esztétikához való viszonyának vizsgálatakor kapja meg 
jelentőségét (erre egy későbbi fejezetben részletesebben vissza fogok térni).

A szép, a  fenséges, és a megismerőképességek architek tonikája

A transzcendentális, illetve a metafizikai szétválasztása után Kant tovább
halad az ész pusztán spekulatív, illetve gyakorlati használatának megkülön
böztetéséhez, ami a fenomenális és a transzcendentális okság elkülönü
léséhez vezet. Az utóbbit kénytelenek vagyunk elfogadni, ha a szabad
ságot és az ész akarat felett gyakorolt determináló képességét nem akar
juk elvetni. Az okság eme megkettőzésével feloldható az ellentmondás 
azon Kant által leírt két fajta ismeret között, miszerint az ember egyrészt 
magát mint a természeti törvényeknek alávetett determinált lényt ismeri 
meg, és másrészt egyidejűleg az ész törvényei szerint szabadon cselekvő 
lénynek tételezi magát. Az egyik ismeret teljesen diszkurzív, és kizárólag 
az értelem kategóriáinak működése által képzelhető el, miközben a másik 
szemléletben fel nem tüntethető, fogalmilag megfoghatatlan tudomásul 
vétele létezésünknek és aktivitásunknak.

Kantot harmadik Kritiká]índk megírásában az a szándék vezérelte, 
hogy kapcsolatot teremtsen az ész elméleti és gyakorlati használata között. 
Vagyis e mű a két megelőző kritika tematikus összekötéseként is felfogható. 
A kanti architektonika az ítélőerőt az esztétika területén az egyedi élmény 
és az általános fogalmi tematizálhatóság metszéspontjába állítja. Az ítélőerő 
feladata egyrészt a „teljes” kanti rendszerben megjelenő hasadékok kitöl
tése, másrészt a transzcendens okság összeegyeztetése a természetivel.
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Miközben az ítélőerő összefogja a gyakorlati és az elméleti észt, összemos
sa a határokat a megismerés fent említett diszkurzív, illetve közvetlen 
érzetekre épülő formái között. A különbség ezután az ítélőerő meghatározó 
és reflektív használatában fog megmutatkozni. A szétválasztás határvonala 
az ítélőerő fogalmakhoz való viszonya mentén húzható meg. A meghatározó 
ítélőerő az értelem fogalmainak keres megfelelő észeszméket, és azokat 
föléjük rendeli. Másrészt az ész eszméinek rendeli alá az akaratot a 
megkívánóképesség területén, de ezt olyan módon teszi, hogy ne kerüljön 
összeütközésbe az értelem használatának általános elveivel, és a kategóriák 
által létrehozott fenomenális oksághoz és fogalmi struktúrához is illesz
kedjék. Az ítélőerő e működése mindkét esetben lehetővé teszi a fogalmi 
megközelítést, még ha az utóbbi alkalommal csak később találunk is rá a 
cselekvés okára, és sohasem a transzcendentális, hanem csak az értelem 
által kategóriákban elgondolt ok lesz elérhető. Az ontológiailag későbbi 
okozat a megismerésben megelőzi az okot, és a megismerésre okként hat. 
A két folyamat mozgása ellentétes, és megvalósulásuk igazolja, hogy a 
gyakorlati és a fenomenális okság összeegyeztethető. Az ítélőerő reflek
táló tevékenysége, miként azt a szó is jelzi, interpretálható saját meg
határozó működésének ellenőrzéseként és tudatosításaként. íg y  az ítélőerő 
önnön reflektáló funkciójában érné el az appercepció egységének azon 
kitüntetett pontját, ahol a lelki képességek harmóniájában vagy disz
harmóniájában az öntudat saját létezésének érzésében fókuszálódik. A le l
ki képességek harmóniája a szubjektumban gyönyör forrása, de ez a belső 
állapot a transzcendentális megismerőstruktúra helyes, a priori elvek sze
rinti tevékenységének és az érzékiséget empirikusan afflciáló érzetanyagnak 
a kereszteződésében alakul ki. Az esztétikai ítéletben a tetszés érzése, il
letve az érzéket érintő tárgy lelki tevékenységünkre gyakorolt hatásának 
és az érzést kiváltó oknak a megegyezése (együtt egy ilyen ok lehetőségének 
formai feltételeivel) egyaránt kifejeződik.

Az esztétika szépre és fenségesre vonatkozó fejezeteiben találjuk a ref
lektáló ítélőerő elemzését. A szép analitikájának kidolgozására Kant sokkal 
nagyobb hangsúlyt fektetett, és a fenségest ehhez képest csak mint füg
geléket tárgyalja, mert ez szerinte következményekben kevésbé gazdag, 
ugyanis elválasztódik a természet célszerűségétől. A szép oka a szubjektu
mon kívül található, a fenségesé ezzel szemben az énhez képest belső, és a 
természet megismerésében nincs releváns hatása. E függelék mégis k i
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emelt fontosságú, és a kanti életmű legvitatottabb fejezete. A szép fe
jezete ugyanis alátámasztja az előbbi interpretációt, és az ítélőerőt úgy 
tünteti fel, mint az összes lelki tevékenység összehangolását végző regu- 
latív elvet. Erre abból is következtethetünk, hogy az architektonikában 
nincs saját helye.

A fenséges fejezete inkább az architektonika dekonstruálásaként 
értelmezhető, mert felfüggeszti az első és a második Kritika bán szisztema
tikusan leírt értelmi fogalmakkal tematizáló struktúra aktivitását, és kizár 
minden fogalmiságot. A szép mintha csakugyan köztes helyet foglalna el 
ebben a tekintetben. A szép esztétikai ítéletében m egtaláljuk a fogalmi
ságot, de azt nem tudjuk eldönteni, vajon az ítélet kiindulópontjába az 
élményt állítsuk-e, vagy ezt a helyet egy fogalom számára tartsuk fenn. 
Az ízlésnek kettős okmeghatározottságúnak kell lennie, mert ha csak em
pirikus okok alapján alkotnánk ítéletet, akkor nem tarthatnánk számot 
semmilyen értelemben az általánosérvényűség igényére, és az ilyen ítélet 
tárgyát csakis érzékekre való hatásában jellemezhetnénk, viszont a csupán 
a priori okok által végigvitt ítéletalkotás a szép helyett a jót állítaná elénk. 
A tetszés maga is akarat, de az esztétikában nem a jóra irányul, hanem a 
megismerőerők egybehangolására, azokat motiválja és szabályozza opti
mális tevékenységük eléréséhez. A szép harmóniát jelent az érzékiséget 
afficiáló tárgy és az elme megismerő tevékenysége között, a tárgy pedig 
könnyen megragadható a képzelőerő ábrázolásában, amely ebben az ábrá
zolásban játékos egyensúlyba kerül az értelemmel. A tárgy egyszerre kerül 
pozitív viszonyba az értelemmel, hiszen könnyen megismerhető, és az 
érzékiséggel, mert örömet szerez. Az ilyen tárgyat a meghatározó ítélőerő 
könnyen elhelyezi a természet célszerű rendjében, a reflektáló pedig szép
nek tekinti. Ezért csak olyan tárgyat ítélhetünk szépnek, amely célszerű 
is. A reflektív ítélőerőnek a megismerés folyamatában is sajátos szerep jut, 
erről Kant a harmadik Kritika hoz írt bevezetés V. és VI. szakaszában ad 
elemzést. Eszerint az értelmi kategóriák önmagukban nem teszik lehetővé 
a természet elég pontos és rendszeres megismerését, mert ugyan megad
ják az általános osztályozás lehetőségét és egységét, de nem biztosítják az 
egyedi tapasztalások hozzárendelését ezekhez az általános formákhoz, ah
hoz a rendszerhez, amelyet i t  ész, illetve az értelem nyújt az appercepció 
egységében. Ugyanis a természet számunkra empirikus törvények és az 
ezeknek alárendelt egyedi esetek felépítményeként jelenik meg. A tízen-
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két kategória csak e g y  tág keretet biztosít a tapasztalat befogadásához. 
Az a képesség, amely az egyedi empirikus percepciókat megfelelő rend 
szerint a kategóriák elé bocsátja, a reflektív ítélőerő. így  a természet nem 
pusztán „aggregátumként”, hanem empirikus törvények áttekinthető 
rendszerében jelen ik  meg. A reflektív ítélőerő tevékenységét nem 
meghatározás vagy alárendelés, hanem összehasonlítás útján végzi:

„A reflektálás (m egfontolás) annyit tesz, hogy az ad o tt m eg jelen ítéseket vagy  
más m egjelen ítésekkel, vagy saját m egism erőképességünkkel h ason lítju k  össze, 
egy ezálta l lehetséges fogalom  vonatkozásában.”3

Magát a folyamatot Kant nem részletezi, csak annyit jegyez meg róla, 
hogy nem sematikus eljárás, hanem egyfajta „művészi technika”, amely
nek transzcendentális vezérelve a célszerűség. E célszerűség rendezi a tapasz
talatot a nemek és speciesek hierarchikus rendszerébe. Az így létrejött 
speciesek és nemek bonyolult hálója egy „művészi elrendezést” kap, a- 
mely mint a természetben megfigyelhető szépség vagy szép elrendezés 
méltán tarthat igényt csodálatunkra. Itt megtaláljuk a kapcsolatot az érzéki 
sokféleség képzelőerőben fölépült célszerű rendje és az értelemben csupán 
általános kategóriákban elgondolt egység között. Sámuel R. Lewin sze
rint kijelölik például azt, hogy mi lehet szubsztancia, vagy általános 
feltételét annak, miként tekinthetünk két természeti objektumot egymással 
kauzális kapcsolatban lévőnek.4 Annak meghatározása azonban már az 
ítélőerő feladata, hogy például a megismert objektum élőlény-e vagy 
élettelen, és hogy ez az objektum miképpen illik bele a genusok és speciesek 
rendjébe, vagy milyen konkrét jellemző sajátosságokkal rendelkezik az 
egyedi tárgy vagy lény. Emellett az ítélőerő finomítja, árnyalttá teszi és a 
képzelőerő segítségével megjeleníti a természetben elénk táruló egyedi 
létezők sokféleségét, miközben az egész természetet sajátos művészeti 
alkotásként tárja elénk. Ennek figyelembevételével nagyon közeli kap
csolat fedezhető fel az elme megismerésben végzett világkonstituáló 
tevékenysége és a szép esztétikája között.

3 In ík, 31-32 . o.
4 Sámuel R. Lewin, „Wordsworth and the Kantian Sublime", in uő. Metaforic Worlds. 

Conception of a Romantic Natúré, Yale, Yale UP, 1988. 210 . o.
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Az esztétikai ítéletek természete és a  reflek táló ít  élőerő funk ció ja

A szép ítéletei a megismerés objektív feltételeivel megegyező ítéletformát 
követelnek maguknak. Tehát itt nemcsak állapotfelmérésről van szó, és a 
fogalmak nem pusztán egy ún. expresszív használathoz fontosak, hanem 
arra van szükség, hogy valóban kifejezőek legyenek, és általános érvényű 
expresszivitással rendelkezzenek. Arra van szükség, hogy olyan konceptua- 
lizálási folyamaton haladjanak keresztül, amelynek alapját az egyedi érzé
ki élmény képezi. Ezek az ítéletek nem határoznak meg semmiféle célt, 
inkább az adott esztétikai élményben való elmélyülés igényét jelzik. A 
hangsúlyt a mentális aktivitás eredményéről magára a folyamatra helye
zik át. A szép tárgy feletti kontempláció egyedül arra késztet, hogy minél 
tovább időzzünk ebben az állapotban. A reflektív ítélőerő esztétikai alkal
mazásának elengedhetetlen feltétele az érdeknélküliség, tehát a szép tár
gyának nincs vonatkozása a megkívánóképességre. A szép metafizikai 
princípiumként arról informál minket, hogy a tárgy megfelel megis
merésünknek és kellemes érzékiségünknek. Az esztétikai ítéletek kiváltó 
oka mindig az érzékiség közvetlen egyedi élménye, mely közölhetetlen és 
egyáltalán nem interszubjektív, ugyanakkor az ízlés és annak megítélése, 
hogy mi lehet esztétikai élmény, általános érvényűséget követel az ítélettől. 
Ennek úgy kell megőriznie szubjektivitását, hogy közben az univerzális 
szükségszerűség feltételének is megfeleljen. Különben nem viszonyíthat
nánk senki ítéleteit az általánosan elfogadott és normatív „jó ízléshez”. Az 
esztétikai normának nem lehet kényszerítő ereje, ezeknek az ítéleteknek 
nincs igazságértékük. Azt nem mondhatjuk valakiről, hogy hamisan ítélte 
szépnek a dolgot, legfeljebb helyteleníthetjük ítéletét az általános jó ízlésre 
hivatkozva. Éva Schaper esztétikai élmény elemzésével foglalkozó írásában 
visszautasítja azt a 18. században még érvényes nézetet, hogy az ízlésnek 
objektív szabványmértéke lehet abban az esetben, ha valamely közösség 
ízlésnormáját általánosan elfogadottá tesszük.5 Kant kritikai vizsgálati 
módszeréből is arra lehet következtetni, hogy amikor az ízlés általános
ságára gondolt, ő sem egy ilyen szabványt tartott szem előtt, hanem az 
általánosság iránti igényt az ítélő szubjektum egy sajátos tulajdonságának 
tekintette. Kant beszél helyes és helytelen esztétikai ítéletekről, de nem

5 Vö. Éva Schaper, „The Pleasure of Taste", in uő. Pleasurt, Pnftrence and Value, Cam
bridge, Cambridge UP, 1983. 41 . o.
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az ítéletek igaz vagy hamis értékéről, hanem szubjektív értékelésről. Az 
esztétikai ítélőerő antinómiája is ebből származik.6

A szép az értelemhez nem kötődik fogalmilag közvetlen meghatáro
zottságában, de a szépség érzése tartalmazza a tárgy érzékelése mellett 
annak megfelelését értelmünkhöz. Az esztétikai gyönyör az általános 
feltételek és az egyedi tapasztalás találkozásának metszéspontjában lép 
föl. Mindenki rendelkezik egy elképzeléssel az általánosról, amely ér
tékítéletét alátámasztja. A helyeslés, amit másoktól várhatunk, csak azon 
a prekoncepción alapulhat, hogy feltételezzük az emberi elme hasonlóságát, 
másokéhoz hasonló működését. Ezt a feltételezést igazolhatja, hogy a min
dennapi életben a minket körülvevő tárgyakról azonos fogalmakat alakí
tunk ki, és ezeket a köznapi kommunikációban viszonylagos egyértel
műséggel használni is tudjuk. Azonban ez a hasonlóság csak a tárgyakról 
alkotott logikai ítéletek általánosérvényűségében és a rájuk vonatkozó 
hasonló konceptualizáló folyamatokban m utatkozik meg; mindezek 
előfeltételei a kommunikációnak.

Az esztétikai ítéletek kettős meghatározottságú sajátosságaiknál 
(érzékiség és racionalitás) fogva teljesen kívül esnek mindennemű ra
cionálisan vagy logikailag formába önthető igazolási eljáráson. Nem lép 
föl kötelező érvénnyel semmiféle olyan esztétikai szabvány, mely szerint 
egyeztetni kellene ítéleteinket másokéval, vagy akár eredendően egyezniük 
kellene. Az viszont mindenki számára belátható, hogy ha saját esztétikai 
ítéleteink nem is egyeznek másokéval szükségszerűen, azok még legalábbis 
lehetséges ítéletmódok. Az esetlegesség e mozzanatát az érzéki recepti- 
"svitás szubjektumhoz kötődő eltérései alkotják, amelyek az emberek eltérő 
szenzibilitásából adódóan különböző reakciókat és reflexiókat váltanak 
ki. Ennyiben a szép ítéletei közösek a gyönyörével. A szép mindig az értelem 
és az érzékiség viszonyából fakad, ennyiben immanens, és nem lép túl a 
„jelenség” megismerésén, érzékelésén. Ezzel szemben a fenséges nem a 
külső objektumok és a megismerés viszonyát indikálja, hanem saját ma
gunk megismerését segíti, és e funkciójában Kant transzcendentális 
princípiumként igyekszik meghatározni. A természeti objektum magában 
nem lehet fenséges, de az élmény kiváltásának elengedhetetlen feltétele. 
Ez a tény a fenségest inkább metafizikai princípiumként teszi megha-

* Vö. ík, 268-269. o.
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tározhatóvá. Míg a szép által nyújtott esztétikai élmény kontemplatív, 
érdeknélküli élvezetet ad, addig a fenséges esetében a lélek az elsöprő 
viharok, égig nyúló hegyek, feneketlen szakadékok látványától megin
dulva ambivalens módon éli át helyzetét. A természet sokkolóan félelme
tesként hat rá, maga ugyanakkor emelkedett hangulati állapotba kerül, 
mert a legyőzöttség ráébreszti noumenális valóságára, és ez az érzés számára 
az érzékiség feletti győzelmet jelenti.

Az időfogalom  je len tő ség e a kanti „ra cion á lis” esztétika és a  m egis
merőképességek elemzésének tükrében

Kant a fenségest két fejezetben tárgyalja aszerint, hogy a képzelőerő a megis
merő- vagy a megkívánóképességre vonatkoztatja ábrázolását, ennek meg
felelően azt matematikai és dinamikai formában gondolhatjuk el. A tudás a 
lélek m egindultságát vagy ábrázolás elérésére, vagy erkölcsi törvény 
követésének igényére vonatkoztatja. A feltétlen (minden összehasonlításon 
túli) nagyság megjelenítésének képtelensége tesz ránk sokkoló hatást, il
letve a képzelőerőnek az a kudarca, hogy elérje a nagyság észben rejlő esz
méjének ábrázolását. Soha nem az ábrázolt természeti nagyság a fenséges, 
hanem kizárólag az ész eszméje, és az a tény, hogy nem vagyunk képesek 
ábrázolni, a természet megjelenítésének kudarcában szimbolizálódik. A fen
séges princípiuma tehát egy a megismerés számára elérhetetlen dolgot a 
megismerés kudarcával próbál analogikusán hozzáférhetővé tenni. Ez kizárja 
annak lehetőségét, hogy önidentikus elvként definiálhassuk.

A szemléletbe foglaláshoz a képzelőerő két funkciójának együttm ű
ködése szükséges: az apprehenzióé, amely az érzékiség részképzeteinek 
elsajátítását végzi, és a comprehensio aesteticáé mint az elsajátított részek 
szintéziséé. Kant ezt a tevékenységet így fogalmazza meg:

„A felfogással nincs semmi baj, hiszen a képzelőerő a végtelenbe m ehet vele. 
M inél tovább ju t azonban a felfogás, annál nehezebbé válik  az egybefogás, és ham a
rosan elér m axim um áig, nevezetesen a nagyságbecslés esztétikailag legnagyobb  
alapm értékéig. M ert ha a felfogás olyan messzire ért, hogy a képzelőerőben h a l
ványu ln i kezdenek az érzéki szem lélet elsőként fe lfogott részm egjelenítései, de a 
képzelőerő mégis továbbhalad, hogy újabbakat fogjon fel, akkor ezzel éppen annyit 
veszít az egyik oldalon, m int am ennyit a m ásikon nyer, elérvén az egybefogásban  
egy olyan legnagyobbig, am elyen nem képes tú lju tn i.”7

7 In ÍK, 171. o.
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A képzelőerő szintézise az ábrázolásban a két folyamat együttműkö
désében valósul meg. Először az átfogásra kerülő szemléleti részképzetek 
összegyűjtése szükséges egy objektív mozgásban. Ez a mozgás azonos az 
első Kritika „Tiszta értelmi fogalmak transzcendentális dedukciója” fe
jezetében leírt logikai szintézissel, amely az elme állandó aktivitásának, a 
reflexiónak a megnyilvánulása. A reflektáló-, illetve szintetizálóképesség 
korlátozottsága létrehozza az időt, mert az érzékek által elénk kerülő a- 
nyag felfogása és megismerésünkbe integrálása fokozatosan halad, és ez a 
mozgás az idő szemléleti formáját vetíti belső érzékünkre. Ha értelmünk 
intuitív lenne (hasonlóan az isteni értelemhez), és nem diszkurzív, mint 
amilyen Kant szerint ténylegesen, akkor nem lenne szükségünk felfogá
sunktól eltérő szemléletre, mert akként a szemléletben megjelenő érzékiség 
anyagát gondolni is tudnánk. Nem kellene külön az ábrázolás feltételeinek 
megfelelni a szemléletben és a gondolkodásénak az értelem előtt, mert a 
kettő nem különülne el egymástól.

„Egy tér m érése (m int felfogás) egyben a tér leírása is, tehát o b jek tív  m ozgás 
a képzeletben, és progresszus; ellenben a sokaság egybefogása nem  a gon d o lat, 
hanem  a szem lélet egysége, tehát a szukcesszíve fe lfo go ttn ak  az egybefogása egy 
p illanatba: regresszus, m ely a képzelőerő progresszusában m eglévő  id ő fe lté te lt  
újra m egszünteti, és az egyidejűséget teszi szem léletessé.”8

Amíg az intellektus gondolkodási folyamata progresszív és létrehozza 
az időt, addig a képzelőerő szintézise regresszív, és egyidejűséget ad az 
ábrázolásban, ha az érzéki tapasztalás összefoglalása (a comprehensio aesteti- 
ca) a célja. A képzelőerő az intellektus által csak egymás után felfogott 
részeket egymás mellé helyezve ábrázolja és térben kiterjeszti. Ez a műve
let ellentétes a logikai felfogás mozgásával, a jelenséget és a gondolkodást 
teresíti. A fenséges természeti jelenség tapasztalásában azonban a regresszió 
mint az idő dimenziójának megszüntetésére tett kísérlet kudarcot vall, és 
a tárgy átfogására irányuló újabb kísérletek egy „kvázi-progresszív” fo
lyamatot eredményeznek a képzelőerő állandóan megújuló próbálkozá
sának az időben a végtelen felé tartó elgondolása során. Az ábrázolás ku
darcélménnyel szolgál, de az idő az analógiában érzékelhetővé teszi a végte
lent, hasonlóan ahhoz, ahogy az első Kritika bán az értelem működése 
szukcesszivitásával létrehozza azt, de itt a fogalmi megismerés kizárásával,

8 Uo. 179. o.
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mert ez a képzelőerő próbálkozásaiból származik, és lehetőséget ad arra, 
hogy a végtelent ne csak matematikailag legyünk képesek elgondolni (a 
comprehensio logica szám-fogalmában), hanem negatív szemlélet tárgyaként 
is át tudjuk élni, és tapasztalást tudjunk hozzá rendelni. A végtelent csak 
úgy érzékeljük, hogy nem foglalható bele szemléletünkbe, így azon kívül 
jelenik meg kizárólag saját végességünk ellentéteként, mintegy a határun
kat kijelölve. A természeti tárgy látványa által kiváltott sokkoló érzés 
nem származhat kizárólag a megismerőképesség kudarcából, mert az emó
ciók és a megindultság a megkívánóképességgel való kapcsolatot feltétele
zik. A fenséges feletti reflexió egyszerre mutatja képességeink korlátáit a 
megismerés és a cselekvőképesség területén. Az okság mibenléte alanyun
kat cselekvő lényként úgy tagolja, mint aki egyrészt érzékelheti aktivitá
sát, másrészt ezt az aktivitást tematizálja értelmi fogalmakban.

A képzelőerő az ábrázolásban az értelem logikai szintézisével ellentétes 
mozgást követ, így tudja az érzékiségbe befogadott érzetanyagot egy foga
lom vagy értelmi szabály alá rendezni. A folyamatban egybefoglalt rész
képzetek úgy válnak ismeretté, hogy az értelmi fogalmakat a természet 
célszerűségén keresztül az ítélőerő hozzákapcsolja egy észeszméhez, a- 
mely itt regulatív elvként biztosítja az appercepció legfelsőbb egységéhez 
való tartozást. Ezzel együtt az ész az ítélőerő teleológiai használatával 
irányt ad a természet megismerésének. Az értelem kategóriái az ész 
irányításával adnak konceptuális egységet az apprehendált érzetanyag
nak. A képzelőerő számára átfoghatatlan nagyság (kolosszális természeti 
tárgy) nem teszi lehetővé a kategóriák alá foglalást, mert a kategóriák e 
rendszerezéssel a dolgok határait és viszonyait határozzák meg. A kép
zelőerő előtt megjelenő természeti nagyság közvetlenül ábrázolja az ész
eszmét, mert végtelenségével hasonló hatást gyakorol a képzelőerőre, mint 
az ész. A határtalan ábrázolása azonban nem az objektumot ábrázolja 
tényleges méretében, hanem csak a mi elégtelenségünket a dolog 
befogadásában. A képzelőerő alávetettsége az értelem közvetítése nélkül 
jön létre, így kizárja az első Kritika bán elemzett kategoriális működést. 
A képzelőerő folyamatos mozgása a szubjektum szemléleten és fogalma
kon túli valóságának ábrázolhatatlanságát tárja elénk, és az ész előtt az 
értelmi működés korlátoltságát is szimbolizálja azáltal, hogy folyamatos 
próbálkozásaival tevékenysége az értelem logikai használatához válik 
hasonlóvá.
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A dolog magábanvalóságában azonos feltételek okán (az idő és a tér 
feltételei miatt) nem ábrázolható és nem gondolható el. Az ábrázolás siker
telensége, amely a fogalmi megismerés lehetetlenségét szimbolizálja, a 
szemléleten túl paradox módon közvetetten, analógia alapján ad ismere
tet azzal az implicit következtetésben rejlő feltételezéssel, hogy a szem
léletben adott jelenségek értelmezésére szolgáló okság kiterjesztése a feno
menális világon túlra a második Kritika bán jogosan, és a magában való 
dolgok ontológiai törvényeinek figyelembe vételével, azoknak megfelelően 
történt. Kant szabad teret akar biztosítani a szabadság számára, de emel
lett fenntartja igényét az emberi cselekvés és a világ egészére vonatkozó 
szabályok meghatározására is. Az analógia segítséget ad a megismerés 
számára a megfogalmazhatatlan szimbolizálásához, de ez csak annyit je
lent, hogy eltérő objektumokra alkalmazunk azonos törvényt. A megis
merés kitágítása ennyiben feltételezése annak, hogy az értelem törvényei 
számunkra ábrázolhatatlan és elgondolhatatlan dolgokat azonos oksági 
összefüggésben tételezhetnek fel és gondoltathatnak el.

A harmadik Kritika bán észrevehető ellentmondás, amely ott a szub
jektív élmény és az objektív általánosítás egyesítéséből fakad, ezek szerint 
már a moralitásnak is része. Az esztétikában csak a rendszer gyökereiben 
—  nevezetesen a kategóriatanban —  keletkező feszültségek polarizálód
nak szélsőséges formában. A rendszer inkonzisztens elemeinek szétválása 
először A tiszta ész kritikájának a „Kategóriák alkalmazásáról érzékek tár
gyaira általában” című paragrafusában figyelhető meg:

„ ...u g ya n ú g y  önm agam  ism eretéhez sem elegendő a tu d at, vagyis az, hogy  
elgondoljam  önm agam at, hanem  szükségem van a bennem  adott sokféleség szem 
léletére is, m elynek révén e gondolatot m eghatározom . Intelligencia vagyok, m ely  
csupán azt tud ja  m agáról, hogy rendelkezik  az egybekapcsolás képességével, az 
összekapcsolandó sokféleség von atkozásáb an  azonban va la m ily en  k o rlá to zó  
fe lté te ln ek  rendelődik  alá, m elye t belső érzéknek nevez, s m ely abban áll, hogy  
az egybekapcsolást csak a vo ltaképpeni érte lm i fogalm akon  teljességgel k ívü l 
eső időviszonyok alapján képes szem léletessé tenni, és ezért csak úgy tu d ja  m egis
m erni önm agát, ahogyan a szem léletben m egjelenik  m agának (s ez nem  in te lle k 
tuális szem lélet, nem n yerhetjük  m agátó l az érte lem től), és nem  úgy, ahogyan  
akkor ism erné m eg, ha szem lélete in te llek tu ális szem lélet vo ln a .”9

A szövegrész két különböző tudásra és az azokat egymástól eltávolító 
időre koncentrál. Az érzékiség és az értelem radikális elkülönítéséből az

9 In Immánuel Kant, A tiszta ész kritikája, Szeged, Ictus, 1995. 16 0 -16 1 . o. Kis János 
fordítása.
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egész kanti rendszeren végighúzódó törésvonal keletkezik. Még az öntu
dat egységében sem oldódik fel ez a distinkció. Analitikusan az ismeret 
egy szemléletben feltüntethető érzéki momentumot és egy kategóriákban 
elgondolt formát tartalmaz. Kant szerint az értelem fogyatékossága nem 
teszi lehetővé, hogy annak törvényei alá foglalhassuk cselekvésünk spon
taneitását. Ez a korlátozottság jelenik meg a tér és az idő alakjában. Önma
gunk érzékelése mint puszta létezésünk tudata lényegesen elkülönül az 
értelem formáiban megragadható tudástól, és kívül reked hatáskörén. 
Öntudatunk belső érzékelése előttünk mint megismerhetetlen valónk 
okozata jelenik meg. Kant törekszik rá, hogy mindent, ami az öntudat
ban elénk kerül, szabályoknak vessen alá, ezért van szükség az analógiára 
és a másik okságra. Az esztétika a tárgy hasonló tulajdonságaival szembe
sít, a kettősség azonban a tárgy okozta örömérzés és annak általános for
mai feltételekkel való megegyezése között éleződik ki. A fenséges mérhe
tetlenségével és formátlanságával túllép az értelem keretein, és az értelem 
működését teljesen lehetetlenné teszi. Ezt követően a lelki képességek 
mozgása többé már nem írható le analitikus megfogalmazásban ellent
mondás nélkül, viszont, miként azt Paul de Mán javasolja, az elmét —  
költői metaforikus nyelvre váltva —  tekinthetjük egy olyan drámai 
színtérnek, ahol a fenséges katarzist kiváltó színjátékában megszemélye
sített formában láthatjuk viszont a lelki képességeket, „akik” e színjáték
ban próbálják az analitikus kifejezésekben elvesztett egyensúlyt vissza
állítani, és a harmóniára és teljességre való igényt kielégíteni.10 Az út en
nek eléréséhez az erők harcán és megbékélésén keresztül vezet. A dinamikus 
fenséges a lelki képességek erőinek összemérésére és kiegyenlítésére szolgáló 
küzdőtér.

A fen séges etikai vonatkozásai: a  fenom ená lis és a  noumenális okság 
ha tá sa i a szubjektumra

Az én két végtelen metszéspontjába esik, legyőzöttnek érzi magát a ter
mészet erejétől, miközben a morális törvény kényszerének engedelmes
kedik. Ez a törvény az énhez képest belső, és a természet erejével szemben 
a védettség érzését biztosítja. A képzelőerő fizikai hatásokra könnyen a
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rettegés érzése felé lendül ki, a természet nagysága és hatalm a sokkolóan 
hat rá, mert szabadságának feladására kényszeríti. A rettegés azonban 
átalakul megnyugtató fensőbbség érzésévé, amint az észhez alkalm az
kodva m agasabb szintű szabadságban részesedik, ahogy a morális 
törvényhez közeledik. Az elmozdulás a sokkolóan félelmetestől a csodála
tot ébresztő felé számunkra a feltétlenül tiszteletet parancsoló felsőbb
rendűnek való alárendelődést jelenti, és a lélek előtt kifejezi a belső neme- 
sedését, mert a képzelőerő mint a lélek metafizikai kiterjesztése transz
cendentális meghatározás vonzáskörébe lép. E ponton történik a határ- 
átlépés. Az ént a végtelen erőfölény kilendíti a természet világából, és 
kénytelen transzcendentálnia magát, s egy újabb végtelent állítani szem
be az őt legyőzővel.

A mély szakadékok vagy a háborgó tenger szemlélése csak megfelelő 
biztonság mellett kelt bennünk emelkedett megindultságot, szükséges az 
erők korlátozása. A tisztelet érzése a természet iránt a természeti törvény 
és a gyakorlati törvény megtévesztő felcserélésén alapszik. A szabadság és 
a morális törvény követése a cselekvés lehetőségeinek diszpozícióit kont
rollálja, vagyis a szabadság a potenciálisan megvalósítható cselekvési ak
tusokat korlátozza, s közülük választja ki azokat, amelyek ténylegesen 
realizálódnak. A külső erők korlátozása analógiában jeleníti meg a belső 
potenciák kontrollálását, ellenőrzését. A képzelőerő alárendeltsége az 
észnek nem más, mint az érzékiségünk feletti győzelmünk felmutatása 
egy analógia segítségével.

A fenséges funkciója a dinamikus fenségesről írott fejezetben bizonyos 
tekintetben más megvilágítást nyer, itt az affektusokhoz kapcsolódik. 
Amikor Kant a fejezet szükségességét indokolja, kijelenti, hogy a fensé
ges a megkívánóképességre vonatkozhat, de nem fejti ki részletesen e vonat
kozás mibenlétét. Ez problematikussá teszi a fenséges szerepének meg
ítélését az akarat meghatározásában. Mert ha hatása releváns lenne az 
akaratra, akkor ez esetben egy empirikus momentumtól függne, ha vi
szont ilyen kapcsolat nem indokolható, akkor kérdésessé válik a funkció
ja. Az érdeknélküliség elvételével visszacsúszunk az ontológia síkjára, és a 
jelenség kondícióvá válik, m iáltal behatárolja a gyakorlati ész területét. A 
morális akaratmeghatározás és a fenséges kapcsolódásában a fejezet több 
bekezdése is fordított viszonyt fogalmaz meg. íg y  a fenséges elve mégis
csak érdek nélküli marad.
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„De ha a term észeti fenségesről a lk o to tt íté let k u ltú rá t igényel is (nagyobbat, 
m int a szépről m on do tt ítélet), azért m ég nem a k u ltú ra  hozta lé tre , és veze tte  be 
m in tegy pusztán konvenciószerűen a társadalom ba; alapja az em beri term észet
ben van , je lesü l abban, am i egészséges em beri é rte lem m el m in den kin é l fe l
tételezhető s egyben m indenkitő l m eg is követelhető : diszpozícióban a gyak orla ti 
eszm ék iránti, azaz a m orális érzésre.”11

Az idézett sorokból kitűnik, hogy a személyt előzetes morális disz
pozíciója és az eszmék iránti fogékonysága teszi csak alkalmassá a fensé
ges átélésére. Aki nem rendelkezik előzetes kiműveltséggel, abban a ter
mészet elsöprő erejű jelenségei nem a morális megindultságot váltják ki, 
hanem csak a természet pusztító hatalmától való félelmet. A meglévő 
morális diszpozíció tehát előfeltétele az analógia alkalmazhatóságának. A 
fenségesen keresztül ébredünk tudatára szabadságunknak, de ez nem 
okozója a morális képességnek, csak mintegy felmutatja azt.

A harmadik Kritika bán leírt fenséges lényegesen különbözik a má
sodik Kritika bán megjelenő, minden egyediségtől megtisztított tisztelet 
érzésétől. E sajátos morális érzést szükséges összekötni egy esetleges fizi
kai ingerrel ahhoz, hogy Kant be tudja mutatni a két okság találkozását 
egy jelenségen belül. E találkozás számára megfelelően semleges és érdek 
nélküli terület az esztétika. A morális elkötelezettség azonban érdeket 
visz a fenséges esztétikájába, ezzel kibillenti a semlegességéből, és az 
erkölcsiség irányába mozdítja el. A szép szintén szimbóluma a moralitás
nak, de sokkal „megfontoltabb formában”, és ez a tulajdonsága csaku
gyan az esztétika területére helyezi. A természet teleológiájával közvetlen 
kapcsolatban marad, és ahogy a célszerűség túlvezet a természeten a rajta 
kívül eső okához, ezzel párhuzamosan a szép saját okát a szubjektum transz
cendentális alapjára vezeti vissza.

A fen séges és az esztétika viszonya

A fenséges bemutatására Kant példaként a csillagos égbolt és a viharok
tól háborgó óceán leírását adja. E képekben a természet minden célsze
rűségét nélkülöző, tisztán költői látványával találkozunk. A természet 
szemlélése közben a látványt semmilyen céllal vagy érdekkel nem kötjük 
össze. így  Kant a fejezet vége felé egyértelműen az érdeknélküliségben

11 In ÍK, 186. o.
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jelöli meg a fenséges legfontosabb belső feltételét. Ezzel a fenségest telje
sen a képességek architektonikáján kívülre helyezi, és bár szubjektiven 
célszerűnek nevezi, annak még sincs szerepe sem a gyakorlati, sem az 
elméleti képességek szempontjából. Ez a fejezet sokkal inkább az esztéti
kai élmény tisztán művészi lényegéhez vezet el minket. Az így tapasztalt 
jelenségnek ebben az értelmezésben nincsenek episztemológiai és ontoló
giai konnotációi.

