
Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Filozófia Doktori Iskola 

 
 

 

 

 

 

 

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAKAI PÉTER 

 

 

PÉCS 

2014 



Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Filozófia Doktori Iskola 

 

 

 

 
Transzformatív intencionalitás 

és perszonalista éthosz. Felelősségetikai 

alapvetés 

 

 
Doktori (PhD) értekezés 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorjelölt: Makai Péter 

Témavezető: Dr. Zuh Deodáth 

A doktori iskola vezetője: Dr. Boros János 

 

 

 

Pécs, 2014 



 

TARTALOM 

 

 

 

 

BEVEZETÉS ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS .................................................................................6 

 

 
I. TRANSZFORMATÍV INTENCIONALITÁS  

ÉS PERSZONALISTA ÉTHOSZ. TÉZISEK.......................................................................................7 

 

1. § A transzformatív intencionalitás fogalma (Θ1) .....................................................................8 

2. § A felelősség mint transzformatív viszony (Θ2) .................................................................. 30 

 

 

II. TRANSZFORMATÍV INTENCIONALITÁS  

ÉS PERSZONALISTA ÉTHOSZ. DESKRIPCIÓK ..........................................................................45 

 

II. /1. AZ ALAPVETŐ FIGYELEM  

FENOMENOLÓGIÁJA (Π1) ..........................................................................................................45 

 

3. § Módszertani megjegyzések. A „csend” mint módszertani követelmény. 

Élmény és leírás ................................................................................................................ 45 

4. § Fundamentális intenció. Szimbolikus világtapasztalat és aszimbolikus élmény ............. 53 

5. § Aktusmomentumok (differenciálás, centralizáció) és aktusélmények. 

Proximitás és a posterioritás ............................................................................................ 68 

6. § Intencionalitástörténeti vázlat. Aktusélet és modernitás ................................................. 79 

 

II. /2. PROXIMITÁS ÉS FELELŐSSÉG. AZ ADÁS LOGIKÁJÁNAK  

FENOMENOLÓGIÁJA (Π2) ..........................................................................................................85 

 

7. § Orientáció. Természetjog és antropológia  ........................................................................ 85 

8. § Akcesszus, transzparencia, proximitív felelősség .............................................................. 97 

9. § A morális tisztelet határai. Elvektől (Kant) a tényleges felelősség felé.  

Felelősség és alternómia  ................................................................................................ 108 

10. § Intencionalitástörténeti vázlat. A személyesség genezise ............................................. 124 

 

 

III. A SZEMÉLY PERICHORETIKUS  

ONTODINAMIKÁJA. KORROLÁRIUM  ....................................................................................130 

 

 



IV. ÖSSZEFOGLALÁS: SZEMÉLY ÉS VALÓSÁG ......................................................................139 

 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM .......................................................................................................141 

 

 

ABSZTRAKT / ABSTRACT ...........................................................................................................151 

 
 

 



 

 

 

 Molnár Antal emlékének ajánlva. 

 

 

 

 



 - 6 - 

B E V E Z E T É S  É S   
K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S  

 

A doktori értekezésemben található fenomenológiai leírások egy része kezdetleges 

formában korábban már nyilvánosságot látott.1 Az időközben felmerülő kritikák és 

méltatások azonban álláspontom tisztázására és újragondolására, továbbá leírásaim 

pontosabbá tételére késztettek. Elsősorban a háttérben álló fenomenológiai ontológia 

és az ennek részét képező intencionális vonatkozás jellegének világosabb 

kidolgozására volt szükség. Ez a munka tehát reményem szerint korábbi nézeteimhez 

képest komoly előrelépést jelent: a benne képviselt fenomenológiai realizmus a 

jelenségeket nem a tudat konstituáló tevékenységéhez, hanem a személy és a valóság 

találkozásához rendeli hozzá, és magyarázattal szolgál arra is, hogy e realizmus 

ellenére miért tartózkodik az intencionális aktivitás alanyának és intendált tárgyának 

ontológiai rögzítésétől. Ez a tágabb kontextus követelte meg korábbi leírásaim 

átdolgozását és egyes következtetéseim módosítását. 

Nem változott azonban az indíték és szándék, amely engem továbbra is egy 

perszonalista alapokon álló és fenomenológiai látásmódot alkalmazó felelősségetika 

kidolgozására késztet. Amíg e felelősségetika a későbbiekben alkalmas lehet a 

filozófia szerepvállalásának aktualizálására, addig e realisztikus fenomenológia olyan 

inspiratív látásmódot és/vagy munkaterületet biztosít, amely a konkrét tárgyleírás 

lehetőségét kínálja más gondolkodók számára is. Végeredményben a gondolkodó 

ember saját értelme és a realitás tapasztalata együttesen kellő alapot szolgáltathat a 

mondanivaló filozófiai artikulációjához, ami egyúttal a filozófia feladatkörét és annak 

lehetséges határát is meghatározza. 

Köszönetemet fejezem ki András Ferencnek, Gáspár Csaba Lászlónak és 

témavezetőmnek, Zuh Deodáthnak, akik munkámban nemcsak szakmailag, de 

emberileg is jelentősen támogattak.  

                                                 
1 MAKAI PÉTER: A mélység arcai. Etikai és metafizikai írások. Budapest, 2011, Gondolat. 
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I. TRANSZFORMATÍV INTENCIONALITÁS  
ÉS PERSZONALISTA ÉTHOSZ. TÉZISEK 

 

 

 

„Súlya lehúzza fejét, s készteti, ó, jaj! 

Mást sem látni, csak az ostoba földet!” 2 

BOETHIUS 

 

„Amit a szellem […] pillantása nem 

mutatott meg nekik, azt a valóság 

kemény, kegyetlen csapásai nyilvánvalóvá 

tették, s ezt a valóságot akarva-akaratlan 

tiszteletben kell tartaniuk.”3 

JAN PATOČKA 

 

A siralomházban várakozó Boethius utolsó művében istennőként ábrázolja a 

filozófiát, olyan erőként, amelynek hatalma van arra, hogy a zaklatott és kétségekkel 

küzdő ember tekintetét a részletek élességéhez képest elsőre nehezen kivehető távoli 

területekre irányítsa át. Egyfajta perspektívaváltás ez, amely létezésünk határaihoz 

kötődő tapasztalatokon keresztül olyan alapkérdéseket hoz felszínre, amelyek egy 

részére a tudományok is válaszokat keresnek – igaz, bizonyos filozófiai előfeltevések 

alapján, de mégiscsak saját határaikon belül. Ilyen előfeltevés például, hogy a 

tudományos vizsgálódás tárgya létezik, és hogy róla az igazság – többé vagy kevésbé – 

megismerhető; noha történetesen a dolgok léte és megismerhetősége az egyik 

legalapvetőbb filozófiai kérdés. 

                                                 
2 ANICIUS MANLIUS SEVERINUS BOETHIUS: A filozófia vigasztalása. Ford. Hegyi György. 

Budapest, 1970, Magyar Helikon. 8. 

3 JAN PATOČKA: Az élet egyensúlya és amplitúdója. In Mi a cseh? Esszék, tanulmányok. Ford. 

Németh István. Pozsony, 1996, Kalligram. 30. 
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Érthető, ha az emberben igény ébred arra, hogy időnként e határokon túlra 

tekintsen, hiszen nemcsak élni szeretné az életét, de érteni is, és nemcsak annak egyes 

részleteit vagy szűkebb összefüggéseit. Látni szeretné azt az egészt, amelybe az 

események ágyazódnak, és amely felől megvilágítást nyernek. Egyszóval tájékozódási 

pontokat keres; olyan tájékozódási pontokat, amelyekhez igazodva elhelyezheti 

önmagát ebben az egészben, kialakíthat egyfajta viszonyt hozzá; és miközben éli az 

életét, egyes pillanatokban feltárul előtte, miként kell emberi módon, azaz cselekvő és 

önmagát látni képes módon élni, vagy miként kell kezelni a gondolkodás és a tett, a 

vágyott és a tényleges között húzódó szakadékokat, a valóságos élet adta 

lehetőségeket és a lehetőségek szükségszerűségként feltűnő hiányát. Az efféle 

helyzeteket perspektívaváltás jellemzi, azaz a figyelem súlypontjának 

áthelyeződésével járnak együtt, és ezzel olyan utat nyitnak meg az ember előtt, amely 

egyben lehetőség is a létezés kereteinek transzformációjára. 

Ide kapcsolódó filozófiai szempontjaimat az alábbiakban két fő tézis mellé 

rendelem. Egyrészt bevezetem a transzformatív intencionalitás fogalmát (Θ1), 

másrészt felvázolom a felelősségnek mint egy sajátos transzformatív viszonynak az 

értelmezési keretét (Θ2).  

 

 

1. § A transzformatív intencionalitás fogalma (Θ1) 

 

 

A mentális állapotok és folyamatok ontológiai státusára vonatkozó kérdés Descartes 

óta a filozófia és az ismeretelmélet központi kérdése, és habár nem minden mentális 

állapot intencionális jellegű, „számunkra a tudatos élet tulajdonképpen az élet és az 

élmény megkerülhetetlen paradigmája” – jegyzi meg Személyek című könyvében 
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Robert Spaemann.4 A fenomenológiában ugyanakkor az intencionalitás nem a 

mentális állapotokra, azok tulajdonítására vagy adott esetben redukálhatóságuk 

kérdésére vonatkozik, mint a későbbi analitikus filozófiában, hanem a megismerési 

aktusok folyamatos tárgyra-vonatkoztatottságát és a szubjektum-objektum reláció 

sajátos helyzetét fejezi ki. Az intencionalitás különféle értelmezései mellett Edmund 

Husserlnél ez a fogalom az emberi tudat genuin sajátosságát volt hivatva kifejezni, és 

ebben az értelemben került bele a fenomenológiai és kontinentális filozófiai 

hagyományba. Értekezésemben magam is ehhez a problémához csatlakozom, 

amennyiben az intencionalitás egy sajátos fenomenológiai ontológiájának leírására, 

továbbá az ebből eredő felelősségetikai konzekvenciák bemutatására helyezem a 

hangsúlyt – ugyanakkor ezzel párhuzamosan el is távolodok a fenomenológiai 

mozgalomban markánsan érvényesülő ismeretelméleti vonulattól. Annál is inkább 

lehetséges ez, mivel a 19-20. század fordulóján elinduló, majd a kontinentális 

filozófia egyik meghatározó irányzatává szélesedő filozófiai mozgalom maga sem vált 

soha szoros értelemben vett egységes tanítást vagy szerveződést felmutató iskolává; 

inkább olyan lazább szerveződésű közösségként működött, amelynek gondolkodói a 

különböző problématerületek felé egy sajátos metodológiát vagy hozzáállást tanúsítva 

közeledtek.5 A mozgalom korai szakaszában azokat a Theodor Lipps tanítványi 

köréhez köthető és a kortárs német/osztrák filozófiai áramlatokra nyitott müncheni 

és göttingeni gondolkodókat foglalta magába, akik Edmund Husserl hatására – 

                                                 
4 ROBERT SPAEMANN: Personen. Versuche über den Unterschied zwischen »etwas« und 

»jemand«. Stuttgart, 20063, Klett-Cotta. 57, 64. 

5 A mozgalom történetére vonatkozóan lásd: HANS-GEORG GADAMER: Die 

Phänomenologische Bewegung. In Neure Philsosphie I. Tübingen, 1987 [1963], J. C. B. Mohr 

(Paul Siebeck). (Gesammelte Werke, Bd. 3) 105–146. [A fenomenológiai mozgalom. Ford. 

Bonyhai Gábor. In Athenaeum. 1993/1. 46–90.] HERBERT SPIEGELBERG: The 

Phenomenological Movement. Vol. I–II. The Hague, 19652, Martinus Nijhoff. 

(Phaenomenologica 5-6) 
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mindenekelőtt a századfordulón megjelent, kétkötetes Logikai vizsgálódások 

(1900/1901) című munkán keresztül – a fenomenológiát,6 azaz a jelenségek 

tudományát a tudat intencionális élménytartalmait leíró és elemző tudományaként 

értelmezték, továbbá tartózkodóan viszonyultak bármiféle, a megközelítendő 

jelenségeket előzetesen tematizáló illetve szemléletileg nem igazolt magyarázatokat 

érvényesítő teoretikus konstrukcióhoz. A tudat intencionális jellege ugyanakkor a 

meglehetősen összetett Brentano-hatás közvetítésével vált a formálódó 

fenomenológia módszertanának és tematikájának egyik központi kiindulópontjává. 

Maga Brentano 1874-ben jelentette meg a Pszichológia empirikus nézőpontból című 

munkáját, amelyben kidolgozta egy deskriptív jellegű – a pszichikai jelenségek 

introspektív tapasztalatára épülő – tudományos pszichológia alapjait. Az ennek során 

kifejtett, eredetileg skolasztikus-tomista gyökerekkel rendelkező7 és Brentano 

értelmezésében a lelki jelenségek különböző osztályait univerzálisan jellemző 

intencionalitás-koncepció a fizikai (reális) és a pszichikai (ideális) létrégió 

demarkációjának kijelölésével, a pszichikai/mentális aktusok tárgyias jellegének 

illetve ezen tárgyak intencionális inegzisztenciájának hangsúlyozásával egy olyan 

fundamentális problematika alapjait vetítette előre, amely különböző formákban 

ugyan, de kétségtelenül azóta is meghatározza a fenomenológiai alapelvek mentén 

                                                 
6 A „fenomenológia” fogalomtörténetére, illetve a „fenomén”-fogalom újkori értelmezésére 

vonatkozóan lásd KARL SCHUHMANN: »Phänomenologie«: Eine begriffsgeschichtliche 

Reflexion. In Cees Leijenhorst–Piet Steenbakkers (eds.): Selected papers on phenomenology. 

Dordrecht, 2004 [1984], Kluwer Academic Publishers. 1–33. REHBOCK, THEDA: „Phänomen. 

III.”. In Joachim Ritter–Karlfried Gründer–Gottfried Gabriel (hrsg.): Historisches 

Wörterbuch der Philosophie. Bd. 7. Basel, 1989, Schwabe Verlag. 471–483. 

7 Lásd ehhez ARNO ANZENBACHER: Die Intentionalität bei Thomas von Aquin und Edmund 

Husserl. Wien–München, 1972, R. Oldenburg. 41–77; 106–153. PAULUS ENGELHARDT: 

„Intentio”. In Joachim Ritter–Karlfried Gründer–Gottfried Gabriel (hrsg.): Historisches 

Wörterbuch der Philosophie. Bd. 4. Basel, 1976, Schwabe Verlag. 466–474. 
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gondolkodó, fenomenológiai módszert alkalmazó vagy egyszerűen a filozófiai 

problémákhoz hasonló hozzáállást tanúsító szerzők teljesítményeit.8 Az 

„intencionális valóságának problematikája”9 – tehát az intenció aktusa és intentuma 

között fennálló korreláció természetének vizsgálata – még a mozgalom történetén 

                                                 
8 „Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des 

Mittelalters die intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz eines Gegenstandes genannt 

haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf 

einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist), 

oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in 

sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem 

Urteile ist etwas anerkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, in 

dem Begehren begehrt usw. Diese intentionale Inexistenz ist den psychischen Phänomenen 

ausschließlich eigentümlich. Kein physisches Phänomen zeigt etwas Ähnliches. Und somit 

können wir die psychischen Phänomene definiren, indem wir sagen, sie seien solche 

Phänomene, welche intentional einen Gegenstand in sich enthalten.” [„Minden pszichikai 

jelenségre jellemező az, amit a középkor skolasztikusai egy tárgy intencionális (jobban 

mondva mentális) inegzisztenciájának neveztek, és amit mi, nem egészen egyértelmű 

kifejezésekkel ugyan, tartalomra vonatkozásnak, tárgyra irányulásnak (amin itt nem egy 

realitás értendő) vagy immanens tárgyiságnak neveznénk. Minden pszichikai jelenség 

tárgyként tartalmaz magában valamit, jóllehet nem mindegyik ugyanolyan módon. A 

képzetben valamit elképzelünk, az ítéletben valamit elismerünk vagy elvetünk, a szeretetben 

szeretünk, a gyűlöletben gyűlölünk, a vágyakozásban vágyunk stb. / Ez az intencionális 

inegzisztencia kizárólag a pszichikai jelenségekre jellemző. Egyetlen fizikai jelenség sem 

mutat valami hasonlót. Úgy tudjuk tehát a pszichikai jelenségeket definiálni, hogy azt 

mondjuk, olyan jelenségek, amelyek intencionálisan egy tárgyat tartalmaznak.” FRANZ 

BRENTANO: Psychologie vom empirischen Standpunkte. Leipzig, 1874, Duncker–Humblot. 

Zweites Buch. Erstes Capitel. § 5. 115–116. Lásd még FRANZ BRENTANO: Vom Ursprung der 

sittlicher Erkenntnis. Leipzig, 1921 [1889], Felix Meiner. § 19. 14–15. [Az erkölcsi ismeret 

eredete. Ford. Mezei Balázs. Budapest, 1994, Kossuth. 55.] 

9 Mezei Balázs kifejezése. MEZEI BALÁZS: A fenomenológia íve. In Aspecto. 2008/1. 125. 
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belül is sokszorosan összefüggő, de különféle hangsúlyeltolódásokat érvényesítő 

kérdéseket ötvözött. (α) Miként lehet megfelelő módon elgondolni az intencionális 

aktusok és az általuk intendált tartalmak illetve tárgyak összefüggésrendszerét; 

továbbá a pszichikai fenomének intencionalitásának egyetemessége miképp 

egyeztethető össze a tárgynélküli intentumok illetve az intencionális aktusok nélküli 

an sich tartalmak lehetőségével („Brentano-Bolzano Problem”).10 (β) Miként 

lehetséges az intencionális reláció olyan koherens elgondolása, amely az 

episztemológia (immanens vagy kettős tárgyakat implikáló) reprezentációs 

modelljeitől illetve az efféle modellekből következő igazságfelfogásoktól képes 

elmozdulni egy olyan értelmezés irányába, amely az aktustevékenység alanya és az 

általa intendált tárgyterület között fennálló viszonyban mindenekelőtt a 

kontinuitásra, a közvetlenségre és ez ebből eredő evidenciákra helyezi a hangsúlyt. És 

végül (γ) az intencionális aktusok és az intendált adottságok („dolgok”) között 

fennálló közvetlen korrelatív összefüggéseket – és ezzel együtt az intencionális tudat 

fenomenológiájára épülő tudomány egészét – miféle súlypontokkal rendelkező 

ontológiai mezőben lehet adekvát módon megragadni, ami ugyanakkor 

megkerülhetetlenné teszi az intencionális lét jellegére és „terjedelmére”, végső soron 

az ember és a világ viszonyára vonatkozó ontológiai (és antropológiai) kérdések 

tisztázását is. 

A történeti kutatások fényében a fenomenológiai intencionalitás-koncepció 

letisztázódása, azaz a tudat intencionális jellege fenomenológiai értelmének rögzítése 

elsősorban Edmund Husserl és a Brentano-iskola között lezajló hatástörténeti 

összefüggéseknek köszönhető.11 A fenti problémakomplexum Husserlt, a mozgalom 

                                                 
10 Lásd ehhez KARL SCHUHMANN: Intentionalität und intentionaler Gegenstand beim frühen 

Husserl. In Cees Leijenhorst–Piet Steenbakkers (eds.): Selected papers on phenomenology. 

Dordrecht, 2004 [1984], Kluwer Academic Publishers. 119–135. 

11 Hangsúlyos hatástörténeti elem, hogy a Brentano-iskolát egyik oldalról a korai Brentano 

sematikus értelmezése (ortodox irány), másik oldalról pedig Bolzano filozófiájának erősödő 
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alapítóját a pszichologizmus árnyalt kritikáján, a logikai aktusok deskriptív 

pszichológiai (később tudatfilozófiai) elemzésén, majd azok transzcendentális 

fenomenológiai tárgyalásán keresztül egy episztemológiai-transzcendentalista 

keretek között mozgó és végleges formát soha el nem érő konstitutív fenomenológia 

irányába vezette.12 Husserl figyelme ugyanis elsősorban az emberi tudás rétegeinek és 

                                                                                                                                             
jelenléte (heterodox irány) határozta meg. A korai fenomenológiai mozgalomban 

érvényesülő Brentano-hatások tehát igen differenciáltak. E hatástörténetnek a teleologikus 

történetírás egyoldalúságait jelentősen árnyaló bemutatásához, különösen pedig Bolzano és 

Brentano filozófiájának hangsúlyos, de egyúttal áttételesen diffundálódó jelenlétére 

vonatkozóan lásd VARGA PÉTER ANDRÁS: A fenomenológia keletkezése. Budapest, 2013, 

ELTE BTK Filozófiai Intézet–L’Harmattan Kiadó–Magyar Filozófiai Társaság. 111–178. A 

Brentano-hatás általánosabb összefüggéseire vonatkozóan ugyanakkor lásd SCHUHMANN, 

KARL: Brentano’s impact on twentieth-century philosophy. In Dale Jacquette (ed.): The 

Cambridge Companion to Brentano. Cambridge, 2004, Cambridge University Press. 277–

297. 

12 Edmund Husserl intencionalitás-értelmezésére vonatkozóan lásd a Logikai vizsgálódások 

második kötetében (1901) szereplő V. vizsgálódást illetve az Eszmék első kötetének (1913) a 

tiszta tudat struktúráiról és noétikus-noématikus szerkezetéről adott leírásait. – EDMUND 

HUSSERL: Logische Untersuchungen. Zweiter Band. Erster Teil. Untersuchungen zur 

Phänomenologie und der Theorie der Erkenntnis. Hrsg. von Ursula Panzer. Dordrecht, 

1984, Springer Science–Business Media. (Husserliana, Bd. XIX/1) V. § 1–21. 352–440. 

[Részleteiben: Logikai vizsgálódások. Fenomenológiai és ismeretelméleti vizsgálódások. V. 

vizsgálódás. Ford. Deczki Sarolta, Marosán Bence Péter, Ullmann Tamás, Varga Péter 

András, Zuh Deodáth. In Varga Péter András–Zuh Deodáth: Husserl és a Logikai 

vizsgálódások. Budapest, 2009, L’Harmattan Kiadó–Magyar Daseinanalitikai Egyesület. 21–

46. EDMUND HUSSERL: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 

Philosophie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. Hrsg. von 

Karl Schumann. Den Haag, 1976, Martinus Nijhoff. (Husserliana, Bd. III/1) § 76–96. 158–

224. Husserl fenomenológia-felfogásához lásd továbbá LUDWIG LANDGREBE: 
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strukturálódásának, illetve jelenkori helyzetének a vizsgálatára összpontosult, és 

nagyrészt ebbe a keretbe szövődtek bele a filozofálás módjával illetve 

metodológiájával, a tudományok megalapozásával, továbbá a filozófia 

önmegalapozásával összefüggő speciális elemzései is.  

Később Martin Heidegger egzisztenciális fenomenológiájában egészen sajátos 

formában ötvöződik a filozófiai kérdésfeltevések ontológiai és antropológiai 

dimenziója (Daseinsanalytik); s az intencionalitás fogalma immár hangsúlyosan 

ebben az antropológiai keretben kerül értelmezésre.13 Heidegger a tudataktusok 

értelme helyett a faktuális – de számára már eleve mindig bizonyos módon feltáruló 

– világban benne élő ember gyakorlatának elemzése során mutatja fel az 

„intencionális lét” jellemzőit. Fontos történeti szempontként kiemelendő, hogy az 

                                                                                                                                             
„Phänomenologie. II.”. In Joachim Ritter–Karlfried Gründer–Gottfried Gabriel (hrsg.): 

Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 7. Basel, 1989, Schwabe Verlag. 490–498. 

13 Martin Heidegger leghangsúlyosabban a marburgi előadások során – Prolegomena az 

időfogalom történetéhez (1925), A fenomenológia alapproblémái (1927) –, továbbá a Lét és 

időben (1927), a világban-benne-lét szerkezetéről és a megértésről adott leírásain keresztül 

reflektált az intencionális lét jellemzőire. – MARTIN HEIDEGGER: Prolegomena zur Geschichte 

des Zeitbegriffs. Frankfurt am Main, 1979, Vittorio Klosterman. (Gesamtausgabe, Bd. 20) 

Vorbereitender Teil: Erstes–Zweites Kap. § 4–9. 13–122. MARTIN HEIDEGGER: Die 

Grundproblem der Phänomenologie. Frankfurt am Main, 1975, Vittorio Klosterman. 

(Gesamtausgabe, Bd. 24) Erster Teil: Erstes Kap. § 9; Zweites Kap. § 12. 67–107; 158–171. [A 

fenomenológia alapproblémái. Ford. Demkó Sándor. Budapest, 2001, Osiris–Gond-Cura 

Alapítvány. 67–100; 144–154.] MARTIN HEIDEGGER: Sein und Zeit. Tübingen, 196711, Max 

Niemeyer Verlag. Erster Teil–Erster Abschnitt: Zweites Kap. § 12–13; Fünftes Kap. § 31–32. 

52–62; 142–153. [Lét és idő. Ford. Vajda Mihály et al. Budapest, 2001, Osiris. 71–82; 171–

183.] MARTIN HEIDEGGER: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main, 1991, 

Vittorio Klosterman. (Gesamtausgabe, Bd. 3) Vierter Abschnitt. § 36–45. 204–246. [Kant és 

a metafizika problémája. Ford. Ábrahám Zoltán–Menyes Csaba. Budapest, 2000, Osiris. 252–

298.] 



 - 15 - 

intencionalitás különböző értelmezései mögött – értsük azt tudatként, létként, 

viszonyként vagy magatartásformaként – ott állt az az átfogó és a megközelítésbeli 

heterogenitás ellenére is centrális igény, amely az ember és a világ episztemológiai 

relációjáról illetve ontológiai felépítéséről adott újkori, elsősorban kartéziánus és 

újkantiánus leírások kritikájára és újraértelmezésére vonatkozott. Mintegy ez 

biztosította azt az alapot, amelyre ráépülhetett az új értelemben felfogott világ keretei 

között zajló emberi interakciók fenomenológiai leírása vagy éppen az interszubjektív 

struktúrák kiépülésének bemutatása. Ezen belül ugyanakkor lehetővé vált egy sajátos 

interperszonális kapcsolat, az erkölcsi viszony problematikájának újszerű láttatása is.14  

                                                 
14 Az egyén és a másik ember közötti viszony problémája Husserl esetében – leszámítva a 

szigorúan tudományos filozófiát művelő generációknak az emberiség életében betöltött 

általános felelősségét – főként az idegentapasztalat genetikus leírásában és az alter-ego 

apprezentációjának (más néven analogikus appercepciójának) ismeretelméleti kérdésében 

összpontosul. A kéziratos hagyaték kiadása – mindenekelőtt a Husserliana 1973-ban 

megjelent köteteiről van szó – ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy Husserlt az idegen én és 

egyáltalán az interperszonalitás fenomenológiai megragadásának problémája az 1900-as évek 

elejétől egészen haláláig foglalkoztatta megteremtve ezáltal a későbbi – elsősorban Alfred 

Schütz neve által fémjelzett – fenomenológiai szociológia alapjait. Heidegger viszont 

elsősorban az emberi együttlét (Mitsein) társadalomontológiai explikációján, a Daseint 

átható gond (Sorge) szerkezetének leírásán illetve közvetve a lelkiismeret egzisztenciális 

interpretációján keresztül kerül közel a fenti problematikához; miközben a felmerülő 

filozófiai kérdések szorosabb, perszonalista illetőleg felelősségetikai kontextusba helyezése 

mindkettejüknél hiányzik. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy akár Husserl, akár 

Heidegger műveinek tematikája vagy tartalma ne engedne meg például egy nyomatékosabb 

felelősségetikai interpretációt – például a fenomenológia tudományos szerepértelmezése vagy 

a mások megértését vagy gondozását is magába foglaló létmegértés elemzése kapcsán. 

Általánosságban megállapítható, hogy a 20. század első harmadának fenomenológusai 

elsősorban az újkantiánus iskola által elindított axiológiai kutatások paradigmája felől 

közelítettek az erkölcsi problematikához, azaz mindenekelőtt az ember értékrealizáló voltát 
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Ezt a feladatot először a realista és deskriptív irányt képviselő müncheni 

fenomenológusok köréhez tartozó Max Scheler végezte el, aki maga is tartózkodóan 

fogadta a klasszikus fenomenológia ismeretelméleti irányultságát, s azon belül a 

transzcendentális tudat értelemadó tevékenységének husserli elképzelését.15 A 

formalizmus az etikában és a materiális értéketika (1913–16) című munkája nem 

egyszerűen egy univerzális érvényű (nem-relatív) tartalmi értékfenomenológia, 

amelyet Scheler erőteljes kritikai felhang kíséretében az újkori etika egyik uralkodó 

paradigmájával, Immanuel Kant deontológiájával – annak formalizmusával és 

személykoncepciójával – állít szembe, hanem egy perszonalista etika bázisául szolgáló 

nagyszabású fenomenológiai kísérlet az ember személyességének és szingularitásának 

a leírására.16 A fenomenológia és a perszonalista filozófia ilyen határozott és 

közvetlen összefonódására – annak ellenére, hogy Scheler nem felelősségetikai, 

                                                                                                                                             
illetve az értékdimenzió és a valóság közötti közvetítő szerepét hangsúlyozták. – EDMUND 

HUSSERL: Cartesianische Meditationen. In Cartesianische Meditationen und Parisier 

Vorträge. Hrsg. von Stephan Strasser. Den Haag, 19732, Martinus Nijhoff. (Husserliana, Bd. 

I) § 42–62. 121–177. [Kartéziánus elmélkedések. Ford. Mezei Balázs. Budapest, 2000, 

Atlantisz. 105–174.] MARTIN HEIDEGGER: Sein und Zeit. Erster Teil–Erster Abschnitt: 

Viertes Kap. § 25–27; Sechsthes Kap. § 39–42. Erster Teil–Zweiter Abschnitt: Zweites Kap. § 

54–60. 114–130; 180–200; 262–301. [Lét és idő. 139–158; 213–235; 310–350.]  

15 A Husserltől eltérő fenomenológia-értelmezésekre vonatkozóan lásd PAUL JANSSEN: 

„Phänomenologie. III”. In Joachim Ritter–Karlfried Gründer–Gottfried Gabriel (hrsg.): 

Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 7. Basel, 1989, Schwabe Verlag. 498–505. 

16 Max SCHELER: Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neue Versuch 

der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Hrsg. von Maria Scheler. Bern, 19544, 

Francke Verlag. (Gesammelte Werke, Bd. 2) [A formalizmus az etikában és a materiális 

értéketika. (Sine subtit.) Ford. Berényi Gábor. Budapest, 1979, Gondolat.] Lásd továbbá 

HEINZ LEONARDY: Liebe und Person. Max Schelers versuch eines „Phänomenologischen” 

Personalismus. The Hague, 1976, Martinus Nijhoff. Kapitel IV: Schelers ethischer 

Personalismus. 194–249. 



 - 17 - 

hanem axiológiai keretben gondolkodik – egészen Emmanuel Lévinasig, a Teljesség és 

végtelen 1961-es megjelenéséig nem találunk példákat.17 

A dolgozat – hasonló kapcsolódási pontot nyitva – sokat merít abból a dinamikus 

személyfelfogásból, amelyet a Scheler-féle leírások megjelenítenek,18 továbbá tág 

értelemben hű marad a fenomenológia realisztikus, úgymond „tárgypólusú” és a 

transzcendentalizmushoz kritikusan viszonyuló felfogásához is. Ez a realizmus 

azonban egy olyan fenomenológiai ontológiát kíván felvázolni, amely radikálisan 

szembenéz a tárgyi póluson megjelenő és formális értelemben vett dolog 

transzcendenciájának problémájával. Nem episztemológiai, azaz a szubjektum 

immanens tudattartalma és a megismerés transzcendens objektuma között keletkező 

transzcendenciáról van jelen esetben szó. Ezt a problémát maga Husserl azáltal oldja 

fel, hogy közvetlen megismerési viszonyt tételezve az objektumokat (legyenek azok 

reálisak vagy ideálisak) az intencionális aktivitás korrelátumaiként értelmezi – 

jelentősen eltávolodva ezáltal az ismeretreláció reprezentációs modelljeitől. 

Esetünkben viszont a fenomenológiai értelemben vett dolog létét jellemző, ontikus 

transzcendencia jellegének hangsúlyozásáról van szó, és így a hagyományos 

ismeretelméleti modell új perspektívákat nyitó klasszikus fenomenológiai elemzését 

pusztán a probléma egyik állomásának tekintjük. 

Annak a fundamentális tapasztalatnak a kiemelésére helyezzük a hangsúlyt, 

amelyben a dolog többnek és másnak mutatkozik annál, mint amit a tárgyiasító 

tapasztalat, a fogalmi gondolkodás vagy a nyelv előzetesen adott szimbólumai 

közvetíteni képesek. Természetesen igaz, hogy a megismert tárgyra vonatkozó 

tapasztalatok bővítésével, a gondolati tartalmak korrigálásával vagy az értelmező 

beszédmód finomításával a legtöbb esetben áthidalhatók a megismerési viszony 

                                                 
17 EMMANUEL LÉVINAS: Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité. Paris, 1996, Kluwer 

Academic. (Le Livre de Poche) [Teljesség és végtelen. Tanulmány a külsőről. Ford. Tarnay 

László. Pécs, 1999, Jelenkor.] 

18 MAX SCHELER: Der Formalismus… Zweiter Teil: VI. 381–596. [A formalizmus… 560–888.] 
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aktuális hiányosságai, és ezáltal az adott dolog a rá vonatkozó szimbólumokon túl 

fokról fokra egyre pontosabban megközelíthető és megismerhető. De nem mindig 

erről van szó! Bizonyos esetekben a dolog létszerkezetének nem objektiválható, 

tartalmilag kimeríthetetlen vonatkozásai kerülnek előtérbe – noha ennek egzakt 

leírása nehezen teljesíthető feladat. 

Ezzel tulajdonképpen egy olyan problématerülethez érkezünk, amely a 

fenomenológia történetének egy újabb – jelentőségében mintegy Husserl 

transzcendentális vagy Heidegger ontológiai fordulatához mérhető – paradigmatikus 

szakaszában, mindenekelőtt a francia fenomenológusok első (Maurice Merleau-

Ponty, Emmanuel Lévinas etc.) és második (Jean-Luc Marion, Marc Richir etc.) 

nemzedékének a gondolkodásában erősödik fel.19 A különböző kontextusokban zajló 

fenomenológiai vizsgálódások közös elemként olyan határtapasztalatokat írnak le, 

amelyek egyértelműen rámutatnak az intencionális tudat egyetemes értelemadó 

tevékenységének a határaira. Az értelemalakzatok képződésének folyamatát ugyanis 

nem lehet egyoldalúan egy transzcendentális-fenomenológiai ego reflexív (illetve 

immanens) teljesítményeként értelmezni, minthogy azok elsősorban a valóság (a 

„dolgok”) hatalmával vagy ellenállásával – az új tapasztalatokkal, a tudattalan 

erőkkel, a redukálhatatlan alteritással, az előzetes szimbolikus-nyelvi keretekkel vagy 

épp az egyszeri dolgok/események eidetikájának lehetetlenségével etc. – történő 

találkozás folyamatában épülnek fel (vagy éppen rombolódnak le). Más szóval: az 

intencionális viszony elemzése során nem tekinthetünk el attól az alapvető és sokszor 

felmerülő ténytől, hogy az intencionális aktusok tárgyi korrelátuma változó (több-

kevesebb, de legalábbis fenomenológiailag vizsgálható) függetlenségi fokkal 

rendelkezik az aktusokat érvényesítő alannyal szemben. Amennyiben az intendáló és 

az intendált e mellérendelőbb jellegű egymásrautaltságához ontológiai interpretációt 

rendelünk hozzá, akkor egyenesen – nem összekeverve a két pólus funkcióköreit – az 

intendáló és az intendált lét „egymásba fonódottságáról” vagy „kereszteződéséről”, 

                                                 
19 Lásd ehhez TENGELYI LÁSZLÓ: Tapasztalat és kifejezés. Budapest, 2007, Atlantisz. I. 15–36. 
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illetve a közöttük fennálló ontikus határ átjárhatóságáról kell beszélnünk.20 Eközben 

– az intentumhoz közeledő vagy attól eltávolodó „mozgás” során – természetesen 

nem szabad ignorálnunk e korrelatív pár elszakadására vagy kontinuitásának 

feltételességére utaló tapasztalatokat sem. Mindez egy olyan fenomenológiai 

ontológia lehetőségét vetíti előre, amely az értelemképződés és a létformálódás 

jelenségeit a valóságba bele-beleszövődő intencionális lét eseménytörténetéhez 

rendeli hozzá. Az „ontodinamika” általunk bevezetett fogalma az efféle – a „dolgok” 

valóságáig hatoló – események adekvát leírásában hasznos segítséggel szolgálhat. Az 

értelemképződés és a létformálódás egymáshoz való viszonyának feltárása pedig 

minden bizonnyal a fenomenológiai kutatások további termékeny területének 

bizonyulhat. 

Rendkívül nehéz kérdés azonban, hogy a fenomenológiai deskripcióra kijelölt 

különböző dolgok körét milyen fokú transzcendencia jellemzi. Hiszen akár egy 

egyszerű falevél is több lehet annál – individuum est ineffabile –, mint amit a rá 

irányuló gondolkodás spontaneitása, a róla való tapasztalat receptivitása vagy az 

azokat kifejező szimbólumok tartalma hozzáférhetővé tesz. Az egyik határponton 

minden bizonnyal Max Scheler személyről adott leírásainak végkövetkeztetése áll: 

olyan tárgyiasíthatatlan és transzcendens „valóság” – pontosabban ágens –, amely 

kizárólag intencionális aktusokban, ilyen aktusok végrehajtásán keresztül egzisztál.21 

                                                 
20 MAURICE MERLEAU-PONTY: Le visible et l’invisibe. Paris, 1964, Gallimard. L’enrelacs – le 

chiasme. 170–201. [A látható és a láthatatlan. Ford. Farkas Henrik–Szabó Zsigmond. 

Budapest, 2006, L’Harmattan. Az egymásba fonódás – a kiazmus. 148–176.] 

21 „D. h. zum Wesen der Person gehört, daß sie nur existiert und lebt im Vollzug intentionaler 

Akte. Sie ist also wesenhaft kein «Gegenstand». Umgekehrt macht jede gegentändliche 

Einstellung (sei sie Wahrnehmen, Vorstellen, Denken, Erinnern, Erwarten) das sein der 

Person sofort transzcendent.” MAX SCHELER: Der Formalismus… Zweiter Teil: VI. A. 3. b. 

401. [„A személy lényegéhez tartozik tehát, hogy csak intencionális aktusok végrehajtásában 

létezik és él. Lényegénél fogva tehát nem lehet „tárgy”. S megfordítva, minden tárgyias 
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Scheler és egyáltalán a fenomenológusok kedvelt fenomenológiai szófordulatával 

élve, nem ismeretlen és meghatározatlan x, hiszen ebben az esetben se az eidetikus 

lényegleírásra – ami a klasszikus husserli fenomenológia tudományosságigényének fő 

biztosítéka –,22 se a nem-tárgyias jellegből következő transzcendencia állítására nem 

nyílna lehetőség.  

Magához a definícióhoz két fontos megjegyzés tartozik: (α) Scheler észlelhetően túl 

akar lépni a személy tárgyias-statikus szemléletén, és tartózkodik minden olyan nem 

egészen adekvát kifejezés használatától („létező”, „valóság” etc.), amelyek a személy 

vonatkozásában egy efféle szemléletmód implikálásával járhatnak együtt – 

szóhasználatunkban e sajátos ágencia kifejezésére az „intencionális dinamika” 

terminust használjuk; (β) minthogy a leírás eleve nyitott módon kezeli a személy 

eidetikus szemléletét, annak ontikus aktivitásához egy nehezen tematizálható nem-

tárgyias horizont rendelődik hozzá. Ezt a dimenziót – vállalva a metaforikus 

áthallások révén nyíló támadási felületeket – a továbbiakban „mélység”-nek 

nevezzük. Ugyanakkor nem zárjuk ki azt lehetőséget sem, hogy egy ilyen mélységi 

horizont bármely, fokozottabban tárgyiasítható dolog létéhez is hozzátartozzon, azaz 

bizonyos mértékben érvényes legyen mindarra, ami a személy intencionális 

aktivitásának tárgyi pólusán megjelenik – ami bizonyos értelemben analóg azzal, 

                                                                                                                                             
beállítódás (legyen az észlelés, elképzelés, gondolkodás, emlékezés, elvárás) azonnal 

transzcendenssé teszi a személy létét.” (Az eredeti fordítást módosítottam. M. P.) [A 

formalizmus… 590.] Scheler személyfogalmához lásd HEINZ LEONARDY: Liebe und Person. 

Kapitel III: Die Person. 115–156. 

22 Ez a probléma mind a mai napig foglalkoztatja a Husserl-kutatókat és a klasszikus 

fenomenológia kritikusait. Az eidetikus variáció módszeréről és annak problémáiról lásd 

DIETER LOHMAR: Kategoriale Anschauung. In Verena Mayer (hrsg.): Edmund Husserl. 

Logische Untersuchungen. Berlin, 2008, Akademie Verlag. (Klassiker Auslegen) 209–237. 

