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Gyöngyinek





Elõszó

E kötetbe foglalt tanulmányok akár egy egységes
könyv fejezeteiként is olvashatók. Bár a bennük meg-
fogalmazódó kérdésfeltevések, filozófiai fejtegetések
és válaszkeresések látszólag különféle témákhoz kap-
csolódnak, mégis egy közös pontban találkoznak, ott,
ahol éppen minket érintenek, a mindennapi életprob-
lémáink körül forgó gondjainkkal és gondolatainkkal.

A mai világban az egyes emberek által követett
életutak gyakorta kívülrõl, „felülrõl” kijelöltek, meg-
tervezettek, intézményesen megformált elveket, célo-
kat, elvárásokat követnek, különféle univerzális igé-
nyû és érvényû szabályozásoknak alárendeltek. E be-
szabályozott élethelyzetekben felmerülõ kérdésekbe
azonban az aktuális tapasztalatokra (oda)figyelõ filozó-
fiai vizsgálódások minduntalan beleütköznek. Az itt ol-
vasható írások is ilyen kérdések köré szervezõdnek:
Milyen viszonyban áll az „élet” és a „saját” egymással,
amikor a saját életünkrõl van szó? Milyen szerepe
van az intézményeknek az életünkben, s meghaladha-
tók-e a merev intézményi-hatalmi struktúrák az
intézményköziség irányában? Milyen szemléletváltási
esélyeket hordoz a játék tapasztalata? Milyen várat-
lan fordulatokat és meglepetéseket tartogatnak szá-
munkra az idegenekkel való találkozások? Miként 
tekinthetünk az európai létformánk lehetõségfelté-
teleire? Melyek manapság az elismerés, a felelõsség, 
a szabad, autentikus emberi létezés valós feltételei?
Hogyan válthat át az életproblémáinkra összpontosító
gondolkodás a gondozás és gondoskodás gyakorlati
feladatainak a felvállalására? Milyen lehetõségek
nyílnak manapság az életgyakorlatunk megváltozta-
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tására? Kiválthatnak-e a jelenlegi válságtapasztalatok
valamiféle új életviteli beállítódást? Milyen válaszle-
hetõségek irányába mutatnak e kérdésekkel kapcso-
latban az ontológiai, etikai, fenomenológiai, herme-
neutikai vizsgálódások?

A mai gyors ütemû változások, az elõreláthatatla-
nul bekövetkezõ események, a megkerülhetetlen új-
donságok állandóan próbára teszik a meglévõ tapasz-
talatainkat, provokálják a megértési képességeinket,
felfokozzák a megfogható válaszok hiányából származó
bizonytalanságérzetünket, kimozdítanak a megszo-
kott szellemi és érzelmi konfortunkból. Egy-egy új,
meglepõ jelenség kapcsán mind gyakrabban támad 
az a benyomásunk, hogy nem értjük, mi történik.
Ilyenkor hajlamosak vagyunk a valós okok szándékos
elrejtésére, a média általi félrevezetésre, a politikum
általi manipulációra gyanakodni, ahelyett, hogy a sa-
ját megértõ képességeink és lehetõségeink iránt tá-
madnának némi kétségeink. Így többnyire homály-
ban marad elõttünk, hogy a váratlan és megdöbbentõ
fordulatokat maguk a valós események és jelenségek
idézik elõ, mivelhogy nem úgy történnek, mint az-
elõtt: kimozdulnak a korábbi létösszefüggésekbõl,
szembekerülnek az addigi meghatározottságaikkal,
kifordulnak önmagukból, s a kiszámíthatatlanságig
menõen egyedi jellemzõket öltenek magukra. Ilyen
körülmények között csõdöt mondanak velük kapcso-
latban az elõzetes tapasztalataink, összezavarodik 
a tájékozódási képességünk és az értékrendünk, fel-
függesztõdnek az elsajátított ítéleteink, elõítéleteink,
elégteleneknek bizonyulnak a korábbi, bejáratott ma-
gyarázati sémáink és megértési erõfeszítéseink.

A köznapi gondolkodásunk sokszor beszûkülõ,
egysíkúvá váló, a mélyebb és tágabb összefüggéseket
olykor elfedõ megközelítési módjaival szemben filo-
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zófiai perspektívában a másik oldalukról, a rejtettebb
összefüggések és a lényegibb szempontok irányából is
megvilágíthatókká válnak a dolgok és a tapasztalatok.
Ott, ahol a mindennapi értelmünk megértési erõfeszí-
tései akadályokba ütköznek, látszólag értelmetlensé-
gekkel szembesülnek, konkrét válaszkeresések helyett
töprengõ tanácstalanságba merülnek, a filozófiai
gondolkodás elõfeltevéseket rekonstruál, mélyebb
összefüggéseket tár fel, helyes kérdésfeltevésekre tö-
rekszik, s mindeközben gyakorta feloldhatatlan el-
lentmondásokra, paradoxonokra bukkan.

A kötet írásaiban vizsgált jelenségek – a gyakorlati
életvitel, a válság, az intézmény, a játék, a felelõsség,
az idegen, az európai létforma, az etika feladatkörei –
paradox (alap)természete a szisztematikus és elmé-
lyült filozófiai gondolkodás számára olyan provokatív
értelmi tapasztalatokat kínál, amelyek megállítják
maguknál a gondolkodást, kizökkentik a jól bejáratott
sémáiból, új szempontok szerinti belegondolásra kész-
tetik. Az így keletkezõ gondolatkísérletek önreflexív
dimenzióban mozognak: önmaga felé fordítják az ér-
telmünket, a saját határaival is szembesítik, miköz-
ben továbblépésre, a kérdezés új útjainak és horizont-
jainak a megnyitására ösztönözik.

A mai tapasztalatok szintjén, úgy tûnik, egyre fo-
kozottabb szükség van az önreflexióra. A modernitás
folytán a gondolkodásmódunkba és a gyakorlati ma-
gatartásunkba egyaránt beidegzõdött szubjektum-
centrikus szemlélet foglyaiként hajlamosak vagyunk
kívül helyezni magunkat a körülöttünk, sõt velünk
megtörténõ eseményeken. Ez az el-vonatkoztató hoz-
záállás az önreflexió elgyengülésével, egyre gyakoribb
kimaradásával társul. A mai tapasztalatok újszerûsé-
ge viszont leginkább abban érhetõ tetten, hogy éppen
az értintettségünket, bevontságunkat, az események-
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ben való benne állásunkat aktivizálják, s ily módon
óhatatlanul önreflexióra is késztetnek.

Nem véletlen, hogy a kortárs filozófiai elgondolá-
sok a szubjektumcentrikus pozíció fellazításával, le-
bontásával kísérleteznek. Sokan hajlamosak ebbe az
emberi én, egyéniség, identitás szétszóródásának és
önelvesztésének a jeleit belelátni. Holott ebben az
esetben sem történik más, mint az, hogy egy újabb
módon igazolódik be a filozófia mindenkori feladat-
vállalása: a filozófiai vizsgálódások ma sem vonhatják
ki magukat a változásnak kitett tapasztalatok és a be-
lõlük fakadó új kérdések horizontjából. A hagyomá-
nyos szubjektumcentrizmus elégtelenségeinek a kri-
tikai feltárása és határainak a megvonása korántsem
jelenti az önmagunk elvesztésén való munkálkodást.
E tekintetben a filozófiai erõfeszítések inkább arra
ösztönöznek, hogy a lerögzült, a történelmileg és kul-
turálisan kialakult és bejáratott sémák mellett pró-
báljunk más irányokból is önmagunkra tekintetni,
egy olyan, folyamatos megújulásra képes értelmezési
és megértési horizontban, amelybe velünk együtt be-
lefér a másik, az idegen, az „egészen más” is.

A különféle alkalmakhoz kötõdõ, de egymástól
mégsem túl távoli idõpontokban keletkezett tanulmá-
nyok, legyen szó bennük akár a válságtapasztalataink-
ról, az intézményekhez való viszonyainkról, az erkölcsi
problémáinkról, az idegenekkel való találkozásainkról,
az európai léthelyzetünk ellentmondásairól, valójá-
ban egyazon gondolati körben mozognak. Az egyes
kérdésfeltevések elõrenyúlnak, visszatérnek, más-
más irányokban lendülnek ki, miközben oly módon
erõsítik egymást, hogy értelmüket mindenkor az
egészre való tekintettel (is) jelenítik meg. Az „egész”
ez esetben sem más, mint mi magunk és a saját éle-
tünk a mai világban szerzett tapasztalataink hálójá-
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ban, melynek értelemösszefüggéseiben egyre nehe-
zebbnek tûnik eligazodni, s egyre kihívóbban tevõdik
fel a kérdés, hogy lehet-e másként (is) élni.

A paradoxonokkal való értelmi szembesülés nem
marad meg a pusztán logikai, spekulatív vizsgálódás
szintjén, mivel kimozdít a töprengések üresjárataiból
és gyakorlati értelemben is választás elé állít. Ha a pa-
radoxon erõterén kívül helyezkedve, kitartóan és
megrögzötten csak az egyik oldalra állunk, akkor szá-
míthatunk rá, hogy saját léthelyzetünk paradox ter-
mészete önnön csapdájába ejt, és nem enged onnan
(ki)szabadulni. Gyakorlati értelemben viszont a para-
doxonok igazi produktivitása abban nyilvánul meg,
hogy – a belsõ erõterükön belül helyezkedve – az el-
valótlanuló oldalról mindig átlendítenek az újraléte-
sülõ lehetõségek irányába. Ebbõl táplálkozik a fordu-
lat, a váltás és az átváltozás folyamatosan megújuló/
megújító ereje. Ehhez viszont ránk is szükség van, a
cselekvés köztes terébe helyezkedésünkre és tevékeny
részvételünkre. A paradoxonokkal való szembesülés
ily módon ráébreszt arra, hogy a megértés érdekében
magunknak is meg kell tennünk a saját erõfeszítése-
inket, változtatnunk kell a saját szemlélet- és gondol-
kodásmódunkon, tágabb értelemben az egész addigi
beállítódásunkon. Egyszóval: az emberileg legnehezeb-
bet igényli tõlünk, mivelhogy az önmagunkból való
kimozdulásra és váltásra/változtatásra ösztönöz.

A kötetben követhetõ vizsgálódások nem állapod-
nak meg pusztán paradoxonok boncolgatásánál, hanem
valójában egy, a saját létmódunkat belülrõl szervezõ
és átfogó paradoxon aktivizálásán munkálkodnak. Az
idegen létmódja kapcsán felmerülõ kérdés, hogy az,
ami az egyik irányból tekintve kevesebbnek bizonyul,
hogyan lehet több, miként eredményezhet gyarapo-
dást egy másik nézõpont horizontjában, nem kimon-
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dottan az idegen sajátosan ontológiai paradoxonát je-
leníti meg. Ennél jóval több és átfogóbb, mivel ebbe
mi magunk is beletartozunk. Az, ami a megszokott,
megállapodott, bejáratott életformáink, a hozzájuk
kötõdõ ítéleteink és elõítéleteink felõl szemlélve 
lebomlásnak és (ön)elvesztésnek tûnik, a szükségessé
váló szemlélet- és beállítódás-váltás perspektívájában
új kibontakozási iránynak, önmagunk újraépítési le-
hetõségének, a részesedés és a részvétel aktív, létgya-
rapító folyamatának mutatkozik.

Az egyes tanulmányok gondolatmeneteinek a ki-
munkálása óhatatlanul magán viseli az itt felmerülõ
kérdések kétségkívül személyes tapasztalatokat is
mozgósító, de ugyanakkor a tágabb értelemösszefüg-
gésekre is kitekintõ irányultságát, hermeneutikai és
gyakorlati filozófiai relevanciáját. Sohasem elég csak
önmagukban és önmagunkra való tekintettel vizsgál-
ni ezeket a kérdéseket, hanem mindig az arra való vá-
laszkeresés igényével is, hogy miképpen kell élnünk?
Ez utóbbi vonatkozásában viszont elégséges, ha mi
magunk csak kérdezõk maradunk.

Kolozsvár, 2016. március-augusztus
Veress Károly
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A saját életet élni

1.

Axel Honneth az elismerés és megvetés viszonyá-
nak a tárgyalása során a „kölcsönös elismerés” nor-
matív koncepciójára támaszkodik. Mindennapi
nyelvhasználatunkban magától értetõdõnek tûnik,
hogy „az emberi integritás rejtett módon más szubjek-
tumok egyetértésébõl és elismerésébõl táplálkozik”.1

A megvetés tapasztalata leginkább ama három elis-
merési minta – a szeretet, a jog, a szolidaritás – vala-
melyikének a sérülésével függ össze, gyakorlatilag 
azzal, hogy nem teljesül az egyén arra irányuló „inter-
szubjektív várakozása”, hogy a társadalom többi tag-
jától megkapja a szükséges érzelmi támogatást,
egyenjogúsága és morális kompetenciája garanciáit,
az együttérzõ bátorítást.2

Honneth felfogása szerint a morál „azoknak a be-
állítottságoknak az összessége, melyeket kölcsönösen
el kell sajátítanunk ahhoz, hogy együtt biztosítani
tudjuk személyes identitásunk feltételeit”.3 A „morális
beállítottságok” összefüggnek „az elismerés gyakorla-
tával”. Az „önmagunkhoz fûzõdõ gyakorlati viszony”
elsõ pillanattól kezdve „más emberek igenlésére és tá-
mogatására szorul”.4 Az igenlés és a támogatás az ön-
magunkhoz fûzõdõ gyakorlati viszony elsõ szintjén az
egyén iránti „feltétel nélküli törõdés”, „gondoskodás”
vagy „szeretet”, a második szintjén az „univerzális
egyenlõség elismerése”, a harmadik szintjén pedig a
személyiségünk iránti „különös nagyrabecsülés”,
„szolidaritás”, „lojalitás” formájában valósul meg.5
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Honneth elgondolása az individuum önrendelke-
zésének, a személy autonómiájának a kritikájával az
emberi személyiség interszubjektivitás-szempontú
értelmezését állítja szembe. Eszerint „a szubjektum
decentralizációjának nem kell az autonómia eszméjé-
nek föladásához vezetnie, hanem ez az eszme maga is
decentralizálásra szorul”.6 Az autonóm személyiség
és életvezetés klasszikus ideáljához képest az autonó-
mia mindhárom síkján – a belsõ természethez, a saját
élet egészéhez, a társadalmi világhoz fûzõdõ viszony
dimenzióiban – Honneth „módszeres gyengítéseket”
javasol: az emberi hajlamok/szükségletek racionális
uralása helyett a szükségletek nyelvi artikulációs ké-
pességét, az élettörténeti konzisztencia helyett az élet
narratív koherenciájának képzetét, az eszmékhez/el-
vekhez való igazodás helyett az összefüggések iránti
morális érzékenységet javasolja. Meglátása szerint –
hangsúlyozza – „erre a három képességre csak az elis-
merés útján lehet szert tenni”.7 Az autonóm személyi-
ség „egyszerre képes a szükségletek kreatív feltárására,
élete egészének etikailag reflektált bemutatására és az
univerzális normák, összefüggések iránti érzékenység
alkalmazására”.8

Bármennyire is meggyõzõen hasson az emberi-
személyi autonómia klasszikus, szubjektumcentrikus
modelljének egy gyengített interszubjektivitás-
centrikus modellel való honneth-i felcserélése, nem
térhetünk ki néhány ide kívánkozó kritikai észrevétel
megtétele elõl. A „gyengítés” lényege elsõsorban ab-
ban áll, hogy az emberi önrendelkezésbe bevonja a
mások általi elismerés elvét, azaz az emberi önrendel-
kezés belsõ meghatározottságát az elismerés kívülrõl
történõ meghatározásával cseréli fel. Ezzel egyúttal
arra tesz kísérletet, hogy többé-kevésbé sikeresen el-
hárítsa a centrális szubjektum radikális destruálására
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és dekonstruálására irányuló törekvéseket, s az embe-
ri-személyi autonómia magját képezõ szubjektumot
átmentse egy gyengébb hiposztázisába. E gyengítés
akár a honneth-i felfogás erõsségének is minõsülhet-
ne, ha nem rejtene magában egy valós és kikerülhe-
tetlen gyengeséget: azt, hogy Honneth az egyén valós,
megélt életének az autonóm minõségét kívülrõl ka-
pott hatásösszefüggések erõterébe helyezi. Ezáltal azt
a benyomást kelti, hogy az egyén morális autonómiá-
jának a forrása és alapja a mások moralitása, ami egy
morálisan korrekt interszubjektív-intézményi-társa-
dalmi-hatalmi környezet hatásösszefüggéseibõl táplál-
kozik, oly módon, hogy ezek minden szinten áthalad-
nak a kommunikáción. Egy ilyen beállítódás valójában
fenntartja és tovább táplálja azt az illúziót, miszerint 
a saját élet ilyen külsõdleges normatív, intézményi és
kommunikatív lehetõségfeltételek – instrumentális és
kommunikatív ész(elvek) – technikai alkalmazása és ér-
vényesítése révén megformálható és felépíthetõ.