Az előző bekezdésben tett észrevételek az értelmezés új aspektusát kínál
ják. Azzal, hogy a fenségest esztétikai élménnyé redukáljuk, egy husserli 
értelemben vett epochét hajtunk végre. E lépés a művészetek területére 
utal minket, pontosabban felszólít arra, hogy részletesen megvizsgáljuk, 
mit gondolt róluk Kant. Szerinte a művészi produktum nem lehet fensé
ges, csak a természet. A fenségessel a valóság tör be jelenségvilágunkba, 
persze csak jelképesen (ezért szükséges előfeltétel a védettség pozíciója). 
A magábanvaló mutatkozik meg, a minket körülvevő világ a maga érthe
tetlen és számunkra értelmezhetetlen idegenségében, másságában. A fölény 
érzete, amely az élmény egyik komponense, a természettől független eti
kai értékek megalkotásába vetett hitünkből fakad. E momentumaival a 
fenséges marginális helyzetet foglal el az esztétika területén, azt mintegy 
határolja, és eközben átcsúszik az etikába.

Az így kijelölt megközelítés irányvonalát elhagyva ezúttal nem köve
tem tovább ezt a mozgást, ehelyett szemügyre veszem Kant elemzését a 
művészi alkotásról. A fenséges analitikájának 49. paragrafusában találjuk 
az esztétikai eszme részletes tárgyalását, amely vezérszerepet tölt be a 
művészi tevékenység kibontakoztatásában. A művészeti alkotásokat létre
hozó feszültségek az értelem és a képzelőerő egybehangolására töreked
nek. Ez az igény a tapasztalat túltöltöttségéből ered. Az intuícióval át
fogott szemléleti anyag szinte túlcsordul az értelem fogalmain, ezért nem 
értelmezhető pontosan a logika nyelvén. Miután ez a feszültség direkt 
úton nem fejezhető ki, metaforákban kényszerül megjelenni a konceptu- 
alizálás szintjén. Ahhoz, hogy közölhetővé váljék, szükséges a fogalom alá 
foglalás, ám ehhez nem elégséges egy jól körülhatárolt állítás. A megje
lenítés körülírást követel, másképpen fogalmazva: az affektust tartalmazó 
szemlélet anyaga csak komplex egész jelenség vagy eseménysorozat megal
kotásával válik közölhetővé. A költő vagy a művész feladata, hogy elvégezze 
ezt a munkát.
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Kant, hűen kritikai felfogásához, a metaforáknak, a művészi körülírá
soknak is megtalálta a maguk transzcendentális hátterét. Ezt esztétikai 
eszmék létrehozására való képességnek nevezi. A művészi produktum sa
játos „double bind”-jánál fogva nem utalható egyik képesség alá sem. A 
művészi szép megjelenítésének érdekében a költők gyakran használnak 
grammatikailag jól formált mondatokat például a természet megszemélye
sítésére, ezeknek azonban nincs logikai értelemben vett intenziójuk. Még 
nagyobb zavarba kerülünk, ha mondjuk az „elárvult forrás” vagy a „bol
dog rózsák” típusú hasonlatokat kezdjük elemezni. E mondatok nem utal
nak semmilyen értelmezhető objektumra, a képzelőerő mégis összekap
csolja őket bizonyos affektusokkal, és így nem jelentés nélküliek, noha 
intenziójuk nem megfogalmazható. Az a mentális tér, ahol a művészeti 
alkotások kifejtik hatásukat, kívül esik a definiált „képességek” körén. 
Ha ragaszkodunk ennek transzcendentális körülhatárolásához, akkor ef- 
fektivitásuk színhelyéül az értelem és a képzelőerő találkozásának helyét 
kell megjelölnünk. A műalkotás természetétől és a „képességek” együtt- 
rezgésétől, szabad játékától függően ez a helyszín hol a képzelőerő, hol az 
értelem oldaláról közelíthető meg jobban. Ezt az elképzelést alátámasztja 
az esztétikai eszme meghatározása is:

„Egyszóval, az esztétikai eszme a képzelőerőnek az a  va lam ely  ad ott fogalom 
hoz tá rs íto tt m egjelenítése, am ellyel a képzelőerő szabad használatában a rész
m egjelen ítések o lyan  különfélesége kapcsolódik össze, hogy erre nem  ta lá ln i egy  
m egh atározott fogalm at jelö lő kifejezést; tehát o lyan  m egjelen ítés, am ely a n ye l
ve t, m int puszta b etű t, szellem m el ita tja  át, s egy fogalom hoz sok m inden m eg- 
nevezhetetlent késztet hozzágondolnunk, am inek érzése a m egism erőképességeket 
elevenné teszi.”12

Az esztétikai eszme nem teszi lehetővé tárgyának határozott elgon
dolását, csak reflektálást egy tárgy felett. Elterjeszt egy sor olyan repre
zentációt, amelyek hasonlóságban állnak a látott (láttatott) objektum
mal. Ez egy különös asszociációkból és képzetekből álló, finoman vegyülő 
„kolloid” rendszer, amelyet ha szigorú fogalm i sémákba próbálunk 
beleilleszteni, lebontani, akkor elveszíti e szubtilis állagát, és a benne foglalt 
részek mintegy kicsapódva egymástól elválnak. Ezáltal ugyan megkapjuk 
egyenként az alkotóelemeket, és definiálhatjuk is őket, de ezzel együtt a

12 In ík , 243. o.
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vizsgált „anyag” minőségi változást szenved, elveszíti hatékonyságát, min
den lényegi tulajdonságát. A komponensek egységükben, a „megfelelő 
keverési arányban” rejtik értéküket. A legkisebb olyan külső beavatkozásra, 
amely nem az egészet érinti, hanem csak valamely részét, rendkívül 
érzékenyen reagálnak. Ezért az analízis roppant nagy feladatra vállalkozik 
már csak azzal is, ha egy ilyen „szuszpenzió” elemeit és azok arányát sze
retné meghatározni. A körülírás és az értelmezés tág terének nyitva hagyása 
az egyetlen helyes módszer.

A művész világteremtése párhuzamba állítható saját megismerési fo
lyamatunkkal. A műélvező számára a művész teremtett világa nem önkényes. 
Ha jól formált, akkor minden mozzanatnak megvan a jelentősége. Az esz
tétikai eszme az észeszme érzéki leképeződése, tükröződése. A művészeti 
alkotás minden mozzanata immanens. A képzelőerő tevékenysége produk
tív, uralja tárgyát. A művészi szép a szellem hatalmát mutatja, azt, hogy a 
szubjektum képes személyes formában feldolgozni és átfogni a tapasztalás 
egy lehatárolt térségét. A fenséges esetében viszont az abszolútummal találko
zunk, átlépünk az előbbi határon, és képtelenek vagyunk élményünket in
dividualizálni. A velünk szemben álló végtelen nem foglalható egyéni, egyedi 
formákba, ezért nem lehet a művészet tárgya.

Konklúzió

A fenséges tárgyalására vonatkozó fejezetek elhelyezése a harmadik Kri
tikában, illetve Kant utalásai a fenséges és az esztétika viszonyára több 
ponton kísértést keltenek vagy feljogosítanak arra, hogy a fenségest pusz
tán az esztétika számára érdekes témaként kezeljük. Azonban a kanti 
szöveghelyek és a fenséges többirányú „lehorgonyzottsága” aligha engedi 
meg, hogy a szövegek értelmezésekor eltekintsünk az etikai és az episz- 
temológiai vonatkozásoktól. Az vitatható, hogy a fenségest —  miként 
Kant tette — csak függeléknek, egy, a rendszer szempontjából irreleváns 
jelenség leírásának tekintsük, vagy olyan allegorikusán működő tágabb 
fundamentumnak, amely az architektonika szélesebb alapokra helyezését 
szolgálja, miközben akár az eddigi felépítmény létjogosultságát is kér
désessé teheti. Bármelyik interpretációt fogadjuk is el, a kanti életművet 
ezek után nem tudjuk ellentmondásoktól mentes egységben szemlélni. Ez 
nem kis részben az esztétikát tárgyaló fejezetekben található eklektikus és
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helyenként ellentmondásosnak tűnő fogalmi meghatározásokból adódik. 
A téma sokrétűségéből a megközelítés metodikájától függően lehetséges 
interpretációk széles skálája következhet.



B o r o s  J á n o s

Fogalmak, szemléletek és a világ  —

John McDowell racionális empirizmusa}

John McDowell Mind and World című műve elején azt állítja, hogy a 
könyv fő témája „a mód, ahogy fogalmak a tudatok és a világ közti 
viszonyt közvetítik’’.1 2 Az ismeretelmélet alapvető tárgya a tudatok és a 
világ közti kapcsolat, és minden episztemikus diskurzus kérdése az, hogy 
miben is á ll ez a kapcsolat. McDowell azt állítja, hogy a fogalmak köz
vetítenek a tudatok és a világ közt. Azonban ha figyelmesen olvassuk 
az idézett mondatot, azt találjuk, hogy a fogalmak nem a tudatok és a 
világ közt közvetítenek, hanem a viszonyt közvetítik. McDowell itt 
egy olyan ontológiát tételez, amely négyfajta „entitásból” áll: fogalom, 
reláció, tudat és világ. Tekintve, hogy a fogalmak a tudatban vannak, 
egy hárompólusú ontológiához jutunk. Ekkor az első mondatot a követ
kezőképpen egyszerűsíthetjük: e könyv f ő  témája a mód, ahogy a tudatok a 
tudatok és a világ közti viszonyt közvetítik. Ez annyit jelent, hogy a tuda
tok közvetítenek önmaguk és a világ között —  és a könyv ténylegesen 
erről is szól, mint erre még utalni fogok. E formulában ugyanakkor a 
közvetítés fajtája nem világos: tudatszerű vagy világszerű? Valószínűleg 
tudatszerű, mivel a tudatok közvetítenek. De mi történik ebben az 
esetben a világgal? Vagy másképp kifejezve: hol van a világ, ott kint, 
vagy a tudatban? Ha a tudatban, akkor nincs szükségünk közvetítésre. 
Ha pedig ott kint, akkor nem világos, hogy a tudatok (vagy fogalmak) 
miként képesek oda kijutni. Donald Davidson szavaival, „a probléma 
az, hogy megmondjuk, mi a kapcsolat, és hogy világosabban megis
merjük a kapcsolatban álló entitásokat”.3 Létezik persze egy harmadik 
lehetőség is, nevezetesen, hogy a tudatok a világban vannak. Ekkor 
azonban nincs szükségünk közvetítésre. Ez utóbbi Davidson felfogása.

1 Elhangzott Pécsett az 1998. május 3-4-én megtartott John McDowell-konferencián.
2 John McDowell, Mimi and World, Cambridge, Harvard UP, 1994. 3- o. „The over

all topic I am going to consider in these lectures is the way concepts mediate the relation 
between minds and the world.”

* Donald Davidson, „On the Very Idea of a Conceptual Scheme”, in uő. Inquiries intő 
Truth and Interpretation, Oxford, Clarendon, 1984. 191. o.

passim, F iL ozó riA i f o l y ó ir a t  

(1999) I. évfolyam 1. szám, 53-62. o.
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Kant úgy vélte, hogy transzcendentális filozófiájával meghaladta a 
hagyományos empirikus és racionalista episztemológiákat. Alapvető el
gondolása szerint a tudást nem lehet kizárólag az érzékiségre vagy az 
értelemre alapozni. Az elméleti filozófia feladata szerinte a tudatnak, a 
„tiszta észnek” mint a tudás lehetőség-feltételének a vizsgálata. Rendsze
rében mind a racionalitásnak, mind a receptivitásnak megvan a maga 
helye: nincs tudás az ész és az értelem használata nélkül, de nincs 
tudás a világból jövő inputok nélkül sem. Ha a tudás a szubjektum 
struktúrájától is függ (a szemléleti formáktól, az értelemtől, a sémák
tól, a tiszta elméleti észtől), akkor a receptivitás és a spontaneitás nem 
ismerhetők meg —  pusztán elgondolhatok. Másrészt, ha „a dolog ott 
k int” az inputok feltétele, akkor a dolog, ahogy van, nem tudható. 
Tudjuk, hogy mi jön be, de nem tudjuk, mi „marad” ott kint. Kant
nál tehát két „dolog”, a transzcendentális szubjektum és a transz
cendentális objektum állnak egymással szemben, mely mindkettő mind
örökre megismerhetetlen marad. Elgondolhatok, de megismerhetetle- 
nek. Meglehetősen frusztráló tény, de a szigorú és koherens kanti 
rendszer ezt így kívánja.

Számos kísérletet találunk arra nézve, hogy megoldjuk ezt a boldog
talan helyzetet, Hegeltől Strawsonon át napjainkig. Mielőtt McDowell- 
ra térnék, röviden Strawson és Davidson javaslatát említem meg.

Peter Strawsonról Kantról szóló műve, a The Bounds o f  Sense4 és 
egyéb írásai alapján kijelenthetjük, hogy nem kellő körültekintéssel 
értelmezi Kant transzcendentális gondolkodását, elsősorban is félreérti 
a transzcendentális tárgy és a transzcendentális alany szerepét, ami ál
talában azokkal fordul elő, akik figyelmen kívül hagyják a kanti isme
retelmélet ismeretelméleti jellegét, és az alanyt és a tárgyat gyakran 
reflektálatlanul, ontológiai létezőként gondolják el. Strawson, McDowell 
tanára, saját egyszerűsített Kant-értelmezését —  vagy -félreértelmezését 
—  megerősíti McDowell könyvéről írt recenziójában, mely a Times Li- 
terary Supplementbzn jelent meg.5 Itt a következőket írja: „Mint ahogy 
McDowell m egjegyzi... igaz, hogy a fogalmi kapcsolatok, amelyek az 
»indokok terének« részei, arra köteleznek bennünket, hogy ítéletein-

4 Peter Strawson, The Bounds .of Sense, London, Methuen, 1966.
5 Peter Strawson, „At Home ín the »Space of Reasons«”, in Times Literary Supplement, 

November 25, 1994. 12 -13 . o.'*
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két úgy alakítsuk, hogy azok egy függetlenül létező, de számunkra 
empirikusan elérhető objektív valóságról létrehozott kép részeit alkos
sák. Nincs átfogó indokunk arra, hogy kétségbe vonjunk egy ilyen 
képet; és ez végső soron elegendő a vád [az idealizmus vádja —  B. J.} 
cáfolatához. De épp itt mutatkozik meg Kant filozófiájának elfo
gadhatatlan aspektusa. Mert bár ő is elfogadná ezt a képet, az egészet 
egy olyan érzékfeletti valóság keretébe helyezi, amely radikálisan empi
rikus és fogalmi képességeink fölött áll —  egy olyan keretbe, amely 
kétségbe vonja annak függetlenségét, amit nekünk m int objektív 
valóságot kell felfognunk. Tehát meg kell szabadítanunk Kant jelen
tős felismeréseit, megtisztítva azokat transzcendentális idealista bur
kuktól. Mindezt McDowell dicséretes világossággal teszi m eg.”6 A 
„radikálisan empirikus és fogalmi képességeink fölött álló” érzékfeletti 
valóság gondolata —  egy félreértett Kant, aki számára nincs olyan 
érzékfeletti valóság ontológiai vagy metafizikai értelemben, amely 
elérhető lenne a teoretikus, tehát tudományt és ismeretelméletet művelő 
ész részéről.

Számomra úgy tűnik, hogy Strawson nem tesz különbséget egy
részt ontológia vagy metafizika, másrészt ismeretelmélet között. Kant
nál tudásunk és megismerésünk számára nem létezhet érzékfeletti 
valóság. Ha Kanthoz hűen építjük föl ismeretelméletünket, azaz a 
megismerőt a megismerés konstitutív részének tekintjük, akkor kény
telenek vagyunk egy megismerhetetlen valamit, egy maradékot elgon
dolni, amely ismeretelméleti szükségszerűségként, de nem ontológiai 
valóságként jelenik meg. A magában való dolog Kantnál nem ontoló
giai entitás, hanem ismeretelméleti szükségszerűség. A „magában való 
dolog” olyan fogalom, amely szükséges ahhoz, hogy a megismertet 
valóban valaminek tekintsük, és ne csak elképzeltnek vagy a szubjek
tív kognitív kapacitások termékének. Van valami, ami független az 
empirikus vagy apriori szubjektivitástól. Ez a fogalom episztemológiai 
hipotézis, és nem több. Lehetetlen megmondani, valójában mi, és me
lyek a jellemzői. Az elméleti ész számára a magában való dolog „pusz
ta határfogalom, az érzékelés túlzott igényeinek korlátozására szolgál, és 
így csupán negatív céllal használjuk. Mindazonáltal nem önkényesen

6 Uo. 12. o.
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kiagyalt fogalom ez; összefügg az érzékelés korlátozásával, jóllehet sem
mi pozitívat nem képes tételezni az érzékek tartományán kívül”.7 A 
dolog maga transzcendentális tárgy, amely csak üres fogalomként, X- 
ként gondolható el,8 9 de soha nem ismerhető meg, hiszen a megis
meréshez érzékiségre, szemléletekre és olyan kategóriákra van szükség, 
amelyek arra irányulnak, ami a receptivitáson keresztül a szemléletbe 
jutott. Ha Kant nem tételezné föl ezt a határfogalmat, akkor vissza
esne a szubjektív idealizmusba. A kanti rendszerben a kintlévő világ 
létezőit úgy feltételezzük, mint amelyek feltételei a róluk és a világról 
való megismerésnek. Ez egyébként Erich Adickes tétele is, aki azt állítja, 
hogy a Ding an sichnzk egy be nem bizonyított premissza szerepe jut, 
amely a tudás teljesen biztos alapját képezi.1-1

W . V. O. Quine elvetette a kijelentések analitikus—szintetikus, 
Davidson pedig a séma-tartalom megkülönböztetését. Davidson így 
kívánta biztonságossá tenni a világot koherentizmusa számára. N ála a 
mondatoknak nincs séma-független tartalma: a mondatok közvetlenül 
a „tények” (facts) által lesznek igazak vagy hamisak. Davidson azt állítja, 
„Az a mondat, hogy »A bőröm meleg«, akkor és csak akkor igaz, ha 
meleg a bőröm. Itt nincs tényre, világra, tapasztalatra vagy egy evi
dencia-részletre való utalás {reference}”.10 Más szavakkal, a mondatoknak, 
akár az embereknek, az a sajátságos működésmódjuk, hogy közvetlenül 
kapcsolódnak a világhoz: „A séma-világ dualizmus föladásával nem a 
világot adjuk föl, hanem visszaállítjuk az olyan ismert tárgyakkal való 
közvetlen érintkezést, amelyek váltakozása mondatainkat és vélemé
nyeinket igazzá vagy hamissá teszik.”11 A mondatok, és különösen a 
vélekedések részei a világnak, és igazságuk az oksági hatás kérdése. 
Ezért nem fogadható el McDowellnak az iménti mondatra vonatkozó 
értelmezése. Azt állítja, hogy „Davidson számára a receptivitás az in
dokok terére csak kívülről hathat, ami annyit jelent, hogy adatai raci
onálisan sérthetetlenek”.12 Davidson számára ebben az értelemben nincs

7 In Immánuel Kant, A tiszta ész kritikája (B 310 -311) Szeged, Ictus, 1995. 263. o. 
Kis János fordítása.

8 Vö. uo. (A 104-106) 6 4 8 -6 4 9 -o.
9 Vő. Erich Adickes, Kant nntjl das Ding an sich, Berlin, Pan Verlag, 1924. 157. o.
10 In Davidson, „On the Vety Idea...”, 194. o.
11 Uo. 198. o.
12 In McDowell, Mind and World, 13 9 .0 .
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„külső”, így semmi nem hat „kívülről". „Szubjektuma” nyitott, de nem 
racionálisan, mint McDowellé, hanem kauzálisán. A kauzalitás persze 
Davidson számára sem elegendő: mondatainknak koherenseknek kell 
lenniük egymással.

Davidson koherencia-elméletét „A Coherence Theory of Truth and 
Knowledge” című írásában foglalja össze,13 melyben azt próbálja meg 
kimutatni, hogy ő nem tisztán koherentista és nem is tisztán korres- 
pondista, m iután szerinte „a koherencia korrespondenciát ered
ményez”,14 és a kauzális korrespondenciának korrelációban kell lennie 
a racionális koherenciával. Davidson koherencia-elm élete „véle
kedésekkel, és nem kijelentésekkel vagy mondatokkal” foglalkozik.15 
Ez a nyelvfilozófián túlmutató megjegyzés fontos számára, mivel ezál
tal helyezi vissza az „embereket” vagy a megismerő „szubjektumokat” 
a világba: „A vélekedések számomra intenciókkal, vágyakkal és érzék
szervekkel rendelkező emberek állapotai, melyeket házigazdáik (enter- 
tainers} testén belül vagy kívül olyan események okoznak, amelyek 
ilyen eseményeket okozhatnak.”16 Amennyiben a vélekedések inten
ciókkal és testi szervekkel rendelkező emberek állapotai, akkor két 
arcuk van, egy belső és egy külső, egy racionális és egy kauzális. A 
racionális oldalon található a jelentés és a vélekedés, a vélekedések 
igazolása, ahol „a mondatok igaznak tartása... két erő”, a jelentés és 
a vélekedés „vektora”.17 Ennyiben a vélekedések, hogy Thomas Nageí 
kifejezését használjuk, a „belső perspektívához” tartoznak. A véle
kedések kauzális, külső oldala pedig azt fejezi ki, hogy ezek egy nagyon 
bonyolult, teljesen biológiai, és a biológiai világba elválaszthatatlanul 
beágyazott szervezet állapotai. Davidson kiemeli, „az érzékelés és a 
vélekedés közti viszony nem lehet logikai, hiszen az érzékelések nem 
vélekedések vagy más propozicionális attitűdök. Milyen tehát ez a kap
csolat? A válasz, úgy vélem, nyilvánvaló: a kapcsolat kauzális. Az 
érzékelések bizonyos vélekedéseket okoznak, és ebben az értelemben

13 Donald Davidson, „A Coherence Theory of Truth and Knowledge”, in uő. Truth 
and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Oxford, Blackwell, 1993. 
307-319 . o.

14 Uo. 307. o., „coherence yields correspondence”.
15 Uo. 308. o.
16 Uo. 308. o.
17 Vő. Davidson, „On the Very Idea...”, 196. o.
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bázisai vagy alapjai ama vélekedéseknek. De a vélekedés kauzális 
magyarázata nem mutatja meg, hogy miként vagy miért igazolt egy 
vélekedés”.18 Ez utóbbi a racionális vagy logikai vizsgálatok feladata. 
E kérdés kapcsán McDowell azt állítja, hogy „a tapasztalatban a világ 
racionális befolyást gyakorol gondolkodásunkra”. Az alany—tárgy v i
szony nem oksági, hanem racionális, ahol a tapasztalat „megköveteli 
tőlünk, hogy eltöröljük a képről a külső határt”. A tapasztaló alany 
olyan benyomásokat fogad érzékein át, amelyek „már eleve fel van
nak szerelve fogalmi tartalommal”.19 Ügy vélem, nehéz elgondolni egy 
olyan világot, amely számunkra fogalmi szerkezettel előkészíti a v ilág
nak érzékiségünkre gyakorolt hatásait. A konceptuális struktúrák a 
szubjektumok attribútumai, ennek megfelelően racionalitás csak a szub
jektum é;? tud kialakulni, még akkor is, ha a szubjektumot a világgal 
folytonosként tételezzük. Ezért nem világos, hogyan képzeljünk el egy 
határtalan szubjektumot, ahol a határ eltörlését a racionalitás végzi, 
ami annyit jelentene, hogy a szubjektum racionálisan lenne folytonos 
a világgal.

Davidson számára a vélekedések és a jelentések racionálisak lehet
nek, de a világ nem. Például azt állítja, „Miután a közvetítőket nem 
tudjuk igazmondásra fölesketni, nem kellene közvetítőket engednünk 
vélekedéseink és a nekik megfelelő világban található tárgyak közé. 
Természetesen vannak oksági közvetítők. De védekeznünk kell az episz- 
temikus közvetítők ellen".20 McDowell viszont nem védekezik ellenük. 
Másutt így fogalmaz Davidson: „Javaslom, hogy adjuk föl azt az esz
mét, hogy a jelentés vagy a tudás valami olyasmin alapul, amit az 
evidencia végső forrásának tekinthetünk. Kétségtelen, hogy a jelentés 
és a tudás tapasztalattól függ, és a tapasztalat végső soron az érzékelé
sen. De ez a »függés« kauzális, és nem az evidenciáé vagy az iga
zolásé.”21 Ha az olyan alapvető közvetítőket, mint az érzékek és a 
racionalitás, episztemikusan elvetjük, az emberek mint legtöbb véle
kedésükben igaz lények ismeretelméleti értelemben többé nem lesznek 
„problematikusak”.

18 In Davidson, „A Coherence, Theory...”, 3 11 . o.
19 Vö. McDowell, Mind and World, 34. o.
20 In Davidson, „A Coherence Theory...”, 312 . o.
21 Uo. 3 13 -3 14 . o.
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McDowell saját anti-davidsoniánus felfogásának megalapozásához 
egy kanti episztemikus modellt vázol fel, melyből azonban hiányzik a 
transzcendentális objektum és szubjektum. A fogalmak és a szemlé
letek ugyanazt a munkát végzik, mint Kantnál: „ .. .a  receptivitás [a 
spontaneitástól —  B. J.} még csak fogalmilag sem elkülöníthető mó
don járul hozzá az együttműködéshez.”22 Amennyiben viszont ezek 
nem különböző fogalmak, miért használ McDowell egyáltalán külön
böző fogalmakat? A fogalmak modelljében elérik az episztemológiai 
struktúra külső határát. A tapasztalat ennek során egyszerre passzív 
és aktív. Passzív mint receptivitás és aktív mint spontaneitás. „A fo
galmi kapacitások, melyek passzív módon kerülnek be a tapasztalat 
játékába, az aktív gondolkodás kapacitásának hálózatába tartoznak, 
amely racionálisan kormányozza a világ érzékiségre gyakorolt hatására 
adott megértést kereső válaszokat.”23 A tapasztalati képességgel ren
delkező episztemologikus szubjektum teljesen racionális, még recep- 
tivitása is az.

Davidson tézise az, hogy a külső világnak csak kauzális befolyása 
van vélekedéseinkre és mondatainkra, míg McDowell azt javasolja, hogy 
a befolyást tekintsük racionálisnak. Úgy vélem, van egy lehetőség arra, 
hogy közvetítsünk e két, egymásnak ellentmondó modell között.

Davidson esetében nehéz elmagyarázni, hogy miként lesz a kauza
litásból „hirtelen” racionalitás, amikor a kauzális hatás a vélekedéseket 
alakítja, hiszen szerinte a vélekedések „különböző fajtájú viselkedési, 
neurofiziológiai, biológiai és fizikai tényekre épülnek”.24 A vélekedések 
okozatok, miközben egy koherens és racionális rendszer részei. Ebből 
az következik, hogy a racionalitás és a koherencia a kauzalitásra épül. 
Persze, a kauzalitás és a racionalitás az ő számára is különböző szin
teken állnak, de az okozott és racionálisan igazolt vélekedésekben 
összekapcsolódnak. Ily módon a racionalitás és az okság ugyanazon 
érem két oldala lesz. Amire itt utalni szeretnék, az Davidson javaslatát 
visszhangozza, mely szerint a vélekedés és a jelentés kölcsönösen 
egymástól függenek: „Vegyük például a vélekedés és a jelentés kölcsönös 
egymástól való függését. Hogy egy mondat mit jelent, részben azoktól

22 In McDowell, Mind and World, 9- o.
25 Uo. 12. o.
24 Davidson, „A Coherence Theory...", 314 . o.
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a külső körülményektől függ, amelyek okozataként bizonyos fokú meg
győződést társítunk hozzá; és részben azoktól a grammatikai, logikai 
vagy kevésbé meghatározott viszonyoktól, amelyekkel a mondat más 
mondatokhoz kapcsolódik, és amelyeket különböző erősségi fokkal tar
tunk igaznak. Miután e viszonyok közvetlenül a vélekedésekbe fordítód
nak le, könnyű belátni, hogy a jelentés milyen nagy mértékben függ a 
vélekedéstől. Miközben a vélekedés is ugyanolyan mértékben függ a 
jelentéstől.”25 A kölcsönös függésből és abból a tényből adódóan, hogy 
nincs vélekedés jelentés és jelentés vélekedés nélkül, nem kezdhetjük a 
vizsgálódást az egyikkel, hogy a másikhoz jussunk, és tekintve, hogy a 
jelentés egy racionális és a vélekedés egy kauzális struktúrába is beágya
zott, a Quine és Davidson által elfogadott azonnali elfogadást (prompted 
assent), vagyis „az egy mondat elfogadása és az elfogadás oka közti 
kauzális viszonyt alapvetőnek kell tekintenünk. Ez megfelelő terep a 
vélekedéseket és jelentéseket azonosító vállalkozás elkezdésére, miután 
az a tény, hogy a beszélő elfogadja a mondatot, egyrészt annak függ
vénye, hogy mit jelent számára a mondat, másrészt, hogy mit hisz a 
világról”.26 Davidson az azonnali elfogadás fogalmával kifejezi a je
lentés és a vélekedés, a kauzalitás és a racionalitás közti kölcsönös 
összefüggést.

Az azonnali elfogadás fogalmával a kauzalitás és a racionalitás köz
ti feltehető viszony egy lehetséges megfogalmazásához jutunk. Segít 
megértenünk azt a nézetet, amely szerint a szubjektum strukturálisan 
egy nagyon bonyolult létezőként ágyazódik be a világba. A racionali
tás a vélekedések „belső” rendszere egy olyan lényben, amely a kauzá
lis, „külső” világ követelményeire és befolyásaira válaszol. E nézet sze
rint a racionalitás bonyolult folyamatok és viszonyok eredménye vagy 
következménye.

McDowell tehát racionalitásról beszél ott, ahol Davidson kauzali
tást feltételez. McDowell könyvében ugyanakkor nem látok sehol választ 
arra a kérdésre, hogy miként lehet az oksági világ racionális. Ha a 
racionalitás elér a világig, és ha a világról szóló racionális vélekedéseink 
megmutatják nekünk, hogy miként van a világ ott kint, akkor a világ
racionális. A világ racionalitása azt jelenti, hogy az anyagi világ vala-
--------------- -- \

25 In Davidson, „A Coherence Theory...”, 3 14 -3 15 . o.
26 Uo. 3 1 5 .0 .



I. 1.(1999) Fogalmak, szemléletek és a  v ilág 61

mennyi viszonya nemcsak kauzális, hanem racionális is. Ugyanakkor 
ez a feltételezés túl sokat követel. Először is tudjuk, hogy racionalitás
fogalmunk számtalanszor változott a múltban, és nincs okunk feltételez
ni, hogy a jövőben ne változna. Ennélfogva legitim  a kérdés, mely 
típusú racionalitás ér el a v ilágig , és mely filozófiatörténeti vagy 
logikatörténeti racionalitást tulajdonítsuk a világnak ott kint. Ha racio
nalitásunk történetileg változik, akkor azzal párhuzamosan a világ racio
nalitása is megváltozna? Vagy a racionalitás olyan naturalisztikus fo
galmát kellene feltételeznünk, amely nem változhat az idők folyamán? 
Másodszor, a racionalitás nem a világ minősége, hanem a gondolkodásé. 
Kant arra mutat rá, hogy amikor a kategóriák fogalmilag közvetítik 
számunkra a világot, akkor nem az ott lévő világ jelenik meg fogalmi
lag számunkra, hanem az a világ, amely számunkra látszik, amely 
számunkra fogalmilag megjelenhet és megjelenik. De a világ, ahogy ott 
van, túl a látszaton és a megjelenésen, számunkra mindig megismer- 
hetetlen marad. Ez a megismerhetetlen világ, empirikus szemléletünk 
eredete az, amit Kant magában való dolognak nevez. Strawson elve
tette a Ding an sich fogalmát, és ezt teszi McDowell is. Ezért kell 
feltételeznie, hogy nemcsak a számunkra való világ létezik, de a világ 
ott is, hogy az nemcsak kauzális, de racionális is, amivel viszont el
lentétes a „racionalitás” fogalmának jelentése, köznapi és filozófiai fel
fogása vagy definíciója: nevezetesen, hogy a racionalitás az emberi gon
dolkodás, kommunikáció és cselekvés sajátsága lehet, és nem több annál.

Ezzel az abszurditással McDowell úgy szembesül, hogy megnyitja a 
fogalmi birodalom külső határát: „a fogalmi határtalan; nincs semmi 
rajta kívül”, á llítja .27 Ha mondatát újraalkotnánk úgy, hogy „a fogalmi 
határtalan, számunkra nincs semmi rajta kívül”, akkor nem tudnék el
lene érvelni. Felfogása az idealizmus közelébe kerül, hiszen ami van, 
az konceptuális („nincs semmi rajta kívül”). A világnak fogalmi struk
túrája van, de ehhez kifejező nyelvre és gondolkodó tudatra van szük
sége, mivel a fogalmakat nyelvben fejezik ki, és tudatok értik meg. 
Nyelv és tudat nélkül nincsenek fogalmak. Ha viszont nincs semmi a 
fogalmin kívül, akkor nincs semmi a nyelven és a tudaton kívül. Ezzel 
egy konceptuális világtól eljutunk a világról gondolkodó tudatokig,

27 McDowell, Mind and World, 44. o.
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amelyek azonosak a világgal, mivel a konceptuális világ csak e tudatok 
gondolataiban létezhet. A világ a tudatban van, és ez, hogy McDowellt 
parafrazáljuk, puszta idealizmus vagy „erőszakos platonizmus”.

»v



Tarnay László

A  szkepticizmus problematológiai megközelítése

Bevezető: a  szkepticizmus -  mítosz va gy  filoz ó fia ?

Szkepticizmus mindig volt, van, és bizonyára lesz is, függetlenül attól, hogy 
a legkülönfélébb érvekkel —  a külső és belső ellentmondásosság vádjával 
— próbálták és próbálják megcáfolni. S ha időnként vesztesként is kerülne 
ki egy-egy ütközetből, mindig képes ismét talpra állni. Mintha minden 
egyes cáfolatából újabb erőt merítene, mintha minden veresége csupán 
látszólagos lenne, mintha a szkepticizmus a filozófia és a tudomány története 
során mindig újra feltámadna halottaiból. „A szkepticizmus egyszerre a cá
folható és az örök visszatérő.”1 Ám ha így van, akkor a szkepticizmus „a 
filozófia törvényes leszármazottja”.2

Szkepticizmus és pozitív —  az igazságot kereső —  filozofálás között 
tehát szoros összefüggésnek kell lennie. De vajon mifélének? S ha netán 
tisztázzuk ezt az összefüggést, akkor egyben a szkepticizmus örök vissza
térésének is okát adjuk? S ha mindez sikerülne is, ez arra lenne tanúság, 
hogy a filozófiáé a végső szó? Avagy éppen fordítva: azt bizonyítaná, hogy a 
szkepszis korábbi a filozófiánál? Vagy kettejük viszonya „egész másképpen”, 
a labirintus posztmodern képével jellemezhető, miszerint „a filozófia elvá
laszthatatlan a szkepticizmustól, mely árnyékként követi őt. Ám ha a filo
zófia (szám)űzni próbálja a szkepticizmust annak cáfolatát adván, újra és 
újra a szkepticizmus nyomában találja magát”.3

A radikális szkeptikus azonban rögtön ellenvetheti: miért gondoljuk, 
hogy szkepticizmus és filozófia bármilyen értelemben is összevethető egymás
sal? Hiszen ha viszonyról beszélünk, akkor —  legalábbis nyugati filozófiai 
hagyományunk szerint — egyúttal azt is feltételezzük, hogy a viszonyban 
lévő terminusok közös alapra helyezhetők. De vajon ezáltal nem redukál
juk-e a szkepszist éppen arra, amitől lényegileg különbözik: magára a filo
zófiára? A szkepszisről beszélni annyi, mint filozofálni. De ebből még nem

1 In Emmanuel Lévinas, hutrement qu'itre, Dordrecht, Kluwer, 1990. 2 6 l .  o.
2 Uo. 20. o.
5 Uo. 26 1 . o.

passim, FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT

(1999) I. évfolyam 1. szám, 63-92. o.