[Kategoriális szemlélet. In Varga Péter András–Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai 

vizsgálódások. 103–128.] 
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amit a francia nyelvű fenomenológiában a jelentésrögzítés vagy a tematikus 

jelentésmegragadás előtti, még tematizálatlan értelmi összetevőnek tekintenek. 

A személy nem-tárgyias volta elsősorban aktuséletéből és aktuséletének az eidetikus 

lényeglátáson alapuló leírás számára hozzáférhetetlen egyediségéből következik. A 

klasszikus fenomenológiában a lényegszemlélet még a legbonyolultabb megismerés-

kategóriák esetében is csak bizonyos fenntartásokkal használható; episztemológiai 

kereteken túlmutató hatékonysága pedig eleve kérdéseket vet fel. Így az eidetikus 

leírás koncepciójának kibővítése és meghaladása a fenomenológia egészen új 

irányultságait vetítette és vetítheti előre.  

Ám (α) ha a személyt jellemző transzcendencia e két forrása elválaszthatatlan 

egységben lép fel, és (β) ha a személy ontológiai leírása a személyes aktuséletből 

eredő ontikus transzcendencia okán nyitott, akkor (γ) hasonló lezáratlanság és 

mélység jellemzi az intencionális lét eidetikáját is – azt a valóságot, amelyet Brentano 

tág értelemben vett pszichikumként, az érett Husserl transzcendentális egoként, az 

ontológiai fordulatot végrehajtó Heidegger pedig Daseinként írt le.23 A személy 

ontológiai alapjának nem-tárgyias illetve egyedi jellege tehát tulajdonképpen 

korlátozza ezen ontológiai alap megközelíthetőségét is, aki – másrészről – az 

intencionális aktivitás alanyi pólusa. Más szóval: az intencionális aktusélet 

személyként történő értelmezése elvi szinten hagyja nyitva az intencionális 

tevékenység ontológiai alapjának természetére vonatkozó kérdést, miközben nem 

eliminálja egy ilyen alap létét. Mindez bizonyos értelemben nehézségeket támaszt az 

„emberiség funkcionáriusaiként” kumulatív teljesítményeket felmutató 

fenomenológus-generációk husserli elképzelése elé is, legalábbis abban az esetben, ha 

a Husserl-féle transzcendentális egot hordozó személy (vagy személyek) 

transzcendenciájára vonatkozó scheleri kijelentésből a személy apodiktikus érvényű 

                                                 
23 Lásd ehhez még RUDOLF BERNET: Husserl and Heidegger on Intentionality and Being. 

Journal of the British Society for Phenomenology. 1990/21. 136–151. MEZEI BALÁZS: Brentano 

és a pszichologizmus. In A lélek és a másik. Budapest, 1998, Atlantisz. 247–271. 
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és teljes körű eidetikájának korlátaira következtetünk. Ebben az esetben a személy 

megismerőképességének határait érintő kérdésre sem kapunk egyértelmű választ, 

márpedig enélkül felettébb nehéz megítélni, hogy a fenomenológiai vizsgálódást 

végző alany mennyiben képes a tárgyi póluson megjelenő dolog teljes spektrumának 

eidetikus átvilágítására vagy annak aszimptotikus megközelítésére.24  

Súlyponti kérdés, milyen viszony áll fenn a személy és aktusai, továbbá az aktusok 

különböző típusai között. Ez komoly kiegészítendő fenomenológiai vizsgálódásokat 

igényel, így elsősorban a témánk szempontjából fontos összefüggések felvázolására 

szorítkozunk. (α) Scheler nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a személy nem 

egyszerűen az aktusok kiindulópontja, és nem is afféle epifenomén, amely a 

különböző aktusok időleges fennállásából vagy összefüggéséből generálódik. A 

konkrét aktusokban – ezen aktusok létegységeként (Seinseinheit) – különböző fokban 

és módon ugyan, de az egész személy jelen van, anélkül azonban, hogy 

elválaszthatatlanul azonossá válna azokkal. Egy olyan x, amely nem képes leválasztani 

magát egy adott aktusról, és kizárólag ezen aktushoz kötötten áll fenn, nem személy, 

hanem egy függő változó. Ebből következik, hogy maguk az aktusok nem 

értelmezhetők az egész személyre történő utalás nélkül, miközben a személy az 

                                                 
24 Megjegyzendő, hogy már a husserli koncepció is meglehetősen disztingvált jelleggel bírt. 

Tulajdonképpen nem csak a tudat egy intencionálisan egységes koncepcióját tartotta 

elfogadhatónak. Inkább úgy kell fogalmaznunk: az emberi megismerésben kitüntetett 

szerepet juttatott az intencionális viszonyulásnak (egyéb nem-intencionális jellemzők 

mellett). A fenomenológiai mozgalom nagy része viszont éppen e belátás filozófiai 

extrapolációja révén szerzett érvényt saját új perspektívájának. Lásd ehhez ZUH DEODÁTH: 

Reális és transzcendentális Edmund Husserl fenomenológiájában. In Kortársunk, Husserl. 

Tanulmányok a 150 éves Edmund Husserl filozófiájáról. Budapest, 2013, ELTE–Eötvös 

Kiadó. 191–230. 
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intencionális aktusok alanyaként olyan nem-tárgyias adottság, amely distanciált 

viszonyt képes kialakítani saját aktuséletével szemben is.25 

(β) Továbbá ha egy szubjektum kizárólag egy bizonyos típusú aktus vagy 

aktuscsoport végrehajtására képes – legyen az kogitatív, voluntatív, appetitív vagy 

imaginatív etc. jellegű –, például törekszik valamire kogitáció nélkül (praktikus 

intenció) vagy gondol valamit appetíció nélkül (teoretikus intenció), akkor soha sem 

lenne képes környezetének tárgyszerű, azaz önmaga kognitív, továbbá pszichofizikai 

adottságaitól független megközelítésére. Scheler találó gondolatkísérletéből Robert 

Spaemann arra következtet, hogy az aktusok különböző osztályainak 

elkülöníthetősége és egymástól független kezelésük a személy létének originális 

jellemzője.26 A személy például szerethet valakit anélkül, hogy tudná kicsoda; 

szemléleti vizsgálódás tárgyává tehet valamit, amitől egyébként irtózik; elképzelhet 

olyasmit, amelyről nincsen érzékletes tapasztalata; kiértékelheti és megítélheti 

mindazt, amit akar és tesz; és tudhatja azt, hogy amiről beszél, az adott esetben 

hazugság etc. Tulajdonképpen az intencionális aktusok ezáltal újabb-másodlagos 

intencionális aktusok tárgyaivá léphetnek elő. De paradigmatikus eset az is, amikor 

egy előzetesen adott szimbolikus tartalom felismerhetően ütközik a tudatos élmény 

formájában adott dolog-tapasztalattal, ami egyedül akkor és azáltal lehetséges, 

amennyiben az aktusok egy adott valóságtartományra vonatkozó intenciójuk során 

túllépnek a tudat mezőjén.27  

                                                 
25 MAX SCHELER: Der Formalismus… Zweiter Teil: VI. A. 3. a. 393–397. [A formalizmus… 

578–584.] 

26 ROBERT SPAEMANN: Personen. 66–70. 

27 „Intentionale Akte zielen auf Gegenstände, unabhängig von der Befindlichkeit des 

Subjekts. Darauf beruht es, daß Menschen eine Geschichte haben. Sie können über alle 

conditio humana hinaus wünschen. Sie können eine Vorstellung von einem Glück besitzen, 

das Aristoteles »Glück schlechthin« nannte und das er von »menschlichem Glück« 

ausdrücklich unterschied. Sie können davon träumen zu fliegen. Aber daß sie eines Tages 
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(γ) Az intenciók elkülöníthetősége, transzponálhatósága és distanciálhatósága 

egyben érv is amellett, hogy a mentális szférát miért nem lehet maradék nélkül az 

aktusélet szubsztrátumaként azonosítani. 

(δ) Amennyiben Schelernek igaza van, úgy a teoretikus beállítódás vagy egy 

bizonyos beállítódás kizárólagossá tétele az aktusélet „szegényességét” eredményezi, 

illetve beszűkíti a realitás megközelítésének lehetőségét. Elképzelésem szerint ennél 

                                                                                                                                             
wirklich zu fliegen begannen, war nicht die einfache Folge eines Traumes, sondern die Folge 

davon, daß Menschen sich eine von allen praktischen Zwecken unabhängige Meinung über 

die Beschaffenheit der Welt bilden. Weil die Bildung dieser Meinung nicht eine bloße 

Funktion einer durch ein Streben definierten Situation, sondern eine unabhängige Variable 

ist, kann der Mensch bei der Entdeckung der Beschaffenheit der Welt unabsehbare 

Fortschritte machen. […] Die ständige Veränderung der Rahmenbedingungen unseres 

Lebens und Handelns, also das, was die menschliche Geschichte auszeichnet, hat die 

wechselseitige Unabhängigkeit praktischer und theoretischer Intentionen voneinander zur 

Voraussetzung. Diese Unabhängigkeit ist nun aber zugleich der Grund, von Personen als 

kontinuierlichen Aktzentren zu sprechen.” [„Az intencionális aktusok a szubjektum 

állapotától független tárgyakra vonatkoznak. Ezen alapul, hogy az embernek egyáltalán 

történelme van. Képes a teljes conditio humana-t meghaladóan vágyakozni. Képes fogalmat 

alkotni a jóról, amelyet Arisztotelész a »tulajdonképpeni boldogság«-nak nevezett, és amelyet 

kifejezetten megkülönböztetett »az emberi szerencsétől«. Képes álmodni a repülésről. De 

nem egy álom egyszerű folyománya, hogy egy napon valóban repülni kezd, hanem annak 

következménye, hogy az ember kialakít egy minden gyakorlati céltól független elgondolást a 

világ felépítéséről. Minthogy ennek az elgondolásnak a kialakítása nem egy törekvés 

meghatározta szituáció puszta funkciója, hanem független változó, ezért képes az ember 

korlátlanul előrehaladni a világ szerkezetének feltárásában. […] Életünk és tevékenységünk 

keretfeltételei folyamatos változásának, tehát annak, ami az emberi történelmet jellemzi, 

alapfeltétele a praktikus és a teoretikus intenciók egymástól történő kölcsönös függetlensége. 

De ugyanakkor ez a függetlenség az alapja annak, hogy a személyről mint kontinuus 

aktuscentrumról beszélhessünk.”] Robert Spaemann: Personen. 68–69. 
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erőteljesebb implicit kritika a szigorúan tudományos – közelebbről a tudományos 

megismerésre törekvő tudás szerkezetét vizsgáló – fenomenológia Husserl-féle 

programját aligha érheti. Ugyanakkor bizonyos megkötéseket kell tennünk. A 

husserli filozófia bizonyos „szigorúan tudományos” programatikus javaslatai – 

amelyek elsősorban az emberi megismerés egyoldalú jellemezései ellen foglalnak 

állást – maguk sem egyértelműen egy szcientista szigorúság mellett érvelnek, hanem 

egyszerűen ismeretfilozófiai korrekcióját akarják adni bizonyos régi 

tudományfilozófiai tendenciáknak. A legtöbb, ebből a kontextusból (értsd: 

ismeretfilozófia) kilépő elemzés azonban nem annyira Husserl ellen foglal állást, 

hanem inkább az ismertfilozófiai alapszándék kibővítését célozza, vagy bizonyos 

elemeket átvesz ebből a husserli tudományosságigény általános elvei nélkül. 

De elemzéseinek ezen a pontján Scheler egy olyan releváns belátással is szolgál, 

amely a téziseinkből levont következtetéseket is megerősíti: az aktusok fenti 

differenciálódása mintegy feltétele a valóság tartalmi gazdagsága leírhatóságának, és 

hangsúlyozandó: mindebben nemcsak a teoretikus, de a gyakorlati intencióknak is 

kiemelt szerepük van. Ami másrészről felveti a teoretikus és gyakorlati intencióik 

koherenciájának a problémáját, de legalábbis jelzi a gondolkodás – közelebbről 

például egy lehetséges felelősségetikai szemlélet – személyes és gyakorlati 

fordulatának a szükségességét.  

(ε) Egy fontos mozzanat azonban úgy Scheler, mint Spaemann figyelmét elkerülte. 

Az ellentétes előjelű intenciók tagadhatatlanul hozzájárulnak az aktustípusok 

elkülönítéséhez, másrészt azonban az azonos és ellentétes előjelű, továbbá különböző 

típusokat képviselő konkrét aktusok egymásra vonatkoztatva és sajátos alakzatokat 

képezve szintézisre is lépnek egymással, amely végeredményben meghatározza azt, 

hogy a személy milyen viszonyt épít ki az általa intendált területtel. Ezt a sajátos, a 

különböző aktustípusok ilyetén intenzív oszcillációja (diairézis, szintézis, 

kongruencia) révén kialakuló alakzatot nevezzük fundamentális intenciónak vagy 

alapvető figyelemnek. Tulajdonképpen az aktusok e sajátos szintézise ad 
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magyarázatot a fundamentális intenció transzformatív jellegére; illetve az intenciók 

diairézisének és szintézisének függvénye, hogy egy bizonyos személy milyen 

mértékben képes egy tudatos élményben adott dolog tárgyszerűségének a feltárására 

és megértésére. 

A személy intencionális aktivitásának és ontikus transzcendenciájának Scheler-féle 

leírása ezáltal továbbvihető egy sajátos fenomenológiai ontológia irányába, egy olyan 

leírás felé, amely szembenéz az intencionális lét határainak dinamikusan változó, 

képlékeny és emiatt ontologikusan nehezen rögzíthető voltával. A dolgozat e l s ő  

t é z i s e  ( Θ 1 ) :  az intencionális valóság olyan alapvető, egységes és kétpólusú 

alapfenomén, amelynek alanyi pólusát a személy „egészének” intencionális 

dinamizmusa képviseli, míg tárgyi pólusán bármely olyan, kvázi másodlagos 

fenomén megjelenhet, amelyre ez az egyirányú-vektoriális dinamika irányul. Ezt a 

személy létezésének egészét – teoretikus, praktikus, poietikus, kognitív, emotív, 

morális etc. vonatkozásait – alapjaiban meghatározó intencionális aktivitást neveztük 

alapvető figyelemnek (intentio fundamentalis). A dolgozat első része olyan leírásokat 

tartalmaz, amelyek mindenekelőtt ezen alapfenomén megközelítését célozzák. 

Végkövetkeztetése: bármely fenomenológiai leírás – ide értve az önmagunk 

személyéről kialakított felfogást is – a fundamentális intenció tárgyi pólusán 

megjelenő dolog függvénye, más szóval az intencionális dinamika „vektoriális 

jellege” kizárja a transzcendentális reflexió közvetlen módjait.28 Egzisztenciális 

értelemben hasonlóképp a tárgyi póluson megjelenő dologra vonatkozó figyelem 

függvénye, hogy az a valóság, akit személynek nevezünk – és akinek elsődleges 

viszonya a saját létéhez, hogy átéli azt, gondolkodik róla és tevékeny benne –, miféle 

tájékozódási pontokhoz rendeli hozzá életének dinamikáját, illetve miféle támpontok 

                                                 
28 Vö. „Gegenstand-Sein ist also die formalste Kategorie der logischen Seite des Geistes.” 

MAX SCHELER: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bonn, 199112, Bouvier Verlag. 41. [„A 

tárgyi-lét tehát a szellem logikai oldalának legformálisabb kategóriája” Az ember helye a 

kozmoszban. Ford. Csatár Péter. Budapest, 1995, Osiris. 48.] 
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mentén határozza meg ezt a sajátlagos dinamikát. A személy aktuséletét jellemző 

fundamentális intenció tehát nem egyszerűen szabadon transzponálható, hanem 

visszahat arra a háttérben álló ontikus közegre, amelyből kiindul, és hatást gyakorol 

arra a fenoménre, amelyet intendál – más szóval: transzformatív jellegű. 

Mindvégig számolnunk kell azonban egy alapvető ténnyel: a személy és a dolog 

létének ontikus transzcendenciájával. Ergo: a fenomenológiai leírás sohasem képes 

tökéletes módon transzparenssé tenni azt az entitást, amely a figyelem tárgyaként a 

fenomenológiai vizsgálódások középpontjába kerül – és ennek (az esetlegesen fellépő 

episztémikus hiányosságok ellenére) leginkább „létszerkezeti” okai vannak. A 

deskripció legfeljebb megközelíteni képes a létezésnek azt a mélységi dimenzióját, 

amely a diszkurzív gondolkodás számára evidens közvetlenséggel kifejezhetetlen 

ugyan, ám az ember tájékozódási rendszerében mégis megkerülhetetlen alap. Ez 

egyben állásfoglalás a filozófia hagyományos szerepvállalása mellett is, amely a 

gondolkodás e sajátos típusához a csodálkozás feltételét rendelte hozzá. A 

csodálkozás nem egyszerűen az alany sajátos pszichikai állapota, hanem hasonlóképp 

jellemző rá az az intencionális dinamika, amelyet a csodálkozás tárgyaként megjelenő 

dologgal történő találkozás élménye közvetít, és amely minden bizonnyal a dolog e 

mélységi dimenziójának köszönhető. Amennyiben az élmény tárgyias jellegű és 

beágyazott az intencionális alapfenomén korábban említett egységes jellegébe, akkor a 

fenomenológiai deskripció első és legfontosabb feladata, hogy minél pontosabban 

tegye hozzáférhetővé azokat az alapfenoméneket, amelyek legalább annyira e 

gondolkodásmód (vagy még inkább az eszmélődő élet) kiindulópontjai, mint 

amennyire – nézetünk szerint – a bejárt életutak végső eredményei. Egyszóval: 

tájékozódási pontok. Mindenki sejti ezt, aki egyszer is elmerült egy másik ember 

tekintetében, vagy kizökkent abból a közvetlen jelenlétből, amely adott tevékenységét 

jellemezte.  

Létezésünk minden területén felmerülnek efféle megkerülhetetlen 

transzcendenciatapasztalatok. Megkerülhetetlenek, mivel a kifejezhetetlennel történő 
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találkozás alapesemény – akár megtöri, akár kiteljesíti a személy létének dinamikáját. 

Erről pedig a lehetőségek határain belül beszélnünk kell! Más kérdés persze, hogy a 

gondolkodó ember meddig megy el e nem-tárgyias létszféra értelmezésében vagy 

racionalizálásában; illetve, hogy a „tárgyias” fenomenológiai tapasztalat milyen 

mértékben igazolja vissza ezeket a racionalizáló törekvéseket. De itt már a személyes 

opciókra helyeződik át a hangsúly, ahol a fenomenológiai leírás legfeljebb az 

informált döntés előkészítésében segít.29  

Amennyiben egy fenomenológiai ontológia keretein belül egyre közelebb 

kívánunk jutni a létszférák e nem-tárgyias oldalához, akkor a pontos deskripciók 

érdekében megfelelően kiválasztott kategóriákkal kell dolgoznunk. Ezért vezettük be 

az „ontodinamika” fogalmát, amellyel egyrészt (α) a létszerkezeti határok feltételes, 

képlékeny és változó jellegére, másrészt (β) a dolog gondolati – tartalmi értelemben 

vett logikai – megragadásának korlátozott voltára utalunk. Az „ontologika” ennyiben 

az „ontodinamika” komplementer fogalma. Például ontodinamikai okkal 

magyarázható, miért is nem vagyunk képesek egzakt módon rögzíteni a 

szubsztancialitás kritériumait, melyek egyértelműen megmutathatnák, hogy a létezés 

mely elemei állnak össze vagy különülnek el önálló létezőként – miközben a 

                                                 
29 Efféle tapasztalatok jelen vannak a tudomány világában is. A szaktudományos ismeret és 

kutatás révén ugyanis egy olyan sajátos viszony épül ki a szaktudós és az intendált terület 

között, amelyben meghatározó szerepe van a (még) nem tárgyiasított vonatkozásoknak is. 

Ezzel magyarázható többek között az az alkotó és olykor kétségekkel terhelt szenvedély, 

amely az adott terület ismeretlen hátterére irányuló kutatói tevékenység alapja. Másrészt 

azonban se a tudományos gyakorlatok sokfélesége, se a tudományos magyarázatok 

érvényességi köre nem ad kellő alapot arra, hogy belőlük egy egységes és átfogó jellegű 

tudományos filozófiát vezessünk le. Egy tudományos jellegű világkép mégsem alapulhat 

kizárólag az ismeretszerzés metodológiai formáján. Ráadásul világos választ kellene adnia 

arra a kérdésre, hogy mi is a tudomány mint ismeretrendszer és mint kutatói praxis 

egészének az értelme. 
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fenomenális tájékozódást ugyan tárgyszerű, ám ontologikai leírásokkal biztosítjuk.30 

A létezők egymástól való ontikus elhatárolásának általános problémája az egyik 

legdinamikusabb ágens, a személy esetében különösen feltűnő, és emiatt a személy 

identitásának filozófiai kérdése – ahogyan azt az értekezés korroláriuma 

argumentálja – feloldhatatlan. Pontosabban fogalmazva: a személy olyan 

önazonosságot nélkülöző dinamika, aki számára integrálhatatlan gazdagságában tárul 

fel a létezés azon egésze, amelyben nincsenek egyértelműen szilárd ontológiai 

határvonalak.31 Következésképpen bármely olyan identifikációs törekvés, amely 

önmaga ontologikus rögzítésére, továbbá világban elfoglalt helyzetének 

stabilizációjára irányul, alá van rendelve a személy létén átívelő ontodinamikus 

transzformációnak. 

 

                                                 
30 Ebből következik, hogy az azonosság logikai elve (α=α) ontológiai interpretációjának 

megvannak a maga érvényességi korlátai. Megjegyzem azonban, hogy e fenomenológiai 

ontológia logikai következményének átgondolása nem képezi az értekezés tárgyát.  

31 Ez a definíció tulajdonképpen Scheler leírásainak is megfelel: „Vielmehr steckt in jedem 

voll konkreten Akt die ganze Person und «variiert» in und durch jeden Akt auch die ganze 

Person – ohne daß ihr Sein doch in irgendeinem ihrer Akte aufginge, oder sich wie ein Ding 

in der Zeit «veränderte». […] Und eben darum bedarf es hier auch keines dauerden seins, das 

sich in diesem Nacheinander erhielte, um die «Identität der individuellen Person» 

sicherzustellen. Die Identität liegt hier allein in der qualitativen Richtung dieses puren 

Anderswerdens selbst.” MAX SCHELER: Der Formalismus… Zweiter Teil: VI. A. 3. a. 395–396. 

[„Sokkal inkább arról van szó, hogy az egész személy ott van minden egyes teljesen konkrét 

aktusban, és minden egyes aktusban illetve aktuson keresztül szintén az egész személy 

»variálódik« – anélkül, hogy a léte feloldódna bármelyik aktusában, vagy »megváltozna« 

mint egy dolog az időben. […] S éppen ezért itt nincs szükség valamilyen tartós létre sem, 

amely fennmaradna ebben az egymásutánban, hogy biztosítsa az »individuális személy 

azonosságát«. Az azonosság itt egyedül e puszta mássá válás minőségi irányában rejlik.” A 

formalizmus… 582. (Az eredeti fordítást módosítottam. M. P.)] 
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2. § A felelősség mint transzformatív viszony (Θ2) 

 

 

Egy határozott, a fenomenológia és a felelősségetika metszéspontjában álló 

tájékozódási pontra azonban külön rá kell mutatnunk.32 Az emberi létezés perszonális 
                                                 
32 A modern felelősségetika születése szorosan kötődik ahhoz a distinkcióhoz, amelyet Max 

Weber állított fel A politika mint hivatás (1919) című rövid tanulmányában 

’Veranwortungsethik’ és ’Gesinnungsethik’ között. Amíg a felelősségetikai szemléletmódban 

a cselekedetek céljain és következményein, továbbá e következményekért viselt felelősségen 

van a hangsúly, de ugyanakkor kérdés, hogy az erkölcsileg helyes célok milyen mértékig 

egyeztethetők össze morálisan kétséges eszközök alkalmazásával vagy ilyen 

mellékkövetkezmények eltűrésével; addig az elvszerűség etikájának is nevezhető érzületetikai 

nézőpont a motiváció tisztaságára és bizonyos elvek mellett történő feltétlen elkötelezettségre 

összpontosít, viszont eltekint azoktól az esetlegesen fellépő és a felelősség kérdését is felvető 

negatív következményektől, amelyek az erkölcsi elvekkel összhangban álló („helyes”) 

cselekvés okán adódhatnak. A Weber-féle cselekvéstipológiában az előbbi a célracionális 

cselekvés értékracionalitással kevert változatához áll a legközelebb – minthogy a célzott 

értékek eléréséhez szükséges eszközökként hipotetikus szabályokat („ha-akkor”) alkalmaz –, 

az utóbbi inkább az értékracionális cselekvés tiszta típusának feleltethető meg, amely 

egyébiránt célracionális nézőpontból irracionálisnak minősül.  

Mindez azt eredményezte, hogy a különböző (teleológiai, deontológiai, aretológiai, 

konzekvencialista etc.) etikai érvelésmódok és szemléletek nem egykönnyen tipologizálható 

világában a felelősségetika markánsan eredmény- vagy következményetikai színezetet kapott, 

holott ha például a személyért viselt felelősség perszonalista éthoszára gondolunk, akkor 

annak adekvát leírásához számos egyéb morális tényezőnek (motívumok, erények, elvek etc.) 

kellene hangsúlyt biztosítanunk. 

Ezt a beállítást örökölte a felelősségetikai gondolkodás forradalmi nézőpontváltását 

végrehajtó Hans Jonas is, aki A felelősség elve (1979) című munkájában egy sajátos 

„jövőetika” keretein belül elsősorban azt a kérdést vizsgálta, hogy a tudományos-technikai 

civilizáció és az ebben egyre fokozottabb szerepet játszó célracionális tudás milyen módon 
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jellege abból az egyedülálló minőségi dinamikából következik, amelynek 

vektoriálisan intendált végpontja egyike a legnehezebben leírható fenoméneknek, 

ugyanakkor nyitott azon hatások előtt, amelyek akadályozzák vagy elősegítik e 

dinamika megvalósulását. Ezen erők egyértelmű azonosítása nem könnyű feladat, 

olykor egyenesen lehetetlen, azonban az is kétségtelen, hogy a személy létdinamikája 

a másik ember odaadása és felelősségvállalása nélkül leáll, s ez egyben alá is ássa a 

perszonális jelleg kibontakozásának és realizálódásának folyamatát.  

M á s o d i k  t é z i s ün k  ( Θ 2 ) :  minél személyesebb dinamikával rendelkező 

jelenséggel találkozunk, annál inkább a fundamentális intenció felelősséggé 

                                                                                                                                             
hat vissza az ember erkölcsi praxisára azáltal, hogy soha nem látott mértékben kiterjeszti az 

ember cselekvés feletti hatalmát és ezáltal a cselekvés kumulatív következményeinek 

téridőbeli hatókörét. Ez a tény nem egyszerűen a felelősség intenzitásának növekedését és 

hatókörének szélesedését implikálja, hanem a felelősségi relációk értelmezési tartományának 

újragondolását és a jövőre vonatkozó tervezés újfajta etikájának kidolgozását teszi 

szükségessé. 

A fenomenológia és a felelősségetikai horizont összekapcsolására ugyanakkor jó példa a 

realista irányba forduló lengyel Husserl-tanítvány, Roman Ingarden előadásainak (1968) 

szerkesztett kiadása A felelősségről, amely elsősorban a különböző felelősségi helyzetek 

analitikus tipológiája illetve a felelősség ontikus alapjainak feltárása miatt jelentős. De 

minthogy Ingarden a felelősséget elsősorban az axiológiai bázishoz és a személy 

identitásához rendeli hozzá, hangsúlyosan eltér az e munkában leírt perszonalitás-

koncepciótól. – MAX WEBER: Politik als Beruf. In Gesammelte politische Schriften. Hrsg. von 

Johannes Winckelmann. Tübingen, 19885, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 505–560. [A politika 

mint hivatás. In Tanulmányok. Ford. Wessely Anna. Budapest, 1998, Osiris. 197–209.] HANS 

JONAS: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. 

Frankfurt am Main, 2003, Suhrkamp. ROMAN INGARDEN: Über die Verantwortung. Ihre 

ontischen Fundamente. Stuttgart, 1970, Philipp Reclam Jun. [A felelősségről: ontikus 

fundamentumai. Ford. Bruncsák István. Budapest–Gödöllő, 2008, Logoterápia Alapítvány–

Attraktor.] 
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transzponált formája képes a tárgyi póluson feltűnő másik adekvát megközelítésére; 

azaz amikor a tárgyi póluson egy másik személy tűnik fel, e személy tapasztalatba 

ágyazott megértésére az érte viselt felelősségen keresztül nyílik lehetőség. Ezzel 

párhuzamosan nő az intencionális aktivitás transzformatív intenzitása.  

Paradigmatikus példa erre a személyek személyes jellegű viszonya, vagy miként 

Martin Buber, a dialogikus perszonalizmus egyik fő képviselője fogalmaz: az Én–Te 

szópár (Wortpaar Ich-Du) által megjelenített kapcsolat.33 Leírásainkban nem térünk 

ki részletesen a személyek személyes együttlétének fenomenológiájára; annak 

bemutatására helyezzük a hangsúlyt: (α) hogy egyedül a személy mint a felelősség 

potenciális alanya esetében nyílik mód a figyelem morális transzponálására, vagyis 

                                                 
33 Minthogy gondolatmenetünkben a személy Scheler-féle leírását követjük, több ponton is 

jelentősen eltérünk a dialogikus perszonalizmus személyfelfogásától. (α) A személy már 

azelőtt személy, mielőtt még én-ként határozódna meg egy személyes jellegű kapcsolat 

relációjában. Más szóval az „intim személy” soha nem vezethető vissza maradék nélkül a 

második személlyel történő találkozás eseményére. Ahogyan két személy között kialakulhat 

egy olyan intim proximális mező, amely kizárja egy harmadik személy közeledésének 

lehetőségét, és részben éppen ezáltal rendelkezik egy sajátos intimitással, addig ugyanez 

érvényes az első személy aktuséletére is. Minden egyes személy életének vannak olyan intim 

vonatkozásai, amelyhez nem rendelhető hozzá proximális mező, amelyből ugyanakkor nem 

következik a személy abszolút jellegű elszigeteltsége. (β) Az én a személy intencionális 

aktuséletének sajátos tárgya. Tehát míg a személy bizonyos aktusok révén képes a saját 

énjének az észlelésére, addig – állítja Scheler – a személy esetében eleve kizárt, hogy önmaga 

vagy másvalaki észlelésének vagy elképzelésének intencionális tárgyaként szerepelhessen. 

MAX SCHELER: Der Formalismus… Zweiter Teil: VI. A. 3. b. 400–401. [A formalizmus… 589–

590.] Vö. MARTIN BUBER: Ich und Du. Stuttgart, 199511, Philipp Reclam. [Én és te. Ford. Bíró 

Dániel. Budapest, 1999, Európa.], illetve a személyfogalom újkori történetére vonatkozóan 

lásd GEORG SCHERER: „Person. III.”. In Joachim Ritter–Karlfried Gründer–Gottfried Gabriel 

(hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 7. Basel, 1989, Schwabe Verlag. 300–

319. 
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arra, hogy létrehozza az intencionális aktivitás praxisba ágyazott és erkölcsi jellegű 

formavilágát; (β) és bármiféle (deontológiai, aretológiai vagy konzekvencionalista 

etc.) principalizmuson túl kialakítsa a felelősségvállalásnak azt a személyes jellegű és 

közvetlen formáját, amely minden más morális tartalmat hordozó viszonynak is az 

alapjaként funkcionál. Arról a felelősség-típusról van szó, amely az adás 

aszimmetrikus, viszonosságon túlmutató logikáján alapul, és amely mindig az első 

személynek a második személyre irányuló személyes és helyettesíthetetlen felelőssége. 

A szaktudományok feltehetően egyfajta pszichoszociális vagy morális kompetenciára 

vezetnék vissza e jelenséget, miközben kísérletet tennének arra, hogy beillesszék azt 

egy tapasztalatilag alátámasztható tudományos magyarázat keretei közé.34 Itt 

azonban lemondunk a racionalizáció e formájáról, és egyszerűen a jelenség leírására 

és megértésére törekszünk, miközben tisztában vagyunk azzal, hogy egy 

meghatározott perspektíva nem képes az összes eidetikus vonás adekvát feltárására. 

A dolgok felelős láttatásának feladata, amely a filozófia esetében átfogó szempontok 

lehetőségére vonatkoztatott, bizonyos esetekben aporetikus jelleget ölt. 

A tematikai párhuzam miatt utalnunk kell arra, miként viszonyul e megközelítés a 

fenomenológiai ihletésű felelősségetika azon formájához, amelyet a perszonalista 

Emmanuel Lévinas illetve a lévinasi tézisekre jelentősen építő reszponzív 

fenomenológiát kidolgozó Bernhard Waldenfels gondolkodása képvisel. 

Általánosságban elfogadjuk az ego világának ellenálló, azt megkérdőjelező alteritásra 

vonatkozó és egyben a totalizáló-asszimiláló gondolkodás kritikájaként 

                                                 
34 Lásd például JEAN PIAGET: The Moral Judgment of the Child. Transl. Majorie Gabain. 

Glencoe, 1948 [1932], Free Press. LAWRENCE KOHLBERG: The Philosophy of Moral 

Development. Moral Stages and the Idea of Justice. San Francisco, 1981, Haper & Row. 

(Essays on Moral Development, Volume 1.) ROBERT L. SELMAN: The Growth of Interpersonal 

Understanding. Developmental and Clinical Analyses. New York, 1980, Academic Press. 

ROBERT KEGAN: The Envolving Self. Problem and Process in Human Development. 

Cambridge (Massachusetts)–London, 1982, Harvard University Press.  
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megfogalmazott lévinasi leírásokat, a felelősségi reláció alapvető aszimmetriájának 

tézisét, továbbá a harmadik személy belépésével korlátozódó felelősség kérdéskörét.35 

Azonban hűek maradunk a scheleri deskripciókhoz, következésképp az alter 

asszimilálhatatlan jellegét nem annak abszolút és kvázi végtelen alteritásával, hanem 

a személy egyedi és nem-tárgyias voltával indokoljuk. Scheler az intencionalitást 

amúgy sem egy transzcendentális ego értelemadó tevékenységéhez, hanem a személyi 

aktivitás egészéhez rendelte hozzá.36 Amíg a személy transzcendenciája nem zárja ki, 

hogy az alter részlegesen az ego intencionális aktivitásának mezőjébe kerüljön, addig 

egy túlfeszített alteritás-koncepció betöltetlenül hagyja a második személy helyét, és 

könnyen nehézkessé teheti a proximális mezőben kialakuló találkozási pontok 

leírását. Más különben, ha felételezzük az alter alteritásának abszolút jellegét, teljes 

„védettséget” élvezne, ami lehetetlen, hiszen a reális találkozásokban a második 

személy potenciálisan sérthető. Nem véletlen, hogy Bernhard Waldenfels a lévinasi 

téziseket épp az idegen alter fenomenológiájának nagyszabású programmá szélesedő 

irányába mozdította el.37 

                                                 
35 EMMANUEL LÉVINAS: Totalité et Infini. Sec. I: A2, 4; Sec. III: B7. 24–30; 32–39; 236–238. 

[Teljesség és végtelen. 19–23; 25–30; 180–181.] EMMANUEL LÉVINAS: Autrement qu’être ou 

au-delà de l'essence. Paris, 1996, Kluwer Academic. (Le Livre de Poche) Chap. V. 3. 239–253. 

Lásd ehhez még TENGELYI LÁSZLÓ: Tapasztalat és kifejezés. XII. A harmadik 

transzcendentális alakja. 237–251. ZYGMUNT BAUMAN: Postmodern Ethics. Oxford–

Cambridge (Massachusetts), 1994, Blackwell. Chapt. 4–5. 82–144. 

36 Lásd a 21. lábjegyzetet!  

37 Lásd BERNHARDT WALDENFELS: Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie 

des Fremden. Frankfurt am Main, 1997, Suhrkamp. 16–50. Vö. még ALFRED SCHÜTZ: Der 

Sinnhafte Aufbau der Socialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Sociologie. Wien, 

19602, Springer Verlag. Dritter Abschnitt. 106–155. RYSZARD KAPUŚCIŃSKI: A Mások. Bécsi 

előadások I–III. In Forrás. 2007/5. 3–17. 
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A fentiekből egy olyan felelősségetikai megközelítés kontúrjai rajzolódnak ki, amely 

a személy fenomenológiájától halad tovább a találkozás, a közeledés és a felelősség 

kiépülésének leírása felé. A személy – ontikus transzcendenciája okán – abszolút 

értelemben elérhetetlen ugyan, de relatív értelemben megközelíthető. E közeledés 

során az alter második személlyé alakul át, és relatíve elveszíti azt a szoros értelmében 

vett idegenségét, amely őt addig jellemezte. Sőt, az első személy egyedül azáltal képes 

megkülönböztetni önmagát a második személytől, és megfordítva, mert olyan közös 

intencionális mezőben tartózkodnak, amelyben részleges-egyirányú vagy kölcsönös-

kétirányú intencionális aktivitás („figyelem”) érintettjei. Ez az intencionális dinamika 

(akár egyik pillanatról a másikra, akár egy időben elhúzódó folyamatban) újabb és 

újabb transzformációkon megy keresztül, és így fontos szerepe van vagy lehet a 

felelősségi reláció kiépítésében. De mindez nem változtat azon a tényen, hogy az alter 

bejelentkezése a személy intencionális horizontjának tárgyi pólusához kötött. Olyan 

sajátos találkozás ez, amely leginkább azzal a leírással állítható párhuzamba, amelyet 

Hans-Georg Gadamer adott az eleven tapasztalat váratlan és negatív jellegéről. A 

tapasztalat ugyan intencionálisan szerveződik, de mégis képes olyasmit közvetíteni, 

ami adott esetben az ego saját világára a meglepetés felforgató erejével hat.38 

Az alteritás e fenomenológiái rendkívüli inspirációval rendelkező leírások, 

vizsgálódásaink azonban szoros kontextusukon kívül zajlanak. Nem fogadjuk el tehát 

azokat a gondolatmeneteket, amelyek a felelősségi viszony intencionalitásalapú 

megközelíthetőségével szemben érvelnek; ahogyan az ontológiai és az etikai 

szemléletmód sem feltétlenül egymást kizáró megközelítésmód kell legyen.39 

                                                 
38 HANS-GEORG GADAMER: Wahrheit und Methode. Tübingen, 19906, J. C. B. Mohr (Paul 

Siebeck). Zweiter Teil: II. 3. b). 352–368. (Gesammelte Werke, Bd. 1) [Igazság és módszer. 

Ford. Bonyhai Gábor. Budapest, 1984, Gondolat. 243–253.] 

39 EMMANUEL LÉVINAS: Totalité et Infini. Sec. I: A4–5; Sec. II: A1; B1. 32–45; 111–112; 127–

233. [Teljesség és végtelen. 25–35; 85–86; 97–101.] BERNHARDT WALDENFELS: Topographie 

des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden. Frankfurt am Main, 1997, 
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Ellenkezőleg, (α) lehetséges olyan ontológia, amely a második személy alteritásának 

adekvát megközelítésével szolgál; (β) a felelősségi-viszony fennállása a személy 

intencionális dinamikájáról, a személyek intencionális mezőjének transzformatív 

jellegéről tanúskodik: lehetővé teszi az idegen alter második személlyé történő 

transzformációját, továbbá a második személyre vonatkozó intencionális figyelem 

morális nézőponttá történő transzformációját – megnyitva az utat a személyeket 

érintő további ontodinamikai behatások és transzformációk előtt. Látnunk kell: 

elsajátíthatatlansága ellenére a másik megértésére („felfogására) vonatkozó igény a 

nézőpontváltás, a súlypontáthelyezés és az ontodinamikai módosulás 

eliminálhatatlan feltétele. Ezt azonban mintha Lévinas kategorikusan elutasítaná. Az 

arc erőszak elleni tiltakozásának rendkívül szuggesztív deskripciója csak akkor 

töltődhet fel tartalommal, és válhat egy arc tiltakozásává, ha szó szerint és átvitt 

értelemben olyan közel lépünk hozzá, amennyire lehet, és engedi.40 Ennek hiányában 

a konkrét arc egy olyan, végeredményben ismeretlen reziduummá alakul át, 

amelynek egyedi vonásai egy általános emberi gesztus érzékeltetésére elégségesek 

ugyan, de a személy közvetítésére már aligha.41 Az arc pusztán a személyt közvetítő 

lehetséges médiumok egyike, és sohasem transzparens kifejeződés. Talán éppen ezért 

alkalmas az epifánián túl az első személy leplezésére és a második személy 

megtévesztésére is. 

                                                                                                                                             
Suhrkamp. 16–50. Lásd továbbá TENGELYI LÁSZLÓ: Élettörténet és sorsesemény. Budapest, 

1998, Atlantisz. X–XIII. fejezet. 217–289. ZYGMUNT BAUMAN: Postmodern Ethics. Chapt. 3. 

62–81. 