Az a meglátás, miszerint az „önmagunkhoz fûzõdõ
gyakorlati viszony” „elsõ pillanattól kezdve más em-
berek igenlésére és támogatására szorul”, szükség-
képpen a gyakorlati viszonyulás magatartásbeli, in-
tézményi-adminisztratív, hatalmi és kommunikációs
technikái felé mutat. Az egyén a saját életét a mások
hozzá való viszonyának/viszonyulásának interszubjektív
környezetébe kihelyezve, és e viszonyulás kommuni-
kációs közegein átszûrve, mások szeretetére hagyat-
kozva, az iránta való elismerésre támaszkodva éli. Itt
nyilvánvalóan és elkerülhetetlenül felmerül egy kér-
dés: Ahhoz, hogy másoktól igenlést és támogatást kap-
junk, másoknak képeseknek kell lenniük erre, továb-
bá módjukban kell hogy álljon a megadás lehetõsége,
és indíttatásuk is kell hogy legyen erre. Honnan nye-
rik mások ezt a képességet és indíttatást, s miként

15



képzõdnek ezek gyakorlásának a lehetõségfeltételei?
Ugyanis, ha mindenki rendelkezik az elismerés gya-
korlásának képességével és lehetõségeivel, akkor
vagy én is rendelkezem ezekkel, s ebben az ideális és
univerzális érvényû helyzetben a saját élet már nem
kérdés, vagy valamilyen sajátos oknál fogva egyedül
én nem rendelkezem ezekkel, s akkor a mások morali-
tására való rászorultságom, ráutaltságom voltaképpen
speciális kezelést igényel. Vagy amennyiben arról van
szó, hogy mások is hozzám hasonlóak, akkor hogyan
lehetséges, hogy az elismerésükre támaszkodjam, mi-
közben õk maguk is mások elismerésére (többek közt
az én elismerésemre) szorulnak? 

Amennyiben komolyan vesszük ezt az állapotot –
ami a mindennapi tapasztalatunkkal és emberi ön-
szemléletünkkel/önértelmezésünkkel mégiscsak a
leginkább egybevág –, akkor a mások általi elismerés
csak univerzális(nak tételezett) feltételek absztrakt
összefüggésrendszereként jön számításba, ami sem
az önmagunkhoz fûzõdõ gyakorlati viszony alapter-
mészetével, sem az interszubjektivitás valós lényegé-
vel nem vág össze.

2.

Mindennapi életünkben gyakorta találkozunk 
arra utaló észrevételekkel, megállapításokkal, hogy
valaki nem a saját életét éli. Az ember önmagának is
gyakran felteszi a kérdést, fõleg kritikus élethelyze-
tekben: Vajon a saját életemet élem-e? Ha pedig hu-
zamosabb ideig rosszul mennek a dolgok, akkor haj-
lamos egyenesen megállapítani: Nem élem a saját
életemet. Az ilyen sommás megállapításokat általá-
ban belátások, számvetések, fogadkozások, tervezge-
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tések követik: változtatnom kell, változtatni fogok az
életvitelemen, újra fogom szervezni az eddigi élete-
met. Ritkábban tesszük fel viszont a kérdést, hogy
miben áll egy ilyen változtatásnak a lényege. Amikor
mégis felmerül, igyekszünk többnyire a körülmé-
nyekre gondolni, azok megváltoztatására. Kevésbé
gondolunk arra, hogy nekünk magunknak kell meg-
változnunk. Nem tudatosul kellõ világossággal, hogy
a saját élet történései úgy tartoznak hozzánk, hogy
azok éppen mi magunk vagyunk.

E tapasztalat lényege az európai modernitás szel-
lemiségében az elidegenedés gondolataként rögzült.
A különféle elidegenedés-koncepciók a szubjektum–
objektum viszony megkettõzõ jellegén alapulnak. E
szemléleti hagyomány horizontjában a szubjektíve
megélt életrõl eleve leválasztódik és eltárgyiasítódik
az, ami önmagában is eltárgyiasul: az élet tárgyiasult
és idegen létszféraként állítódik szembe azzal, akinek
az élete. 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak a
diktatúrák, az elnyomó totalitárius rezsimek körül-
ményei közepette rajzolódnak ki azok az államilag,
hatalmilag szigorúan betervezett életutak, amelyeket
az alávetett individuumoknak a kijelölt célokra és az
elõírt szabályokra való tekintettel be kell teljesíteni-
ük, anélkül, hogy tényleges beleszólásuk lehetne az
életük alakulásába. Valójában ez az állapot jóval túl-
terjed a történelmileg behatárolható, ún. „létezõ” tota-
litárius rezsimek hatókörén. A modern társadalmak
végsõkig intézményesített és globalizált szabályrend-
szerei átfogó és lényegi módon határozzák meg az
egyes embereknek a saját életükhöz való eltárgyia-
sult-elidegenült viszonyát. Éppen az elismerés és
megvetés konkrét társadalmi-hatalmi-intézményi-
kommunikációs tapasztalatai mutatják, hogy e szfé-
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rák formális összefüggéseiben valójában nem a saját
életünket éljük. Az egyes emberek által követett élet-
utak kívülrõl, „felülrõl” kijelöltek, megtervezettek; in-
tézményesen megformált elveket, célokat, elváráso-
kat követnek; különféle, univerzális igényû és érvé-
nyû szabályozásoknak alárendeltek. Az életvitelbeli
egyformaságok megszilárduló, lemerevedõ rendsze-
rei a különféle foglalkozási ágakhoz és jövedelem-
szintekhez, befolyási körökhöz rendelõdõ szabály- és
szokásrendszerek, ítéleti sémák, cselekvési rituálék,
értékrendek és életminták egyre elkülönültebbé és
zártabbá váló párhuzamos világaiba rekesztik be az
egyéni törekvéseket. Az általánosan (konszenzuálisan?!)
„elfogadottként” feltûnõ elvek, sémák, minták, elõíté-
letek merev rendszerekké szervezõdése, az ilyen
rendszereknek a felszín alatt meghúzódó „szilárdsá-
gából” adódó hallgatólagos tekintélye kiszorítják a
valós élettartalmakat. Az egyéni életeknek az intézmé-
nyi és kommunikációs birtokbevétele, a készen álló el-
várásoknak a rájuk szabott mérési követelményekkel
való folyamatos szembesítése, a kijelölt életutak telje-
sítési szintjének különféle felmérések révén történõ
ellenõrzése és igazolása az emberi életek feletti hata-
lomgyakorlás legrafináltabb módozatait termeli ki.
Ebben a vonatkozásban az elismerés sem más, mint
egy absztrakt eljárás, bizonyos elért eredmények beil-
lesztése egy elvont mérõrendszerbe, a „kihasználtság-
gal”, a „teljesítménnyel” stb. összefüggésben.

Meggondolandónak tûnik, hogy a diktatórikus re-
zsimekben való éléshez képest nemigen mutatkozik
itt lényeges különbség. Észlelhetõ különbség többnyi-
re csak abban áll, hogy míg a diktatúrák külsõdleges
hatalmi-repressziós eszközökkel és eljárásokkal
kényszerítik bele az emberi egyéneket a számukra ki-
jelölt életutak valamelyikébe, a liberális és demokra-
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tikus körülmények között e kényszer interiorizálódik;
az egyén saját magának diktálta célok, érdekek, elvá-
rások és követelmények teljesítése mentén illeszkedik
bele kommunikációs és manipulációs technikák ré-
vén követendõnek és általánosan elfogadottnak fel-
tüntetett norma- és mintarendszerekbe. Mindez a fel-
színen a saját, autonóm életvezetés illúzióját kelti: az
egyén saját életeként éli meg azt az életvitelt, amelyet
a globális elvárásrendszer, amelybe beleszületett, fel-
vázol számára. Valójában azonban a „saját” életébe
való egyéni beavatkozásra éppúgy nem nyílik számá-
ra lehetõség, mint a nyíltan elnyomóként feltüntetett
rendszerekben.

A kirajzolódó életutak egynemûsége, univerzális
beszabályozottsága, az életvitel technicizálása és
technologizálása közepette a „saját élet” puszta abszt-
rakciónak minõsül. A konkrét gyakorlati élethelyze-
tekben nap mint nap arra ébredünk, hogy mások élik,
illetve mi magunk mások által/számára éljük a saját
életünket. Csupán ritka, csendes pillanatainkban
szembesül a tudatunk mélyén az egymást kioltó áb-
ránd – addig „élsz” igazán, amíg valaki szeretettel
gondol rád, figyelemmel fordul oda hozzád – és a fel-
ismerés, hogy igazából nem történik „más”, mint
normatíve beszabályozott és kommunikatíve mani-
pulált (élet)technikai építkezés. A valós életet leg-
fennebb hozzáéljük a „történethez”, a narratívává
szervezõdõ (élet)technológiához.

Talán az effajta (élet)tapasztalatok eluralkodásá-
nak köszönhetõ, hogy manapság már szinte szentség-
törés számba megy a „saját életrõl” beszélni. Bár le-
het, hogy éppen ezért, nagyon aktuális is pontosan
errõl beszélni. Hiszen a különbség lényeges a magam
által élt saját életem és az életem között, amelyet má-
sok élnek. Az élet, amikor mások élik az életemet,
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mintegy leválik rólam, s a maga tárgyi mivoltában ke-
rül szembe velem, amely már csak annyiban az
„enyém”, amennyiben sikerül birtokomba vennem,
hatalmamba kerítenem. Nem más, mint egy, a megélt
élmények és gyakorlati történések körén kívül került
absztrakt egyén tárgyiasult, absztrakt élete.

Holott a modern emberi mivoltunk tapasztalat-
szerzési folyamataival kapcsolatos teoretikus belátá-
saink arra utalnak, hogy az életünk sajátja és a mi
magunk általi megélése a hozzátartozás alapvetõ vi-
szonyában áll egymással: úgy, ahogy az én tapasztala-
taimat csak magam szerezhetem meg és senki más
nem szerezheti meg helyettem, az életem sajátja is
éppen abban áll, hogy a saját életemet senki más nem
élheti helyettem.9 A saját élet éppen maga az élet, ami
nem élhetõ senki más által, csak azáltal, aki sajátként
éli. Bárki más számára csak ki-sajátított vagy el-sajá-
tított lehet.

Ebben a perspektívában A. Honneth álláspontjá-
ra visszatekintve feltevõdik a kérdés: Vajon a saját
élet nem éppen a más emberek igenlésére irányuló
képességünkben, s nem pedig a mások igenlésére va-
ló rászorultságban, ráutaltságban mutatkozik meg?
Vajon az elismerés másoktól kapott gesztusai vagy
pedig a másoknak nyújtott elismerésre való képessé-
günk a saját életünk fenntartó alapja? Vajon a saját
vonatkozásában nem inkább az „adni”, mintsem a
„kapni” a meghatározó? Mert mi magunk is voltakép-
pen kiktõl kaphatunk elismerést? Nemde csakis a sa-
ját életre képes embertársainktól.

Úgy tûnik tehát, hogy e kérdések horizontjában 
a viszony megfordul. Nem az elismerés révén válik 
lehetõvé a saját élet, hanem az életünknek éppen a
sajátjában való kifejlése révén válik lehetõvé az elis-
merés és válunk mi magunk is elismerõkké.
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3.

Elsõ megközelítésre a „saját élet” különleges szó-
összetételnek tûnik. Mit jelent ebben az összefüggés-
ben az „élet”? És mit jelent a „saját”?

Az „élet” problémájának számos megközelítési
módját ismerjük: biológiai, szellemtudományi, feno-
menológiai, egzisztenciális/fundamentálontológiai,
hermeneutikai elgondolási lehetõségeket. A „saját
élet” fogalomképzõdményben nem annyira az „élet”,
mint inkább a „saját” a problematikus, illetve az élet
és a saját lehetséges egymásra vonatkozásai, össze-
tartozási módja.

A „saját” hozzám tartozó, s bár nem velem azonos,
de tõlem nem is különválasztható. Az, ami „saját”,
eleve nem kebelezhetõ be kívülrõl, és nem is idegenít-
hetõ el; nem tulajdonszerû, nem olyasmi, ami birtok-
ba vehetõ vagy pedig elidegeníthetõ lenne. Sõt, a „sa-
ját” nem is „ami”, azaz nem valami dologszerû. Azt
mondom: Ez a ház (autó, ötlet, lábnyom stb.) a „sajá-
tom”. A saját lényege nem abban áll, hogy ezeket a
dolgokat tárgyiasítja és tulajdonítja. Az ilyenszerû
dolgok „elsajátítása” vagy „kisajátítása” e dolgoknak
nem a sajátról való leválasztását, a sajáttól való kü-
lönválasztását és attól való megfosztását jelenti (még
ha ezt jogilag így is konkretizálják), hanem éppen a
sajáttal való összetartozásuk révén lehetséges, magá-
nak a sajátnak (a saját egy szeletének, egy mozzana-
tának) a ki-sajátításaként, el-sajátításaként. Nehezen
lenne elgondolható, hogy a tõlem elsajátított kabát
vagy tudás leválasztható lenne arról a „saját”-ról,
amihez hozzátartozóként a saját kabátom vagy a sa-
ját tudásom. Ebben a „saját”-ban tartozom össze én
magam is a kabátommal, illetve a tudásommal. Mint
ahogy az el- vagy ki-sajátításuk nem a kabátomtól,
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vagy a tudásomtól foszt meg, hanem a „saját”-tól,
amelyben ezek hozzám tartoztak. Éppen a sajátom sa-
játítódik ki vagy el ezáltal, s hiába szerzek új kabátot,
vagy teszek szert újabb tudásra, ezek fedezhetik a fenn-
álló szükségletet, de nem pótolják a „saját”-ot. A sajá-
tom nem kívülrõl, hanem a „saját”-tal való hozzátarto-
zásomból jön elõ, mint ahogy én magam is, akinek ez 
a sajátja. Akkor is a sajátom marad, ha mások veszik
birtokba és rajtam kívüli célokra használják fel.

A „saját” itt tehát nem „valami” dologszerû; a „sajá-
tom”, a „saját magam” nem olyasmi, ami ezeket a dol-
gokat mint dolgokat „sajátítja”, „tulajdonítja”, mint
ahogy a „magam” sem valamiféle dologi vagy eldolo-
giasult (mi)voltában vonatkozik a „saját”-ra. A saját-
ba az ember bele van helyezve mint „természeti és
társadalmi környezetébe”.10 Ugyanakkor a „saját” né-
zõpontjából való megközelítési mód kizárja az elõ-
zetes absztrakt én-tételezést, mind szubjektív, mind
pedig transzcendentális vonatkozásban.

4.