64 Tarnay László pa ssim

következik, hogy a szkepszis lényege, mibenléte nyelvileg konstituálható 
lenne. Vajon nem ebben rejlik a szkepticizmus descartes-i fordulata, melytől 
kezdve nem csupán filozófiai állásfoglalásként, hanem ez utóbbi módszeres 
—  racionális —  megalapozásának kérdéseként merül fel, szemben a korai 
szkeptikus felfogásával, miszerint a szkepticizmus életforma, az ataraxia ál
lapotának elérése?4

A szkepticizmus mint életforma azonban magában foglalja a kételyt, 
egy adott véleményformálás elutasítását, azaz nem egyéb, mint a diszkurzi- 
vitás elvetése. Más szóval, amikor szkepticizmusról beszélünk, akkor vala
miképpen a beszéd lehetetlenségének lehetőségéről is beszélünk, vagyis vala
miképpen a beszéd másikjával kerülünk viszonyba. De beszélhetünk-e egyál
talában viszonyról anélkül, hogy a szkepticizmust ne tekintenénk egyszer s 
mindenkorra diszkurzivitásnak, vagy legalábbis nyelvi természetűnek? 
Anélkül, hogy a beszéd másikját is ne valamilyen beszédnek tartanánk?

Jól ismert paradoxon áll tehát előttünk, és mielőtt még a szkepticizmus
nak bármiféle cáfolatába foghatnánk, láthatólag el kell köteleznünk ma
gunkat e paradoxon mibenlétét illetően. Ha úgy döntünk, hogy a szkepti
cizmus cáfolható, feltételezzük, hogy van mit cáfolni, vagyis azt, hogy a 
szkeptikus álláspontja nyelvileg megfogalmazható. (Például így: „Nincs ele
gendő evidenciám arra, hogy állást foglaljak bármilyen kérdéssel szemben?”, 
vagy „Nem hiszek a külvilág létezésében”.) Viszont ha a szkepticizmust 
mint tisztán nem-nyelvi másikat fogjuk fel, akkor nincs értelme belefogni a 
cáfolásába.

Vegyük szemügyre dilemmánk két ágát. Ha a szkepticizmus lényege 
nyelvileg megfogalmazható, akkor — a legszokványosabb és megkö
zelítésünk szerint legfontosabb — érv szerint önellentmondásos, hiszen 
Arisztotelész óta tudjuk, azt állítani, hogy nem állítok semmit —  valami
lyen értelemben —  (ön)ellentmondást tartalmaz. De valóban hihetünk-e 
Arisztotelésznak? Vajon a szkeptikus tagadása ténylegesen ellentmond e

4 Vö. Róbert Bernasconi, „Scepticism in the Face of Philosophy", in Róbert Bernasconi— 
Simon Critchley (eds.) Re-Readtng Lévmai, London, Athlone, 1991. 150. o. „Az ítélet felfüg
gesztése nem vezet —  Hume hírhedt feltételezése ellenére —  lassú öngyilkossághoz. Inkább 
arról van szó, hogy miután a szkeptikus túljutott az igazolás és magyarázat szükségességén, 
a spontán megfigyelései és késztetései szerint él, azoknak a szokásoknak megfelelően, ame
lyek között felnevelődött, vagy amelyeket kényelmesnek talál, illetve mesterségének vagy fog
lalkozásának gyakorlata szerint.” In Michael Williams, „Descartes and the Metaphysics of 
Doubt”, in A. E. Rorty (ed.) Ott Descartes’ Meditalions, Cambridge, Cambridge UP, 1993. 119. o.
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tagadás állításának? Csak akkor, ha „a szkepticizmus igazságát ugyanarra a 
szintre helyezzük, amelyet az éppen hatályon kívül helyez vagy felszámol; 
mintha az igaz lehetőségének tagadása maga is ahhoz a rendhez tartozna, 
amelyet e tagadás megkérdőjelez; mintha minden különbség egyazon 
rendhez tartozna, és az igazság lehetőségének megkérdőjelezése nem éppen 
e rend vagy szint kizárólagosságának a megkérdőjelezését jelentené”.5 Vagyis 
az (ön)ellentmondás csak akkor áll elő, ha egy állítást és annak állíthatósági 
feltételeit azonos absztrakciós szintre helyezzük. Ám nem éppen e kettő 
alapvető differenciáját próbálja kimondani a szkeptikusunk?6 Hiszen mi egye
bet is jelenthet e differencia, ha nem egy állítás állíthatósági feltételeinek 
tiszta másságát, a beszéd másikját? Ha viszont így van, akkor átkerülünk a 
dilemma másik ágára. Következésképpen a szkeptikus —  nyelvileg meg
fogalmazható — álláspontját akkor védhetjük meg az önellentmondás vád
ja ellenében, ha úgy tekintjük, mint ami a kimondhatatlannal, a beszéd 
másikjával hoz viszonyba. De, mint láttuk, egy ilyen viszony egyben egy 
közös —  nyelvi —  alap feltételezése, ami azonban a dilemma első ágára 
vezet vissza. Mindezek alapján, úgy tűnik, a szkepticizmus (ön)ellentmon- 
dásosságának vádja körkörös.

De miért ne tehetnénk meg kiindulópontként ama feltételezést, hogy a 
szkepticizmus lényege szerint e másiknak, a beszéd, a logosz másikjának 
evidenciája, s ebben az értelemben állandó újrafelbukkanása nem egyéb, 
mint valamilyen nyelven kívülire való utalás kísérlete. Más szóval, a transz
cendencia lehetősége. Ám ezzel vajon nem azt mondjuk ki, hogy éppen a 
szkepticizmus lenne a legjobb evidencia egy tőlünk, a nyelvtől független 
világ létezésére?

Ha a dilemma első ága egy absztrakt fogalmi alap bevezetését hordozta, 
úgy e másik ágon egy ontológiai preszuppozícióra bukkanunk. Amennyiben 
tehát a szkepticizmust mint bármiféle — a külvilágra vonatkozó —  állítás 
felfüggesztését tekintjük, úgy ilyetén értelmezésünk szerint mégiscsak tar
talmazni látszik egy ellentmondást: ontológiai elkötelezetlensége az ontológia 
előfeltételezésén alapszik. Mert mi másnak is tekinthetnénk az állásfoglalás 
elutasításából következő ataraxiát, mint a világban való helyfoglalást, mint 
aktust? De vajon valóban ellentmondásra bukkantunk?

5 Lévinas, id. mű, 26 1. o.
6 Alapvető differenciáját, hiszen a metanyelvi „megoldás" nem áll nyitva számunkra, 

mivel csupán eltolná a problémát.
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Vegyük még egyszer szemügyre fenti —  a szkepticizmus értelmezését 
illető —  dilemmánkat: a szkepticizmust vagy egy nyelvileg megfogal
mazható filozófiai álláspontként, vagy a nyelv transzcendálásaként közelít
hetjük meg. Az első esetben a szkeptikus álláspont cáfolhatatlan (vagyis csak 
a körkörösség árán cáfolható), míg a második esetben ugyan fellelhetnénk 
benne egy, a külvilág létére vonatkozó ellentmondást, ám ez utóbbi —  
diszkurzív jellege folytán —  visszavet minket a dilemma első ágához. Ezt a 
lépést pedig csak úgy kerülhetnénk el, ha a szkepticizmust mint minden
nemű beszéd lehetetlenségét, mint pár excellence csendet fognánk fel. Ám ha 
így teszünk, akkor a szkepticizmus ismét csak cáfolhatatlanná válik.

Hangsúlyozzuk: a szkepticizmus cáfolhatatlanságához értelmezésének kísér
letéből jutottunk el. Pontosabban abbéli szándékunk alapján, hogy a szkep
ticizmus örök visszatérését megmagyarázzuk. E magyarázatunk pedig csakis 
egy jóindulatú  értelmezésből indulhat ki: abból, hogy nem direkt abszurdi
tás, nem nem-értelem, nem az értelmességnek, a logosznak az ellentéte 
(hanem sokkal inkább annak másikja). Amikor tehát a davidsoni inter
pretációs elv segítségével közeledünk a szkepticizmushoz, egyúttal valami
féle racionalitással ruházzuk fel.7 A szkepticizmus örök visszatérése nem 
megmagyarázhatatlan mítosz, nem puszta irracionalitás. Természetesen nem 
állítjuk, hogy nem lehetne a szkepticizmust mindenféle racionalitás elu
tasításaként felfogni, egyfajta anarchikus —  a létező tudományos, kulturá
lis vagy társadalmi kánonokat felforgató —  gesztusként vagy princípi
umként. De azt állítjuk, hogy a szkepticizmus irracionalitásként való fel
fogása éppen annak örök visszatérésével nem képes számot vetni, hacsak 
nem húz éles határvonalat a szkepticizmus anarchikussága mint mibenléte és 
visszatérésének ténye közé. Ez utóbbi esetben viszont éppen attól a lehetőségtől 
fosztja meg magát, amelyet az alábbiakban középpontba kívánunk állítani; 
nevezetesen attól, hogy egy dolog természete és előfordulása közti összefüg
gést tegye világossá, jóllehet, mint látni fogjuk, az összefüggés feltételezése 
nem jelenti e két kérdés különbözőségének megszüntetését.

A szkepticizmus számunkra tehát nem a racionalitás alternatíváját je
lenti, hanem éppen ellenkezőleg: annak általánosítását. De mit is értünk

7 A  Donald Davidson nyelvfelfogásában központi szerepet játszó interpretációs elvre, 
a principle of charityre a továbbiakban —  szerencsésebb fordítási megoldás híján —  „jóindu
latú" értelmezésként utalunk.
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a2on, hogy általánosítás? Valószínűleg szerencsésebb lenne tematizálást vagy 
problematizálást mondani, hiszen vizsgálódásunk módszertanilag a nyu
gati civilizáció racionalitás-fogalmának —  miként a cím is jelzi —  Michel 
Meyer által bevezetett problematológiai megközelítésén alapul.

Mi is ez a problematológia? Mindenekelőtt a kérdésnek vagy, pontosab
ban szólva, a kérdezésnek az elmélete. Még pontosabban, a kérdezés vissza- 
vezethetetlenségének tétele, melyet Meyer a történeti Szókratész módsze
réből eredeztet.8 Úgy véljük, a racionalitás problematológiai megköze
lítésével lehetővé válik a szkepticizmus értelmezését illető fenti dilemma 
feloldása. Eszerint a dilemma hamis választást sugall. A széles értelemben 
vett logosz mint diszkurzív racionalitás és az ontológiai preszuppozíció 
nem alternatívák, hanem egymás kölcsönös feltételei. Meyer elemzései 
alapján mondhatjuk, hogy minden megismerő racionalitás egy ontológiai 
előfeltevésen alapszik, és fordítva: a létből következik annak megismer
hetősége. Ám szeretnénk itt továbbmenni ontológia és episztemológia 
kölcsönösségének á llításán  azálta l, hogy a szkepticizm ust m int e 
kölcsönösség problematizálását fogjuk fel. Pontosabban mint problema- 
tizálásának egy meghatározott formáját. A dilemma feloldása azt jelen
tené, hogy egyrészt a szkepticizmusban a kérdezés visszavezethetetlen 
struktúráját fedezzük fel, másrészt e struktúrát mint az id ő tematizálásának 
formáját azonosítjuk. A szkepticizmus örök visszatérésének oka tehát az, 
hogy a logikában és a filozófiában fellelhető számtalan cáfolata figyelmen 
kívül hagyja a struktúrájában rejlő eredendő időbeliséget. Amikor ugya
nis a szkepticizmus ellenfelei a szkepticizmuson belül bármiféle ellent
mondást próbálnak kimutatni, az ellentmondással a terminusok vagy állítá
sok szinkróniáját, együttlevőségét tételezik, hiszen csak akkor beszélhetünk 
ellentmondásról, ha a kérdéses pólusok „egyszerre” vannak jelen.9 A szkep

8 Itt nem térhetünk ki Meyer Szókratész-értelmezésének történeti helyességére (vö. 
Michel Meyer, D e la  p rob lém a to log ie, Bruxelles, Mardaga, 1986). Mindenesetre felfogása 
nem egyedül álló a szakirodalomban. Elegendő csak Gregory Vlastos Platón-elemzéseire 
utalni (Gregory Vlastos, Socrates. Iron ist a n d  M orá l Ph ilosopher, Cambridge, Cambridge UP, 
1991).

9 Vö. „A kérdés az, hogy vajon a szofisták lépésről lépésre követik-e el az érvelési 
hibákat, vagy tagadják az időben megőrződő konzisztencia jelentőségét, ami viszont nem 
ássa-e alá mindennemű kísérletünket a logikai forma elgondolására (ez pedig, mondhatni, 
az érvelés tévességének {fallacy}  mintegy a maga egészében enged utat).” M. M. McCabe, 
„Persistent Fallacies", in P roceed in gs o f  th e A risto telian  Society, 1994. 73 -93. o. McCabe sze-
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ticizmusnak mint (ön)ellentmondásnak a felfogása tehát egyszerűen 
kiküszöböli az időt, azt a sut generis diakróniát, amelyet a szkeptikus 
kétértelm ű megnyilatkozása tem atizál.10 Ezzel szemben „a tudásunk 
logikáját és racionalitását átható szkepticizmus nem egyéb, mint annak 
elutasítása, hogy egyidejűleg tekintsük a mondásba foglalt implicit állítást, 
valamint a tagadást, amelyet ez az állítás mondottként hordoz”.11

Más szóval, racionalitás-fogalmunk eddig —  Platóntól Heideggerig —  
a jelenlét metafizikájára, az idő tériesítésére épült. Amit a szkepticizmus 
eszerint tanít számunkra, az nem más, mint az eredendő időnek a gondola
ta, egy olyan diakróniának a gondolata, mely a múltat és a jövőt nem a 
jelen analógiájára képzeli el. Amennyiben elfogadjuk a racionalitás —  anali
tikus filozófiai — fogalmának kritikáját, amely az emberi lét és gondolkodás 
végességét hangsúlyozza, akkor ebből nem szükségképpen a racionalitás 
fogalmának mint olyannak az elvetése következik, hanem sokkal inkább a 
racionalitásnak mint az idő problematizálásának újrafogalmazása. Az idő 
problematizálása pedig magában foglalja a transzcendencia lehetőségét.

Megelőlegezvén végső következtetéseinket, azt mondhatjuk, hogy a szkep
ticizmus jelentősége nem abban rejlik, hogy felveti racionalitásunk funda
mentumának, igazolhatóságának kérdését, hanem abban, hogy egy olyan racio
nalitás-képre utal, mely nem mond le a dolgok — s köztük az ember —  
mibenlétének és létezésének összefüggéséről, miközben számot vet korláto
zottsága transzcendálásának lehetőségével. Ez utóbbi lépés természetszerűleg 
egyben lemondást jelent mindarról, amit napjainkban a nyelvi paradigma követ
kezményeiként szokás jelölni, minthogy a nyelvre (egyebek mellett) úgy tekint, 
mint önmaga transzcendálásának eszközére. A szkepticizmus problematoló- 
giai megközelítése tehát, úgy véljük, szükségképpen egy olyan perspektívából 
lehetséges, amely a racionalitást mint az idő problematológiáját lehetővé teszi.

rint a szofisták tagadják, hogy lenne valami időben állandó dolog, amihez képest magának az 
ellentmondásnak a lehetősége egyáltalában felmerülhetne. Szókratész tehát olyasmit tulaj
donít a szofistáknak, nevezetesen az ontológiai preszuppozíciót, amelyet azok eleve eluta
sítanak. Következésképpen Szókratész cáfolata —  miképpen ezt a platóni dialógusokban 
látjuk —  elhibázott. Itt jegyezzük meg, hogy McCabe érvelése nem érinti Meyer problema- 
tológiájának „szókratészi” kiindulópontját, hiszen az éppen az ontológiai preszuppozíció 
megkérdőjelezésének lehetőségén alapul. (Jóllehet érinti Meyer történeti kritikáját, ameny- 
nyiben jobban közelíti a Szókratéjz-képet Platón Szókratészához, szemben Meyer történe
ti „rekonstrukciójával”.)

10 Vö. Lévinas, id. mű, 20. o.
11 Uo. 260. o.
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Ezt a perspektívát —  a racionalitás jelenlegi tudományfilozófiai felfogásai közül 
véleményünk szerint — a legáltalánosabban a naturalizmus tartalmazza.

Összefoglalva az eddigieket: ha tehát elfogadjuk a szkepticizmus „jóin
dulatú” értelmezését, örök visszatérésének magyarázatára egy olyan natu
ralista perspektívából nyílhat remény, amely lehetővé teszi az idő problema- 
tizálását. így egyaránt elhatároljuk magunkat a külvilágra mint metafizi
kai adottra tekintő realista filozófiától, illetve a szélsőséges anti-realizmus- 
tól, mely általában véve tagadja — egy tőlünk független —  világ létét.

A  szkepticizmus problematológiai megalapozása

Mielőtt azonban felvázolnánk egy lehetséges naturalista választ a szkepti
cizmusra, részletesebben ki kell térnünk annak fenti ún. „jóindulatú” 
értelmezésére. Értelmezésünknek valójában két elkülöníthető eleme van: az 
elsőt nevezzük általában véve problematológiánzk, a kérdezés elméletének. 
Természetszerűleg itt nem áll módunkban tárgyalni sem a kérdezés filozó
fiájának kétezer éves történetét, sem pedig Meyer Platóntól Heideggerig 
ívelő kritikai elemzéseit.12 Maga a problematológiai nem egyéb, mint a kér
dezés aktusának radikalizálása. Más szóval, annak a kétezer éves apokritikai 
hagyománynak az elvetése, miszerint a kérdések visszavezethetőek —  igaz 
és/vagy hamis — válaszaikra. Ennek a hagyománynak a kezdetét Meyer a 
platóni dialógusokban véli felfedezni, és szembeállítja vele a történeti 
Szókratész pár excellence „Mi az X?” kérdését. Ez utóbbiban ugyanis maga a 
lét válik problémává, az a lét, amely minden más kérdés esetében mint 
előfeltételezett, mint kérdésen kívüli jelenik meg. A szókratészi kérdés tehát 
arra a létre kérdez rá, mely Heideggerig (vagy éppen Derridáig) bezárólag 
mindenféle beszéd ontológiaipreszuppozíciójaként van jelen.13 De mit is jelent 
erre a preszuppozícióra rákérdezni? S legfőképpen: lehet-e rákérdezni arra, 
ami minden kérdezésnek —  a kérdéshez képest külsődleges —  előfeltétele?

12 Lásd erről mindenekelőtt Meyer, id . mű, valamint a P our un e cr it iq u e  d e  l'on to log ie  
című művét (Bruxelles, Ed. Universitaires de Bruxelles, 1991).

13 Vő. „Le questionnement du point fut questionnement inépuisable de la question 
qu’il a introduite en surgissant; lieu inexpugnable, favorable et fatal á toute pensée aux 
prises avec són propre dépassement et dönt il constitue le falté et le fond." („Rákérdezni a 
pontra nem egyéb, mint kimeríthetetlen kérdezése a kérdésnek, mely e ponttal együtt 
vetődik fel; e bevehetien álláspont, mely egyszerre előnyös és végzetes —  az önmagán való 
túlnövekedéssel küszködő —  gondolkodás számára, egyszerre betetőzése és alapja a gon
dolkodásnak.") In Edmund Jabés, Le liv r e  des Questions. 2 , Paris, Gallimard, 1967. 577. o.
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„S zók ra tész  s z á m á r a  az, hogy mi az X , m inden ítélet és m in d e n  kérdés esetében  
hipotetikus marad. H a a p á r  ex ce l len ce  szókratészi kérdésre ta lá lható  lenne va lam i
lyen  válasz, akkor ez csupán m egkettőzése lenne annak, am ire a kérdés rákérdez, 
ti. hogy X  valam i, hiszen éppen ez utóbbiról k ívánunk m eggyőződni. A  válasz  
anélkül helyezné hatályon k ívü l a kérdést, hogy m egoldotta  volna. íg y  viszont 
semm i nem tenné a  p r i o r i  lehetővé, hogy különbséget húzzunk két válasz között, 
m ely közül az egyik azt állítaná, hogy az erény ezzel-és-ezzel, a m ásik pedig, hogy  
az erény inkább valam i mással az on o s . Pedig éppen ebben állna a m eghatározás 
feladata. A  p á r  ex ce l len ce  szókratészi kérdés szükségképpen válasz nélkül m arad, 
ím e Szókratész beszédének aporetikus jellege P latón korai dialógusaiban, am ikor 
is, jó llehet a kérdezők egyetértésre ju tnak a h ip o t é z is  értelm ét illetően , e hipotézis 
csupán arra szolgál, hogy valam iképpen előrevigye a v itá t, ám végig m egőrzi h ipo
tetikus jellegét, s következésképpen csak az interszubjektív m egegyezés tá rg yát 
képezheti, nem pedig a végső verifíkációét.”14

Látható, hogy a pár excellence szókratészi kérdés „megoldása” csak a para
doxon árán lehetséges. Platón visszaemlékezés-tanával elindít egy folyama
tot, mely egyaránt áthatja a tudományos és a filozófiai gondolkodást, ameny- 
nyiben a megismerés problémáját —  az ontológiai preszuppozíció révén —  
egy másik síkra, az ontológia síkjára helyezi. Minden érzékelhető valóságra 
való rákérdezés ugyanis csakis egy olyan tudást eredményezhet, amely vala
mi kérdésen kívülin, a rákérdezett valósághoz képest elsődlegesebb valóságon 
alapszik.15 A tudás mint válasz tehát azon az áron helyezi hatályon kívül a 
problémát, hogy a megismerés számára előzetesen adott érzékelhetőhöz 
képest korábbi érzékin-túli szavatolja. Amikor tudásról, egy állítás igazságáról 
beszélünk, arra mutatunk rá, hogy „az érzékin-túli mennyiben tekinthető a 
kérdésben szereplő érzéki dolog létének, esszenciájának (ouszia)”.16 Minden 
megismerés ehhez a korábbihoz, az intelligibilishez, az —  eredendő —  okhoz 
való visszajutásként értelmezhető. Minden olyan tudás, amely valaminek a 
tudása, azaz propozicionális tudás, magában rejti tehát az időbeliség para- 
doxonát: az, ami a megismerés rendje szerint elsődlegesen adott, az ontoló
gia rendje szerint másodlagos, és fordítva.

íme szkepticizmus-értelmezésünk másik — specifikus —  eleme: a kér
dés-válasz viszony egyúttal az időbeliség problematizálása. A problema- 
tológiát mint időbeliséget sohasem iktatja ki teljesen a válasz apokritikai

14 In Meyer, id. mű, 89- o.
15 Vö. „Az, amin a válasz alapszik, ontológiai természetű, és semmi nincs benne a 

válasz természetéből". Uo. 91 . o.
16 Uo. 90. o.
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felfogása, hiszen a problematológia független magától a szintaktikai formától.
Az időbeliség paradoxona vezérfonala megközelítésünknek. Amennyi

ben a szkepticizmust úgy fogjuk fel, mint a tudás vagy az állítás problema- 
tológiai struktúrájának leleplezését, akkor lehetővé válik a bevezetőben kifej
tett dilemma feloldása. A szkepticizmus nem egyszerűen a propozicionális 
tudásnak, a tudás lehetőségének tagadását, hanem kérdezés és idő viszo
nyának előtérbe helyezését jelenti. „Rákérdezni » . . .  a pontra, a támadhatat
lan pontra, a minden gondolkodást elősegítő sorsdöntő pontra« nem egyéb, 
mint felvetni az idő és a megértés viszonyának kérdését.”17 Kérdezés és idő 
viszonyának mint tiszta diakróniának felvetése éles ellentétben áll a tu
domány és a filozófia propozicionális, illetve apofantikus beszédmódjával, 
mely logikai formájánál fogva nem képes az idő kérdését sui generis módon 
tematizálni. Ennek két alapvető oka van. Egyrészt az, hogy Arisztotelésztől 
fogva a megismerés paradoxonét a módszer kidolgozásával próbálják meg
oldani. A módszer alapvetően a következtetési reláció meghatározását je
lenti. A logikai következtetés kidolgozásával lehetővé válik a gondolkodás 
folyamatának modellálása. A kérdés—válasz viszony következtetési modell
ben történő megközelítése azonban kiiktatja az időnek mint tiszta diakró
niának a lehetőségét, hiszen bármiféle demonstratív következtetés feltételelezi 
a benne szereplő lépések egyidejűségét. Ráadásul az analízis és szintézis 
együttes alkalmazása nyilvánvaló petitio principiThtz vezet, amennyiben a 
tudás szerkezetét az új ismeretnek a már ismertre való visszavezethetőségével 
azonosítja. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a következtetési struk
túrák háló-jellege nem egyéb, mint az idő tériesített szemlélete, illetve an
nak metaforája.18

A másik ok, amiért a propozicionális nyelv nem képes kérdés és válasz 
diakróniájának problematizálására, állításaink struktúrájában keresendő. A 
szubjektum-predikátum struktúrájú nyelv értelmességét az azonosság elve 
biztosítja.19 Miképpen? Csak

17 In Mark C. Taylor, „The Eventuality of Texts”, in Sem eia , 1990, 217 . o. (Valamint 
uő. Tears, Albany, SU N Y  Press, 1989. Idézi Jabés, iá . m ű  [vö. 13. lj.].)

18 Vö. Scephen A. Tyler, The Unspeakable. D iscourse, D ia lo gu e a n d  th e P ostm odern W orld, 
Madison, University o f Wisconsin Press, 1988. Tyler érvelése sok szempontból rokonítható 
a miénkkel, amennyiben —  ha más alapokról is —  a posztmodern gondolkodásban és 
Derrida filozófiájában kimutatja az idő térszemléleten nyugvó metaforáit, és egy s u i  g en er is  
időnek az ideáját szorgalmazza.

18 Meyer —  Descartes kapcsán —  részletesen elemzi a szubsztancia és a logikai, il
letve beszélő szubjektum filozófiai és történeti összefüggéseit. Érvelésének lényege, hogy
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,,[ha} á llítunk  valam it, m ondjuk azt, hogy B, és ha állíth atun k  valam i B -tő l 
olyannyira  különbözőt is, ami ellentétes vele, azaz nem -B -t, akkor e lju tunk  a v a ló 
di beszédhez, m ely képessé tehet m inket arra, hogy több m indenről, ne csak ugyan
arró l az egyetlen egy dologról beszélhessünk. Ennélfogva m ind B -nek, m ind pedig  
nem -B-nek lehetségesnek kell lennie. De ez csak akkor teljesülhet, ha B és nem -B  
m ögött ugyanazt a valóságot feltételezzük, m elyről m ondhatjuk azt, hogy B, vagy  
azt, hogy nem-B. H a ez a  szubjektum  A , akkor B, éppúgy, m int nem -B, kategóriává  
válik : A  azonossága (azaz állandósága) m aga u tán vonja, hogy B és nem -B egym ást 
követően —  A -hoz képest —  azonosítható. A  nem lehet egyidejű leg B és nem -B, 
ha azt akarjuk, hogy A  az m aradjon, ami, azaz A . E ttől fogva a predikálás aktusa  
m indig a szubjektum  azonosságára utal: a predikátum ok nehezen lennének elkép
zelhetőek a szubjektum  nélkül.”20

Nem véletlen, hogy a Deleuze—Lyotard—Derrida nevével fémjelzett ún. 
különbség filozófiája éppen az azonosság fogalmának kritikájából indul 
ki, amikor szembehelyezkedik a logocentrikus beszéddel. Ám itt most 
—  több okból — mégsem az em lített szerzőkre szeretnénk hivatkozni. 
Elsősorban azért nem, mert a differencia  á lta luk  használt kifejezése, 
véleményünk szerint, nem tartalmazza az apofantikus beszéd transz- 
cendálásának lehetőségét. Márpedig a szkepticizmus —  „jóindulatú” 
értelmezésünkben —  csak e lehetőség alapján közelíthető meg. Kérdés 
és válasz problematológiai különbsége tehát semmiképpen sem ro
konítható a differencianak valamiféle dekonstruktív vagy posztmodern 
felfogásával. Mindez érthetőbbé válik, ha hozzátesszük: az ellentmondás
mentesség elve nem egyéb, mint az azonosság logikájának korolláriuma. 
Úgy tűnhetne, hogy a descartes-i szubjektum felszámolódásával egy o- 
lyan nyelvnek a birtokába jutunk, amely tú l van az ellentmondásmen
tességen; egy olyan nyelvhez, amely „mind a szükségszerűség, mind a 
törlés követelményének”21 egyaránt eleget kell tegyen. De vajon a nyom, 
mely a szubjektum által üresen hagyott eredet helyén feltűnik, —  ez a

Descartes-nál a filozófiai gondolkodás antropológiai fordulata következik be, amennyiben 
az ítéletek igazságát a szubjektumnak mint gondolkodó Ennek az azonossága garantálja. 
Ez az Én természetszerűleg nem egyéb, mint az ítélet struktúrájához képest külsődleges 
Azonos, az, ami kérdésen-kívüli, s amire éppen ezért a propozicionális beszéd továbbra 
sem képes rákérdezni. (Vö. Michel Meyer, „Toward an Anthropology of Rhetoric”, in uő. 
(ed.) From M elaphysics to R h eto ric, Dordrecht, Kluwer, 1989 ) Hasonló következtetésre jut 
Pierre Miliőn is („Dialogicité et subjectivité”, in Denis Vernant (ed.) D u d ia lo gu e . Paris, Éd. 
C R N S, 1992. 159-188. o.). \ e

20 Meyer, „Toward...”, 112. b.
21 Jacques Derrida, G rarntpatológia , Budapest, Magyar Műhely, 1991. 98. o. Molnár 
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nyom „nem pontosan úgy működik, mintha valaminek a kezdete lenne? 
[...} A kezdetnek önmagával való nem egybeesése egyébként a propozi- 
cionalizmus régi gondolata, mely magánál Descartes-nál is megtalálható, 
m inthogy a ratio cognoscendi nem képes első helyen felvetni azt, ami 
valójában elsődleges. Innen az analízis során való visszatérés a kezdethez, 
a velünk születetthez, az a priorihoz, amelyet azonban csak eltérésként, 
örökös nem-egybeesésként érzékelhetünk”.22 *

A Derrida által propagált nem-egybeesés logikája tehát két okból sem 
lép ki az azonosság logikájából. Egyrészt mert a nyom, differencia, stb. kife
jezések nem az azonosság kiiktatását jelentik, hanem annak metaforizálását, 
retorizálását, vagyis a derridai beszéd értelmessége továbbra is egy kérdé- 
sen-kívülinek az előfeltételezésén alapul.25 Másrészt ebből következően 
valójában nem lép túl az ellentmondásmentesség elvén, az ellentmondásos
ság mint elv maga is a retorika eszközévé válik. Ám még ha a „szükség- 
szerűség és törlés" logikája valódi ellentmondásosságot jelentene is, az a- 
lapvetően különbözne a szkepticizmus problematológiai értelmezésétől, 
amennyiben csak a bevezetőben említett dilemma egyik ágát, a nyelv sui 
generis ellentmondásosságát képviselné, s ennél fogva nem tudna számot 
vetni e nyelv transzcendálásának lehetőségével.24

Derrida persze ellenvethetné,25 hogy problematológiai különbségről be
szélni csak egy ontológiailag elkötelezett nyelven lehet, a nyelven túli csak a 
nyelv közvetítésével érhető el. Ez a fajta elérhetőség pedig távolról sem a 
nyelv transzcendálását jelenti a Másik felé, hanem sokkal inkább a Másik 
nyomát a n y e lv i .  Nos, éppen ezen a ponton vezeti be Lévinas mondás és

22 In Meyer, De la p rob lém a to lo g ie , 138. o. Vö. „A nyom nemcsak az eredet eltűnése... 
azt is jelenti, hogy az eredet még csak nem is tűnt el, hogy sohasem jött létre, csupán 
reciprok módon egy nem-eredet, a nyom által, mely így az eredet eredetévé válik” (in 
Derrida, id . mű, 98. o.).

25 Vö. Meyer, id . mű, 139- o. Magának a kérdésnek retorikussá (vagyis nem-problema- 
tologikussá) válása persze —  Meyer szerint —  már Descartes-tal elkezdődött.

24 Talán nem állna messze a valóságtól az sem, ha úgy fogalmaznánk, hogy a derridai 
filozófiának annyiban lehet köze a szkepticizmushoz, amennyiben a moore-i „józan ész” 
kifordításának vesszük —  legalábbis ha elfogadjuk a moore-i érvelés azon kritikáját, misze
rint Moore korántsem a külvilág létét bizonyítja, hanem a józan ész alapján a nyelvhaszná
latról mond valamit. A  derridai írás éppen annyira burkolódzik az általa kritizált ontológi
ai nyelv köntösébe, mint amennyire puszta nyelv-analízissé válik a külvilág moore-i védelme.

25 Mint ahogyan ezt meg is teszi Lévinas-kritikájában, amikor is éppen e transzcendálás 
igényét rója fel Lévinasnak, mondván, nincs mód arra, hogy kilépjünk a nyelv ontológiai 
„csapdájából". (Vö. Jacques Derrida, „Violence et metaphysique”, in uő. L’é cr itu r e  e t la  
d ifféren ce, Paris, Seuil, 1967. 117 -228 . o.)
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mondott radikális különbözőségét.26 A kapcsolat a Meyer-féle problematoló- 
giai különbséggel egyértelműnek látszik.27 A nyugati filozófiai hagyomány 
a Mondást mindig visszavezeti a Mondottra. Az, amit Meyer a tudás pro- 
pozicionális struktúrájának nevez, Lévinasnál mint a Mondott „olyan-mint” 
struktúrája szerepel. A nyelv azon alapul, hogy a dolgokat mindig valamilyen
ként azonosítja. A jelentésadás mindig valaminek „mint ilyennek-és-ilyen- 
nek” az azonosítása. „Az azonosítás kerigmatikus. A mondott nem pusztán 
jel vagy valamilyen értelem kifejezése, hanem emeznek mint amaznak a 
deklarálása, illetve szentesítése.”28

Az azonosítás mozzanata, mely lehetővé teszi a beszédet, megfeleltethe
tő az ontológiai preszuppozíciónak. Minden beszéd mint valamilyen mon
dottnak az elmondása „esszenciális”: azaz létről való beszéd. Lévinas azon
ban tovább megy ennél. Mondásnak és Mondottnak viszonya nem merül ki a 
mondás mondottra való visszavezethetőségében. A Mondás nyoma jelen van 
a Mondottban, mégpedig a temporalizáció formájában.

„Az apofantikus igében —  ami a szoros értelem ben v e tt ige, vagyis a tó ige —  
a levés {essence}  visszhangzik, illetve az hallik  ki belőle. A z olyan állításokban, hogy  
A  egyenlő {est} A -va l, vagy hogy A  nem más, m int {est} B —  A  levése visszhang
zik, vibrál, vagy tem poralizálódik. Az egyedi lények, a létezők m inden egyes tu la 
jdonsága, m elyeket nevek révén határozhatunk meg, predikátum m á vá lva  a létezés 
form ájaként fogható fel, legyen szó akár a létezők á lta l fe lm u tato tt m inőségekről, 
akár általános típusokról, am elyekbe e létezők elrendeződnek, törvényekrő l, am e
lyek vezérlik  őket, vagy logikai form ákról, am elyek alapul szolgálnak szám ukra, 
ille tve azonosíthatóvá teszik őket. M ég m agának az individuum nak az individua
litása sem egyéb, m int létezésének módja. Szókratész szókratészesül {socaratise}, 
vagy Szókratész —  Szókratész; mindez nem más, m int az a mód, ahogyan Szókratész 
létezik. A  predikátum  a levés {essence} időbeliségét teszi é rth etővé .”29

Lévinas számára tehát az azonosítás egyben a megéltnek, az érzékinek, 
vagyis a levésnek a temporalizációja. „A logosz lét és létező kétértelműsége 
—  alapvető amfibológia.”30 A Mondottban, a nyelv struktúrájában rejlő 
temporalizáció azonban csupán nyoma, s nem redukálhatósága a Mondás

26 Vagyis általánosnak mondható a Lévinas-szakirodalomban az a felfogás, miszerint 
Lévinas mintegy válaszul az idézett Derrida-kritikára vezeti be az A utrem ent q u ’é tr e-ben 
D ire és D il különbségét.