40 Az arc fenomenológiájára vonatkozóan lásd EMMANUEL LÉVINAS: Totalité et Infini. Sec. I: 

A5; Sec. I: B3, 5; Sec. III: B1–3. 39–45; 59–66; 69–75; 211–224. [Teljesség és végtelen. 30–35; 

46–51; 53–57; 161–170.] 

41 Vö. Schelernek a kanti személyfogalomra vonatkozó kritikájával! MAX SCHELER: Der 

Formalismus… Zweiter Teil: VI. A. 1–2. 381–393. [A formalizmus… 560–578.] 
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A felelősségi viszony alapvető és az első személy nézőpontjából kirajzolódó 

aszimmetriája így vezet vissza a transzformatív intencionalitáshoz, minthogy 

alapvetően ettől függ, hogy az első személy milyen módon és kihez rendeli hozzá 

intencionális aktivitását. A súlypont-áthelyeződéssel képződő felelősség feltétlen 

ugyan, de a személy ontodinamikai erőforrásainak végessége okán de facto nem lehet 

végtelen. Ellenkező esetben elveszítené azt a „súlyt”, ami e sajátos perszonális 

viszonyulás éthoszát megadja. A felelősségérzet néha valóban a végtelen terheltség 

vagy elszántság érzetének alakjában jelentkezik, és a közeledés különböző formái 

tagadhatatlanul hozzájárulnak a cselekvést meghatározó erők csökkentéséhez vagy 

megsokszorozásához. Ez azonban, ellenpontozandó Lévinas leírásait, nem változtat a 

személyes erőforrások reálisan limitált jellegén.  

De az adás egyoldalú logikája által generált közvetlen és aszimmetrikus felelősségi 

viszony olyan fundamentális és erkölcsi jellegű perspektívaváltás, amely eidetikus alap 

bármifajta erkölcsi viszony vagy szabályozó számára is. Legyen az például a morális 

tisztelet általános, tehát az idegennel szemben is kötelező elve vagy olyan 

igazságossági norma, amely bizonyos módon a társadalom életének (törvényi, 

disztributív, kommutatív, resztoratív etc.) szabályozására hivatott. Az első 

személynek a második személyre irányuló személyes (és feltétlen) felelőssége azért 

lehet bármely morális vonatkozással rendelkező jelenség és viszony alapja,42 

minthogy egyedül az elkötelezett perszonális viszonyra jellemző közelség (latin 

proximitas) médiumában képződik olyan tapasztalati horizont, amely az első személy 

számára megteremtheti a nézőpontváltás reális feltételeit.43 Amennyiben a második 

                                                 
42 Ide értve a konzekvens és az antecendens felelősség típusait is, annak megfelelően, hogy a 

felelősség tudata a tett következményeinek utólagos felméréséhez vagy a végrehajtani 

szándékozott cselekvés előzetes kiértékeléséhez kapcsolódik-e. 

43 E hipotézis teljes bizonyítása nem képezi e dolgozat tárgyát, minthogy ehhez az etikai 

érvelésmódok és álláspontok komparatív vizsgálatára, illetve társadalmi struktúrák 

konstrukciójának további átgondolására van szükség. Lásd például PETER L. BERGER–
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személy megközelíthetetlen, akkor az első személynek mindössze a saját-nézőpont 

jogosulatlan kiterjesztésére vagy egy hipotetikusan általános nézőpont felvételére van 

lehetősége, de egy ilyen interaktív közeg feltehetően arra sem ad módot, hogy az 

egyén elsajátíthassa az önmagával szembeni felelősség formáit. Más szóval: az alter 

radikális idegensége nem áshatja alá a proximitás lehetőségét. 

Meg kell azonban különböztetnünk egymástól a proximitás két szintjét! (α) Amíg 

az elsőfokú proximitás azt a tudatos élményhorizontot hozza létre, amely a tárgyi 

pólusra irányuló aktusok intentumának megközelítéséhez szükséges; (β) addig a 

másodfokú proximitás arra szolgál, hogy biztosítsa a gyakorlati intencionalitás alá 

sorolható aktusokra történő súlypontáthelyezést. Például a második személy 

megértésének feltételét jelentő perspektíva-átvétel elképzelhetetlen efféle másodfokú 

proximitás nélkül, de egyáltalán nem zárható ki, hogy számos olyan valóságtartomány 

létezik, amelynek adekvát megközelítése ilyen másodfokú proximitást igényel. 

A fenomének perspektivikus megközelíthetőségének egyetemes jellege, továbbá az 

a tény, hogy az ember képes önmaga perspektivikus szemléletének reflexív 

vizsgálatára, nem zárja ki egy olyan tárgyias ontológiai látószög lehetőségét, amely 

elkerüli a tradicionális és a modern gondolkodásmód kontrárius beállítását: a tárgyi 

póluson feltűnő másik totális asszimilálhatóságának versus abszolút 

integrálhatatlanságának hamis dilemmáját. Az előbbi felszámolja, az utóbbi 

elérhetetlenné és megközelíthetetlenné teszi a második személy alteritását. 

Természetesen a megértés nem korlátoktól mentes, ám ha elimináljuk az alter 

megközelíthetőségének intencionális játékterét, akkor olyan távolság ékelődik be a 

közös térbe, amely már egyenesen korlátozza a személyes felelősség kiépülésének 

folyamatát, és ezáltal szerepe lehet a személytelenebb vagy egyenesen anonim 

                                                                                                                                             
THOMAS LUCKMANN: The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of 

Knowledge. London, 19916, Penguin Books. [A valóság társadalmi felépítése. 

Tudásszociológiai értekezés. Ford. Tomka Miklós. Budapest, 1998, Jószöveg Műhely.] 
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társadalmi struktúrákban amúgy is könnyen megjelenő morális közöny 

kitermelésében.  

Zygmunt Bauman, a (poszt)modern társadalmak morális infrastruktúrájának 

beható elemzése során éppen lévinasi alapokra támaszkodva állította fel – általunk 

proximitási tézisnek nevezett – hipotézisét (Θ3): a második személyre irányuló elemi 

(preszociális) felelősség észlelhetősége fordított arányban áll a személyek közötti 

társadalmi távolság növekedésével – legyen ez a távolság fizikai, pszichikai vagy 

szimbolikus etc. jellegű.44 Amennyiben e tézis igaz, úgy – a három tézis 

konjunkciójából következő konkluzív megállapítás értelmében – a második 

személyért viselt felelősség észlelhetőségét biztosító proximitást éppen a második 

személyre irányuló transzformatív figyelem alapozza meg és mélyíti el. 

Napjaink kultúrájának meghatározó eleme a tárgyiasító-instrumentalista 

szemlélet, amely ultima ratioként hivatkozik a célracionális ésszerűségre és az egzakt 

módon kvantifikált eredményekre. Ennek a szemléletnek a kizárólagossá tétele 

különösen a gondolkodás tartalmi logikáira és a perszonális kapcsolatok 

gazdagságára vonatkozóan hordoz magában veszélyeket. A 20. század keserű 

történelmi tapasztalatainak birtokában újra és újra hangsúlyoznunk kell, hogy az 

emberhez méltó élet lehetősége a második személy létére és annak értékére irányuló 

fundamentális figyelem függvénye, amelynek egyik eidetikus sajátossága, hogy képes 

transzcendálni az efféle ésszerűségi kereteket. Ilyen helyzetben a filozófusnak nem 

feltétlenül a tudományok nyelvén és nem is egyedül az írástudókhoz kell szólnia, 

hanem határozott mozdulattal az itt és most élők kollektív és személyes igazsága 

mellé kell állnia. Felelősen kell láttatnia az élet felemelő, lesújtó vagy éppen szürke 

                                                 
44 ZYGMUNT BAUMAN: Postmodern Ethics. Chapt. 4. 82–109. ZYGMUNT BAUMAN: Modernity 

and the Holocaust. Cambridge, 2008 [1989], Polity. Chapt. 7. 169–200. [A modernitás és a 

holokauszt. Ford. Greskovits Endre. Budapest, 2001, Új Mandátum. 237–277.] A 

proximitásról lásd még: EMMANUEL LÉVINAS: Autrement qu’être ou au-delà de l'essence. 

Chap. III. 6. 129–155. 
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igazságait, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy (α) a másik ember maga is megláthassa, 

megélhesse és kiteljesíthesse azt az egyedülálló drámát, amelyet saját életének rejtett 

dinamikája képvisel; (β) feltárhassa és alakíthassa azt a teret, amely ehhez keretet 

biztosít; továbbá (γ) elsajátíthassa azt a gyakorlati készséget, amely a személyesség 

genezisében és a személyek ontodinamikájának vonatkozásában alapvető.  

Nem utolsó sorban az itt képviselt fenomenológiai realizmus hangsúlyos feladatai 

közé tartozik tehát az is, hogy kibontsa a különböző tájékozódási pontok relatív és 

feltétlen jellegének problematikáját. Edmund Husserl fenomenológiájáról írott 

monográfiájában Vajda Mihály a következőket írja: „[A]zoknál a 

fenomenológusoknál, akik módszertanilag többé-kevésbé következetesen 

ragaszkodtak Husserlhez, […] van egy lényeges közös tendencia: éppen a 

ragaszkodás valamiféle hagyományos és egyszersmind abszolútnak tekintett 

értékrendhez. Ez a közös tendencia állítja szembe a fenomenológusokat mind a 

pozitivizmussal, mind pedig a relativizáló életfilozófiákkal.” 45 Álláspontom szerint a 

hozzáférhetőség metodológiájára vonatkozó eltérések ellenére a fenomenológiai 

mozgalomnak a dolgok felé történő visszafordulását hirdető programja egy implicit 

realizmust és ehhez illeszkedő igazság-koncepciót takar. A platonizáló, a 

transzcendentalista és az egzisztenciális megközelítések közös nevezője ugyanis, hogy 

a dologról szóló eidetikus leírásokat nem az érzéki tapasztalat pragmatikus kezelésére 

szolgáló hipotetikus konstrukcióként vagy egyszerűen korról korra módosuló 

történeti-kulturális teljesítményként fogják fel, hanem az intendált x lényegi – 

magához a fenoménhez tartozó – vonásainak felmutatásaiként. A munkámban 

képviselt realizmus azonban ennél tovább megy, amennyiben elismerve a valóság 

túlerejét46 (α) tartja magát a tárgyias, nem-transzcendentalista megközelítéshez, (β) 

                                                 
45 VAJDA MIHÁLY: A mítosz és a ráció határán. Budapest, 1969, Gondolat. 236.  

46 Vö. mindazzal, amit Kerényi Károly az antik vallással összefüggésben az ún. 

„valóságérzésről” mond. – KERÉNYI KÁROLY: Valláslélektan és antik vallás. In 
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és lehetőségei határáig tematizálja a létezés nem-tárgyias dimenzióját. Ez egyben egy 

olyan fenomenológiai programot is körvonalaz, amely lehetőséget ad a létezés néma, 

közvetlen (ön)elbeszélésre nem képes területeinek újfajta megközelítésére. 

Itt ismét kitérőt kell tennünk, és a tematizáció lehetőségével összefüggésben 

utalnunk kell azokra az inspiratív következtetésekre, amelyeket a hermeneutikai 

tapasztalat nyelvi jellegének analízise során Hans-Georg Gadamer von le a signum és a 

verbum – sztoikus és trinitárius előzményekre támaszkodó – augusztiánus 

distinkciójából.47 Minthogy a belső szó (verbum intimum/mentalis) soha nem 

transzparens közvetlenséggel adott az ember számára, ezért az átgondolás és 

egyáltalán a gondolkodás folyamata elkerülhetetlenül rá van utalva egy tényleges 

nyelv esetleges és dinamikusan változó kifejezéskészletére (signum) – (α) a 

gondolkodás nyelvi jellegének tézise –, amely azonban soha nem képes a kifejezendő 

összes vonatkozásának teljes és maradéktalan közvetítésére – (β) a nyelvi 

kifejezhetőség korlátozottságának tétele. Gadamer Augusztinus-interpretációjához 

Jean Grondin a következő kommentárt fűzi: mivel nem létezik olyan tiszta noétikus 

szféra, amely mentes volna e nyelvi korlátozottságtól, és amely egyértelmű tartalmat 

rendelne hozzá egy-egy nyelvi jelhez, a gondolkodás Gadamer felfogásában 

tulajdonképpen a kimondandóhoz szükséges megfelelő szavak keresésének 

(„Wortesuchen für das zu Sagende”) mintegy soha véget nem érő folyamatával 

azonos; más szóval: a dolog adekvát(abb) láttatásának hermeneutikai imperatívusza, 

hogy tovább kell beszéljünk róla.48 Amiből az következik: a beszéd alkalmas médium 

                                                                                                                                             
Halhatatlanság és Apollón-vallás. Ókortudományi tanulmányok 1918–1943. Budapest, 1984, 

Magvető. 263–275. 

47 HANS-GEORG GADAMER: Wahrheit und Methode. Dritter Teil: II. b). 422–432. [Igazság és 

módszer. 292–298.] 

48 JEAN GRONDIN: Einführung in die philosophische Hermeneutik. Darmstadt, 2001, 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft. I. 6. Augustin: Die Universalität des inneren Logos. 50–
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arra, hogy a diszkurzív módon nem tematizálható tartalmak bizonyos nyelvi 

formákon keresztül mégis megközelíthetők legyenek. Ezáltal oldódik az a szigorúság, 

amely a hallgatás wittgensteini imperatívuszából következne. 49 

Gadamer e megállapításaival általánosságban egyetértünk, ám a tézisei 

magyarázatára felhozott hangsúlyokat máshová helyezzük. (α) Elfogadjuk a 

gondolkodás nyelvi jellegére és a nyelvi kifejezhetőség limitált voltára vonatkozó 

állításait, de kétségbe vonjuk az emberi világtapasztalat nyelvi jellegének 

egyetemességét.50 Pontosabban: ha az emberi világtapasztalat univerzális nyelvisége 

igaz, akkor kell lennie egy olyan – a valóság nem-tárgyias szintjéhez kötődő – „néma” 

tapasztalati régiónak, amely e nyelvileg artikulált világon „kívül” található.  

(β) A megfelelő kifejezésekre történő rátalálás magában hordozza a kifejezendő 

subtilisebb megértésének lehetőségét, de kizárólag abban az esetben, ha a szimbolikus 

tartalmak nem szakadnak el a megértendő fenomént biztosító tapasztalati 

vonatkozásoktól. Az emberi beszéd és a nyelvileg artikulált értelmezettség nem 

egyszer olyan tapasztalati deficittel terhelt, amelyet egyedül a dolog-tapasztalat 

közvetlen leírásaival lehet mérsékelni. A szimbolikus tartalmakat hordozó szavak 

                                                                                                                                             
59. [Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. Ford. Nyírő Miklós. Budapest, 2002, Osiris. 58–

68.] 

49 Amiről szigorú értelemben nem lehet beszélni, arra vonatkozóan nincs értelme a hallgatás 

előírásának, mivel ez a modalitás kizárja a hozzá történő szabad viszonyulást. Lehetőséget ad 

ugyan annak elfogadására vagy elutasítására, ez azonban magát a modalitást, amennyiben 

igaz, nem változtatja meg. – Vö. LUDWIG WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus. 

The German text of Ludwig Wittgenstein’s Logisch-Philosophische Abhandlung with a new 

Translation by David F. Pears & Brian F. McGuinnes. London, 1963 [1921], Routledge & 

Kegan Paul. [7]. 150–151. [Logikai-filozófiai értekezés. Ford. Márkus György. Budapest, 

1963, Akadémiai Kiadó. 177.] 

50 Vö. HANS-GEORG GADAMER: Wahrheit und Methode. Dritter Teil: III. a)–b). 442–460; 

460–478. [Igazság és módszer. 305–317; 317–328.] 
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átvételével ugyanis olyasmiről is beszélhetünk, amiről nincsenek originális 

tapasztalatokhoz kötődő belátásaink. Jól érzékeltette ezt a problémát Heidegger a 

hermeneutikai és az apofantikus mint-struktúra (Als-Struktur, hermeneutisches und 

apophantisches Als) közötti feszültség leírásával.51 Tehát a beszéd egyedül abban az 

esetben képes a kifejezendő megközelítésére, amennyiben nem szakad ki a dolog-

tapasztalat ellenőrzésének köréből. Ez bármely fenomenológiai szemléletmód 

megkerülhetetlen eleme, amelynek hiányában a gondolkodás „holt betű” vagy elvont 

spekuláció marad. 

(γ) Önmagunk és a dolgok világos kifejezésének-ismeretének lehetetlenségét, azaz a 

tárgyszerűség korlátait Gadamer az ember egyetemes végességével magyarázza – 

minthogy egyedül a saját végességünkre vonatkozó belátás hordozza a bizonyosság 

határozott formáját.52 Tény, hogy az emberi nyelv nem képes maradéktalanul 

szavakba foglalni és kifejezni a valóság elemeit. Csakhogy ez az antropológiai státus 

elsősorban a valóság nem-tárgyias rétegének ellenállására („mélység”) vezethető 

vissza,53 amelyhez viszonyítva az emberi készségek elvileg valóban limitáltnak 

tűnnek. Ez a réteg nem teszi lehetővé ugyan a teljes identifikációt biztosító nyelvi 

kifejezést, de a fenomenológiai tapasztalat kontrollja mellett engedi a részleges nyelvi 

közelítést. Ezért is hangsúlyosak azok az elemzések, amelyek az emberi élményekben 

adott aszimbolikus tapasztalatok és az ezen élményekre vonatkozó szimbolikus 

rétegek között fennálló kapcsolatok megértését célozzák. Álláspontom szerint 

                                                 
51 MARTIN HEIDEGGER: Sein und Zeit. § 32–33. 148–160. [Lét és idő. 32–33. §. 178–191.] 

52 HANS-GEORG GADAMER: Grenzen der Sprache. In Ästhetik und Poetik I. Kunst als 

Aussage. Tübingen, 1993, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). (Gesammelte Werke, Bd. 8) 350–361.  

53 Vö. Scheler gondolatmenetével, aki a világ közvetítette valóságélményt 

(Wirklichkeitserlebnis) az ellenállás megélt benyomásához (erlebte Widerstandseindruck) 

köti. MAX SCHELER: Die Stellung des Menschen im Kosmos. 53–54. [Az ember helye a 

kozmoszban. 63–64.] 
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pontosan e reális megkülönböztethetőség a fenomenológiai kutatások egyik 

legfontosabb motiváló eleme. 

A filozófusnak élményszerűvé kell tennie azt a csodálkozást, amelyet az emberi 

élet mélységével találkozó gondolkodás tapasztalata és a személyes lét intencionális 

aktivitása közvetít. A dologról kell beszélnie, a dologról szóló értelmezésekkel 

szemben, illetve az értelmezéseket vissza kell vezetnie az átélt, élményszerű 

tapasztalatok közvetlenebb szintjéhez kötődő leírásokhoz. A filozófia örök 

kérdéseinek aktualizálása többek között azt is jelenti, hogy vállaljuk az emberi 

tapasztalatok és gondolatok tárgyszerű, azaz a vizsgált fenomén létéhez illeszkedő 

végiggondolásának felelősségét. A végső válaszok talán valóban emberfeletti 

teljesítményekhez – például Philosophia múzsai alakjának segítségéhez – kötődnek, 

azonban a kérdések végiggondolásának lehetősége az egyik legemberibb vállalkozás. 

Ehhez ebben a munkában a felelősség alapjainak, létének és értelmének filozófiai 

tisztázásán és életünkben betöltött szerepének megértésén keresztül vezet az út. De 

mint annyiszor, most is kiderül, hogy sokkal többről van szó, mint ahogyan azt elsőre 

gondolnánk. 
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II. TRANSZFORMATÍV INTENCIONALITÁS  
ÉS PERSZONALISTA ÉTHOSZ. DESKRIPCIÓK 

 
 

II. /1. AZ ALAPVETŐ FIGYELEM FENOMENOLÓGIÁJA (Π1) 

 

 

3. § Módszertani megjegyzések.  

A „csend” mint módszertani követelmény. Élmény és leírás 

 

 

 

„Alle nichtphänomenologische Erfahrung ist prinzipiell 

Erfahrung durch oder vermittelst irgendwelcher Symbole, 

und insofern mittelbare Erfahrung, die niemals die Sachen 

«selbst» gibt. Nur die phänomenologische Erfahrung, ist 

prinzipiell asymbolisch und eben darum fähig, alle nur 

möglichen Symbole zu erfüllen.”54 

MAX SCHELER 

 

Az alábbiakban kísérletet teszünk az alapvető figyelemnek nevezett fenomén 

leírására, továbbá e jelenség történeti és ontológiai összefüggéseinek bemutatására. 

Az alkalmazott gondolkodási mód hangsúlyozottan fenomenológiai és nem 

filozófiatörténeti vagy adott esetben szaktudományos jellegű. E megközelítések 

természetesen nem zárják ki egymást, de nem is feltétlenül esnek egybe. A leírás 

adekvát jellegét elsősorban annak tárgyszerűsége határozza meg, és nem egy eleve 

adott definíciónak vagy szimbolikus tartalomnak megfelelő formális összhang. Előtte 

azonban néhány szót kell ejtenünk azokról a módszertani megfontolásokról, amelyek 

kijelölik az általunk követett deskriptív fenomenológia jellegét és határait.  

                                                 
54 MAX SCHELER: Der Formalismus… 71. 
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(α) A fenomenológiai módszer tulajdonképpen tudatos élményekhez és 

tapasztalatokhoz kötődő gondolkodás, amely lehetőséget biztosít a személy 

intencionális aktuséletének középpontjába kerülő adottság (a formális értelemben 

vett „dolog”) lényegének elemzésére és leírására – amilyen mértékben azt az adott 

fenomén vagy fenoméncsoport transzparenciája egyáltalán lehetővé teszi.55 

(β) Mivel a vizsgálódás kiindulópontját és anyagát az élményszerű közvetlenséggel 

adott tapasztalat képezi, ezért az eidetikus elemzés nem illeszkedhet előzetesen adott 

tematikus keretekhez, ekkor ugyanis egyszerűen kimerülne az intendált területhez 

hozzárendelt szimbolikus tartalmak ismétlésében vagy értelmezésében. Ez 

természetesen nem zárja ki a korábban megfogalmazott tartalmak átvételének 

lehetőségét, de e lépés jogos voltát minden esetben az intencionális aktusok és 

élmények által centrált adottságnak kell igazolnia. Leegyszerűsítve: a leírás elsődleges 

tárgyaként maga a dolog minden esetben előnyt élvez a dologról szóló 

interpretációkkal szemben.  

                                                 
55 A fenomenológia szemléletére és módszerére vonatkozóan vö. MAX SCHELER: 

Phänomenologie und Erkenntnistheorie. In Schriften aus dem Nachlass. Band I. Zur Ethik 

und Erkenntnislehre. Hrsg. von Maria Scheler. Bern, 19572, Francke Verlag. (Gesammelte 

Werke, Bd. 10) I–III. 377–394. [Fenomenológia és ismeretelmélet. In Az ember helye a 

kozmoszban. Tanulmányok. Ford. Csatár Péter. 117–142. MAX SCHELER: Der Formalismus… 

Erster Teil: II. A. b. 70–73. [A formalizmus… 90–95.] Vö. továbbá: EDMUND HUSSERL: Die 

Idee der Phänomenologie. Hrsg. von Walter Biemel. Den Haag, 1950, Martinus Nijhoff. 

(Husserliana, Bd. II) Gedankengang der Vorlesungen; I–IV. 3–63. [A fenomenológia ideája. 

In Válogatott tanulmányok. Ford. Baránszky Jób László. Budapest, 1972, Gondolat. 27–93.] 

MARTIN HEIDEGGER: Prolegomena… Vorbereitender Teil: Erstes–Zweites Kap. § 4–9. 13–

122. MARTIN HEIDEGGER: Einführung in die phänomenologische Forschung. Frankfurt am 

Main, 20062, Vittorio Klosterman. (Gesamtausgabe, Bd. 17) Erster Teil: Erstes–Zwites Kap. § 

1–7. 5–64. 
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(γ) Ennyiben a fenomenológiai megközelítés – a fenomenológiai elemzést végző 

személy számára – a gondolkodás újrakezdésének lehetőségével szolgál. Nem az a 

célja, hogy új, eddig nem láttatott összefüggésekre derítsen fényt, sokkal inkább az, 

hogy a személy aktuséletét visszarendelje-visszacsatolja a valóság tárgyterületeivel 

történő élményszerű találkozásokhoz, azokhoz az eseményekhez, amelyek minden 

fenomenológiai vizsgálódás kiinduló alapjaként funkcionálnak. Az ember könnyen 

elveszítheti élménykapcsolatát a valósággal, ha azt a rendelkezésre álló nyelvileg 

artikulált szimbolikus tartalmakon keresztül, és kizárólag az e tartalmakra irányuló 

megértés aktusai révén próbálja megközelíteni – még ha e tartalmak formálisan 

helyes és tartalmilag igaz kijelentések formájában adottak is. A kijelentések 

igazságának belátásához, továbbá a szimbólumok megértésétől a szimbólumok által 

képviselt fenomének megértéséhez az intendált területre közvetlenül vonatkozó 

aktusok sokaságára van szükség – ami további szimbólumok segítségével illetve a 

szimbólumok megértését biztosító aktustípusokkal nem helyettesíthető.  

(δ) Elsőre különösnek tűnhet a megfogalmazás, de a fenomenológiai módszer első 

és legfontosabb lépése az eleven kapcsolat létrehozására szolgáló ún. módszertani 

csend biztosítása. Ez egy sajátosan értelmezett fenomenológiai epoché, amelynek 

kifejezetten az a célja, hogy az aktuális tapasztalati területről lefejtse az előzetesen 

rárakódó értelmezési hálókat („tiszta tapasztalat”). Ehhez azonban fel kell függeszteni 

az adott tárgyterületre vonatkozó szimbolikus tartalmak érvényességét – 

biztosítandó, hogy a vizsgálódást végző személy képes legyen elmélyedni abban a 

tapasztalatban, amelyet a dolog az intencionális aktusok tárgyaként, így többek 

között a gondolkodás tárgyaként is közvetít. E módszertani „csendre” tehát az 

előzetes tartalmak eltávolításával keletkező és minden diszkurzív közvetítéstől 

mentes („szótlan”) kétpólusú intencionális mező létrehozása miatt van szükség, ami 

a figyelem transzponálását és centrálását, egyszóval sajátos beállítását követeli. 

(ε) Hangsúlyoznom kell azonban, hogy e fenomenológiai epoché nem érinti, nem 

érintheti a vizsgált fenomén vagy fenoméncsoport létezésének tudatát. A fenomén 
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léte kiiktathatatlan-felfüggeszthetetlen eleme annak az intencionális élménynek, 

amelyet meghatároz, és ezt az eidetikus megközelítés sem hagyhatja figyelmen kívül a 

leírás tárgyszerűsége elvének feladása nélkül. A tiszta fenomenális mező éppen azon 

módszertani lépés által áll elő, amely kiiktatja azokat az ontologikai választóvonalakat 

(immanencia/transzcendencia; külső/benső; egyik létező/másik létező etc.), amelyek 

az előzetes tematizáció (helyes, helytelen vagy megközelítőleg helyes) 

szemléletmódjának – fenomenológiai tapasztalat által nem igazolt – következményei. 

Természetesen nem egykönnyen ellenőrizhető lépésről van szó! Nehéz ugyanis 

áttekinteni, hogy az intendált dolog későbbi leírásakor miféle háttérösszefüggések 

maradnak érvényben, és azok mennyiben torzítják el vagy teszik lehetővé a leírás 

tárgyszerűségét. Feltehetően erre a kérdésre e kétpólusú intencionális aktivitás 

fenomenológiai leírása nélkül nem tudunk megfelelő pontossággal válaszolni, azaz 

ebben az esetben magát az intencionális mezőt kell intencionális aktusok 

élményhorizontjába állítanunk. 

(ζ) E módszertani epoché után következhet a tudatos élménytartalmak eidetikus 

leírása, ami a fenomenológiai munka gerinceként annak bizonyára legfontosabb, de 

két okból is legnehezebb oldala. Az adott fenomént tartalmazó tudatos élmények 

nem transzponálhatók közvetlenül és egy az egyben tartalmi leírásokká, illetve a 

leírásnak mindig számot kell vetni azzal az ismét csak fenomenológiai elemzéssel 

kiértékelhető kérdéssel, hogy a vizsgált tárgyterület ontikus sajátosságai mennyire 

engedik meg a további tematikus megközelítést, illetve mennyire állnak ellen annak. 

Mindez a formális értelemben vett dolog ontikus transzcendenciájának és nem-

tárgyias jellegének függvénye. A leírhatóság korlátai tehát adott esetben a 

transzparencia és ezen keresztül az eidetikus szemlélet határaira is rámutathatnak. 

(η) Természetes optikai tapasztalatunk, hogy a távolság növekedésével egyre 

nagyobb terület összefüggésrendszere lesz belátható, ám a részletek annál kevésbé 

élesek; és fordítva: minél inkább a részletek közelébe kerülünk, annál kevésbé 

vagyunk képesek azokat egy összefüggésrendszer általánosabb keretein belül 
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megvilágítani. Majd a közeledés idővel eléri azt a fordulópontot, amikor a tárgy 

részletei felnagyítódva ismét elmosódnak, és mintegy láthatatlanná válnak. 

Természetesen mindez analógia. Ám jól megvilágítja az intencionális élményekhez 

vezető út paradox jellegét. Minél közelebb hatolunk hozzá, annál inkább feltárul 

előttünk a dolog nem-tárgyias jellege. Sajátos, nem minden ontológiai alapot 

nélkülöző transzcendenciaélmény ez. Megszűnik a tapasztalat pontos fogalmi és 

nyelvi artikulációjának lehetősége, és ez sajátos feszültséget generál az adott élmény 

illetve az adott tárgyterületre vonatkozó szimbolikus tartalmak között. Ilyenkor a 

transzcendencia áttöri és megsérti a dolog ontologikai határait. Olyan kizökkentő 

állapotról van szó, amelyből aktuálisan hiányoznak ugyan a tapasztalat artikulálására 

alkalmas szavak, de mégis olyan tapasztalati horizontot képez, amely – megfelelő 

figyelem esetén – alkalmas lehet arra, hogy jelentősen visszahasson arra az 

aktuséletre, amely ezt a horizontot megnyitotta.  

(θ) A fenomenológiai kutatás módszertani lehetőségeinek ezen a ponton érkezünk 

el a határaihoz. A kutatást végző személy aktuséletét ugyanis, illetve mindazt, amit 

ebből ő elgondolni és szóvá tenni képes, nem lehet kizárólag az alany saját 

teljesítményeként interpretálni, hiszen legalább annyira meghatározza őt az általa 

intendált tárgyterület is. Közelebbről az a formális értelemben vett dolog, amelyről 

gondolkodik, de amelyhez az aktusélet számos egyéb formájának közvetítésével is 

meghatározott módon viszonyul. Ezáltal a fenomenológiai kutatás egyenesen 

önmeghatározássá és életfeladattá transzformálódik, amelynek megvalósításában 

lényeges szerep jut mindannak, aminek a személy a maga aktuséletét alárendeli – 

például annak, amiről, ami miatt vagy akiért az adott személy gondolkodik és 

tevékeny. Egyáltalán nem mellékes mozzanat tehát, hogy a személy a saját 

aktuséletének módosítása révén miként/milyen irányban határozza meg a maga 

létdinamikáját és proximális mezőjét. 

Ezért a fenomenológiai kutatás idővel egyre személyesebbé válik, és olyan 

életmóddá alakul át, amely a bölcsesség lehetőségét hordozza magában – ami ezen a 
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stáción már kizárja azt, hogy az eidetikus kutatáshoz egzakt és általánosítható 

metodikát rendeljünk hozzá.56 Itt ugyanis nem egyszerűen tanítható válaszokról vagy 

meggyőző leírásokról van szó, hanem a gondolkodás újrakezdése személyes 

példájának közvetítéséről. 

Scheler a fenomenológiát aszimbolikus megismerési módként értelmezi. A 

fenomenológiai leírás soha nem helyettesítheti a fenomenológiai tapasztalatot, de 

alkalmas eszköz lehet arra, hogy rámutasson arra az intencionális élményre, 

amelynek a szimbólumaként funkcionál. Eszerint elvileg lehetséges olyan 

fenomenológiai adottság, amely kizárólag egyetlen egy intencionális aktus tárgya, 

illetve egyetlen egyén tapasztalatában jelentkezik. Ergo, a tudatos élmény hiányában, 

illetve annak számára, aki nem képes az adott intencionális aktus végrehajtására, a 

leírás nem tudja teljesíteni a maga „rámutató” és „figyelemfelhívó” funkcióját.57 Az 

intencionális élmény szimbolikus eszközökkel operáló körülírása, nem azonos 

magával az élménnyel. Másrészt azonban a fenomenológiai deskripció a megmutatás 

igényén („nézz oda!”, „vedd észre!”, „lásd te is!” etc.) keresztül egy sajátos proximális 

mezőt is létrehoz azon személy számára, akihez az útmutatások szólnak. Ezt az 

implicit erkölcsi mozzanatot – amennyiben bizonyos dolgokat újra és újra el kell 

mondanunk ahhoz, hogy felismerhetők legyenek – megfelelő kifejezés hiányában a 

fenomenológia megszólító karakterének nevezzük. 

Általánosságban elfogadjuk ugyan Schelernek a fenomenológiai tapasztalat és az 

aszimbolikus megismerés primátusáról alkotott tézisét, de egy fontos megkötéssel: 

ahogyan a szimbolikus tartalmak megértése a közvetlen fenomenológiai tapasztalat 

függvénye, úgy az intencionális élmény megértése sem nélkülözheti a szimbolikus 

közvetítést. A deskripció nemcsak az élmény distanciálására és ezen keresztül az 

                                                 
56 Vö. HANS-GEORG GADAMER: Die Phänomenologische Bewegung. 116. [A fenomenológiai 

mozgalom. 57.] 

57 MAX SCHELER: Phänomenologie und Erkenntnistheorie. III. 391–394. [Fenomenológia és 

ismeretelmélet. 137–142.] 
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eidetikus szemlélet előkészítésére, hanem a nyelvi-tematikus kifejezés határainak az 

érzékeltetésére is alkalmas. Tehát: amíg a fenomenológiai leírás rámutat egy olyan 

közvetlen fenomenológiai tapasztalatra, amely nem helyettesíthető a leírás belátható 

értelmének megszűnése nélkül, addig a fenomenológiai tapasztalat is rá van utalva a 

fenomenológiai leírásra, ami segíthet megértenünk mindazt, amit a közvetíthetetlen 

fenomenológiai tapasztalatban (a maga tárgyszerűségénél fogva) látnunk kell. A 

fenomenológus tehát nem beszélhet olyasmiről, amiről nincs fenomenológiai 

tapasztalata, de kizárólag a leírás révén képes e tapasztalat egyre pontosabb 

kifejezésére és megértésére – fenntartva a lehetőséget, hogy lehetséges olyan nem 

nyelvi jellegű aktus, amely a fennálló tapasztalat eidetikus összefüggéseihez ennél 

közvetlenebb módon fér hozzá.  

Könnyű lenne azt állítani, hogy a szimbolikus értelem és az aszimbolikus 

tapasztalat együttese és egymásra vonatkoztatása teszi lehetővé a fenomén érthető 

adottságként történő felfogását. Csakhogy e két réteg nem szinkronban mozog 

egymással, így az ember a dolgokra vonatkozó tapasztalatok és gondolatok genezise 

során nincs abban a helyzetben, hogy pontosan felmérje ezek egymáshoz viszonyított 

helyzetét. A fenomenológiai látásmód opciója értelmében ilyenkor a fenomén reális 

vonatkozásait magába foglaló intencionális élményhez kell tartanunk magunkat, 

akkor is, ha ez a közvetlen tapasztalat aszimbolikus jellegű. Amennyiben az 

aszimbolikus tapasztalat értelmét egyedül a szimbolikus hozzárendelés függvényévé 

tennénk, akkor ezzel an sich értelem nélkülivé minősítenénk át a fenomenológiai 

tapasztalatot, ami egyúttal e tapasztalat intencionális jellegének feladásával lenne 

azonos. 

Ezzel el is jutottunk az ún. fenomenológiai módszer tulajdonképpeni feladatának 

meghatározásához: nyelvi formában adott leírások közvetítésével felmutatni és 

érthetővé tenni az emberi aktusélet helyettesíthetetlen alaptapasztalataiban adott 

fenomének lényegét. Ehhez először is a tudatos élmények transzcendentális alapjának 

bemutatására van szükség, másodszor annak leírására, hogy az ember szimbolikus 
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világtapasztalata által meghatározott gondolkodási formák és tapasztalati módok 

mennyiben teszik lehetővé illetve szüntetik meg a valóság élményszerű és 

aszimbolikus feltárását/feltárulását. A világ szimbolikus tematizációja ugyanis – bár a 

fenomének értehetőségének egyik nélkülözhetetlen forrásáról van szó – erőteljes és 

súlyos veszélyeket hordozó tapasztalati deficittel járhat együtt.58  

A mindennapi élet automatizmusai könnyen elfedhetik a személy életének 

szempontjából jelentőségteljes fenoméneket. Különösen a személy életének átélt és 

elszenvedett igazságát, amely a tekintet felszínénél („arc”) mélyebb rétegekben 

található. A fenomenológia megszólító karaktere ezen a ponton válik igazán 

érzékelhetővé. Azáltal, hogy láttatni segíti azt, ami igazán lényeges, egyben 

lehetőséget ad a személynek arra, hogy a saját életéhez egy meghatározott látásmódot 

és éthoszt rendeljen hozzá. Ami egyrészt visszahatással van arra az aktuscentrumra, 

                                                 
58 Például, mi a helyzet akkor, ha x személy a világról szóló leírás alapján úgy gondolja, hogy 

az, amit tapasztal ez és ez, illetve ilyen és ilyen, noha az aszimbolikus tapasztalat 

konzekvensen rácáfol erre. Először is tagadhatja e tényt! Vagy úgy, hogy aktuséletét továbbra 

is az adott leíráshoz igazítja, vagy megpróbálkozik az ellenálló realitásnak a világról szóló 

leíráshoz illeszkedő átalakításával. Ez a stratégia akár sikerre is vezethet, és ebben az esetben 

az újraformált realitás valóban a világról szóló leírásnak megfelelően működik tovább. A 

garancia csak akkor biztosítható, ha feltételezzük az ember korlátlan hatóképességét, és ha ez 

a feltevés igaznak bizonyul. Ez ugyan nehezen valószínűsíthető, de a relatív hatóképesség is 

hozhat optimális eredményeket. Ellenkező esetben az ember rákényszerül a világról szóló 

leírás felülvizsgálatára. Az alternatív elképzelések azután ismételten visszahatnak az emberi 

tevékenység egészére, és ezen keresztül kihatnak a valóságban érvényesülő 

hatásmechanizmusok jellegére is. 

Innen szemlélve tehát egy-egy történeti korszak a valósághoz illeszkedő és annak ellenálló 

beállítódások sajátos összjátékának tűnik. Egy konstans elem azonban igencsak feltűnő – 

akár igazodó vagy ellenálló elképzelésről van szó. A szimbolikus tematizáció vonatkoztatási 

pontja minden esetben a valóság, pontosabban a realitásmozzanatokat hordozó aszimbolikus 

fenomenológiai tapasztalat. 



 - 53 - 

amelyből az intenció kiindul, másrészt hat azon formális értelemben vett tárgy 

ontodinamikájára, ahová érkezik. 

 

 

4. § Fundamentális intenció.  
Szimbolikus világtapasztalat és aszimbolikus élmény 

 

Az ember tudatos élményeinek alapja egy kétpólusú intencionális mező, amelyet 

konkrét intencionális aktusokból felépülő ún. fundamentális intenció határoz meg. 

Ez tulajdonképpen különböző típusú illetve előjelű intenciók diairézise és szintézise 

révén keletkező intencióhalmaz, amellyel egy konkrét személy aktusélete egy adott 

pillanatban jellemezhető. Minthogy a személy képes arra, hogy elsődleges intencióit 

másodlagos intenciók segítségével intencionális aktusok tárgyává tegye, ezért minden 

egyes intencióhoz egy sajátos előjel – afféle „spin” – rendelődik hozzá, amely az 

elsődleges és másodlagos intencióknak megfelelően más és más módon hangolja az 

adott személynek az adott aktushoz és annak intentumához történő hozzáállását 

(vonzás/taszítás/neutralitás; helyeslés/helytelenítés; elfogadás/elutasítás etc.). Tévedés 

azt hinnünk, hogy a másodlagos intenciók minden esetben tisztán teoretikus 

jellegűek – a személy például akarhat olyasmit, amire vágyik; irtózhat attól, amit tud; 

érezheti azt, ami fáj etc. Tulajdonképpen a fundamentális intenció a konkrét 

intencionális élmények összjellegeként is leírható fenomén. 