Az „én” és a „saját” viszonya, az „én magam”, illet-
ve „saját magam” problémája a fenomenológiai elem-
zések egyik központi kérdéseként merül fel. Edmund
Husserl a Karteziánus elmélkedésekben követi nyo-
mon „a maga sajátszerûségében” konstituálódó ego
útját, aki intencionalitásának összefüggéseiben
„konstituálja maga is a tõle elválaszthatatlan, sajátsze-
rûségéhez tartozó szintetikus egységeket”.11 Husserl
egyrészt az egot „a maga sajátszerûségében”, vagyis
mint a „sajátosan az enyém”-et tételezi, mint termé-
szetesen („sajátszerûen”) adottat, másrészt viszont
mint az intencionalitásban konstituálódót. Az inten-
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cionalitásban konstituálódó ego nem egyszerûen „egy
»én magam«”, hanem „az ego tükrözõdése saját
énemben, saját »monászomban«”, vagyis az a mód,
ahogyan a sajátszerûen adott ego egyszersmind
intencionálisan irányul önmagára, s ebben – mintegy
tükröt tartva magának – (ön)konstitutíve szembesül
önmagával. Az „én magam” tehát nem egyszerûen én-
ként való adottságom, hanem önmagam tükrözõdése
is az énemben; a természetesen, sajátszerûen adott
énem ön(vissza)tükrözõdése, (ön)kifejezõdése az irá-
nyultságai-szándékoltságai mentén konstituált ön-
magában/önmagán. Az ego tehát egy jellegzetes meg-
kettõzöttséget hordoz magában: egyszerre aki/ami
vagyok, s akivé/amivé intencióim révén magamat
formálom, alakítom. „Ez a második ego viszont –
mondja Husserl – nem egyszerûen csak ott van, nem
adódik sajátszerûen, hanem alter egoként konstituá-
lódik, noha az alter egoban kifejezett »ego« én ma-
gam vagyok a magam sajátszerûségében.”12

A saját tehát az egóhoz természetszerûen hozzá-
tartozik, az alter egoban pedig kifejezõdik, mivel az
alter ego az ego sajátjaként konstituálódik. Ily módon
a fenomenológiai megközelítésben a sajátnak egy jel-
legzetes módjával, az „én magam”-ra redukált saját-
tal találkozunk. A sajátnak az „én magam”-ra történõ
redukciója együtt jár az egonak a sajátba való bezáru-
lásával, s mindenféle önmegnyitási kísérletének a sa-
játon belüli érvényesülésével. Husserl rámutat, hogy
„ebben az összefüggésben szokatlan értelemben hasz-
náljuk a redukció kifejezést, mely a transzcendentális
konstitúciómban idegenként jelentkezõ mozzanatok-
tól elvonatkoztatva visszavezet saját transzcendentá-
lis szférámhoz, vagyis transzcendentálisan konkrét
önmagamhoz”.13
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A redukciónak e „szokatlan” értelmû használata
erõteljes megvilágításba helyezi az idegen problémá-
ját, a saját és az idegen viszonyának a kérdését. A re-
dukcióba bevonva, nemcsak a saját, hanem az ego is
redukálttá válik, éppen a hozzátartozó redukált saját-
ja szab radikális határt minden önmagán túlra irányu-
ló kiterjedésének. A „saját magá”-ra vonatkoztatott
ego mindig is az egyik oldalon/oldalra való állásra
kényszerül. E „szokatlan” redukcióval nemcsak szem-
besülés, hanem tényleges szembenállás tételezõdik.

A redukció révén az ego megkettõzöttsége az ide-
gen vonatkozásában is megmutatkozik. Egyrészt,
„ami sajátosan az enyém, az elõször is nem idegen
tõlem”14 – mondja Husserl –, másrészt viszont „az,
ami számomra mint ego számára specifikusan sajá-
tos, tehát monadikusan konkrét létem, tisztán önma-
gamban és önmagam számára, magába foglalja nem-
csak az általános, hanem az idegenre is irányuló
intencionalitást”.15 Az ego idegenre irányuló inten-
cionalitása – akárcsak az önmagára irányuló – kons-
titutív; az önkonstitúcióval együtt jár az idegen-kons-
titúció. Husserl fel is teszi mindjárt a kérdést: „az,
ami a maga sajátszerûségében az én saját egom”, ho-
gyan képes az „idegentapasztalat” keretében „valami
idegenszerût konstituálni”?16 Ez, Husserl válasza sze-
rint, annálfogva lehetséges, hogy „a világ transzcen-
dentális »fenoménje« is éppúgy feltétele, „transzcen-
dentális korrelátuma” a tapasztalatnak, mint az ego.
A tapasztalat így nem korlátozódik az absztrakt ego
üres sajátszerûségére, mivel a világ a tapasztalatban
„minden további nélkül adódik”.17 A világfenomén
„egységesen összefüggõ rétege” „lényegileg megala-
pozó”, s e réteg valóságos tapasztalata alapján tehet
szert az ego az idegentapasztalatra, egyáltalán az ob-
jektív világ bármilyen tapasztalatára.18
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Az „én magam”-ra redukált saját és a saját magam
konstituálta idegentapasztalat oly módon alapozza
meg konstitutíve az idegenhez való viszonyomat,
hogy az „én magam”-at kifejezõ, tehát az „én magam”
sajátjába bevontként tételezett alter egoként konsti-
tuálja számomra az idegent. Az alter ego nem maga
az idegen, hanem az idegennek az „én magam” saját-
jában képzõdõ tapasztalata. Az idegentapasztalat a
saját tapasztalatomként konstituálódik, s mint ilyen
nem idegen tõlem; miközben a világfenomén alapján
idegent intencionál. Idegentapasztalattal tehát akkor
is rendelkezhetem, ha soha nem találkozom idegen-
nel, mivel nem az idegennel való találkozásból, nem 
a másik reális megtapasztalásából adódik, hanem ép-
penséggel az egomat tükrözi vissza és fejezi ki a saját-
ban, azt a módot jeleníti meg, ahogyan én tapasztal-
hatom az idegent, s nem magát a valós idegent. Az
idegen a sajátban képzõdõ idegentapasztalatként
konstitutív az „én magam”-ra nézve, tehát a saját ma-
gamra irányuló önkonstitúcióm dimenziója és nem
egy rajtam kívüli valóság tapasztalata. Az idegen épp-
úgy az idegenség fenomenalitására redukáltan jelenik
meg az idegentapasztalatban, mint az „én magam”-ra
redukált saját fenomenalitása az énta-pasztalatban.
Az önmagára redukált saját és az idegenségre redu-
kált idegen olyan fenomenális kiterjedések, amelyek
valóságos sajátként és idegenként, szubsztanciális
különbözõségük folytán soha nem találkozhatnak,
miközben fenomenálisan kölcsönösen intencio-
nálhatják egymást. Ezen az alapon kiképzõdhet a saját
és az idegen tudati szétválasztása, elhatárolása és
szembeállítása akkor is, ha soha nem találkozom valós
idegennel. Mint ahogy fordítva is: miközben az idegen
a sajátban képzõdõ idegentapasztalatként konstitutív
lehet saját magamra nézve, nagyon is idegen marad,
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ha élõ (élet-)kapcsolatba kerül a sajátra redukált ego-
val. A valós idegen nem fogja (vissza)iga-zolni a saját
idegentapasztalatot, mivel ténylegesen nem a saját-
nak a tapasztalata alapján konstituált „alter ego”, ha-
nem egészen más.

Az „én magam” sajátszerûségére redukált élet a
„saját” értelmét is redukálja, mintegy attributíve hoz-
zárendeli/hozzátorzítja az élethez. A saját itt úgy jele-
nik meg, mint az élet korlátolt (a magaméra leszûkí-
tett) horizontja. E horizontban válhat a (magaméként
birtokolt/bitorolt/el-, kisajátított) élet maga is sajáttá,
avagy nem sajáttá, azaz idegenné. A saját e redukált
horizontján belül határozódik meg az ego vonatkozá-
sában a másik is, az idegen(tapasztalat) is, mint saját
magam tükrözõdése a másikban, s a világ is, melynek
talaján az „idegentapasztalat” konstituálódik. Az ide-
gennek e horizonton kívüli bármely másfajta megva-
lósulása, megjelenése és kifejezõdése ellenfogalom-
ként tételezõdik a sajáttal szemben.

5.

E fenomenológiai szemléleti keret megnyitása és
a belõle való kivezetésre tett erõfeszítések szüksége-
sek ahhoz, hogy az élet és a saját egymásra vonatko-
zása a másik oldaláról is beláthatóvá váljon, annak a
megértése felõl, hogy a saját és az élet mélyebb, orga-
nikusabb viszonya valójában fordított: nem az élet az
elsõdleges a sajáthoz képest, hanem a saját az „elsõd-
leges” az élethez képest; nem az élethez rendelõdik
hozzá a saját mint annak attribútuma vagy horizont-
ja, hanem a saját mint átfogó alap felõl lehet tényle-
gesen értelmezni és megérteni magát az életet. Ebben
a szemléleti horizontban a (meg)élt élet nem abszt-
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rakt általánosságként tûnik fel, nem olyan egyforma-
ságként, amit formailag mindannyian ugyanúgy
élünk, mivel a valós élet éppen hogy a sajátban bon-
takozik ki és formálódik, s a sajátban tartozik össze 
a másságokkal, az idegenségekkel és a halállal is, egy-
azon saját(os) kifejlésként. A valós, megélt élet mind-
ezekkel együtt tartozik a sajáthoz, mint az én életem
vagy a te életed, s ezek csak a sajátlanban, a sajátból
kizökkent életben szakadhatnak el, és kerülhetnek
szembe egymással. A sajátban megalapozott élet az,
ami értelemegészként is kiteljesedik mint saját élet.
Más szóval, az élet a sajátban teljesedik ki a maga
igazságában, ebben válik ténylegesen teljes értékû,
értelmes életté.

Mindezekbõl egyértelmûen következik, hogy az
élet megalapozása a sajátban éppen hogy nem jelenti
a másik kizárását, a saját és az idegen szembeállítá-
sát. Julia Kristevával szólva, a saját életemet élni nem
jelent mást, mint a saját idegen-voltom érvényre jut-
tatását az alkotásban, a megértésben, mindenben,
ami kimozdít a sablonok, egyformaságok, megszoká-
sok hétköznapi világából és közelebb visz az újhoz, a
dolgok lényegéhez, az igazságtörténéshez. 

„A másikkal, az idegennel való együttélés szembe-
sít minket annak a lehetõségével vagy lehetetlen-
ségével, hogy mások legyünk. Nemcsak a másik
embertársi módon történõ elfogadásának képes-
ségérõl van szó, hanem arról, hogy mindaz, ami
elgondolható, s ami képes megváltoztatni önma-
gát, az kerüljön a neki szánt helyre.”19

Azaz, a saját vonatkozásában élt életünk legfõbb
ismérve éppen abban rejlik, hogy a különféle dolgok 
a maguk helyére kerülnek az életünkben. 
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Mindez a saját és az idegen viszonyára is érvényes.
Nekem kell képessé válnom, s csakis a saját életemet
élve válhatok ténylegesen képessé is az idegenre. A sa-
ját élet perspektívájában a saját és az idegen valójában
nem ellenfogalmak. Bármilyen vonatkozásban is téte-
lezõdjön az idegen a saját viszonylatában ellenfoga-
lomként, a saját ugyanebben a viszonylatban, mint 
lényege szerinti saját, éppen hogy nem-ellenfogalom-
ként merül fel. A saját igazi lényege szerint nem von-
hatja ki magát a horizontban álló, potenciális, feltétele-
zett stb. idegenre való vonatkozásából, mivel többek
között éppen ebben a vonatkozásban juttathatja ér-
vényre a maga sajátszerûségét. Az idegentõl függetlení-
tett tapasztalati állapota pozitív tartalom nélküli, üres.
A saját tényleges ellentéte a ki-sajátított, a saját kiveze-
tése önmagából, az élet ki-sajátítása, el-sajátítása.

6.

Az élet kétféle értelemben lehet „saját”: egyrészt
természetszerûen, mint természetesen adott; más-
részt, mint sajáttá vált/váló/sajátként élt élet, mint az
élet kiképzõdése a sajátban. A saját élet nem eleve ké-
szen álló „valami”. A saját élethez el kell jutni abban
a módban, ahogyan az élet a sajátban való kiképzõ-
désként adódik.

Ennek az elgondolásához mérvadónak tekinthetõ,
ahogyan Martin Heidegger az Idõ és létben az idõnek
és a létnek az összetartozását a sajátot adó-sajáttá
tévõ Eseményben megalapozza. 

„Immáron megmutatkozik: ami az idõt és a létet
összetartja, a két dolog viszonya, a sajátot adó-sa-
játtá tévõ Esemény Az, ami hagyja, hogy idõ és lét
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egymáshoz tartozzon, mivel az idõt és a létet nem-
csak hogy a maga sajátjába juttatja, hanem össze-
tartozásukban megõrzi és abban megtartja.” [...]
„Idõ és lét a sajátot adó-sajáttá tévõ Eseményben
adódnak sajátosan és eseményszerûen elõ.”20

Az elgondolás kulcsmozzanata az „esemény” je-
lentéstartalmának a szokásostól/hagyományostól el-
térõ újra(másként)gondolása: az „esemény” értelme
itt nem az elõfordulás és a történés, hanem a „sajátos
elõadódás” – hangsúlyozza Heidegger.21 A „sajátot
adó-sajáttá tévõ Esemény nem van, hanem adódik”.22

Az adódásként elgondolt esemény azért vonatkoztat-
ható a létre, mivel a lét a „jelenlenni-hagyás” értelmé-
ben van elgondolva, s mint ilyen „a lét a sajátos és ese-
ményszerû elõadódáshoz tartozik”.23 A „jelenlenni-
hagyás” gondolata egyértelmûen a lét és az esemény
hagyományos viszonyának a megfordítására utal. Az
esemény nem a léthez tartozó, nem a létnek egy meg-
határozott mozzanata, hanem fordítva: az esemény a
lét jelenlenni-hagyása, a létnek a sajátban való elõjö-
vetele, önkifejlése a jelen(lét) meghatározott tér-idõ
dimenzióiba. Az esemény „Az”, ami a jelenlétbe „kül-
di” a létet, de korántsem úgy, mint valami elõzetesen
fennálló és a létet tárgyiasító „szubjektum”, hanem
mint inkább a sajáttá tevésnek-sajáttá válásnak a fo-
lyamatos önkibontakozási folyamata, amely a jelen-
létben mindig is csak visszavontan, visszatartottan,
áttetszõen van jelen, miközben a létet folyamatosan a
jelenbe küldve tartja. Az „Az”, „ami küld, visszatartja
magát, és önmagának ebben a visszatartásában meg-
vonja magát a felfedéstõl” – mutat rá Heidegger.24

A megtartásban és a visszatartásban is „a sajátot adó-
sajáttá tévõ Eseménynek ugyanaz a vonása nyilvánul
meg, mint ahogy a küldés során is visszatartja magát:
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nevezetesen az, hogy úgy adja, hogy közben megvon-
ja magát”.25 Az „adódás” tehát oly módon végbemenõ
„adás”, hogy ami által „adódik”, az megvonja és
visszatartja magát, miközben a létet a jelenben lenni
(elõ)„adja”. Ez mint sajátos és eseményszerû elõadó-
dás – Heidegger szavaival – azt jelenti: 

„Az Esemény az említett értelemben saját magát
sajátítja ki. A sajátot adó-sajáttá tévõ Eseményhez
mint olyanhoz ez a kisajátítás is hozzátartozik. 
E kisajátítás révén a sajátot adó-sajáttá tévõ Ese-
mény nem adja föl magát, hanem éppen hogy
megõrzi azt, ami a saját tulajdona.”26

A megnevezhetetlen, megragadhatatlan „Az” az,
ami elõ-ad, a jelenlétbe küld, abban meghagy és meg-
tart, éppen a saját, amely a létnek a sajátjában való
kibontakozása, ki-küldése során a mindenkori vissza-
tartottságában, visszafogottságában érvényesül. Ezért
ott, ahol a sajátot próbáljuk megragadni, a létet talál-
juk el a maga sajátjában, a tulajdonképpeniségében,
az idõvel való felbonthatatlan összetartozásában, va-
gyis a jelenlevésében. A sajátot elfedi maga a lét, mivel
a sajátnak önmagában nincs amit felfednie. A saját,
önmagát visszatartva, a létet juttatja a maga sajátjá-
ba; a sajátnak e visszavontságában éppen a lét fedi fel
magát úgy, mint a mindenkori sajátjában.

7.

Mindaz, ami az elõbbiekben a saját és a lét viszo-
nyára vonatkozólag átfogó értelemben felmerült, a
saját és az élet viszonyára is vonatkoztatható és konk-
retizálható, mivel az emberi valónk esetében ez éppen
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a saját életet élni kérdéseként tevõdik fel. Ennek a le-
hetõségét maga Heidegger nyitja meg az elgondolását
lekerekítõ, az emberre utaló zárógondolatával.