27 Jóllehet — tudomáson szerint — Meyer sehol nem említi Lévinas nevét.
28 In Lévinas, A utrem ent q u ’i t r e j 62. o.
2,2 Uo. 72. o.
30 Uo. 73. o.
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nak a Mondotton belül. A szkepticizmus éppen annak a felfogásnak a 
tagadása, mely mondás és mondott között ama viszony ismétlődését látja, ame
lyet valamiféle kondicionálás teremt; mintha Mondás és Mondott között egy
idejűség állna fenn. A szkepticizmus éppen ennek az egyidejűségnek a 
hiányára hívja fel a figyelmet, mely mindenféle tematizáló, propozicionális 
beszédben fellelhető.

Kétségtelen, hogy a Mondott struktúrájában rejlő temporalizációból nem 
következtethetünk szoros értelemben a Mondás eredendően diakrónikus 
jellegére. A nyelv kettős —  amfibológiai —  struktúrája önmagában még 
nem jelentheti a transzcendálás szükségességét. Valószínűleg úgymond végső 
érvet nem is találhatunk ez utóbbira. Ám úgy véljük, hogy a beszéd pro
pozicionális és következtetési struktúrájának együttes kezelése az egyetlen 
módja lehet annak, hogy túllépjünk az időnek mint szinkróniának a fel
fogásán. Természetesnek tartjuk, hogy a túllépés, a transzcendálás nem 
„következhet” valamiféle logikai értelemben magából a nyelvből. A nyelv 
transzcendálásának szükségességére tehát nyelvtől független érveket kellene 
találnunk. Mégis, ha komolyan vesszük a lévinasi temporalizáció és a mey- 
eri problematológia kapcsolatát, indirekt evidenciánk lehet arra, hogy egy 
olyan egyszerű állítás, mint például a „János eljött” sem igazolható ön
magában az igazság figyelembevételével. Az állítás igazolhatósága csakis 
„kívülről”, a megnyilatkozás aktusából, s nem a tartalmából származhat. 
„A mondottra mindig a mondásból találhatunk érveket.”31 A diakrónia te
hát felfogható a klasszikus értelemben vett igazságnak mint korrelációnak, 
azaz mint szinkróniának a problematizálásaként. A problematológiai különb
ség a beszédben mint következtetési folyamatban nyilvánul meg, melynek 
során nemcsak a mondott által felvetett kérdésre kapunk választ, hanem a 
mondás aktusa által felvetettre is. Ezzel szemben a deduktív következtesési 
rendszereken belül a válaszhoz mindig egy már megválaszolt kérdésen keresz
tül érkezünk el. Más szóval, a választ mindig egy olyan kérdés teszi le
hetővé, melynek a kérdéses válasz nem megoldása.32

Mindez, úgy véljük, elégséges evidencia arra, hogy a szkepticizmusban 
ne a racionalitás ellenfelét lássuk, hanem egy problematológiai racionalitás
ra való igény megnyilvánulását. Amennyiben pedig sikerülne kidolgozni, 
vagy legalábbis körvonalazni egy ilyen racionalitást, akkor ezt joggal tekint

31 In Meyer, De la  problématologie, 150. o.
32 Vö. Meyer, „Toward...", 132. o.
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hetnénk a szkepticizmusra adott reakció gyanánt, jóllehet távolról sem 
foghatnánk fel annak cáfolataként. A következő részben kísérletet teszünk 
tehát egy ilyen racionalitás —  még ha töredékes —  felvázolására, azzal 
együtt, hogy emlékeztetünk: a beszédnek, a nyelvnek olyan aspektusait 
keressük, melyeket — feltételezéseink szerint —  csupán nyelven kívüli okok 
magyarázhatnak. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez utóbbi
akról is csak nyelvünk segítségével beszélhetünk. Éppen ezért, mint látni 
fogjuk, le kell mondanunk a klasszikus értelemben vett igazolhatóságról, s 
a fundamentum keresése helyett a nyelvet egy nem-nyelvi racionalitás meg
nyilvánulási formájaként kell tekintenünk.

A problem atológia i ra cionalitás kognitív korlátái

Az eddig elmondottakkal összhangban a problematológiai racionalitás ki
dolgozásának két lépcsőben kell történnie. Először a megértéssel, a követ
keztetési formákkal, az igazság-kritérium okkal, az állítások megala- 
pozhatóságával szemben felhozott szkeptikus érvekre reagálunk, majd pedig 
a cselekvések igazolhatóságának kérdését vizsgáljuk meg. E két elem 
elkülönítésével nem valamiféle dichotómia bevezetése a célunk. Már csak 
azért sem, mert a problematológiai racionalitásnak kognitivitás és cselekvés 
viszonyára kell vonatkoznia, pontosabban tartalmaznia kell e viszony tem- 
poralizációját mint a tiszta diakróniára való rákérdezés formáját. A két elem 
egymás után való tárgyalását elsősorban diszciplináris okok magyarázzák, 
valamint az a tény, hogy amennyiben egyáltalában beszélhetünk cselek
véseink racionalitásáról, úgy ez feltételezi — a gyakorlati következtetések 
értelmében — a célok, motivációk, a világ konceptualizálása, röviden a 
kognitív struktúrák tisztázását.

Úgy véljük, jól ismertek azok a —  szkeptikus —  érvek, melyek célpont
jai az emberi kognitivitás korlátái, megismerésünk tévedhetősége. Mint jelez
tük, itt nem célunk közvetlenül ezen és más szkeptikus érvek helyességének 
vizsgálata, illetve cáfolata, sokkal inkább jelentőségük vagy horderejűk a 
lényeges. Azt is el kell mondanunk, hogy csupán néhány jellemző érvet 
említhetünk meg, azokat, amelyek szorosabban kapcsolódnak a temporali- 
záció kérdéséhez. 14

Mint ismeretes, az egyik igen jelentős szkeptikus érv a megismeréssel 
szemben az, hogy tudásunk nem deduktíve zárt. Vagyis ha valaki tudja azt,
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hogy p, és p=>q, akkor azt is tudnia kell(ene), hogy q. Kezdetben úgy látszott, 
hogy a szkeptikus érv ellen azzal védekezhetünk, ha a deduktív zártság 
elvének alkalmazását meghatározott releváns kontextusokra korlátozzuk, 
vagyis tudásról mindig a megismerő alany számára adott kérdések és kéte
lyek vonatkozásában beszélünk. így a legtöbb esetben a szkeptikus kétely 
egyszerűen fel sem merülhet.33 Azonban könnyen belátható, hogy amennyi
ben megengedjük a kontextusok változását (ami a megismerés dinamikus 
természetéből egyenesen következik) „a szkeptikus lehetőségek puszta 
feltételezése is elegendő egy olyan helyzet létrejöttéhez, amely mind p-t, mind 
pedig q-t illető evidenciáinkat semlegesíti... A deduktív zártság elve, úgy 
látszik, csak egy adott pillanatban  (vagy egy rögzített kontextusban) 
érvényes...”.34 (Kiemelés — T. L.) A háttérinformáció megváltozása azonban 
felfüggesztheti az elv működését. Ha tehát figyelembe vesszük, hogy egy 
adott x dologgal kapcsolatos tudásunk, például hogy A (x), feltételezi, hogy 
e tudás mindig releváns B, C, D alternatívák vonatkozásában merül fel,35 
akkor, úgy tűnik, tudásunk szerkezete eleve kizárja a fenti szkeptikus érvvel 
szembeni védekezés lehetőségét. Mindezzel nem azt akarjuk mondani, hogy 
vessük el a kétezer éves hagyománnyal rendelkező apodiktikus nyelvet. Még 
akkor sem, ha tudásunk szerkezetére nem következtethetünk szükségkép
pen a szóban forgó nyelv értelmességi feltételei (többek között struktúrája) a- 
lapján.36 Ellenkezőleg. A szkeptikus érv éppen azon alapszik, hogy tudá
sunk szerkezete nyitott. Ez a nyitottság pedig összhangban van a nyelv 
fentebb elemzett problematológiai természetével.

Eszerint egy adott szubjektumnak csak akkor tulajdonítjuk azt a hitet, 
hogy a rendelkezik F tulajdonsággal, ha feltételezzük, hogy képes elkép
zelni, hogy b rendelkezik E-fel (minden olyan b esetében, amely azono
sítható számára), valamint hogy a rendelkezik G tulajdonsággal (minden 
olyan G esetében, amelyről {a szubjektum] fogalmat alkot magának). E 
kettős strukturális feltételt nevezzük — Gareth Evans után —  a tudás

33 Ezt az álláspontot fejti ki pl. Barry Stroud (T he S ign ifica n ce  o f  P h ilo soph ica l Scepticism , 
Oxford, Clarendon Press, 1984) a descartes-i álom-argumentummal kapcsolatban, vagy 
Peter Klein (C erta in ty , Minneapolis, University of Minnesota Press, 1981).

34 In Hamid Vahid, „Deductive Closure, Scepticism and Confirmation", in R alin  (N ew  
Series), 1995, 8. 80. o.

35 Vö. uo. 77. o.
36 Itt most el kell tekintenünk azoktól az elméletektől, amelyek egy nem-propozi- 

cionális tudás-reprezentációval dolgoznak.
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általánossági korlátjának (generality constrain)?1 Ha e korlátozás filozófiai 
megfelelőjét tekintjük, még világosabb az összefüggés tudásunk szerkezete 
és az ontológiai preszuppozíció között: eszerint „bármiféle szubsztancia 
azonosságának megállapítása szükségképpen feltételezi olyan ellentétes 
(tulajdonság-) extenziók {fogalmi — T. L.] elérhetőségét, amelyeknek vi
szonylatában a kérdéses szubsztancia ugyanazon szubsztancia marad. 
Továbbá bármiféle tulajdonság azonosítása szükségképpen feltételezi le
galább néhány olyan szubsztancia-kategória [fogalmi — T. L.} elérhetőségét, 
amelyeknek viszonylatában a kérdéses tulajdonság ugyanazon tulajdon
ság marad”.38

Tudásunk fenti kettős szerkezetére rákérdezni tehát nem egyéb, mint 
feltenni a pár excellence szókratészi kérdést. Más szóval, rákérdezni a létre, 
vagy, ami ugyanaz, rákérdezni a létezők azonosságára, illetve azonosítha
tóságára. Mivel pedig az azonosítás a kontextus változásainak függvénye, a 
szkeptikus érvvel csak a problematológia feladásával, az időnek mint dia
króniának a felszámolásával, vagyis a kérdés retorizálásával szállhatnánk 
szembe. De nem pusztán erről van szó, hiszen előrebocsátottuk, hogy nem 
a szkepticizmus cáfolatára vállalkozunk. Inkább arról, hogy amennyiben 
elfogadjuk tudásunk eredendően diakrón jellegét, a notórius szkeptikus 
érvelés eleve megválaszolhatatlan lesz, hiszen valójában vélekedéseink, követ
keztetéseink szinkrón rekonstrukcióját igényelné, azt, amivel szemben a 
megismerés naturalista felfogása fellép.39 Ha tehát a naturalista perspek
tívából képesek vagyunk megfelelően érvelni a diakrónia mellett, akkor a 
megismerés ellentmondásosságán, inkonzisztenciáján alapuló szkepticizmus 
talaját veszti.

A naturalista perspektíva természetszerűleg váltja ki a szkeptikus ellen
vetést. Elsősorban két okból. Egyrészt azért, mert az emberi megismerés 
szükségképpen kognitíve korlátozott (fallibilis), másrészt pedig, mert episz- 
temikus műveleteink sikerességének kritériumai (igazolhatóságuk) kontex
tus-függők. A naturalista elfogadja e két megállapítást, ám úgy vélekedik, 
hogy mindez még nem vonja maga után a racionalitás fogalmának kiik- * 58

37 Vő. Gareth Evans, V arielies o f  R efererence, Oxford, Oxford UP, 1982. 104. o. Idézi 
Martin Davies, „Tacit Knowledge and the Structure of Thought”, in Charles Travis (ed.) 
M tan in g  a n d  ln terp reta tion , Oxford, Basil Blackwell, 1986. 144. o.

58 In Ruth Garrett-Millikan, L anguage, T hought, a n d  O lher B io lo g ica l C ategories, Cam
bridge, Mass., m i t  Press, 1984,, 1985. 254. o .

w Vö. Philip Kitcher, „The Naturalists Return”, in The PhilosophicalR eview , 19 9 5 ,10 1 .9 0 . o.
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tatását, jóllehet belátja, hogy le kell mondania az episztemikus és egyéb 
cselekvéseinknek valamiféle végső igazolhatóságáról.40

De vajon miért érezzük úgy, hogy a tudás vagy a racionalitás fogalmába 
beletartozik annak igazolhatósága is? Lehetetlen vállalkozásnak tűnhetne 
az, hogy a tudás vagy a racionalitás mibenlétének kérdését elválasszuk egy 
adott állítás vagy cselekvés igazként, illetve racionálisként való minősítésének 
kritériumaitól. Mégis, vajon nem e két kérdésnek a viszonya felelős azért a 
folyamatért, amely a szemantikai, externalista jelentés fogalmától annak 
intuicionista, pragmatista felfogásához vezetett? Vajon nem ugyanazon 
kérdés—válasz struktúra rejlik az igazság, a konfirmáció, az igazolhatóság 
megállapításának mélyén? Vajon ha az igazság, tudás, racionalitás fogal
mak mibenlétére való rákérdezést a pá r excellence szókratészi kérdéshez ha
sonlatosnak tekintjük, az olyan kérdések, mint a „Miként ismerjük fel egy 
állítás igaságát?”, „Mikor mondhatunk racionálisnak egy cselekvést?” stb. 
nem csak abban az esetben foghatók fel az előzők explikációiként, avagy 
kiterjesztéseként, ha lehetséges válaszaikat a pá r excellence szókratészi kérdés 
redukciójának tartjuk?

Mit is kérdezek akkor, ha például azt kérdezem: Ez és ez a cselekvés 
racionális-e? Vagy arra vagyok kíváncsi, hogy ha adott egy ilyen és ilyen 
cselekvés, akkor vajon megfelel-e a racionalitás normáinak, vagy inkább 
arra vagyok kíváncsi, beletartozik-e egyáltalában a racionálisnak tekinthető 
cselekvések osztályába. Az első esetben a cselekvés mint racionális cselekvés 
a kérdés, míg a másodikban a cselekvés racionalitására vonatkozó érvek, 
normák.41

40 Vö. uo. 68-69. o.
41 A  tagadás világosabbá teheti a különbséget. Ha azt mondom, a cselekvés nem volt

racionális, akkor ezen érthetem azt, hogy például ha ez-és-ez volt a célod, akkor az, amit 
tettél, egyáltalában nem vagy nem teljesen valósította meg e célt, vagy azt, hogy nem 
tudom elképzelni, hogy lehetne például olyan cél, amelynek vonatkozásában az adott cselek
vés racionalitásának kérdése felmerülhetne. Vö. Meyer, P our une c r i t iq u e , . . ,  14 9 -15 6 . o. 
Meyer hangsúlyozza, hogy mindkét esetben ugyanazon szintaktikai propozíció a válasz. 
Természetesen u tán a  feltehetjük a kérdést: Miért gondolod így? Mik az érveid erre? Tu- 
dod-e bizonyítani, amit mondtál? stb. De ez a tény még nem szűnteti meg a fenti különb
séget. Sőt: .ha azt állítjuk, hogy* nem más, minty, kettős kérdésre felelünk: vajon ez az
* valóban olyan x, mely nem más, minty. Röviden, arra, hogy vajon x y - e ,  azaz önmaga. A 
prob lem a to ló g ia i különbség n élk ü l nem beszélhetünk az x  á l t a l  j e l ö l t  d o lo g  azon osságáró l. Az x, 
mellyel szembetalálkozunk, felveti önmagának m in t o lyannak  a kérdését, és az, ami, vagyis 
y, válasz erre a kérdésre: x  nem más, minty, vagyis x, illetvey egy közös értéket, mondjuk 
a -1 vesz fel." (156. o.)
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Általánosságban minden állításnak mint válasznak kettős olvasata van 
attól függően, hogy az állítást egy adott x dolog vagy esemény magyaráza
taként tekintjük, melynek létezése nem kérdéses (azaz kérdésen kívüli), a- 
vagy úgy közelítjük meg, mint amely magának az x-nek a feltételezésére, 
létére szolgáltat érvet. Az első esetben az állítás propozicionális, a második
ban kategoriális jellegéről beszélünk.42 Más szóval, vagy az adott x tény ex- 
plikációja, vagy pedig leírása áll előtérben.

A két kérdés különbsége ellen felvethető, hogy függ az adott cselekvés 
vagy dolog leírásának módjától. Ha ugyanis azt állítom, hogy x nem más, 
mint y, állításom csak akkor tekinthető x létének magyarázataként, ha x-re 
megfelelő leírás alatt referálok. Ha például azt állítom: „A csíkos állatok álcá
zott öszvérek”,43 akkor nyilvánvaló, hogy nem azt akarom mondani, hogy a 
zebrák öszvérek, hanem hogy nincsenek zebrák (hanem csak öszvérek), vagyis, 
hogy a „Mik a zebrák?” pár ecellence szókratészi kérdés ontológiai preszup- 
pozícióját tagadom. Ám valaki, aki nem tudja, hogy a zebrák csíkosak, csak 
arra gondolhat — helytelenül — , hogy a „Mik a csíkos állatok?” pár excellence 
szókratészi kérdésre válaszoltam, amelyben működik az ontológiai preszup- 
pozíció. Minden leírás, amellyel egy dologra, eseményre vagy cselekvésre refe
rálok, homályos kontextust idézhet elő. A kontextus homályossága viszont 
befolyásolhatja, hogy milyen kérdésre adott válasznak tekintek egy állítást.

Persze az ellenvetésre válaszolhatnánk azt, hogy éppen a kontextusok 
potenciális homályossága lehetne az egyik érv a fenti megkülönböztetés 
mellett, hiszen csak akkor van értelme homályosságról beszélni, ha feltételez
zük, hogy vannak olyan —  kauzális —  kontextusok, amelyek transzpa
rensek.44 Ha viszont valaminek a magyarázatát kívánjuk adni, akkor a ma- 32

32 Vö. Meyer, Pour u m  c r it iq u e . . . , 151. o. Meyer egyébként a két kérdés-struktúra 
különbségével magyarázza idealizmus és realizmus vitáját: minden „x-re való rákérdezés
ben szerepel egyfelől maga a kérdés, illetve annak megfogalmazása, valamint maga az x. 
Ez magyarázza a kettős radikalizáció, az idealizmus és a realizmus lehetőségét." (Uo.) Jóllehet 
maga az alternatíva —  szerinte —  hamis, hiszen pontosan a problematológiai aspektust 
szorítja háttérbe: „...a  realizmus esetében a létből indulunk el, s önmagában megismer
hető tulajdonságokkal ruházzuk fel, amelyek, ha tetszik, kérdés nélküli válaszok. Az idea
lizmus esetében a szubjektumból, tényleges és történelmi beágyazottságából haladunk a 
lét felé, mely viszont megismerhetetlen és független, minthogy önmagában véve nem- 
emberi. Ekkor a kérdésekre csak annyiban adhatók válaszok, amennyiben ez utóbbiak 
olyanok, mintha a kérdések kinövései lennének. íme, a relativizmus.” (155. o.)

45 Vö. Vahid, i d  mű.
44 Vö. „Különbséget kell tennünk kétféle magyarázat között: egyfelől magyaráznunk 

kell azt, hogy m iért következnek be bizonyos események, másfelől magyaráznunk kell azt,
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gyarázatunk kontextusa —  két értelemben is —  homályos lesz, vagyis 
nem m indegy, hogy miként írjuk le az adott dolgot: m aga a leírás 
„belsődleges a magyarázathoz képest”, ugyanakkor viszont a leírás kiválasz
tásáért mindig a magyarázó a felelős, a tulajdonságok, amelyeket a ma
gyarázatunk során alkalmazunk, szubjektív hozzájárulásunk magához a 
magyarázathoz.* 45 A problematológiai különbség éppen ezt a kettős homá
lyosságot teszi világossá, amikor magyarázat és leírás összemosódásáról 
beszél: „A tény egy olyan magyarázaton belül adott, amely egyúttal an
nak leírása is.”46 Minden magyarázat —  újabb —  leírási forma, illetve 
minden leírás magyarázatot rejt magában. Az így keletkező körkörösséget 
csak az oldhatja föl, ha feltesszük kérdés és válasz problematológia különb
ségét; eszerint viszont —  bármelyik kérdés-típust vegyük is alapul —  
mindig lesz a válaszban valami kérdésen-kívüli, vagyis ami eleve adott, 
tehát nem kérdéses, következésképpen maga a kérdés mindig —  egyik 
vagy másik értelemben — retorikus marad. Ezzel szemben, ha állításunk
ra válaszként tekintünk, a körkörösség mindig előáll, mégpedig pontosan 
abból a tényből fakadóan, hogy így fogalmazunk: a kérdéstől eljutunk a 
válaszig. Mindig az eljutás folyamata az, ami a körkörös. A körkörösség 
azonban magát a kérdezést mint aktust felszámolja.

Ha az előzőeket a szubjektum—predikátum struktúra általánossági kor
látjára vonatkoztatjuk, akkor jól látható, hogy a problematológia a követ
kező dilemmát veti fel: vagy arra kérdezünk rá,

„hogy a kérdésben szereplő x  ezzel vagy azzal azonos (est), vag y  ellenkezőleg, 
ha azt feltételezzük, hogy az adott x  ilyen és ilyen, ténylegesen azt szeretnénk  
m egtudni, hogy micsoda, azaz ez vagy az. Tehát ugyanazon kérdést tesszük fel x- 
re .. .  am ely éppúgy vonatkozik a tárgyra, m iként annak a ttribú tum aira : vagy x  
rendelkezik velük, s akkor (est) x, vagy nem, s akkor valam i más. Á m  ha (est) y, 
akkor nem *, és ez éppúgy felveti más tulajdonságoknak, m in t egy m ásik individu

hogy miben rejlik ezen események természete”. In Eliot Sober, The Natúré of Selection. Evolu- 
tionary Theory in PhilosophicalForm, Cambridge, Mass., M IT  Press, 1984. 75. o. Nem véletlen, 
hogy Sober csak az első, a kauzális magyarázat esetében zárja ki a „homályos” válasz le
hetőségét. Ezzel szemben Colin McGinn a valószínűségszámítás keretén belül éppen a 
nomikus állítások vonatkozásában érvel a kétféle —  a de re és de dicto —  olvasat radikális 
különbsége mellett. Azt a módot, ahogyan egy adott eseményt leírunk, befolyásolják még 
az ún. objektív valószínűségi kontextusok is. (Vö. Colin McGinn, „Single-Case Probability 
and Logical Form", in Mind, 1979, 88. 276-279. o.)

45 Vö. Jonathan Barrett, „Explanation and Mentái Properties”, in Philosophical Studies, 
1994, 77. 83- o. Hasonlóképpen Sober, id. mű, 80. o.

46 In Meyer, Pour une critique..., 152. o.
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umnak a kérdését. Szubjektum és predikátum különbsége úgy merül fel, mint ami 
kiküszöböli a további kérdéseket, ugyanis a visszamaradó tulajdonságok alapján 
lesz x x-ként azonosítható, míg azt, amiben viszont például z-vel vagy p-vel közös 
lehetne, az x-ben konkretizálódó y  számolja fel”.47

Más szóval, a kérdezés retorikailag mindig lezáratlan marad, még ha —  adott 
esetben — pragm atikaiig  megoldottnak is tekintjük.48 Végső soron tehát a 
problematológiai különbség, magának a kérdezésnek a lezáratlansága úgy 
jelentkezik, mint a kérdezés kérdezése, vagyis mint a kérdéshez képest 
külsődleges kérdező aktusának a kérdésen belüli „reflexivitása”. íme külső és 
belső problematológiai — tehát nem ellentéten alapuló, de nem is dekon- 
struktív —  felfogása. „Minden kérdezési folyamatban maga a kérdező is 
kérdésessé válik, még egy olyan kérdésen belül is, amelyet valamilyen más 
dolog vonatkozásában vet fel.”49

Problematológia és naturalizmus, úgy véljük, nem állítható szembe azon 
az alapon, hogy miképpen viszonyulnak az ontológiai preszuppozícióhoz. A 
hagyományos episztemológia feladata ugyanis —  Kitcher érvelését össze
foglalva — nem pusztán az, hogy kognitív mechanizmusaink működését a 
valós világban, és ne bármilyen elképzelt világ esetében vizsgálja, hanem 
hogy megértse, miképpen lehetnek sikeresek e mechanizmusok.50 A szkepti
cizmus viszont csupán az első szempontot veszi figyelembe, amikor a — 
valós világra vonatkozó —  állításaink érvényességét megkérdőjelezi.51 A 
sikeresség kérdése feleltethető meg ugyanis, nézetünk szerint, egy adott 
állítás problematológiai, tehát egy kérdéshez viszonyított működésével.

Miképpen kerülhetők ki tehát a szkeptikus érvek, ha a naturalista fela
data mindig az aktuális világ magyarázata? A helyzetünket csak súlyosbítja 
az a jól ismert tény, hogy a természet mindig aluldeterminálja hiteinket. 
Kitcher szerint azonban két további feltétel teljesülése is szükséges ahhoz,

47 In Meyer, id . mű, 110 . o.
48 Vö. uo. „Egy állítást állítani annyi, mint pragm atikaiig, mintegy két kérdés közül 

az egyiket, de fa c t o  megoldani, míg a másik további vita tárgya lehet, vagyis reto rik a i te r 
m észetű  marad." (112 . o.)

4* Uo. 15 5 .0 . Vö: „Éppúgy kérdezhetünk a kérdésben szereplő tényre, mint magára e 
tényre való rákérdezésre, s a válasz más és más lesz. íme a különbség szubjektív és objektív 
között." (154. o.)

50 E sikeresség egyik feltételének tekintjük azt a kérdést, hogy miképpen teszünk 
szert tudásra, míg a másiknak azt, hogy e tudást miként alkalmazzuk a —  környezetünkkel 
való —  interakcióink során. .»

51 Vö. Kitcher, id . mű, 88-89. o.
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hogy a szkeptikus következtetések vélekedéseinket és tudományos elmé
leteinket illetően jogosak lehessenek. Mégpedig egyrészt az, hogy (i) a je
lenlegi rivális elméletek egyre modernebb változatai továbbra is inkompa
tibilisek legyenek, valamint hogy (ii) ez utóbbiakat továbbra is aluldeter
minálják a természetből jövő ingerekre adott kognitíve magas szintű stra
tégiáink.52 Vagyis a szkepticizmus nem egyszerűen vélekedéseink szinkrón 
rekonstrukcióját várja el, hanem a jövőnek jelenre projektált feltételezéséből 
táplálkozik. Pontosítanunk kell tehát azt, ahogyan Lévinas a szkepticizmus 
felbukkanását a tiszta diakróniával magyarázta. Láttuk: a szkepticizmus 
felbukkanásának forrása éppen abban a tényben rejlik, hogy a múltat, il
letve a jövőt a filozófia a jelennel való feltételezett szinkróniában fogta fel. 
Ha lemondunk erről, akkor kihúzzuk a talajt a szkepticizmus alól. Más 
szóval, a tiszta diakrónia feltételezése nem annyira a szkepticizmus értel
mezésének, mintsem elkerülési módjának a része.

Ha tehát a problematológiai racionalitáson belül maradunk és fenntart
juk a különbséget a pár excellence szókratészi kérdés és más kérdések között, 
akkor ez a naturalizmus perspektíváján belül két, egymásnak látszólag el
lentmondó alkotóelemet vezet be: (a) egyfelől episztemikus hiteink 
hasznosságának maximalizálását, illetve eszközeink optimalizálását a min
denkori kognitív célokhoz képest, (b) másfelől viszont annak lehetőségét, 
hogy az, ahogyan az adott helyzetben eljárunk, nem feltétlenül a legjobb, 
azok a szabályok, amelyeket alkalmazunk, nem feltétlenül optimálisak. A 
két elem együttes alkalmazása szerint sohasem tudhatjuk, miképpen kény
szerülünk módosítani a jövőben vélekedéseinket ahhoz, hogy nagyobb kog
nitív sikerességre vagy magyarázóerőre tegyenek szert.53 * 55

52 Uo. 97. o.
55 Vö. Mark Okrent, „The Truth, the Whole Truth, and Nothing bút the Truth", in 

Inquiry, 1993, 36. 38 1-404 . o. Okrent Rortyval vitatkozva fejti ki álláspontját, melynek 
lényege, hogy az igazság pragmatikai felfogása egy téves szembeállításon alapszik, neveze
tesen aközött, amit egy adott pillanatban közösségi normáink szerint racionálisan elfoga
dunk, és aközött, amit —  valamiféle racionális módon átalakított —  jövőbeli normák 
alapján akár mi, akár más közösségek racionálisnak fognak tartani. Úgy véljük, jól látható, 
hogy Okrent kritikájának céltáblája a jövőnek a jelen modellje alapján történő felfogása. 
Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a pragmatizmusnak és a szkepticizmusnak ugyan
azon előfeltevés a forrása. Mindazonáltal Okrent érvelése szerint azok a normák, amelyek 
révén döntünk különböző —  beleértve a miénket —  közösségek cselekvési racionalitásai 
között, „nem lehetnek egyszerűen azonosak azokkal a normákkal, amelyeket éppen alkal
mazunk”. (397. o.) Vagyis a normák közti különbségek lehetősége elegendő alapot szolgáltat 
arra, hogy különbséget tegyünk aközött, amit racionálisnak hiszünk, és aközött, amit adap-
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így (a) és (b) együttes alkalmazása egyszerre fejezi ki kognitivitásunk- 
nak az aktuális világban való értékelését, illetve azt a tényt, hogy a minden
kori értékelés korlátozott, s mégis (avagy következésképpen) nyitott a jö
vőben, más kontextusokban fölmerülő evidenciákkal szemben. Persze sze
retnénk azt is tudni, hogy miféle kontextusok, miféle jövőbeli irányok 
határozzák meg ezt a nyitottságot. Nyilvánvaló azonban, hogy ezzel egy 
újabb dilemma elé kerülünk. Bármit is mondanánk a jövő alakulásáról, az 
csakis jelenlegi normáink, szabályaink szerint történhetne, vagyis a jelenünket 
projektálnánk a jövőre, s így megfosztanánk racionalitásunkat problema- 
tológiai jellegétől. Ha viszont arról, hogy miként kell eljárnunk a jövőben 
ahhoz, hogy cselekvésünk racionális legyen, csupán annyit tudunk mon
dani, hogy bármikor készek vagyunk módosítani normáinkat és szabályain
kat, akkor gyakorlatilag semmit sem mondtunk.

Ahhoz, hogy bármiféle „pozitívat" tudjuk mondani, hogy problematoló- 
giai racionalitás-fogalmunk ne pusztán formális keret legyen, szükség van 
racionalitás-fogalmunk másik —  cselekvéselméleti —  elemének a kidol
gozására. Más szóval, racionális gondolkodás és racionális cselekvés csak 
egymásra vonatkoztatva határozhatók meg.

A problem atológia i ra cionalitás p rax eo lógia i korlátái

A gondolkodás és cselekvés viszonyának meghatározásakor, miként a beve
zetőnkben említett dilemmánk mutatja, újra szembekerülünk a szkeptikus 
ellenérvekkel. Ezeknek az érveknek két típusát különböztetjük meg: egy
részt a radikális szkepszist, mely szerint cselekvéseink racionalitásának mega
lapozása eleve elhibázott, amennyiben ezen valamiféle deliberációs, azaz a 
döntést mérlegelő gondolkodási folyamatot értünk; másrészt pedig a mérsékelt 
szkepszist, amennyiben cselekvéseinknek a mérlegelési folyamat által való 
aluldetermináltságát célozza. A radikális szkepszis érvelésének fő iránya sze-
tíve racionálisnak kellene hinnünk. (395. o.)D e az adaptív normák maguk is racionálisak, 
hiszen azt az igényt fejezik ki, hogy egy környezetével interakcióban lévő közösség maxi
malizálja cselekvéseinek sikerességét. Vagyis (a) és (b) együttes alkalmazása annyiban 
lehet koherens, amennyiben kognitív és nem-kognitív cselekvéseink racionalitása, azaz 
sikerességük maximalizáltsága egy tőlünk független norma által meghatározott. Vö. 
..... semmi okunk nincs azt hinni, hogy bármilyen jelenleg létező közösség teljes mérték
ben megtestesítené azt a képet, amelyet egy adott ágens a releváns közösségről tarthat” 
(in Philip C layton-S. Knapp, „Ethics and Rationality”, in American Philosophical Quaterly, 
1993 ,30 .152 .0 .).
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rint legtöbb cselekvésünk esetében intuitíve nem realisztikus feltételezni 
egy előzetes mérlegelési folyamatot; egyrészt (i) azért nem, mert egy ilyen 
folyamat időt vesz igénybe, és egyszerűen a legtöbb esetben nincs idő a 
mérlegelésre, másrészt (ii) pedig azért, mert a mérlegelés mindig tudatos, és 
a legtöbb esetben maguk a cselekvők sem tudnak számot adni cselekvéseik 
indító okáról. Következésképpen függetlenül a racionalitás lehetséges fogal
maitól, cselekvéseink jelentős része irracionális.

A radikális szkepszisről itt nem kívánunk részletesebben szólni. Legfel
jebb annyit, hogy a mérlegelési folyamat időbeliségére való utalás önmagában 
nem érv a folyamat feltételezése ellen, hiszen egy hamis analógián alapszik: 
a tudaton belül egymásra következő események idejét azonosítja az egymásra 
következő események tudatával.54 E kettő differenciájának felszámolásával 
juthatunk el a jelen ideájához.55 Ami pedig a folyamat tudatosságát illeti, 
erről szintén ugyanaz mondható el, vagyis hogy önmagában nem érv a mér
legelés mint —  bizonyos értelem vett —  érvelési folyamat ellen, hiszen 
ezen folyamatok előfordulásának tudatossága maguknak a folyamatoknak 
nem szükségszerű feltétele.56

A következőkben tehát a mérsékelt szkepszis álláspontját tekintjük át, 
illetve az előzőekhez hasonlóan azt a kérdést, hogy miképpen kerülhető el a 
szkepticizmus cselekvéseink racionalitását illetően. Az alapvető lépés minden

54 Itt ismét csak utalhatunk e kérdés döntés-, illetve játékelméleti vetületére, azokra a 
paradoxonokra, amelyek egy „visszafelé következtetésen" (b a ck w a rd  in d u ction ) , illetve a 
játékosok kölcsönös racionalitásának feltételezésén alapulnak, amikor is a másik játékos 
jövőbeli stratégiájának mint m ár bekövetkezettnek a feltételezése a jelenre vonatkoztatva az 
adott játékos számára lehetetlenné vagy paradoxálissá teszi a racionális választást. Vö. 
Philip Pettit-Richard Sugden, „The Backward Induction Paradox”, in The J o u r n a l  o fP h i lo -  
sophy, 1989, 86. 169-182 . o., valamint J . H. Sobel, „Backward-Induction Arguments: a 
Paradox Regained”, in Philosophy o f  S cience, 1993, 60. 114 -133 - o.

55 Vö. Meyer, P our un e cr itiq u e..., 163. o. „Az idő folyása két pillanat között történik: 
amikor a tárgy magába olvasztja a szellemet, illetve amikor a tárgyra mint a szellem számára 
adottra gondolok. Ez utóbbi pillanat nem azonos az előzővel s elkülöníti a reflexiót a nem
reflexív tárgyra-irányultságtól. Mihelyst erre a papírdarabra gondolok, amelyre éppen most 
írtam, már nem magára a tárgyra gondolok, hanem magamra, aki erre a tárgyra gon d o ltam . 
Ez annyit jelent, hogy miközben kialakult a tudat, továbbra is ugyanarról a tárgyról van 
szó —  a papírról, mintha az idő nem is létezne. Pontosabban az intervallum olyannyira 
csekély, hogy úgy tűnik, nem is létezik, s így még kevésbé meghatározó, vagy még kevés
bé számít.” (Uo.)