Az aktusélet további eidetikus sajátossága, hogy a tárgyi pólus intentumának reális 

minőségei mintegy elválaszthatatlan módon egyesülnek a tárgyra irányuló 

aktuscsoport sajátosságaival. Más szóval: az aktusélet egy olyan médium, amely a 

személy és a dolog között zajló ontikus hatásáramlás közvetítője. Mivel az elődleges 

aktusok mindig másodlagos aktusok révén kapnak előjelet és sajátos teoretikus 

aktusok révén nyerik el az élményszerű tudatosság formáját, ezért egy, az aktusokat 

differenciálni képes alany esetében adott a lehetőség, hogy viszonylag független és 

aktusélete felett több-kevesebb ellenőrzést gyakorló ágensként viszonyuljon 



 - 54 - 

aktuséletének intentumához – ami egyben a fundamentális intenció relatíve 

szabadabb transzponálhatóságának is az előfeltétele. Ezzel egy olyan kétpólusú 

intencionális mező jön létre, amelyben állandósul az intencionális aktuscsoport és az 

aktuscentrum relatív különbségének élménye, amely legvilágosabb formában a tudat 

folyamatos transzcendenciájának (tárgyias tárgytudat) és reflexiójának (nem-tárgyias 

öntudat) összélményében mutatkozik meg számunkra.59 

 

 

I. ábra: a tudatos élmény intencionális mezőjének sémája (Makai, 2014) 

                                                 
59 Egy parafrázissal: „A transzcendencia reflexió nélkül »üres«, a reflexió transzcendencia 

nélkül »vak«.” Más szóval a tudatos élmények általános kondíciójához mérten léteznek az 

aktuséletnek regrediált formái is. Ilyen sajátosan egyoldalú („hasadt”) intenciókra talán 

leginkább az állatvilágban vagy súlyos pszichiátriai kórképekben találnánk példákat. – Vö. 

„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.” IMMANUEL 

KANT: Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main, 1977, 

Suhrkamp. (Werke in zwölf Bänden, Bd. 3) 98. 
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Az intencionális mező lehetőségfeltétele az alanyi pólus határpontjának 

aktuscentruma. Ez egy transzcendentális és nem-tárgyias jellegű háttér, amely a 

fundamentális intenció kiindulópontjaként funkcionál. A személy aktuséletének 

másik súlypontja a tárgyi pólus intencionális tárgya, amely az élmény centrált 

irányának és tartalmának függvényében folyamatosan változik (I. ábra). 

Tulajdonképpen ez határozza meg egy személy teoretikus, poietikus, praktikus és 

emotív etc. tevékenységének összkeretét. Mindazt, amit a személy érez, alkot, tesz, 

gondol vagy elképzel etc., és azt is, amit nem.  

Szemléletes módon a magyar nyelv etimológiája az intencionális aktusok fő típusait 

egyetlen közös radixból, a feltehetően finnugor-ótörök keveredésű és az „ärk” („erő”, 

„hatalom”, „kény”) név hatása alatt álló „ér” verbumból deriválja, amelynek 

alapértelme a tapintással történő érzékeléshez („hozzáér”, „megérint”), az 

eredményre is utaló helyváltoztató mozgáshoz („elér valahová”), továbbá a 

tulajdonságok érzékelhető módosulásához kötött teleologikus állapotváltozáshoz 

kötődik („[meg]érik”, „érték”). Deverbális verbumképzők segítségével ebből a közös 

tőből születtek az aktusélet legfontosabb eseményeit szimbolizáló igéink. Például: az 

„érez” (érzékel, átél [egy bizonyos érzést illetve érzelmet]), a „[meg]ért (felfogja 

valaminek az értelmét, fogalmat alkot valamiről [~ „fogalom”]), az érdeklődik 

(figyelemmel kísér egy [számára] értékes, azaz fontos mozzanatot, informálódik) etc. 

verbumok. Az e szótőhöz köthető főnevek (az „értelem”, „érték”, „érdek”, „érdem”, 

„eredmény”, „erkölcs” illetve a nyelvújításkor keletkezett „érvény”, „érvényesség” etc. 

szavaink) igei eredete is feltehetően a személy ágenciájának és a realitás 

hatóképességének differenciált tapasztalatára vezethető vissza. Egyes nominális 

szóalakokban ugyanakkor a cselekvés/történés elvont érzékeltetésén túl (nomen 

actionis) kellő plaszticitással fejeződnek ki a tárgyias-intencionális vonatkozások is. 

Jól látható ez az -elem (-alom) deverbális nomenképző révén generált szavaink 

esetében. Az „értelem” szó részint a megértés aktusának és/vagy képességének elvont 

és szubsztancializáló kifejezése, de adott esetben egy konkrétabb, nomen acti 
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jelentésárnyalatot is hordoz – „értelem” = „a megértett” mint „egy bizonyos tárgyi 

értelem, amellyel egy x alany adott pillanatban és aktus révén rendelkezik” [~ 

„fogalom” = a „felfogott”, „megfogott”]. Jóllehet az etimológia nem alkalmas a 

valóságra vonatkozó fenomenológiai következtetések levonására, de bizonyos 

hipotézisek vagy kérdések számára kellő alapot nyújt. Az ember érzékisége és értelme 

között felállított határ feltehetően korántsem olyan éles, mint ahogyan az a 

felvilágosodás korabeli dualisztikus antropológiákból következne. 60 

Három alapvető korrelációra kell felhívnunk a figyelmet! (α) Minthogy minden 

élménytartalom a fundamentális intenció vektoriálisan centrált tárgyának függvénye, 

ezért az alany aktuséletének feltárására is kizárólag a tárgyi pólusra irányuló 

másodlagos (teoretikus, nyelvi etc.) intenciók révén van lehetőség. Nem létezik olyan 

tiszta vagy transzcendentális reflexió, amely az aktuscentrum intencionális 

megközelítésére alkalmas volna, minthogy az aktus szükségképp tárgyias jellegű és 

irányú. Ezért a személy fundamentális intenciója révén minden esetben a tárgyi 

póluson centrált fenomenális adottságnál „tartózkodik”. Másrészt azonban az 

aktuscentrum léte nem egyszerűen a tudatos élmények magyarázatára szolgáló, de a 

maga realitásában akár el is hagyható logikai feltétel,61 hanem olyan tapasztalat, 

amelyre rá lehet mutatni a nem-tárgyias rétegek megközelítésére szolgáló 

fenomenológiai leírások segítségével – közelebbről a személy létének 

fenomenológiája révén.  

(β) Mialatt az egyes személy aktusélete kizárólag a saját maga által intendált 

tárgyterület függvénye – amely aktusélet kiterjed a szimbolikus tartalmak 

használatára is –, addig ezzel párhuzamosan a különböző személyek aktuséletének 

egy része többé-kevésbé alárendelt egy adott kultúra szimbolikusan tematizált 

                                                 
60 A vonatkozó címszavakat lásd BENKŐ LÓRÁND (főszerk.): A magyar nyelv történeti-

etimológiai szótára I. (A–Gy) Budapest, 1967, Akadémiai Kiadó.  

61 Vö. LUDWIG WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus. [5.631–5.634]. 116–117. 

[Logikai-filozófiai értekezés. 161–162.] 
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összalakzatának. Más szóval a szimbolikus mező relatíve meghatározza és mintegy 

összehangolja az adott mezőben tartózkodó egyének fundamentális intencióinak 

irányát és tartalmát.  

Másrészt azonban a kulturális-nyelvi tartalmak annak függvényében látják el ezt a 

funkciót, ha és amennyiben a társadalmi életkeretek képesek az egyéni élmények 

közös metszeteinek létrehozására. Feltételezhető: az élet- és gondolkodásmódok 

heterogenitásának egy adott kultúrán belül is létezik egy olyan küszöbértéke, amely 

aláássa a szimbolikus mező működőképességét. De ugyanez az eredmény akkor is, 

amikor egy adott szimbolikus mező éppen paradigmatikus átalakuláson megy 

keresztül. Tehát annak ellenére, hogy az aktuséletnek nincsen transzperszonális 

hordozója – lévén helyettesíthetetlenül személyes jellegű –, bizonyos körülmények 

között, mindenekelőtt közel azonos szimbólumrendszer és részben közös 

élményvilágot generálni képes életkeretek esetén, joggal beszélhetünk arról, hogy egy 

adott kultúra leírható a rá jellemző fundamentális intenciókon keresztül (tartalmi 

evidenciák, kitüntetett dolgok köre, élményekhez rendelt szimbolikus tartalmak, 

aktuséletre jellemző sajátságok etc.). Ebben az értelemben a kultúrák és a 

gondolkodás története a fundamentális intenciók paradigmatikus irányváltásainak a 

története.62 

                                                 
62 A gondolkodástörténet egyik legjelentősebb fordulata minden bizonnyal az elmúlt fél 

évezred során, hozzávetőlegesen a reneszánsz antropocentrikus fordulattól ível egészen a 

posztmodern kor egyetemes perspektivizmusáig. Ahogy minden nagy korszakon belül, itt is 

megkülönböztethetők – a szimbolikus mezőnek az aszimbolikus tapasztalathoz történő 

hozzárendelődése függvényében – az egyértelmű artikulációt biztosító „felvilágosodás” és a 

fogalmi tisztázások előtti állapotként leírható „szürkület” időszakai, ami nyilvánvalóan 

meghatározza azt, hogy a szimbolikus mező viszonylagosan egységes 

látásmódként/világtapasztalatként érvényesül-e vagy sem; illetve képes-e olyan, az emberre, a 

világ létezőire vagy akár a metafizikai horizont egészére vonatkozó ontologikai evidenciák 

közvetítésére, amelyre egy kollektív, de legalábbis transzindividuális világtapasztalat 
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Természetesen az emberi tevékenység részlegesen determinált illetve determináló 

jellegében nincsen semmi meglepő. Ha egy differenciált elemekből összetett rendszer 

minden egyes eleme egyszerre hatást fejt ki és szenved el, akkor ott többoldalú 

korrelációs összefüggésekkel kell számolnunk, különösen ha a hatáskifejtés szintjei és 

módjai is különböznek egymástól. A valóságon áthatoló összes korrelatív hatást 

feltételezhetően soha nem sikerül felderítenünk vagy leírnunk.  

(γ) Létezik azonban egy olyan korreláció, amelyről feltétlenül beszélnünk kell, 

minthogy alapvető hatást gyakorol a személy aktuséletére és ezen keresztül az 

intencionális tárgy felfogásmódjára. Ez az intencionális mező és az intencionális 

mezőbe beékelődő szimbolikus mező egymáshoz való viszonya (II. ábra). 

A szavak íráskép vagy szókép formájában adott fizikai adottságához, továbbá ezen 

adottságok szintaktikai viszonyaihoz sajátos szimbolikus tartalmak rendelődnek 

hozzá. Minden nyelvi kifejezés szimbólum (ógörög συμβάλλειν; összedob, -illeszt, -

kapcsol; melléhelyez, hozzájárul, egyesül, értelmez etc.), amely egy ún. szimbolikus 

értelemre utal. Ez a szimbolikus jelleg tulajdonképpen abból következik, hogy a 

szavak utalások, amelyek egy, a szó fizikai adottságán, az érzéki szótesten túlmutató 

szimbolikus értelmet hordoznak; és pontosan e hozzárendelésnek és önmagán túlra 

vezető utalásnak köszönhető az eredetileg utalásnélküli mozzanatok nyelvi jellege. 

Jogosan feltételezhetnénk azt, hogy a szimbólumok képződése leírható egy 

intencionális élmény és egy nem-intencionális, utalásnélküli hordozó 

összekapcsolódásával, és hogy ezáltal a szimbólum egy adott intencionális élményre 

történő közvetlen utalása révén teljesíti a maga utaló-funkcióját, illetve rögzíti egy 

                                                                                                                                             
kiépítéséhez szükség van. A legújabb kori modernitás vége példának okáért szorosan kötődik 

az események történeti összefüggését feltételező teleológiák feladásához. De minden egymást 

követő időszaknak megvan a maga igazsága, és a fő kérdés, mint látni fogjuk, nem a 

szimbolikus mező tényleges funkcionalitása, hanem hogy az adott történeti időszak – legyen 

egységes vagy töredékes, dogmatikus vagy szkeptikus, monista vagy pluralista, orientáló vagy 

orientációt vesztő – mennyire és hogyan képes a realitás tényleges megközelítésére. 
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adott intentum tárgyi értelmét. Az egyén azonban egyes kivételektől eltekintve ritkán 

névadó, és általában nem is a maga privát nyelvén szólítja meg vagy írja le a 

„dolgokat”. Inkább megtanulja és elsajátítja a mások által már közösen használt 

szimbólumok tartalmát illetve használati módját, amelyeket azután a saját 

élményvilágában felmerülő dolgok megközelítésére és leírására alkalmaz. Eközben a 

saját-élményeket átemeli a nyelv tematikus és interszubjektív kontextusába, amely 

azonban már nem képes visszaadni az aszimbolikus tapasztalat korábbi tartalmát, 

minthogy a szimbolikus mező felől illetve a konkrét szimbólumok sematizált 

tartalma alapján láttatja és értelmezi magát az élményt. Ez egy sajátos leválási 

folyamat, amelyet az intencionális élmény és a szimbolikus mező egyfajta 

távolságaként értelmezhetünk. Ennek következménye, hogy a tárgyi és a szimbolikus 

értelem nem azonosítható egymással.  

A nyelvi aktusok tehát olyan, külön típusba sorolandó intencionális aktusok, 

amelyek szimbolikus tartalmakat intencionálnak. Van azonban e nyelvi aktusoknak 

két olyan jellegzetessége, amely döntő a szimbolikus világtapasztalat működésének 

megértésében: (α) a szimbolikus értelem nem minden esetben kötődik egyéb 

intencionális élményekhez – tehát anélkül is képesek vagyunk egy bizonyos 

szimbolikus értelem előhívására, hogy a szimbolikus értelemnek megfelelő 

intencionális élmény adottsága egyéb intencionális aktusok révén jelen volna; (β) a 

nyelvi aktusok fő sajátossága, hogy minden más intencionális élményt a szimbolikus 

értelem és a szimbolikus mező egészének kontextusa felől láttatnak, és ezáltal olyan 

szemléleti és kategoriális sémákat generálnak, amelyek adott esetben jelentősen 

korlátozhatják vagy eltorzíthatják a nem nyelvi jellegű intencionális élmények ún. 

aszimbolikus vagy tárgyi értelmének megközelítését – ezért is nehéz válaszolni arra a 

kérdésre, hogy ténylegesen mit is tapasztalunk (látunk, hallunk, érzünk, akarunk 

etc.) a maga valójában.  

A szimbólumelőttes és a szimbolikus értelem között fennálló korreláció erőteljes 

analógiát mutat a külső és a belső szó között fennálló viszony gadameri leírásával, 
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hiszen amíg a szimbólumelőttes értelem leírása és világosabb megértése nem 

nélkülözheti a szimbolikus eszközöket, addig a szimbolikus értelem csak 

korlátozottan képes a nem nyelvi jellegű intencionális élmények értelmének 

megközelítésére. Fennáll azonban egy határozott, az analógia határaira rámutató 

különbség! Az aszimbolikus értelem elsődlegesen „realitáskarakterrel” rendelkezik, és 

egyedül annyiban van köze a szimbolikussághoz, amennyiben az a nyelvi aktusok 

révén és a szimbolikus mező kontextusán keresztül a leírások megközelítendő tárgyát 

képezi. Az aszimbolikus tapasztalat intencionális élményeiben a személy mindig a 

valósággal kerül szembe, tehát magával a realitással, pontosabban a formális 

értelemben vett tárgy adott aktusoknak megfelelő realitásmozzanataival találkozik – 

legyen az egy adott személy, egy konkrét élő vagy élettelen létező, egy ideális entitás 

etc. –, miközben a reális vonatkozások minden esetben transzformatív 

ontodinamikus hatásokat és visszahatásokat vonnak maguk után.  

 

 

II. ábra: az intencionális élmény és az intencionális mezőbe ékelt  

szimbolikus mező viszonyának sémája (Makai, 2014) 
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A fenomenológiai epoché célja tehát tulajdonképpen az, hogy a szimbolikus mező 

háttérbe helyezésén keresztül lehetővé váljék a fenomének ontikus tulajdonságainak, 

összefüggéseinek és különbségeinek a leírása.  

A szimbolikus „világtapasztalat” a szó fenomenológiai értelmében nem tapasztalat, 

hanem egy olyan számításba veendő, bár nem felfüggeszthetetlen perspektíva, 

amelynek elsődleges funkciója a tapasztalat és a látásmód előzetes hangolása; továbbá 

egy sajátos kettősséggel jellemezhető annak megfelelően, hogy elősegíti-e egy adott 

valóságtartomány tapasztalati és gondolati megközelítését, vagy ellenkezőleg, 

akadályozza azt. 

A fenomenológiai módszer – annak ellenére, hogy a fenomenológus a maga leírásai 

során szükségképpen különböző tematikus kontextusokból átvett kifejezésekkel él – 

alkalmas eszköz lehet a szimbolikus perspektívák realitástól való távolságának illetve 

realitáshoz való közelségének megítélésére. De csak bizonyos korlátok között! 

Ugyanis a realitástól való távolságnak van egy egészen más, a szimbolikus mezők 

perspektivikusságától különböző oka is: a tapasztalati deficit. A kontextuális keretek 

között élő és véges erőforrásokkal rendelkező ember soha nem képes a realitás 

össztapasztalati birtokbavételére. Ezért is rögzíti és emeli át szimbolikus keretek közé 

az idegen és ebben a formában már nem intencionális jellegű „tapasztalatokat” – 

elősegítve ezáltal az adott mezőben tartózkodó embereknek az adott perspektívából 

kirajzolódó világban történő tájékozódását, de adott esetben ki is zárva a szimbolikus 

világ valótlan jellegén áttörni képes tapasztalatok lehetőségét. Ezért sem lehet 

relativizálható vagy indifferens, hogy egy adott szimbolikus mezőben tartózkodó és 

limitált élményhorizonttal rendelkező személy mihez igazodva hajtja végre gondolati 

aktusait, és hogyan fogalmazza meg azokat a mértékeket, amelyekhez a maga 

aktuséletét igazítani szeretné. 

A valóság aszimbolikus tapasztalatát ontologikai null-pontnak nevezzük. Olyan, 

szimbolikus közvetítés nélküli eseményről van szó, amely egy sajátos, ontologikai 

létegység keletkezésével jellemezhető. Ebben a pillanatban a tudatos élmény és az 
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adott aktusnak vagy aktuscsoportnak megfeleltethető tárgyterület realitásmozzanatai 

találkoznak egymással. Ez a null-pont nem terjeszthető ki olyan mértékben, hogy 

állandó megfelelésként leírható elvet olvassunk ki belőle az ember és a valóság, illetve 

a gondolkodás és a létezés viszonyára vonatkozóan – lex mentis est lex entis –, de 

eltörölni vagy megkerülni sem lehet, miként az a modern kori szkepticizmusból vagy 

transzcendentalizmusból következne. Bizonyos esetekben – de nem minden esetben 

– a tudatos élményekkel összefüggő gondolat megfelel a valóságnak, illetve a tudatos 

élményekkel összefüggő valóság elgondolható és többé-kevésbé megfogalmazható 

formában adott az ember számára. Az ontologikai null-pont tehát igazság-feltétel, és 

ezzel együtt a valóság megközelíthetőségének alapvető bázisa. Amíg azonban egy adott 

személy a maga tudatos élményei révén nem képes a valóság összes 

realitásmozzanatának intencionális birtokbavételére; addig a rendelkezésére álló 

szimbolikus világtapasztalaton keresztül is csak korlátozottan képes áthidalni azt a 

szakadékot, amely az aszimbolikus élményt a szimbolikus tartalomtól elválasztja, 

minthogy a rendelkezésre álló nyelvi eszközök szükségképp sematikusan juttatják 

kifejezésre a dolog valóságát. 

Összefoglalva tehát: (α) az aszimbolikus tapasztalat reál-jellegű, azaz amit a személy 

aszimbolikusan tapasztal, az megfelel ugyan a valóság egy részének, de a valóság 

egészéről nem lehet aszimbolikus tapasztalata. (β) A szimbolikus jelleggel rendelkező 

felfogásmód potenciálisan kiterjeszthető ugyan a világ egészére, ám a szimbolikus 

világ csak limitáltan képes a realitás-mozzanatok adekvát megközelítésére; leginkább 

azokban az esetekben, amikor a szimbolikus felfogásmód aszimbolikus élményekre 

vonatkoztatható. Bizonyos élmények a proximitás függvényében ugyan 

interszubjektíve kiterjeszthetők vagy analogikusan megközelíthetők, különösen, ha 

egy adott szimbolikus mező révén mód nyílik a jelenség további rögzítésére, de az 

efféle extrapolációnak megvannak a maga korlátai. 

Következésképp minden olyan antropológiai megközelítés, amely az embert 

kizárólagosan kultúraalkotó voltán keresztül definiálja, alapvetően egyoldalú, 
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minthogy nem számol a személy mint ζῷον λόγον ἔχον akulturális (sic!) 

vonatkozásának tényével. Az ember a (szimbolikus) világ és a valóság 

ütközőpontjában áll, de nem képes huzamosabb ideig egy általa ismeretlen valóság 

nyomása alatt élni. Át kell törnie a közvetlen tapasztalat határait, és azokat be kell 

integrálnia egy nagyobb, szimbolikus egészbe. A valóság kolonizálásának és 

asszimilációjának folyamata, amely már alapvetően inter- és transzperszonális 

közvetítőkön keresztül zajlik, részint ezt a tehermentesítést szolgálja.63 

A szimbolikus mező elsajátításával az ember hatványozottan több ismerettel 

rendelkezhet, mint amennyire az élményeinek önálló átgondolása révén szert tehet. 

Az így képződő transzformatív erők kettős funkcióval bírnak: (α) egyrészt elősegítik 

a valóság saját elképzelések mentén történő átalakítását; (β) másrészt lehetővé teszik 

azt, hogy az adott szimbolikus mezőben tartózkodó alany önmagát az általa elképzelt 

valóságnak megfelelően formálja. Látszólag ilyen módon szabadul meg attól a 

tehertételtől, amelyet az asszimilálhatatlan valóságmozzanatok aszimbolikus 

tapasztalata okoz, és amely egy beláthatatlan, kaotikus és idegen „terület” létére 

utal.64  

                                                 
63 A társadalmi intézmények olyan objektiválódó automatizmusok, amelyek funkcionálisan 

alkalmasak az életvitel állandóságának és magától értetődőségének hozzávetőleges 

kiváltására, minthogy tehermentesítik az alanyt a reflexív igénybevétel, továbbá az aktivitás 

értelembetöltő, motívumfeltáró és célkijelölő feladatai alól. A biztonságra irányuló igény 

részleges teljesítésén keresztül olyan kvázi öntudatlanul követhető evidens alapréteget 

biztosítanak az élettevékenység számára, amely felszabadító erőt képez a magasabb fokú 

célok és rendeltetésképzetek reflexív meghatározásához. – A tehermentesítés jelenségére 

vonatkozóan lásd ARNOLD GEHLEN: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. 

Hrsg. von Karl-Siegbert Rehberg. Frankfurt, 1993, Vittorio Klostermann. 65 ff. [Az ember. 

Természete és helye a világban. Ford. Kis János. Budapest, 1976, Gondolat. 85. skk.] 

64 A szimbolikus mező a szimbolikus értelem rögzítésén keresztül mindig egy viszonylagos 

állandóságot és stabilitást kölcsönöz a tapasztalati rétegek struktúráinak. A történetileg 

létrejött kulturális alakzatok, illetve a meghatározott szimbolikus mezővel jellemezhető 
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A szimbolikus mező a kultúrának (latin colere, művel) nevezett nagyobb egység 

része, amely folyamatában egy ember által rendezett valóságot rendel hozzá a 

szimbolikus tartalmak világához. Ehhez azonban – a szimbólumok kifejezésére és 

megértésére szolgáló aktusokon túl – az aktusélet egészének igénybevételére van 

szükség. Az érzékelési és kategoriális sémák elsajátítása, a szimbólumokhoz rendelt 

fogalmi tartalmak pontos rögzítése, az alkotó és előállító tevékenységek 

habitualizációja, a rutinszerű viselkedés repertoárjának kialakulása, a különböző 

létezőkkel való bánásmód szabályozása, továbbá a kulturális mozzanatok egységes 

világszemléletté történő strukturálódása etc., egyszóval: a tanulás részint az aktusélet 

ökonómiájára és normalizálására irányul. Ez lehetővé teszi (α) az adott közösségben 

élő egyén számára a szimbolikus mező által meghatározott-tárgyiasított világban 

történő tájékozódást – aki ezáltal mintegy aktuséletének különösebb megterhelése 

nélkül kiismeri (ön)magát a világban –; (β) illetve további erőforrásokat szolgáltat e 

világnak a valóság transzformációjával együtt járó fenntartásához. (γ) Harmadrészt 

azonban esélyt kínál az előzetesen strukturált keretektől történő elszakadáshoz is – 

például akkor, amikor az alany egy aszimbolikus élmény hatására a szimbolikus 

mező evidenciális hátterének felfüggesztésére és az adott tárgyterület 

                                                                                                                                             
közösségek tehát aszerint is értékelhetők, hogy milyen erővel és formákon keresztül engedik 

érvényesülni azt az elemi egzisztenciális nyomást, amely valóságterületek statikájában 

érdekelt, és amely erőteljesen összefügg többek között a fenomének hiánytalan szemléleti 

vagy fogalmi megragadhatóságának, nyelvi kifejezhetőségének, továbbá bizonyos 

valóságterületek ontologikai állandóságának feltételezésével. Efféle mozzanatok még a 

fenomenológiai filozófiában, közelebbről az eidetikus szemlélet erőteljesen platonizáló 

felfogásában is tetten érhetők. Jellemző módon az újkori filozófia szakított azzal a metafizikai 

hagyománnyal, mely a lét statikus állandóinak és reális ontologikai kereteinek feltárásán 

keresztül, egyáltalán e feltárás lehetőségén keresztül határozta meg önmagát, ugyanakkor a 

szkeptikus és transzcendentalista fordulattal többnyire fel is adta a tárgyszerű létmegközelítés 

lehetőségét. 
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újratematizálására kényszerül, amelyre az adott kontraszt hiányában többnyire nem 

kerülne sor.65  

A kultúra e negatív funkciója nélkül feltehetően nehezen értenénk meg a történelmi 

változások dinamizmusát, továbbá a szimbolikus univerzum sajátos, Janus-arcra 

emlékeztető kettősségét. Azt az egyszerre felvilágosító és elszürkítő, továbbá bizonyos 

realitásmozzanatok tapasztalatát látenciában hagyó perspektivikus jelleget, amely 

bármely kulturális tér kétségtelen velejárója. Minden perspektíva szükségszerűen 

„világos”, „szürke” és „sötét” zónákat képez, amelyek a fundamentális intenciók 

áthelyeződésével akár módosulhatnak is. Ez azonban nem változtat azon a tényen, 

hogy a szimbolikus mező perspektivikus és tárgyiasító szemléletének könnyen 

áldozatul eshetnek a fenomenális adottság reális illetve nem-tárgyiasítható 

mozzanatai/oldalai, továbbá minden olyan intencionális élmény, amely nem 

                                                 
65 A kultúra képződésének folyamata tulajdonképpen az állandósult (rögzíthető, áttekinthető 

és fenntartható) életkeretek függvénye, abban az esetben is, ha egy egyén vagy csoport éppen 

az adott keretekkel szemben pozícionálja önmagát. A szimbolikus mező tehermentesítő 

alakzatainak (legyen az vallás, bármiféle világnézet vagy egy bizonyos beállítódással-

viszonyulással jellemezhető életszemlélet) nélkülözhetetlen szerepük van a rendezett 

életvezetést biztosító praxis megteremtésében. Jól tükröződik mindez az ἔϑοϚ ógörög 

kifejezés etimológiájában. Az állatok legelője köré épült otthon mint szokásos lakóhely nem 

pusztán a maga körülhatároltságában ismerős társadalmi tér és tartózkodási hely, hanem 

egyenesen tartózkodási mód. Az emberi létezés áttekinthető formája és állandósága pontosan 

az adott térben zajló élet mozzanatainak ismétlődéséből következik; ἤϑοϚ-ként ugyanakkor 

az a habitualizált benső mérték és rend, amely biztosítja az egyén számára az ἔϑοϚ rendjéhez 

igazodó cselekvés- és magatartásmódok megvalósításának lehetőségét. A szokások és a 

hagyományok követése mintegy a természet működéséhez hasonló mintákat és íveket visz a 

potenciálisan ellentétes akaratok kaotikus sokaságába, és ezáltal képes fenntartani és 

összehangolni a lélek benső és a társadalom külső harmóniáját – legalábbis egyformán 

kötelező, de egyszerre teljesíthetetlen követelmények vagy szűkös javak körül forgó érdekek 

tragikus konfliktusának hiányában. 
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illeszthető be az adott világ szimbolikus keretei közé. Többek között ezért sincs mód 

a szimbolikus világ és a valóság teljes adekvációjának létrehozására (III. ábra). 

 

III. ábra: a személy, a szimbolikus világ  

és a valóság viszonyának sémája (Makai, 2014) 

 

Néha egyszerűen másként/más hangsúlyok mentén szemléljük, értjük, értékeljük etc. 

ugyanazt a dolgot. A korszakok változásával azonban szinte a szemünk előtt 

válhatnak láthatatlanná olyan tárgyterületek, tűnhetnek el olyan intencionális 

tapasztalatok, amelyek korábban még a figyelem középpontjában álltak, és olyan 

nézőponton keresztül szemlélhettük őket, amely révén kellően közel kerültek 

hozzánk ahhoz, hogy a tárgyi pólus adottságaként feltűnhessenek. Természetesen ez 

fordítottan is igaz. Az újabb korszakok mindig új élmények, tárgyterületek és 

nézőpontok feltárását teszik lehetővé, ami azt bizonyítja, hogy a személyek 

aktuséletének fundamentális intenciói korszakról korszakra paradigmatikus 

átstrukturálódáson mennek keresztül. Egy ilyen univerzum jellemzéséhez és 

kiértékeléséhez megfelelő mutató, ha megvizsgáljuk, miféle valóságtartományok fel- 

és leértékelése, továbbá feltárása és eltakarása mentén strukturálódik az adott 

mezőben tartózkodó emberek aktusélete. Megfelelő iránytű lehet ebben a kérdésben 
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az adott korszak történelmi tapasztalatainak elemzése, a szemléletmód és a praxis 

adekvációjának a vizsgálata, a különböző szimbolikus perspektívák egymásra 

vetítése, illetve az aszimbolikus élmény leírására szolgáló fenomenológiai metodika. 

A valóság azonban, és ezzel együtt a formális értelemben vett dolog nem-tárgyias 

vonatkozásai, soha nem válnak maradéktalanul az ember szimbolikus világának 

illetve egy adott személy mikrovilágának részévé. Továbbá nemcsak szorongató 

tehertétel formájában jelentkeznek a tapasztalati horizont határán.66 A személy 

aktuséletén és élményvilágán átívelő transzcendenciatapasztalatok adott esetben 

olyan proximitási igényt és aktivitást („vonzalom”, „közeledés” etc.) indukálnak, 

amely az arra érzékeny alanyt a saját világán (és adott esetben a szimbolikus mezőn 

is) „túli” valóságtartományba vezetik. Az ilyen közeledés, illetve az intencionális 

mező adverzális területének adottságával történő találkozás általában az aktusélet 

ontodinamikus transzformációját vonja maga után. 

 

 

                                                 
66 A rendelkezésünkre álló diszkurzív tudás nem azonosítható a valóság leírásával. Az 

ontologikus lét rendje mellé rendelt ontodinamikus „terület” ellenáll az efféle értelem feltáró 

igényének. Az érzésbeli tájékozódás, a spirituális elmélyülés megmutathat valamit, de a 

kifejezhető életkeretek elhagyása (elragadtatás, ihletettség, őrület) sohasem veszélytelen 

vállalkozás. A különböző létrétegek adekvát kifejezésének módja és formája jelentősen 

eltérhet egymástól, és a nyelv csak korlátozottan képes a kifejezendő sajátosságaihoz 

idomulni. Egy nem-tárgyias jellegű művészeti alkotás, például egy zenei hangsor a maga 

közvetlenségében szimbolikusan kifejezhetetlen és racionalizálhatatlan – lévén a 

„mondanivaló” közvetlenül a zene valóságával azonos. A leírásához keresett szavak pedig 

csak megközelítik, de egyáltalán nem merítik ki a zenei élmény transzcendenciájának 

tapasztalatát. A költészet különös módon a szavak érzéki alakja és értelme közötti 

feszültséget hívja segítségül a fogalmi szerkezet felolvasztásához és a transzcendencia 

érzékeltetéséhez. 
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5. § Aktusmomentumok (differenciálás, centralizáció) és aktusélmények. 

Proximitás és a posterioritás 

 

Veritas semper maior. 

 

Térjünk most vissza az intencionális mező szerkezetének és élményösszetevőinek 

további elemzéséhez! Elsősorban az értekezés tézisei vonatkozásában releváns 

összefüggések felvázolása a cél; s minthogy az egyes elemek fontossági sorrendjének, 

egymásra épülésének és kialakulásának vizsgálata további genetikus vizsgálatot 

igényel, az alábbi explikáció minderre vonatkozóan kevés támponttal szolgál. 

Feltehetően az intencionális mező működése olyan pszichofizikai alapba ágyazott, 

amelynek a környezettel való interakciója során el kell érnie egy bizonyos fejlődési 

grádust ahhoz, hogy a felvázolt sémának megfelelő aktivitás feltételéül szolgálhasson. 

Csak ebben az esetben beszélhetünk arról, hogy az aktusélet alanya képes az 

aszimbolikus realitásélmény (az ön- és valóságtapasztalat) differenciált befogadására 

illetve e tapasztalat szimbolikus értelmezésére. 

A személy aktusélete egy olyan, össztapasztalati keretként funkcionáló intencionális 

mezőben zajlik, amely a tág értelemben vett létezőkkel történő érintkezés differenciált 

tapasztalatára ad lehetőséget. Az intencionális aktusok adekvát leírása érdekében be 

kell vezetnünk az aktusmozzanat fogalmát. Az aktusmozzanatok egy-egy 

intencionális aktus konstruktív elemei, amelyek azonban fontos szerepet töltenek be 

az aktusok elhatárolódásában és összekapcsolódásában is. Tulajdonképpen az 

intencionális aktusok négy különböző, de egymástól tényszerűen soha el nem váló 

aspektusának analitikus megkülönböztetéséről van szó. Ilyen a differenciálás és a 

centralizálás momentuma, és annak megfelelően, hogy ezek az aktusmozzanatok az 

intencionális mező elő- vagy hátterében súlyozódnak-e, különbséget teszünk az 

adverzális és az averzális differenciálás, továbbá az adverzális és az averzális 

centralizáció aktusmomentumai között. A maga erősségének függvényében ez a 
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négyféle aktusmozzanat határozza meg egy-egy intencionális aktus ívét, illetve az 

intencionális aktusok révén keletkező élmények lehetséges típusait (IV. ábra). 

 

 

 

IV. ábra: az intencionális aktus  

aktusmomentumainak sémája (Makai, 2014) 

 

(α) Először is az aktusok adverzális momentumainak köszönhető az intendált 

valóságterület strukturáltságának az élménye, amely tulajdonképpen minden 

aktustípusban és minden tárgyterületen jelen van. A struktúra-élmény az ismétlődő 

tapasztalati elemek sokféleségének és a közöttük fennálló sajátos viszonyoknak 

köszönhető, továbbá annak, hogy az aktusok szintézise, diairézise és variációja révén 

lehetőség nyílik az egymással összefüggő és egymástól elkülönülő elemek egyre 

pontosabb észlelésére, ezen keresztül az összetartozó részek és az elkülönülő egészek 

azonosítására, továbbá a változó és a relatíve állandó mozzanatok felismerésére. Ez a 

meglehetősen absztraktnak tűnő, de valójában nagyon is plasztikus leírás akkor 

érthetőbb, ha szembeállítjuk két hipotetikus helyzettel. Az intencionális 
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élménykomplexum abszolút jellegű állandósága illetve abszolút jellegű változása 

ugyanis bármifajta tapasztalat lehetőségét negálja, minthogy egyáltalán nincs mód az 

intenció ívének és tárgyának meghatározására azokban az esetekben, amikor egy 

intencionális mező az aktusok számától és jellegétől függetlenül minden időpontban 

ugyanazt az x-et adja (megkülönböztethetetlen „azonosság”), illetve amikor az 

aktusok számától és jellegétől függetlenül egyetlen időpontban sem ismétli ugyanazt 

az x-et (azonosíthatatlan „különbség”).  

A tárgyi jelleg részben relatív állandók és kvalitások adverzális 

aktusmozzanatokhoz kötött észlelésének a függvénye, amely egyre erőteljesebb 

módon érvényesül, ha további n típusú és z számú aktus konvergál ugyanahhoz az 

intentumhoz, vagyis abban az esetben, ha ugyanarra a formális értelemben vett 

dologra lehet vonatkoztatni a folyamatosan változó és különböző intencionális 

aktusok révén keletkező fenomenális benyomásokat. Ezt a rögzítést természetesen 

tovább katalizálhatja az a szimbolikus mező, amely a már ismert-értelmezett 

jelenségek összefüggő univerzuma felől láttatja és azonosítja a dolgot – ha másként 

nem, negatív módon (~x). 

A struktúra-élmény tehát a valóság sajátos rendezettségének illetve a létezők 

sokféleségének és relatív állandóságának a tapasztalata, amely azáltal teszi lehetővé a 

tájékozódást, hogy a különbségek és azonosságok észlelésének a lehetőségét 

önazonos, egymástól különböző, továbbá egymáshoz viszonyított realitásmozzanatok 

feltárására vonatkoztatja – ami egyébiránt az aszimbolikus valóságtapasztalat és a 

szimbolikus látásmód analogikus jellegét igazolja.67  

(β) A valóságtapasztalat következő fokát az intencionális aktusok averzális 

momentumainak belépése révén kialakuló realitásélmény képezi, amely az intendált 

                                                 
67 Amíg az ember realitásélményét átható rendezettséget a klasszikus korok alapvetően egy 

alanytól független valósághoz rendelhető tárgyi struktúraként írják le, addig azt az újkori 

transzcendentális filozófia a valóságtapasztalatot előzetesen meghatározó és a tárgyi 

valóságtól független antropológiai struktúrával azonosítja. 
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tárgyterület adottság- és ellenállásmódjainak észleléséhez köthető. Minthogy nem 

minden struktúra képes hatás és ellenállás kifejtésére, továbbá mivel az egyes 

struktúrák különböző erők és ellenhatások kifejtésére képesek, ezért a realitásélmény 

csak bizonyos aktustípusok és tárgyterületek élményeivel összefüggésben jelentkezik, 

illetve azok függvényében jelentősen változik. Feltehetően a gyakorlati jellegű aktusok 

során és a fizikai, pszichikai adottságok területén – például egy fizikai tárgy 

megérintése vagy egy céltudatos akarat érvényesítése során – intenzívebb 

realitásélmény generálódik, mint azokban a teoretikus aktusokban, amelyek absztrakt, 

ideális vagy imaginárius entitásokra irányulnak.  

A struktúra és a realitás élményének egymáshoz való viszonya egy sajátos indexikus 

karakterrel rendelkezik: a struktúrák ellenállásának módja és jellege részint az intendált 

valóságterületek különbségéről, illetve a valóságterületen belüli létezők ontikus 

határairól informál, másrészt adott esetben utal a tárgyias megközelíthetőség és a 

transzparencia korlátaira is. 

(γ) A formális értelemben vett dolog létezésének az élménye átvezet a differencia és az 

öntapasztalat élményéhez, amely éppen az adverzális és averzális aktusmozzanatok 

világos kontrasztjának köszönhető. A tárgyi oldal ellenállása különböző formákon 

keresztül az aktusok és az aktuscentrum létének és viszonylagos függetlenségének 

élményét közvetíti. A filozófiai hagyomány ezen a ponton „subiectum” és 

„obiectum” különbségéről beszél, amely elsősorban abban áll, hogy az előbbi a 

megismerő és akarati tevékenység alanyaként képes a tőle különbözőt szemléletének 

tárgyává távolítani illetve akarati tevékenységének megfelelően alakítani – olyan 

mértékben, amennyire azt az adott tárgy létjellege lehetővé teszi. Ami azért 

különösen fontos, mivel az aktustevékenység alanyának idővel rendezett viszonyt kell 

kialakítania a valóság pontosan nem distanciálható, azaz nem vagy csak 

korlátozottan tárgyiasítható elemeivel – többek között önmagával – szemben is. A 

valóság feltárása és e feltárhatóság határainak feltárása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
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a személy megvilágíthassa azt a teret és dinamikát, amely a saját – a valóság bizonyos 

területeitől részben elkülönülő – létezéséhez hozzárendelődik. 

Az aktusélet a maga spontaneitásánál fogva számtalan módon beleütközhet a 

valóságterületek ellenállásába. Ezzel nemcsak elszenvedi és megtapasztalja a saját 

határait, de eltávolítja és meg is különbözteti önmagát az adverzális ellenállás 

központjaitól. Ezen a módon szilárdul meg az aktuséletet befogadó intencionális 

mező kétpólusú struktúrája, amelyben az intendált területre irányuló aktusok 

averzális nyomatékai már nemcsak az intentumtól relatíve elkülöníthető aktusok 

élményszerű tapasztalatára adnak lehetőséget, hanem olyan indexek, amelyek a tárgyi 

valóságtól elhatárolódó és az aktusok hátterében centralizálódó létezés felismerésére 

vezetnek. Feltehetően ide köthető az a pillanat, amikor az aktusélet alanya az 

intendált valósággal szemben ráeszmél a saját (különálló) valóságára. 