„Hogyha a lét és az idõ csak a sajátos és esemény-
szerû elõadódásban adódik, akkor ehhez a sajátos
és eseményszerû elõadódáshoz tartozik az Ese-
ménynek az a sajátossága is, hogy az embert –
mint azt, aki a létet azáltal fogja fel, hogy benne áll
a tulajdonképpeni idõben – a maga sajátjába jut-
tatja. Így kisajátítva az ember is a sajátot adó-sa-
játtá tévõ Eseményhez tartozik.”27

Az ily módon feltáruló condition humaine pers-
pektívájában autentikusként elgondolt saját élet a
komponensei irányából is igényli a szükséges újragon-
dolást. A saját nem attribútum, s az élet nem dolog.
A saját nem az élet valamiféle jellegzetessége, mely-
nek jegyében az élet némely esetben lehetne saját,
más esetben pedig nem-saját. Az élt élet a maga lé-
nyegi és hiteles módján azt jelenti: sajátban elõjövés,
sajátként adódás, sajáttá válás, sajátban levés. A (sa-
ját) élet nem van, hanem adódik.

A saját élet tehát az életünk, ahogyan a maga életté
tevõ sajátjában éljük és elgondoljuk. Ezért a saját élet
nem az életem, amely a sajátom, nekem, az életem
szubjektumának, aki valamilyen birtokosi viszonyban
állok az életemmel mint birtokkal, tulajdonnal. Mert
valójában én, a „birtokos” vagyok az életem maga;
nem kívülrõl viszonyulok hozzá, hanem voltaképpen
az életem él engem. Az élt életem alapján és közegé-
ben formálódom úgy, mint „én”, itt válik lehetõvé
bármely viszonyulásom, melyben szubjektumként
léphetek fel, de soha nem lehetek rajta kívülálló szub-
jektuma a (saját) életemnek. 
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A saját élet tehát nem egy szubjektum–objektum
viszony, és nem is egy birtokviszony. A saját élet: az
élet a maga sajátjában elgondolva és megvalósulva;
abban, amiben a leginkább élet; akként, amiként
(meg)élve a legteljesebb önmagamnál levésemhez
juttat engem magam is az életem. A saját, amibõl az
élet kifejlik és amiben megalapozódik, nem elõzetes
az élethez képest, hanem az élet belülrõl kibontakozó,
önmegalapozó mozgása, amely a maga visszavontsá-
gában, visszatartott-megtartó önkifejlésében saját-
ként adja, küldi, hagyja élni az életet, mint az elõjövõ
életnek sajátot adományozó, a kiképzõdõ életet sajá-
tító. A saját életünket élni nem jelent mást, mint fo-
lyamatosan (tovább)képezni, óvni, ápolni, gondozni
az életnek ezt a bennünk munkálkodó folyamatosan
sajátító/sajátot adó/sajáttá tevõ mozgását, megvaló-
suláshoz juttatni a lehetõségeit, kedvezõvé formálni-
alakítani a körülményeit.

A saját lényege és értelme éppen az életbe való fo-
lyamatos ön-ki-sajátításában áll; ez tartja fenn az élet
folyamatos sajátító/sajátot adó/sajáttá tevõ mozgá-
sát. Ezért a sajátot ki- és elsajátítók csak utólagos és
tökéletlen mûveletét végzik annak, ami a saját folya-
matos ön-ki-sajátító mozgása az életbe. Ennélfogva a
hitelesen megélt saját élet igazán nem is sajátítható
ki, el valaki/valami más által.

Az, amivel a mindennapokban gyakorta találko-
zunk, s a saját életünk vonatkozásában is mindunta-
lan megtapasztaljuk, voltaképpen nem más, mint az
élet mesterséges, instrumentális elszakítása és elzá-
rása a sajátjától: az élet ki-sajátítása, azaz ki-vonása 
a sajátjából, kívül helyezése/helyezkedése a sajátján,
az élet szembeállítása/szembenállása a sajátjával. A sa-
ját és az élet eredendõ összetartozásának szétszakítása
magának a sajátnak a ki-sajátításával, el-sajátításával
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jár, az életen kívüli birtokba vételével, az élettõl idegen
eltulajdonításával, hatalomba kerítésével. Az életnek
a sajátjától való megfosztása együtt jár a sajátnak az
életszerûség közegétõl való megfosztásával, az élet
önnön kifejlési útjainak elzárásával. Innen már csak
egy következõ lépés a tervezés, a szabályozás, a mes-
terséges elõállítás technikai-technológiai eljárásaival
megkonstruált, a globalizáció koncentrikus köreiben
kiterjedõ, mûvivé, életszerûtlenné formált saját vissza-
helyezése a kiüresített, sajátlanná vált/tett életbe. 
A sajátlan, saját-nélküli életnek rajta kívülrõl sajátot
„adó” átfogó életterv egyúttal magának az életnek 
a megfosztását jelenti a sajátot adományozás lehetõ-
ségétõl/esélyétõl. Az adományozás szabadságát az
erõszak kényszerére cseréli fel.

A saját életnek nincs története úgy, mint ahogy
egy eszköznek, egy intézménynek, egy városnak, egy
országnak története van. A saját élet folyamatosan
történik, a sajátban való sokfelé megnyíló, sokirányú
kibontakozásként, s ez mindig másképpen történés,
amely csupán önnön változásaival „mérhetõ”. Az át-
fogó életterveknek alávetett élet viszont lényegében
nem történik, hanem inkább csak megállapodik az
„ez nem történhet másképp” szellemében rákénysze-
rített sajátban. Ennek a helyzetnek az egyik releváns
kifejezõje a curriculum vitae, ami korántsem a valós
élettörténés reflexióinak a foglalatát képviseli, hanem
a fölébe épített tervek kényszerítõ ereje alatt megélt
élet hozzámérésére szolgál – a megvalósítás jegyében
– a kívülrõl elsajátított/kényszerített (élet)tervekhez.

A globális sajátlanságban az élet az éppúgy-élés
általánosságában folyik szét; egyik úgy él, mint a má-
sik; mindenki „ugyanúgy” él; azaz mindenki ugyan-
azon terv szerint él, a lehetõ legsajátlanabbul. Az életet
elsajátításokként és kisajátításokként élni, és ebben a
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szellemben gondolkozni azt jelenti, hogy a szerzés, a
birtokbavétel és a tervteljesítés útján elõálló eredmé-
nyek formájában, az (élet)erõnek az erre való rá-fordí-
tása/szétfaricskálása révén válnak sajátunkká azok a
tulajdonságok, javak és értékek, amelyeket sajátunk-
nak vélünk és sajátunkként igyekszünk megtartani.
Ezzel szemben az életnek a sajátjában/sajátjaként 
való elõ-adódása viszont olyan kimeríthetetlen erõfor-
rás, amely belülrõl képezi/formálja sajáttá az életet.

A saját életemet élni annyit tesz, mint az élet tu-
lajdonképpeni módján élni.

JEGYZETEK
1. Axel Honneth: Integritás és megvetés. In: Uõ: Elis-

merés és megvetés. Tanulmányok a kritikai társadalomel-
mélet körébõl. (Ford. Weiss János.) Jelenkor Kiadó, Pécs,
1997. 98.

2. Vö. uo. 98–102.
3. Axel Honneth: Elismerés és morális kötelesség. In:

Uõ: Elismerés és megvetés. Tanulmányok a kritikai társa-
dalomelmélet körébõl. 161.

4. Uo. 160, 160–161.
5. Vö. uo. 162.
6. Axel Honneth: A decentralizált autonómia. In: Uõ:

Elismerés és megvetés. Tanulmányok a kritikai társada-
lomelmélet körébõl. 126.

7. Uo. 126.
8. Uo. 130.
9. A tapasztalat „a maga egészében mégis valami olyas-

mi, amit nem lehet senkinek sem megtakarítani”. – Hans-
Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai
hermeneutika vázlata. (Ford. Bonyhai Gábor.) Gondolat,
Bp., 1984. 250. [Hans-Georg Gadamer: Warheit und
Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik.
GW. Bd. 1. Hermeneutik. I. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen, 1990. 362.] A tapasztalatot „mindig magunknak
kell megszereznünk, és senki sem szerezheti meg helyet-
tünk”. – Uo. 249–250. [362.]

34



10. Mivel alapvetõen gyakorlati problémáról van szó, a
mai válaszkeresések számára irányadónak tûnik H.-G.
Gadamer egy ide vágó megállapítása: „Praxison éppen nem
a szabályok szerinti cselekvést és a tudás alkalmazását ért-
jük, hanem azt, hogy az ember eredendõen bele van helyez-
ve természeti és társadalmi környezetébe.” – Hans-Georg
Gadamer: „Két világ polgára”. In: Krzysztof Michalski
(szerk.): A modern tudományok emberképe. (Ford. Bendl
Júlia.) Gondolat, Bp., 1988. 246. [Hans-Georg Gadamer:
Bürger zweier Welten. In: Hermeneutik im Rückblick. GW.
Bd. 10. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1995. 234.]

11. Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések. Beve-
zetés a fenomenológiába. (Ford. Mezei Balázs.) Atlantisz,
Bp., 2000. 109. [Edmund Husserl: Cartesianische Medita-
tionen und Pariser Vorträge. Husserliana Bd. 1. Martinus
Nijhoff, Haag, 1973. 124–125.]

12. Uo. 110. [125.]
13. Uo. 109. [125.]
14. Uo. 111. [126.]
15. Uo. 110. [125.]
16. Uo. [125.]
17. Uo. 111. [126.]
18. Vö. uo. 112. [127.]
19. Julia Kristeva: Önmaga tükrében idegenként. (Ford.

Kun János Róbert.) Napkút Kiadó, Bp., 2010. 17. [Julia
Kristeva: Étranger à nous-mêmes. Fayard, Paris, 1988. 25.]

20. Martin Heidegger: Idõ és lét. (Ford. Korcsog Ba-
lázs.) Nagyvilág 2002/3. 423, 425. [Martin Heidegger: Zeit
und Sein. In: Zur Sache des Denkens. GA. Bd. 14. Vittorio
Klostermann, Frankfurt am Main, 2007. 24, 27.]

21. Vö. uo. 424. [26.]
22. Uo. 427. [29.]
23. Uo. 425. [27.]
24. Uo. [27.]
25. Uo. 425–426. [27.]
26. Uo. 426. [28.]
27. Uo. [28.]

35



Az életgyakorlat válsága

1.

A néhány évvel ezelõtt kirobbant válság, sok más
elõzõhöz hasonlóan, gazdasági-pénzügyi probléma-
ként jelentkezett: csõdbe mentek vállalatok, pénzinté-
zetek, felgyorsult az infláció, elapadtak a beruházások,
piac nélkül maradt a termékek tömkelege, lecsökken-
tek a fizetések, megnövekedett a munkanélküliség,
visszaesett az életszínvonal. Mindezek a jelenségek egy
láthatóvá vált válsághelyzet tüneteit alkották. A válság
megmutatkozott bennük, de valójában nem ezekbõl
állt. A válság létmódja nem merül ki ténylegesen
ilyesmikben. 

A viszony fordított irányban is érvényes. A válság-
helyzet kezelése eredményeként ezek a tünetek rend-
re megszûnnek, s úgy tûnik, hogy a helyzet normali-
zálódik. De vajon ezáltal megszûnik-e maga a válság?

Köztudott, hogy egy betegség nem azonos a tüne-
teivel, amelyek alapján diagnosztizálhatóvá válik. Tá-
gabb értelemben az, ami valamilyen észlelhetõ-ta-
pasztalható módon megmutatkozik, nem merül ki
ebben a megmutatkozásban. Ennek alapján a válság-
problémával kapcsolatban is kijelenthetõ: a válság
nem azonos a tüneteivel. Ennélfogva a tüneteket el-
tüntetõ, illetve az azokat kiváltó okokat többé-kevés-
bé megszüntetõ válságmenedzsment nem szünteti
meg egyszersmind magát a válságot is.

A megmutatkozás természetéhez az is hozzátarto-
zik, hogy olyasmi is láthatóvá válik benne, ami nélkü-
le különben nem lenne észrevehetõ, megtapasztalha-
tó. A tüneteiben megmutatkozó betegség egy másik
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arcát fordítja felénk mint lappangó, tünetmentes ál-
lapotában; itt maga a betegség mutatkozik meg, s
hozzáállásra, viszonyulásra késztet. A megmutatko-
zásban az egész válik láthatóvá, olyan többként, több-
letként, ahogy a valós történéseiben, az egyes rész-
mozzanataiban külön-külön nem ragadható meg, s a
megmutatkozást hordozó tünetekre nem vezethetõ
vissza. Ezért nem elég megállapodni a megmutatko-
zásnál, annak az összetevõinél, hanem tovább kell
lépni ahhoz az egészhez, ami éppen ily módon mutat-
kozik meg, de nem azonos ezzel. Ami pedig a manap-
ság megtapasztalható válsághelyzet tünetegyüttese
révén megmutatkozik, valójában nem más, mint ma-
ga a válság. A válság az egyes tünetei mindegyikében
megmutatkozik, de ezek egyikével sem azonos. Ezért
a tünetek kezelése nem oldja meg magát a válságot.

Ennek belátása viszont az értelmezési alapviszony
megfordítását feltételezi.

2.

Különféle tapasztalati helyzetekben szokás vala-
minek a válságáról beszélni: gazdasági válság, a tudo-
mányok válsága (lásd Husserl: az európai tudományok
válsága), értékválság, morális válság stb. Amennyiben
ezeket a válságállapotokat egy-egy tünetegyüttes töb-
bé-kevésbé váratlan vagy hirtelen felbukkanásaként
tapasztalják, s bizonyos okok, okozatok és következ-
mények lineáris vagy egymást keresztezõ, felerõsítõ
hatásösszefüggéseinek tekintik, akkor elsõsorban
nem magát a válságot, hanem azt a jelenségegyüttest
tartják szem elõtt, amelyet a válság éppen sújt. A tü-
netek, amelyek formájában a válság megmutatkozik,
láthatóvá válik, valójában nem a válság tünetei, nem
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a válsághoz magához tartoznak hozzá, hanem a gaz-
daság, a tudomány, az értékek, az erkölcsök torzulá-
sai, amelyek a válság hatására következnek be. A tü-
neti kezeléssel voltaképpen nem is magát a válságot
kezelik, hanem a gazdaságot, a tudományos kutatást,
az értékeket, az erkölcsöket stb. akarják a válságálla-
potból kivezetni. 

Mi következik ebbõl? Mindenekelõtt az, hogy a
válság mindig hozzátartozik ahhoz a tapasztalati kö-
zeghez, amelynek a válságaként mutatkozik meg. Azaz
a válságnak nincs egy önmagában megtapasztalható
létmódja, hanem mindig annak a válságaként tapasz-
talható, amihez hozzátartozik. Ezért olyan sajátos tü-
netei sincsenek, amelyekben kizárólag maga a válság
mutatkozna meg. A válságtünetek valójában a válság-
ba került valóságszféra jellemzõinek a módosulásai-
ként jelennek meg. Ezért keltõdik az az illúzió, hogy a
válságból való kilábalás a válságba került tapasztalati
szféra módosulásainak a helyreigazításával, az eredeti,
a „normál állapot” helyreállításával valósítható meg.
A válság mintegy önmagát visszavontan, visszatar-
tottan van jelen ezekben a tünetekben, amelyek ily
módon nem a válsághoz, hanem a válság által érintett
valóságterülethez tartoznak. A válságkezelés a válság
által megváltoztatott valóságterületet állítja helyre, s
nem magát a válságot kezeli. Inkább csak kiszorítja az
adott valóságterületrõl a válságot, s mintegy máshová
ûzi, mintsem reálisan számot vetne vele. Holott attól,
hogy önállóan, tiszta formában nem ragadható meg
tapasztalatilag, a válság még van; s az általa érintett
tapasztalati közeg modifikációinak a helyreállításával
a válság maga még nem tûnik el, nem szûnik meg,
egyáltalán a válság kezelése nem történik meg. Tehát
a válság tényleges természetének a feltárása és keze-
lési módjainak a kialakítása céljából túl kell lépni

38



azon a konkrét tapasztalati közegen, amelynek a vál-
ságaként jelenik meg – magához a válsághoz.