56 Vö. „Az alapvető képességi formákat, beleértve az alapvető fogalmakat, nagyrészt 
anélkül alkalmazzuk, hogy ismernénk a helyes alkalmazás normálfeltételeit, vagy ha is
merjük is, [az alkalmazásukkor -  T. L.] nem használjuk fel e tudásunkat" (in Garett- 
Millikan, i d  mű, 322. o.).
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képpen vélekedéseink és cselekvéseink racionalitásának kapcsolatában rej
lik. Azt mondtuk: e kettő racionalitása egymást feltételezi. Ebből viszont 
következne magának a racionalitás fogalmának körkörössége, mintha a prob- 
lematológiai különbségnek mint formának tartalommal való „megtöltése” 
ismét felvetné az eredeti paradoxont, amelyből kiindultunk, vagyis eleve 
lehetetlennek mutatkozna. Mégis úgy véljük, ha szembenézünk a hit és a 
cselekvés racionalitásában rejlő hasonlóságokkal, jobb —  és nem rosszabb 
—  helyzetbe kerülünk.57 Egyrészt azért, mert beláthatjuk, egymásra 
utaltságuk nem úgy oldható fel, hogy a kettő közül valamelyiket előnyben 
részesítjük. Tehát akkor, ha vagy azt mondjuk, hogy egy adott vélekedés 
akkor racionális, ha koherens — ellentmondásmentes —  összefüggésben 
van más hiteinkkel, és független evidenciával rendelkezünk az adott véle
kedés igazságát illetően,58 vagy akkor, ha azt állítjuk, hogy egy adott cselekvés 
racionalitása kizárólag valamilyen célhoz, a cél eléréséhez képest ragadható 
meg. Az első esetben az evidencia függetlensége nem jelentene egyebet, 
mint az ontológiai preszuppozícióra való támaszkodást, s így visszavezetne 
a problematológiai különbséghez. A másik esetben pedig racionalitás-fogal
munkat az instrumentális racionalitásra szűkítenénk le. Természetesen nem 
akarjuk tagadni az instrumentalitás tényét, de amikor dolgozatunkban a 
naturalista perspektíva mellett érvelünk, egyúttal a pragmatista álláspont 
általánosíthatósága ellen is érvelünk.59

A puszta instrumentalitás ugyanis az előzetesen tételezett célnak és az 
elért (vagy el nem ért) célnak a tudatban konstituálódó egyidejűségén ala
pul. Ez pedig valójában nem egyéb, mint az idő tériesítésének formája. O

57 Vö. Joseph Agassi, „The Heuristic Bent”, in Philosophy and Rhetoric, 1993, 26. 9-30. o. 
„A racionális cselekvés egy adott cselekvés végrehajtása egy adott helyzetben. A  racionális 
gondolkodás pedig egy elméleti feladat végrehajtása, mint például egy válasz keresése egy 
adott kérdésre.” (19- o.)

,s A  két feltétel mellett érvel pl. Frederick Kroon („Rationality and Epistemic Para
dox”, in Synthese, 1993, 94. 377-408. o.). Érvelésének lényege azonban éppen az, hogy a 
két feltétel egyidejű alkalmazása episztemikus paradoxonhoz vezet. Vagyis, ha „az időbeli 
vonatkozásokat teljesen egyértelművé tesszük”, akkor a két feltétel alkalmazása nem 
fenyegeti paradoxalitással a racionalitás fogalmát. (388. o.) Ezt az időbeliséget pedig —  
véleményünk szerint —  egyértelműen azonosíthatjuk a problematológiai különbségben 
rejlő időbeliséggel. (Vö. 50. lj.)

59 „A racionális gondolkodás nem úgy integrálható a racionális cselekvésbe, ahogyan 
ezt a pragmatisták gondolták, mivel maga a lépés magasabb szintű, absztrakt feladatokat 
és végrehajtásokat tartalmaz. A  gondolkodást nem pusztán gyakorlati következtetései alap
ján kell megítélnünk. Ennek alapján mondható, hogy az ember a majmokhoz képest egy 
magasabb szintet foglal el.” (In Agassi, id. mű, 19. o.)
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lyan fonna, amely az idő érzékelésének hiányát, ám ugyanakkor a dolgok 
azonossági struktúráját hordozza.60 Ez az azonossági struktúra tehát egyrészt 
az ún. általánossági elven, másrészt pedig az ontológiaipreszuppozíción alapszik. 
Az azonossági struktúra meghaladásának, transzcendálásának szükségessége 
ugyanakkor, ismételjük, éppen ebből a problematológiai különbségből fakad. 
Abból a tényből, hogy „az azonosság vagy fogalmaink episztemológiája megelőzi, 
illetve lényeges szempontok szerint független az ítélet teljes episztemológiájától” ,61 Az 
ítélet teljes episztemológiája tartalmazza annak igazságát. Az a tény, hogy 
ítéleteink igazsága bizonyos esetekben egy adott vélekedés visszavonásához 
vagy megerősítéséhez vezet, azonban még nem jelenti fogalmaink független
ségének feladását.

íme propozicionalitás és kategorialitás problematológiai különbsége, a 
dolgok azonosíthatóságának és azonosságának problematológiai különbsége. 
Láttuk ugyanakkor, hogy a problematológiai különbség a kérdezés kér
dezését, a kérdezőnek mint kérdezettnek a lehetőségét is jelenti. Követ
kezésképpen e különbség egy alapvető kritikai mozzanatot tartalmaz, egy 
olyan mozzanatot, amely nem egyéb, mint az idős/tigeneris formája. Ha ezt 
az időt mint tiszta diakróniát akarjuk megközelíteni, akkor racionalitás
fogalmunk egy minimális kritikai feltételnek kell megfeleljen. Ez a követ
kezőt jelenthetné: „.. .annak, hogy valamely hitemről azt állíthassam, hogy 
racionális, szükséges feltétele, hogy alávessem az általam relevánsnak tar
tott közösség kritikájának (vagy őszintén nyitott legyen e kritikával szem
ben). Hasonlóképpen, annak, hogy egy adott cselekvésemről azt állíthassam, 
hogy racionális, szükséges feltétele, hogy előzetesen alávetettem a releváns 
közösség értékelésének.”62

A naturalista perspektívában nem teszünk különbséget környezet és 
közösség között, amennyiben mindkét esetben racionalitásunk külső —  
interszubjektív és interaktív —  korlátozottságáról beszélhetünk. Emlékez
tetnünk kell azonban, hogy akkor, amikor egy hitünkről vagy cselek
vésünkről mint racionálisról beszélünk, nem teszünk egyebet, mint egy külső 
szempontot (értékelést) belsővé emelünk, azaz felszámoljuk időbeliségüket 
a tudatunkban való együttlét formájában. Más szóval, Lévinas kifejezésével 
élve, a Másik eredendő másságát visszavezetjük —  a tudatunkban levő —

60 Vö. Meyer, Pour un e cr iliq u e..., 164. o.
61 In Garrett-Millikan, id . mű, 322. o.
62 In Clayton-Knapp, id . mű, 152. o.
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azonossági struktúrákra. Ha tehát valóban az a célunk, hogy racionalitás
fogalmunknak pozitív tartalmat adjunk, mégpedig abban az értelemben, 
hogy ez a tartalom az időnek mint tiszta diakróniának a transzcenden
ciájából származzék, nos, akkor vissza kell térnünk a pá r excellence szókratészi 
kérdés kettős struktúrájához. Vagyis különbséget kell tennünk a raciona
litás normatív felfogása, illetve egy adott vélekedés vagy cselekvés raciona
litásának felismerése vagy értékelése között. Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy egy cselekvés racionálisként való értékelése nincs befolyással 
arra a kép re, amelyet magamról mint cselekvőről kialakítok magamban. 
Racionálisnak lenni azt jelenti, hogy a priori hiteimet, vélekedéseimet, 
tudásomat kiteszem egy olyan állandó ellenőrzésnek, amelyet cselekvése
imnek —  a számomra releváns közösség által történő —  a posteriori 
megítélése tesz lehetővé. Egy adott vélekedésemet akkor tekinthetem 
racionálisan megalapozottnak, ha egy ilyen értékelésen alapul. Az időbeli 
differenciát figyelembe véve azonban vélekedésem a priori sohasem lehet 
normatíve megalapozott. Más szóval, mindig megmarad a különbség a 
vélekedés racionalitásának normatív ideálja és gyakorlati értelemben vett 
értékelése között. A racionalitás gyakorlata és normativitása közötti — idő
beli —  különbség, úgy véljük, megfeleltethető az adaptáció evolúcióelméle
ti fogalmában rejlő eltérésnek, mely szerint minden adaptáció eredendően 
hordozza a tökéletlenségét, hiszen ellenkező esetben a fogalom önmagát 
számolná fel: tökéletes adaptáció irracionálissá és feleslegessé tenné a — 
további — szelektív adaptáció folyamatát.65

Mindez tehát nem a norma feleslegességét, hanem állításaink, véle
kedéseink és cselekvéseink racionalitása számára való elengedhetetlenségét 
jelenti. A normativitás velejárója azonban az, hogy lehetetlenné válik 
magának a racionalitás fogalmának az igazolása. Minden ilyen próbálkozás 
eleve kudarcra van ítélve, amennyiben előfeltételezi a közösség által történő 
értékelési folyamat lezáródását. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez a lezárat
lanság nem zárja ki az ún. gyakorlati racionalitás lehetőségét. Sőt, a norma- 
tivitásból következik, hogy ahhoz, hogy egy cselekvő alanyt racionálisnak 
tekinthessünk, „nem pusztán valamiféle kritériummal kell rendelkeznie a 
számára releváns aktuálisan létező közösség azonosítására, hanem ren
delkeznie kell a közösség normatíve adott jövőbeli állapotának legalábbis 61 *

61 Vö. Marcello Barbien, The Semantic Theory of Evolution, Chur-London, Harwood
Academic Publishers, 1985. 15 1-152 . o.
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részleges képzetével, azaz egy olyan ideállal, amilyenné a közösség válik 
akkor, ha vizsgálódásának menetében megfelelően halad tovább”.64

Azok az érvek, amelyekkel a szkeptikus a cselekvő alany vélekedései, vágyai 
és érdekei, valamint cselekvései közötti összefüggést veszi célba, valójában 
szorosan kapcsolódnak a szabálykövetés problémájához. Az adaptív racionali
tás „tökéletlenségének” kérdését nem vizsgálhatjuk anélkül, hogy ne utal
nánk — legalább —  a szabálykövetés jól ismert paradoxonára. A szabály
követés hatalmas szakirodalmát itt természetesen nem tárgyalhatjuk. Ám a 
számunkra fontos naturalista perspektíva szempontjából szerencsére adott egy 
olyan felfogás, amely éppen az általunk eddig elemzett problematológiai 
különbségen, illetve normativitás és gyakorlati sikeresség különbségén alapul. 
Még akkor is, ha Garrett-Millikan saját megoldását egy realista jelentés-fel
fogás alátámasztására kívánja felhasználni.65 Úgy érezzük, az eddigiekből nem 
feltétlenül következik egy realista nyelvfelfogás, ám az igazságnak mint kor- 
respondancia-szabálykövetésnek a lehetősége, annak normatív alkalmazása 
mindenképpen összeegyeztethető megközelítésünkkel.

Garrett-Millikan megoldásának lényege, hogy különbséget tesz proxi- 
mális és disztális szabály között. A proximális szabályok olyan szabályok, 
amelyeknek követésére egy adott organizmus biológiai késztetéssel bír, és 
amelyek a faj története során elősegítették annak fennmaradását. Egy proxi
mális szabály követése egyúttal eszköz lehet egy disztális szabály követésére. 
Más szóval, egy disztális szabály magyarázata magában foglalja a proximá
lis szabály követésének k itételét. M íg azonban a proximális szabály 
követésének sikeressége alapvetően az egyed biológiai felépítettségétől függ, 
addig a disztális szabály követését számos külső feltétel is befolyásolhatja. 
Mégis az, amire az egyed biológiai késztetése irányul, az, amire kompeten
ciája vonatkozik, illetve ami végső soron szelektív előnyt biztosít számára, 
mindig disztális szabály. Az igazi kérdés most már az, miképpen lehetséges, 
hogy az ember biológiailag motivált legyen olyan disztális szabályok 
követésére, amelyeket a természetes nyelvi kompetencia kodifikál.66 Más 
szóval, miképpen lehetséges a tanulás? Milyen biológiai szándék eszközeként 
fogható fel egy-egy tanult — disztális —  szabály követése?

64 In Clayton-Knapp, id . mű, 152. o.
65 Vö. Ruth Garrett-Millikan, „Truth Rules, Hoverflies, and the Kripke—W ittgen- 

stein Paradox", in The P h ilo soph ica l R eview , 1990, 99. 335. o.
“  Vö. id . mű, 335-337. o.
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A problémát látszólag bonyolítja az a sokszor idézett és jól ismert kísér
leti tény, melynek általánosítása szerint egy egyed olyan szabályt is képes 
lehet megtanulni, amelynek követése egyenesen hátrányos fennmaradására 
nézve. Nem véletlen, hogy ezt az esetet a kognitív racionalitás elleni szkep
tikus érvként szokás előadni. Ezek szerint ugyanis előfordulhat, hogy a ter
mészetes szelekció nem-racionális episztemikus stratégiák kialakulását része
síti előnyben.67

Amennyiben — Garret-Millikant követve —  a biológiailag adott proxi- 
mális szabályokat perceptuális és inferenciális mechanizmusoknak, közvetlen 
egyedi ingerekre adott válaszoknak tekintjük, az igazságot felfoghatjuk olyan 
ideálként vagy normaként, melynek megközelítően sikeres követése történeti
leg szelektív előnnyel járt. Vagyis az igazság korrespondancia-felfogása olyan 
normát jelent, amelyet a különböző biológiai-kognitív apparátusaink nyil
vánvalóan csak fa llib ilh  módon képesek kifejezni. Az igazság proximális sza
bályai tehát az ún. állíthatósági feltételekkel (assertability) azonosíthatóak, ám 
e szabályok értelme (raison d'étre) az igazságból mint normából ered. „Csak ha 
az általam és általad használt állíthatósági szabályok viszonylag megbízható 
módon biztosítják, hogy ugyanazon disztális korrespondancia-szabályokat 
kövessük, csak akkor van értelme, hogy beszéljünk egymáshoz.”68

67 Arról a példáról van szó, amikor a patkány, miután evett a szappanból és meg
betegedett, megtanulja, hogy soha többé ne egyen semmi olyant, aminek szappanize van. 
Azonban elképzelhető, hogy —- bizonyos módon —  a patkány azt is megtanulja, hogy 
semmi olyant ne egyen, aminek az íze hasonlít a búzáéhoz, s ez a disztális szabály ellent
mondani látszik biológiai rendeltetésének. Vő. Richard Feldman, „Rationality, Reliability, 
and Natural Selection", in Philosophy o f  Science, 1988, 55. 2 18-227 . o. Feldman Stephen 
Stich érveit igyekszik cáfolni. Jóllehet számos ponton korlátozza Stich érveit (elérhetőség, 
megbízhatóság, relevancia stb.), általában arra a következtetésre jut, hogy nem valószínű, 
hogy az igaz vélekedések pusztán evolúciós előnyössége alapján megalapozható lenne az 
emberi racionalitás. Mindez azonban szerinte —  miként azt az általa idézett Dániel Den- 
nett és Jerry Fodor állítja —  nem jelenti azt, hogy az igaz vélekedés, s így maga a raciona
litás ne vezetne szelektív előnyösséghez. (Vö. 221. o.) A  racionalitás evolúcióelméleti iga- 
zolhatatlansága mellett az említett filozófusokon kívül sokan mások is érveltek. Lásd újab
ban erről Róbert Nozick, The N atúré o f  R a tion a lity , Princeton, Princeton UP, 1993- Ez 
utóbbival összhangban van az, hogy Garrett-Millikan szerint amennyiben az igazság bár
milyen értelemben kognitív-episztemikus szabálykövetés kérdése, akkor, „mivel végső so
ron e szabályok természetesen nem öltenek explicit formát {these ru les a re ... un expressed  
ru le) , a belső megfigyelés nem adhat fogódzót arra nézve, hogy azok miféle típusú szabályok 
lehetnek”. (345. o.)

68 In Garrett-Millikan, icl. mű, 348. o.
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Következtetések

Nem állítjuk, hogy a proximális és disztális szabályok különbségével sike
rült volna mindazt elérni, amit kitűztünk magunk elé. Mindenekelőtt azért, 
mert e különbség önmagában nehezen vonatkoztatható az emberi raciona
litás fogalmában benne rejlő reflexivitásra vagy tudatosságra. Miközben 
kikerüljük mérlegelés és cselekvés viszonyának kényes kérdését, úgy tűnik, 
mintha minden a genetikailag vezérelt funkciók kérdése lenne. Természe
tesen itt nem lehet célunk az emberi szabadság problémájának vizsgálata, 
mindenesetre láthatólag két alternatíva között mozgunk. Egyfelől döntési 
folyamataink, gyakorlati következtetéseink intencionalitásórsok , másfelől 
cselekvéseink funkcionalitásának. alternatívája adódik. Ha megengedjük a 
„belelátást” döntési folyamatainkba, akkor számot kell vetnünk mindazokkal 
a paradoxonokkal, s következésképpen szkeptikus érvekkel, amelyek 
kérdésessé teszik cselekvéseink racionális megalapozottságát. Láttuk: ha fi
gyelembe vesszük a időt mint primer tényezőt, akkor elkerülhetjük a para
doxonokat. Ez a lépés azonban azzal fenyeget, hogy magát a mérlegelési 
folyamatot mintegy leválasztjuk a cselekvésről, hiszen a jövő diakróniája 
eleve kizárja a tudatba való beemelését. Viszont a racionalitás normatív 
felfogása éppen ezt a problémát látszott megoldani, hiszen az előzetesen 
mérlegelt cselekvéseket csupán a norma közelítéseiként, nem-tökéletes 
megvalósulásaiként tekintette. E normatív racionalitás, úgy tűnt, párhuzam
ba állítható, sőt, akár megfeleltethető az ún. adaptív racionalitásnak.

De épp itt van a bökkenő. Az adaptív racionalitással ugyanis átléptünk 
a funkcionalitás alternatívájába, vagyis mérlegelő folyamataink puszta al
goritmusokká, automatizmusokká válnak, amelyek tudatossága vagy egysze
rűen nem lehetséges, vagy irreleváns a funkcionalitás szempontjából. A 
probléma, úgy véljük, a norma ontológiájában van. Az első esetben a nor
ma etikai normát jelent, s a kérdés úgy merül fel, hogy vannak-e olyan 
etikai kötelezettségek, amelyekhez egy racionális cselekvő alanynak tarta
nia kell magát, vagy amelyeknek a betartása valamiképpen következik racio
nalitásából. A második esetben a normáról m int szelekciós nyomásról beszélünk, 
amelynek alapján bizonyos szabálykövető cselekvések szelektív előnyt biz
tosítanak a cselekvő alanyok számára (fitness).

A kétféle norma szembenállása talán az altruizmus jelenségével repre
zentálható a legjobban. Vita zajlik azt illetően, vajon az evolúciós magyarázat
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megengedi-e egyáltalában az altruista magatartást mint szelektíve előnyős 
magatartást. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy a tisztán etikai megközelítésen 
belül az altruista cselekvés felfogható úgy, mint ami a pár excellence szókratészi 
kérdésre adott problematológiai válasz nem-verbális megfelelője. Mint a 
problematológiai következtetés transzcendálása a M ásik irányában. 
Kétségtelen az is, hogy a kétféle norma szembenállását tekinthetjük úgy is, 
hogy míg az etikai norma lehetővé teszi, sőt, előírja minden cselekvés egye
diségét, addig a szelekciós értelmezés valójában elméleti magyarázat, s mint 
ilyen visszalépést jelent a propozicionalitás felé. Nem szeretnénk itt és most 
bármilyen értelemben állást foglalni, hacsaknem abban az értelemben, hogy 
a magunk részéről kikerülnénk a kétféle felfogás éles szembeállítását. Per
sze mondhatná erre valaki, hogy így egyúttal lemondunk a naturalista per
spektíváról is, ami viszont annyit jelentene, hogy nem sikerült kikerülnünk 
a bevezetőben a szkepticizmussal kapcsolatban felvázolt dilemmát. Nem 
véletlen tehát, hogy maga Lévinas sem a szkepticizmus kiküszöbölése mel
lett érvel, hanem éppen ellenkezőleg: lehetőségének kikerülhetetlenségéről 
beszél. Mégis, talán a Mondás és Mondott szembeállításával, ám ugyanakkor 
egymásra utaltságukkal — ha indirekt módon is, saját nyelvének bevallott 
paradoxalitásával —  megengedi az etika mint egyedi cselekvés (mint 
Mondás) és a norma mint magyarázó elmélet (mint Mondott) összekap
csolását. Ha létezik problematológiai racionalitás, akkor az, úgy véljük, min
denképpen egy efféle kapcsolódás lehetőségére utal.

P
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G r e g o r y  V l a s t o s : S o cra te s . I r o n i s t  a n d  
M o r á l  P h ilo s o p h er . Cambridge, Cam
bridge UP, 1991. 340 o.

Sajátos címet visel Gregory Vlastos kö
tete: S zók ra tész . A z i r o n i s t a  é s  a  m o r á l f i 
lo z ó fu s . A szerző fő célkitűzése, hogy 
Platón életművén belül elválassza a 
köteteim által feltételezett történeti, 
„valós” Szókratészt a már klasszikus pla
tóm tanokat reprezentáló szókratészi a- 
iaktól. Érvelését A „k ét S zók ra tész"  e lm é le t  
fejezetben foglalom össze. Kérdése, va
jon a dialógusok sorozatát olvasva össze
egyeztethető-e a korai művek Szókra- 
tészának életvitele, bölcseleté későbbi 
szerepével? És ha nem, miképpen tud
nánk meghatározni a korai Platón-írá- 
sok által körvonalazott szokatlan gon
dolkodói utat vagy módszert? Komoly 
kihívást jelent, miként értelmezzük az 
azzal járó számtalan különös vonást, csa
varos gondolatmenetet, helyenként a 
színleléssel egyenértékű játékosságot 
vagy az irónia szövetét.

Kiindulva a korai dialógusokban ta
lálható szórványos jegyekből, Vlastos 
szerint Szókratész számára új személyi
ségképet és egy ezzel járó sajátos böl
cseletet kell alkotnunk. E vonások mind
egyike külön is részletes vizsgálatot 
kíván, Vlastos többek között az iróniá
nak, az elenkhosznak, a falláciának, va
lamint a jámborsággal, a boldogság és 
az erény viszonyával kapcsolatos kérdé
seknek szentel egy-egy fejezetet.

A rejtélyes vagy éppen ellentmondá
sos szókratészi állításokat Vlastos sze
rint úgy értelmezhetjük, ha azokat iró
niaként olvassuk. Ha a korban bevett 
értelmet követjük, azt látjuk, hogy az 
e i r ó n  jelzőt eredetileg olyan emberre 
használták, aki szisztematikusan hazug 
vagy kétszínű, és önvédelmező álarc

m ögé b ú jik . íg y  te k in t Szó k ra tészra  
Thraszüm akhosz is, am ikor zz Á lla m b a n  
szokásos e ir ó n e iá já ta .  uta l (33 7a ): „Lám, 
ez az a jól ism ert Szókratész-féle gú n yo 
lódás!” Ez az irónia vádjának  klasszikus 
m egfogalm azása. Thraszüm akhosz itt  
azzal vádolja Szókratészt, hogy az hazu
dik, am ikor azt á llítja , nincsenek saját 
válaszai azokra a kérdésekre, am elyeket 
m ásoknak föltesz. H iszen bizonyosan  
lenniük kell, csak úgy tesz, m intha nem  
lennének, m ert így teret nyer arra, hogy  
lecsapjon a kapott válaszokra, m iközben  
ő m aga véd ve van  m inden lehetséges 
tám adástól.

V iszon t ha kü lönbséget teszünk az 
iró n ia  ó k o ri, i l le tv e  m a h aszn á la to s  
fogalm a k özött, akkor az előző váddal 
szemben V lastost követve azt m ondhat
juk, hogy Szókratészt érdekes m ódon  
éppen egy á j, a m a h aszn á la tos iró 
n ia fo g a lo m  m e g a la p o z ó já n a k  k e ll  
tek in ten ü n k, hiszen ő v o lt  az, aki é le t
fo rm ak én t új é r te lm e t a d o tt an n ak . 
Szókratész iróniája új ta rta lm at hordoz, 
való jában  a lehetséges válaszok  utáni 
kutatás vezérli, és eközben iróniája m ár 
nem a szín lelő m egtévesztésben  m erü l 
ki. A z elhangzott vád jóval inkább a k o 
rabeli szofisták techn ikájára  érvényes. 
M indez a f a l l á c i a  pro b lém ájá t v e ti fel, 
vagyis annak kérdését, vajon Szókratész 
saját érveivel bizonyos esetekben m égis 
tudatosan  fé lrevezeti-e  h a llgató ságát, 
vagy —  hogy fö lm entsük  e vád  aló l —  
o lykor ő is e lk öveth et form ai te k in te t
ben hely te len  k ö vetkeztetések et? (F a l-  
l á d a - fejezet)

M iután Platón látszatra nagyon rossz 
tanárnak ábrázolja, azt gondolhatjuk —  
és ezt tek in thetjük  a m ásik klasszikus 
vádnak  — , hogy Szókratész hozzájá
rulása kim erül beszélgetőpartnerei h itei
nek állandó cáfolásában, m iközben ő

p a s s i m ,  FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 
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m aga sem m it nem tesz hozzá az elm on
dottakhoz. A  tizenöt korai vagy átm e
neti dialógus több m int fele végződik  
zavarral vagy tanácstalansággal, am it a 
görögök aporiám k  hívtak. De a többiben 
is Szókratész gyakran vallja  be tudatlan
ságát, és egyetlen esetben sem tám aszt
ja alá az itt kapott pozitív eredm ényeket 
egy te ljesnek  m ondható (m orális) e l
m élettel. Tisztázandó tehát, m ilyen fel
tételek  m ellett tek in thetjük  Szókratész 
tevékenységét nemes és eredm ényekre is 
vezető eljárásnak.

U gyanakkor, ha a dialógusokat ele
mezzük, eg yú tta l azt is figyelem be kell 
vennünk, hogy íro tt szövegekkel van  
d o lg u n k , a m e ly e k  m in d en  ese tb en  
értelm ezésre szorulnak. Elsősorban arra  
szeretném  felhívni a figyelm et, hogy az 
ironikus olvasat m indig egy értelm ezés 
eredm énye. Az értelm ezés kényszerére 
talán a leginkább kifejező példa a Védő- 
beszédben. ta lálható  (21a): a delphoi jós
latra  gondolok. E jóslat értelm ezése sze
rintem  több szem pontból is példaértékű. 
Szókratész itt m agához igazítja a jóslat 
szavait, és így lá tja  követhetőnek az is
tentől elrendelt küldetését. A z első olva
sat tehát az övé. Itt jelenti be a korai 
dialógusok szókratészi álláspontjának a- 
lap tételét, m ely szerint egyáltalán nem  
tud róla, hogy akár csak valam ennyire  
is bölcs lenne. Sokak szerint ez egyike a 
híres szókratészi paradoxonoknak. Pon
tosabban paradoxonként is o lvasható  
Szókratész k övetkező  állítása : tud ja, 
hogy nem tud semmit. Ironikus olvasatát 
is adhatjuk: V lastos szerint ez „komplex 
irónia”, az irónia legösszetettebb típ u 
sának paradigm atikus esete. De ezzel 
m ég nem  m erü lt k i az értelm ezések  
tárháza, hiszen többek között úgy is 
olvashatjuk az adott helyet —  és ez egyi
ke a kom plex irónia két értelm ének — , 
hogy Szókratész azt á llít ja , az ő tu 
dom ánya semmi, vagyis azok elő tt, akik 
rá  m in t va lam ifé le  k ö zvetlen ü l hasz
n osítható  igazságokat átadó tan ító ra
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tekintenek, az ő felajánlható tudom ánya  
tu lajdonképpen semmis.

M ásrészt „egyszerű ” iró n ián ak  is 
tek in thetjük , ha Szókratésznak tudást 
tu lajdonítunk: eszerint tu lajdonképpen  
van  egy (m orális) tudása —  bizonyos 
értelm ezések szerint egy m eghatároz
ható hit-együttese vagy m inim ális on
tológiája (am ely viszont nem  tanítható) 
— , és van  egy tudom ánya is, am ely egy  
tan ítható, átadható m ódszerrel azonos. 
Szókratész ta lán  erre gon d o l, am ikor  
ironizál, m iközben a tan ítandó m ódszer 
szem élyében egy, a legkom olyabban és 
k é r le lh e te t le n ü l v é g ig v it t  e ljá rá ssa l 
azonosul, am elynek  során önm agával 
eg yü tt a m ásikat is végletesen m egkér
dőjelezi, m ajd cáfolat alá veszi, hogy az 
adott esetet szem revételezve a jó élet 
útját kutassa. Ezt nevezi a szakirodalom  
elenkhoszmüg.}

Az elenkhosz g yak o rla ta  —  vagy  
m ódszere —  szám os k érdést v e t föl. 
Részben V lastosszal szem ben érvelve  
Thom as Brickhouse és N icholas Sm ith  
vették  vizsgálat alá az elenkhosz gyakor
lati eredm ényeit, és azokból következ
te tv e  fe lteh e tő  szerep ein ek  rész letes  
elemzését adják (A z elenkhosz. II.). O lva
satuk az aporia lehetséges pozitív hoza- 
dékával vet szám ot: a jó élet kérdésének  
újbóli felvetését, és csak azt, a d ialógu
sokat záró zavar m indig ösztönözni k é
pes. Az elenkhosznak eszerint az a cél
kitűzése, hogy általánosan alkalm azható  
e rk ö lc s i ig a z sá g o k a t h o zzo n  lé t r e ,  
miközben sorozatos ellenőrzések induk
tív  eredm ényeire tám aszkodik. Szókra
tész saját nézeteinek szükségszerűsége 
m ellett ily m ódon induktív  evidenciát 
n yerh et, és azt ezek u tán  a lk a lm a z-  
hatónak  tek in th eti m ásokra nézve is.

pa ssim

1 Noha maga Szókratész nem használ
ja ezt a terminust, és nem is nevezi meg mód
szerét. Olyasmiket állít magáról, mint hogy 
„kutat", „keres”, „vizsgálgat”, „tanulmá
nyoz" vagy „kérdez".

Könyvszemle



I. 1.(1999) Könyvszemle 95

Célja végeredm ényben a cselekedetekre 
von atkozó  helyes ítélés képességének  
megszerzése.

V égül az összes Szókratészhoz k ö t
hető bölcseleti vonással kapcsolatos az a 
döntő jelentőségű problém akör is, m i
lyen  fajtájú , m it je len t és m it hordoz 
Szókratésznak a saját eljárásával kapcso
latos tudása: sejthető, hogy kizárólag  
erkölcsi —  vagyis nem m etafizikai —  
k érd ések  á lta l v e z é re lt  k u ta tá sá h o z  
szám ára egy egyedi típusú tudásfogal
m at kell körvon alazn u n k. Szókratész  
módszere sem a tekhné szakértelem m el, 
sem a tudom ány dem onstrációval kap
csolatos fogalm aival nem írható le. Az 
elenkhosz gyakorlatából fe ltételezhető  
korai tudáselm élete nem ism eretelm éle
ti. K uta tó  és ellenőrző eljárása révén nem  
bizonyosságot, hanem  mások esetében 
definíciók adására képes m egbízható
ságot (W oodruff), saját kutatására nézve 
pedig „erkölcsi bizonyosságot” (Viastos) 
keres. A  Szókratésznak tu lajdonítható, 
illetve nem tulajdonítható, az általa elis
m ertk én t kezelt, ille tve  m egtagad ott 
tudás típusait Paul W o o d ru ff tárta  fel, 
így egy fejezet erejéig az ő tanulm ányára  
is ki kell térnem  {Tekhné-fejezet).

Ú gy gondolom , e kérdések k ö rü l
járásával —  valam int a Platónhoz képest 
külső evidenciák bevonásával —  V ias
tos bölcseleti vonások olyan összefüggő 
térségét körvonalazta, hogy joggal gon 
dolhatjuk, általa valóban a „korai” Szók
ratész m egkülönböztetett gondolkodói 
arcképét kapjuk meg. Végül, im m ár csak 
függelékként, ezt a képet a tágabban  
v e tt  szépirodalom  felől is m egközelít
hetjük, és tovább finom íthatjuk a  S z ó k r a 

tész} dialógus m int m űfaj által előre m eg
határozott jegyek vizsgálatával (M ihail 
B ahtyinnak a m űfaj karneváli gyökerei
ről fo ly ta to tt kutatásait követve).

1. A „két Szókratész” elmélet: a ko
ra i dialógusok Szókratész-képe

G rego ry V iastos szerint két Szókratész- 
ró l b eszé lh e tü n k . A  p la tó n i é le tm ű  
k ü lön bö ző  részeiben  k ét e lté rő , sőt, 
egym ásnak e llen tm ondó filozófus vise
li ugyanazon szem ély nevét. M áskép
pen fogalm azva, m eg kell k ü lö n b ö ztet
nünk a fe lteh ető  tö rté n eti Szókratészt 
Platón főszereplőjétől, és ha ezt a p la tó 
ni h agyaték  m entén  —  vagyis a korai 
és a középső  k o rszak  d ia ló g u sa in a k  
sz em b eá llítá sá v a l —  tesszü k , ak k o r  
érvelnünk  is kell m ellette .

Viastos könyvében tíz, két részből álló 
tézist so ro l fö l, am elyek  m in degyik e  
Szókratész egy-egy olyan állítását fogal
m azza m eg, m ely egyrészt (A) a korai 
periódus által m egjelenített Szókratészé, 
m int am ely kizárólag  a korai m űvekben  
jelentkezik, másrészt (B) a középső (és 
kései) korszakban ábrázolt Szókratészé, 
m int amely kizárólag  a középső (és kései) 
korszak műveiben jelentkezik. (47 -49 - o.) 
Számos hasonló típusú követelm énypárt 
lehetne m ég fölállítani, de V iastos az á l
tala m egadottak közül is csak az érvelése 
számára leginkább perdöntőket tárgyal
ja. Ezek a következők:

IA. A  korai dialógusok Szókratésza  
kizárólagosan erkölcsfilozófus.

IB. A  középső korszak á lta l m egje
le n íte tt Szókratész erkölcsfilozófus és 
en c ik lo p é d ik u s  fi lo z ó fia i tu d o m á n y  
m űvelője (m etafizikus, episztem ológus, 
vallásfilozófus, m űvészettudós stb.).

IIB. A  középső korszak á lta l m egje
len íte tt Szókratésznak tekintélyes m e
tafizikai elm élete van  az e lk ü lön ü lten  
létező form ákról és az elkü lönü lt lé lek 
ről, am ely prenatális tudáskészlet darab
jainak összegyűjtése révén tanul.

IIA. A  korai korszak Szókratészának  
nincsen ilyen elm élete.
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IIIA. A  korai korszak Szókratésza  
elenktikusan ku tatja  a tudást, és tartja  
m agát annak elismeréséhez, hogy neki 
sem m iféle tudása nincsen.

IIIB. A  középső korszak Szókraté
sza dem on stratív  tudás u tán k u ta t, és 
m eg van  győződve arró l, hogy m eg
ta lá lja  azt.

A  többi tézist elég a korai korszak  
Szókratészának szem pontjából felsorol
nunk. A  korai m űvek által m egjelenített 
Szókratész (IV.) m it sem tud a középső 
korszakban ábrázolt Szókratész összetett, 
hármas fölépítésű lélekm odelljéről, mely 
összezavarhatná a m orális virtusról v a l
lo tt  korai fe lfogását, és kézenfekvőbb  
m egoldás lenne a m értéktelenség lehe
tetlenségének (a k ra sz ia )  tanánál. A  ko
rai korszak Szókratésza (V .) nem fogott 
kora m atem atikai tudom ányának kidol
gozásába; filozófiai felfogása (VI.) po
pulista; nincs (VII.) kidolgozott filozófia- 
elm élete; hom oerotikus figurája (VIII.) 
nem  m eta fiz ik a i m eg a la p o zo ttság ú ; 
vallása (IX .) gyakorlati, a tettek  során 
realizálódik (az istenség, akinek szolgál, 
személyében és követeléseiben szigorúan 
erkölcsi). A z utolsó tézis szintén kiem elt 
jelentőségű:

X A . A  k o ra i m ű vek b en  m e g je 
len ített Szókratész filozófiai kutatásának  
m ódszere (a) az elenktikus dialógusok
ban adverzatív: erkölcsi igazságot kutat 
m indig az ellenkező vélem ényen álló in- 
terlokútorok  által védelm ezett téziseket 
cáfolva. U gyanez (b) az átm eneti dialó
gusok esetében: a saját m aga által fölállí
to tt és önm agával szem behelyezett tézi
sek ellen érvel.

X B . A  M en őn  és a P h a id ro sz  között 
húzódó időszakban (a) Szókratész egy 
didaktikus filozófus, aki a jóváhagyó in- 
terlokútoroknak kifejti az igazságot. Ezt 
követően metafizikai elm életét (b) a P a r -  
m en id é sz b en  a kritika felkutatásinak szen
teli, m ajd (c) a T b ea it é to s z b u n  kezdetét

veszi az új, „m aietikus” kutatási eljárás 
nyom atékosítása.