Miközben a személy a saját aktuséletére irányuló – hagyományosan „reflexiónak” 

nevezett – másodlagos intenciók révén tesz szert önmaga létezésének közvetlen 

élményére, addig az aktusélet központja olyan transzcendentális háttér, amely 

kivonja magát az intencionális élmények hatóköre alól. Az öntapasztalat élményét, a 

saját létezésünk élményszerű tudatát tehát meg kell különböztetnünk az aktuséletre 

irányuló intenciók aszimbolikus tapasztalatától, illetve az erre a tapasztalatra 

vonatkozó szimbolikus formába konvertált tudástól. Mindaz, amit a személy a saját 

aktuséletének intencionális birtokbavétele révén objektiválható tapasztalat és tudás 

formájában önmagából feltárni képes, mint minden más esetben, itt is tárgyias 

aktusok élményeihez vezet vissza. A szubjektum a saját létezésének élményét 

(„öntudat”) kizárólag intencionális aktusok révén képes tartalommal feltölteni 

(„önmagára vonatkozó tudás”). 

A filozófiai hagyomány a vitális, emotív, poietikus, praktikus, kognitív etc. 

funkciókat is ellátó aktuséletet egy érzékletes mitológiai történet alakja után 

psychének nevezte el, és miután ez a létrégió a fizikai vagy az ideális entitások 

világától eltérő sajátságokat és működési elveket mutatott fel, „bensőként” lokalizálta. 
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Az általunk segítségül hívott séma alapján azonban a lelki valóság az intencionális 

mezőnek az aktuséletet szorosabban magába foglaló és a transzcendentális háttér 

centrumához legközelebb eső „része”. Másrészt azonban a lelki-szellemi valóság – 

„quodammodo omnia” – az aktusok által megnyitott és az élő testen is keresztülívelő 

intencionális mező egészével azonos, ami megfelel annak a fenomenológiai 

alapelvnek, amely a valóság megközelíthetőségét tudatos élmények függvényévé teszi.  

De bármilyen aktust is hajtson végre a személy, intenciói révén mindig az intendált 

x-nél tartózkodik, abban az esetben is, ha éppen önmaga, azaz saját aktusélete válik 

intenciói kifejezett tárgyává. A formális értelemben vett dolog össztapasztalatának 

lehetőségét – tehát a lelki valóság öntapasztalatának lehetőségét is – biztosító 

fundamentális intenció, illetve az intencionális mező pólusai között húzódó 

intencionális ívek éppen a differencia és az öntapasztalat élményén keresztül nyerik 

el a maguk transzparenciáját. 

A háttérből kilépő fundamentális intenció tulajdonképpen a valósághoz való 

közeledés és a valóságterületek különböző létezőivel való differenciált érintkezés 

tapasztalati élményének lehetőségét teremti meg a személy számára. Ide értve az e 

tapasztalatra irányuló gondolati reflexió lehetőségét is. A közeledés azonban az 

emberi élet egyik legnagyobb próbaköve, minthogy az intentum felé tartó „mozgás” 

nemcsak egyre többet láttat a másikból, legyen az élettelen tárgy, élőlény vagy ember 

etc., hanem elvezet azokhoz a tapasztalatokhoz is, amelyek a közeledés lehetséges, 

elvi vagy gyakorlati okokkal magyarázható korlátaira mutatnak rá. Különösen igaz ez 

a személy esetében! Itt ugyanis az aktusélet mások elől több-kevésbé elzárt világának 

függvényében dől el, hogy a második személy közeledésére az első személy spontán 

feltárulkozása lesz-e a válasz vagy sem. 

(δ) A valósággal történő differenciált érintkezés az embert sem hagyja érintetlenül. 

Az aktusélet spontaneitása a valóság differenciált ellenállásának hatására – idegen 

aktusok vagy nem-intencionális mechanizmusok révén – receptív fordulatot vesz. Így 

érkezünk el az ontodinamikai vagy transzformatív élmények területére, amelyben 
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mind a négy aktusmozzanat kitüntetett szerepet játszik, minthogy ezekben az 

esetekben a különböző ellenállásközpontokkal szemben fellépő öntapasztalat 

élményeiről, illetve a formális értelemben vett dologgal való találkozás indukálta 

hatásmechanizmusokról van szó. Adott esetben egy konkrét intentummal történő 

találkozás a személyt aktuséletének és létezésének megváltoztatására kényszeríti – 

sokszor anélkül, hogy az adott létdinamikai változás intencionális élmények révén 

észlelhető volna.68 Ahogy megfordítva is igaz: a személy aktuséletének spontaneitása 

differenciált módon előidézheti az intentum létének transzformációját.  

Az ember tehát e differenciált érintettség révén változik, és a változásokon keresztül 

a létezés újabb és újabb formáit ölti magára, legyen ez a változás örömteli, fájdalmas, 

közömbös vagy adott esetben észrevétlen. Amennyiben képes a változások átélésére 

és reflexív követésére, lehetősége nyílik a korábban átélt ontodinamikai események és 

összefüggések felidézésére is. Ez az emlékezet teljesítményének köszönhető, amely az 

intenció tárgyát kiemeli a pillanat ontodinamikai áramából, majd rögzíti azt 

aszimbolikus vagy szimbolikus formákon keresztül. 

Abban a pillanatban, amikor az aktusélet túllépve önmagán eléri a valóság határait, 

a valóság belép az intencionális mezőbe. A valósággal történő differenciált érintkezés 

transzformatív jellege tulajdonképpen az intencionális és a reális valóság egymásba 

hatását igazolja. De magyarázattal szolgál arra is, hogy a fenomenológus a maga 

módszertani eljárása során miért nem élhet a léttételezések zárójelezésével. Ebben az 

esetben ugyanis képtelenné válna a valóság ontodinamikájának követésére, amely a 

tárgyszerű leírások alapvető feltétele.69  

                                                 
68 Megjegyzendő, hogy az intencionális és az ontodinamikai események közötti korreláció és 

szinkronitás részleges jellegű: nem minden ontikus módosulás lesz (azonnal) intencionális 

élmény tárgya, és nem minden intencionális élmény okoz (azonnal) ontodinamikai változást 

az intendáló vagy az intendált valóság területén. 

69 A filozófiai hagyomány az alany és a tárgy kölcsönhatásai közül többnyire a 

gondolati/tapasztalati megismerés (alany és tárgy részazonossága a megismerés alanyában; a 
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A fentebb leírt alapélmények a valóság feltárásának és aszimbolikus tapasztalatának 

egy-egy mozzanatát képviselik. Innen szemlélve joggal állítható, hogy a személy 

fundamentális intenciója a valósághoz való közeledés gazdag élményvilágával azonos 

(V. ábra). 

 

 

V. ábra: az intencionális mezőt átható alapélmények 

sémája (Makai, 2014) 

 

De a valóság differenciált megközelítése az ember önfeltárásának és 

önmegvalósulásának folyamata is, amely elválaszthatatlan az aktusélet kitüntetett 

intentumai körétől, illetve azoktól a tartalmi struktúráktól, amelyek egy adott 

szimbolikus univerzum keretein belül előzetesen kijelölik a fundamentális intenciók 

lehetséges irányait. Az önreflexióban a személy szükségképp a tárgyi pólus 

                                                                                                                                             
dolgok megragadhatósága) és az akarat (alany és tárgy részazonossága az akarat tárgyában; a 

dolgok átalakíthatósága) aktustípusait vizsgálta – az emberek között zajló egyéb 

hatásmechanizmusokon túl. Az e munkában felvázolt realisztikus fenomenológia az 

intencionális aktusok transzformatív jellegének kiemelésével éppen a különböző létezők 

között zajló ontodinamikai áthatások pontosabb és összetettebb leírását szolgálja. 
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intentumaként szemléli illetve a tárgyi pólus intentumához viszonyítja önmagát. 

Következésképp: soha nem függetlenítheti önmagát attól a referenciális objektumtól 

(„az igéző másik”), ami/aki az aktusélet figyelmének előterébe kerül, és ami/aki a 

tekintetet úgyszólván magához vonzza – legyen ez a numinózus súlypontokat mutató 

kozmosz, az anyagi természet élővilága, egyfajta humanitás-eszmény vagy az előttünk 

álló alter személye etc. 

Az előtérben álló dolog és ezen keresztül a realitás számottevően nagyobb erőt 

képvisel, mintsem az a transzcendentális filozófia paradigmája alapján feltételezhető. 

A modernitás antropológiai fordulata ezt az elemi ráutaltságtapasztalatot szorította 

vissza, amikor korábban elképzelhetetlen mértékben kiterjesztette az egyén 

autonómiáját, továbbá felszámolta a valósághoz illeszkedő és annak ellenálló 

beállítódások törékeny egyensúlyát. Ezáltal olyan perspektívát alkotott, amelyben a 

valóság an sich megismerésének lehetetlensége könnyen összeegyeztethető a világnak 

az ember transzcendentális teljesítményeként történő felfogásával. A realitás 

kolonizálásának és transzformációjának mértéke azóta is jelentősen beszűkíti az 

embertől független valóságtartományok megtapasztalásának lehetőségét, de 

megváltoztatja az intetumhoz viszonyított különbségekből és azonosságokból 

felépülő önfelfogás tartalmait is. A valóság tapasztalati gazdagságának elszegényítése 

(az „igéző másik” hiánya) a modern ember tárgyi és szimbolikus világának hihetetlen 

komplexitása és a valóra váltható lehetőségek széles távlata ellenére is egyfajta 

vákuumot és egyhangúságot hoz létre a személy öntapasztalatának területén. 

Bizonyos élményeket nem lehet szimbolikus tartalmak közvetítésével illetve 

mesterséges eszközök segítségével kiváltani vagy előállítani.70 

                                                 
70 Nagyon törékeny az a vonzalom, amely bizonyos intencionális aktusok révén képes 

megalapozni egy adott intentumra irányuló fundamentális figyelem lehetőségét és 

dinamikáját. Ennek hiánya az intencionális mező egészének beszűkülését eredményezi. 

Ekkor az intenciók vagy erőtlenül visszazuhannak önmagukba, vagy az intencionális mező 

előterének egy adott területén rögzülnek. A figyelem erőtlensége vagy egyirányúsítása 
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A valósággal – egy adott valóságterülettel vagy létezővel – való találkozás azonban 

kiszámíthatatlan esemény, amely bármikor megrendítheti az egyén (vagy adott 

esetben egy egész kultúra) világát. Az a differenciált vonzalom, amely az intentum 

felé irányuló közeledésre késztet, olyan ontodinamikai eseményt indíthat el, amely a 

személy aktuséletét alapjaiban érinti. Amennyiben a személy aktusélete az intentum 

feltárásának illetve a második személy szabad feltárulkozásának függvénye, akkor az 

intencionális mező transzcendentális háttere önmagában értelmezhetetlen és 

megközelíthetetlen. Amíg e mögöttes háttérben úgymond „csend” van, addig a 

valósággal való találkozás differenciált eseményeire mindig az aktusélet intencionális 

mezőjének előterében kerül sor. Bármely transzcendentális jellegű megközelítésnek 

szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy a találkozás a posteriori eseménye nélkül 

egyszerűen nem nyílik mód az a priori háttér megvilágítására. Az ilyen helyzet 

könnyen felerősítheti az embernek azt a félelmét, amely a háttér tárgytalanságát 

önnön személytelenségével azonosítja. Egy efféle anonim állapot áttörésére ismételten 

csak a találkozás révén kerülhet sor.  

A személy az az ontodinamikai egység, amely a realitás felé (annak meghatározott 

intentumai felé) irányuló, azon belül a második személy felé közeledő mozgás során 

lesz az, aki. Tulajdonképpen nehezen állapítható meg az az ontologikai különbség, 

amely két, egymás felé vonzódó személyt elkülönít egymástól. De általánosságban is 

igaz, hogy alig van olyan létterület, ahol pontosan megadható az a határ, amely a 

létezés egyszerű módosulása („még ugyanaz a létező”) és alapvető megváltozása 

(„már egy más[ik] létező”) között húzódik, minthogy az ontodinamikai történések 

                                                                                                                                             
azonban nemcsak a megértés és a valósággal történő differenciált érintkezés lehetőségét 

korlátozza, hanem kihatással van a háttérben álló személy ontodinamikájára és aktuséletére 

is. 
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szüntelenül átírják az egymás felé közeledő illetve egymástól távolodó létezők 

ontologikai állagát.71  

Összefoglalva: a személy élete radikálisan az a posteriorira van utalva. 

Ontodinamikájának ereje és íve ki van téve az események esetlegességének, ami 

aláássa és korlátok között tartja a létezés kiszámíthatóságára vagy állandóságára 

irányuló teoretikus és praktikus erőfeszítéseket. Másrészt azonban fel is értékeli a 

második személyre irányuló felelősségvállalás szerepét, amelyet a következőkben a 

fundamentális figyelem transzformatív és gyakorlati jellegű megnyilvánulásaként 

írunk le. Az ember és a valóság léte, továbbá két személy különbözősége és egysége 

életünk legtisztábban kirajzolódó alapélményeinek egyike. Akárcsak a dolgok 

tapasztalati megmutatkozása vagy gondolati feltárhatósága.  

A más(ik)ra irányuló figyelem mint felelősségvállalás nemcsak a második személy 

megközelítésének legteljesebb és legintenzívebb formája, hanem egyben az 

öntranszcendencia lehetősége is. Mégpedig kettős értelemben, hiszen azáltal segíti e 

létdinamika feltárását és megvalósulását, hogy olyan proximális mezőt képez a 

személy és az intentum között, amelyben jelentős ontodinamikai hatások 

indukálódnak. 

 

 

 

                                                 
71 Ez történik például az anonimitás állapotában is. Feloldódnak az ontologikai határok, és a 

személyt olyan, nehezen artikulálható érintettség keríti hatalmába, amely egészen a 

megsemmisülés és az átlényegülés határáig lendíti. Hogy mi zajlik le ebben az állapotban, 

netán egy eredendő aktivitás létének üzenetét közvetíti-e vagy sem, mindez olyan kérdés, 

amely a gondolkodás eszközeivel vagy a tapasztalat tanulságai révén csak korlátozottan 

mérhető fel. 
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6. § Intencionalitástörténeti vázlat.  

Aktusélet és modernitás 
 

Korábban azt állítottuk: a kultúrák a valósághoz illeszkedő és annak ellenálló 

beállítódások sajátos összjátékai. Másrészt azonban minden egyes kultúra a neki 

megfelelő fundamentális intenciókon és szimbolikus univerzumon keresztül 

közeledik a valósághoz. Ezért is nehéz megtalálni az átmeneti időszakok leírásához 

szükséges narratív kereteket, minthogy a világ strukturális szemléletét biztosító 

perspektívák leépüléséről és átalakulásáról, továbbá új távlatok kereséséről van szó. 

Bármely modernizációs korszakot zavarba ejtő kérdések és kísérletek jellemeznek. 

Ilyen esetekben nélkülözhetetlen a perspektivikus zavart és a tárgyszerű figyelem 

felszabadulását kiváltó események és jelenségek körültekintő leírása.  

Helmut Schelsky értelmezése szerint a modernizációs törekvéseket minden esetben 

a reflexív öntudat felerősödése jellemzi, amely szükségképp együtt jár az 

intézményesült struktúrák distanciálásával.72 Emögött a szimbolikus mezőt feloldó 

reflexív aktusok és a reflexiót felszámoló intézmények szükségszerű ellentétének 

feltételezése áll, hiszen amíg a tehermentesítés funkcióját ellátó intézmények 

követését erőteljes reflexiós deficit terheli, addig a reflexív öntudatnak szembe kell 

néznie a szimbolikus univerzum evidenciális alaprétegének felszámolódásával. 

Schelsky figyelmét azonban elkerülte egy fontos mozzanat: a legújabb kori 

modernizációt e kettős hiány egyszerre érinti. A szekularizáció logikája ugyanis 

indirekt módon egyesíti a distanciálás átmeneti és az intézményesülés hosszú távú 

időszakra szabott folyamatait. Feltételezhetően ez magyarázza a reflexív nyugtalanság 

                                                 
72 HELMUT SCHELSKY: Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar? Zum Thema einer 

modernen Religionssoziologie. In Auf der Suche nach Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze. 

Düsseldorf–Köln, 1965, Diederichs. 250–275. 
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és a kompenzatórikus szilárdság együttes jelenlétét, amely az intézményesített 

struktúrákat egyszersmind felettébb törékennyé teszi. 

Természetesen minden modernizációs és a valóság transzformációjára irányuló 

törekvés alapja az embernek a világgal és/vagy önmagával szembeni távolságának 

fokozódása, ami együtt jár a tradicionális intézményi struktúrák fokozatos vagy 

radikális leépülésével. A folyamat idővel eléri azt a küszöbértéket, amely reflexiós 

igényeket támaszt, és ezáltal lehetőség nyílik olyan alternatív perspektívák képzésére, 

amelyek iránymutatóak a valóság exterior/interior megújításának jellege és módja 

vonatkozásában. Max Weber a legújabb kori modernizációs tendenciákat egy sajátos 

intellektualizálódási folyamatként és ezzel párhuzamosan „a világ varázstalanodása”-

ként („Entzauberung der Welt”) írja le.73 Az e folyamatok során kiépülő rend a 

korábbi tradíciók egységes vallási/metafizikai horizontjait olyan társadalmi 

struktúrákkal váltja fel, amelyek funkcionálisan az individuális szükségletek 

intézményesített kielégítésének feladatát látják el, és éppen ezért nehezen 

kényszeríthetők az instrumentális értelem hatékonyságelvű evidenciáján túlra. A 

racionalitás egyéb formáit visszaszorító civilizáció számára egyetlen közös platform 

marad: azoknak az összefüggéseknek az ismerete, amelyek a tetszőlegesen választott 

célokat és érdekeket összekötik az azokat eredményesen megvalósító eszközökkel. 

Igaz ugyan, hogy az értékek antagonizmusa, a perspektívák sokasága és egymásra 

vetítése felerősíti a reflexiós mozgásokat, és ezzel segít megalapozni az esetlegesen 

fellépő elkötelezettségeket, összességében azonban ki is zárja a pluralisztikus és 

varázstalan keretekkel való egzisztenciális azonosulás lehetőségét, minthogy alig vagy 

egyáltalán nem képes biztosítani azt a többletet, ami a személyes válaszok 

artikulálásához illetve az ilyen döntések meghozatalához, egyszóval az orientációhoz 

                                                 
73 MAX WEBER: Wissenschaft als Beruf. In Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 

Hrsg. von Johannes Winckelmann. Tübingen, 19856, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 582–613. 

[A tudomány mint hivatás. In Tanulmányok. Ford. Wessely Anna. Budapest, 1998, Osiris. 

127–155.] 
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szükséges. Ebből azonban az következik, ha egy adott szimbolikus univerzum nem 

képes a figyelem tárgyi rögzítéséhez szükséges tartós evidenciák biztosítására, akkor 

időről-időre a distanciát teremtő reflexiós folyamatok felerősödésével kell 

számolnunk.  

Az újkori modernitás ezáltal egy igen kivételes történelmi szituációt eredményez. 

(α) Vagy visszaveti az alanyt a világot leépítő reflexivitás „bűvkörébe” (reflexív 

módon túlterheli a világgal szemben); vagy (β) épp eltávolítja önmagától, azaz 

figyelmének súlypontját a külsődleges intézményi struktúrákhoz rögzíti (nem-

reflexív módon túlterheli önmagával szemben). Egyszerre tanúi lehetünk a 

szekularizált térbe helyezett lelkierők sokszorozódásának és kimerülésének. A reflexív 

önterhelésből kilépő alany elgyengülten kötődik le az intézményesített bizonyosság 

erőinél, ám épp az így felszabaduló energiák révén képes a „külsődleges” struktúrák 

evidenciális elégtelenségének és egzisztenciális tehertételének reflexív észlelésére. A 

reflexiós aktivitás az intézményi rend felől tekintve bizonyosságot problematizáló 

kiszámíthatatlan erő, amelyet leginkább a reflexiós formák intézményesítésével lehet 

semlegesíteni. Az interioritás intézményes irányítás alá rendeléséből azonban olyan 

ellenállhatatlan erő fakad, amely bármikor előtörhet a distanciálódó alany benső 

világából, miközben a finalitásra vonatkozó kérdések egy szekularizált térben ismét 

könnyen visszavezethetnek a reflexió evidenciákat aláásó aktusaihoz. Nem lehet 

azonban előre kiszámítani, hová áramolnak át a tehermentesítés révén fel- és 

elszabaduló emberi energiák! 

Weber kiváló problémaérzékenységgel elemzi az élményeket kiüresítő és kereső 

modern társadalom alapjellegzetességeit – például az újkori bürokrácia kialakulását, 

(cél)racionalizálódás folyamatának terjedését, az értékítéleteknek a nyilvánosság 

területéről a privát szférába történő visszahúzódását etc.). A „varázstalanodás” 

fogalma azonban nem egyszerűen egy metaforikus kifejezés, amellyel Weber a 

természetfeletti hatalmak trónfosztására és az emberiség instrumentális 

kapacitásának fokozódására utal, amely mintegy természetes következménye a 
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valóság működésének kiszámítására alkalmas racionalitásba vetett hit erősödésének, 

hanem a tapasztalati deficit egy sajátosan modern formájára mutat rá. Ez nem 

pusztán egy adott szimbolikus univerzum perspektivikusan szűkítő látásmódjából és 

ezen keresztül a fundamentális intenciók irányából és tárgyából következik, hanem 

az intencionális mező tárgyi vonzáskörének felszámolódásából, amely hosszú távon 

az aktusok súlyozottságának gyengítésével az aktusélet regresszusát idézi elő. Egy 

kiszámítható-kiismerhető és teljességgel az ember célracionális tevékenységének 

függvényeként szemlélt és kezelt világ ezen a módon szorítja vissza a valósághoz 

történő közeledés feltétlen igényét. Sajátos idegenségét épp annak köszönheti, hogy 

nem képes a valóság ellenállásának, továbbá a létezők transzcendenciájának és nem-

tárgyias jellegének érzékeltetésére. 

Az európai nemzetállamok a modernizációs folyamatok második hullámában 

heterogén egyének sokaságából álló tömegtársadalmakká alakultak át. Egy ilyen 

közegben minden egyes individuum maga határoz értelmesnek gondolt életcéljai 

felől, arról, amit jónak hisz önmaga számára – azon túl, hogy cselekedeteinek 

összhangban kell lennie azzal, ami a pozitív jog alapján helyes. Eközben az élet 

pszichoszociális és szimbolikus terei egyre kevesebb lehetőséget biztosítanak e célok 

felülvizsgálatára és megvalósítására, hiszen a jóról alkotott elgondolások 

privatizálódása mentén nehéz olyan, széles körű társadalmi konszenzussal 

megerősített és belső motiválódásra is alkalmas axiológiai bázis felmutatása, amely 

képes lenne az emberi élet dinamikájának normatív jellegű behatárolására. Az 

interioritás efféle közömbösítésével a tömegtársadalmak igazgatásának feladata 

ugyanakkor hatékonyan megoldható. 

A fenti heterogenitás tehát kiterjed a normatív tartalmak területére is. Az értékek 

rendjére, a jó és a helyes tartalmára, a felelősség körére és jellegére etc. vonatkozó 

egyetértés hiánya, illetve az eltérő vélekedések léte az etikai igények mintegy 

minimális beszűkülésével jár együtt, ami a kialkudott normák törékenysége mellett a 

pozitív jogra hárítja át azt a feladatot, hogy a társadalom külső kötőanyagaként, az 
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eltérő érdekek „igazgatásán” keresztül, biztosítsa annak működését és 

reprodukcióját. Ebben a helyzetben például a nemzet fogalma egyre nehezebben 

értelmezhető, miután visszaszorulnak a fogalom hátterét adó tapasztalatok. Helyére 

egy – a területi kiterjedés, a lélekszám és a sokféleség vonatkozásában – beláthatatlan 

közeg lép, egy olyan világ, amellyel az együttélés szűkebb, de áttekinthető teréből 

kilépő egyén már egyre kevésbé képes azonosulni.  

A szimbolikus univerzum funkcionális zavara, a világ leépülésének folyamata nem 

is elsősorban a különböző perspektívák egymást relativizáló jellegéből következik, 

hanem abból a tényből, hogy a kulturális differenciák és az erősödő társadalmi 

egyenlőtlenségek arányosan növekvő távolságot teremtenek az egyes személyek 

között, és amilyen fokban szűkül az élmények közös metszete, úgy mosódnak el az 

egyes szimbólumok értelmét hozzávetőlegesen kijelölő határok. Ami nem is 

közvetlenül az aktusélet tartalmi logikáját érinti, hanem a szimbolikus térben zajló 

események, cselekedetek és beszédaktusok megértésének lehetőségét korlátozza, 

vagyis mindazt, aminek hangsúlyos szerepe van és lehet a proximális mezők és ezen 

keresztül a cselekvéshez szükséges bizonyosság tudatának kialakításában. 

A reflektálhatatlan evidenciák elégtelenségének és az intézményesíthetetlen 

reflexiók bizonytalanságának részben reális, de csak látszólag szükségszerű 

ellentmondásából az ember ön- és világtapasztalatának erőteljes beszűkülése 

következne, hiszen amíg a reflexív terhelés felszámolja az intézmények evidenciális 

rétegét, addig az intézmények tehermentesítő funkciója felfüggeszti, de legalábbis 

gyengíti az aktuséletre irányuló másodlagos intenciók működését. Az aktusélet, az 

intézmények és a szimbolikus univerzum ilyen állapotában azonban, vagyis akkor, 

amikor a személy nem képes adekvát válaszok kialakítására az őt interior/exterior 

irányokból érkező hatásokra, aligha van esély a valóság kereteinek tartós átalakítására 

– akár az interioritástól haladnánk az intézmények transzformációja felé, akár az 

exterioritás felől jutnánk el az aktusélet megújulásához. A kollektivista vagy 
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individualista modellkísérletek többek között ezért sem jártak és járhatnak tartós 

sikerrel.  

Az intézményesülés azonban csak részben mentesít a reflexív erőfeszítések 

tehertétele alól. Az emberi aktusélet egyik legnagyobb teljesítménye, hogy képes a 

valóság és a szimbolikus perspektívák ütközésének és ellentmondásának észlelésére. 

Az a posteriori, azaz a valóság tapasztalati sokszínűsége és gazdagsága bármely 

pillanatban áttörhet az alany önmagával és világgal szembeni idegenségén, és ezáltal 

egy újabb távlatot rendelhet hozzá a jelenkor problematikájához, amely adott esetben 

a személyek interperszonális viszonyainak felelősségalapú szemléletét közvetíti. 
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II. /2. PROXIMITÁS ÉS FELELŐSSÉG.  

AZ ADÁS LOGIKÁJÁNAK FENOMENOLÓGIÁJA (Π2) 

 

 

7. § Orientáció. Természetjog és antropológia 

 

 

 

„[O]mne enim agens agit propter finem, qui habet 

rationem boni. [...] Hoc est ergo primum praeceptum 

legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et 

malum vitandum.”74 

THOMAS AQUINAS 

 

A természetjogi szemlélet megértésének középpontjában az ember mivoltára és 

sajátos különállásának lényegére vonatkozó kérdés áll, amely a filozófiai 

antropológiának az emberlét egészéről adott deskripciójához vezet vissza. Az 

antropológiai leírások akkor vezetnek át az etika területére, ha normatív utalások 

formájában képesek feltárni azokat a keretfeltételeket, amelyek az emberi lét 

dinamikájának kiteljesedéséhez szükségesek. Ezen keresztül lehetséges azon erők 

azonosítása és megértése, amelyek negatív módon akadályozzák, vagy pozitív 

módon elősegítik ezt a folyamatot. A természetjogi eszme lényegének hátterét e 

normatív tartalmak létére és feltárhatóságára vonatkozó előfeltevés képezi; akkor is, 

ha a feltárhatóságnak és a normatív igénynek léteznek kiemelten hangsúlyos 

ontológiai, episztemológiai vagy morális korlátai, elsősorban e dinamika személyes 

és szabad jellegéből következően. 

                                                 
74 SANCTI THOMAE AQUINATIS: Prima Secundae Summae Theologiae. Romae, 1892, 

Typographia Polyglotta. (Opera Omnia, Tomus Septimus) Q. 94 a. 2. 170. 
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Maga az előfeltevés azonban nem üres opció. Olyan indokokra támaszkodik, 

amelyek beállíthatók a gondolati és tapasztalati igazolhatóság horizontjába, 

amennyiben a célra rendelt emberi lét teljesülése mindig bizonyos alapvető javakhoz 

és személyes feltételekhez kötött. Ha minden cselekvő egy olyan cél végett tevékeny, 

amely rendelkezik a jóság értelmével, akkor az emberi természetből elvben 

kiolvasható legfőbb természetjogi alapelv e jó megtételére („tedd a jót!”) és a rossz 

elkerülésére („kerüld a rosszat!”) szólít fel. Bármennyire formális legyen, több okból 

is komoly gondolati tartalmat hordozó elvről van szó. (α) Egyrészt magyarázatot ad 

az általában vett tevékenység eredetére, amennyiben a létezést átható hiány és az élet 

kontingenciája – normál esetben és többnyire – aktivitásra ösztönöz.75 (β) Másrészt 

felhívja az ember mint animal rationale figyelmét a saját értelmes természetének 

megfelelő létezés és cselekvés szükségességére, továbbá arra, hogy a feltételek és ezen 

keresztül a célok relativizálhatóságának megvannak a maga korlátai, ami elégséges 

alapot szolgáltat a jót a rossztól elkülönítő határvonal létének feltételezésére. 

Nem ad azonban pontos és részletes tartalmi leírást erről a határról; akkor sem, ha 

magához az elvhez egy konkrét szociokulturális hátteret rendelünk hozzá. A morális 

(„+”), az immorális („-”) és az amorális („0”) cselekedetek választóvonalai nem 

definiálhatók egyértelműen, bár egy homogén háttér feltételezhetően növeli a 

                                                 
75 A létrend minél magasabb fokán áll egy létező, annál kevésbé stabil és statikus a rá jellemző 

lét. Feltételezhetően az ontikus komplexitás növeli a dinamikai tényezők változásának 

mértékét. A személynek például fokozott nyitottsága következtében táplálkoznia, 

gondolkodnia, akarnia, tennie, szeretnie etc. kell ahhoz, hogy legyen – ha nem is látja előre, 

miféle dinamikus eredő következik a lét fenntartására és kiteljesítésére irányuló erők 

találkozásából. Tény azonban, hogy a tevékenység átélését és a környezet feltérképezését 

biztosító aktusélet az ember esetében egy, az aktusélet pszichofizikai hordozójától relatíve 

független aktuscentrum irányítása alá van rendelve. Ezáltal az intenciók szabadon 

transzponálhatóvá lesznek, és az aktusélet kiszakadhat a meglehetősen szűk körű területre 

korlátozódó tárgyi rögzítettség állapotából. 



 - 87 - 

konkretizált tartalmak hasonlóságának valószínűségét. Ehhez járul az a tény, hogy 

bizonyos élethelyzetek során az ellentétes tartalmak transzponálódnak vagy 

egyenesen depolarizálódnak. Az értéktartalmak e paradoxiája akként korlátozza a jó 

és a rossz tartalmi megítélhetőségét, hogy eközben nem zárja ki, sőt egyenesen 

felmutatja a mérték végső relativizálhatatlanságát és az értéktartalmakra vonatkozó 

személyes döntési szabadság korlátait. 

(γ) Harmadrészt feltűnő az elv egyszerre leíró és előíró jellege. Ha minden más 

létezőhöz hasonlóan az ember is a saját természetének megfelelő tevékenységet 

folytatja, akkor bizonyos értelemben minden cél jónak minősíthető, amely emberi 

aktivitás tárgyát képezi. Őt azonban azért lehet és kell felszólítani a természetének 

megfelelő tevékenységre, mivel e természet specifikuma, hogy meghatározásra és 

elsajátításra szorul. Mindezek okán a természetjogi elv az önreflexió egy sajátos 

formája, amennyiben megvilágítja az emberi gyakorlat normatív szabályozásának 

benső értelmét, és ezen keresztül lehetővé teszi a törvényetikai logika 

(„szabálykövetés”) meghaladását, amely nélkülözhetetlen a felelős jellegű személyes 

viszonyok területén. 

A normativitás alapvető szerepet játszik az élet faktuális elemeinek 

azonosíthatóságában és értelmezhetőségében. Egyedül akkor lehet az emberi 

törekvéseket a jóra történő irányulásként (inclinare ad bonum) jellemezni, és 

egyáltalán a „jó”-t normatív antropológiai fogalomként értelmezni, ha az aktusélet 

képes a létezés rendeltetésének feltárására, a különböző javaknak a végső célokhoz 

illeszkedő rendezésére (bona humana), továbbá a gyakorlati élet ezzel összhangban 

álló vezetésére. A létezés alapstruktúráját átható szabadság azonban aláássa a 

természet definitív értelmezhetőségét. Az emberi élet számtalan alakot ölthet, miként 

azt a történeti ethosok sokfélesége is mutatja, ami megnehezíti e természettel együtt 

járó „örök” állandók felismerésének lehetőségét. Különösen a felvilágosodás, majd a 

historizmus reagált érzékenyen arra a kulturális sokkra, amely felszámolta az 

univerzális teleológia lehetőségét, és relativizálta a teleológiai értelemben vett „jó” 
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normatív tartalmát. De már az európai vallásháborúk keserű tapasztalata is 

rávilágított arra, hogy a társadalmi térből hiányzó békéhez nem feltétlenül a külső 

erők alkalmazásán át vezet az út, hanem a „fejek és szívek” világán keresztül, 

amennyiben az ember képes türelmesen fogadni az eltérő rendeltetésfelfogásokból 

következő életvitelbeli különbségeket. Ehhez azonban a tételes törvényekből álló 

jogrendnek kizárólag az emberek közötti külső béke érvényesítésére kellett 

korlátozódnia, és el kellett tekintenie azon erények törvényi kikényszerítésétől, 

amelyek egy már meghatározott tartalmat hordozó rendeltetés teljesítéséhez 

szükségesek. Az emberek, legyenek akár egyazon csoport tagjai, tartalmilag 

különböző célokra irányulnak, ráadásul ugyanazt a célt is eltérő motivációk és 

indítékok alapján teljesíthetik. A megvalósult következmények és a mindenkori 

cselekedet külsődleges sajátosságai nem feltétlenül láttatják a célokat tételező akarat 

indítékait vagy a cselekvő alany akaratának benső moralitását, és így nem adnak 

lehetőséget arra, hogy segítségükkel a tényleges cselekvés a maga teljes spektrumában 

legyen megítélhető. Erőteljes distanciákat képező szimbolikus társadalmi terekben 

ugyanakkor tovább szűkül a cselekvés egyértelműsíthetőségének a lehetősége. 

Jól követhető ez a változás a természetjog észjogi fordulatában, amely ugyan 

továbbra sem kérdőjelezi meg a természetjogi elvek létét, de másként tekint 

tartalmukra és eredetükre. A teleologikus emberi természet adottságaiból levezetett 

klasszikus természetjogi elvek helyébe az autonóm emberi ész által alkotott deontikus 

törvény lép. Ha ugyanis nem vagyunk képesek határozott módon leírni az ember 

természetét (natura humana) – amennyiben a lehetőségek kiszélesedésének és a 

törekvések kaotikus heterogenitásának a tapasztalata megerősíti e természet nyitott 

és történeti jellegére vonatkozó feltételezéseket –, akkor azoknak a normatív 

tartalmaknak az előírására sincsen lehetőség, amelyeket az emberi rendeltetés 

teljesítése, különböző célok és cselekvésmódok formájában, rendszerint megkövetel. 

Ebben a helyzetben a „jó” tartalma elveszíti általánosíthatóan normatív jellegét, és 

ezzel a természetjogi elv első része („tedd a jót!”) korábbi funkciójában az új 
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kontextus alapján értelmezhetetlenné válik. Helyén egy olyan fogalom („helyes”) 

születik újjá, amelynek tartalma a rendeltetés világossága helyett elsősorban a 

gyakorlati élet korlátaira vonatkozó belátással szolgál, amelyben e korlátok áthágása 

komoly vétség, tiszteletben tartásuk azonban még nem feltétlenül erény. Azokról a 

tiltás alá eső cselekedetekről van szó, amelyek ellenkeznek a morális tisztelet 

követelményével, amely minden embert megillet fajra, nemre, nyelvre, nemzeti 

hovatartozásra, vallásra, meggyőződésre, születésre, vagyoni helyzetre vagy egyéb 

más körülményre vonatkozó tekintet nélkül, ahogyan azt az ENSZ 1948-as 

nyilatkozatának második paragrafusa említi; anélkül, hogy világossá tenné e tisztelet 

reális vagy reálisan megkövetelhető alakját. A tiltott cselekedetek körülhatárolta 

morális minimum – nevezhetjük elvárható jóságnak is – védelmét a modern ethost 

követő tételes jogrend látja el. Döntő kérdés azonban, hogy az újkori életformák 

milyen mélységig képesek a legalitáson és az elvi deklarációkon túl a gyakorlatban is 

érvényre juttatni e morális tisztelet követelményét, és ezen keresztül benső 

motívumokat szolgáltatni az állampolgárok önkéntes jogkövetéséhez.76 A 

tömegtársadalmakat átható kultúra láthatóan nehezen képes ellenállni annak a 

morális neutralizációnak, amely nem egyszerűen a szabadon hagyott gyakorlat 

területét fenyegeti, hanem hatásaiban a második személyhez rendelődő felelősséget 

ássa alá. 

A modern természetjog ugyan lemond arról az igényről, hogy tartalmilag 

általánosítható teleológiát rendeljen hozzá az emberi élet dinamikájához, de továbbra 

is lényeges szerepe van azon tartalmi keretek feltárásában, amelyek e dinamika 

kiteljesedésének feltételrendszerét alkotják; továbbá bármely történeti korban vagy 

szociokulturális térben képes az ember ellenében ható erők hozzávetőleges 

                                                 
76 Ehhez első lépésként újra kell gondolni az alkotmányos alapjogok rendszerét – ezen belül 

is a negatív és pozitív jogok egyensúlyát –, továbbá ki kell dolgozni a jogok és kötelességek 

olyan rangsorát, amely valóban képes az emberi létezés dinamikáját biztosító keretek 

megjelenítésére. Mély társadalmi változásokhoz mindez persze önmagában kevés. 
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azonosítására.77 Egy olyan világot, amelynek egyik lehetséges súlypontjában nem az 

ember áll, többnyire a külsődleges erők fokozása révén lehet összetartani és 

igazgatni, miközben az így képződő rend felettébb törékeny; különösen akkor, ha 

egyre inkább növekszik a létező és a leendő-kellő valóság közötti különbség. Az 

emberi megalázottság, a morális közöny és a társadalmi világ fokozódó elégtelensége 

ekkor magában hordozza egy természetjogi revolúció lehetőségét – akár ösztönös 

tiltakozás formájában, akár világosan kifejezett tartalmak mentén fejeződik is ki a 

társadalmi változás igénye. A személyes lét dinamikájának tagadására azonban 

mindig érkezik válasz. 

A természetjogi hagyomány feltevése értelmében az emberi létnek létezik egy 

olyan meghatározandó, de nem önkényes mértéke, amely az emberi lét 

struktúrájából kiolvasható.78 Minden történeti korszak elsődleges feladata, hogy 

emberi és társadalmi kondícióinak megfelelően kísérletet tegyen az elv 

                                                 
77 Lásd például GERMAIN GRISEZ–JOSEPH BOYLE–JOHN FINNIS: Practical Principles, Moral 

Truth, and Ultimate Ends. In The American Journal of Jurisprudence. Vol. 32/1987. 99–151. 

[Gyakorlati elvek, erkölcsi igazság, és végső célok. In FRIVALDSZKY JÁNOS (szerk.): 

Természetjog. Ford. Béndek Péter. Budapest, 20062, Szent István Társulat. 211–256.] JOHN 

FINNIS: Natural Law & Natural Rights. Oxford, 20112, Oxford University Press. IV–VI. 81–

160. 