3.

A válsághelyzet a benne élõ számára úgy tûnik fel,
mint egy normálisan zajló folyamatban bekövetkezett
zavar, mint egy addig egészségesen mûködõ jelenség-
együttes megbetegedése. Nem véletlen az analógia té-
telezése a válságállapot és a betegség között, illetve a
betegségnek is az egészséges szervezet egyfajta válság-
állapotaként való felfogása. A kezeléssel, a gyógyítással
a normalitást, az egészséget akarják visszanyerni, a vál-
ság elõtti állapotot kívánják visszaállítani, egyfajta elõ-
rehaladó-visszatérésként. A jelenségegyüttes alap-
képlete: alapvetõen normalitás van, egészségesen ki-
bontakozó és zajló folyamatok, amelyeket bizonyos
idõszakokban meghatározott és többnyire kikutatható
okokból kifolyólag válságszakaszok szakítanak meg;
ezek, illetve az okaik kiküszöbölésével pedig újból
helyreáll a normalitás. Általánosabb szinten fogal-
mazva: a lét természetes állapota a válságmentes léte-
zés, a válság pedig az ezt megszakító, megzavaró, be-
teges, abnormális, irracionális állapot. Ugyanakkor a
válság megfelelõ eljárásokkal kezelhetõ, megszüntet-
hetõ, meghaladható, s a normalitás állapota helyreál-
lítható. Az eljárás: kezelés, terápia, menedzsment, a
strukturális átalakításokat célba vevõ reform, újab-
ban az okokat kontroll alá vonó észszerû tervezéssel
és megelõzéssel kombinálva.

A valós történés azonban ennek éppen az ellen-
kezõjét mutatja: a mûvészetek, a tudományok, a filo-
zófia már több mint másfél évszázada folyamatosan
jelzik, hogy válság van. Valahányszor az emberi lét-
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összefüggések mélyébe próbálnak betekinteni, min-
dig ezzel a felfedezéssel szembesülnek: válság van.
Kierkegaard, Nietzsche, a husserli fenomenológia, a
heideggeri fundamentálontológia, a pszichoanalízis,
a kommunikatív cselekvéselmélet, a dekonstrukció
nemcsak hogy diagnosztizálják ezt az általános vál-
ságállapotot, és különféle terápiás megoldásokkal
próbálkoznak, hanem maguk is a válság tünetegyütte-
séhez tartozó produktumokként jelennek meg. Nem-
csak a tartalmuk, hanem a létrejöttük is azt tanúsítja,
hogy a válság alapvetõ és folyamatos létállapot.

Tehát a válság és a normalitás (válságmentesség)
viszonya éppen fordított. Nem a normalitás a folya-
matos, amelyet idõnként válságállapotok szakítanak
meg, hanem a válság folyamatos. Tehát válság van,
folyamatosan, s ebbe a folyamatba illeszkednek a lé-
tezésnek olyan idõszakai és állapotai, amelyeket vál-
ságmentes, illetve tünetmentes stabilitásként, normali-
tásként, a válság felfüggesztéseként, zárójelezéseként
élnek meg az emberek. A normalitás azért sem jelent-
het tényleges válságmentességet, mivel soha sem ter-
jed ki a tapasztalati létszféra egészére. A tapasztalati
létezés egy vagy több regiszterében válságmentessé-
get élveznek az emberek, de ez nem jelenti azt, hogy 
a létnek más szféráiban ugyanakkor ne lenne jelen 
a válság.

A válság tehát – legalábbis a modernitás korszaká-
ban – nem véletlenszerû, esetleges, idõszakos jelenség
vagy tünetegyüttes. A válság a létnek egy másik módja,
amelybe átkerülve magunk mögött hagyjuk az elõb-
bit. A válság a lét egészéhez tartozik hozzá, és a létet
egészében fogja át; a válság a lét maga; a léttörténés
a másik oldaláról megmutatkozva. Ezért a válságot
nem is lehet így vagy úgy definiálni, a különbözõ jel-
lemzõibõl levezetni és megérteni, hanem a válságként
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levõ lét felderítéséhez kell továbblépni, illetve eddig a
mélységig vagy alapig kell eljutni.

A megfordítottság logikájából három fontos kö-
vetkezmény adódik:

a) a válság máshol van, mint ahol tapasztaljuk, és
másmilyen módon van;

b) a válságkezelési stratégiák nem feltárják és
megértetik, hanem valójában elfedik, elrejtik a válság
lényegét, tényleges mibenlétét;

c) ennélfogva a válságnak az emberi valónkra va-
ló kihatásait és a válsághoz való hozzáállásunkat is az
eddigiekhez képest más irányból kell megközelíte-
nünk és elgondolnunk.

Ehhez a válságról való gondolkodás megfordítása
szükséges.

4.

A hagyományos és a mai válságkezelési stratégiák
alapmódozatai a célracionális, hatékonyságelvû eljá-
rások keresésére és alkalmazására irányulnak. Miben
ismerik fel a válságot? Az addig jól bejáratott célok,
eszközök, mûködési eljárások és folyamatok csõdjé-
ben, mûködésképtelenné válásában. Tágabb össze-
függésben: a gyakorlatot irányító elméletek kudarcá-
ban, kifutásában, kifulladásában.

Ebbõl kifolyólag a válságból való kilábalás, a vál-
sághelyzet meghaladására irányuló törekvés tekint-
hetõ a fõ stratégiai irányelvnek. Ez a beállítódás tehát
úgy kezeli a válságot, mint átmenetit, végest, viszony-
lagost. A válság olyan rendellenesség, elszabályozó-
dás, amely megoldandó akadályként, problémaként
merül fel. A kiküszöböléséhez tehát a legcélszerûbb
megoldásokat kell keresni. Az ilyenfajta megoldáske-
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resés kogníció-elvû: felismerni az okokat, feltárni a
szituációt, beazonosítani a mûködõképes eljárásokat,
meghozni a szükséges döntéseket, megtalálni a vég-
rehajtáshoz legmegfelelõbb eszközöket, elvégezni a
szükséges kalkulációkat, hogy beláthatókká váljanak
a legkevésbé veszteséges, illetve a legkisebb ráfordítá-
sokat igénylõ megoldások. Átfogóbb értelemben
mindez a körülmények, a feltételek, a környezet átala-
kítására, az új lehetõségek felismerésére és kiaknázá-
sára irányul, s az ehhez szükséges tudást, kreativitást,
szellemi és életenergiákat igyekszik mozgósítani.

Az ilyenfajta válságkezelési stratégiák fõ célja te-
hát a helyzet ellenõrzés alá vonása, kezelése, a kiveze-
tõ utak megtalálása és a kilábalási folyamatok sikeres
beindítása. Ez a célkitûzés lineáris, technicizált, tech-
nologizált stratégiai eljárások révén valósul meg, a
felismerhetõség, a kiszámíthatóság elveit követõ raci-
onális organizációra alapozva. Ennek a jó mûködteté-
séhez meg kell találni az új elméleti irányvonalakat,
perspektívákat, ami ilyenkor nagymértékben ösztön-
zi és aktivizálja a teoretikus kreativitást is.

Az ilyen válságkezelési stratégiák fõ törekvése te-
hát a válság elõtti állapot helyreállítása, azaz mindan-
nak az újraszervezése, ami rendezetlenné vált, majd 
a továbbhaladás feltételeinek a megteremtése. Nem
törekednek a válsághoz, illetve a válságba került élet-
folyamatok egészéhez való hozzáállás, beállítódás
megváltoztatására, hanem a már jól bejáratott élet-
stratégiák megújításával, módosításával, kiegészíté-
sével, az új helyzethez való hozzáigazításával próbál-
nak eredményeket elérni. 
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5.

A célracionális, hatékonyságelvû válságstratégiák
lényegéhez és mûködtetéséhez tartozik az elméleti
és a gyakorlati oldal különválasztása és sorba rende-
zése, s ezzel együtt a válsághelyzet tárgyiasító kezelé-
se. Elöl jár az elméleti szintû felismerés, tervezés,
szimuláció, modellálás, majd ezt követi a gyakorlati 
alkalmazás. 

Tágabb összefüggésben ez az eljárási mód maga
után vonja az élet elméleti és gyakorlati dimenzióinak
szétválasztását, a gyakorlati életnek az elméletire va-
ló alapozását. Ily módon valósul meg az elméleti sí-
kon kidolgozott tervek, technikák és technológiák
cselekvõ, tevékeny alkalmazása az életfolyamatok-
ban. Ez a fajta élettechnika és -technológia magát az
életet is eltárgyiasítja, és képlékeny, alakítható
(nyers)anyagként kezeli; az alkalmazása során szû-
kebbre vagy tágabbra lehet vonni a lehetõségek ér-
vényre juttatását, a szabadság(ok) köreit.

Az instrumentalizált életstratégiáknak alávetett
gyakorlati életet a válsághelyzetek beköszöntése
sokkszerûen éri. A válságsokk csapásszerû elszenve-
dését a válsághoz való alkalmazkodás követi, a hozzá-
igazodás egy rendkívülinek, de végesnek vélt helyzet
megéléséhez.1 Ebben a horizontban a válsághelyzet
olyan szorító csõszituációként értelmezõdik és érté-
kelõdik, amelyen végig kell haladni. Ez pedig túlélési
stratégiák, alagútstratégiák – mikor válik láthatóvá
az alagút vége? – révén lehetséges, illetve új lehetõsé-
gek feltárása, a szakképzettség, az életforma, a fo-
gyasztási szokások, a környezethez való viszonyulás
módosítása útján. De egy ilyen racionalizálható,
instrumentalizálható kontextusban is számolni kell
azzal, hogy a kilábalás elhúzódhat. Óhatatlanul fel-
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merülnek és megoldásra várnak azok a kérdések,
hogy hogyan lehet összhangba hozni az eszközöket a
célokkal, az ismereteket az értékekkel, hogyan lehet
szervezési és cselekvésbeli hatékonyságot elérni, a
versenyben helytállni, s szükség esetén együttmûkö-
dési formákat kialakítani.

6.

Felmerül a kérdés: A jelenlegi válságtapasztalatok
kiváltanak-e valamiféle új életviteli beállítódást? És
miben állhat egy ilyen új beállítódás lényege?

Az ilyenfajta válságállapot, válságtapasztalat és
válságkezelés jelzi a gyakorlati filozófiának, s ezen
keresztül egyben a filozófiának magának a válságát.
Nemcsak az elméleti tudás és a gyakorlati tudás szét-
válásáról van szó, hanem arról is, hogy ennek továb-
bi következménye a techné és a phronészisz – a mes-
terségbeli tudás és az erkölcsi tudás – elkülönülése,
alkalomadtán a szembekerülése. Az élet technicizáló-
dásával, technologizálódásával együtt jár a gyakorlati
tudásnak az elméleti tudás modelljeiben való meg-
szervezése, az abból való levezetése, ami tágabb
összefüggésekben maga után vonja a phronészisz
techné általi elnyomását, visszaszorítását is. 

Ha az új beállítódás az élet egyfajta válság elõtti
technicizált módozatának egy újabb technicizált mó-
dozattal való felváltását, az ehhez való hozzáigazodást
jelenti, akkor a beállítódásváltás csak az új techniká-
ra való alkalmasság és alkalmazhatóság, az ezzel járó
készségek kiképezése és normarendszerek kialakítá-
sa, illetve gyakorlatba ültetése formájában valósulhat
meg. Konkrétabban, egy új beállítódás ebben az
összefüggésben elsõsorban új technológia alkalmazá-
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sát jelenti, az élet és a hozzá tartozó viszonyulásmó-
dok és magatartásformák kívülrõl jövõ/történõ át-
szervezését, átalakítását. Ez maga után vonja egyrészt
a hatásgyakorlást, a hatalmi kényszert, voltaképpen a
körülmények hatalmát a gyakorlati életvitel fölött,
másrészt pedig a gyakorlati életvitel küzdelmét, hogy
felülkerekedjék a körülményeken. Ezzel együtt az
életrõl, az életvitelrõl való gondolkodás is instrumen-
talizálódik és technicizálódik, tárgyiasítólag, külsõd-
leges eszközként hatva az életfolyamatokra.

A tulajdonképpeni beállítódás-váltás magával a
válsággal szembeni beállítódás-váltásként kellene,
hogy megvalósuljon. El kellene vezetnie egy olyan
fordulathoz, hogy a válsághoz való hozzáállás változ-
zon meg. Több lépésben megvalósuló folyamatról van
szó. Elsõ lépésként éppen annak a felismeréseként
nyilvánulhat meg, hogy a válság a folyamatosan fenn-
álló és érvényesülõ, nem pedig a válságmentesség.
Ezt követheti második lépésként az a felismerés, hogy
a gyakorlati élet alapvetõ válsága a mai válsághelyzet-
ben is, és korábban is, abban rejlik, hogy az állandó-
ként és alapvetõként fennálló válságállapotot nem lé-
nyege szerint ismerik fel, hanem átmeneti válsághely-
zetként. A jelenlegi, mindent átfogó válságléthez egy
olyan válságtudat társul, amelyet az állandósult vál-
ságlétet megelõzõ, a válságokat csak idõszakos rend-
ellenességekként felmutató, alapvetõn válságmentes-
ként fennálló létállapot munkált ki. Ennélfogva a mai
gyakorlati élet válsága lényegében az általánossá vált
válságlét, s egy ennek nem megfelelõ válságtudat
összeegyeztethetetlenségében áll. Ez a folyamatos le-
maradásban levõ válságtudat megakadályozza az élet-
vitelrõl való gondolkodást, hogy úgy forduljon a válság
felé, mint saját alapvetõ és meghatározó létmódja felé,
és abban ismerje fel, abból értse meg önmagát.
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A probléma lényege a következõképpen összegez-
hetõ: A gondolkodásmódunk egy válságmentes létál-
lapothoz igazodik, amelyben idõszakonként válságok
is bekövetkezhetnek. A tényleges létfolyamatainkban
viszont egy állandósult válságlétben állunk benne. Ez
viszont nem tárható fel és nem érthetõ meg lényege
szerint egy rajta kívüli gondolkodásmódból. Itt nem
egyszerûen a lét és a gondolkodás fáziseltolódásáról,
a gondolkodás, a tudat fáziskésésérõl van szó, hanem
arról, hogy az ilyenszerû gondolkodás nem tartozik
hozzá ténylegesen a léthez, vagyis nem létdimenzió-
ként, nem minket belülrõl és a létállapotunk felõl ala-
kító hatásösszefüggésként bontakozik ki. Más szóval,
nem velünk történik meg, hanem inkább eszközként
alkalmazzuk, s ilyenkor a létet és a gondolkodást egy-
ségben tartó hozzátartozás struktúrája nem érvénye-
sül. A létet és a gondolkodást e belülrõl összetartó,
egységben tartó struktúra hiánya lesz voltaképpen a
megélt, átélt válságtapasztalat forrása.

Egy másfajta, az elõbbitõl eltérõ gondolkodásmód
arra az elõfeltevésre építhet, hogy a tényleges válság-
tapasztalatra csak a válságban-lét folyamán lehet
szert tenni; ez nem szerezhetõ meg sem a válságon kí-
vül, sem az idõszakosan bekövetkezõ, átmeneti vál-
sághelyzetekben. A tényleges válságtapasztalat nem a
válságból való kilábalás, hanem a válságlétben való
benneállás, a válság mint valós létmód megélésének,
a válsággal való együtt élésnek a tapasztalata.