V lastos általános érvelése két nagy 
részből áll. Először k im u tatja  a felsorolt 
m egkülönböztető jellem vonások m en
tén, hogy a két korszak szövegcsoport
jai két, egym ással oppozícióba állítható  
filozófiát m utatnak . Érvelése m ásodik  
részében a p latón i korpuszhoz képest 
külső evidenciát (Arisztotelész, M eta f i 
z ik a  10 7 8 b , N ik om ak b o sz i e t ik a  10 9 6 a ,  
X enophón, M em o ra b i l ia  1 .3 .1 ,  1 .4 , és 
m ás tö red ék es u ta láso k a t)  v eze t elő  
következő állítása alátám asztására: azon 
lényegi jegyek  tek in tetéb en , am elyek  
során a korai korszak Szókratészának  
bölcseleté eltér a középsőétől, a t ö r t é n e t i  
(és P la tó n  révén  u tó b b  ú jra a lk o to tt)  
Szókratész az, aki k ife jti saját m ondani
való ját és fö lm u tatja  „m ódszerét”.

H a a kételem ű argum en tu m  e m á
so d ik  rész éb ő l te k in tü n k  v iss z a  az 
elsőre, azt a kézenfekvő, m égis lén ye
ges észrevételt teh etjü k , hogy e külső, 
szórványos tö rté n eti érvekre  azért van  
szükség, m ert az íro tt d ialógusok m in 
den esetben k ö zvetettek . P latón  a d i
alógusok fik tív , a lk o to tt vo ltá ra  h e lye 
zi a han gsú lyt, azok ennek értelm ében  
a filozófiához já ru ln ak  hozzá, és nem  a 
b io g rá fiá h o z  v a g y  az e m lé k e k  á t 
m entéséhez. M indig  azt ad ja  a sa ját 
nevében beszélő szókratészi alak szájá
ba, am iről ő, P la tón , a p ap írra  vetés  
ad ott p illan atáb an  ú gy véli, hogy az 
Szókratész szám ára saját filozófiájának  
k ite r je s z té s e  és m e g v é d é s e  s z e m 
pontjából a leginkább ésszerű m ondani
való lehetne. M ásrészt, bár osztja Szók
ratész a la p ve tő  filo zó fia i m eg g yő ző 
déseit, m indeközben azok központi af- 
firm ációit, tagadásait és m egoko lt h it
követeléseit m égis az önm aga szám ára  
átgondolás céljával veszi elő. E táv la ti  
céllal á llítja  azokat szem be a különböző  
in te r lo k ú to ro k  h a n g já n  m eg szó la ló  
nézetekkel (S zók ra tész  m ó d já n  filozofál),
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és ez az élő gondolati folyam  lehet az 
egyik oka annak, hogy a dialógus m űfa
ját választotta. T ettével P latón nem re
produkálja, hanem  produkálja a szók- 
ratészi filozófiát.

V lastos legerősebb tézise a II.: a ko
rai és a középső korszak Szókratésza  
közötti összeegyeztethetetlen kü lön b 
séget egym agában  e kritériu m  seg ít
ségével is m egalapozhatnánk. A  tézis 
persze hatással van az I. érvényességére 
is: (I .) a k o ra i m ű v e k  S z ó k ra té sz a  
k izá ró la g  m o ra lis ta , (II.) a középső  
korszak Szókratésza az elkülönült formák 
és a lélek  onto lógiai tanával (is) ren 
delkezik.

H a a II. tézis B. részének im ént em 
líte tt két összetevőjét vizsgáljuk, először 
is az m o n d h ató  e l, h o g y  a középső  
korszak kiem elt elm élete a lélekvándor
lásról és annak ontológiai korrelátum á- 
ról, m iszerint m inden tudás velünk szü
le te tt  tudás, csak a Metiónban (81a -c)  
lép be a p latón i életm űbe. Az a tény, 
h ogy m en n yire  idegen  ez a „k o ra i” 
Szókratész egész gondolkodásm ódjától, 
V lastos szerint abból is m egítélhető , a- 
hogy a Kritónbán a lé lekre u ta l (48a): 
„ V a g y  h itv á n y a b b n a k  ta r t ju k  azt, 
bárm i légyen  is ez bennünk, am ivel az 
igazságta lan ságn ak  és az igazságnak  
van  dolga?" A  korai Szókratész számára 
le lk ü n k  nem  m ás, m in t ö n m ag un k , 
„bárm i légyen is ez”, a szem élyre lé lek 
k é n t h iv a tk o z ik , m ik ö zb en  a lé le k  
m ibenlétével kapcsolatos kérdés vagy  
halhatatlanságának bizonyítása az elenk- 
tikus dialógusok során nem m erü l föl. 
A  „középső” Szókratész szám ára, épp 
ellenkezőleg, a lélek testetlensége egy 
hivatalo s teorém a (Phaiclón 79 a -b ), a 
lé lek  születés e lő tti és u táni létezése  
m elle tt pedig u gyan ott d em onstratív  
érvek  lán co la tá t veze ti fö l (7 0 a -7 2 d ,  
7 2 e -7 7 a , 1 0 0 b -10 9 a ) .

A  II. tézis B sz á rn yá n a k  m ásik  
kérdése az ontológiára, vagyis P latón  
ideatanára vonatkozik. Az a tény, hogy

a korai és a középső korszak Szókra- 
tészának ideákról v a llo tt fölfogása o ly
annyira élesen szem beállítható, k o rán t
sem nyilvánvaló. V lastos hosszabban ér
vel em elle tt. A  „korai” Szókratész ei- 
doszról vagy ideáról va llo tt fölfogását 
csak m űködésében é rth etjü k  m eg. Ez 
nála k izáró lag  defin iáló  tevék en ység , 
csak akkor em líti a form ákat, am ikor a 
„Mi a Fform a)?” kérdésére adható választ 
követi nyomon. A z Euthl/phrónban fogal
m azza m eg e kérdés helyes m egválaszo
lásának két fe ltételét:

1. A  definiens a definiendum  alá eső 
összes példa esetében igaz kell legyen.

Szókratész kérdése, mi van, ha az 
F  „nem ugyanaz” m inden dolognál, ami 
F, azaz m inden dolognál, am i az „F" 
nevezetű tulajdonsággal rendelkezik (Eu- 
thiiphrón 5d).

2. A  definiens föl kell fedje annak  
o k á t, m itő l lesz  v a la m e ly  d o lo g  a 
definiendum  egy esete.

A  „Mi az F ? ” kérdésére adott helyes 
válasznak azt kell m egállapítania, m i az 
a bizonyos dolog, „am itő l” („am inek  
köszönhetően”, „ami á lta l”, „am ivel”) 
valam i F  (Euthüphrón 6d-e).

M indez V lastos szerint a következő  
problém át veti fel. H a elfogadjuk, hogy  
e k é t fe lté te l m e g ta lá lh a tó  a k o ra i  
Szókratésznál, akkor ezáltal egy szilárd  
ontológiai e lkötelezettséget tu la jd o n í
tunk neki. Hiszen ezzel Szókratész azt 
akarja  m ondani, hogy nem csak olyan  
tér-időbeli dolgok léteznek, m int például 
szem élyek és esem ények, hanem  más t í
pusú en titáso k  is, am elyek  azonosító  
fe lté te le i v iszo n t fe ltű n ő e n  e lté rő e k , 
m iután azok „ugyanazok” nem  ugyana
zon szem élyek és cselekedetek esetében: 
az igazság ugyanaz kü lön bö ző  eg yé
neknél és előfordulásoknál, valós m ind
eg yik ü k n é l, de m ásk én t va ló s , m in t
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am elyek esetében valós, valósága pusz
tán azon ténynél fogva evidens, hogy 
té ren  és időn  jó v a l tú l k ite r je sz te tt  
történésekben  ön-azonosként p éldáz
ható. Ennek értelm ében ha az igazságot 
csak eg yetlen  esetben is helyesen ha
tározzuk m eg, a definiens igaz lesz a va 
laha vo lt vagy leendő igazság m inden e- 
setére nézve.

A  tén y , h ogy létezn ek  ilyen  erős 
fe ltételnek m egfelelő dolgok, egy rész
leges ontológiával jár, amely V lastos sze
rint is határozottan rögzült a korai Szók
ratész beszédében és gondolkodásában. 
Ezzel az ontológiával tehát rendelkezik. 
A  kérdés m ost m ár az, rendelkezhet-e 
vele anélkül, hogy m eghamisítaná az IA. 
tézist, m ely szerint ő csak egy m oralis
ta, és nem  m etafizikus vagy ontologis- 
ta? R endelkezhet va lak i úgy egy on
tológiával, hogy m indeközben ne lenne 
ontologista? V lastos szerint igen, miután  
különbséget tehetünk aközött, am ikor 
va lak in ek  bizonyos h itei vann ak  arra  
nézve, ami adott, illetve am ikor valaki e 
hitekre nézve erélyes reflexiót is m eg
követel. A z utóbbit nevezhetjük szerinte 
ontologistának. A  korai Szókratész nem  
kérdez rá a form ák létére, tényként ke
zeli azt. V iszont ez az elm énktől füg
getlen  fizikai világ létezésébe vetett hit, 
am ely az anyagi ob jektum ok lényegi 
azonosságán és adott időszakokra m ért 
változatlan  folytonosságán alapul, bár
m ely ontológiában alapelem  lehet. Ez 
egy olyan m inim ális ontológia —  egé
szíthetjük ki V lastos m egfogalm azását 
— , am ely m inden résztvevőtől a pár
beszédbe lépés értelmességéhez szükség
szerűen elvárható. Ám  Szókratész élénk - 
tikus vizsgálódásainak nem a reflexió a 
célja, sohasem teszi kutatás tárgyává a 
form ák azon általános jegyeit, am elyek  
szisztem atikusan m egkülönböztethetik  
azokat a nem -form áktól. Egyszjer sem 
teszi fel a kérdést, „Mi a form a?”, inkább  
olyan dolgok foglalkoztatják, m int hogy 
„Mi a jám borság form ája?”. Soha nem

fog lalkozik  a form ák m in t do lgok  lé té 
vel, hanem  valóságukra alapoz, anélkül, 
hogy bárm ifé le to váb b i alátám asztást 
adna. Ezért V lastos szerin t fo rm aelm é
letet —  m ondjuk a középső korszak on 
to lógiájának  egy m ó d o síto tt részletét 
—  tulajdonítanunk neki önkényes és in 
d okolatlan  lépés lenne. A  form ák va ló 
ságába v e te tt szókratészi h it a legkevés
bé sem evidencia arra  nézve, hogy egy  
ilyen elmélettel rendelkezne.

A  fo rm ák  léte  a középső korszak  
szám ára viszont m ár erősen v ita th a tó  
tézissé vá lt. A z Allamb&n (596a ) foga
lom  alá foglalásnak nevezi, a Phaidón- 
ban (100b ) tételnek, vagyis hipotézisnek. 
Ha egy adott propozícióról m int h ipoté
zisről beszélünk, akkor az ebben a k on 
textusban azt jelenti, hogy azt m int egy 
kim ondatlan premisszát kezeljük a belőle 
kibontakozó érvelés során , m iközben  
cé lu n k  e t tő l fo g va  nem  ig azság u n k  
próbára tétele, hanem  pusztán annak  
dem onstrálása, mi következne abból, ha  
az a prem issza igaz lenne. A  fo rm ák  
létének állításába P latón  utóbb új ta r
ta lm at v itt : az erkölcsi nézeteltérések  
m egszüntetésének egyetlen  m ódja sze
rinte m eggyőzni a sokaságot, hogy v á l
toztasson ontológiai hitein, azaz szisz- 
tem atikus m agyarázatába kezdeni an 
nak, amit a korai Szókratész sohasem tett 
volna meg.

A  másik kiem elt jelentőségű vlastosi 
m egkülönböztető érv a III. tézis, vagyis a 
tudás P latóntól oly idegen szókratészi 
tagadása:

Szókratész védőbeszéde 2 lb  és d: „M ert 
annyi bizonyos: én m agam  eg yálta lán  
nem tudok róla, hogy akár nagyon, akár 
csak v a la m en n y ire  is bölcs len n ék ... 
M ert valószínű  ugyan, hogy egyikünk  
sem tud sem m i szépet és jó t, csakhogy  
ő azt vé li, hogy tud , noha nem  tud, én 
viszont, m in t ahogy nem  tudok, nem  
is vélem  azt, hogy tu d o k .” (D evecseri 
G áb or fordítása)
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Ez Vlastos olvasatában egy kom plex  
irónia, vagyis egy olyan állítás, am elyet 
bizonyos értelem ben igaznak szántak, 
m ás é rte le m b e n  v isz o n t h am isn ak . 
M indehhez szerinte három  észrevételt 
fűzhetünk. Először is, e tagadást P latón  
szerint m in t Szókratész egyik  legszigo
rúbb  á llításá t széles körben ism erték. 
M int lá ttu k , a szofista Thraszüm akhosz 
is ebben az értelem ben tek in ti a tagadó  
S zó k ra tészt m inden  fe le le te t m eg ta 
gadónak, és viselkedésére nézve szín
lelőnek. M ásodszor, P latón  soha nem  
hozza Szókratészt olyan helyzetbe, hogy 
az m egm agyarázni kényszerüljön, p on
tosan m it is ért e tagadás alatt. Ez m eg
fe le l az I. tézis k ité te lé n e k : a k ora i 
Szókratész sohasem  teszi fe l a „Mi a 
tu d ás?” kérdését. Szókratész kizárólag  
e g y e t le n  k é rd é sk ö r  m e n té n  k u ta t :  
„M ik én t k e llen e  é ln ü n k ?” H arm ad 
részt, és ez a leg inkább  paradoxális as
p e k tu s , a ta g a d ás  eg y  te lje ss é g g e l  
egyedülálló, páratlan jeggyel jár együtt: 
a Gorgiasz során Szókratész azt egy m in
den sz em p o n tb ó l sikeres e len k tik u s  
argum entum  konklúziójában jelenti ki, 
ah o l e lő ző leg  sa já t téz isé t a le h e tő  
legvilágosabban, „vaserejű és legyőzhe
te tle n ” okokkal b izonyításra v itte . T e
hát „nem beszélhettek e tárgyró l helye
sen, ha nem  azt m ondjátok , am it én”. 
Á m  ezt k ö v e tő en  m égsem  fe le jt i  el 
m egjegyezni: „Én tudniillik , hogy m in- 
dig ugyanazt ism ételjem , valóban nem  
tudom , mi it t  az igazság ...” A  tudás 
tagadását Szókratész tehát azon a p o n 
ton erősíti meg újra, ahol olyan eviden
ciát hozott lé tre , am ely éppen hogy cá
folni látszik az előbbit. A  Tbeaitétoszban 
(18 7 a )  a dialógus hasonló pontján ilyen  
ellenirányú m egerősítés m ár nem hang
zik el. Szók ratész fe ltesz i a tudással 
kapcsolatos „Mi az F ?"  kérdését, és nem  
ta lá l rá választ. De m iközben k ijelenti, 
nem tud ja, mi a tudás, korábbi átfogó  
term inusaival m ár nem  ism étli m eg a 
tudatlanság  fogadalm át.

A  korai és a középső korszak Szók- 
ratész-alakjának elkülönítésére szánt III. 
vlastosi érv tehát a szókratészi tudásnak, 
ille tve e tudás m egtagadásának a fe lve
tésével zárul. K ézenfekvő  tehát, hogy  
m ielőtt az elenkhosz vagy a szókratészi 
irónia vlastosi elemzésének ismertetésébe 
fognék, némi k itérővel tisztázzuk „Pla
tón korai tu dáselm életét”.

2. A tekhné: bizonyosság vagy meg
bízhatóság?

P au l W o o d ru f f  szerin t Szó k ra tész  a 
tudásról egy sor nézetet á llít vagy e l
fogad, és noha sohasem ellenőrzi k riti
kailag vagy fejleszti e lm életté , azokat 
m égis konzisztens eg yü tteskén t é rte l
m ezhetjük, és azt m ondhatjuk, „Platón  
korai tudáselm életét" a lk o tják .3 Ez az 
e lm éle t a tekhnétőA, a sz a k é rte lem rő l 
szól(na), vagyis arra vonatkozik, m it kell 
tudnia egy szakértőnek (m ondjuk egy 
kézm űvesnek vagy a költőknek). Ez az 
elm élet sem m it nem  m ond arró l, m it is 
jelent egy szakértő vagy bárki más ese
tében, hogy tud ja azt, am it tud, vagyis  
nem tek in th etjü k  az ism eretelm élet e- 
gyetlen  válfajának sem. A  korai d ialó
gusokban sem m it nem talá lunk  a tudás 
a lap ja iró l v a g y  a h it ig azo lásáró l, és 
Szókratész k ívül áll az ism eretelm életet 
ösztönző szkeptikus v itán  is. A  szövegek  
a legkevésbé sem akadém ikusak, a k o 
rai filozófusokra nem tartalm aznak  u ta 
lásokat. A  nézet-együttes által hordozott 
alapvető m egkülönböztetés W o o d ru ff  
szerint m indennapi és gyakorlati: a b ár
ki által b irtokolható tudás, ille tve  am a  
tudás között tesz különbséget, am elynek  
esetében szakosodott szakértőkre kell 
tám aszkodnunk.

3 Paul Woodruff, „Plato’s Early Theo- 
ry of Knowledge", in Hugh H. Bensőn (ed.) 
Essays on th e Philosophy o fS o cra tu , New York- 
Oxford, Oxford UP, 1992. 86-106. o.
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A  szkeptikus v ita  és P latón  k ap 
cso la tá ró l W o o d ru ff  a k ö ve tk ező k et  
jegyzi m eg: a korai m űvek , úgy tűn ik , 
egy pro to -szkeptikus program ot veze t
nek elő, vagyis egy sor o lyan  helyzetet 
tarta lm aznak, am elyek Szókratészt úgy  
m u ta tjá k , m in t aki éppen m egcáfol o- 
lyan  em bereket, akik közvetlen ü l vagy  
k ö zve te tten  erősen á llítjá k  tudásukat. 
U g yan ak ko r, m iközben Szókratész a 
tu d ást tag ad ja  vag y  éppen aláássa a 
m ásik  á llítá sá t, ezt nem  azért teszi, 
hogy ezzel az igazság, a bizonyosság  
vagy a kérdéses egyedi tudás a lap ját 
tám adja. V a ló jáb an  a tu d ást á llító  sze
m ély  m egbízhatóságát v izsgálja , egy  
olyan  defin íciót kérve tőle, am ely m in
den k ö rü lm én y kö zö tt m egállja  a he
lyé t. N em  az a fe ladat, hogy m egbi
zonyosodjunk arról, hogy az adott eset
ben társunknak igaza van-e, hanem  az, 
hogy lássuk, va jon  állítása  m inden e- 
setre  nézve érvén yes m arad h at-e . A  
szkeptikusok kérdéséhez ez csak látszó
lag á ll közel.

Az alapvető problém a feltárásában  
W o o d ru ff V lastost követi: noha Szók
ratész őszinte tudása tagadásában, mégis 
azt á llítja  vagy im plikálja, hogy számos 
dolgot tud. W o o d ru ff révén számbave- 
hetjük ezt a tudást, illetve a tudás több
érte lm ű  fog a lm ain ak  e lh a tá ro lásáva l 
m egfelelően fö ltehetjük az azzal kapcso
latos kérdést.

W o o d ru ff  e lső k én t a szókratészi 
tudás á llíto tt , ille tve  tag ad o tt fa jtá it 
különbözteti m eg. M iután ilyet P latón  
nem tett, egy olyan különbséggel kell 
sz o lg á ln u n k , a m e ly e t Szó k ra tészn á l 
pusztán a használatban ism erünk föl. 
Szókratész a „tud” igét különböző a lkal
m ak során eltérő m ódon használja. B i
zonyos területeken erős és összetett isme
rete lm életi k rité riu m ot alkalm az, m i
közben m áshol a tudás kifejezését a m in
dennapi nyelvnek megfelelően használja. 
Egyrészt m ások tudatlanságát a tudás
ról á lta la  dogm atikusan va llo tt tézis —

aki tud , az defin íciót tud  —  alap ján  
d em o n strá lja . M ásrészt v iszo n t sa ját 
érvelése során több  ízben m egkérdő-  
je lezetlenü l az erényre m int tudásra h i
va tk o z ik . T eh át nem  u g ya n a zo k a t a 
tu d á s ra  v o n a tk o z ó  sz ig o rú  sz a b v á 
nyokat használja m inden esetben, és a 
különböző szabványok  eltérő  m u n k a
koncepciókat takarnak. Azonos dologra  
vo n atk o zó  és azonos ere jű  b izon yos
ságra —  erkölcsi íté le tek  egy bizonyos 
fa jtá jú  cse lek ed etrő l —  e lté rő  episz- 
te m ik u s  s z a b v á n y t  a lk a lm a z : E u - 
th ü p h ró n  tu d ásán ak  b izo n yo sság ára  
nézve (aki szerint jám b or dolog elíté ln i 
a b ű n ö st)  a já m b o rsá g  d e fin íc ió já t  
követeli m eg (4e -5d ), m íg a Védőbeszéd- 
ben az isteneknek va ló  engedetlenség  
rossz vo lta  bizonyosságát az élet u táni 
halál bizonytalan h iteivel történő össze
vetéssel n yom atékosítja  (29b ). V agyis  
W o o d ru ff  szerint az a legvalószínűbb  
hipotézis, hogy Szókratész a haszn álat
ban két eltérő  tudáselm életet különböz
tet m eg (eg yü tt azok e lté rő  ism eret- 
elm életi szabványaival).

V lastos szerint ilyen különbség léte
zik: am it Szókratész tagad, az egy erős, 
a tekhné értelm ében ve tt bizonyos tudás, 
m íg am it tudásként á llít, az egy gyenge  
értelem ben ve tt tudás: az a tudás, am ely 
az elenkhosz révén igazolható. E m eg
különböztetés W o o d ru ff  szerint számos 
nehézséget hordoz (az elenkhosz nem  
tek inthető  episztem ikus igazolásnak; az 
álta la  elért tudás legfeljebb ellenőrzött 
igaz hit lehet; a definíciók nem adhat
nak bizonyosságot stb.), ezért a k ö vet
kezőképpen  fog alm azza ú jra  V lasto s  
állítását: am it Szókratész tagad, az a 
szakértelem egy fajtája, am it viszont állít 
vagy m ásoknak m egenged, ahhoz nem  
szükségesek sem szakértői, sem m ásm i
lyen  szabványok  (Védőbeszéd 29 b ) . A  
Védőbeszédben teszi nyilvánvalóvá, hogy  
am it tag ad , az a sz ak é rte lem : nincs 
bölcsessége (szopbia), i l le tv e  tu d ása  
(episztémé), és e k ife jezések  fö lcse ré l-
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hetően használhatóak a tekhnével, m ely- 
lye l ő a szakértői tudást, a jártasságot 
fejezi ki. A  szakértelem elm életét Szók
ratész az em berek jártasságukra vonat
kozó á llítá sa in a k  m egsem m isítésére  
használja. A  nem -szakértelem  elm életét 
viszont mi, olvasók használjuk arra, hogy 
értelmessé tegyük azt a tudást, am elyet 
Szókratész egyértelm űen  fe lm u tat, és 
am elyet néha másoknál is megállapít. A  
szakértelem az általánosan vett szakmai 
jártasságokat foglalja m agába, a nem 
szakértelem  pedig azt az egyéni emberi 
tudást, am elyet Szókratész az erénnyel, 
vagyis az egyén saját episztemikus kor
látainak megértésével hoz kapcsolatba. Ez 
utóbbi lesz az alapja annak a gyakorlat
nak, amelynek során Szókratész kikérdezi 
és erényre buzdítja az embereket.

E fogalmak kitüntetetten a korai dia
lógusokra vonatkozó terminus techniku
sok. Szakértelem m el szakosodott szak
m abelinek kell bírnia, olyan m értékben, 
hogy bízhassunk benne a szám unkra  
hozott döntései során. A  szókratészi 
nem -szakértelem  elm élete homályosabb. 
T udjuk, hogy használ egy ilyen elm éle
tet, m iután azt m ondja, tud bizonyos 
dolgokat, anélkül, hogy szakértő lenne, 
ám m iután elm életében  nem tám asz
kodik érvekre, kevés alapunk van arra, 
hogy m eghatározott nézetet tu la jdo nít
sunk neki erről. Míg arra használ érveket 
—  az elenkhosz egy válfa ját — , hogy 
k rité riu m o k k a l teszte lje  az em berek  
szakértelem re vonatkozó állításait, ad
dig a nem -szakértelm et sohasem állítja  
ilyen kérdés középpontjába, az elenkhosz 
során használja, rám utat, de egy ilyen  
típusú átlagos tudásnak nincs is szüksége 
az előbbihez hasonlatos alátám asztásra.

A  szakértelem  tesztelésére használt 
szabványokon W o o d ru ff szerint egy sa
játos kettősség fut végig. Szókratész az 
átlagos szakértelm et m egkülönbözteti a 
nem átlagos szakértelem től, és az u tób 
bit az erények tanítójánál, a politikusok
nál vagy a k ö ltők né l keresi. A  Védő

beszédben kettős értelem ben használja a 
szakértelem  kifejezését, am ikor a k ö l
tőknek a kézm űveseknél magasabb szab
ványokat szab meg. A zok a mesterségek, 
amelyek szakstátuszt kapnak, szerények, 
ezeket nevezi W o o d ru ff alárendelt tekh- 
néknek; Szókratész saját szűkebben v e tt  
elm életét a többi, nagybetűs Tekhnére  
alkalm azza.

A z a lá rend e lt tekh n ék  esetében a 
szabványok olyan  átlagosak  és jó l is
m ertek, m int m ondjuk egy d oktori d ip
lom a. Elégséges fe ltételek: végzettség, 
sikeresség; szükséges fe lté te lek : ta n ít
hatóság, szakosodás és teljesség.

M inden tekhnének jóra kell vezetnie 
(ahol a jó definíciója m egadható, és a lkal
m azható a cáfolatra), em ellett m agában  
a d e k v á tn a k  k e ll  le n n ie . S z ó k ra té sz  
m eghatározását az adekvát jelző kü lön
bözteti meg az episztemológusétól. Több  
szempontból is: a szakértelemnek egzakt
nak kell lennie, és nem bizonyosnak. Eu- 
thü ph rón  esetében p éld áu l nem  az a 
veszély, hogy kiinduló ítélete (bíróság elé 
állítani apját) helytelennek bizonyulhat, 
hanem az, hogy helyesként összeegyez
te th e tő  leh e t egy e lle n té tes  íté le tte l  
(hiszen az egyik isten elő tt a cselekedet 
jámbor, viszont a másik elő tt nem). Ám  
ha egyetlen ellentétes ítélet sem cáfolja 
Euthüphrónt, még mindig nem szakértő, 
amíg a jám borságról adott beszámolója a 
jám borság lén yegét nem  tarta lm azza  
(EuthüphrónW ab). Ez a k ö ve te lm én y  
tú lm e g y  m in den en , am it egy ep isz- 
tem ológus m egkövetelhet a bizonyosság 
érdekében, de helyén való  a szaké rte
lem re alkalm azva. E uthüphrónt olyan  
tudás érdekében kérdezték ki, am elyre  
m ások tám aszkodhatnak, ezért annak  
nem egyszerűen igaznak kell lennie, és 
nem is csak bizonyosnak, hanem  m a
radékta lanu l átvih etőn ek  b árm ekkora  
számú szituációra.

A  szakosodott tudást, vagyis az a lá
rendelt tekhnét véve alapul W o o d ru ff  
révén a következőt m ondhatjuk  a tudás
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szókratészi tagadásáról: a későbbi P lafon
hoz képest Szókratész valóban nem ren
delkezik m ég: csalhatatlansággal (.Állam  
4 4 7 e , Theaitétosz 152c , l6 6 d )  és a m eg
győzéssel szem beni e llen állássa l (77- 
maiosz 51c). Ezek lehettek azok a jegyek, 
am elyekre Szókratész a m eg tag ad o tt  
tudás esetében gondolt.

E fe lté te le k  eg yik ére  sincs szü k 
ségünk a bizonyosság érdekében. De e 
fe lté te lek  k ielégítése legalábbis m eg
bízhatóvá tesz, olyan szakértővé, akire 
m ások tám aszkodhatnak.

M ost vegyük  szem ügyre azt, am it 
Szókratész tud. A m it tud, annak eseteit a 
nem -szakértelem  címszava alá sorolhat
juk. Ezek nem tanítható  ism eretek. A  
gyakorlatban  Szókratész számos olyan  
dolgot megenged, amelyet valaki anélkül 
tudhat, hogy annak szakértője lenne. Erre 
nézve nincs általános elm élete, és annak  
sincs gyakorlati értelm e, hogy ellenőrizze 
e tudást. W o o d ru ff öt olyan átfogó kate
góriát állapít meg, amelyek m ellett Szók
ratész láthatóan elkötelezte m agát saját 
m agára vagy másokra nézve (9 9 -10 0 . o.):

(1) Azok az esetek, am elyeket Szók
ratész nyíltan m egkülönböztet a szak
értelem től: minden, amiről azt mondja, 
ő tudja, miközben azt egy olyan kontex
tusban teszi, am elyet a tudás tagadása 
vezérel (főként Védőbeszéd 2 1b 4-5).

(2) Dolgok, amelyekről Szókratész azt 
állítja, azokat ő tudja. Ide tartozik (a) an
nak tudása, hogy ő nem szakértő (Védő- 
beszéd 2\b, 22d), (b) az a morális igazság, 
hogy rossz dolog nem engedelmeskedni 
a jobbnak (Védőbeszéd 29b), végül (c) b i
zonyos m eto d o ló g ia i e lvek  (Gorgiasz 
485e). A  két utóbbi alpont egyes elemei 
a (4) kategóriához is besorolhatók mint 
az elenkhosz preszuppozíciói.

(3) D olgok, am elyekről Szókratész 
azt á llítja , m ások tud ják. Ide sorolható  
a sz a k é rte le m  tu la jd o n lá s a  á tla g o s  
szakem bereknek  (Védőbeszéd 22d ), i l
le tve  á llítások  arró l, m it tudnak más 
em b erek  (n em -sz ak érte le m m el). Az

utób b i á llítások  többsége a bölcs tu d a t
lanságának paradoxonjával kapcsolatos 
(Prótagorasz 3 5 7 d-e, Állam  35 l a  és 350c , 
Gorgiasz 5 12b ).

(4) Az elenkhosz preszuppozíciói, 
am iko r az d e m o n stra tív . Szó k ra tész  
időnként az elenkhoszt bizonyos k ö ve t
kezm én yek  fe lm u ta tá sá ra  h aszn á lja . 
A m ik o r ez tö rtén ik , tu d n i véli, hogy a 
m etodológiai e lvek  és a prem isszák he
lyesek. Ezek a következőek: (a) a szak
é rte lem rő l v a llo t t  e lm é le te  (am elye t  
arra használ, hogy m ásokró l k im u tas
sa, hogy azok nem  szakértők), (b) a v i 
ta to tt  tá rg yakk a l kapcsolatos bizonyos 
nézetek (a legszem betűnőbb, hogy m in
den erény jó és nem es), és (c) bizonyos 
példák és e llenpéldák , am elyeket k ö z
ism ertként kezel (példáu l a sp ártaiak  
bátorsága).

(5) A z elenkhosz eredm ényei, am ikor 
az dem onstratív. N egatív  eredm ények  
akkor adódnak, am ikor Szókratész arra 
jut, hogy a válaszsorok közül egy sem utal 
szakértelemre. E következtetéseket kon
textusukban m egalapozottaknak tekinti, 
és a Védőbeszédben úgy hivatkozik negatív 
eredményeire, m int am elyek bizonyítot
tak (22b). Pozitív eredm ényeket nyíltan  
csak a Gorgiasz bán állít (479e , 509a).

Szókratész általában azért állíthatja, 
hogy tud bizonyos dolgokat, m ert nem  
tart fenn magának külön álláspontot, nem  
állít többet m agára nézve, m int bárki 
másra. Tudása az átlagem berek közös je
gye, ahol m indenki tud an n yit, hogy  
bekapcsolódjon az elenkhoszba. Ú gy is 
mondhatnánk, joggal tulajdonítható m in
denkinek egy ehhez szükséges minimális 
ontológia. De ez a közös tudáson alapuló 
védelem  különösen sebezhető az eltérő  
vélem ényekre alapozó szkeptikus m eg
jegyzések  e lő tt. Á m  Szók ratész nem  
fogadná el azt, hogy az egyet nem értés 
előfordulhat, hiszen végső soron az elenk
hosz azt hozza m eg, am iben az em berek  
valóban hisznek. Ez azonban fölveti a tu- 
lajdonítás érvényességének kérdését: a
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beszélgetést m egelőző rejtett, és a m ini
m álishoz képest talán m ár k iterjesztett 
ontológia tu la jdo n lása  m ég nincs m ega
lapozva. Bizonyos választ talán Brick- 
house és Sm ith  elemzése nyújt erre (lásd 
később): az elenkhosz gyakorlása során  
a közös tudás idővel egyre több közösen  
belátott nézettel gyarapodik, am elyeket 
utóbb a közösnek vett minimális ontoló
gia részeinek tekinthetünk.

Az elenkhoszt tüzetesebben bemutató 
következő fejezet felvezetéseként k itér
hetünk W o o d ru ff részbeni V lastos-kri- 
tikájára is. Szókratész néha azért fordul 
az elenkhosz módszeréhez, hogy bizonyít
sa hiteit. Ezek alapján kereshetjük-e az 
elenkhoszban Szókratész tudásának alap
ját? Szókratész kétség kívül azt állítja, 
hitei közül néhányat az elenkhosz során 
b izon y íto tt be (Gorgiasz 4 7 9 e , 509a). 
Vlastos szerint Szókratész minden emberi 
tudást elenktikusan igazolhatónak látott. 
W o o d ru ff számára viszont homályos, mit 
értünk ez esetben igazolhatóságon.

Az elenkhosz szerepe szerinte nem  
az igazolásban m erü l ki, annál jóva l 
szélesebb körű feladatokat lát el. Többek  
között am a hiba ellen véd, hogy másokat 
tekintélynek vegyünk egy olyan ügyben, 
am elyben senki nem  lehet járatosabb  
m áso k n ál. M in t p é ld á u l az erk ö lcsi 
kérdések esetében, ahol az elenkhosz a 
h allgatóságot e kérdésekben zátonyra  
fu tta tja , an élkü l, hogy egy szakértőt 
adna m elléjük. A  hallgatóság tagjainak  
saját re jte tt készleteikhez kell visszafor
dulniuk. És az elenkhosz itt  azt találja, 
h ogy ezek a kész le tek  nem  is o lyan  
szűkösek. U gyanazon érv, am ely lelep
lezte a színlelőket, m ost felfed egy hatá
sos konszenzust önnön erkölcsi premisz- 
száira nézve. O lyan h iteket és tudást tár 
föl, am elyekről b irtokosa soha nem tud
ta, hogy hiszi. Az elenkhosz így azt tárja  
elénk, am it végső soron hiszünk, és ezt 
a h ite t Szókratész, b árm ifé le  m en te 
getőzés n é lk ü l n em -szak érte lem k én t  
kezeli. Ilyen értelem ben e m ódszert a

Menőn bán k ife jte tt, a tudást a feledésből 
visszanyerő elm élet közvetlen forrásának  
is tek in thetjük. W o o d ru ff  szerint tehát 
a feltárás, és nem az igazolás az elenkhosz 
pozitív hozadéka.

3■ Az elenkhosz. 1.: Gorgiasz — Eu- 
thüdémosz — Menőn

De m it is mond V lastos az elenkhoszról? 
A  m ódszer, am ellyel Szókratész m agát 
és m ásokat vizsgálat alá ve tt, és am elyet 
Vlastos a szakirodalommal egyetértésben  
elenkhosznak, vagyis „cáfolatnak” hív, 
az A risztotelész által peirasztikusnak e l
nevezett érvelési form ával azonosítható: 
egy tézis ak k o r és csak ak k o r k e rü lt  
m egcáfolásra, ha negációja a válaszoló  
saját h iteiből le tt  levezetve, vagyis ha  
sa já t h ite ib ő l k iin d u lv a  c á fo lju k  őt 
(Szofisztikns cáfolatok 165b ). Az egyetlen  
követelm ény, am elyet Szókratész a neki 
válaszolókra ró —  azon kívül, hogy rövid  
és lényegbevágó válaszokat adjanak — , 
hogy kizárólag azt m ondják, am it hisz
nek (Gorgiasz 495a).