78 Ebben az értelemben a szimbolikus mező egy különböző elvekből felépülő differenciált és 

nem feltétlenül koherens normatív valóságot alkot, amely a társadalom tagjainak 

önmagukhoz, egymáshoz és a társadalmi valóság egészéhez fűződő viszonyait szabályozza – 

„mindenkinek azt adva, ami jár”. Ezek függvénye (α) az egyénnek a normatív egészhez 

történő viszonyulása (iustitia legalis); (β) a társadalomban létező javak elosztása (iustitia 

distributiva); (γ) e javak kölcsönös vagy „kiigazító” cseréje, illetve „adása és elvétele” (iustitia 

commutativa). Az adás és viszonzás kölcsönösségén, a tartozások kiegyenlítésén, egyszóval a 

reciprocitás követelményén túl azonban létezik egy olyan normatív igény, amelyet az adás 

aszimmetrikus, elvárt viszonzást nélkülöző logikája határoz meg, és amely a proximitív 

helyzetek egyik legfontosabb morális alapformája. 
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újrafogalmazására, továbbá egyértelművé és a gyakorlatban is hatékonnyá tegye azt a 

normatív alapot, amely a humán lét kiteljesedésének alapvető feltétele. Amennyiben 

igaz, hogy (α) egy létező tevékenységéből/törekvéséből/viselkedéséből kiolvashatók 

létezésének alapvető sajátosságai – „agere sequitur esse” –, és igaz, hogy (β) az ember 

rendelkezik egy olyan alapvető figyelemmel, amely képessé teszi őt arra, hogy a 

második személy érzéki jelenléténél mélyebbre lásson – egészen a szükségletek, 

motivációk, célok, érzések, gondolatok és történetek etc. benső világáig –, azaz 

képessé teszi őt arra, hogy az ösztönös törekvésekben feloldódó létezőkkel szemben 

felismerje a létezés dinamikájához illeszkedő jóság mértékeit,79 közelebbről: a 

konkrét személy létének dinamikáját előmozdító cselekvés jellegét és mértékét, akkor 

eljuthatunk az ember természetéből kiolvasható természetjogi alapelv lehetséges 

megfogalmazásához: „figyelj a másikra!” Ez a gyakorlati elv két leágazásra bontható: 

(α) negatív megfogalmazása kíméletre történő felszólítás: „ügyelj, ne sértsd a 

másikat!”; (β) pozitív megfogalmazása segítségnyújtásra történő felhívás: „tégy a 

másikért!” A két imperatívusz alkalmazásának módja a gyakorlati élettapasztalat 

legnehezebb próbaköve, akkor is, ha a negatív forma bizonyos értelemben prioritást 
                                                 
79 Az ösztönös törekvéseket felmutató állat nem képes tudatosan áldozatos vagy önző 

viselkedésre, mivel se a saját, se a másik javát (bonum), tehát a létezés dinamikájához rendelt 

jóság mértékét nem látja. Ennyiben az ösztön „vak”, ámde nem iránynélküli. Az élőlény 

aktivitása ugyanis egy olyan tapasztalati mezőhöz kötődik, amelybe egy sajátos „vitális határ” 

ékelődik be. Ezzel magyarázható, hogy az élőlény az „innensőt” minduntalan a „túlsó” 

függvényében érzékeli. Az ember esetében az ösztönös tevékenységek leépülése, illetve a 

kötött figyelem felszabadíthatósága újabb dimenziókat rendel hozzá a tapasztalati mezőhöz, 

amely ezáltal alkalmassá válik úgy a saját, mint a másik alany világának tárgyias 

megjelenítésére. Az ekként kiterjesztett figyelem az érzéki-külsődleges jelenlétnél mélyebbre 

hatol. Mialatt azonban természetünk lehetőséget biztosít a „túlsó oldal” felé történő 

közeledésre – történjék ez logikai következtetés, intuitív elképzelés, közvetlen dialógus, tartós 

együttlét etc. révén –, alig elképzelhető azon utak és módok dinamikája, amelyeken keresztül 

a különböző létezők kapcsolatot tartanak fenn vagy építenek ki egymással.  
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élvez a pozitívval szemben: „ha nem vagy képes, vagy nem akarsz segíteni a másikon, 

legalább ne árts, és légy kíméletes!” Az első személy ezen imperatívuszt érvényesítő 

viszonyulásmódjára a második személy indikatívusza a válasz: (α) „tudom, nem 

bántasz”; (β) „tudom, számíthatok rád”. 

Olyan gyakorlati dialógus ez, amely újra és újra átjárót emel a „kell” és a „van” 

között húzódó szakadék fölé, ha léteznek is áthidalhatatlanul tragikus távolságok. 

Mivel azonban az emberi létdinamika alapvetően személyes jellegű, ehhez tovább 

kell lépnünk a természetjogi horizontot meghaladó szintre: a második személy iránti 

felelősség felé, és azokhoz a tartalmakhoz, amelyek a személyek közelségének 

megfelelő viszonyok révén konkretizálódnak – olykor éppen szabályaink, ítéleteink 

vagy meggyőződéseink ellenében. A természetjogi eszme révén feltáruló normatív 

alap tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben az ember képes a realitásnak a 

tények és a lehetőségek függvényében történő szemléletére illetve kiértékelésére, nem 

teheti meg, hogy ne e két perspektíva egymásra vetítése révén keletkező 

konzekvenciáknak megfelelően tegyen kíséreltet akár önmaga, akár a második 

személy megközelítésére! 

A modernitás felerősíti az életkeretek dinamikus változásának tapasztalatát, ami 

megnehezíti azt, hogy a személy egy rögzített viszonyrendszer kiépítésén keresztül 

irányítsa a saját aktuséletét és szabályozza a többi emberhez fűződő kapcsolatait.80 

                                                 
80 Egy gyorsan változó átmeneti időszak a korábbi orientációs lehetőségektől elszakadó egyén 

számára ismét egyfajta tehertételként jelentkezhet, amennyiben (α) közel kell engednie 

magához a valóság tapasztalati sokszínűségét – mindazt, ami az interioritás vonzáskörét 

megérinti; (β) fel kell kutatnia azokat az erőket, amelyek az aktuséletet biztosító dinamika 

kiteljesedéséhez szükségesek; (γ) fel kell ismernie a sorsdöntő események üzenet jellegét; (δ) 

és végül hozzá kell rendelnie önmagát ahhoz, amit igazán lényegesnek gondol vagy tapasztal. 

Ez a tehertétel az aktusélet differenciált jellegű – tehát a teoretikus, a praktikus, a poietikus, 

az emocionális etc. aktustípusok területére is kiterjedő – átalakítását teszi szükségessé. 

Ahhoz, hogy a változásokhoz irányt, a cselekedetekhez célokat, a magatartáshoz normatív 
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Feltételezhetően mindez visszahat a normatív alap megjelenési módjaira is, amely 

korábban az exterioritás viszonylagosan állandó rendjét, az interioritás benső 

tartását, továbbá e kettő hozzávetőleges koherenciáját volt hivatva teljesíteni. Az 

orientációt biztosító gyakorlati elvek státusát azonban már az a tény is bizonytalanná 

teszi, hogy a változások felerősödése és a szimbolikus keretek funkcionális zavara 

miatt nem könnyű megadni az adott elvek konkrét szituációkban való 

alkalmazásának kritériumait, ami összességében az erkölcsi imperatívuszok – 

egyáltalán a törvényetikai gondolkodásmód – feltételes és származtatott jellegére81 

                                                                                                                                             
mértékeket rendelhessen hozzá, a személy számára nélkülözhetetlenek a proximális 

mezőkben lezajló történések révén keletkező erőforrások. Ám ezt a feladatot egy orientációt 

vesztő illetve az erkölcsi érzéket manipulálni képes társadalmi közegben egyre inkább csak a 

saját aktuséletére és lelkiismeretére hagyatkozva tudja teljesíteni – adott esetben a 

társadalmilag elfogadott mértékekkel való oppozíción keresztül. 

81 Scheler érvrendszere szerint az értéktapasztalatból következő belátások logikai elsőbbséggel 

rendelkeznek a normatudattal, tehát az értékek tiszteletének vagy érvényesítésének 

követelményét előíró szabályok ismeretével szemben – ami persze nem zárja ki a szabályok 

értelmének belátását nélkülöző szabálykövetés lehetőségét. A morális elvek forrása végső 

soron az azokat tételező személy, és Scheler ezen a ponton ismételten megfordítja a kanti 

morálfilozófia ok-okozati sémáit: nem a kategorikus imperatívusz morálisan motivált 

követése definiálja az erkölcsi személyt, hanem az erkölcsi személy alkotja meg a „legyen” 

alapjául szolgáló általános szabályozókat. Másrészt egyértelművé teszi, hogy a proximális 

mezőben nem a tettek irányítására vonatkozó elvekre, hanem az erkölcsi személy 

aktuséletének példájára helyeződik a hangsúly. Az erkölcsi példaképek elsődlegesen személy 

voltuk jellege és nem konkrét cselekedetek végrehajtása révén szolgálnak követendő 

mintákkal. – MAX SCHELER: Der Formalismus… Zweiter Teil: IV; VI. B. 5. 381–596. [A 

formalizmus… 253–366; 853–869.] 
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(Scheler) illetve a morális orientációt biztosító bázis „társadalomelőttes” genezisére82 

(Bauman) vonatkozó feltételezéseket látszik igazolni. 

A proximális mező morális logikája eltér a társadalom szabályozására szolgáló 

elvek absztrakt szintjétől. A figyelem itt nem közvetlenül a morális elvekre irányul, 

hiszen a hangsúly egy konkrét személy életére és az ezzel összefüggő tényekre, 

lehetőségekre és cselekedetekre helyeződik át. Ami egyben rámutat e felelősségetikai 

nézőpont alapvető nehézségére is: a második személyre irányuló és a gyakorlatban is 

hatékony motivációt biztosító morális felelősség nehezen kényszeríthető a személyes 

viszonyok proximális mezőjén túlra – itt ugyanis a feltétlen imperatívusz 

teljesíthetősége mint lehetőség a felelősség formális értelemben vett tárgyára irányuló 

sokrétű vonzalom indikatívuszából következik. Következésképp csak akkor lehet 

ellenállni a modern társadalmi struktúrákat jellemző és a felelősség 

észlelhetetlenségét eredményező distanciálódás súlyos veszélyeket hordozó 

folyamatainak, ha és amennyiben az elkötelezett viszonyok etikáját – amely a 

moralitás szükséges, de nem feltétlenül elégséges alapjaként funkcionál – ki tudjuk 

egészíteni a személyes lét kiteljesedését biztosító társadalmi keretek normatív 

bázisának (alapvető javak, az igazságosságra, a pártatlanságra és a méltányosságra 

vonatkozó elvek etc.) érvényesítésével – elkerülendő, hogy a személyes 

elkötelezettségek egyúttal mások jogosulatlan hátrányaként realizálódjanak. Ehhez 

előzetesen a természetjogi elvek tételes és felelősségalapú leírására van szükség. 

A proximális mezőn túl feltételezhetően nagyobb valószínűséggel kell számítanunk 

a morális imperatívuszoknak való benső megfelelés hiányára vagy töredékes jellegére. 

Azonban általában is igaz: egy erkölcsi elv vagy konkrét erkölcsi szituáció 

támasztotta követelmény jogosságának fel- és elismerése önmagában nem feltétlenül 

biztosít elégséges motivációt az adott követelményből következő cselekvés 

teljesítéséhez, vagy egyáltalán ahhoz, hogy a személy lépéseket tegyen a közvetlen 

                                                 
82 ZYGMUNT BAUMAN: Modernity and the Holocaust. Chapt. 7. 169–200. [A modernitás és a 

holokauszt. 237–277.] 
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felelősség észleléséhez szükséges proximális mező kialakítása érdekében. Továbbá 

feltételezhető, hogy a makrotársadalmi környezet sajátosságai („a társadalmi 

helyeslés módozatai”) differenciált módon visszahatnak (erősítés, gyengítés, 

orientálás, torzítás etc.) a proximális mezők felelősségalapú logikájára, ami egy 

instrumentális szemléletet előtérbe helyező és a társadalmi egyenlőtlenségeket fokozó 

miliőben felerősíti a nem-szándékolt erkölcstelenséget eredményező „morális 

láthatatlanság” („moral invisibility”) jelenségeit.83 

Elemi erkölcsi tapasztalat, hogy a személy aktivitása illetve passzivitása – akár 

tudtán vagy szándékán kívül – olyan erővel érinthet egy másik személyt, amely az 

érintett létére vonatkozóan sorsdöntő is lehet. A gyakorlati figyelem hiánya vagy 

megtagadása révén azonban mintegy ki is hátrál az érte viselt felelősség alól, s 

bizonyos értelemben ez a kihátrálás a morális rossz oka, amely az első személy 

részéről közömbösség, elvakultság vagy önösség formájában mutatkozik meg, és 

differenciált szenvedést okoz, akárcsak a proximitáson túl fellépő morális neutralitás, 

amikor az ego észlelésének határait meghaladják a szavaiból, gondolataiból, tetteiből 

vagy mulasztásaiból eredő konzekvenciák. A létezés dinamikája azonban esélyt is 

kínál arra, hogy a személy feltárhassa, megélje, helyreállítsa vagy fokról fokra 

kiterjessze a gyakorlati intenciók által hordozott felelősségét, azt az imperatív utalást, 

amely a másikat az adás logikájának – és nem az elvétel, a kifosztás, a magára hagyás, 

a megtagadás, a kiszolgáltatás vagy a megrontás logikájának – perspektívájába 

helyezi. Akkor is így van ez, ha a felelősség érvényesítése sok esetben meghaladja a 

személy erejét, és ha a jóra irányuló törekvések imperatívusza („kell”) zátonyra fut az 

emberi valóság indikatívuszán („van”).  

Azonban minden közeledés és a posteriori találkozás (α) magában hordozza az 

aktusélet transzformatív átalakulásának a lehetőségét, és ezzel új irányt ad a személy 

fundamentális intencióinak valamint az általuk irányított élet dinamikájának; (β) és 

                                                 
83 Lásd ZYGMUNT BAUMAN: Modernity and the Holocaust. Chapt. 1. 169–200. [A modernitás 

és a holokauszt. 42–56.] 



 - 96 - 

adott esetben megvilágítja a korábbi mértékek és viszonyulások relatív, hamis vagy 

morálisan elégtelen voltát, továbbá megfordítja vagy egyenesen áttöri a jó és rossz 

között fennálló polaritást. A közeledés és a felelősség gyakorlati aktusokba történő 

transzponálása egyre világosabban tárja fel a létezés dinamikájához rendelt jó 

tartalmát. Ezzel felszámolja azt a morális vákuumot, amely a felelősség 

tudatának/gyakorlatának hiánya és a szenvedésnek kitett életek faktuma közötti 

feszültségben támad, és amely a személyközi viszonyok minőségének destrukcióján 

keresztül hatol el az interioritás területére. Érvényre juttatja az „éppen élők kollektív 

igazságát”84, amelyet „jóvátételként” legalább szóvá kell tenni ahhoz, hogy láthatóvá 

legyen, és annak érdekében, hogy az elmulasztott és teljesítetlen felelősség tragikuma 

által keltett sokrétű szenvedés (sérelem, nélkülözés, fájdalom etc.) ne „égjen bele” 

végérvényesen a lélekbe. Az ilyen helyzet megnöveli a személy visszahúzódásának és 

anonim elzárkózásának az esélyét, noha a felelősség e törékenysége mindkét oldalon 

a közeledés lehetősége ellenében hat. De a távoli és „nemes célok” (az „ügy”) 

teljesítésének igyekezete nem léphet az itt és most érvényesítendő személyes 

felelősség helyére.85  

A második személy közeledő alakja mintegy cselekvést és „valóságot” követel (1Jn 

3,18). A közelségben nem nyílik középút: az akcesszus fokozatosan felszámolja a 

morálisan semleges viszony lehetőségét, és ezáltal elősegíti az ego saját életére 

irányuló figyelme súlypontjának a második személyre történő áthelyezését. 

Feltehetően ez a pillanat a felelősség megszületésének eseménye. 

 

                                                 
84 Mészöly Miklós kifejezése. – MÉSZÖLY MIKLÓS: Író és felelősség. In A tágasság iskolája. 

Budapest, 1977, Szépirodalmi Könyvkiadó. 206–210. 

85 Lásd ehhez a Weber-féle ’Veranwortungsethik’ leírását. MAX WEBER: Politik als Beruf. 548–

560. [A politika mint hivatás. 197–209.] 



 - 97 - 

 

8. § Akcesszus, transzparencia, proximitív felelősség 

 

 

„Grundsein für einen Mangel 

im Dasein eines Andern”.86 

MARTIN HEIDEGGER 

 

A személy aktusélet és ontodinamika sajátos összefüggése, amely normál esetben – 

tehát bizonyos határhelyzetek kivételével – arra irányul, ami lehetővé teszi vagy 

elősegíti a személy életének kibontakozását az adott körülmények között vagy olykor 

a körülmények ellenére. Az orientációt biztosító korok klasszikusai többnyire nem-

autark létezőként írják le az embert, akinek különböző dologi és lelki-szellemi javakra 

van szüksége ahhoz, hogy e javak hierarchiáján keresztül (bona humana) elérje az 

emberi létezés dinamikájához rendelt ún. végső célokat. Többé-kevésbé minden 

szimbolikus univerzum kísérletet tesz e végső célok tartalmának, elérési módjainak és 

eszközrendszerének előzetes meghatározására, vagy legalábbis arra, hogy rögzítse az 

egyéni célok meghatározásának és elérésének bizonyos alapszükségletek kielégítését 

megkövetelő keretfeltételeit, amelyek mintegy behatárolják a lehetséges célok és 

eszközök spektrumát. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy az élet 

dinamikájának végső iránya, tartalma és eszközrendszere soha nem előzetes 

adottságként áll a személy rendelkezésére, hanem fel kell kutatnia azokat.  

Ebben az értelemben a személy ontodinamikája a célok megvilágításának és 

önmaga megvalósulásának egymást kiegészítő folyamata. Ennek során igen 

differenciált módon viszonyul ehhez a dinamikához és éli meg ezt a dinamikát – 

elsősorban a valóságtapasztalati módok polarizálódásának, azaz a tapasztalatot átható 

erők (vonzó vagy taszító, pozitív vagy negatív) jellegének megfelelően. Az 

intentumok minőségben és mértékben rendkívül differenciált értéktelítettségéből ered 
                                                 
86 MARTIN HEIDEGGER: Sein und Zeit. § 58. 
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az emocionális aktusokkal társuló valóságtapasztalat orientációs funkciója. Minél 

világosabbá válik az aktusélet számára a személy ontodinamikája, annál pontosabban 

azonosíthatók azok a célok, amelyek az aktusélet intencióit meghatározzák. Ezáltal 

egy olyan élménymező jön létre, amelyben a különböző tapasztalatok a dinamika 

jellegéhez mérten a relatív teljesség (pozitivitás) vagy hiány (negativitás) állapotainak 

közvetítői is. Az utóbbiak egy bizonyos szint után örömmé vagy fájdalommá 

transzformálódnak, és fontos szerepük van abban, hogy a személy a saját 

létdinamikájának iránya, jellege vagy ereje felől tájékozódjon.  

Akár tudatosulnak, akár nem, a relatív hiány és nélkülözés állapotai egy határon túl 

a létezés dinamikáját meghatározó erőkké sűrűsödhetnek. Ilyen helyzetekben az 

ember különböző módokon van megfosztva olyasmitől, ami egyébként 

ontodinamikája kiteljesedésének alapfeltétele volna. Ez a negativitás nem egyszerűen 

privatio boni, hanem ontodinamikai hatóerő – amikor a személy valóságát 

olyasminek a hiánya formálja, aminek egyébként lennie kellene. A negativitásnak 

számos megnyilvánulási formája létezik, és ugyancsak eltérő az a mód, ahogyan egy 

adott személy az őt érintő negativitásra válaszol – lehetségesek olyan helyzetek, 

állapotok vagy események, amelyek a feltételezettel éppen ellenkező előjelű hatást 

gyakorolnak a személy létezésének dinamikájára; továbbá lehetséges, hogy maga a 

személy rendel hozzá egy ellenkező előjelet egy eredetileg negatív/pozitív vonatkozást 

hordozó tapasztalathoz. Tény azonban, hogy a negativitás által indukált hatásoknak 

létezik egy olyan, egyénileg változó küszöbértéke, amely a személy 

ontodinamikájának kiteljesedése vagy egyenesen léte ellenében hat. Ezzel pedig a 

létezés ívét fokról fokra vagy hirtelen egy olyan mélység felé téríti el, amelyet 

szenvedésnek nevez a bölcseleti hagyomány.  

Ahogy a szenvedésnek, úgy a boldogságnak is számos formája létezik, és számos 

exterior/interior ható-ok következtében felléphet. Esetleg nem is érzékelhető. Minél 

intenzívebb azonban a személy érintettsége, és minél erőteljesebb mértékben veszi 

igénybe az aktusélet erőforrásait, annál nehezebb az élmény distanciálása és 
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objektiválása. Az erőteljes hatás alá kerülő létezés állapotát inzisztenciának nevezzük. 

Az inzisztens állapot erősödésével az alany egyre kevésbé képes meghatározni és 

artikulálni mindazt, ami vele történik, illetve azt az állapotot, amelyben „benne 

lenni” kényszerül. Feltételezhetően ezzel magyarázható az efféle állapotok fokozottan 

transzformatív illetve a másodlagos intenciókat felfüggesztő jellege, ami másrészről 

az emberi lét különös instabilitásáról és sebezhetőségéről tanúskodik. Minél 

erőteljesebb a személy inzisztenciája és az ezzel együtt járó öröm/fájdalom, annál 

fokozottabb mértékben jelentkezik a transzcendencia szükséglete – azaz, hogy a 

személy kilépjen az aktuális ontodinamikai állapotból. Egy érzékletes séma 

segítségével úgy is fogalmazhatnánk, hogy az emocionális aktusok közvetítette 

élmények (relatív teljesség, relatív hiány) feltárják a személy életének vertikális 

tengelyét. Amennyiben e distinkció reális, úgy normatív vonatkozás rendelődik hozzá 

minden olyan létezőhöz, eseményhez vagy folyamathoz, amely bármilyen formában 

hozzájárul a személy ontodinamikájának kiteljesítéséhez (aszcendencia) vagy 

elfojtásához (deszcendencia).  

A személy aszcendenciája azonban elképzelhetetlen egy másik személy közelsége, 

gyakorlati figyelme és önkéntes áldozatvállalása nélkül; illetve a személy csak akkor 

képes feltárni, megélni, birtokba venni és értékelni a saját ontodinamikáját, ha 

léteznek olyan cselekedetek, amelyek valóságosan és egyedül őérte hajtatnak végre. E 

ráutaltsági helyzet elvezet a morális felelősség egy sajátos – feltétlen, aszimmetrikus, 

reciprocitási szempontoktól mentes és leginkább „proximitív” vagy „alternális” 

felelősségnek nevezhető – formájához.87  

                                                 
87 (α) Nem arról a felelősségről van szó, amely mint feltétel a cselekvő egyén 

beszámoltathatóságához vagy autonómiájához szükséges, tehát ahhoz, hogy az egyén a 

sajátjának ismerjen el bizonyos aktusokat – a lelkiismerete vagy az érintettek fóruma előtt. 

(β) Nem is arra esik a hangsúly, hogy a cselekvő vállalja-e, és milyen mértékben, az általa 

már végrehajtott (retrospektív vagy konzekvens felelősség) vagy jövőben végrehajtandó 

(prospektív vagy antecendens felelősség) cselekedetei (pozitív felelősség) vagy mulasztásai 
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A valósághoz való közeledés magába foglalja a második személy megközelítésének 

a lehetőségét. Olyan képesség ez, amely egyike a legjelentősebb antropológiai 

sajátosságoknak. A szimbolikus világtapasztalatnak köszönhetően és a valóságélmény 

közös metszetei révén az aktuális létezés külsődleges vagy külsődlegessé vált 

megnyilvánulásain keresztül többet észlelhetünk annál, mint ami közvetlenül látható. 

Feltárulhatnak (α) a személy életének körülményei és lehetőségei; (β) azok a 

szükségletek, motivációk és célok, amelyek a tettek hátterét alkotják; (γ) kifejezésre 

kerülhetnek azok a gondolatok és érzések, amelyeken keresztül a személy megérti és 

átéli mindazt, ami a saját össztapasztalata vonatkozásában meghatározó. 

Kikövetkeztethetjük, átérezhetjük és a nyelvi aktusok megértésén keresztül részben 

transzparenssé is tehetjük azt a benső vonatkoztatási rendszert (aktusélet és 

                                                                                                                                             
(negatív felelősség) közvetlen és/vagy kumulatív következményeit. – A jogi felelősség esetén 

mindig az arra törvényileg felhatalmazott testületek feladata, hogy a bizonyítást nyert tények 

ismeretében megállapítsák a jogi tényállást, és érvényesítsék a cselekvőképes ágens vétkes 

magatartásának (szándékosság, gondatlanság) jogkövetkezményeit. (γ) Továbbá nem 

bizonyos elvek, ügyek és célok melletti elköteleződésként értelmezett felelősségről van szó, 

amellyel egy egyén a saját meggyőződései és tettei között érvényesülő kongruenciát igazolja. 

(δ) Végül, nem azonosítható e felelősség minden további nélkül a személy másokkal 

(embertárs, közösség, emberi nem) és önmagával szemben fennálló kötelezettségeinek 

teljesítésével sem, minthogy (δ/1) a kötelességteljesítés ténye önmagában nem utal a 

motiváció jellegére, másrészt (δ/2) mivel a morális motiváció a proximitív felelősség esetén 

nem elvont morális elvek tiszteletéből következik, hanem abból a differenciált vonzalomból, 

amely az első személyt önként a második személlyel való törődésre készteti – függetlenül 

attól, fennáll-e a következményreláció az első személy korábbi tette és a második személy 

aktuális helyzete között. Az alternális felelősség feltétlensége éppen abban nyilvánul meg, 

hogy ugyanúgy túlhalad a ráfordítások/előnyök kalkulusán, mint a viszonosság szimmetrikus 

logikáján. Az előbbit a racionális önérdek által vezérelt döntés, az utóbbit az adás és 

viszonzás kölcsönössége és egyenértékűsége határozza meg. E felelősség proximális mezőn 

történő túlkényszerítésének azonban megvannak a maga határai. 
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ontodinamika), amelybe az alter viselkedése és aktivitása beágyazott. Kérdés persze, 

hogy élünk-e és ha igen, akkor, miként élünk azzal a lehetőséggel, amelyet a személy 

viselkedésének részleges kiszámíthatósága és transzparenciája biztosít. Kétségtelen 

azonban, hogy egyedül az adás aszimmetrikus logikájának időt és áldozatot igénylő 

gyakorlata képes olyan proximális mező kialakítására, amely a fogadó tere lehet a 

második személy aktusélete feltárulkozásának vagy adott esetben az előle is elzárt 

ontodinamikai mozzanatok felszínre kerülésének. Ennyiben a felelősségvállalás, a 

közeledés és a feltárulkozás egyazon folyamat három különböző oldala, melynek 

során egy adott személy a maga létét és tevékenységét egy második személy létének és 

kiteljesedésének szolgálatába állítja illetve érdekének rendeli alá. 

A motiváció kérdése, azaz annak világos megállapítása, hogy egy adott személy 

mint nem-tárgyias ágens aktuálisan milyen logika alapján tájékozódik, továbbá egyik 

vagy másik logika alapján miért – milyen indokok (ratio) és meghatározó okok 

(causa), nyilvánvaló vagy látens döntések révén – cselekszik úgy, ahogyan cselekszik, 

nem könnyű. Noha az alter mindig egy sajátos intentumként tűnik fel az 

intencionális mező tárgyi oldalán, egy olyan „mélységet” is hordoz, ahová az 

intenciók már csak korlátozott mértékben hatolhatnak el. De az adottságmód lényegi 

különbségeit és a transzparencia határainak eltolódását leszámítva igaz ez az egora 

is.88 Megfigyelhetjük az alter viselkedését; meghallgathatjuk azokat a magyarázatokat, 

                                                 
88 Általában is beszélhetünk egy dologról anélkül, hogy világos fogalommal vagy közvetlen 

tapasztalattal rendelkeznénk róla. Fogalmat alkothatunk olyasmiről, amiről nincs vagy nem 

lehet tapasztalatunk, és tapasztalhatunk olyasmit, amiről fogalmat alkotni nem tudunk. 

Továbbá van, amikor magunk előtt is tagadjuk azt, amiről világosan tudunk, és határozottan 

állítunk olyasmit, amiben bizonytalanok vagyunk. Ezzel is jól szemléltethető, miként függ 

össze a transzparencia problémája az intentum tapasztalati és gondolati 

megragadhatóságának kérdésével. Egy adott intencionális tárgy nem gondolható el adekvát 

módon egészen addig, amíg nincsenek róla megfelelő aktusok révén hozzáférhető 

tapasztalataink, illetve nem tapasztalható meg adekvát módon, ha egyéb aktusok mellett nem 
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amelyekkel cselekedete indítékait és céljait megindokolja; megvizsgálhatjuk a 

kognitív, emocionális és praktikus rétegek koherenciáját illetve az életút tágabb 

vonatkoztatási rendszerét, de mindez nem tárja fel minden további nélkül a személy 

aktuséletét és dinamikáját, aki adott esetben maga sem ismeri, vagy egyenesen 

félreismeri a saját aktusai (döntései, meggyőződései, érzései etc.) hátterét.  

Az aktusélet és a dinamika transzparenciája/impenetrabilitása – vagyis az a mérték 

és mód, ahogyan a személy önmaga számára (interior) illetve mások számára 

(exterior) feltárul – egyénileg is erőteljes különbségeket mutat, és feltételezhetően 

emiatt sincs lehetőség az akcesszus pontos határainak meghatározására.89 Ráadásul az 

ontodinamikai történések időről időre felülírhatják az erre vonatkozó 

keretfeltételeket. Minél inkább közeledünk azonban a két szélső határértékhez, annál 

nagyobb a valószínűsége az intentum a-perszonális jellegének. 

Létezik azonban egy törvényszerű és az adottságmódok differenciájából eredő 

aszimmetria az első és a második személy össztapasztalatának transzparenciája 

vonatkozásában, ami a közvetlenül hozzáférhető aszimbolikus élménymezők 

(többnyire) diszkrét és szeparált jellegéből következik. Minden egyes ember kizárólag 

a saját intencionális élménymezőjéhez fér hozzá közvetlenül. Egyedül az exterior és 

fizikai megtestesüléssel rendelkező intentumok esetében van lehetőség a tárgyi 

                                                                                                                                             
válik másodlagos gondolati aktusok tárgyává. Mindezek a problémák halmozottan 

mutatkoznak meg abban az esetben, ha jellegzetesen egy nem-tárgyias intentum, a személy 

aktusélete és ontodinamikája kerül a figyelem középpontjába. 

89 Erre vonatkozóan ismételten a célfelismerés és az önmegvalósulás korábban említett 

összefüggése az irányadó, ami azonban nem változtat azon a tényen, hogy a személy 

megmutatkozása – bármilyen módon és térben történjék is – mindig részleges marad. 

Érvényes ez a társadalmi nyilvánosság külső terére, az interperszonális kapcsolatok intim 

közelségére, de a tapasztalati mező mások számára eleve megközelíthetetlen („solus ipse”) 

rétegére is, ha a transzparencia foka feltételezhetően az akcesszus mértékével arányosan 

növekszik is. 
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pólusok érintkezésére, ám az adottságmód differenciája illetve az aktusélmény 

(„megélés”) diszkrét jellege ebben az esetben is fennáll. Ezért is problematikus, ha a 

fizikai fenomének szinkron észlelésének analógiáját kiterjesztjük az introspektív 

tapasztalatok területére. E tapasztalati aszimmetria ténye és az öntapasztalat 

analogikus kiterjeszthetőségének bizonytalansága az alter állapotának átélését illetve 

az alter helyzetébe történő belátást alapvetően korlátozza. Egy ilyen helyzetben a 

szimbolikus mező közvetítő eszközeire, azaz a nyelvi aktusokra vagyunk utalva. 

Elvileg tehát az ego öntapasztalata magasabb fokú transzparenciát biztosít annál – és 

ebben különösen nagy szerepe jut a distanciálódást biztosító másodlagos aktusoknak 

–, mint amilyen transzparenciát az egonak az alterre irányuló aktusai elérni képesek, 

ami persze adott esetben nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy bizonyos 

vonatkozásban vagy helyzetben az alter transzparensebb legyen az ego számára, sem 

mint önmaga számára.  

Általában az egyén a másik személyre irányuló figyelem, továbbá a vele való 

sokrétű együttműködés és kommunikáció révén képes felismerni az élmény és a tudás 

diszkrét jellegét, tehát a tartalmak között fennálló differenciákat is, ami lehetővé teszi 

számára az e tartalmakból levezetett ítéletek korrekcióját. Amikor az alter 

valóságának és aktuséletének megközelítéséről van szó, akkor (α) egyrészt 

nyilvánvaló, hogy az alter valóságát az ego számára a róla való differenciált tudás és 

tapasztalat formálja; (β) másrészt azonban az is nyilvánvaló, hogy az alter valósága 

nem azonosítható minden további nélkül a rá vonatkozó intencionális élmények 

tartalmával – mintha e valóság azok függvénye lenne, ami egyébiránt a gyakorlati 

aktusok függvényében részben igaz is –, minthogy e tartalmakat éppen (β/1) az alter 

realitásmozzanatainak és (β/2) szimbólumokon keresztül történő megnyilatkozásainak 

kell verifikálnia vagy falszifikálnia – ha e kettő (β/1-2) nem is áll mindig 

kongruenciában egymással. A személy tehát képes felismerni az intencionális tartalmak 

meghaladásának szükségességét, továbbá azt a lényegi összefüggést, hogy az 

intencionális tartalmak transzcendálását egyedül a realitás illetve a realitáshoz történő 
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közeledés képes biztosítani, ami viszont ismételten az aktusélet 

transzformációját/újrastrukturálását teszi szükségessé.90 

Ahhoz, hogy egy formális értelemben vett dolog intencionális aktivitás tárgya 

(fenomén) lehessen, be kell lépnie az aktusélet intencionális mezőjébe. A személy 

megközelíthetőségének további szükséges feltétele azonban a proximális mezőhöz 

kötött, ami egy olyan differenciált és reflexív módon elsajátított perspektívát 

érvényesít, amely nemcsak az idegen nézőpontok vonatkoztatási rendszerére irányuló 

utalások megjelenítésére alkalmas, de alapvető módon járul hozzá az intencionális 

mező hatókörének kiszélesedéséhez is.  

Az akcesszus nem egyszerűen fizikai közeledés vagy együttlét, hanem az alterre 

irányuló kognitív, emocionális és gyakorlati aktusok etc. komplex együttese, amely a 

megértés, az érzelmi azonosulás és a törődés etc. egymásra épülését biztosítja, azaz 

                                                 
90 Az emberek különböző módokon élik át és értelmezik az egyes helyzeteket. Miközben 

tisztában vannak azzal, hogy (α) mások potenciálisan másként élik meg illetve másként látják 

az adott állapotot/helyzetet, tisztában vannak azzal is, hogy (β) a feltételezett, de nem minden 

esetben igazolódó hasonlóság ellenére a másik élményhorizontja számukra nem a saját 

élményhorizontuk átélt közvetlenségének formájában adott. Minden ember közvetlenül éli át 

a saját létezésének dinamikáját – átéli az aktivitást, amelyen keresztül hatalmat gyakorol 

felette, és elszenvedi a tevékenységének ellenálló hatásokat. A környezeti 

ellenállásközpontoktól distanciálódó aktusélet kezdetben még nem képes önmaga 

distanciális megközelítésére. Következésképpen nem képes az aktusélet perspektivikus 

jellegének észlelésére sem, ami az idegen nézőpontok létezésének tapasztalatához illetve az 

eltérő nézőpontok integrálhatóságához elengedhetetlenül szükséges. Olyan „vakfoltok” ezek, 

amelyek csak fokozatosan, az intentumra irányuló figyelem elmélyülése és differenciálódása 

során tűnnek el – „amit én tudok, azt te nem feltétlenül tudod”, „tudom, hogy amit most 

látok, azt te nem (vagy nem feltétlenül ugyanúgy) látod”, „amit most én érzek, azt te nem 

érezheted, illetve megfordítva” etc. Tulajdonképpen épp a nézőpontok különbségének 

felismerése, továbbá a különböző nézőpontok összemérése, megosztása, egyeztetése és 

manipulációja teszi lehetővé a saját-nézőpont struktúrájának kialakítását.  
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meghatározó szerepe van a személy aktuséletét és ontodinamikáját érintő 

fundamentális intenció kialakításában. Azonban (α) az élménymezők diszkrét és (β) 

az aktusélet személyes, továbbá (γ) az intentumok esetleges és személyes jellegéből 

következően az emocionális aktusok is nehezen kényszeríthetők a proximális mező 

hatókörén túlra. Bizonyos rövidtávú lehetőségeket leszámítva mindez rámutat az 

érzelmi azonosulást és az emocionális aktusok közösségét érintő korlátokra. 

Az akcesszus problémájának súlya akkor válik igazán érzékelhetővé, amikor 

ontikus síkra térünk át, és arra kérdezünk rá, mi történik a proximitív felelősség által 

meghatározott aktivitás során. A felelősségvállalás ugyanis a másik személy 

megértése és a vele való érzelmi azonosulás mellett egy olyan ontodinamikai 

folyamatot is indukál, amely alapvető módon átalakítja az egymáshoz közeledő 

alanyok ontikus státuszát. Az ontodinamikai modifikáció kérdésének feltevése azért is 

jogos, mivel tulajdonképpen nem ismerjük a második személlyel történő azonosulás 

egyértelmű határait. Az eleven testek többnyire különálló volta önmagában nem 

szolgáltat ellenérvet egy efféle hatásmechanizmus lehetősége ellen, és az sem, ha a 

másik helyzetének „átérzését” többnyire – de nem minden esetben – tapasztalati 

analógiák és imaginatív aktusok közvetítik.  

A proximitív felelősség logikája az első személytől áldozatot „követel”. Sok minden 

adható vagy elvehető egy másik embertől, ami komoly hatással lehet élete 

dinamikájára. Ez a logika azonban akkor indítja el a közeledés folyamatát, ha (α) 

elfogadásra talál, és ha (β) az odaadás tárgya (közvetlen vagy közvetett módon) 

azonos az odaadás alanyával, bármi mást adjon még az első személy önmagán kívül. 

Ez az alárendelődés pillanata, amikor az első személy aktivitásának középpontjába 

egyedül a második személy kerül, és minden érte történik. Természetesen mindebből 

nem az következik, hogy a szituatív követelményeken túl e felelősségnek 

szükségképpen le kell foglalnia az első személy aktuséletének egészét. 

Feltételezhetően ez nem, vagy csak bizonyos határhelyzetekben lehetséges illetve 

szükséges. Azonban a gyakorlati intenciókba transzponálódó felelőssége révén a saját 
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életének dinamikájával mindenképp hozzárendelődik egy másik személy 

ontodinamikájához, és ilyen vagy olyan formában a részévé válik annak.91  

Ebben az értelemben a személy az akcesszus révén lesz első személy önmaga és 

második személy az alter számára. Ez a differenciált perszonalitás mint létmód nem a 

személy a priori meghatározottsága, hanem a posteriori strukturálódik és sajátítódik 

el annak függvényében, amilyen mértékben és formában a személy a másik fél 

létezésébe integrálódik. Az akcesszus és a gyakorlati figyelem hiánya azonban 

felszámolja azon tapasztalatoknak a lehetőségét, amelyek a valóságnak egy 

originálisan különböző perspektívából történő feltárulására és egy, az egoval 

összemérhetetlen centrum aktuséletére és élményvilágába történő visszahatására 

mutathatnának rá. Egy ilyen, a személyek közötti distanciát felerősítő mezőben nincs 

mód a felelősség személyes jellegű formáinak érvényesítésére sem. 

A proximális mező biztosította akcesszus során az első személy mindig második 

személy („te”) a második személy számára, aki egyben megtestesíti a második 

személyre irányuló és a második személyért tevékeny dinamika lehetőségét is. Itt 

                                                 
91 Az odaadás indukálta akcesszus különös ontodinamikai esemény, amely a következő 

analógiával szemléltethető. A személy intencionális aktivitásának lehetnek olyan 

következményei, amelyek reális hatásösszefüggéseket eredményeznek (például akkor, amikor 

egy szubjektum kifejezi gondolatait, megvalósítja akaratát vagy cselekedetekké alakítja 

vágyait). A transzformáció ugyan sohasem teljes, minthogy az aktusélet a maga tárgyiasulása 

során magába építi a realitáselemek hatásait; ahogy minden aktusélet nem intencionált 

hatásösszefüggéseket is generál. Másrészről a realitásmozzanatok is hatással vannak a 

személy ontodinamikai mozgására, akár anélkül, hogy azok tapasztalati, gondolati vagy 

emocionális formában beépülnének az aktusélet élményszerű összalakzatába. Ezzel analóg 

ontikus hatásösszefüggések érvényesülnek a személyek közeledése során is: az odaadó fél 

perszonifikálódik a fogadó személy létezésében, és megfordítva. Az ontodinamikai 

perszonifikációval ellentétes irányban ható folyamatok a distanciálódás és a második személy 

hiánya révén hatnak a létezés dinamikájára, és alapvetően különböznek az önként vállalt 

áldozat révén keletkező „hiánytól”, amely az odaadó fél létezésének dinamikáját terheli. 



 - 107 - 

nem grammatikai („aki beszél”, „akihez beszél”, akiről beszél”), hanem 

ontodinamikai kategóriákról van szó! Különösen plasztikussá válik az eltérés a 

harmadik személy („ő”) kategóriája esetében, amely egy olyan aktuálisan idegen és 

ilyen értelemben távoli személyre utal, aki nem került az alany aktuséletének és 

dinamikájának vonzáskörébe. Anonimitásnak nevezzük ugyanakkor a személynek azt 

az állapotát, amelyben nélkülözni kényszerül azt a dinamikát vagy távol tartja magát 

attól a dinamikától, amely őt egy másik személy segítségével bevonhatná a 

személyesség differenciálódásának a folyamatába. Más szóval: az anonimitás nem 

személytelenség. 