A válság helyes felismerése mindenekelõtt a vál-
ság mint létállapot elfogadásához, megértõ érvény-
re juttatásához vezethet.2 A kérdés úgy tevõdik fel:
Hogyan lehet megélni egy létállapotot, amelyben
benne találjuk magunkat? És nem úgy, hogy miként
lehet elmenekülni belõle, vagy meghaladottá változ-
tatni azt? Pl. hiába tanácsoljuk egy depresszióban
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szenvedõ személynek, hogy gondolkodjék pozitívan,
ha még nem jutott el odáig, hogy felismerje, tudato-
sítsa saját depresszióját, s ezzel együtt azt, hogy tény-
legesen hogyan is gondolkodik, miért negativisztikus
a gondolkodása, milyenként éli meg azt az állapotot,
amely ilyen gondolkodásra készteti. Elõbb fel kell is-
mernie azt, hogy vállalnia kell ezt a létállapotot mint
az õ ténylegesen meglévõ és megélt állapotát, s erre a
felismerésre alapozva léphet tovább egy pozitív gon-
dolkodásmód kialakítása irányába. Hasonlóképpen,
hiába ösztönözzük magunkat, mint válsághelyzetben
levõket, hogy keressünk és találjunk kiutat a válság-
ból, ha még nem ismertük fel kellõképpen, hogy a vál-
sághelyzet, amelyet megélünk, a tényleges, a valósá-
gos létállapot.

Alapvetõ létállapotként felismerni és elfogadni a
válságot jelentheti a legfontosabb lépést ahhoz, hogy
kreatív erõket lehessen mozgósítani a válságban-lét
lehetõségeinek feltárása és érvényesítése érdekében.

7.

Azzal a gyakorlati élettel, amelynek a hagyomá-
nyában a jelenlegi válsághelyzet közepette is élünk,
olyan életgyakorlat társul, amely nem vet számot a
válsággal, hanem a válságon kívül helyezi magát, s kí-
vülrõl akarja megoldani azt. Ennélfogva a válságról
való gondolkodást is kívül helyezi önmagán mint 
tervezést, szervezést, stratégiagyártást és technikai
megvalósítást. Ezért a gyakorlati életben nem válik
szerves, belsõ alkotódimenzióvá az életvitelrõl való
gondolkodás.

A mai, de mondhatni az utóbbi 150 év majd min-
den válsága lényege szerint az életgyakorlat válsága-
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ként valósult meg, kollektív szinten, és az egyéni élet-
helyzetekben egyaránt. Ezért a mai válságot nem is
lehet kielégítõ módon válságkezelési stratégiákkal
megoldani, gazdaságilag, politikailag stb. Ugyanis
nem a válság megoldása a tét, hanem az életgyakor-
lat alapvetõ megváltoztatása: életgyakorlat-váltás
szükséges. Egy olyan életgyakorlat-váltásra van szük-
ség, amely a válságtapasztalatban formálódik, amely
a válsághelyzettel mint alapvetõ emberi létszituáció-
val vet számot, azaz úgy fordul oda a válsághoz mint
az életvitel átfogó közegéhez, és úgy gondol bele a vál-
ságba mint alapvetõ létmódba. Ez csak oly módon 
lehetséges, hogy az életgyakorlat ténylegesen számot
vet a válság meghaladhatatlanságának a faktumával,
azzal, hogy mindig a válságon belüli tapasztalatokból
rajzolódik ki a válságtapasztalati horizont. Az életgya-
korlat e válságtapasztalati horizontjában a válságon
kívüli, vagy válságmentes létállapot is másmilyennek
fog feltûnni, más oldaláról fog megmutatkozni, mint
saját önreflexív horizontjában. Így minden olyasmi
átértékelõdik, ami jelenleg még e kettõ merev szétvá-
lasztása mentén gondolódik el. Mindaddig, míg erre 
a váltásra nem kerül sor, a válság – minden idõsza-
kosan sikeresnek minõsülõ válságkezelési stratégia
alkalmazása ellenére – újratermeli önmagát. Annyi-
féle „kopernikuszi fordulat” bekövetkezése után úgy
véljük, az életgyakorlat-váltásnak is eljött az ideje.

8.

Amikor életgyakorlat-váltásról beszélünk, nem a
szokványos értelemben vett gyakorlati életrõl van
szó, amely elméleti vívmányok megvalósítására, al-
kalmazására van beállítva. Az életgyakorlat az élet
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egészét felöleli a maga ténylegesen megélt, és a meg-
élésébe beleszövõdõ folytonos belegondolás és róla
való gondolkodás módján.

Egy ilyen életgyakorlat a válságban élés mint
gond és gondozás (öngondozás), illetve mint gondol-
kodás és gondoskodás (öngondoskodás) egymáshoz
tartozásának a struktúráin alapul.

Az életgyakorlat fogalmi horizontjában a megélt
élet tudati oldaláról mindenkor gondként,3 cselekvõ
oldaláról gondozásként merül fel. Ezek nem szétvá-
lasztva és szembeállítva, majd instrumentálisan ösz-
szekapcsolva jelennek meg, hanem a hozzátartozás
struktúrája alapján alkotnak egységet: ami gond, az
egyúttal gondozás, és lényege szerint csakis ekként
gond, úgy, hogy gond-oz, mint ahogy mindenféle
gondozási törekvés is üres marad, ha nem a gond mû-
ködése tölti fel. A gond – teoretikus irányban kitágít-
va – akkor válik ténylegesen igazivá és hatóképessé,
ha gondolkodásba megy át, miközben a gondozás –
praktikus méretekben kitágítva – gondoskodásba
megy át. Az gondolkodás és a gondoskodás egy reális
életgyakorlatban ugyancsak a hozzátartozás struktú-
rája alapján alkotnak egységet. A gondolkodás, mint
az életvitel belülrõl kibontakoztatott teoretikus di-
menziója, a teóriát a maga tulajdonképpeni lényege
szerint juttatja érvényre, úgy mint résztvevõ-részesü-
lõ nálalétet, amely az élettapasztalatból folyamatosan
részesülve egyúttal alakítja is azt. A gondoskodás,
ugyancsak az életvitel belülrõl kifejlesztett praktikus
dimenziójaként, a technét juttatja a maga tulajdon-
képpeni fronétikus értelméhez és lényegéhez, azaz
mint mindenféle konkrét célra törekvõ cselekvésnek
a jóra és a helyesre megnyíló horizontjába állítja.4

Az életgyakorlat-váltás szemléletváltást is jelent:
önmagunk és a környezõ világ szemlélésének a mó-
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dosulásával jár együtt. Ezáltal az életgyakorlat a gya-
korlati filozófiát is a tulajdonképpeni lehetõségeihez
juttatja: megnyitja azokat az egzisztenciális kerete-
ket, amelyek közepette a gyakorlati filozófia újból az
élettapasztalatból, annak a vizsgálatából bontakoz-
tathatja ki magát, mint az életvitel ténylegesen belül-
rõl ható erejét.5 Egy ilyen újszerû, s egyúttal önmagát
a kezdeti alapokról újraépítõ gyakorlati filozófia nem
annyira teoretikus eszmefuttatásokban ölt formát,
hanem inkább az élettel szembeni beállítódásként, az
életproblémákhoz való szemléleti hozzáállásként rea-
lizálódik. Ennek a filozófiának az erõterében a gondot
gondozássá és gondoskodássá változtató gondolkodás6

maga is életgyakorlattá válik.

JEGYZETEK
1. H.-G. Gadamer Wilhelm Dilthey „élmény”-fogalmá-

hoz kapcsolódva hívja fel a figyelmet a „megélni”, „megélés”
fogalmának kettõs aspektusára; ezek hermeneutikai szem-
pontból egyaránt fontosak: megélni, egyrészt azt jelenti,
hogy „még életben lenni, amikor valami történik”, de ebbõl
következõen, másrészt azt is jelenti, hogy „megélt csak az le-
het, amit magunk élünk meg”. – Hans-Georg Gadamer:
Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata.
(Ford. Bonyhai Gábor.) Gondolat, Bp., 1984. 64. [Hans-
Georg Gadamer: Warheit und Methode. Grundzüge einer
philosophischen Hermeneutik. GW. Bd. 1. Hermeneutik. I.
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1990. 67.]

2. Az igazi szubjektumszerûség nem a léttel való szem-
ben állásban, a vele szembeni érvényesülésben, hanem a lét
megértõ érvényre juttatásában – heideggeri kifejezéssel –, 
a létlehetõségeiben kibontakozó létezõ „lenni hagyás”-ában
rejlik.

3. Martin Heidegger meghatározása szerint „A gond – a
jelenvalólét léte – mint belevetett kivetülés a következõt je-
lenti tehát: egy semmisség (semmis) alap-ok-léte.” „A hívás
létmódja a gond. Benne a jelenvalólét önmagát elõzõen
»van«, úgy azonban, hogy egyszersmind visszairányítja ma-
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gát belevetettségére.” – Martin Heidegger: Lét és idõ. (Ford.
Vajda Mihály.) Gondolat, Bp., 1989. 480, 487. [Martin
Heidegger: Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag, Tübingen,
2001. 285, 290.]

4. „Az emberek számára nemcsak arra van szükség –
mondja Gadamer –, hogy tévedhetetlenül állást foglaljunk a
végsõ kérdésekben, hanem arra is, hogy legyen érzékünk az
itt és most teendõ lehetséges és helyes iránt.” – Gadamer:
Elõszó a második kiadáshoz. In: Igazság és módszer. 18.
[Hans-Georg Gadamer: Vorwort zur 2. Auflage (1965). In:
Warheit und Methode. Ergänzungen Register. GW. Bd 2.
Hermeneutik II. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen,
1993. 448.]

5. H.-G. Gadamer a filozófiai hermeneutikában egy
ilyen gyakorlati filozófia kibontakoztatásának a lehetõségét
látja: „Úgy vélem azonban – mondja –, hogy a hermeneu-
tikai univerzalizmus egyoldalúsága korrektívumként mégis
jogos. Az elõállítás, a létrehozás, a konstrukció modern
szempontját felvilágosítja azokról a szükségképpeni elõfel-
tételekrõl, melyeknek maga ez a szempont is alá van vetve.
Közelebbrõl ez szabja meg a filozófus helyét a modern világ-
ban.” – Uo. 17. [448.]

6. „Mert a fogalmiság – mutat rá Gadamer –, melyben a
filozofálás kibontakozik, ugyanolyan módon tart bennünket
eleve fogva, mint a nyelv, amelyben élünk. Így a gondolko-
dás lelkiismeretességéhez tartozik, hogy tudatosítsa magá-
nak ezeket az elfogultságokat. Ettõl kezdve minden felelõs
filozofálást új, kritikai tudatnak kell kísérnie, mely a nyelvi
és a gondolkodási szokásokat, melyek a kortársakkal folyta-
tott kommunikációban alakulnak ki az egyén számára, a tör-
téneti hagyomány fóruma elé állítja, melyhez mindannyian
hozzátartozunk.” – Gadamer: Igazság és módszer. 23. [5.]
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Az intézmény mint közép

„Az ember »természete« nem változik. Az egész
emberi együttélés õsi problémája a hatalommal
való visszaélés és az, hogy ezt teljesen csak az
utópiában lehet megakadályozni.”

HANS-GEORG GADAMER

1.

A Hans-Georg Gadamertõl mottóul választott
gondolat az intézményekhez való viszonyulásunk két
végpontját jelöli ki: egyrészt az intézmény – túllépve
eredeti célján és értelmén – a hatalommal való
visszaélés közegévé, s ennélfogva emberellenessé vál-
hat és önmaga ellen fordulhat; másrészt olyan tökéle-
tes intézmény létrehozása, amely az igazságosság
mindenkori mércéi szerint mindenkinek a javát szol-
gálja, csak utópiaként merülhet fel. Minket viszont az
a kérdés foglalkoztat nyomatékosabban, hogy milyen
feltételek között maradhatnak emberközeliek az in-
tézményeink és szolgálhatják a javunkat a hatalmi
elvalótlanulás és az utópikus megvalósíthatatlanság
közötti játéktérben.

Az intézmény terminusnak nincs egységes fogal-
mi tartalma. Az egyes történelmi korszakok, kultúrák
konkrét intézményi gyakorlata az intézményesülési
folyamat velejárói szerint változik. Az intézmények
fogalomtörténete összetartozik az idõbeli-történelmi
változásaikkal. Az „intézmény” terminus különféle
meghatározásaiban, a konkrét intézményi gyakorla-
ton túlmenõen, az intézményi önszemlélet és öndefi-
níció is visszatükrözõdik. Ezért mindig is kérdéses,
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hogy a szaktudományos intézménykutatás mennyiben
vonhatja ki magát a kutatott intézmények definíciós
horizontjából, és mennyiben érvényes az empirikus
kutatások szintjén „az intézmény”-re, „az intézmé-
nyek”-re irányuló beszédmód.

A modernitás idõszakában az intézményekkel
kapcsolatban kialakult egy tárgyiasító (eltárgyiasító)
tudományos beszédmód. Ez a szóhasználat azt a be-
nyomást kelti, mintha az intézmény valamiféle önál-
ló, önmagában megálló entitás lenne. Az ezzel járó
szemléletmód az intézményi autonómia, illetve az au-
tonóm intézmény fogalmaiban és a hozzájuk társuló
intézményi önszemléletben is kifejezõdik. Max Weber
az intézmény lényegét a racionális rend, a célszerû
mûködés és a kényszerítés terminusaiban ragadja
meg.1 Az intézmény racionálisan lefektetett „kikény-
szerített rend”, amely a hatókörén belül végrehajtott
cselekvésekkel és azok végrehajtóival szemben ér-
vényre juttatja magát.2 Az intézmény tehát minden-
képpen egy alapállapot, egy természetes életforma
organikus megváltoztatását feltételezi. Mint ilyen
összefüggésben áll az uralommal3 és tevékeny fenn-
tartójával, a Weber által „tisztán uralmi alapon fölépü-
lõ igazgatási csoport”-ként definiált bürokráciával.4

A bürokráciát megtestesítõ hivatalnokréteg/hivatal-
noksereg megjelenésében, fellépésében, szakértelmé-
ben, intézményszemléletében és intézményi szerep-
körében egyaránt egy egyetemes típust jelenít meg,5

tehát az érzéki tapasztalat konkréciójával felruházott
általánosságot és absztrakciót. Az intézményesüléssel
együtt jár egyfajta felülemelkedés a partikularitáson,
nemcsak azért, mert a bürokrácián belül „állandóan
növekszik a szakképzés szerepe”, és egy idõ után „sze-
rephez jut a vagyon”, hanem fõleg azért, mert „nivel-
láló tendencia” érvényesül és „személytelen formaliz-
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mus” uralkodik el.6 Ezért már Weber is úgy vélte, hogy
„mindenféle szociális nivellálás kedvez a bürokratizá-
lódásnak”.7 A tartalmi vonatkozásokon túlmenõen,
módszertani értelemben az intézmény, mint az önnön
konkrét partikularitásától elvonatkoztató valóság, „az
intézmény” státuszra kitartóan törekvõ ontikus termé-
szetébõl kifolyólag indokolttá teszi „az intézmény”-t
szem elõtt tartó metafizikai beszédmódot.

2.

A mindennapi tapasztalataink lényegesen és több
irányban kitágítják az intézmény definíciós körét. In-
tézmény többnyire egy „közös”(nek vélt) dologban ér-
dekelt individuumok találkozási pontjában, a „dolog”
érdekében kifejtett egyeztetése, megállapodása,
együttmûködése közepette képzõdik. Ugyanakkor in-
tézményként már a létrejövõ normák, szabályok, cse-
lekvési és magatartási formák ismétlõdéseként, rögzü-
léseként, megszilárdulásaként tapasztaljuk. Az intéz-
ményben mintegy bekeretezõdnek és megtestesülnek
a szellemi és cselekvési eljárások, s az állandóság, sta-
bilitás, szervezettség, funkcionalitás, hatékonyság 
és érték jegyeit öltik magukra. Ezáltal az erõterek, a
hatásösszefüggések, a lehetõségek kitágulnak. Olyan
benyomásaink keltõdnek, melyek szerint az intéz-
mény az individuum(ok) feltételeinek és lehetõségei-
nek a mindenkori meghaladása mentén épül ki. 
Az így kialakult intézménykép egyértelmûen azt su-
gallja, hogy az intézmény szükségképpen az indivi-
duum „felett” áll.