A  peirasztikus argum entum  Arisz- 
totelésznál a d ialektikusát egészíti ki; 
világos, Szókratész m iért ta g a d h a tta  
m eg, hogy egyszerre éljen e kételem ű  
érvvel: a tudás m egtagadása nem  enge
di a jó hírű hiteken alapuló dialektikus  
érvelésen, hiszen nem tudhatja, azok iga- 
zak-e. E két érvet A risztotelész eg yü tt 
á ll í t ja  szem b e a h a rm a d ik  é rv e lé s i  
form ával, a dem onstrációval (apodeixisz, 
Topika lOOa-b), am ely leginkább az axi
omatikus geom etria tudom ánya felől é rt
hető m eg, ahol az axióm ák m inden p re 
pozíciónak okot szolgáltatnak. A  szók- 
ratészi elenkhoszban efféle  k étség b e
vo n h ata tlan  v izsgálati term inusoknak  
nincs helyük. Itt egyetlen vélem ény sem 
kivételezett önm aguk által ism ert elvek  
révén. M inden tézis, ha a beszélő szem é
lyes h iteként sorolja elő, kom oly „vizs- 
gálgatás" tárg yává  lesz.
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A z elenktikus m ódszerből m int a 
peirasztikus érvelés gyakorlatából V las- 
tos szerint négy dolog következik. ( 1 1 3 -  
1 1 4 .  o.) Először is, a m ódszer adverza- 
tív, a m indenkori in terlokútor válaszait 
vizsgálva a m egbúvó ellentétes értelm et 
keresi, m iközben a kérdésről adható sa
já t vá laszait m egtagad ja. M ásodszor, 
Szókratész célja nem abban m erül ki, 
hogy az in terlokúto r önnön tudásával 
kapcsolatos hamis m agabiztosságát fö l
tárja  és m egsem m isítse, hanem  az igaz
ság kutatását k ívánja biztosítani. H a te
hát Szókratész azt e m ódszerrel akarja 
föllelni, m iközben azt vallja, hogy ő nem  
tud sem m it, akkor az igazságot az in- 
terlokútorb ó l kell előcsalnia, az in ter- 
lokútorai á lta l igaznak elfogadott pre
m isszákból kell azt levezetnie. H a inter- 
lo k ú to ra  m egtagad ja az „Azt m ondd, 
am it hiszel” stratégiai szabály betartását, 
Szókratész érvelő módszere m egfenek
lik. H arm adszor, m iután Szókratész e l
fogadta, hogy e m ódszerrel ku tatja  az 
igazságot, egy igen erős előfeltétellel kell 
élnie, am elyet sohasem állíthat, hiszen 
ha állítaná, nem lenne abban a helyzet
ben, hogy meg is védje azt: eszerint m in
den hamis állításuk m ellett interlokúto- 
rai saját hitrendszereikben m indig kell, 
hogy hordozzanak valahol igaz hiteket 
is, o lyan  igaz h itek et, am elyek közül 
m indegyik tartalm azza hamis változata  
negációját. V égül, negyedszer, m indeb
ből az következik, hogy az elenkhosz egy 
olyan igazságkereső eszköz, am ely nem  
nyújt bizonyosságot, hiszen egy olyan  
fe ltéte lt követ —  m iszerint m indenkit, 
aki hamis erkölcsi h itet véd, az elenk
tikus érvelésben m indig inkonziszten
ciával vádo lhatunk  — , am elyre Szók
ratész legfeljebb aján lott, legjobb eset
ben induktív evidenciát tud biztosítani. 
A z in d u ktív , ám bizonyossággal nem  
szolgáló evidencia itt a következő ténnyel 
azonos: saját tapasztalatában igaznak  
bizonyult az, hogy bárm ikor érvelt egy 
szerinte hamis tézist védelm ező in ter-

lokú torra l szem ben, m indig elérte azt, 
hogy m eggyőzze őt az á lta la  igaznak  
ta rto tt, az a d o tt ham isnak bizonyuló  
tézis n egáció já t ta rta lm a z ó  h it e lfo 
gadásáról.

A  bizonyosság két fa jtá já t kell V las- 
tos alapján hangsúlyosan elkülönítenünk  
—  azzal egyetértésben, hogy Szókratész 
tudás utáni kutatása kizárólagosan a 
morális kérdések területére összpontosít 
— : az ism eretelm életi bizonyosság köve
telm ényét meg kell különböztetnünk az 
egészen más értelm ű bizonyosságot hor
dozó „erkölcsi b izonyosság” eseteitő l. 
( 2 6 9 -2 7 1 .  o.) A z erkölcsi vá ltozat a b i
zonyosság egy sajátos értelm ére m utat 
rá, am elynek során bizonyosságunk arra  
szolgál, hogy igazolva lássuk m agunkat 
abban, hogy m eggyőződésünk szerint 
cselekedjünk. Az a tudás, am elyre m in
d ennapi cse lek ed e te in k et a lap ozzu k , 
nem kell, hogy m egfe le ljen  az episz- 
tem ikus b izonyosság n agyon  szigorú  
fe lté te lé n e k , a m e ly  a c s e le k e d e te k  
fe lté te lek én t b én ító  e rő ve l já rh a t. A  
cselekedetek m eghozatalának erkölcsi 
bizonyosságára nézve az evidenciánk  
leg inkább az lehet, hogy a cselekedet 
m egtételekor sem m i kétségünk nincs a 
tekintetben, hogy azt valam i tiltaná, más 
szóval, am ikor több hasznunk származik 
abból, ha valószínűsíthetősége, m int ha 
tiltása szerint cselekszünk. Szókratész a 
m aga által elért erkölcsi elvek szerint élt. 
Episztemikus bizonyossággal nem ren
delkezett, elveinek b izonyítéka e lenk
tikus: szám talan elenktikus érv során e l
lenőrizte azokat, és m indig igaznak b i
zonyultak. Ez a módszer m enthetetlenül 
esendő. De m ég így is ez a leg jobb az 
álta la  ism ert igazságot kereső és azt el
lenőrizni képes eljárások közül. B árm ely  
a ltern atívá ja  erkölcsi tévedés veszélyé
vel fenyegethetett. Ezek szerint Szók
ratész erkölcsileg igazoltan élt módszere 
gyüm ölcseit követve.

M it kezdjünk tehát azzal a ténnyel 
—  teszi fel V lastos a kérdést — , hogy
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ezt a m ódszert, am elyre a Gorgiaszig 
bezárólag rábízta m agát, Szókratész —  
vagyis P latón —  az Euthiidémoszb&n el
veti, hogy végül a AIr»fl»ban m ár teljes 
fegyverzetében egy új Szókratész lépjen  
színre? A z elenkhosz elvetésének m agya
rázatára vagy igazolására P latón nem  
tesz erőfeszítéseket, m eg sem em líti, 
pusztán dram atikai eszközökkel jelzi azt, 
m iközben Szókratész kritikai erejét m ár 
csakis saját propozíciói ellen fordítja, és 
kizárólag önm agát vizsgálja.

A  változás jegyeit hordozó Euthüdé- 
moszbisí P latón  a lá togató  szofistákat 
olyan erőszakos és felelőtlen erisztikusok 
alakjában ábrázolja, ahol Szókratész le 
h e te t le n n e k  ta lá l ja ,  h o g y  a z o k k a l 
bárm iféle kom olyabb érv m entén v itá 
ba bocsátkozzon. Ezt feladva a dialógus 
m indkét részében hátat fordít nekik, és 
m in den  fig y e lm é t az ifjú  K lin ia szra  
fo rd ítja , aki csüng ajkain. Első ízben  
láth atju k  tehát a platóni korpusz során 
Szókratészt egy olyan helyzetben, ahol 
b ö lc s e lk e d é s é t  eg y  o ly a n  d ia ló g u s  
form ájában zúdítja interlokútorára, ahol 
azt a benne re jlő  m on ológn ak  m eg 
felelően nem -elenktikus m ódon fejti ki. 
Persze a Gorgiasz során is bőven ta lá l
k ozh attun k  az e lenktikus dialóguson  
belül hasonló beszédekkel, ám az Eu- 
thiidémosz során ez m ár az adverzatív érv 
helyét foglalja el.

S zó k ra tész  a G orgiasz  bán  beszél 
először a geom etrikusok stílusában, pon
tosabban it t  em líti meg azt e lsőként 
(465b ). P latón ekkor m ár azt szerette 
volna, hogy a kutatók egy olyan deduk
tív  rendszerben egyesüljenek, ahol m in
den racionális érvvel igazolható állítás 
leszárm aztatható olyan premisszákból, 
am elyek „mindenki elő tt nyilvánvalóak”
(Á llam  5 lOd), és egyform án kétségtelen  
vo lto t adnak m inden abból szükségszerű 
következtetéssel levon t konklúziónak. 
K iin d u lv a  abból a fe ltevésb ő l, hogy  
Platón m indig azt adja hőse szájába, amit 
m aga az írás idején gondol, V lastos azt

a következtetést vonja le, hogy Platón  
gondolkodásának ezen a pontján  elm é
ly ü lt  m a te m a tik a i ta n u lm á n y a in a k  
köszönhetően elvesztette az elenktikus  
m ódszerbe v e te tt h itét. K özvetlen  evi
denciánk e hipotézisre nincsen, de V las
tos szerint elég a Menónboz fordulnunk, 
az első olyan dialógushoz, ahol az új ta 
nulm ányok hozadéka a p latón i bölcse
let tartalm ában és m ódszerében valóban  
szabad m eg m u ta tk o zásh o z  ju to t t .  A  
definíció iránti szokásos szókratészi k u 
tatás itt  h o ltp on tra  ju t, vagyis egy te lje
sen új kezdetre van szükség, és P latón  
deus ex machina form ájában bevezeti a 
lélekvándorlás és az anamnézis k ü lön le
ges tanát. Ekkor kerül sor a p latóni éle t
mű legnevezetesebb geom etriai gondo
latm enetére. A  szolga kikérdezése ta r
ta lm az e len ktik u s e lem eket is, ám a 
m egoldás a kor m atem atik a i ism ere
teihez képest egy teljesen új és ism eretlen  
térséget tár föl, geom etriai m egoldása  
van , am ely  e len k tik u san  e lő veze th e-  
tetlen. Szókratésznak közbe kell lépnie: 
kiegészíti a d iagram m ot és berajzolja a 
m egoldást jelentő átm érőt, m ajd csakis 
ezek után a fiú visszaem lékezik a helyes 
válaszra. Ezáltal a geom etrikus felfedezés 
a paradigm atikus „visszaemlékezéssé"  
vált, és a geom etriai tudom ány m inden  
más, így az erkölcs tudom ányának para
digm ájává lépett elő.

A  korai korszakot a Menőn zárja le. 
Itt Szókratész azt dem onstrálja, hogy az 
erény tan ítható, prem isszául pedig az a 
közism ert szókratészi tan szolgál, am ely  
szerint az erény tudom ány. Szókratész  
mind e hipotézis m ellett (87d-89c), mind  
ellene érvel (96d -98c ), és egyik esetben  
sem sikerül visszavezetnie azt az első 
elvekre. M égis az utóbbi kerü l fölénybe, 
hiszen Szókratész végül azzal is m egelég
szik, hogy „a helyes vélem ény sem m ivel 
sem alábbvaló a tudásnál, s nem kevés
bé lesz hasznos is a cselekvés szem 
pontjábó l” (98c), .....tehát az em berek
nem csak a tudás á lta l derék és vá ró -
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suknak hasznos em berek, am ennyiben  
azok, hanem helyes vélem ényük által is’’. 
Ezáltal m egdől az a korábbi alapvető  
egyezm ény, amely szerint „a vizsgálódás 
nélkül való élet nem embernek való élet”, 
és m egnyílik annak perspektívája, hogy 
a nagy töm eg alárendelhető legyen a 
tudással rendelkező elitnek, amely igaz 
h itek k el irán y íth a tja  azokat, anélkül, 
hogy m egengedné számukra annak ku
tatását, m iért is igazak azok a hitek.

4 ■ Az elenkhosz. II.: a négy funkció

V lastos am e lle tt é rve lt, hogy a korai 
Szókratész m ódszere a tekhné összes 
k rité riu m át k ielégíti, m iközben szak
értelm e konzisztens és igaz morális hitek  
álta l vezére lt, m iközben tá rg ya  m eg
határozott: az erkölcs térségében föllelhe
tő igazságok köre. U gyanakkor Szók
ra tész  e lsz ó rt v a llo m á sa i W o o d ru ff  
összegező elemzése szerint is ellentm on
danak ennek az értelmezésnek. A zt Brick- 
house és Sm ith is elismerik, hogy ha a 
módszerszerű tudom ány fogalmának fel
vetéséből indulunk ki, belátható, hogy 
Szókratész „m ódszere” m eghatározott 
eszközeivel minden esetben azonos for
m ájú eredm ényre vezet. Azonban sze
rintük Szókratész eljárása a szakértelem  
egyetlen meghatározó feltételét sem elégí
ti ki, azaz Szókratész minden bizonnyal 
m eg tag ad ta  vo ln a  annak gondolatát, 
hogy ő m esterséget gyakorol.'*

A  m ódszer m inden esetben azonos 
form ájú eredm ényét véve alapul Brick- 
house és Sm ith  egy olyan kérdést tesz 
föl, m ely részben logikai term észetű. Ez 
a kérdés nem az in terlokútor inkonzisz
tens nézeteiből adódó logikai következ
tetés levonásával kapcsolatos, hanem  
annak a lépésnek a m egindoklása körül * 4

” < £.

4 Thomas C. Brickhouse-Nichotas D. 
Smith, P la to ’s Socrales, New York-Oxford, 
Oxford UP, 1994.

forog, m iként lehetséges, hogy ezek után  
az in terlokútor valóban feladja eredeti 
álláspontját, valam int elfogadja az adott 
ham isnak bizonyuló m orális hipotézise 
negációját. A  p ro b lém át a következő  
részletesebb leírással lehet m egvilágítani. 
M eghatározható az elenkhosz, vagyis az 
a logikai szerkezet, m iként lehet beem elt 
premisszák révén a kiinduló h itet m eg
zavaró inkonzisztenciát k im utatn i, va 
g y is , v é lh e tn é n k , an n ak  n eg á c ió já t  
le v e z e tn i .  A z o n b a n  té n y ,  h o g y  az 
inkonzisztenciából bárm ely m ásik p re
m issza ham issága is k ö v e tk e zh e t —  
m iután  azok is igaz/hamis vo ltu k b an  
m eg nem  v iz s g á ltá n  h ip o té z is k é n t  
vise lkednek — , és a döntés csakis az 
adott beszélgetőtárs adott szándékától 
függ. M árpedig azt lá tju k , hogy m ind  
Szókratész, m ind beszélgetőtársai úgy 
cselekednek, m intha a kiindulásként vett 
erkölcsi tá rg yú  h ipotézis cá fo la tán ak  
tényét fogadnák el. V agyis arra  a tényre, 
m iért éppen a kiinduló erkölcsi h it ha
m isságára következtetünk, m iért éppen  
azt adja fel a m indenkori m egzavarodott 
beszélgetőtárs, az érvelés logikai szerke
zetével nem adhatunk választ.

Brickhouse és Sm ith  am ellett é rvel
nek, hogy a problém a m agyarázatáu l az 
elenkhosz konstruktív  funkciója szolgál, 
ám nem a vlastosi értelem ben, vagyis  
sz e r in tü k  e m ó d szer nem  ab b an  az 
értelem ben m ondható k onstruk tívnak, 
hogy egyes elenktikus érveket alkotunk  
a d o tt kérdések  k o n stru k tív  e red m é
nyeinek m egállapítására. A  k o n stru k ti
vizm us egy m ásik, jóval inkább az érve
lések sorozatára összpontosító m egkö
zelítésére van szükség.

Ez a m egközelítés abból a vlastosi 
olvasattal megegyező észrevételből indul 
ki, hogy Szókratész nem pusztán á llítá 
sokat, hanem életeket vizsgál. Szókratész 
nem azt állítja, hogy ellenőrizetlen állítá
sokat nem érdemes elfogadnunk, hanem  
azt hangsúlyozza, hogy e llenőrizetlen  
életet nem érdem es élnünk. A  gond az
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zal a k ö v e te lm é n n y e l k a p c so la tb a n  
m e rü l fö l, h o g y  S z ó k ra té s z  m áso k  
életének  kutatásában  lá tja  eg yú tta l azt 
a le h e tő sé g e t  is, h o g y  sa já t h e ly es  
életvezetésének  m ikén tjé t fe ltárja , ám 
eközben olyan eredm ények elérésében  
re m é n y k e d ik , a m e ly e k  m in d e n k ire  
nézve alkalm azhatóak  lesznek. Hiszen  
ha a beszélgetőtárstó l k iinduló erkölcsi 
hit negációjának elfogadásában egyet is 
é rtü n k  azzal a k ité te lle l, hogy Szók
ratész és partn ere  többnyire hisznek az 
érvelésben  p rem isszaként fö lhasznált 
propozíciók igazságában, ezzel pusztán  
annyit lá tu n k  be, hogy ők ketten , ám 
csakis ők ketten  igaznak tartják  az adott 
esetben k ap o tt konklúziót. (M iközben  
a rró l sem szabad m eg fe led k ezn ü n k , 
hogy Szókratész nem  m inden esetben  
fogadja el az á lta la  használt prem isszák  
igazságát, sőt, azt sem állíthatjuk , hogy  
Szókratész azt gondolná, az elenkhosz 
sikeressége szükségszerűen annak függ
vénye, hogy ő elfogadja a premisszákat.)

A z á lta lános érvén yű vé té te l k é r
d ésén ek  m e g o ld á sá t B ric k h o u se  és 
Sm ith  a gyak o rla t gyakorlásában látja, 
vagyis abban, hogy az elenktikus vizs
gálódást egy reguláris bázison végez
zük. Eszerint az általánosítás egyfa jta  
indukcióra alapozható. Szókratész rend
re a jó  é le t kérdésének  v izsg á la táb a  
m erül, a beszélgetőpartnerek  inkohe
rens h it-együttese m indig azzal kapcso
la tos, hogyan éljünk . N oha az in ter-  
lo k ú to r nem tudja, m elyik  h itét kellene 
m eg o ld ásk én t fe ladn ia , an n y it leg a 
lábbis belát, hogy bizonyos v á lto z ta tá 
sokra szükség van. A  szókratészi k ikér
dezés eredm ényeként föllépő apória fon
tos okot szo lgáltat arra, hogy vizsgálat 
alá vo n t éle tet é ljünk , hiszen leg aláb b 
is azt m egállap íth attu k , hogy zavarban  
va g yu n k  azzal k apcso latban , hogyan  
éljünk  a leghelyesebben. V izsgálat alá 
vo n t éle tet élve pedig rem ényünk van  
arra, hogy haladást m utassunk fel an 
nak eldöntésében, a k o n flik tu st okozó

hitek  közül éppen m ely ik e t h agyju k  el. 
Ez a m ódszer va lóban  ön ism ereti bázist 
a lk o th a t abban az esetben , ha S zó k 
ratész sohasem  vezet be olyan dolgokat 
elenktikus párbeszédébe, am elyeket in - 
te r lo k ú to ra i an n ak  során  m ag u k  ne 
fogadnának el.

V ag y is  az e le n k tik u s  v izsgá lód ás  
konstruktivitásának  tétje Brickhouse és 
Sm ith  elem zése szerin t va ló jáb an  az, 
h o g y se g ítség éve l á lta lá n o sa n  a lk a l
m azható erkölcsi igazságokat hozzunk  
létre. H a a vizsgálat alá vo n t é letet úgy  
akarjuk vezetni, hogy hasznunk legyen  
belőle, a vizsgálódásnak nemcsak azt kell 
tisztáznia, tu la jdonképpen  m it is hisz 
valaki, hanem  felszínre kell hoznia olyan  
h itek et is, am elyek  helyesek, és nem  
tévesek. Bizonyos szöveghelyek erősen  
azt sugallják, Szókratész saját nézetében  
való m eggyőződése legalábbis részben  
abból a tén yb ő l szárm azik , h o g y  azt 
m egelőzően szám talan olyan szem élyt 
vizsgált m eg, akik kezdetben ha jlo ttak  
tagadni azt, am iben ő élete során hinni 
kezdett. A d ván  vágya, hogy az összes 
olyan em bert ellenőrizze, akik tudják, 
hogyan élhetünk a legjobban, va lam in t 
az a tény, hogy az általa vizsgált életek  
széles skálán m ozogtak, Szókratész in- 
duktívan következtethet arra, hogy m in
denkinek, aki elu tasítja  az éppen v ita 
to tt nézetét, inkonzisztens koncepciója  
van  arra  nézve, h ogyan  k e llen e  élni. 
M ásként fogalm azva, Szókratész induk- 
tívan  k ö vetkezteth et arra, hogy senki 
olyan nem ta rth a t fenn koherens kon
cep c ió t a rró l, h o g y an  k e ll é ln i, ak i 
e lu ta s ítja  az ő n éze té t. U g y a n a k k o r  
m iután  nincs o lyan  helyzetb en , hogy  
tu d ja , á lta lá n o s ítá sa  m ik é n t h e lyes, 
fo lytatn ia  kell m ások ellenőrzését, hogy  
lássa, tarth at-e  valaki más egy ellentétes 
nézetet úgy, hogy az konzisztens egyéb  
hiteivel. A n n ak  érdekében, hogy továb 
bi konfirm ációt szerezzen általánosítása  
helyességére nézve, Szókratésznak csak 
abban kell bizonyosnak lennie, hogy az



108 Könyvszemle passim

elenkhosz premisszái in terlokútora  va
lóban v a llo tt h iteit fejezik ki. A k ár oszt
hatja is in terlokútora bizonyos hiteit, de 
saját h iteinek prem isszaként való  be
lép tetésére az elenkhoszba egyálta lán  
nincsen szükség.

U gyanakkor még mindig nem vilá
gos, m iért vélheti Szókratész, hogy az 
elenktikus érvelések elérhetik azt a ki
tűzött kutatási célt, hogy fogalm at nyer
jünk arról, m iként kell valakinek élnie. 
N oha induktívan következtetni tud arra, 
hogy egy ad o tt nézetének  negációja  
inkonzisztenciához vezet más em berek  
életében, még nem következtethet arra, 
hogy e nézete elégséges azt konzisztenssé 
tenn i. H iszen ha el is fogadja va lak i 
Szókratész e nézetét, még mindig vallhat 
más inkonzisztens hiteket.

Csak annyit m ondhatunk, Szókratész 
m egtette az első lépéseket a koherens élet 
irányába. Egyrészt annak köszönhetően, 
hogy m indig képes k im utatn i azt, hogy 
bárk in ek , aki e llen tétes nézetet va ll, 
inkonzisztens az élete, Szókratész olyan  
helyzetbe ju to tt, hogy egy rendkívüli 
konklúziót vonhat le az adott, m ondjuk  
az igazság érték érő l va llo tt nézetével 
kapcsolatban. Annak m értékében, aho
gyan a m egelőző elenktikus vizsgálódá
sok révén induktív  evidenciát a lkotott a 
koherens életrő l va llo tt saját nézetének  
szükségszerű vo lta  m ellett, azt á llíth at
ja, hogy m indenkire nézve alkalm azható  
általános igazságot á llap íto tt meg.

M ásrészt vizsgálódása k on struk ti-  
vitásának, tökéletesítésének lehetőségét 
elősegíti az a szem pont, hogy Szókratész 
az élet helyes vezetésére nézve a kutatás 
m enetében rendelkezik  nézeteinek egy 
körvonalazhatóan kiem elt, vagyis a töb
bi h ite it vezérlő  csoportjáva l. Hiszen  
nem vé le tlen , hogy m orális kérdéseket 
k u ta t akkor, am ikor é leteket vizsgál. 
M inden egyéb, az em ber életével kap
csolatos helyes nézet alárendelhető  az 
erényre vonatkozó helyes nézeteknek  
( Védőbeszéd 30b).

M egbízható és szükségszerűnek b i
zonyuló  nézeteink  á llh ata to s k ia la k í
tásával eg yü tt jár az a szem pont, hogy 
m ások szám ára is kötelező érvényűvé  
tegyük  azokat, vagyis hogy e nézeteket 
beszélgetőtársainknak is tu la jdoníthas
suk. M iután  azt va llja , bizonyos saját 
erk ö lcs i h ite i szü k ség esek  a jó é le t  
konzisztens elm életéhez, Szókratész egy 
vélt jó okkal rendelkezik arra nézve, hogy 
ha az em berek valaha is boldogok ak ar
nak lenni, akkor végü l el kell fogadniuk  
azokat a h iteket, am elyeket neki m a
gának is el k e lle tt fogadnia. D e ez csak 
úgy lehetséges, ha azok hozzá hasonlóan  
vizsgálódó életet fo lytatnak , hiszen csak 
ekkor von h atják  le e fontos in d u ktív  
k ö vetkeztetések et. A  fo lyam at lez á r- 
hatatlan , és Szókratész o lykor továbbra  
is összezavarodhat, h ibázhat. V iszon t  
am a kérdések során, am elyekre nézve 
tiszta  és ism éte lt e len ktiku s ered m é
nyekkel rendelkezik, határozottan  jobb  
m orális pozícióban van. A z induktív evi
dencia m ellett egy m ásik oka is van h in
ni eredm ényeiben: istentől rendelt k ü l
detése, illetve vezérlő daimonion]^. M in 
dent összevetve tehát Szókratésznak jó 
oka van azt gondolni, hogy azok a propo- 
zíciók, am elyek  negációi so rozatosan  
m egbuknak az elenkhosz révén, olyan  
erkölcsi tá rg yú  állítások , am elyekben  
m indenki jobban tenné, ha hinne.

E röviden  összefog la lt érvelésb en  
Brickhouse és Sm ith  nyom án az elenk
hosz négy főbb feltehető célja közül a 
m ásodikat, a kon struk tívat körvonalaz
tuk. A z elsőnek nem szükséges k iem elt 
jelentőséget tu la jdonítanunk: könnyen  
belátható, hogy az elenkhosz célkitűzése 
nem m erül ki a puszta destrukcióban. 
R átérhetünk e m ódszer harm adik  fe l
tételezett célkitűzésére, vagyis a definí
ciók kifejezésére és ellenőrzésére.

A  szerzők itt  arra  em lékeztetnek , 
hogy Szókratész az elenkhoszban látja azt 
az eszközt is, am ely az athéniak körében  
hiányzó bölcsességet képes megadni. A zt
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vallja, ha valaki erényes —  vagyis bölcs 
—  akar lenni, annak tudnia kell, m i az 
erény, és ha valaki valóban tudja, m i az 
erény, az m egfelelően ki is tudja fejezni 
annak definícióját. A  korai dialógusok  
során ugyanakkor sehol nem látjuk azt, 
h o g y Szókratész az erén y tudásának  
elérését célozná, és az is viták tárgyát ké
pezi, vajon bárm ely tárgyban legalább a 
definíció egy részletét elérte-e. Az elenk- 
hosz előzőleg elem zett eredm ényei és a 
Szókratésznak tu lajdonított egyéb néze
tek alapján annyit állíthatunk, hogy ne- 
gációik ism ételt cáfolásával elenktikus 
ellenőrzések során néhány olyan defi- 
nícíórészhez e lju to tt, am elyeket e lfo 
gadásra javasolt.

N oha m aga az eljárás m ég nem tesz 
bölccsé, a definíciók ellenőrzése révén az 
em b er eg yre  tisz táb b  e lkép zeléseket  
nyerhet a kétséges erényekről. Az ítélés
ben tett előrelépés alapja az egyes esetek
ben így nem a hiányolható szókratészi 
tudás, hanem inkább egy tisztuló kon
cepció birtoklása, am elyet az erény által 
m egkívánt dolgok fe lett reflektáló éle t
nek köszönhetünk. Vagyis a tudás, a te l
jes m egértés, noha elégséges, mégsem 
szükséges feltétele a helyes ítéletnek. A  cél 
ezek szerint nem a bölcsesség, hanem  a 
helyes ítélés képességének megszerzése. 
Brickhouse és Sm ith szerint ez a vizsgálat 
alá vont élet igazi és nagy haszna.

A z elenkhosz gyakorlásának negye
dik feltárható hozadéka a cselekvésre va 
ló felszólítás, a helyes tettre  serkentés. 
A z elenkhosz gyakorlati szerephez akkor 
ju that, ha segédeszköznek tek intjük  a 
h e ly e s  c se le k e d e t k é rd é sé n e k  m é r
legelésében. Ennek legvilágosabb példája 
a Kritónban található. A m ikor az elenk- 
hoszt m érlegelésre használjuk, elvileg az 
a célunk, hogy ellenőrizzük, egy csele
kedet te rvezett lefo lyása vajon össze
egyeztethető-e azokkal az elvekkel, ame
lyeket mi vagy in terlokútorunk, vagy  
m in dk etten  m ár elfogad tun k , vagy a 
beszélgetés folyam án beláttunk. K ritón

azt m ondja, Szókratész jobban tenné, ha 
m egszökne a börtönből, végü l az e lenk
hosz kim utatja, hogy az összeférhetetlen  
lenne azokkal az elvekkel, am elyekre  
m indketten rábízták m agukat (47a, 49 a -  
e). A  gondolatm enet eredm énye tehát az, 
hogy Szókratésznak nem kellene m eg
szöknie. E példában az elenkhosz hasz
nálata sem (1) d estruk tív, sem (2) k on 
stru k tív  (hiszen az eredm ény nem va la 
m iféle ellenőrzött m orális hit), és nem  is 
(3) egy definíció a tét. Szókratész egy 
negyedik értelem ben használta m ódsze
rét: egy cselekedet tervezett egyedi le 
folyásának m orális elfogadhatóságát e l
lenőrizte, m iközben adott vo lt néhány 
előírt erkölcsi elv. Más elenktikus érvelé
sekhez hasonlóan a vizsgált állítás elfoga
dása vagy elvetése azon áll vagy bukik, 
hogy ellentm ond-e vagy sem a legjobb  
élettel kapcsolatos szókratészi és kritón i 
elm élet a lapvető hiteinek.

A  legjobb élet utáni ku tatásra  tö rté 
nő buzdítás m ég nem logikai következ
m énye az elenkhosznak, vagy az interlo- 
kú to r szégyenkezésének, am elyet a ra j
ta  végreh ajto tt elenkhosz után érezhet, 
ugyanakkor tek in thetjük  egy arra  adott 
term észetes pszichológiai reakciónak, 
am ilyen helyzetben ta lá lja  m agát.

Szókratész eközben m ások tetteirő l 
csakis akkor ítélkezhet, ha m ár abban a 
helyzetben van, hogy m egkülönböztet 
olyan erkölcsi igazságokat, am elyek m in
denkire nézve általánosan alkalm azha
tóak. Az a tény pedig, hogy igazolva lá t
ja m agát mások m érlegelésében és inté
sében, szilárd evidenciát nyújt számára 
ama hithez, hogy az általa gyakorolt elenk
hosz —  vagyis a vizsgálat alá von t élet
vezetés —  m inden más módszernél jobb  
morális ítélkezés lehetőségét nyújtja neki.
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5. A fallácia : megtévesztés vagy téves 
következtetés?

A rra  a kérdésre, hogy a korai Szókratész 
id őnként m iért e rő lte t b eszélg ető tár
saira ham is téziseket vagy félrevezető  
következtetéseket, kétféle választ adha
tu n k. A  fallácia két értelm ének  m eg
fe lelően  eg yrészt ravaszu l fé lrevezető  
m egtévesztésként érték elh etjü k , aho
gyan  azt szám os m érvadó érte lm ező  
teszi. A  m ásik o lvasati örökség viszont 
inkább arra hajlik , hogy Szókratész sem  
lehet tökéletes, vagyis néha ő is ju that 
téves következtetésre. Ennek egy v á l
tozata  az a nézet, hogy arra  eszközként 
te k in th e t, ta k tik a i m egfo nto lásb ó l a 
téves érvelést hatékonyabbnak  vélheti 
m ind a pusztán azzal való  eg yetértés
nél, am it m ár úgyis igaznak ta rt, m ind  
a lo g ik a i szükségszerűségre va ló  tö 
rekvésnél. V lastos szerint a fallácia je 
le n sé g é t az iró n ia  révén  k e ll é r te l 
m eznünk (m iközben az irónia logikája  
kizárja  a m egtévesztés lehetőségét).

V ajon  a kanyargós, időnként zava
ros gondolkodású  alakkal, ak itő l nem  
áll messze az a lkalm ankénti csínytevés 
sem , összeegyeztethető-e az a vlastosi 
követelés, hogy m inden esetben m en
tesnek tekinthesse a m egtévesztés vád 
ja alól? V lastos am ellett érvel —  és ezt 
tek in ti a legfontosabb m inősítő jegynek  
—  hogy Szókratész va lób an  m inden  
esetben m entes e vádak alól akkor, am i
k or m eghatározott körülm ények között 
„ k o m o ly” é rve lésé rő l b eszélü n k  (vö. 
Gorgiasz 500c).

T eh át am ikor Szókratész az é le t
vezetés helyes ú tja  u tán  k u ta t, olyan  
körülm ények között, am elyek során ész
szerű szám ára a ku tatásra m int isteni 
parancs követésére  gon d o ln ia , akkor  
érve lése  V la s to s  szerin t nem  ta r ta l
m azhat szándékolt hazugságot. Hiszen 
a rem ény, hogy ellenőrizheti a jó  életről 
v a llo tt h iteit, az in terlokútorral azonos

m értékben függ az elenktikus érveléstől 
(Kharmidész, I6 6d ). H a az erkölcsi igaz
ság kutatása során m egtéveszti társát, 
akkor önm agát vezeti félre.

U gyanakkor ellenkező tanulságokkal 
járó példát is ta lá lhatunk : a Prótagorasz 
elem zése, vagyis a szofista-kérdés —  
m en n yib en  te k in th e tjü k  Szó k ra tész t  
szofistának? —  felvetése Szókratészt más 
m egvilágításba helyezi. A  dialógus érte l
m ezésében a fa llácia  fé lrevezetésk én t 
m u ta tk o z ik  m eg. A  Prótagorasz egy  
hosszú részlete (3 3 8 e -3 4 8 a )  Szókratészt 
úgy ábrázolja, m int aki a nagy szofistával 
egy olyan viadalba m erül, am ely egy szi- 
m ónidészi kö ltem én y helyes é rte lm e
zéséről szól. O lyan küzdelem  bontakozik  
ki e lő ttünk , ahol a győzelem  érdekében  
végső soron m inden m egengedett. Szók
ratész a beszélgetés egy adott pontján  
átm enetileg  odáig m erészkedik, hogy a 
szim ónidészi vers „lenni jónak oly ne
héz” idézetét nyilvánvalóan  m egham i
sítja, azt állítván, hogy a „nehéz” itt ször
nyűt jelent. E szándékolt paródiában a 
derék Prodikoszt, a szavak helyes hasz
nálatának közism ert m esterét kéri jóvá
hagyóul, m íg végü l b evallja , hogy az 
egészet csupán egy p ró bára  tévő  tré 
fának szánta.

A  k ö lte m é n y  á lta la  a d o tt  é r t e l 
m ezése teh á t iro n ik u s, an n ak  is egy  
k ü lö n ö s cé lra  h a szn á lt ese te : a f é l 
revezetést a m egtévesztés ravasz e lre j
tésével adták  elő. A z irónia term észet
szerűen lén yegét tek in tve  m entes a fé l
revezetéstő l, arra  használni leh e te tlen . 
Á m  ha m égis a rra  akarju k  alkalm azni, 
akkor V lastos szerin t csak az ironikus  
in tenciót kell e ltitk o ln u n k . Ezt kön y-  
nyen m egteh etjü k : m ás beszédm ódok  
közlik  m ag u k at, m iközben  az irón ia  
esetében a n yelvtan  nem ír elő kü lön  
szintaxist. A z irónia k özvetlen  fe ltü n 
te té sé h e z  o ly a n  e x t r a - l in g v is z t ik a i  
jelzésekre van  szükségünk, m in t a m i
m ika vagy a hanghordozás. H a faarccal 
beszélnek hozzánk, az irón iát vag y  az
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e lm on d ottak  ta rta lm áb ó l, vagy a k on 
textusból kell eredeztetnünk. Ezek o ly 
an n yira  rugalm asak (akárcsak az íro tt 
szöveg értelm ezése), hogy könnyen a 
m egtévesztésre alkalm as elrejtés m eg
szerkesztéséhez igazíthatok. A d o tt eset
ben Szókratész kezében a fallácia m int 
m eg tévesz tés  a p o z itív  irá n y u ltsá g ú  
irónia egy esetévé vá lhat.