Az alternális felelősség nem korlátozható anélkül, hogy sajátos lényege, intimitása 

és feltétlensége ne sérüljön. A harmadik személy megjelenését és második személlyé 

történő transzformálódását azonban nem lehet e felelősség korlátozódásaként (vagy 

erősebben: semmissé tételeként) értelmezni! Inkább arról van szó, hogy minél több 

személy lép be az ego proximális mezőjébe mint második személy, feltételezhetően – 

de nem szükségszerűen – annál inkább csökkenek a feltétlen felelősség teljesítésére 

szolgáló erőforrások. Azonban nemcsak a felelősségi kör szélesedése esetén, hanem 

gyakorlatilag bármikor felmerülhet olyan helyzet, amikor az egyén nem képes vagy 

nem akar megfelelni az alternális felelősség feltétlenségéből eredő követelményeknek. 

Amennyiben igaz, hogy a morális imperatívuszok („kell”, „legyen”) teljesíthetősége 

és motivációs bázisa a differenciált vonzalmak indikatívuszaiból („van”) következik, 

úgy a proximális mezőn túl a morális szabályozás másfajta struktúráival kell 

számolnunk. Kérdés, hogy önmagában a morális imperatívuszok iránti feltétlen 

tisztelet rendelkezik-e olyan motivációs erővel, amely – egyénileg vagy általánosan – 

elvezet a morális tudat gyakorlati fordulatához. 
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9. § A morális tisztelet határai. Elvektől (Kant) a tényleges felelősség felé. 

Felelősség és alternómia 

 

 

„Mindennek pedig, a ki tőled kér, adj; és 

attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza.” 

Lk 6,30 

 

Az általában vett felelősség jelensége komplex intencionális szerkezettel rendelkező 

gyakorlati aktussorozat – olyan cselekedetek sora, amelynek során egy személy 

valamiért vagy valakiért, továbbá valamilyen vonatkozásban és módon felelősséget 

vállal. Ebbe az összetett struktúrába illeszkednek a felelősség jellegét, típusait és 

módozatait meghatározó olyan különböző komponensek, mint például a felelősség 

többé vagy kevésbé világos tudata, kiterjedésének köre, a cselekvés 

számonkérhetőségi vonatkozásai, a felelősség-típusokhoz rendelhető különböző 

motivációs bázisok, a cselekvési mező faktuális körülményei, az aktusélet habituális 

sajátosságai etc., amelyek végső soron azért nem választhatók el élesen egymástól, 

mert mindig hozzá vannak rendelve egy konkrét személy aktuséletéhez, illetve 

azokhoz a faktorokhoz, amelyek ezen aktusélet kontinuitását/diszkontinuitását 

meghatározzák. A következőkben annak az alternális felelősségnek a sajátosságait 

elemezzük, amely a második személy dinamikájának kiteljesítésére irányuló jellegén 

keresztül a személyek közötti közeledési folyamatok egyik legfontosabb katalizátora. 

Mindez egy olyan aszimmetrikus szituáció közvetítésén keresztül zajlik, amelyben az 

ego számára mintegy átfordul az első és második személy fontossági sorrendje. 

Természetesen e fordulat jellege, formavilága és időbeli hatóköre döntően 

meghatározza az akcesszus intenzitását, amely egyben olyan történéseket is 

elindíthat, amelyek transzcendálják a személyek között fennálló ontologikai 

határokat. 
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Ez a sokrétű felelősségi szerkezet illetve a felelősségnek ez az alternális típusa 

könnyen párhuzamba állítható a modernitás azon meghatározó morálfilozófiai 

paradigmájával, amelyben az emberek között kiépülő/fennálló viszonyok moralitása 

különböző irányú és tartalmú feltétlen kötelezettségek („legyen”) teljesítésén alapul. 

Mielőtt tehát folytatnánk az alternális felelősség lényegi sajátságainak a kibontását, 

azt járjuk körül, hogy e motivációközpontú és az egyén mint önmagában vett cél 

(„als Zweck an sich selbst”) tiszteletére alapozott kötelességetika, mennyiben képes 

elvezetni ahhoz a logikához, amely a közeledés és a másikért viselt felelősség alapja. 

Továbbá a cselekvés (pontosabban a gyakorlati szabály mögött álló motiváció) 

általánosíthatóságának formális követelménye vagy a morális tisztelet feltétlen 

érvényessége elégséges motivációs és ismereti alapot biztosít-e az interperszonális 

viszonyok felelősségi háttere számára. 92 

                                                 
92 A deontológia – az utilitarizmus és az erényetika mellett – ma is kétségkívül az egyik 

legmarkánsabb kortárs normatív etikai irányzat. Problémáinak és következtetéseinek hatása 

megkerülhetetlen még a gyakorlati filozófia ezen irányát opponáló szerzők számára is. A 

szűkebb értelemben vett kantianizmus mindenekelőtt az egyéni szabadság tiszteletére 

történő hivatkozással utasítja vissza az erkölcs következményelvű (konzekvencializmus) és 

célelvű (teleologizmus) megalapozási kísérleteit. Közelebbről: azokat a felfogásokat, amelyek 

az erkölcs funkcióját: (α) vagy a hasznosság értelmében vett össztársadalmi jólét 

maximalizálásaként értelmezik, miként az utilitarizmus, amely az egyéni önrendelkezést e 

felettes cél – az összes érintett érdekének pártatlan figyelembevétele („nagyobb jó”, „kisebbik 

rossz”) – érvényesülésének rendeli alá; (β) vagy az erények előmozdításaként, ahogyan azt az 

Arisztotelészig visszanyúló kommunitariánus és erényetikai koncepciók teszik, amelyek jól 

körülhatárolható normatív tartalmakat rendelnek hozzá az emberi élet feltételezett 

teleológiájához – ami ugyanakkor nehezen egyeztethető össze a jó életre („boldogság”) 

vonatkozó egyéni életfelfogások heterogenitásával. (γ) Könnyen ellentétbe kerülhet továbbá a 

kantiánus álláspont azokkal a libertariánus nézetrendszerekkel is, amelyek az egyéni 

önrendelkezés kiterjesztett szabadságából levezethető negatív szabadságjogok primátusát 
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Kant gyakorlati filozófiája részint a morális autonómián, részint a minden embert 

önmagáért megillető és pontosan e morális autonómiára illetve a racionalitásra 

visszavezethető morális tisztelet feltétlen követelményén alapul.93 Amíg az autonómia 

egy sui generis elvi alapokon álló és morális motívumokra épülő orientálódást tesz 

lehetővé az egyén számára – egy olyan kategorikus imperatívusznak nevezett erkölcsi 

elven keresztül, amelyet az őt megillető gyakorlati ész alapján önmaga alkot a maga 

számára –; addig az ezen elvből következő morális tisztelet, tehát az egyén minden 

emberrel szemben (így önmagával szemben is) tanúsítandó magatartásmódja, egy 

olyan kötelezettséget ír elő, amely éppen azáltal teljesíthető, ha elvonatkoztatunk az 

                                                                                                                                             
hangsúlyozzák, minthogy e neutrális szabadságfelfogás az emberi méltóság önkéntes 

sérelméhez is elvezethet.  

A modern erkölcsfilozófiában részint kantiánus kiindulópontot követ többek között a 

reális érdekek kényszermentes egyeztetéséből eredő konszenzus lehetőségére alapozott 

kommunikatív etika; az érdekek korlátozott ismeretéből levezetett pártatlanságra épülő 

Rawls-féle társadalometika vagy épp a pszichoszociális fejlődés morális dimenzióját komplex 

modellé bővítő és azt empirikusan is tesztelő Lawrence Kohlberg morállélektana etc. – A 

kantiánus erkölcsfilozófia általános kereteire és problémáira vonatkozóan lásd: ALASDAIR 

MACINTYRE: A short History of Ethics. London, 1998, Routledge. 122–127. JAN ROHLS: 

Geschichte der Ethik. Tübingen, 1991, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 290–294. WOLFGANG 

RÖD: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Ford. 

Nyizsnyánszki Ferenc. Debrecen, 1998, Csokonai. 116–179. MICHAEL J. SANDEL: Justice: 

What's the Right Thing to Do? New York, 2009, Farrar–Straus–Giroux. 103–139. [Mi az 

igazságos és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. Ford. Felcsuti Péter. Budapest, 

2012, Corvina. 126–166.] 

93 IMMANUEL KANT: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. 

Frankfurt am Main, 1977, Suhrkamp. (Werke in zwölf Bänden, Bd. 7) Erster–Zweiter 

Abschnitt. 18–80. [Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. In Az erkölcsök metafizikájának 

alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az erkölcsök metafizikája. Ford. Berényi Gábor. 

Budapest, 1991, Gondolat. 20–80.] 
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emberekre egyénileg jellemző kontingenciáktól. Az ilyen perspektíva különösen 

alkalmas az emberek egy sajátos egyenrangúságának vagy mellérendeltségének a 

kiemelésére, amennyiben e megkövetelt tiszteletet nem lehet az egyén konkrét 

állapotának, helyzetének, jellemének vagy érdemeinek etc. a függvényévé tenni.  

A cselekedet gyakorlati ész által motivált viselkedés, amely a tudatosságra és nem 

egy fogalmiságot nélkülöző morális érzékre vagy szokásszerű automatizmusokra 

épül. Az ember gyakorlati tevékenységének hátterében pedig olyan – a gyakorlati ész 

által képzett – imperatív jellegű szabályok (maximák) állnak, amelyek a lehetséges 

indítékokat/motivációkat szabályok hipotetikusan vagy kategorikusan kötelező 

érvényének tudatával hozzák összefüggésbe. Közelebbről: azok a konkrét 

cselekvéseket előíró szabályok rendelkeznek morális tartalommal, amelyek 

kongruensek az általánosíthatóság formális követelményét megfogalmazó legfőbb 

elvvel (kategorikus imperatívusz), amelynek első változata, bizonyos 

megszorításokkal ugyan, párhuzamba állítható az aranyszabály tradicionális erkölcsi 

parancsával is.94  

Ez a feltehetően konfuciánus eredetű, de a nyugati erkölcsfilozófiába elsősorban 

biblikus közvetítés révén érkező elv egy sajátos nézőpontváltás végrehajtására 

irányuló felszólítás, amely egyébiránt a mások helyzetébe transzponálódó figyelem 

egyik paradigmatikus esete. Annak a kölcsönösségi alapon működő jogos igénynek, 

tehát az egyéntől mások felé illetve másoktól az egyén felé irányuló elvárásnak a 

kinyilvánításáról van szó, amely felszólítja az aktorokat mások preferenciáinak és 

szempontjainak a figyelembevételére – abban az esetben is, ha mindaz, amit mások a 

                                                 
94 „[H]andle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein 

allgemeines Gesetz werde.” IMMANUEL KANT: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 51. 

[„Cselekedj ama maxima szerint, amelyet követve egyúttal azt is akarhatod, hogy maximád 

általános törvénnyé legyen.” Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. 52.] Vö. az 

aranyszabállyal: „És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen 

cselekedjetek azokkal.” (Lk 6,31. Lásd még Mt 7,12.)  
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maguk számára jónak ítélnek, jelentős mértékű eltérést mutathat a döntést mérlegelő 

egyén preferenciáitól és szempontjaitól. Az ilyen nézőpontváltáson keresztül az aktor 

eltávolodhat a saját partikuláris érdekkörére korlátozódó vonatkoztatási rendszertől, 

és ezzel egy olyan decentralizált perspektívát nyithat, amely megteremti a 

preferenciák illetve bizonyos érdekek összemérésének, rangsorolásának és pártatlan 

figyelembe vételének a lehetőségét, vagyis azt, hogy a személy ne minden esetben 

önmagát helyezze előtérbe egy másik egyénnel szemben, hanem bizonyos 

helyzetekben vegye figyelembe mások alapvető szempontjait is, miközben ezzel 

párhuzamosan, az egymással szemben tanúsított „tisztelet” jegyében, jogosan várja el 

másoktól az efféle magatartás hasonló formáját. Az így felvett perspektíva morális 

telítettsége azonban korántsem magától értetődő, hiszen a pártatlanság indoka nem 

feltétlenül lép túl az önös érdekekre illetve az egyéni haszon optimalizálására 

irányuló számításokon. Kétségtelen, hogy az igények kölcsönös elismeréseként 

felfogott tisztelet – tehát amikor az egyéni viselkedés céljai közé integrálódik a másik 

érdekeinek és szempontjainak a figyelembevétele – egyfajta erkölcsi minimumot 

képvisel, ám önmagában ez a tény aligha képes egy morális jellegű tisztelet 

perspektívájának a kiváltására. 

Mindez a kanti morálfilozófia kontextusában több szempontból is eltérő módon 

zajlik. A cselekvőnek egy olyan lehetséges világot kell kiértékelnie, amelyben minden 

egyes aktor az általa tervezett cselekvéssel azonos módon jár el; majd ennek 

megfelelően kell mérlegelnie a cselekvés alapjául szolgáló gyakorlati szabály 

általánosíthatóságát – közvetve e lehetséges világ ésszerűségét és/vagy 

elfogadhatóságát. Arról kell döntenie, hogy a helyes cselekvés kritériumát képező 

általánosíthatóság perspektívájából szemlélve alkalmas-e az adott gyakorlati szabály 

arra, hogy konkrét követelményeket kategorikusan előíró erkölcsi törvényként 

funkcionáljon, amelyhez a cselekvőnek minden körülmények között, a cselekvés 

feltételezett következményeire vagy eredményeire való tekintet nélkül igazodnia kell 

– adott esetben akkor is, ha egy konkrét erkölcsi norma áthágása az érintettek 



 - 113 - 

vonatkozásában és összességében nagyobb mérhető előnyöket, jobb 

következményeket biztosítana, mint a normakövetés, azaz az adott szabály betartása 

révén előidézett kár. Éppen ezen a ponton mutatkozik meg a deontológiai orientáció 

– tehát a helyes cselekvés elveihez feltétel nélkül, minden körülmények között és 

egyben a következményekre való tekintet nélkül ragaszkodó magatartás – lényegi 

sajátossága, amely különösen rendkívüli/kivételes helyzetek során vagy éppen a 

kötelességek konfliktusa esetén igen eltérő módokon értékelhető. 

Egy viselkedési mód általános elterjedésének effajta vizsgálata mintha 

konzekvencionalista megközelítést feltételezne, noha itt elsősorban a cselekvési 

maximák kiértékelése és ellenőrzése, illetve a cselekvő elvi alapon történő 

orientálódásának a követelménye kerül előtérbe. Továbbá látszólag olyan egyetemes 

erkölcsi követelmény kinyilvánításáról van szó, amely felszólítja a cselekvéseit 

előkészítő döntéseket mérlegelő egyént mások manifeszt igényeinek vagy konkrét 

vágyainak a figyelembevételére – de nem pontosan ez a helyzet. Az akarat morális 

jellegű önkorlátozása ugyanis nem mások tényleges és kinyilvánított elvárásaihoz kell 

igazodjon, hanem ahhoz az elvhez, amely mindenkitől minden emberre vonatkozóan 

öncélként tételező magatartást vár el. Itt már az akár látenciában is maradó jogos – 

tehát egy racionális és autonóm lényt általában megillető – szükségletekre és 

érdekekre illetve az ezeket meghatározó körülmények figyelembevételére helyeződik 

át a hangsúly, ami végső soron független attól, illetve nem feltétlenül esik egybe azzal, 

amit az aktorok egy bizonyos helyzetben tényleges módon akarnak, elvárnak vagy 

szeretnének – ami természetesen egyénileg ismételten erőteljes divergenciát 

mutathat. Ezért is kerül tiltásra minden olyan cselekvés, amely során az egyén 

másokkal a saját céljai vagy jóléte eszközeként bánik, illetve önmagát mások céljai 

vagy jóléte eszközévé alacsonyítja. Ehhez hasonlóan: amit egy cselekvő jónak gondol 

önmaga vagy mások számára, az nem minden esetben egyeztethető össze a morális 

tisztelet feltétlen követelményéből következő erkölcsi igénnyel, amely kategorikusan 

tiltja, hogy az egyén önmagát a saját céljai vagy jóléte érdekében, illetve másokat 
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önnön céljaik vagy jólétük érdekében eszközként használjon. Talán ekkor – a 

preferenciák és a moralitás, továbbá a teleologikusan ésszerű, a pragmatikusan 

eredményes és a morálisan helyes eme éles elkülönítésekor – érhető tetten a 

legvilágosabban a morális tisztelet e törvényközpontú olvasata. Ugyanakkor nem 

feltétlenül evidens, hogy az önmagában vett cél feltétlen elismerése egyúttal egy 

morális elvnek alárendelődő vagy ahhoz illeszkedő gyakorlatot kell jelentsen. 

Fontos megjegyezni, hogy a hajlamokra épülő motivációkat követő – tehát az egyén 

manifeszt preferenciáira, igényeire és vágyaira alapozódó, illetve e hajlamok révén 

eleve adott és ebben az értelemben a szubjektumon kívülálló célokra irányuló – 

cselekedetek olyan függőségek, amelyek Kant értelmezésében beszűkítik az emberi 

autonómia hatókörét; de egy aktor akkor sem a maga által felállított törvényekkel 

összhangban cselekszik, amikor külsődlegesen adott társadalmi szabályozóknak, 

körülményeknek vagy kényszereknek igyekszik megfelelni. A különböző 

cselekedetek morális jellegét már csak ezért sem lehet a kitűzött célok, a feltételezett 

eredmények vagy a realizált következmények függvényében megítélni. 

Következésképp: a hajlamokon alapuló motívumok változó tartalmából, amelyeket 

olyan természeti/társadalmi determinánsok határoznak meg, amelyek kívül esnek a 

szubjektum autonómiáján, nem vezethetők le univerzális érvényességű és 

törvényerejű követelmények. A morális cselekvés feltétlen szükségszerűsége 

(„legyen”), a kötelességként megfogalmazódó normák tudata – s így az erkölcstan 

normatív jellege – ezzel bizonyos értelemben el is szakad a létezés tényleges és 

tapasztalati összefüggéseitől. Kant konzekvens módon az emberi jogok 

sérthetetlenségét egyetemes erkölcsi elvek érvényességéhez rendeli hozzá. Másrészt 

azonban kérdéses, hogy az efféle univerzális észjogi perspektíva a maga genezisét 

tekintve mennyiben különíthető el az emberi élmények és érintkezések horizontjától. 

Egy tett erkölcsi minősége részint abból az elvből következik, amely a cselekvés 

módját és formáját meghatározza, részint pedig attól függ, hogy a tárgyilag helyes 

(legális/elvszerű/kötelességszerű – tehát a feltétlen imperatívusznak megfelelő) 
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cselekvést az aktor miféle indítékból hajtja végre, azaz milyen háttérben álló 

motivációk vezetnek az adott cselekvés végrehajtásához – ami kifejezetten elhatárolja 

a kantiánus pozíciót a deontológia egyszerűbb, a cselekedeteket az erkölcsi 

törvény(ek) tiszteletben tartásának függvényében minősítő formáitól. Minthogy egy 

hajlamalapú motívum is vezethet legális cselekedethez, egy cselekvés moralitásának 

további szükséges feltétele a kötelességalapú motiváció ténye, azaz a kategorikus 

imperatívusszal összhangban álló cselekedetnek a megfelelő indítékból történő 

végrehajtása. Ilyenkor az aktor kizárólag azon megfontolásból hajtja végre az 

általánosítás perspektívájából helyes cselekedetet, mert az helyes – tehát nem azért, 

mert az önmaga vagy más számára hasznos vagy kellemes –, ahogyan kizárólag azon 

indok alapján teszi a kötelességét, mert az a kötelessége. És megfordítva: a 

normaszegő magatartás nem azért minősül rossznak, mivel következményeiben kárt 

okoz – amely adott esetben „kisebb rossz” lehet, mint az elvvel összhangban álló 

cselekvés –, hanem azért rossz, mert helytelen, azaz sérti a moralitás elvét. 

Bizonyos hajlamalapú motivációk érvényesítése ugyan eleve kizárja a 

kötelességalapú motiválódás lehetőségét95 – így például az önérdek-érvényesítésre, a 

preferenciák és vágyak kielégítésére irányuló tettek nem feltétlenül helytelenek 

ugyan, jelesül abban az esetben, amikor nem kerülnek oppozícióba az erkölcs 

kategorikus elveivel, de ez esetben morális értéket sem hordoznak –, másrészt 

azonban e kétfajta motiváció együttesen is érvényesülhet bizonyos cselekedetek 

végrehajtása során. Kant erősen épít az egyén önmagát illető transzparenciájára, 

vagyis arra a feltételezett tényre, hogy az ember képes világosan átlátni, elhatárolni és 

egymástól függetleníteni a saját cselekedete hátterében álló motivációs mezők 

hajlamokra illetve kötelességekre épülő formáit. Ez a feltétele annak az introspektív 

kiértékelésnek, amely a helyes cselekvés indítékára illetve annak benső mozgató 

                                                 
95 Rigorózusabb olvasatban: a morális alapállás arra készteti az eszes szubjektumot, hogy a 

heteronóm motivációk és a teljesítendő kötelességek ellentétekor folyamatos benső harcot 

indítson saját természetének hajlamai ellen. 
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elvére irányul. A kanti rendszer általános keretei között az egyén számára 

törvényszerűen jóval nehezebb a többi ember megnyilvánulásai mögött fennálló 

elvekre és motivációkra következtetni – ellentétben a tett legális jellegének 

minősíthetőségével, amely a cselekvés külsődleges megnyilvánulásai felől is 

megközelíthető –, ennélfogva a morális ítéletalkotás kompetenciája kizárólag az 

egyén saját tevékenységének az értékelésére korlátozódik. De nem egyszerűen arról 

van szó, hogy a moralitás az egyén „ügye” lenne, hiszen a személyközi viszonyok és 

intézmények ethoszát például nem lehet kizárólag az egyén morális perspektívájából 

megközelíteni. Sokkal inkább egy olyan aszimmetria válik itt láthatóvá, amely a 

kötelezettséget mindig az egyén – és nem nagyobb transzindividuális egységek – 

tevékenységének a függvényében és nézőpontjából szemléli, ami pedig párhuzamba 

állítható a felelősség azon alternális típusával, amely elháríthatatlanul és 

áthelyezhetetlenül a mindenkori első személy aktuséletéhez rendelődik hozzá. 

E kevert motivációjú cselekedeteknek különösen az emberi kapcsolatokat 

meghatározó erkölcsi érzések (együttérzés, szimpátia) területén van jelentősége. Mint 

láttuk, amennyiben az ember képes a megfelelő motívum/elv felismerésére és 

érvényesítésére, az örömmel vagy ellenszenvvel kísért – akár egyenesen 

altruista/mizantróp háttérrel rendelkező – cselekedetek nem feltétlenül szüntetik meg 

annak morális értékét, bármi is legyen egyébként a tett konzekvenciája. Az 

általánosan megkövetelt – Kant szerint minden racionális lényre, így az embertársak 

méltóságára is kiterjesztendő – tisztelet érzületének azonban túl kell haladnia azokon 

az emóciókon, továbbá egyéb heteronóm alapokra épülő vonzalmakon és 

elfogultságokon (szeretet, rokonszenv, szolidaritás, lojalitás etc.), amelyek az egyén 

tényleges és közeli kapcsolatait (hozzátartozók, barátok etc.) áthatják, illetve el kell 

vonatkoztatnia a személyek személyes jellegét képező egyedi adottságoktól is. 

Egy olyan univerzális nézőpont azonban, amely elítéli az emberek közötti 

hátrányos megkülönböztetés bizonyos – önmagunk lealacsonyítására és a másik 
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megalázására vonatkozó – formáit, egyúttal be is szűkíti bizonyos reális különbségek 

észlelésének a lehetőségét.  

Nem lehet tehát elvonatkoztatni az erkölcsi elvek értelmének/funkciójának és 

genezisének kérdéskörétől, továbbá attól a problémától, hogy az általánosításra épülő 

perspektívaváltás önmagában képes-e az embert általánosan megillető morális 

tisztelet reális megalapozására. Az általánosítási szintre történő továbblépés ugyanis 

nem egyszerűen az egyének közötti viszonyok normalizálására szolgál, hanem egyben 

a gyakorlat morális alaprétegének biztosítását is célozza. Ebben az értelemben az 

idegenek egymással szembeni jogos elvárásai nem pragmatikus-célszerűségi, hanem 

morális motívumokra kell épüljenek.  

A személyek önmagában vett célként történő megbecsülésének imperatívusza 

azonban egy olyan élményrétegbe van beágyazva, amely a proximális mező 

erkölcstelítettségének, közelebbről az alternális felelősségi viszony fennállásának 

köszönhető.96 Tehát önmagában, kizárólag az univerzális elvek ismeretén és 

alkalmazásán keresztül e kategorikus követelmény morális alapon aligha teljesíthető. 

Természetesen az általánosításra épülő perspektívaváltás funkciója nem közvetlenül a 

konkrét személyek megközelítésére irányul, de a tényleges gyakorlat során e 

tiszteletet többnyire a konkrét személyek vonatkozásában kell érvényesíteni, ami 

hasonlóképpen a proximális mező élményrétegének közvetítésén keresztül válik 

lehetségessé. Innen nézve egy univerzálisan érvényes formális követelmény már 

kevésbé látszik alkalmasnak a különböző személyek faktuális és differenciált 

élethelyzeteinek a kezelésére, amihez adott esetben túl kell lépnünk a morális alapon 

elvárható tisztelet határain, de legalábbis az elvi megközelítés formális 

általánosságához nagyon konkrét tartalmakat kell hozzárendelnünk. Ez pedig akkor 

lehetséges, ha az elvi alapokon álló kötelességtudattól – illetve általában az erkölcsi 

elvnek és/vagy az azt alkotó embernek szóló tisztelettől –, anélkül, hogy azt magunk 

                                                 
96 Mi több, az alter embervoltának, továbbá személyjellegének élményszerű felismerése is ebbe 

a gazdag tapasztalati háttérbe van beágyazódva. 
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mögött hagynánk – tovább lépünk, ha nem is feltétlenül a másik preferenciáira, de a 

második személy létének dinamikájára irányuló figyelem felé, amely az intencionális 

felelősségi szerkezet tárgyi pólusához tartó akcesszus során valósul meg. 

Az ember (és nem a személy) általános megközelítéséhez és identifikációjához a 

releváns intentumok viszonylatában felmért tartalmak meghatározására van szükség, 

amelyhez felhasználhatjuk mindazon eszközöket, amelyek az emberi 

tájékozódásában fundamentális szerepet játszanak (aszimbolikus tapasztalatok, 

nyelvi-szimbolikus keretek, tapasztalati analógiák, hipotetikus-deduktív logika és 

annak empirikus ellenőrzése etc.). Nemcsak az élő és élettelen létezők sokfélesége, de 

az emberek különböző csoportjai (nemzetek, kulturális közösségek etc.) illetve a 

különböző egyének is efféle viszonyítási pontként funkcionálnak. Amennyiben 

például egy adott szimbolikus mező tagjai egyenrangú félként tekintenek egymásra, 

és többnyire az analóg jegyeket tekintik mérvadónak, akkor könnyen felerősödhetnek 

a fennálló különbségeket háttérbe szorító tendenciák; ha azonban alá- és 

fölérendeltként viselkednek egymással, és határozott differenciák mentén 

tájékozódnak, akkor szűkül az analogikus/identikus szempontok érvényesülésének a 

lehetősége. A történelem tanúsága szerint mindkét megközelítés erőteljes strukturális 

befolyást gyakorol az emberi érintkezések formavilágára. Következésképp: a közös 

jegyek rögzítése alkalmas lehet ugyan az ember eidetikus leírására, de nem alkalmas a 

különböző személyeket meghatározó egyedi jegyek kiemelésére, aminek nem is 

elsősorban teoretikus szinten, hanem az egyén konkrét gyakorlati orientációjában 

van hangsúlyos jelentősége.97  

                                                 
97 E problémához egy sajátos történeti mozzanat is társul. Amíg a tradicionális közösségi 

formák olyan szoros „egységeket” alkotnak, amelyek korlátozzák az egyéni 

önkibontakoztatás lehetőségét; addig a modern társadalmi képletekben épp az „elkülönülés” 

és az „elidegenedés” különböző módozatai teremtik meg azt a teret, amely lehetőséget 

biztosít az egyén kiválására. 



 - 119 - 

Ilyen jellegű probléma merül fel egy adott cselekvés alapjául szolgáló gyakorlati 

szabály általánosíthatóságára vonatkozó kísérlet során is. A morális törvényhozás 

első személyű alanyának nézőpontot kell váltania ahhoz, hogy lássa, az általa 

végrehajtott vagy elmulasztott cselekvés következményei általában miként érintenek 

másokat, vagy épp milyen hatással vannak egy bizonyos személy 

állapotára/helyzetére. Amennyiben az első személy (mint agens) úgy módosít a 

nézőpontján, hogy önmagát egyszerűen egy másik helyzetbe képzeli – olyan 

helyzetbe, amely a végrehajtani tervezett cselekvés által érintett (mint patiens) 

helyzetével azonos –, akkor kizárólag abban az esetben tehet jogos kísérletet a 

gyakorlati szabály általánosítására, ha mások ugyanazt a helyzetet hasonló módon 

élik át, továbbá az adott receptív élménynek azonos értelmezést tulajdonítanak. Ez a 

hipotézis azonban a saját nézőponton belül maradva nem igazolható, és egészen 

addig problematikus, ameddig nem világosak azok az antropológiai állandók, 

amelyekből levezethetők az emberi létezés normál dinamikájához nélkülözhetetlen 

alapszükségletek/keretfeltételek. Azonkívül a közel azonos helyzetek az aktuséletek 

különbözősége miatt igen eltérő élményeket és helyzetértelmezéseket tesznek 

lehetővé. Kantiánus pozícióból ez természetesen nem feltétlenül jelent problémát, 

lévén a morális nézőpont elvonatkoztat az egyén manifeszt preferenciáitól.  

Az általánosítással tehát egy olyan nézőpont keletkezik, amely nem képes 

felmutatni a másik személy lényegi különbözőségét és mindazokat a különleges 

szükségleteket/érdekeket – esetleg preferenciákat –, amelyek sajátos helyzetéből, 

személyvoltából és annak egyedülálló dinamikájából következnek.98 Kézenfekvő 

                                                 
98 Hasonló következtetést fogalmaz meg az a modell, amelyet az analitikus John L. Mackie 

állít fel. Az egyszerű általánosítás (’universalization’) itt pusztán – a morális jelleg szükséges, 

de nem elégséges feltételeként – egy 3-fázisú eljárás első grádusa. Míg a második fokon a 

cselekvőnek az általa végrehajtani szándékozott cselekvés által érintett helyzetben kell 

elgondolnia/elképzelnie önmagát, addig a harmadik fokon már egy másik személy eltérő 

preferenciáit megjelenítő helyzetet kell felvennie ahhoz, hogy ellenőrizze az alkalmazott 
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módon az efféle általánosítást asszimilációnak is nevezhetnénk; ennek ellenére az 

„általános törvényhozásra” jellemző általánosítást sokkal inkább egy személytelen és 

absztrakt nézőpont felvétele határozza meg. Olyan elvonatkoztatásról van szó, amely 

relativizálja ugyan az alany önmagához kötődő nézőpontját, és felvillantja a tőle 

különböző nézőpontok létezésének lehetőségét, de nem vezet el a második személy 

nézőpontjához. A kommunikatív aktusok révén elvileg lehetségesek olyan 

általánosítások és nézőpont-egyeztetések, amelyek közös nevezőket mutatnak fel, 

ezáltal azonban se az összes, se az egyes megismerése in concreto nem lehetséges. 

Joggal feltételezhető tehát, hogy a másikra irányuló felelősséghez olyan közelségre 

van szükség, amelyhez a morális képzelőerő vagy a morális tisztelet önmagában nem 

elégséges.99 

                                                                                                                                             
gyakorlati szabály általánosíthatóságát. JOHN L. MACKIE: Ethics. Inventing Right and Wrong. 

London, 1990, Penguin Books. Chapt. 4. 83–102.  

99 Az aktusélet perspektivikus látásmódjából és az élménymezők diszkrét jellegéből 

következően a másik nézőpontjára illetve helyzetére irányuló elgondolások komoly 

korlátokba ütközhetnek, s a morális képzelőerő sem képes eleve áthidalni azt az esetleges 

szakadékot, amely adott személyek faktuális viszonyát jellemzi. Természetesen létezik 

explikálható különbség a másik helyzetébe történő beleélés és annak átgondolása között. 

Általában a pozitív érzelmi töltet erős motivációs bázis a kötődés vagy a közeledés 

megvalósulásában, de önmagában nem elégséges. Éppen ezen a téren domborodik ki a kanti 

etika sajátosan rigorózus, ugyanakkor meggyőző ereje: vannak helyzetek, amikor az alanynak 

a szűkös vagy egyenesen hiányos morális képzelőerő és empátia ellenére kell érvényesítenie a 

tiszteletet olyanok felé, akikhez egyébként semlegesen viszonyul, vagy akikkel szemben – a 

gyakorlati észtől eltérő okok miatt – ellenérzéseket táplál. Másrészt azonban: ha a morális 

motivációk körét egy szupremális erkölcsi elv tiszteletére korlátozzuk, akkor ezzel adott 

estben ki is zárjuk a proximitív felelősséget érvényesítő tettek moralitásának lehetőségét – vö. 

az idegenért („felebarátért”) hozott eseti áldozathozatal jelenségével. Feltételezhető továbbá, 

hogy a konkrét cselekedetek során az ember nem minden esetben képes a különböző jellegű 

motivációk éles szeparációjára. 
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Minél erőteljesebb akcesszus érvényesül két ember között – amelyhez a formális 

közelség már csak azért is elégtelen, mivel látszólag intim viszonyok között is 

könnyen előfordul, hogy az egyén a saját helyzetértelmezésének vagy 

meggyőződésének a foglyává válik –, annál több egyedi sajátosság áll rendelkezésükre 

az alter valóságának ismeretéhez. Tehát más a helyzet abban az esetben, amikor az 

alany egy másik, tőle különböző személy nézőpontjának rekonstruálására tesz 

kísérletet. Amíg az általánosító elvonatkoztatás a közös sajátosságok kiemelésén 

alapul, addig a differenciák erre itt nem adnak lehetőséget. Sokat segít ugyan, ha mód 

nyílik az érintett reális vagy preferenciális érdekeinek a kommunikálására, illetve a 

helyzetének közelebbi megismerésére, de az aktusélet és az ontodinamika különbsége 

okán az alter nézőpontjából sem feltétlenül lehet következtetéseket levonni létezése 

látens dinamikájára vonatkozóan. Ide a proximitív felelősségen keresztül vezet az 

út.100 

Ebben a felelősségi relációban az első személy közvetlenül „kifelé”, a második 

személyre irányul, soha nem önmagára. Aktivitásának normatív aspektusa a rá 

irányuló reflexió közvetlen szintjén felelősségként tudatosul; az erre a tapasztalatra 

irányuló absztrakción keresztül pedig lehetőség nyílik egy sajátos morális elv 

                                                 
100 Az alternális felelősség felől nézve a lelkiismeret a második személy létéhez kötődő 

felelősség emocionálisan telített „hangja”, amely az első személyt illetve az első személynek a 

második személyhez fűződő viszonyát a második személy állapota és helyzete függvényében 

minősíti. Következésképp: a lelkiismeret nem vezethető le a lélek önmagával folytatott 

dialógusából vagy a transzcendentális és faktuális „én” között fennálló differenciából, amely 

révén az egyén képes önmaga aktuséletének és tetteinek a megítélésére. A lelkiismeret 

genetikájának konstituens eleme (α) az aktivitás-érintettség következmény-relációjának 

aszimbolikus tapasztalata, továbbá (β) az alter nézőpontjára és dinamikájára érzékeny 

figyelem struktúrájának kiépülése. Tehát: az akcesszus és a lelkiismeret genetikája között 

eidetikus viszony áll fenn. Ebben a tekintetben is igaz, hogy a második személyhez fűződő 

viszony jellege az alany önmagához való viszonyát is alapvetően befolyásolja. 
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dedukciójára. Ez az elv azonban nem az első személy által alkotott és kizárólag 

önmagára alkalmazott törvény. A személy ugyanis a törvényt eleve adottként észleli – 

legalábbis ami a törvény normatív igényét, és nem konkrét alkalmazásának 

kritériumaiból következő tartalmát illeti. Az alternális felelősségi viszonyból 

levezetett törvényt a második személy helyzete és dinamikája tárja fel az első személy 

számára: (α) egyrészt korlátokat rendel az ego alteritástól elvonatkoztató szabadsága 

elé; (β) másrészt felszólítja őt a másikért felelős léthelyzet normatív igényeinek 

teljesítésére. 

A felelősségi helyzetből levezetett normatív igényt a morális alternómia 

törvényének vagy egyszerűen a másikért való felelősség elvének nevezzük, amely 

azonban nem minden esetben válik kifejezett reflexió tárgyává, mivel a felelősségi 

viszonyban közvetlenül e felelősség konkrét alkalmazására helyeződik a hangsúly. A 

morális alternómia elve a másik létével (ratio essendi) eleve adott, viszont e törvény 

belátása (ratio cognoscendi) részint (α) a proximális mezőben zajló akcesszusnak van 

alárendelve, (β) másrészt annak függvénye, hogy az első személy milyen mértékben 

érvényesíti a második személy ontodinamikájához kötődő felelősségét.101 A távolság, 
                                                 
101 Ebben az értelemben nem beszélhetünk an-archikus – azaz törvény nélkül érvényesítendő 

– felelősségről vagy az alteritás etikájának anarchikus jellegéről, hiszen az első személy a 

második személyhez történő közeledése során óhatatlanul egy létező normatív igénnyel 

találja magát szemben, amely reflexív megközelítésben egyúttal morális elvvé is 

transzformálódhat. Tény azonban az is, hogy a törvény normativitása másodlagos és 

származtatott státussal rendelkezik, hiszen a közvetlen felelősségi helyzetben, az első és a 

második személy viszonyában nem az alanynak e törvény előtti felelősségéről van szó – nem 

a törvény szólítja meg, és nem is a törvénynek felel. Amennyiben megvizsgáljuk a törvény 

létezésének és felismerésének hátterét alkotó formális struktúrát – „a törvény tárgyi valóságát 

a törvényadás szubjektuma a törvényadás aktusában hozza létre” –, akkor észre kell 

vennünk: a morális törvény a személyes valóság megnyilatkozásának egy sajátos formája. Ez 

a közvetlen megszólító karakter azonban könnyen visszahúzódhat, ha a figyelem kizárólag a 

törvény létére, például egy gyakorlati szabály általánosan kötelező érvényének belátására vagy 
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a visszahúzódás, a közöny etc. mind-mind arra utal, hogy a személy az adott esetben 

nem észleli vagy megtagadja ezt a felelősséget.  

 

 

 

                                                                                                                                             
a kölcsönösségre épülő aktusok és viszonyok szükségességének értelmére irányul. Kétségtelen 

azonban, hogy a morális alternómia elve bármikor oppozícióba kerülhet azokkal a 

szabályozókkal, amelyek egy adott társadalomban érvényesülő ún. erkölcsi rend alapját 

alkotják. Vö. EMMANUEL LÉVINAS: Autrement qu’être ou au-delà de l'essence. Chap. III. 5. 

120–129. TENGELYI LÁSZLÓ: Élettörténet és sorsesemény. X–XI. fejezet. 217–239. 



 - 124 - 

 

10. § Intencionalitástörténeti vázlat. 

A személyesség genezise 

 

Az archaikus-tradicionális kultúrákban az erkölcs az adott közösség hagyományos 

szokásainak (ógörög ἔϑοϚ) rendje. Evidens és normatív értelmezési horizont, 

amelynek az emberi együttlét relatív statikája köszönhető. Nélküle lehetetlen a 

világban történő tájékozódás, mivel egyszerre értelmezi és írja elő a tényleges 

társadalmi lét kereteit, és külsődleges szabályozóként normalizálja az adott világában 

zajló emberi cselekedetek jellegét. Ezáltal az emberi identitás megingathatatlan eleme 

mindaddig, amíg az adott szimbolikus mezőben fel nem tárulnak újabb, átgondolásra 

érdemes tapasztalati perspektívák.  

Az ἔϑοϚ felől tekintve egy cselekedet vagy viselkedési mód annyiban rendelkezik 

morális értékkel, amennyiben „külső” összhangban áll az adott lakóhelyen élő 

közösség rögzített vagy szokásként funkcionáló normáival, és igazodik az ezekből 

következő életmódot megtestesítő erkölcsi rend egészéhez. A normakövető cselekvés 

lehetősége azonban, ahogyan azt a rá irányuló reflexió megvilágítja, bizonyos 

készségek habituális elsajátításához kötődik, olyan indokokat és okokat feltételez, 

amelyek a cselekvő alany benső világához és aktuséletéhez kötődnek. Ilyen alap lehet 

a jellem (ógörög ἤϑοϚ) vagy az erény (ógörög ἀρετή), amely lehetővé teszi, hogy a 

cselekvő saját belátásai és képességei alapján, illetve benső 

elköteleződés/meggyőződés révén tegye azt, amit és ahogyan tennie kell.102 

                                                 
102 Kerényi Károly azonban joggal jegyzi meg, hogy az ἀρετή archaikus értelme egyáltalán 

nem hordozott olyan erkölcsi színezetet, mint amilyenre a későbbi keresztény kultúra révén 

szert tett. A szó értelme eredetileg a kiemelkedő (testi) képességekre (mint tehetség), az 

azokból következő teljesítményekre (mint kiválóság) és e teljesítmények elismerésére (mint 

érdem) vonatkozott, mint amilyen például az erős és bátor harcos tekintélyének prototípusa. 