Az emberi élet és tapasztalat régiói többdimenzi-
ósak. Egy intézmény kifelé is és befelé is kiterjed. Mi
az intézményt elsõdlegesen a külsõ világban, az élet-
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folyamatainkat eltárgyiasító, beszabályozó konstruk-
cióként tapasztaljuk, de eközben a megszólaló belsõ
hang, a lelkiismeret, az (ön)cenzúra valamint az ön-
szabályozás, a viszonyulás, a helyezkedés és az igazo-
dás ezeken alapuló technikái együttesen nem egye-
bek, mint az intézmény bennünk való kiterjedései.
Miközben mi státuszok és szerepek betöltõiként részt
veszünk az intézményben, az intézmény bennünk
vesz részt, és belülrõl alakít minket; valóságos hú-
sunkká-vérünkké válik, mi pedig az intézmény meg-
testesüléseivé. Ezzel együtt az intézmény átjárást is
teremt a tudat, a lélek, a tapasztalat belsõ tereibõl/
idejébõl a külsõ világba és fordítva. Hasonlóképpen,
átjárást teremt a transzcendencia és a tapasztalati vi-
lág között, oly módon, hogy egyenesen a tapasztalati-
ban jeleníti meg és képviseli a transzcendenciát. Nem
véletlenül támad az az illúziónk, hogy a „jól mûködõ”
intézmény összehangol bennünket a világgal, mivel-
hogy belefeledkezni enged a világban-benne-létbe,
miközben egyre homályosabbá és elmosódottabbá
válik éppen a végességünk tapasztalata.

A mindennapi életben azt tapasztaljuk, hogy az
intézmények különféle végleteket illesztenek össze
egységes(nek vélt) konstrukciókba oly módon, hogy
folyamatosan közvetítenek közöttük. Az intézmény
közvetít a közösség és az egyén között – a közösségi
érdekeket, célokat, szándékokat az egyén felé közvetít-
ve és fordítva –, az általános és a partikuláris között, az
absztrakt és a konkrét között, a cselekvési feltételek 
és az értelemösszefüggések között. Az intézmény raci-
onalizál: azt is, ami nem racionalizálható, beilleszti 
a racionalitás tapasztalati kereteibe, a racionális élet-
szerkezetekbe, s ily módon egyfajta értelemkoncentrá-
ciót hoz létre, amelyet a különféle normarendszerek
hordoznak. Ennek alapján a modernitás intézményi
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gyakorlatában elõtérbe kerül a hatékonyságelv, a tech-
nikai-technológiai instrumentalizmus és normativitás.

Az egymással együttmûködésre vállalkozó indivi-
duumok intézményekbe való szervezõdése egyfajta
létstratégiát bontakoztat ki és mutat fel: a lineáris,
célirányos, instrumentális, hatékonyságra törekvõ
önmegvalósítás módozatát, amely a másfajta létszfé-
rák és tapasztalatok bevonására is kiterjed. Ebben a
léthez való viszonyulásnak, az ember számára való-
nak (a „jó”-nak) egyfajta paradigmatikus szemlélete/
felfogása fejezõdik ki. Az intézmények a maguk belsõ
szervezõdési és mûködési elvei szerint megformálják
az embernek a léthez való viszonyát. Ezért az intézmé-
nyi szervezõdés közegében az ember és lét közvetlen
találkoztatása, egymásra vonatkoztatottsága pusztán
filozófiai absztrakciónak bizonyul. Az intézmény maga
lesz az alapvetõ, paradigmatikus létviszony.

3.

A mindennapi tapasztalataink sokszor az intéz-
ményekkel való konfliktusainkról is tudósítanak. Az
ilyen tapasztalatok által az intézmények funkcióváltá-
sát – céltévesztését, elidegenedését, elvalótlanulását –
észleljük. Ennek leggyakoribb megnyilvánulása az in-
tézmény valódi céljának az elfedése/elfedõdése, a
„dolognak magának”, ami az intézmény értelmét sza-
vatolja, a szem elõl tévesztése. Az intézményen belül
személyes és csoportos érdekek, intenciók, motivációk
jelennek meg, s ezek kerülnek az eredeti intézményi
cél helyébe. Az ilyenszerû folyamatok két – egymással
összefüggõ – síkon is lezajlanak. Egyrészt elõtérbe
kerül az intézmény önproduktivitása, az arra irányu-
ló tendenciája, hogy az eredeti céljától elérõ saját cé-
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lokat, motívumokat, érdekeket, szándékokat termel-
jen ki, illetve teremtsen, amelyek köré az intézmény
világszerûen szervezõdik. Másrészt az intézmény
mindinkább azon jellemzõk képviselõjének állítja
be/tekinti magát, amelyeket az intézménnyé válása
folytán öltött magára. A különféle intézményi célok,
magatartásformák, viszonyulási módok – egyszóval
az intézményi ethosz – idõvel tradicionalizálódnak, s
az intézmény önnön intézményi tradíciójának hordo-
zójaként és érvényre juttatójaként jelenik meg. Ebben
érhetõ tetten az intézmény önreproduktivitása.

Az intézmény tradicionalizálódásával együtt jár az
intézményben strukturálisan rögzülõ elvonatkozta-
tási hajlam: a saját célokat követõ intézmény egyre
fokozottabb mértékben vonatkoztat el a „jó” konkrét
tartalmaitól és a jóra irányuló emberi gyakorlat parti-
kuláris összetevõitõl, s ily módon a mindenki java he-
lyett az absztrakt „közjót” kultiválja. A jóra irányuló
absztrakciós tendenciával oppozícióban az intézmé-
nyen belül mindinkább a személyesedés és a megsze-
mélyesítõ jegyek kerülnek elõtérbe, az „intézmény
maga” mint szubjektum lép fel. Az absztrakciós ten-
dencia azonban befelé is hat: miközben az intézmény
a saját szubjektumvoltában összegyûjti a benne részt-
vevõ individuumok személyiségjegyeit, egyúttal az in-
tézmény a saját képére formálja az alkalmazottait,
munkatársait. A hivatalnok az intézményi struktúrá-
ban találja meg a számára alkalmas identitásképzõ
erõteret, s ebben az intézmény erõteljes identitásképzõ
funkciója mutatkozik meg. Az intézményi identitás-
képzõdés viszont valójában az individuumok elsze-
mélytelenedése, az egyéni szubjektumpozíciók státu-
szokká és szerepekké merevedése irányába hat, és ez-
által tényleges intézményi szubjektumkoncentráció
valósul meg: az intézmény intéz, vagyis egy felettes
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szubjektum-funkcióban összpontosítja a valós szub-
jektumok együttmûködését. Mindez intézményi ha-
talomkoncentrációt idéz elõ, az intézménybe kódolt
hatalom megszilárdulásához vezet.

A felsorolt jellemzõk révén érzékletesen is meg-
mutatkozik az intézményi racionalizáció lényege. Az
intézményi normarendszerek elvi általánossága
szintjén az intézmények elvonatkoztatnak az emberi
élet többdimenziósságától, ami a konkrét tevékenységi
tartalmak absztrahálódásához, az egyedi sajátosságok
eljelentéktelenedéséhez, homogén egységesüléséhez
vezet. Az intézményben az élet a maga egészében
absztrakttá válik, miközben a racionalizáció elvont
normái sajátos, konkrét valóságalakzatokat öltenek
magukra; az intézmény a zártság alakzatait és az egy-
mást kizáró lehetõségek közötti választás ambivalens
viszonyulási módozatait hívja életre. A sajátos intéz-
ményi logika mentén a konkrét absztrakciója az
absztrakt konkréciójába fordul át. A racionális intéz-
mény a gyakorlati cselekvés területén valami ahhoz
hasonlót bontakoztat ki és valósít meg, mint a poziti-
vista tudomány a megismerés területén: a módszer
önállósulását, intézményesülését, uralmát.

Az öngerjesztõ, mindenre kiterjedõ és mindin-
kább üresjáratúvá váló intézményi építkezés és mû-
ködés egyre jelentõsebb energiákat köt le és emészt
fel a társadalomból. A folyamat egy idõ után önnön
ellentétébe csap át. A kezdetben racionálisként felvál-
lalt intézményi cél és a köréje épülõ szabályrendszer
az intézményi irracionalizációba fordul át: az adott
intézmény, amely lényege szerint közelebb kellene vi-
gyen a valósághoz, ehelyett eltávolít attól, miközben 
a valóság kifordítását/kifordulását idézi elõ. Az intéz-
mények elvalótlanító hatásával viszont együtt jár az
intézmény szakralizációja, s az intézmény az általa
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közvetített transzcendencia intézményesüléseként,
megtestesüléseként jelenik meg a világban. 

Az intézmény lényegének az ilyenszerû kifordulá-
sa voltaképpen az intézmény lényegvesztését jelzi,
ami egy idõ után szükségképpen az intézményi struk-
túra széteséséhez vezet. Az intézmények szétesése 
a társadalom szétesésével fenyeget, de ugyanakkor a
társadalmi energiák felszabadulását váltja ki, ame-
lyek új intézményesülési folyamatok szabad játéká-
ban vehetnek részt.

4.

Az intézmény valójában és lényege szerint törté-
nés, az intézményesülés útja maga, amelyet történeti-
leg bejár. Ez soha nem az egyetlen vagy egyedül lehet-
séges út. De mivel egy adott intézményt történésének
egy sajátos szituációjában valahogyan/valamilyennek
készenállóként tapasztalunk – s ez hangsúlyosan 
érvényes azokra, akik belül állnak az intézményen és
részt vesznek az életében –, e tapasztalat alapján az
intézményiség szemlélete paradigmatikusan rögzül.
Az intézmény normál történési folyamatában ez a
paradigmatikusság nem látszik; a fordulat kritikus
mozzanata viszont láthatóvá teszi, mégpedig oly mó-
don, hogy a domináns paradigmával szemben egy-
szerre mutatja fel a másik oldalon felsejlõ és azt fel-
váltó új paradigmát is. Ebben a kettõs látásban/látta-
tásban mutatkozik meg, ahogyan a mai intézmények
életében – az intézményesülés jelenlegi történéseiben
– a szubjektumcentrikusságot, szubjektumkoncent-
rációt felváltja a kommunikációcentrikusság, vagyis
ahogyan végbemegy az intézmények elmozdulása 
a kommunikatív nyitottság irányába. A különbség a
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kommunikációhoz való viszony természetében tûnik
fel elsõdlegesen. A modernitás körülményei között
kialakult és igényeinek megfelelõ intézményi hagyo-
mány a rendszer-elvû intézményi struktúrát tekintet-
te elsõdlegesnek és meghatározónak az intézményi
kommunikációhoz képest. Ennek az intézményszem-
léletnek megfelelõen a rendszerszerûen szervezõdõ
intézmény szükségletei és normatívái határozzák meg
a kommunikációt. Ily módon a kommunikáció „intéz-
ményi”, azaz intézményen belüli, az intézmény egésze
vonatkozásában járulékos, és az önmagukba záruló in-
tézményi struktúrák által modellált kommunikáció.8

Ezzel szemben a mai intézményszervezõdés a
kommunikáció irányába mozdul el: a kommunikáció
módjai és szükségletei határozzák meg az intézmé-
nyesülés folyamatát. A kommunikatív nyitáskényszer
vagy nyitásszükséglet következtében az intézmény
maga válik kommunikatívvá.

Az intézménynek és a kommunikációnak egy új
paradigmában való találkozása nem hagyja érintetle-
nül sem az intézmény, sem a kommunikáció lényegét.
Egyrészt alapvetõ változás következik be az intéz-
ménynek a kommunikációhoz való viszonyában:
kommunikáció válik az intézményszervezõdés alapjá-
vá, s ez idõvel az intézmény lényegi átváltozását is
maga után von(hat)ja: megjelenik a kommunikáció
alapú intézmény mint közép, amelyben a résztvevõk
az intézményesülést létesítõ (közös) dologban talál-
koznak. Másrészt megváltozik a kommunikációnak
az intézményhez való konkrét viszonya is: maga a
kommunikáció intézményesül; a kommunikatív in-
tézmény a kommunikáció intézményesülésén alapul.
Ez ténylegesen akkor teljesedik ki, ha a kommuniká-
ció lényegének megváltozásával is együtt jár; ha a ha-
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tékonyságelvû kommunikációról a megértõ kommu-
nikációra helyezõdik át a hangsúly.

Úgy vélem, hogy mind a kommunikatív intéz-
mény létrejötte, mind a kommunikáció intézménye-
sülése egyfajta hermeneutikai nyitás szükségességét
és lehetõségeit hordozza az intézményi gyakorlatban:
a fordulat a nyitott, mobilis résztvevõket feltételezõ
megértõ kommunikáció intézményesülése, a kom-
munikatív-komprehenzív intézmény-modell kikép-
zõdése irányába mutat.

5.

Vegyünk számba néhány olyan jelenséget az intéz-
ményesülés mai folyamataiban, amelyek a herme-
neutikai nyitás szükségessége mellett szólnak. E tekin-
tetben egymás mellé helyezhetünk terminológiailag és
módszertanilag eltérõ felfogásokat, amelyeken belül
az intézményesülés mai folyamatainak a felvázolásá-
ban mégis számos közös szemléleti és tartalmi elemet
találunk.

Egyik ilyen felfogás Niklas Luhmann-nak a komp-
lexitás kezelésével kapcsolatos elgondolása.9 Luhmann
észrevétele szerint a komplexitás annak a „küszöb-
nek” a szintjén válik problémává, „amely felett már
nem kapcsolódhat össze minden elem minden
másikkal”.10 A komplexitás ennélfogva egyfajta „sze-
lekciós kényszer”-ként érvényesül: minden megvalósu-
lási módozata az intézményi struktúrában szelektív.11

E szelekciós kényszer érvényesülése a hagyományos
intézményi struktúrában a rendszer lépésekre bontá-
sához, lemerevítéséhez, absztrakciójához, széttagolt,
töredezett kommunikációhoz vezet. Luhmann úgy
véli, hogy a komplexitás kezeléséhez paradigmavál-
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tásra van szükség, egy új nyelv megtalálására és alkal-
mazására, amely a komplexitás új fogalmát honosítja
meg, „mert a rendszer és a környezet megkülönbözte-
tést most egységként kezeljük”.12 Azaz, a rendszer és
a környezet a mai tapasztalatok szintjén már nem vá-
lasztható külön és nem határolható el olyan mereven
egymástól, mint ahogy ez a hagyományos rendszer-
szemlélet kereteiben történt, mivel „rendszer és kör-
nyezet egymáson belül is és kívül is van”, a horizont-
juk egymásba játszik, mint ahogy „a múltban is újból
jövõket és múltakat találunk”.13 Ebbõl kifolyólag a
komplexitásmenedzsment terén szerepet kaphat az
„értelemteli interpretáció”, a hermeneutikai beállító-
dás, annál is inkább, mivel a komplexitás vonatkozásá-
ban az értelem is szelekciós kényszerként érvényesül –
e tekintetben tehát a komplexitásmenedzsmentnek
és a hermeneutikának „ugyanaz a problémája” –, az
értelemösszefüggések pedig megfelelõ kritériumokat
kínálnak a szelekcióhoz. Ezért Luhmann úgy véli,
hogy „az értelem nagyon alkalmas technika a komp-
lexitás kezelésére”.14

Egy másik, az elõbbihez közelálló elgondolás a
Jürgen Habermasé. Rendszernek és életvilágnak 
a modernitásra jellemzõ tételes szembeállítását Haber-
mas azzal a meglátással oldja fel a mai tapasztalatok
szintjén, miszerint az „intézményi komplexumok”, va-
gyis a komplex intézmények közvetítenek, átjárást 
teremtenek a rendszerkomplexitás és az életvilág
struktúrái között.15 Az intézményesítés, mivel egy-
részt tehermenetesíti az életvilágot a kommunikációs
ráfordításoktól és kockázatoktól, másrészt szabályozza
a döntések egyre kitágultabb játékterét, „az életvilág
technizálásaként jelenik meg”.16 Az életvilágra, akár-
csak a személyiségrendszerre kifejtett intézményi be-
folyás kommunikációs technológiákat követel meg,
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amelyek a nyilvánosság kiépüléséhez vezetnek.17

Ugyanakkor az eleve kommunikatív módon strukturált
életvilág instrumentalizálása – institucionalizálása –
rendszerszerû erõszak – „szerkezeti erõszak” – kiter-
melõdését idézi elõ, amely „hatalmába keríti a lehet-
séges kölcsönös megértés interszubjektív formáit”.18

Ennek köszönhetõen a szabad beszélgetés és a
dialogikus konszenzusképzés ellehetetlenül és foko-
zatosan kiszorul az életvilágból.