T érjünk át arra  az esetre, ahol V las- 
tos szerin t Szókratész nem  téveszt m eg  
szándékosan senkit. Ezúttal nem Szók
ratész „kom olyságáró l” van szó, hanem  
azokról a d ialógusokról, am elyek k u 
ta tás i k im en ete le  —  a fa llácia  téves  
k ö v e tk e z te té s k é n t  v e t t  é r te lm é n e k  
m egfelelően —  legalábbis kétséges. A  
Gorgiasz tartalm azza az ilyen falláciának  
m inősített két leghíresebb helyet. V las- 
tos m in dkettő  logikai szerkezetét rész
letesen elem zi. A z első tézis, am elynek  
bizonyításába Szókratész belefog, a jó 
életről va llo tt elképzelésének egyik köz
ponti m otívum a (47 4b -47 5c ). A z t á llít
ja, hogy jogta lanságot e lkövetn i rosz- 
szabb, m in t elszenvedni azt. A  téves 
k övetkeztetésb en  rejlő  hiba k im u ta t
hatóan  a kifejezések elliptikus, k é té r
te lm ű  használatából adódik. A  m ásik  
h ely  a 4 6 6 b -4 6 8 e :  m iu tán  elfogadja, 
hogy a szónokok és a zsarnokok azt te 
hetnek állam ukban, am i csak kényükre  
van, eg yú tta l tagadja, hogy nagy h a ta l
m uk lenne. H a analízisünk során k im u
ta tju k , hogy Szókratésznak semm i oka  
nem vo lt, hogy bolonddá tegye Póloszt, 
eg yú tta l azt is k im u ta tju k , hogy nincs 
értelm es oka fenn tartan i k iinduló á llí
tását, hiszen az azt a látám asztó érve —  
m ely szerint a szónokok nem azt teszik, 
am it akarnak (értsd: a m orálisan m a
gasabb rendűt), hanem  am it jónak lá t 
nak (vagyis csak a látszólagos jó t) — , 
e lleh e te tlen íten é  a h ely te len  cselek
vések nem  szándékolt vo ltá ró l (akra- 
szia) v a llo tt  nevezetes tanát. A  leg job 
ban teh át azt te tte  vo ln a, ha az egész 
érvet e lh agyja.5

A  fa llá c ia  é rte lm ezé se  te h á t k é t  
irányba m utat, vagy téves következtetés
nek, va g y  fé lreveze tésn ek  te k in tjü k , 
m iközben azt is figyelem be k e ll v e n 
nünk, m ilyen  szándékot tu la jd o n ítu n k  
Szókratésznak. V lastos döntően  a kö-

5 Peter Geach számára a téves gon
dolkodást paradigmatikus módon a szók- 
ratészi definíció két korábban már idézett 
előfeltevése példázza. Hiszen szerinte számos 
dolgot tudunk úgy, hogy közben képtelenek 
vagyunk definiálni a terminusokat, amelyek
ben kifejezzük tudásunkat; ha viszont a vita 
résztvevői tág értelemben egyetértenek a vizs
gált terminus használatában, akkor találhat
nak cgy kritériumot arra nézve, hogyan hasz
nálják azt megfelelésben az elfogadott hasz
nálattal. Továbbá, ha megegyeztek a termi
nus használatának kritériumában, akkor 
látható, ez a kritérium igazolja-e egy adott 
példa esetén a terminus állítását. De ha nincs 
egy kezdeti megegyezés vagy a bizonyosan F 
dolgok eseteinek vagy az „F” terminus 
állíthatóságának kritériuma fölött, akkor a 
vita sikertelenségre van kárhoztatva. A formá
lis definíció csak egyik útja a terminusok tisz
tázásának, miközben egy példasor adott eset
ben didaktikusán hasznosabb lehet nála. 
Másrészt Geach szerint eleve minden tudás 
valamiről való tudás, vagyis a helyes defi
níciónak úgy kellene szólnia, hogy „az erről 
és erről való tudás...", ahol a valamiről szólás 
jegye a definiensben is újra megjelenik. A 
formális definíciónak a két feltétel elfoga
dásából eredő típusa Geach elemzésében „a 
szókratészi fallácia”, hiszen klasszikus megje
lenését a szókratészi dialógusokban találjuk.

Geach szerint a falláciának egy súlyos 
közvetlen következménye is van: hallgatóság 
előtt elkövetni erkölcsi kártevéssel egyen
értékű. Ha az jogtalanság egy konkrét 
példájának kutatása során aporiába üt
közünk, akkor nem láttuk be az adott jog
talanságot, úgy dönthetünk, hogy az ezek 
szerint talán nem is jogtalanság. így nevel 
Szókratész zsarnokokat. Lásd Peter T. 
Geach, „Plato’s E uthyphro”, in uő. L ogic M a i
l e n ,  Berkeley—Los Angeles, University of 
California Press, 1980. 31-43. o.
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vetk eztetések  tévessége m elle tt teszi le 
a voksát, u gyanakkor bizonyos tételek  
o ly a n n y ira  k ép te len e k , h ogy azokat 
nem  tek in th etjü k  pusztán téves érvelé
si elem eknek. M indezeket m érlegelve  
V la sto s  v ég ü l koráb b i érte lm ezésére  
u ta l: annak  oka, hogy a d ia lek tik u s  
kutatás szabályait oly könyörtelenül vé
g ig e rő lte tő  Szókratész a Gorgiaszbán  
például nyilvánvaló  képtelenséggel lepi 
m eg az ifjú  Póloszt, csak az a taktikai 
cél leh e t, h ogy k im o zd ítsa  azt p ozí
c ió jábó l, h ogy előcsalogassa belő le a 
tevéken y részvéte lt abban, legyen ő is 
önm aga elleni tanú. Eközben szándéko
san sohasem  téveszt m eg, noha ú gy  
tűnik, o lykor tévedésből önm agát is fé l
revezeti.

6. Az irónia: az olvasat kérdései

Ú g y gond o lom , az eddig á ttek in te tt  
p ro b lém ak ö rö k  szükséges bevezetőü l 
szolgáltak a szókratészi irónia vlastosi 
értelm ezésének teljesebb megértéséhez.

Az irónia m a használatos fogalm át 
e lső k én t Q u in tilia n u s  rö g z íte tte  re 
toriká jában : az a beszédfordulat vagy  
trópus, am elynek esetében az elhang
zotthoz képest valam i ellentéteset kell 
értenünk (contrarium ei quoddicitur intel- 
ligendum est). V agyis azt akarjuk elérni 
vele, hogy szavaink a la tt pontosan az 
azzal ellentétes dolog értelm ének köz
lését értsék. A  literális, vagyis a m egál
lap íto tt, általánosan használt jelentéstől 
való ilyen eltérést m a egyrészt a hum or, 
m ásrészt a színlelés eszközének tek in t
hetjük. V lastos az irónia egy harm adik, 
alig jegyzett m ai használatára is rám u
tat, hogy á lta la  a fogalom  ném ileg rej
te tt, elhom ályosult értelm ét m agyaráz
za. Bizonyos esetekben az irónia talányos, 
nem  tu d ju k  pontosan, a dolgok m ely  
a lo s z tá ly á ra , m o n d ju k  m eg ro v ó  f i 
g y e lm e z te tés  esetén  m ilyen  k o n k ré t  
hiányosságokra u tal az állítás. A m ikor 
nem  világos, mi az irónia szándékolt el

lentétes értelm ű jelentése, akkor az az
zal a veszéllyel jár, hogy akár félre is é rt
hetjük. Szélsőséges esetben a h allgató  
észre sem veszi az iróniát. H a egy ilyen  
esetb en  a h a llg a tó  k o m o ly a n  veszi, 
vagyis szó szerint érti az adott állítást, 
akkor azt kell m ondjuk, a félrevezetés a 
beszélő szándéka e llenére fo rd u lt elő. 
Hiszen ha ironikusan szándékozott be
szélni, akkor nem akarhatta  a befogadó _ 
értelm ezéséből adódó m egtévesztést. A  
két intenció nem párosítható, logikája  
szerint az iróniából lehetetlen m egtévesz
tési szándékot kiolvasnunk.

Ezt belátva, és a Q uintilianustól k i
fe jlődött iróniafogalm unk felől vissza
tekintve m eglepetésként érhet, hogy a 
görög szövegek nagy hányadában azt 
tapasztaljuk, ez a m ai fogalm unktó l oly 
távol eső m egtévesztési szándék a görög  
előd, az eiróneia főnév (az eirón m elléknév  
és az eiróneuomai ige) esetében bevettnek  
tekinthető. N yilvánvaló  a különbség az 
első három  fennm aradt előfordulásban  
(m indhárom  A risztop h anészn ál ta lá l
ható: a Darázsok bán a „furfangos” Phi- 
lokleonról [ 1 7 4 ] , a M adarakban  a „sza
vakkal m úm uskodó” Irisről [ 1 2 1 1 ]  esik 
szó, a Felhőkben pedig szitokszóként —  
„kétszínű" —  szerepel [4 4 9 ]) . P latón  a 
Törvényekben o tt használja, am ikor az 
eretnekeknek szánt b üntetést írja le: az 
eirónikon jegyűként le írtak  kétszínűek, 
szám ukra halált ró ki ( 9 0 le). A  szofis
tában  P latón Szókratész d ialektikáját a 
szophisztiké egy  felsőbb form ájának nyil
vánítja, és az átlagos szofisták á lta l g ya 
koro lt m alom ként őrlő  körm önfontság- 
gal állítja szembe: őket a m űvészet eiróni
kon osztályába sorolja. Tehát nem Szók- 
ratészt, hanem annak ősi riválisait nevezi 
Platón eirónesznek (268a-b). Viszont a tu 
datosan m ellébeszélő Szókratész képét 
alkotja  m eg A risztotelész (Nikomakhoszi 
etika 1 1 2 7 b ) .  Szín lelését azonban e l
nézően kezeli, és szem beállítja az alacso
nyabb rangú m inőségeket tagadó het- 
v en k ed ő  (sz in tén  iro d a lm i e re d e tű )
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alakjával. Az elemzések többsége m áig  
a színlelő Szókratész képének finom í
tásán dolgozik, ezt az értelmezési hagyo
m ányt követi.

U gyanakkor bevezetőm ben em lítet
tem  m ár, V lastos szerint tévedés lenne a 
felsorolásból arra következtetnünk, hogy 
az irónia felfogásának egy eltérő m ódja 
ne fordulhatna elő akár m ondjuk Szók
ratész esetében. A  két felfogás együttes 
jelenlétére szerinte elég egyetlen példát 
m eg vizsg á ln u n k  a G orgiaszból, ahol 
Szókratész arra kéri Kalliklészt, elnézően 
kezelje őt:

(1) Gorgiasz 4 8 9 d : „Csak kérlek, drá
ga b arátom , szelídebben bánj velem ; 
különben elszököm  az iskolából."

K alliklész válasza:

(2) Gorgiasz 489e : „Tréfát űzöl velem  
{eiróneué), Szókratész."

M ire Szókratész hasonlóképpen vág  
vissza:

(3) Gorgiasz 4 8 9 e : „Nem én, K a l
lik lész, Z éthoszra m ondom , akivel az 
im ént annyit bosszantgattál {polla eiró- 
neuou}.” (Péterfy Jen ő  fordítása)

E példában egyrészt K allik lész (2) 
tiltakozik  az ellen, hogy Szókratész az ő 
tan ítványának  tartsa m agát. M ásrészt 
Szókratész (3) tiltakozik, és vág eg yú t
tal vissza arra em lékeztetve, hogy nem 
rég még K alliklész gúnyolta  őt Zéthosz, 
a patetikus báty alakjával: a „bosszant- 
gatássa l” (3) egyértelm űen  az eiróneia 
korban  jeg yzett érte lm ű  használatára  
utal. M indkét esetben úgy tiltakoztak  a 
gúnyolódás ellen, hogy egym ásnak a 
legkevésbé sem tu lajdonítottak  szándé
kos félrevezetést. Vagyis Szókratész k i
induló kérésében az irónia újabb, ma 
használatos fogalm ának tiszta esetével 
szem besülünk: m ind Szókratész, m ind

K allik lész e lő tt világos, hogy am ennyi
ben valam elyikük tanárnak tekinthető, 
akkor az valójában nem Kalliklész, ha
nem —  éppen ellenkezőleg —  Szókratész.

U gyan ak ko r ez az eset szám om ra  
újfent az értelm ezés nehézségeit példáz
za. Hiszen, ha „kom olyan” vesszük vagy  
„jóindulatúan" értelm ezzük6 a kezdeti 
kérést, tu la jdonképpen az is koherens 
olvasatnak tekinthető, hogy Szókratész 
egyrészt a tudás m egtagadásáról és az 
elenktikus „tanulásról” elm ondottakkal 
összhangban nyilvánvalóan nem gondol
hatja m agáról, hogy tanár lenne, m ás
részt kom olyan kell gondolja azt az ál
lításá t, hogy dialógusba b ocsájtkozva  
m ost valam iféle „iskolában" vesz részt, 
m aga is tanulóként. Ekkor viszont újra  
kell kezdenünk a beszélgetés lépésenkénti 
értelmezését. V együk példaként az erény 
tanításának —  hamarosan bem utatásra  
kerülő —  szókratészi paradoxonját, és 
beláthatjuk, hogy bizonyos értelem ben  
szinte m inden irónia „kom plex irónia”: 
két irányban értelm ezhető.

6 A „jóindulat''-ról mint értelmezési 
elvről röviden a következőket mondhatjuk 
el. Azt keresve, adott esetben melyik olva
sat meríti ki a legteljesebben az író által 
szándékolt jelentést, mindig egy szöveg 
több, választásra kényszerítő olvasatát kell 
ellenőriznünk. A választás elvére Vlastos 
Donald Davidson nyelvfilozófiai elméletében 
talált rá. Az elv azon alapul, hogy a hit disz- 
pozicionális: azt állítani, hogy valaki hisz egy 
p  prepozíciót, erősebb annál az állításnál, 
hogy az illető azt az adott pillanatban hiszi. 
Állítása alatt nyilvánvalóan azt kell értse, 
hogy azt mindvégig osztani fogja, amíg nem 
történik valami, ami álláspontjának megvál
toztatására kényszeríti. Tehát ha okunk van 
azt gondolni, hogy egy személy nem hiheti 
egyszerre a g és a q állítást, és ezt azért nem 
teszi, mert megállapította, hogy azok 
inkonzisztensek, akkor jó okunk van arra is, 
hogy kételkedjünk azon állításában, hogy 
mindkettőt hiszi, és mindkettőt saját szemé
lyes véleményeként állítja. Ha nincs köz
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További nehézséget okoz szerintem  
a d o tt esetben  a p é ld a  összetettsége. 
H iszen nem világos, K allik lész  Szók
ra tész  e lső  á llítá sá n a k  m e ly ik  fe lé t  
értelm ezte: azt, hogy a kérlelhetetlen  
kutatásáró l híres Szókratész szelídebb  
bánásm ódra kéri őt, vag y  azt, hogy a 
közismerten bölcs férfi egy tanuló szerep
körébe helyezkedett?

E p é ld á b a n  V la s to s  az eiróneia  
fogalm ának kétféle használatát m utatta  
ki. A n n ak  érdekében, hogy m egértsük  
ezt a kétértelm ű örökséggel rendelkező  
n y e lv i je le n sé g e t, V la s to s  sz e rin t a 
„ te tte tés , sz ín le lés” m ai fo g a lm án ak  
párhuzam os viselkedésére kell em lékez
tetnünk: egyrészt a színlelés révén va la
ki félrevezethet, „hamisan állíthat", más
részt adott esetben —  m ondjuk, játék  
során —  a színlelés e lk erü li a ham is 
állítás fogalm át, hiszen elkerüli a hamis
ság tényét, vagyis intencionálisán nem  
téveszt m eg, sőt, még csak nem is állít. 
A nalógnak látja Vlastos az irónia görög  
h a szn á la tá t: a k ife jezés szem an tik a i 
mezeje olyan széles vo lt, m int a „szín
lelés” m a használatos fogalm ának, és az 
eirón jelző azért já rh a to tt erősen ked 
vezőtlen  konnotációkkal, m ivel az első 
é rte lm ű  h aszn á la t d o m in ált. U tób b , 
am ikor Cicero átü lte tte , és ezzel m egal
k o tta  az irónia latin  fogalm át, ez az o l
dal elvesztette fölényét: szerinte Szók
ratész az iróniával, e legelegánsabb osz

vetlen evidenciánk ama állítására, hogy 
mindkettőt hiszi, akkor arra van jobb okunk, 
hogy elutasítsuk azt, és szavaihoz válasszunk 
és alkossunk egy olyan értelmezést, amely 
konzisztens. Ez lehet az elv, amelynek a- 
lapján elutasítjuk azt, hogy emberekre úgy 
tekintsünk, mint akik olyan állításokat 
tesznek, amelyekben láthatóan félrevezetik 
önmagukat. Eközben igazoltnak látjuk ma
gunkat abban, hogy egy olyan javított 
állítást tulajdonítsunk nekik, amelyet tSüfaj- 
donképpen nem tettek meg, és felcseréljük 
azt az akaratlanul elkövetett tévessel. Vö. 
Vlastos, 236. o.

tállyal bájában és hum anitásában messze 
m egelőzte kortársait (A  szónokról 2 .6 7 ). 
K ét évszázaddal később C icerót követve  
Q u in tilian us pedig m eg a lk o tta  a m a  
használatos értelm et: meghatározása sze
rin t az irónia az a beszédfordulat, am e
ly e t  o lyan  érte lem  k ife jezésére  hasz
nálunk, amely a m ondottakkal pontosan  
e lle n té te le s e n  fo ly ik ,  v a g y is  a f é l 
revezetéstől m entes gúnyolódás tökéletes 
közvetítő  eszköze. M iként azt A lk ib i-  
adész m on dja  S zók ratészn ak  A  lako
mában (2 15b ): „A gúny fölényes m es
tere vagy." A z eiróneia ezáltal á talaku lt 
iróniává.

V lastos szerint Szókratész érdem e, 
hogy ez az átalakulás m egtörténhetett. 
Ez esetében term észetesen nem  teore
tikus eredm ény, hiszen az irónia fogal
m át sohasem h elyettesíte tte  be a „Mi az 
F ? ” kérdésébe. A  kifejezést nem teore
tikusan vá lto zta tta  m eg, hanem  új é rte l
m et adott neki: egy új életform át, am ely
ben az eiróneia m ásodlagos értelem ben  
v e tt, m a használatos fog a lm a n y ilvá 
nulhatott meg, szándékolt félrevezetéstől 
teljesen m entesen, a legkom olyab b an  
ve tt „szerepjátékként”. Ez a szem élyi
ségtípus —  am elyn ek  m ásik  m eg h a
tározó jegye a m o rá l tá rg yk ö re  á lta l 
vezérelt ku tató  életm ód —  Szókratész 
fellépése elő tt ism eretlen és elképzelhe
tetlen volt, és utóbb paradigm aként szin
te teljesen elhom ályosította  az eiróneia 
eredeti konnotációját.

Á llítása  alátám asztására V lastos egy  
újabb tan ulságokat is hordozó példát 
m erít X enophón  egyik , m űfa jára  nézve 
szókratészi d ialógusából, A  lakomából. 
M iu tá n  S z ó k ra té sz tó l m eg k érd ez ik , 
m ely m űvészetére k im o nd ottan  büsz
ke, azt válaszolja, hogy az a kerítő (masz- 
troposz, 4 .5 6 )  m űvészete. Itt V lastos sze
rin t az irónia egy új fo rm ájával ta lá lk o 
zu n k , a m e ly  s a já to s a n  s z ó k ra té s z i  
voltában  példa nélkül áll a görög  iroda
lom ban. V lastos ezt „kom plex irón iá”- 
nak nevezi, és szem beállítja  az eddig
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p éldázott egyszerű iróniával. A z „egy
szerű” irónia esetében am it m ondunk, 
nem  az, m in t am it azon értü n k : m eg
szokott, általánosan é rte tt jelentésében  
az állítás egyszerűen hamis. A  kom plex  
irónia esetében am it m ondunk, az az is, 
és nem is az, am it azon értünk: felszíni 
ta rta lm át bizonyos értelem ben igaznak  
tek intjük, más értelm et követve viszont 
ham isnak. A  kom plex irónia idioszin- 
kretiku s érte lem m el rendelkezik . íg y  
am ikor Szókratész azt m ondja, ő egy  
kerítő, akkor nem állítja, és mégis á llítja  
azt, am it m ondott. N yilvánvalóan  nem  
á llítja  azt a szó m egszokott, vu lgáris  
é rte lm éb en . E nnek e llen ére  á llít ja  a 
szónak a d  hoc adott m ásik értelm ében, 
am ely szerint az va lak i o lyat jelö l, aki a 
kieszközölt do lgot vonzóvá teszi tá r 
sasága szám ára. U gyanez érvényes az 
e lő n y te len  testi ad o ttság a in ak  szép
ségével kapcsolatos kijelentésére is, a t
tó l függően, hogy a szépség általánosan  
b e v e t t  v a g y  a fu n k c io n a litá s  fe lő l  
m egk öze lített érte lm éb ől indulunk ki.

A  korai p latóni írásm űvekben ta lá l
ható  három  nagy szókratészi fdozófiai 
p arad o xo n  csak k o m p lex  iró n ia k én t  
értelm ezhető. Szókratész tagadja, mégis 
elism eri a (morális) tudást (pl. Védőbeszéd 
2 1 b 4 - 5 ,  d 5 -6 ) ; tagadja, mégis elism eri 
az erény tan ításán ak  m űvészetét (pl. 
Lakhész 18 6 d -e ) ; végü l, tagadja, mégis 
e lism eri a p o lit ik a  g y a k o r lá sá t (p l. 
Védőbeszéd 3 1d -e ) . A  tudás b ir to k lá 
sának kérdésében Szókratész meg akarja 
győzni ha llgatóságát, hogy az erkölcs 
te rü le té n  e g y e tle n  p ro p o z íc ió t sem  
ta rth atu nk  bizonyossággal tudhatónak. 
De a „tudás” m ásik értelm ében, vagyis 
az igazo lt igaz h it a lap ján  —  am ely  
V lastos szerint az elenktikus érvelés sa
játosan szókratészi m ódszerével igazol
ható —  számos propozíciót igaznak kell 
ta rta n u n k . M in t k o ráb b an  m ár em 
lítettem , ugyanez a tanítás kérdésére is 
érvényes, annak fényében, hogy a tudás 
egyszerű átviteléből, vagy a tudatlanság

elenktikus feltárására és az igazság felfe
dezésére való képesítésből indulunk  ki.

Q u in tilian us szerin t az irónia  egyik  
lényeges tu la jdo nsága, h ogy ak ár egy  
teljes é le te t is m egh atározhat, és erre  
Szókratész az egyedü li p éldája . V la s 
tos a q u in tilian u si értelm ezés m e lle tt  
á ll ki. A  k o m p lex  iró n ia  m eg erő s íti 
Szókratész to vá b b i iró n iá it is, a lá tá 
m asztja, h ogy nála nem  a k orb an  b e
v e t t ,  m eg tév esz tő  eiróneuomenosz fo 
g a lm áva l á llu n k  szem ben.

V lastos tan u lm án yáb an  az irón ia
e lm é le te k  azon té v e d é s é t tis z tá z ta ,  
am ikor az értelm ezések a m a élő foga
lom ból indulnak ki, m ajd öröksége révén  
reflektálatlanul összekeverik az elhom á
lyo su lt eredeti értelem m el. A  p la tón i 
dialógusok során e k ét e lté rő  értelem  
kerü lt egym ással szembe. A  régi, m eg
tévesz tő  h o zzáá llás e g y e d ü l ta lá n  a 
szókratészi e lhallgatásokban szűrődhe
te tt át, és vezetheti félre eg yú tta l m ai 
olvasatunkat is. U gyanakkor V lastos sze
rin t az eltitko lás p ozitívum át sikerü lt 
k im u ta tn i: Szókratész tö rek vése  arra  
irányul, hogy beszélgetőtársait önm aguk  
álta li gondolkodásra serkentse, vagyis 
ú g y  té v e s z te tt  m eg , h o g y  nem  á llt  
szándékában félrevezetni. Ez azzal a fa j
tájú  iróniával azonos, ahol az irónia re jt
vényével a hallgatónak kell m egküzde
nie. E form ájában nevelő eszköz: arra  
tan ít, hogy m ásokkal eg yü tt, mégis ön 
m agunkban, önm agunk á lta l kell rájön
nünk az igazságra.

A z irónia összes esetére nézve kérdé
sek özöne vethető  fel, egy rendszerezett 
k e re tre  len n e  szü kség . T a n u lm á n y a  
végén  V lasto s  sem k e rü li m eg ezt a 
kérdést, m iközben u ta l az értelm ezés  
fö lo ld h a ta tla n  terh ére . A  szókratészi 
irónia szerinte egészében a m orális k u 
tatás eszköze, tehát a kérdés alapjainál, 
noha a m űvekben e form ában k im ondat
lan u l, az erkölcsi au to n ó m ia  kérdése  
húzódik m eg. Eszerint Szókratész be
szélgetései révén  arra  m u tat rá, hogy
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szinte b árm ib en , am it m on du n k , az 
értelm ezés terh ét rak juk  hallgatóinkra. 
A m ik o r kim ondunk egy m ondatot, so
hasem  m ellékelünk  hozzá egy olvasati 
ku lcso t, nem  veh etjü k  le a terhet a b e
fogadóról, hiszen m inden é r t e lm e z é s i  
infinitum  ú jabb értelm ezésre szorul. A  
szókratészi irónia persze nem egyedüli 
abban, hogy elfogadja a kom m unikáció  
szabadsága által hordozott terhet. Szók
ratész soha nem állítja , hogy az a tudás 
vagy tudom ány, am ely á lta l neki vagy  
n ek ü n k  é ln ü n k  k e llen e , m ásm ilyen  
lenne annál, m int am it bárki bárm ikor 
b elá th at. Pusztán annyit m ond, neki 
nincs tudása, noha anélkül el van  á t
kozva, m ajd végü l hagyja, hogy m i ra 
kosgassuk össze, m it is je len th et ez az 
állítása.

Függelék -  Bahtyin: a „szókratészi 
dialógus’’

M ihail B ahtyin  gondolata i révén Szók
ratész ironikus játékosságának, ille tve  
gon d olkod ói kom olyságának  kölcsön- 
viszon yát szeretném  tovább  érte lm ez
ni. Egy külső szem pont, a sajátos dia
lógu s-m ű faj á lta l e lő írt jegyek  alapján  
v e h e t jü k  a m ag a  m e g h a tá ro z o tts á 
gában szem ügyre Szókratész a lakját. 
B ahtyin  a dosztojevszkiji regénytípus  
g yö kere it v izsgálva a szókratészi d ia ló
gusokhoz, és azok h átterében  a k a rn e
vá li v ilágszem léleth ez ju t .7 A  k arn evá
li v ilágszem lélet összetett vo ltán ak  e- 
lem zése hozzásegíthet a szókratészi po
zíció am biguitásának árnyaltabb m eg 
világításához.

A  klasszikus an tik  kor végén  szüle
tik  m eg az irodalom  egy külön szeglete,

7 Mihail Bahtyin, „Zsanrovije i szju- 
zsetno-kompozicionnije oszobennpjztyi 
proizvegyenyiji Dosztojevszkovo", ín uő. 
P rob lem i p o ety ik i D osztojevszkovo, Moszkva, 
Szovjetszkij piszatyelj, 1963- 135-241. o.

am e lye t az ók o riak  szpoudogeloionnzV:, 
vagyis a k o m o lyan -n evetés térségének  
neveztek  el, és, érzéke lve a lap vető  ere
d etiségét, sz em b eá llíto ttá k  a k o m o ly  
m ű fa jo k k a l. Ide so ro ltá k  tö b b ek  k ö 
zö tt m in t ö n á lló  m ű fa jt a szókratészi 
dia lógu st is.

E m űfa jok  leg fo n to sa b b  k ü lö n b 
ségtevő vonása az, h ogy kisebb vag y  
nagyobb m értékben  m indet á th atja  a 
karneváli világszem lélet, m ely m egha
tározza alapvető sajátosságaikat, és az 
ábrázolást, illetve a szót sajátos viszony
ba á llítja  bennük a va lósággal: a k o 
rábban erős retorikus elem ek egyoldalú, 
józanul racionális jellege m eggyengül.

B ahtyin a szűkebben ve tt szókratészi 
dialógus öt lényegi m ozzanatát nevezi 
m eg. ( 1 4 6 - 1 5 0 .  o.)

(1 )  A  m űfaj alapja az a szókratészi 
elképzelés, hogy az igazság dialogikus 
term észetű, m elynek képzeteiben m eg
határozó m ódon a m űfaj népi-karneváli 
vonásai húzódnak meg.

(2) A  m űfaj két alapvető  eszköze a 
szinkrúzis (szünkrouszisz) és az anakrúzis 
(anakrouszisz). S z in k rú z iso n  az egy  
m eghatározott tá rg yró l va llo tt kü lön 
böző nézőpontok ütköztetését értették . 
A z anakrúzisban pedig annak eszközét 
lá tták , hogy a beszélgetőtárs szavait elő
csalogassák, és k ikén yszerítsék , hogy  
m on dja  vég ig  a sa ját vé lem én yé t. A  
szinkrúzis és az anakrúzis k ívülre em e
lik, dialogikus érintkezéssé vá ltoztatják  
a gondolatot. E két fogás szűkebben vett 
kitüntetetten retorikai karakterét szintén 
a karneváli m űfaj talaján veszti el.

(3) A  szókratészi dialógus m űfajának  
szereplői, az európai irodalom ban első
ként, ideológusok. A z történések is az 
igazság kutatásának és próbára tételének  
tisztán ideologikus eseményei.

(4) A  szókratészi dialógus m űfajában  
az anakrúzis, vagyis a szónak szó általi 
provokálása m ellett hasonló célra a dia
lógus szüzsét a lkotó szituációja is fe l- 
használásra kerül. Szókratész rendkívüli
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helyzetben jelenik m eg, a halál határán  
(VédSbeszéd, Phaidón), am ely a szót m in
den m egrögzültségtől és tárgyiasságtól 
m egtisztítja, és az em bert arra készteti, 
hogy szem élyiségének és gondolatainak  
m élyebb rétegeit nyissa meg.

(5) A z eszme a szókratészi dialógus 
m ű fa já b a n  sz e rve se n  ö ssz e k ö tő d ik  
hordozójával, az em beri alakkal. A z esz
me próbára té te le  eg yú tta l az em ber 
próbára tétele is, szinkretikus karaktert 
vise l: az ab sz trak tan -tu d o m án yo s és 
filozófiai fogalom , ille tve a m űvészi alak 
világos elhatárolása a szókratészi d ialó
gus létrehozásának korában m ég nem  
fejeződött be.

A  karneváli világszem léletet négy fő 
kategória határozza m eg: a szabad fa
miliáris kontaktus, az em berek kölcsön- 
viszonyának új létm ódusza, a karneváli 
m ezalianszok (vagyis a dolgok rangon  
alulival k ö tö tt házassága), végül a p ro
fa n á d é . ( 1 6 4 - 1 6 5 .  o .) E k a rn e v á li  
kategóriák  esetében azt kell hangsú
lyoznunk, hogy azok nem elvont gon 
d o la tok  (m ondjuk  az e llen té tek  eg y
ségéről), hanem konkrétan-érzékiek, az 
életben m egéltek és eljátszottak. Vagyis 
a filozófiai elemzéseken tú l nyom atéko- 
s ítan u n k  k e ll a je le n e tek  k ö zve tlen  
beágyazottságát egyrészt az életbe, m ás
részt a műfaj —  Platón révén im m ár írott 
—  szabályaiba. Az alak és a gondolat e 
szem pont szerint nem válik el, és a log i
kai vizsgálat, vagy kizárólag a mai eg
zakt filozófiai fogalm aink tu la jd o n lá 
sával történ ő olvasatunk  —  m ondjuk  
azon vitatkoznunk, vajon Szókratész em 
bereket, vagy azok állításait cáfolja —  
egyoldalú. U gyanolyan  részletes és óva
tos elem zést igényel, m int a logikai ar
gum entum -analízis, de észre kell ven 
nünk a m indig a m űfaj á lta l is m eg
határozott jelenetek sotán születő gon 
dolatok alapvető kettősségét, am bivalen
ciába ágyazottságát, ahol például a ko
m oly va laho l m indig nevetséges, és a 
nevetségest eg yú tta l kom olyan veszik.

A műfaj alkotta keretek meghatá
rozzák a hős alakját. Szókratész komoly 
gondolati küzdelmét, a kiérlelt érté
keket, hiteket a karnevalitás kettőssége 
alá emelve, azt figyelembe véve is meg 
kell vizsgálnunk. A színlelés, az irónia 
konkrét eseteinek vizsgálata mellett 
átfogóan azzal kell szembesülnünk, 
hogy a karneváli világszemlélet e mű
fajra gyakorolt hatása lényegében ab
ban áll, hogy minden megnyílik a 
kérdésessé tétel számára, az addig 
elkülönített jelenségek készek kapcso
latra lépni: a szabad familiáris viszony 
mindenre kiterjed, legyen az a hagyo
mány, a vallás, vagy az értékek világa. 
A karnevál egyesíti a szentet a profán
nal, a bölcset a bolonddal.

Kérdés, a karneváli események 
szimbólumokként vett momentumai
nak e kettősségre épülő modellje 
mennyiben vihető át az írásban megal
kotott platóni dialógusok eseteire. A 
bahtyini ambivalencia gondolatának 
bevezetése anynyiban mindenképpen 
finomítja Vlastos elemzését, hogy a 
komoly—komolytalan gondolati pár 
komoly oldalágába külön is bevezet 
egy, az intencionáltságon túlmutató, 
vagyis attól független kettősséget. Azt 
mondhatjuk, a nevetés, annak hold
udvara lehet komoly, miközben a ko
molytalan nem feltétlenül nevetséges. 
A tudás szókratészi tagadása kapcsán 
elmondható, hogy e létmód szimbólu
mai eleve minden esetben magukban 
hordozzák a tagadás perspektíváját is. 
Vagyis a tagadás tényét is alávethetjük 
az ambiguitás, a kétértelműség vezér
elvének (és e tekintetben lényeges le
het ezt az elvet összevetnünk a „komp
lex irónia” idioszinkretikus értelmű 
vlastosi elemzésével).

A szókratészi dialógus tömör át
tekintésében Bahtyin kitér az irónia je
lenségére is. Szerinte a „szókratészi 
irónia" redukált karneváli nevetés. 
Megállapítva, hogy mélyen össze
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szövőd ött a b ö lcseleti tevéken ységgel, 
azt lá t ju k , h ogy a nevetés elve  ren 
delkezik azzal az erővel, hogy közelebb  
hozza m in d en ko ri tá rg y á t, bevon ja  a 
k ö z v e tle n  k o n ta k tu s  zón á jáb a , ahol 
m inden  o ld a lró l alapos v izsg á la t alá  
lehet vonni. V agyis m egterem ti a szét- 
tago lás, az analízis sajátos sík já t, m i
közben engedélyezi a szabad k u ta tást  
és le lep lezést. A z ízekre szedés önnön  
ta g o ló , k io ltó  m ű vészi lo g ik á já n a k  
köszönhetően m inden esetben kom ikus 
m ű ve le t. Ennek köszönhetően  Szók
ratész képében az é rte tlen  bolond és 
az e m e lk e d e tt  b ö lcs v o n á sa it  k a p 
cso ljá k  eg yb e , és az ö sszekap cso lás  
ered m én ye a bölcs sem m it nem  tudás 
am bivalens képe lesz.

B ahtyin gondolatai tehát m egerősít
h e tik  V la sto s  é rte lm ezésén ek  v e z é r
szálát annak k im u tatásáva l, h ogy a ne
vetés, a szókratészi irónia, a szókratészi 
lefokozás egész rendszere lényegében a 
világ , az em ber és az em beri gondolat 
kom oly, em elked ett, és először szabad  
kutatásáva l á ll összefüggésben. A  ne
vetés P latón  dialógusaiban m ár „iróniá
ig le to m p íto tt ’’, és a k o m o ly  v izsg á
lódással összekapcsolva nyeri el lényegi 
érte lm ét. Ezek szerint tehát az irónia, 
ille tve  a lefokozó m etaforák  és hason
la tok  rendszere az új k u ta tási a ttitű d  
e le n g ed h e te tlen  eszk ö ze ikén t á lln a k  
előttünk.

Leiszter A ttila
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