– KERÉNYI KÁROLY: Hazai irodalom (Magyar etymologiai szótár). In Egyetemes Philologiai 

Közlöny. 1930/11–12. 230–231. 
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Ezek után már nem lehet kizárólag a cselekvés külsődleges-tárgyi sajátosságaihoz 

(például az előidézett haszon vagy okozott kár nagyságához) rendelni a cselekvés 

erkölcsi megítélésének kritériumait,103 hanem figyelembe kell venni az aktusélet 

külsőleg érzékelhetetlen vagy aktuálisan háttérben maradó mozzanatait is; azokat az 

alapvető célokat, döntéseket és nézeteket vagy múltbeli helyzetekhez, eseményekhez 

és cselekedetekhez kötődő élményeket etc. –, amelyek a cselekvést, az élet 

dinamikáját és a cselekvés alanyának „egységét” interior meghatározzák, ahogyan azt 

például Aristotelés az erény,104 Kant pedig az egyszerű normakövetéssel (legalizmus) 

szembeállított moralitás fogalmával105 megvilágította.106 

Az aktusélet észlelése azonban minden más területen is egy olyan képességet vagy 

„érzéket” feltételez, amely a létezés mélyebb rétegeinek és a dolgok nem érzéki 

valóságának feltárására irányul, és amelyet szellemnek (ógörög πνεῦμα; latin spiritus) 

                                                 
103 Az archaikus etikai szemléletben a felelőssé tétel még nem feltétlenül kötődik az ágens 

intencióinak és interior szempontjainak (motiváció, akaratlagos vagy szándékolt jelleg etc.) a 

mérlegeléséhez, hanem olyan büntetést alkalmaz, amely egyenesen arányos az okozott 

kár/sérelem tárgyi következményeivel (ún. tárgyi felelősség). Ugyanakkor már a talio-elv 

alkalmazása is hangsúlyos előrelépés a morális reflexiók történetében, minthogy az 

aránytalan büntetést/jutalmazást felváltja a tett objektív minőségéhez igazodó 

egyenértékűségi-arányossági logika, amely figyelmen kívül hagyja ugyan a cselekvés e 

minősítő körülményeit, de egyúttal rögzíti is a tett tárgyi minőségéhez rendelhető szankciók 

jellegét és mértékét. 

104 ARISTOTELES: Nikomachosi ethika. 1. kötet. Ford. Szabó Miklós. Budapest, 1942, Franklin 

Társulat. (A Parthenon kétnyelvű klasszikusai) 76–77. 1106 a 11–13.  

105 IMMANUEL KANT: Die Metaphysik der Sitten. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Frankfurt 

am Main, 1977, Suhrkamp. (Werke in zwölf Bänden, Bd. 8) 324. [Az erkölcsök metafizikája. 

312.] 

106 Az exterior és az interior mezők között esetlegesen fellépő feszültség az erkölcs történeti 

változásának egyik fő indítóoka, továbbá az erkölcsi jelenségekre irányuló gondolkodás, az 

etika egyik alapvető problémája. 
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nevez a filozófiai hagyomány. Az ember intenciói nem tapadnak le és kötődnek 

hozzá az érzékileg adott konkrétumokhoz, hanem szabadon áthelyezhetők oda, ahová 

a dolog szimbolikus – a dologgal „együtt” adott – utalásai mutatnak. Az észlelt füst 

továbbvezeti a figyelmet a lehetséges tűz felé; ahogy egy kéz mozdulata oda irányít át, 

ahová e kéz mutat. Továbbá egyetlen dolog észlelése és azonosítása sem lehet teljes az 

adott dolog aszimbolikus tapasztalata nélkül. Ha tehát egy szimbolikus univerzum 

visszaszorítja ezt a minőségileg gazdag élményréteget, akkor tulajdonképpen maga a 

valóság lesz megközelíthetetlen. Ebből következik, hogy az emberek nem egyszerűen 

egy érzéki módon adott fizikai vagy egy szimbolikusan adott eszmei térben 

tartózkodnak, hanem olyan intencionális mezőben, amely a valóság sokrétű 

feltárásán keresztül mindennek egy sajátos tartalmi mélységet kölcsönöz. 

Az első és a második személy viszonyára irányuló reflexiók többek között 

meghatározzák az erkölcs eidetikájára irányuló gondolkodás történetét is, amelynek 

tágabb kontextusát a másik észlelésének történetében bekövetkező fordulópontok 

alkotják. Ha utalni szeretnénk e történet fő vonatkozásaira, akkor egy olyan időbe 

kell „visszatérnünk”, ahol feltételezhető a perszonalitás tapasztalatának hiánya. 

Például ilyen különös színben láttatja az embert az archaikus görögség mitikus 

világa, ahol az élet a szent ámulatot és rémületet egyaránt keltő köreibe zárul. A 

benne élő, legyen hérosz vagy közember, nem személyként észleli önmagát, miután 

létezése megtartó erejét a közvetlen istenközelség tapasztalata határozza meg, és az 

„egészen más” gondolata foglalja le. A szent immanens erőtere áttör minden olyan 

összefüggésen, amely a személyesség észlelésére utalhatna. Egyedül a szent 

immanenciájába foglalt törvény és az e törvénnyel együttműködő élet az, ami létezik, 

megáll, és kijelöli az ember helyét a kozmikus egészen belül. E mindenütt 

megmutatkozó numinózus egység azonban az érthetetlen istenek kiszámíthatatlan 

volta, továbbá a létezés erőinek személytelensége és hallgatása következtében 

egyszersmind félelmetes is – ami tulajdonképpen egy látens hiányt felszínre hozó 

tapasztalat. Minden rejtélyes utalásokat hordoz, és minden létezőt és eseményt egy 
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láthatatlan erőtér vesz körül. Ilyen helyzetben az ember fundamentális intenciója 

kifelé irányul, és szétszóródik minden olyan irányban, amely ezt a figyelmet mintegy 

lefoglalja és „magához vonja”; egészen addig, amíg a dolgok megvilágítása és 

láthatóvá válása – a szó eredeti értelmében vett profanizálódása – fel nem szabadítja 

azt a közvetlen varázs hatalma alól, és lehetővé teszi, hogy korábban ismeretlen 

területek irányába helyeződjön át. 

Az antropológiai reflexiók történetileg változó tartalma függetleníthetetlen azon 

releváns intentumok körétől, amelyek felé ez a figyelem tartósan irányul. Amikor 

aztán a szent súlypontja a világon „túlra” helyeződik át, hogy annál erősebb 

intenzitással hívja fel magára a figyelmet, olyasmi történik, ami az ember 

öntapasztalatának radikális átalakulását eredményezi. A szent megmutatkozásának 

legközvetlenebb és legkoncentráltabb formája a megnyilatkozás. Ez történik, amikor 

a létezés alapja – például a törvényadás aktusán vagy a saját léte közlésén keresztül – 

az eredendő személyesség hangjává alakul, és egyenesen Második Személyként ölti 

magára az emberi létezés alakját. Ez a pillanat a megszólítottság pillanata, amely nem 

pusztán lehetőséget teremt az emberi létezés sajátos kitüntetettségének felismerésére, 

de egyben mélyreható változás is, ami elképzelhetetlen mértékben felfokozza e 

szubsztrátum egyedi és inkommenzurábilis jellegét, és ami által az ember nevéhez, 

arcához, hangjához, mozdulataihoz és tetteihez etc. egy egyedülálló jelentőséggel 

rendelkező, végső soron megismerhetetlen és artikulálhatatlan benső dinamika 

rendelődik hozzá – a személy. Analóg módon ilyen transzformáció megy végbe a 

személyek akcesszusa során is.  

A személy kifejezés (ógörög πρόσωπον; latin persona) eredetileg az elénk (a 

„szemünk” elé) kerülő másik ember arcára és tekintetére utaló fogalom; máshol 

színész által viselt maszk vagy álarc, amely alkalmas egy drámai szerep lényeges 

vonásainak hangsúlyozására, vagy egy drámai szereplő alakjának megszólaltatására 

(latin personare) – felvett szerep, amely nem azonos a szerep mögött álló ember 

alakjával. A kifejezés metaforikus ereje azonban rendkívüli plaszticitással érzékelteti 
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azt a feszültséget, amely a látható „külső” felszíne és a mögötte nyíló „benső” mélység 

között húzódik, és ezen keresztül utal arra a valóságra, aki néha az exterior 

megnyilvánulásokon keresztül mutatja meg önmagát, máskor viszont épp az érzéki 

külső mögé rejtőzik el. Ez a felfoghatatlan, nem-tárgyias valóság a személy vagy 

metaforikusan a „lélek arca”, amelynek vonásait a létezés benső dinamikája formálja. 

Olyan arc, amely egyedül az odaadás és a felelősség előtt válik láthatóvá. 

Az ember tudatos élményeken keresztül feltáruló létezése rá van utalva azokra az 

aszcendens hatást eredményező eseményekre illetve ki van szolgáltatva azoknak a 

deszcendens hatást eredményező eseményeknek, amelyek elősegítik vagy 

akadályozzák e dinamika megvalósulását. A személy önmegvalósulásának folyamata 

hasonlóképp perszonális jellegű, azaz nem nélkülözheti a második személy 

akcesszusának tapasztalatát, amely legteljesebb módon a másik odaadása, 

önfeláldozása és felelősségvállalása formájában nyilvánul meg. A perszonális 

vonatkozásokra „érzékeny” gyakorlati figyelem hiánya azonban a személyt 

anonimitásra ítéli.  

Az etika nem egyszerűen a szabad cselekvés tudománya, hanem konkrét gyakorlati 

aktusok sorozata, amelynek tartalma és jellege a második személyért vállalt felelősség 

mértékének függvénye. A különböző előjelű erkölcsi tapasztalatoknak 

nélkülözhetetlen szerepük van abban, hogy egy adott személy – vagy adott esetben 

egy konkrét történeti időszakban élő közösség egésze – létrehozza/helyreállítsa az 

elméleti és gyakorlati intenciók kongruenciáját.107 Az alternális felelősség azonban 

közelebbről az ego öntranszcendenciájának lehetősége. Amennyiben az első személy 

a maga aktivitását részben vagy egészben közvetlenül a második személy dinamikája 

szolgálatának rendeli alá, és mindezt az alternális felelősség aszimmetriájára jellemző 

                                                 
107 Vö. a gyakorlati-emocionális jellegű ’Ethos’ és az elméleti-intellektuális jellegű ’Ethik’ 

Scheler által leírt különbségével! – MAX SCHELER: Der Formalismus… Zweiter Teil: V. 6. 309–

331. [A formalizmus… 450–484.] 
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módon („egyedül őérte”) hajtja végre, akkor ez a lehetőség elvezethet egészen a 

személyes lét teleológiájának feltárulásához is. 

Azonban azok a motivációként szolgáló indokok és okok, amelyek egy személyt 

elvezetnek a másik létezéséért viselt felelősség gyakorlatáig, ismételten személyes 

jellegűek és olykor talán fel sem foghatók; ahogy arra sincsen biztosíték, hogy az 

áldozathozatal elhozza a vágyott célokat. Mégis a felelősség az egyetlen olyan 

gyakorlati válasz a személy létezésére, amely „igen”-nel válaszol, és ezzel lehetőséget 

ad a létezés olyan transzformációjára, amely még a negativitás ellenében is képes a 

valósággal érintkező élet súlypontjainak érzékeltetésére. Minden bizonnyal ilyen 

súlypontot képvisel az a tapasztalat, amelynek a második személy létezéséért érzett 

öröm áll a középpontjában, abban a középpontban, amelyet rejtélyesen és egyszerűen 

„szív”-nek nevezünk.  
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III. A SZEMÉLY PERICHORETIKUS  
ONTODINAMIKÁJA. KOROLLÁRIUM 

 

 

Nem egészen alaptalan az az ítélet, amely szerint az újkori filozófia antropológiai és 

episztemológiai fordulata, amelynek mintegy betetőződése Kant kritikai filozófiája, 

közvetetté vagy elérhetetlenné tette a valósághoz vezető utakat – éket verve a jelenség 

és a jelenség alapjául szolgáló dolog, továbbá az ember és a valóság (illetve a másik 

ember) közé. A 20. század elején elinduló fenomenológiai mozgalom tulajdonképpen 

egy olyan közös filozófiai platformként is felfogható, amely radikálisan szakítani 

kívánt minden, hasonló implikációkra vezető értelmezési sémával. Az általunk adott 

leírások is efféle kísérletnek tekinthetők. 

A személy intencionális aktuséletének médiumán keresztül az ember és a valóság 

közvetlen, élményszerű és elválaszthatatlanul egymásba szövődő egységben áll 

egymással. Ennek az egységnek a jellege annak függvénye, hogy az aktusélet milyen 

módon és formában „épül össze” azokkal az intentumokkal, amelyek a tárgyi pólus 

horizontján megjelennek. Minthogy ez egy sajátos időbeliséggel rendelkező folyamat, 

e közvetlenség a személy és a valóság akcesszusaként – a személynek a valóság 

„mélységébe” történő előre hatolásaként – ragadható meg.  

Három olyan elemet említettünk, amely ennek az akcesszusnak a jellegét alapvető 

módon meghatározza: 

(α) A mindenkori személy tapasztalati deficittel terhelt volta. Innen nézve az 

akcesszus annak függvénye, hogy az aktusélet fundamentális intenciója milyen 

irányban tájékozódik, illetve miféle tartalommal rendelkező élményrétegek felé 

elmozdulva tölti be a folyamatosan jelen lévő aszimbolikus tapasztalati horizontot. 

(β) A szimbolikus mező kettős – „megvilágító” és „árnyékoló” – funkciója, amely 

döntő hatással van az aszimbolikus tapasztalati réteg adekvát értelmezhetőségére. A 
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szimbolikus mező („világ”) valóságközeli vagy valóságidegen volta illetve annak 

mértéke – amely elsősorban az aszimbolikus tapasztalati kontroll („a valóság 

ellenállása”) felől válhat láthatóvá – a személy aktuséletét jelentősen hangoló faktor. 

(γ) A különböző intentumok ontikus transzcendenciájának mértéke; amely egyúttal 

az aszimbolikus tapasztalatokban adott fenomének tárgyiasíthatóságának ontikus 

korlátja. Ezen a ponton az akcesszus már átlép a szimbolikus világ révén rögzíthető 

értelem keretein, amely természetesen a fenoménről való beszédmód jellegét is érinti. 

E három tényező tehát a fenomének jellege és adottságfoka szempontjából kiemelt 

jelentőségű. Az akcesszus során azonban olyan határtapasztalatok lépnek fel, amelyek 

lehetővé teszik a fenomének adottságfokai („felszín”/„mélység”) között fennálló 

differenciák élményszerű felismerését. Ez az olykor egészen világos, máskor csak 

homályosan sejtett belátás igazságtapasztalat, amely a fenomenológiai metodika 

egyik legalapvetőbb eleme. 

E differencián keresztül a fenomén realitásmozzanatai eliminálják vagy módosítják, 

de mindenképpen relativizálják mindazt, ami addig különböző gondolati, tapasztalati 

vagy szimbolikus tartalmakat hordozó formákon keresztül mutatkozott meg. Az 

igazságtapasztalat által indukált feszültség, legyen ez a tapasztalat gyönyörteli vagy 

fájdalmas, esetleg egyszerre mindkettő, áthatol az emberen, és adott esetben olyan 

erővel tölti fel életének dinamikáját, amely őt – akárcsak Madách Ádámját – egészen 

a „szakadék” pereméig lendíti, azaz tulajdonképpen leválasztja arról az ismerős és 

biztonságos horizontról, amely a világ koherens látásmódjából illetve a 

tevékenységek összehangolt gyakorlatából következett. Feltehetően mindig olyan 

helyzetben merül fel egy adott valóságtartomány filozófiai vagy tudományos 

megközelítésének igénye, amikor a rá vonatkozó sajátos intenciókban a hozzá kötődő 

korábbi igazságtartalmak (veritas materialis) érvényessége felfüggesztésre kerül. De 

így van ez a gyakorlati életünk megváltoztatására irányuló elhatározások születésekor 

is. 
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Az ontikus adottság és az ontologikus leírás között keletkező differencia felismerése 

tehát olyan határtapasztalat, amely a valósághoz illeszkedő látás- és felfogásmód 

megkerülhetetlen alapja. Ezzel nem egyszerűen az adott dologról szóló deskripciók 

módosítására nyílik lehetőség, hanem a dolog pontosabb és teljesebb 

megközelítésére. Más szóval: a kiterjedtebb aszimbolikus háttérhez adekvátabb 

szimbolikus tartalmak rendelhetők hozzá – miközben nem hagyhatók figyelmen 

kívül a fenomének ontikus határait elmosó transzcendenciatapasztalatok sem, 

bármennyire is nehéz fogalmat alkotni azokról a történésekről, amelyeket az 

ontologikai határok képlékenysége és mozgása jellemez. A fenomének e tárgyias 

megközelítésének folyamatába azután újabb, az adottságfok differenciájára 

vonatkozó igazságtapasztalatok ékelődhetnek. 

Az alany intenzív jelenléte és figyelme nélkül azonban bármilyen tevékenység, 

élmény vagy találkozás (legyen az hétköznapi vagy egészen kivételes) megreked a 

szokásos rutinnal és célszerű módon kezelt szituációk szintjén. Ez a helyzet az 

igazságtapasztalat vonatkozásában is fennáll. Amikor az ember a saját világlátása 

koherenciáját védelmezi, többnyire racionalizál, illeszkedéseket keres vagy tagad. 

Esetleg érdektelen közömbösséggel viszonyul ahhoz, ami e sajátos horizonton kívül 

esik. Ezért egyáltalán nem meglepő, ha éppen azokban a ritka pillanatokban 

találkozik a valósággal, amikor az átlagos életkezelési stratégiák szünetelnek, és 

feltárulhatnak azok a vonatkozások, amelyek korábban a háttérben/takarásban álltak. 

Ami ekkor történik, akár mindent meghatározhat. 

A filozófiai gondolkodás hangsúlyos feladata, hogy túlhaladjon azokon a 

protoevidenciákon, amelyeket a dolgok ismétlődő együttállása és egymásra 

következése feltételez, vagy amelyek ott állnak minden rögzülő szokás és fogalmi 

séma mögött. Mindez nemcsak a gondolkodás módját vagy a tapasztalat jellegét, de a 

tapasztalható és elgondolható dolgok körét is behatárolja. Az alapvető filozófiai 

nehézséget nem is elsősorban a dologról szerzett ismeretek igazolásának módja, 

illetve a dolgok adekvát megközelítését biztosító metodikák kidolgozása jelenti – 
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amiként azt például René Descartes vagy Edmund Husserl esetében látjuk –, hanem 

hogy egyáltalán rátaláljunk azoknak a létállításoknak („ez így van”, „az nem úgy van” 

etc.) az élményszerű hátterére, amelyek adott esetben saját szemléletmódunk 

fundamentális bizonyosságaiként funkcionálnak.108 Egy adott protoevidencia 

megerősítése vagy cáfolata sohasem közvetlenül vagy kizárólag a módszer függvénye, 

hanem a dolog feltárulkozásának a következménye. A valóság olykor rácáfol az 

alkalmazott módszerekre is. Különösen nagy valószínűséggel következik ez be 

azokban az esetekben, amikor ritkán előforduló jelenségek megközelítésére 

vonatkozóan dolgozunk ki metodológiai hipotéziseket. A létező módszerek ellenére a 

gondolkodás történetében viszonylag ritkán fordulnak elő paradigmatikus 

fordulatok. Nem véletlenül. A módszerek ugyanis már egy adott ontologikai háttérrel 

rendelkező szemléletmód függvényei. Ezt az ontologikai hátteret a maga egészében 

szemlélni nem könnyű feladat, mivel minden intencionális mezőben előfordulhatnak 

olyan „vakfoltok”, amelyeket aktuálisan nem észlelünk. Az igazságtapasztalat 

pontosan ezekre a vakfoltokra világít rá – nemegyszer paradigmatikus módon 

átformálva azokat a struktúrákat, amelyek lehetővé teszik a dolog gondolati, 

tapasztalati vagy szimbolikus megjelenítését. 

Ennél is megrendítőbbek azok a perspektívaváltások, amelyek egy egyént az 

önmagáról kialakított felfogás megváltoztatására késztetnek, és amelyek nem mindig 

párhuzamosak az ontikus változások ütemével. Ilyenkor az igazságnak megfelelően 

realizálódik vagy eliminálódik az az egység, amelyet a személy önmaga valóságával 

                                                 
108 A filozófia nem állítások tapasztalati igazolásával vagy cáfolatával foglalkozik, de a 

szemantikai tartalmak és logikai összefüggések pontos rögzítése sem fedi le ennek a 

gondolkodásmódnak a sajátos jellegét. Kijelentéseit mindig egy nagyobb kontextushoz 

igazítja, és arra keres választ, hogy az adott állítás – például: „a Nap körül kering a Föld” – 

miféle jelentőséget és értelmet hordoz azon egész vonatkozásában, amely az emberi 

gondolkodás és tapasztalat számára feltárul, továbbá hogy a személy léte és tevékenysége 

miként hozható összhangba az ebből következő igazsággal. 
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azonosít. Önazonosságunk azonban többnyire részleges, minthogy a személy 

közelebb vagy távolabb van attól, hogy önmaga legyen, és így az legyen, aki. Az 

időben kibontakozó törekvések lendülete az azonosság hiányából következik, 

miközben nem egészen helyénvaló „azonosságról” beszélni egy olyan esetben, 

amikor az élet dinamikája olyasmi felé halad, amely se a gondolkodás, se a valóság 

rendjében nem rendelkezik határozott alakkal, és így nem teljesen elgondolható vagy 

valóságos. Részben egy olyan, időben kibontakozó folyamatról van szó, amely az 

embert – társadalmi szerepein, lelki élményein, gondolati tartalmain, végrehajtott 

tettein, elbeszélt történetein vagy felelősségvállalásain keresztül – önmagához 

közvetíti. Ekkor azonban magának a folyamatnak az egységéről van szó, egyfajta 

időbeli kontinuitásról, melynek során a változó emberi lét felveszi, pontosabban 

felveheti a maga határozott és személyes alakját – legyen ez az önmagáról való tudat 

ideális vagy az önmagához viszonyuló létezés reális, de mindenképp egyedülálló 

alakja.  

Ám egyetlen tárgyszerű támpont sem képes maradék nélkül biztosítani a személy 

egységes és önazonos jellegét. A szerepek, az élmények, a gondolatok, a tettek, az 

elbeszélt történetek és a felelősségvállalások többnyire elégségesek az 

önfelismeréséhez és egy felületi identifikációhoz, továbbá ahhoz, hogy a számára 

feltáruló horizontokban tájékozódni illetve másokat informálni legyen képes. De a 

szerep, amit betölt, az élmény, amit átél, a gondolat, amit gondol, a tett, amit 

végrehajt, a történet, amelyet elbeszél vagy a felelősség, amelyet vállal etc. önmaga 

ontikus azonosságának megállapítására aligha alkalmas. Igaz ez a testre, amelyet hol 

erősebb, hol gyengébb formában birtokol, és amely őt topikusan elkülöníti; az arcra, 

amelynek a vonásait örömmel vagy kényszerűen magára vonatkoztatja; a vágyakra, 

amelyek őt ellenállhatatlanul ismét csak egy másik irányába vonzzák; az 

eseményekre, amelyek olykor a receptivitás szélső határán történnek vele, és 

amelyeket ilyen vagy olyan formában elviselni kényszerül etc.; és egyáltalán 

mindenféle aktusra, amelyek egy sajátosan egyedi jelleget hordozó kiindulóponttá 
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sűrűsödő centrumot mutatnak fel, vagy adott esetben egy ilyen centrális súly létére 

engednek következtetni. A személy nem-tárgyias jellegű centrális súlypontjának 

ontologikai rögzítése tehát azért nem áll módunkban, mivel e páratlan létdinamika – 

intencionális aktivitásán keresztül – intenzív módon ki van téve a létezés 

alakváltozását indukáló azon hatóerőknek, amelyekkel az akcesszus során egyesül. 

A személy identitásának problémája (vagyis az a kérdés: mennyiben azonos az 

ember önmagával, illetve miben áll ez az önazonosság) tulajdonképpen a személy 

valóságának függvénye; s elválaszthatatlan attól a metafizikai kérdéstől, hogy ki ő a 

maga valóságában, ki az az „önmaga”, aki az azonosíthatóság mértékét képezi. Ha 

egyedülállósága alapvető, akkor mindig a konkrét személy leírásához kell 

fordulnunk, aki azonban épp egyedisége, közölhetetlen és dinamikus volta okán válik 

megközelíthetetlenné. Aporetikus helyzet ez, de mégsem teszi lehetetlenné azokat a 

gondolati utakat, amelyek a lényeges jegyek azonosításán keresztül vezetnek el a 

személy metafizikai lényegének meghatározásához, vagy legalábbis 

ontodinamikájának megértéséhez. Ellenkező esetben azt kellene feltételeznünk, hogy 

a gondolkodó és tapasztaló ember nem képes a valóság megközelítésére, ezen belül 

annak a valóságnak a megközelítésére, aki ő maga. Ugyanakkor a személyfogalom 

hagyományos definícióinak pontos elemzése nélkül is látható, egyáltalán nem 

világos, miben is áll az a magasabb rendű ontologikai egység, amely a személy létének 

integritását biztosítja, és amely egyben képes magába fogadni e valóság egészét.109  

                                                 
109 A nyugati gondolkodás hagyományában, elsősorban Boethius (480–525/6) 

meghatározásán keresztül – „persona est naturae rationabilis individua substantia” (Contra 

Eutychen et Nestorium, cap. 3,74) –, a személyes lét három fő meghatározó eleme: a 

szubsztancialitás, az individualitás és a racionalitás. A fogalom antik és koraközépkori 

történetéhez lásd MANFRED FUHRMANN: „Person. I.”. In Joachim Ritter–Karlfried Gründer–

Gottfried Gabriel (hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 7. Basel, 1989, 

Schwabe Verlag. 269–283. 
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A személy a létezés egy különleges módja; olyan gazdagon tárul fel előtte a 

mindenség mind horizontális, mind vertikális irányban, hogy számára a 

tulajdonképpeni lét egységesíthetetlen és integrálhatatlan „alakzattá szerveződik”. E 

leírás azonban két okból sem egészen pontos: (α) nem egy szigorúan 

körülhatárolható interioritáson belül zajló, immanens strukturálódási folyamatról 

van szó, hanem az aktusélet és a valóság akcesszusáról, amelynek során e valóság 

nem-tárgyias volta viszonylagossá tesz vagy leépít minden olyan kategoriális sémát és 

tapasztalati hátteret, amely a világhoz/önmagához történő közeledése során a 

személy rendelkezésére állna – azaz a valóság a maga közvetlenségében haladja meg az 

ember felfelfogó- és befogadóképességét (ontikus transzcendencia); (β) másrészt az 

efféle események ontodinamikai jelleggel bírnak, azaz a létezés rendjét megrajzoló 

ontologikai határokat rendezik át, és ezzel nemcsak a személy mentális, de ontikus 

sátusára is kihatnak; aki időről időre áttör ezeken az ontologikai választóvonalakon.  

A perszonális lét tehát transzformatív jellegű. E folyamat alapja a valóság nem-

tárgyias jellegű rétegébe nyúlik vissza, és a személyt épp a konkrét akcesszus során 

indukálódó hatások formálják. Egy olyan centrálisan sűrűsödő és vektoriálisan 

szóródó dinamikáról van szó, amelynek irányát és jellegét az intencionális 

vonatkozások támpontjai határozzák meg. E transzformatív jelleg egyenesen arányos 

a létezés dinamikájának intenzitásával és ágenciájával. Minél fokozottabb 

nyitottsággal fordul az aktusok alanya a tárgyi póluson megjelenő felé, annál 

erőteljesebb ontodinamikai (illetve tulajdonképpen heterogenetikus) hatások alá 

kerül, és annál inkább kirajzolódik előtte a korábban említett differencia „önmagán” 

belül is. Bizonyos pillanatokban e létezést és ágenciát a sajátjának érzi vagy gondolja, 

máskor azonban olyan külsődleges, esetleges vagy idegen mozzanatnak, amelytől 

szabadulni szeretne. 

Ezért a személy létét „benső” törések tagolják. Többnyire áthidaló megoldásokkal él, 

és visszahátrál a létezés elviselhető, élhető és egységesnek képzelt formáihoz; azokhoz 

a formákhoz, amelyek eltakarják előle a törések vonalát. A határhelyzetek és az 
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elmélyült pillanatok azonban – például amikor önmagával kerül szembe vagy 

önmagát hagyja el – feltárhatják előtte e szakadásokat, és azt az igazságot, hogy a 

személy lényegében és egyidejűleg „többes”. Nem arról van szó, hogy egyetlen emberi 

valóságban több személy létezne, hanem arról, hogy a létezés személynek nevezett 

dinamikájához alapvető módon hozzá van rendelve egy olyan, általunk hasadásnak 

nevezett jelenség, amely kizárja, hogy a személy létét integrált vagy osztatlan 

egységként szemléljük. Ez az egyedülálló valóság tulajdonképpen transzcendálja 

létének szubsztanciális, individuális vagy identikus jellegét.110 Olyan aktivitás 

centruma, amely arra irányul, hogy különböző lehetséges módokon önmaga 

létezésébe integrálja a másikat – legfőképp azáltal, hogy felelősséget és áldozatot 

vállal érte. A realitáshoz és a másikhoz vezető út azonban – amelyet mindig konkrét 

tevékenységek, élmények, találkozások és igazságtapasztalatok sora közvetít – 

töréspontokat képez ebben a háttérben, de éppen ezek a törésvonalak rajzolják meg a 

személyesség egyedülálló dinamikáját: „a lélek arcát”.  

A lét sokféleségének és dinamikájának reális tapasztalatából kiinduló filozófiai 

gondolkodás fenntartásokkal viszonyul a lét egységének állításához, ami egyidejűleg 

megnyitja egy olyan gondolkodásmód lehetőségét, amelynek segítségével, statikus 

ontologikai állandók nélkül, pontosabban, de legalábbis egy új perspektívából tudjuk 

leírni a létezők változásának és egymásba hatásának – más szóval: perichorésisének 

(ógörög περιχορεύω igéből; eredetileg körtáncot jár) – íveit. Ezt a létezés 

transzformációjának leírását célzó megközelítést perichoretikus metafizikának 

nevezzük. Előfordulhat tehát, hogy a személy azonosságának születése egy olyan 

pillanatba sűrűsödik, amelynek gyönyörűsége és fájdalma egyaránt végtelennek 

tűnik, bárki is várja őt ebben a pillanatban, vagy bárhová is sodorja őt a történések 

lendülete egy olyan „valóságnak” nevezett közegben, amelynek nem-tárgyias 

mélysége és gazdagsága – afféle hérakleitoszi folyamként – kimeríthetetlen 

                                                 
110 Ezen a ponton a testi lét jellegzetességeiből következő analógiák (definitív határok, 

numerikus és organikus egység etc.) felmondják a szolgálatot. 
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tapasztalati hátteret és közeget biztosít e különleges dinamika számára. Idővel 

azonban a személy és a valóság egymásbahatása elérheti azt a küszöbértéket, ahol az 

emberi tevékenység ható- és befogadóképessége – morális vonatkozásban: a donatív 

és a receptív aktusok között fennálló differencia – már megkülönböztethetetlen 

módon egyesül. 

Természetesen lehetőségünk van arra, hogy a személy eidetikáját egy elvont és 

általános leírás keretein belül fogalmazzuk meg. Másrészt azonban: ha a személy 

súlypontja éppen mindenki mástól különböző egyediségéből és aktuséletéből 

következik, akkor a személy fenomenológiai megközelítésére minden esetben 

kizárólag egy adott személy (illetve bizonyos személyek) révén nyílik lehetőség. Ez a 

megközelítés egyben morális felelősséget is implikál, azaz a közeledő személyt egy 

egészen más perspektíva felvételére kötelezi. Egyedül ezen a módon kaphatunk 

betekintést abba a rejtett összefüggésbe, amely az adott személy aktusélete, az általa 

intendált valóságtartomány ellenállása és az így generálódó proximális mező 

hatásközvetítése között fennáll.  

Ekkor azonban maga a fenomenológia is, hűen a filozófia eredendő intenciójához, 

egy adott személy életének programját és módját meghatározó szemléletmóddá 

transzformálódik – rögzíthető identitás nélkül, de mégiscsak elkötelezetten, hiszen az 

ember morális vonatkozásban nem teheti meg, hogy ne ismerje el az általa 

megközelített vagy a hozzá közeledő második személy valóságát, bárki is lakozzon e 

valóság metafizikai hátterében. 
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IV. ÖSSZEFOGLALÁS:  
SZEMÉLY ÉS VALÓSÁG 

 
 

 

 

 

„[M]ert a kimondhatatlan az, ami  

mindennél jobban megráz”.111 

MOLNÁR ANTAL 

 

Ahogy láttuk, a gondolkodó és tevékeny ember valósághoz fűződő viszonya igen 

különleges: úgymond a létezők térében áll, azokra egyszersmind kívülről tekint rá, de 

amelyeket ezenfelül differenciált módon meg is kell közelítenie. Az intencionális 

élménymező nem egyszerűen a valóságtapasztalat aszimbolikus közege – amely 

azután többé vagy kevésbé beilleszthető egy előzetesen adott szimbolikus keret 

tágabb kontextusába –, hanem lehetőséget ad a személy és a valóság között zajló 

hatásáramlások részleges irányítására is.  

Másrészt azonban ezek a hatásmechanizmusok a fundamentális intenciókká 

összesűrűsödő aktusokhoz rendelt intentumok/tárgyak függvényei, s ennélfogva 

meghatározzák a személy aktuséletének jellegét és ontodinamikájának irányát. Ez a 

korántsem szimmetrikus korreláció feltételezi – Θ1-nek és Π1-nek megfelelően – az 

aktusélet fundamentális intenciójának transzformatív jellegét. Amennyiben ez igaz, 

akkor a második személy megközelítéséhez az aktusélet intencióinak egy sajátos 

alakzattá kell összeállnia. A közeledés legintenzívebb – Θ2-ből és Π2-ből következő – 

formája azokhoz a gyakorlati aktusokhoz vezet vissza, amelyeket összefoglaló néven 

alternális felelősségként határoztunk meg. 

                                                 
111 MOLNÁR ANTAL: Zeneesztétika. Budapest, 1938, Szerzői Kiadás. 3. fejezet. 109. 
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Az akcesszus azonban rávilágít a létezők transzparenciájának korlátaira is, ami 

különös élességgel mutatkozik meg a személy nem-tárgyias jellege esetén. Az emberi 

aktusélet talán legnagyobb teljesítménye, hogy képes a létezők transzcendenciájának 

és transzparenciafokának az észlelésére, ami behatárolja ugyan a megismerés 

lehetőségeit, de mind ontodinamikailag, mind az aktusélet vonatkozásában 

meghatározó a személy számára:  

(α) aki ezáltal olyan ontikus hatás alá kerül, amely egy transzcendens ágenciához 

vezet vissza;  

(β) és akinek a közeledéssel párhuzamosan lehetősége nyílik a valóság 

mirabilitásának az észlelésére, továbbá  

(γ) annak felismerésére, hogy hol és ki mellett van az ő személyes helye az így 

feltáruló valóságon belül.  

Az egzakt kategóriákkal dolgozó leírások transzparens világa ugyan kevésbé képes a 

valóság e mélyrétegének kifejezésére, ami azonban nem változtat azon a tényen, hogy 

a valóságtapasztalat legfontosabb integráló eleméről van szó, amely még a személy 

morális felelősségének gyakorlatában is tetten érhető, és amely a személyek 

közeledésének és találkozásának egyik legelemibb és -mélyebb formája. 
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ABSZTRAKT 

 

A perszonalista filozófia középpontjában a személy, a személyközi viszonyok 

minősége és azok genezise áll. Értekezésemben elsősorban e hagyomány kérdéseihez 

kötődöm, és egy olyan fenomenológiailag leírható felelősségetikai szemléletmód 

kidolgozására teszek kísérletet, amelynek antropológiai hátterében a másikra 

irányuló figyelem – más néven: intentio fundamentalis – áll. Egy olyan kivételes 

transzformatív képesség és aktivitás, amely magára a valóságra irányul, és amely a 

személyt a lét ontodinamikai és ontologikai rétegének feszültségébe állítja. Ezáltal, ha 

más módon is, de újra visszanyerhető az a realitás-dimenzió, amely az újkori filozófia 

antropológiai/episztemológiai fordulata óta egyre nehezebben megközelíthető. 

Első tézisem szerint a személy teoretikus és gyakorlati aktusai egységes és kétpólusú 

intencionális mezőben zajlanak. Ennek alanyi pólusát a személy intencionális 

dinamizmusa képviseli; míg tárgyi pólusán bármely olyan fenomén megjelenhet, 

amelyre ez a dinamika vektoriálisan irányul. Minthogy az aktusok szintézise révén 

keletkező fundamentális intenció szabadon transzponálható, döntően meghatározza 

azt, hogy a személy milyen tájékozódási pontokhoz és miként rendeli hozzá az élete 

dinamikáját. Ez ugyanakkor visszahat arra a háttérben álló ontikus közegre, amelyből 

kiindul, és hatást gyakorol arra a fenoménre, amelyre irányul. Más szóval: a 

fundamentális intenció transzformatív jellegű. Ez az intencionális dinamika újabb és 

újabb transzformációkon megy keresztül, következésképpen fontos szerepe van a 

felelősségi viszony kialakulásában. 

Második tézisem szerint a felelősség egy sajátos transzformatív viszony. Minél 

személyesebb dinamikával rendelkező jelenséggel találkozunk, annál inkább a 

fundamentális intenció felelősséggé transzponált formája képes a tárgyi póluson 

feltűnő másik adekvát megközelítésére. A felelősségi-viszony fennállása a személy 

intencionális dinamikájáról és a személyek intencionális mezőjének transzformatív 
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jellegéről tanúskodik; lehetővé teszi az idegen alter második személlyé történő 

transzformációját, továbbá a második személyre vonatkozó alapvető figyelem morális 

nézőponttá történő transzformációját. Az első személynek a második személyre 

irányuló személyes – és feltétlen, de nem végtelen – felelőssége azért lehet bármely 

morális vonatkozással rendelkező jelenség és viszony alapja, minthogy egyedül az 

elkötelezett perszonális viszonyra jellemző proximális mezőben képződik olyan 

élményszerű-tapasztalati horizont, amely az első személy számára megteremtheti a 

nézőpontváltás reális feltételeit. Ezt az aszimmetrikus, a reciprocitáson túlmutató és a 

proximális mezőben érvényesülő felelősségtípust alternális felelősségnek nevezem. 
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ABSTRACT  

 

The personalist philosophy focuses on the person, the quality of interpersonal 

relations and their genesis. In my thesis I am primarily connected to the questions of 

this tradition and attempt to elaborate a phenomenologically describable approach to 

the ethic of responsibility with its anthropological background rooted in attention to 

the other – in other words: intentio fundamentalis. An exceptional transformative 

ability and activity that penetrates into the reality itself and that places the person 

into the tension of ontodynamical and ontological strata of being. Thus, even though 

in other ways, the dimension of realness whose approach has become more and more 

difficult since the anthropological/epistemological turn of modern philosophy can be 

recovered.  

According to my first proposition the person’s theoretical and practical acts take 

place in a unitary, bipolar intentional field. Its subjective pole is represented by the 

intentional dynamism of the person. On the other hand any phenomena may appear 

on its objective pole that this dynamics is vectorially aimed at. Because the 

fundamental intention originated in the synthesis of the acts freely can be 

transposed, this is foundational to the person’s orientations, the manner of these 

orientations and through this his or her life dynamics. At the same time this process 

reacts to those underlying ontic medium from which it sets out and has an effect on 

those phenomena toward which it is directed. With an other word: the fundamental 

intention has a transformative nature. This intentional dynamics goes through newer 

and newer transformations and consequently plays an important role in the 

formation of the responsibility-relation. 

According to my second proposition the responsibility is a specific transformative 

relation. The more personal phenomenon we meet, the more the form of the 

fundamental intention transformed into responsibility is capable of approaching 
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adequately the other appearing on the objetive pole. The subsistence of the 

responsibility relation gives evidence of the person’s intentional dynamics and of 

transformative character of the persons’ intentional fields. This makes it possible to 

transform the strange alter into second person and furthermore to transform the 

fundamental intention directing to the second person into moral point of view. The 

reason for the first person’s personal – and unconditional but not infinite –

responsibility directing to the second person can be the basis for any phenomena and 

relation of moral importance is that it is generally in the proximal field of the 

committed personal relations can be formed such an experiential horizon that can 

create the real conditions of the change of perspective for the first person. I call this 

asymmetrical type of responsibility beyond reciprocity and within the territory of the 

proximal field alternal responsibility. 
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