Végül, az intézményekkel kapcsolatos újabb szak-
irodalomban számos utalás történik arra, hogy a tevé-
kenységek kilépnek az intézményekbõl (pl. élethosszig
tartó tanulás), egyes intézmények egyre nyitottabbak-
ká válnak a környezetük irányában, s az addigi merev
intézményi zártság helyét az intézmény és környezet
integrációja, szabad játéka veszi át. E folyamatokban
nem pusztán a technológiai etikai komponens érvé-
nyesülésérõl van szó, és nem is valamilyen járulékos
kulturális attitûdrõl, hanem mindezek együttállásá-
ról. Az intézményköziség köztes terében az intéz-
ményképzõdés új módozatai jelennek meg, amelyek
nem vezethetõk vissza a hagyományosra. Az új intéz-
ményi létforma sokkal inkább interinstitució, mintsem
pusztán csak institució, s a tudományos kutatásban
meghonosodó interdiszciplinaritás folyamataihoz ha-
sonlóan mennek végbe az intézményképzõdés folya-
matai is. Mindez a kommunikációs gyakorlat terén
szervesen összefügg/együttjár a kommunikációköziség,
az interkommunikáció jelenségeire való áttéréssel, s
a hagyományos intézményi struktúrában kulcsszere-
pet betöltõ intézményi (hierarchikus, hatalmi) funk-
ciók dezinstitucionalizálódásával.

Ebben az újszerû kontextusban erõteljesen aktivi-
zálódik a kérdés: Ki a felelõsség „szubjektuma”? Nyil-
vánvaló, hogy az intézményi/intézményes felelõsség
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már nem marad meg (csak) az intézményben levõ
ember szintjén, hanem maga az intézmény válik a fe-
lelõsség „szubjektumává”. Ez egyrészt az egyének 
részérõl a felelõsség egyre fokozottabb mértékû nem-
vállalását, illetve az absztrakt intézményre való áthárí-
tását eredményezi, másrészt viszont az új kommuniká-
ciós környezetben maga az intézmény is fokozatos
szubsztancialitás-vesztésbe megy át, létmódjának a
megfogható materialitása és normativitása, s ezzel
együtt az intézményi felelõsség számonkérhetõsége is
lassan elpárolog. Felmerül tehát a kérdés, hogy van-
e, (még) lehetséges-e hagyományos értelemben vett
szubjektuma a felelõsségnek? Vagy pedig ez is abban
a folyamatban formálódik (újra), amelyben manap-
ság az intézményesülés történik?

A fenti kérdések voltaképpen egy radikálisan fel-
tevõdõ gyakorlati kérdésben konvergálnak: Meg
lehet-e/kell-e reformálni a hagyományosan kialakult
intézményi struktúrákat és gyakorlatot, vagy az intéz-
ményesülésnek egy új szemléletére és gyakorlatára le-
het/kell átváltani? E kérdéshez – mindkét vonatkozás-
ban – további alkérdések csatlakoznak: Lehetséges-e
reformálni? És hogyan lehetséges?, illetve: Melyek az
intézményi szemléletváltás lehetõségfeltételei?

Vajon mindezeket meg lehet közelíteni, s ha igen,
elégséges megközelíteni a hagyományos intézmények
nézõpontjából? avagy az intézmények hagyományos
nézõpontjából? Az elõbbiekben arra utaltunk, hogy a
mai világban megjelennek nem-hagyományos intéz-
mények. Megjelenésük viszont nem a hagyományos
intézményi struktúrák megreformálása és átszerve-
zõdése útján történik, hanem a hagyományos intéz-
mények által körülhatárolt intézményközi térben
bontakozik ki, úgy, mint az intézményképzõdés új
módozata. A fentebb jelzett újszerû jelenségek/válto-
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zások tehát inkább arra utalnak, hogy nem az intéz-
mények megreformálása a megváltozásukhoz vezetõ
út, hanem fordítva, éppen az emberi beállítódás és az
intézményekkel szembeni magatartás megváltozása
vezet az intézmények változásához. Ez összefügg az-
zal, hogy a beállítódásváltás szükségességét – sokkal
átfogóbb értelemben – a kortárs valóság(tapasztalat)
ontológiai, logikai és episztemológiai szerkezetének
az átalakulása hozza magával. Ennek egyik, az intéz-
ményeket is érintõ lehetõsége a kommunikatív-
komprehenzív beállítódás érvényre juttatása/jutása
formájában kínálkozik, s leginkább a hagyományos
intézményépítés csúcsértékét, az intézményi autonó-
miát bomlasztja meg. Az intézményi autonómia
ugyanis a mono- vagy uni-specifikumokhoz tartozik,
azokat erõsíti; a pluralitás, a párbeszéd és a tevékeny
részvétel viszont a mono(litikus) intézményi struktú-
ra megnyitását feltételezi az interinstitucionális 
közegben.

6.

Max Weber az uralom feltételeit vizsgálva rámu-
tat, hogy az uralom lehetségessé válik akkor is, ha
egymással semmiféle szervezeti kapcsolatban nem ál-
ló személyek egy meghatározott helyzetbe kerülnek, s
ez a lehetõség mindaddig fennáll, ameddig ilyen hely-
zetben vannak.19 Ez a megállapítás egyszersmind ar-
ra is utal, hogy az intézmény/intézményesülés egy
meghatározott helyzettel függ össze, amelybe az
egyének belépnek, s részt vesznek benne, illetve adott
esetben kilépnek belõle. Ebbe nyilván beleértõdik,
hogy az intézményesülés folyamata kedvezõ körül-
mények között hermeneutikai szituációként is meg-
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valósulhat és elgondolható. Annál is inkább, mivel az
intézményben az ún. „közjó” ténylegesen sohasem
készen áll, hanem megvalósul; soha nem mint adot-
tat, meglévõt képviseli az intézmény, hanem mint
olyasmit, ami ténylegesen a saját mindig-másként-
megvalósulásain keresztül realizálódik. 

„A bürokratizálódás, mint Max Weber kimutatta,
civilizációnk tulajdonképpeni sorsa – mondja Gada-
mer. Ez mélyen igaz, és egyre inkább feltárja értel-
mét.” De ez nem történhet pusztán intézményeken
keresztül, hanem „csak az élõ párbeszéd által, és ezért
a pluralizmus, amelyben élünk, valóban produktív je-
lentéssel bír”.20 A pluralizmust nem annyira az élõ
párbeszéd juttatja érvényre, hanem a rendszer komp-
lexitása. Ez összecseng Niklas Luhmann álláspontjá-
val is, aki szerint „a rendszer tulajdonképpeni hoza-
déka – [...] – a megkülönböztetésben rejlik”.21

A pluralizmusban rejlõ lehetõségek tekintetében
azonban megoszlanak az álláspontok. Habermas, aki
ugyancsak „a szabad és kölcsönös elismerés szimmet-
rikus viszonyait” állítja elõtérbe, miközben úgy véli,
hogy ezek nem valóságosak és ténylegesen nem is
megvalósíthatóak, attól óv, hogy az ilyenfajta elkép-
zeléseket mégsem szabad „egy megbékült életforma
totalitásává színezni és utópiaként kivetíteni a jövõ-
be”, hanem úgy kell tekinteni, mint amelyek nem tar-
talmaznak többet, mint „egy nem-elhibázott élet nem
anticipálható formáinak szükségszerû feltételeit”.22

Ha gyakorlatilag is ténylegesen megvalósíthatóak
lennének, e formális feltételek közepette létrejövõ
„saját, nem konfliktusmentes, de szolidáris együtt-
mûködésünk »termékei« lehetnének csak”.23

Ezzel szemben Gadamer a pluralizmusban rejlõ
lehetõségekben nem egy apriorisztikusan és formáli-
san megalapozó racionalitást, hanem tényleges gya-
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korlati feladatot lát a praxis mezejében. „De ez a plu-
ralista világ feladatokat ad nekünk, és ezek megoldá-
sa nem annyira a racionalizáló tervezésen át vezet,
mint inkább az emberi egymással-lét szabad tereinek
észlelésén.”24 Csakis ez vezethet el/(vissza) ahhoz,
hogy a nyelv a bürokratizálás körülményei között ne
váljon a puszta információterjesztés és a vélemény-
formálás eszközévé, amelynek megvan a maga értéke
és szükségessége, „de nem szabad, hogy a saját gon-
dolkodást és az élõ gondolatcserét helyettesítse”.25

Ennek jegyében azonban semmiképpen sem az a fel-
adatunk – mondja Gadamer egy másik helyen –, hogy
„a saját életvilágunkat, amely éppen a praxis világa,
elméletileg megalapozott technikai konstrukcióvá
alakítsuk át”.26 Pontosításképpen ehhez nyomatéko-
sítja a praxis hermeneutikai értelmét – „praxison 
éppen nem a szabályok szerinti cselekvést és a tudás
alkalmazását értjük, hanem azt, hogy az ember ere-
dendõen bele van helyezve természeti és társadalmi
környezetébe”27 –, rámutatva, hogy „ha így nézzük 
a dolgot, akkor a praxisban benne rejlik mindazok
alapvetõ együvé tartozása, akik egymással élnek”.28

7.

Addig, amíg a modernitás folyamata szétválasz-
totta az életvilág és az intézmények egységét, s az in-
tézményi struktúrákat tárgyiasítva és öncélúsítva
szembeállította az életfolyamatokkal, az intézmények
hermeneutikai tapasztalata az intézményszervezõ-
dés és az életviteli folyamatok egymáshoz tartozásán
alapul. A gadameri álláspontból kikövetkeztethetõ el-
gondolás, miszerint az emberi beállítódásnak a pra-
xisban végbemenõ megváltozása/megváltoztatása
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vezethet az instrumentalizáló, erõszakgerjesztõ, hata-
lomképzõ intézményesülés és intézményi struktúrák
megváltozásához, messzemenõen egybevág Platón-
nak az eszményi államról – mint átfogó intézményrõl
– alkotott elgondolásával. Az elgondolás alapjául
nem véletlenül szolgálnak éppen az igazságtalanság–
igazságosság viszonyával, ezeknek a lélekkel való
összefüggésével kapcsolatos elõfeltevések. Szókratész
rámutat: „az igazságtalanság viszályt, gyûlölködést és
harcot, az igazságosság ellenben egyetértést és barát-
ságot hoz létre az emberek közt”.29 Magának a lélek-
nek pedig „maga az igazságosság a legjobb”.30 A kér-
désfeltevés tehát a körül forog, hogy mi a legjobb a 
léleknek? Azok a kérdések, amelyek azzal kapcsolato-
sak, hogy mi az, ami az államnak a legjobb, illetve mi-
lyennek kell lennie a legjobb államnak, nem öncélú
vizsgálódásokat szolgálnak, nem egy önmagában ko-
herens, jól mûködõ, önálló intézményrendszer kiépí-
tése elvi alapjainak és gyakorlati módozatainak a tisz-
tázása szempontjából fontosak. Hanem azért, mert
„nem holmi mellékes dologról van szó, hanem arról,
hogy miképpen kell élnünk”.31 A kulcskérdés az élet
mikéntje, mégpedig nem a maga spontaneitásában,
hanem az önnön életét a praxisban megformáló/jó
életté formáló ember vonatkozásában. Az államnak
az a legjobb, ami a léleknek is a legjobb. Amikor
Glaukón arra próbál hivatkozni, hogy egy olyan ál-
lam, amilyenre Szókratész gondol „csak gondolatban
létezik”, mert „ilyen sehol a világon nincs”,32 Szókra-
tész így válaszol neki: 

„De az égben alighanem van egy minta annak a
szeme elõtt, aki ezt meg akarja látni, s a maga
bensejét a látottak szerint megszervezni. Az mel-
lékes, hogy van-e valahol, vagy lesz-e: minden-
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esetre csak ennek az államnak az ügyeit intézheti,
másét semmi esetre sem.”33

Az állam tehát egyszerre valósul meg bennünk és
rajtunk kívül. Az államot mint intézményt a külsõ vi-
lágban hozzuk létre, de ez a létesítés valójában ben-
nünk is történik, mivel minket is formál, alakít, pon-
tosabban önmagunkat formáljuk meg általa. Az állam
ugyanis eredete felõl tekintve bizonyos szükségletek
kielégítésére alkalmas szervezõdés, az értelme felõl
nézve viszont az igazságosság érvényre juttatásának a
helye, s ennek a megvalósulása mindig bennünk és
általunk történik. Az állam a lélek megformáltsága
bennünk. Az igazságos államot egyedül magunkban
építhetjük fel. Ki ahogyan a jó államot a maga konk-
rét, individuális tapasztalatai szerint magában meg-
formálja, úgy és azzal együtt alakítja magát az intéz-
ményt, a létezõ külsõ államot. Nem választható szét
tehát az intézmények megalkotása és az ember belsõ
megformáltsága. Ugyanaz a minta érvényesül az ál-
lam külsõ és az ember belsõ megformáltságában.
Tiszta formájában az intézmény maga ez a minta,
amely a hozzátartozás struktúrájaként tartja össze a
külsõt és a belsõt szétválaszthatatlan egységben.
Ezért a platóni elgondolás szerint nem az intézmény
realitása az elsõdleges, hanem az „égi minta” – a her-
meneutika nyelvén az átfogó értelemösszefüggés –,
és az egyes konkrét ember belsõ megformáltságának
a találkozása és egymásba játszása, ami az igazságos-
ságra irányuló beállítódást lehetõvé teszi. Az ilyen
ember által, aki az államban cselekvõként, másokkal
együttmûködõként is mind önmagával, mind a többi-
ekkel szemben az igazságosságot fogja érvényesíteni,
az állam is jól (jobban) fog mûködni.
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Az égi mintának, a belsõ szemléletbeli és beállí-
tódásbeli megformáltságnak és a konkrét (egyéni és
közösségi) cselekvésnek ez az egymáshoz tartozása
jelzi ténylegesen, hogy nemcsak az addig különvált
intézmények, tevékenységi formák integrálódnak egy
komplex egységbe, hanem az értelmi, erkölcsi, cse-
lekvési (gyakorlati) dimenziók is. Egyazon dialogikus
folyamatban formálódik az általános, átfogó értelem-
horizont, a belsõ szemlélet és beállítódás, valamint a
gyakorlati végrehajtás. Ez egyúttal az instituálódás-
nak is a mindig továbbhaladó folyamata, amelyben a
formálódó intézmény egyúttal az a kommunikációs
közép, amely e formálódásnak a mindenkori közegét
is alkotja. Az így felfogott és megértett intézményrõl
beszélhetünk úgy, mint kommunikatív intézményrõl,
amely lényege szerint: „inter”institúció. Ez az elgon-
dolás közelebb visz annak a megértéséhez is, hogy az
intézmény az ember önmagáért való felelõsségének a
helye, és a létezõ intézmény ennek a megtestesülése-
ként teljesedhet ki a maga igazságában.

A mondottakból következõen, az intézmény – min-
den teoretikus megfontoláson innen és túl – a praxis
területe, pontosabban: közege. És mint ilyen, közvet-
len, szerves összefüggésben áll az önformálással és az
önmagunk iránt érzett/vállalt felelõsséggel. Ebbõl ki-
folyólag azt az alapvetõnek tûnõ kérdést, hogy: Mi az
intézmény és milyen szerepe van az életünkben–, so-
hasem elég csak önmagában vizsgálni, hanem ezt
mindig az arra való válaszkereséssel összefüggésben
tehetjük meg, hogy miképpen kell élnünk. 

Az emberi élet és az intézményalkotás kapcsolata
terén kialakult egy sok évszázados, de a mai világunk
számára is mérvadónak tekinthetõ alaptapasztalat:
ott, ahol a középre helyezett dologra magára való te-
kintettel jönnek össze az intézménybe az emberek, a
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saját dolgok és a közös dolgok egymást gyarapító ösz-
szetartozása jut érvényre. Ilyen helyzetben az intéz-
mény még emberközelinek tûnik (és mindig az is ma-
rad). A tevékeny emberi együttélés formáló/önformáló
folyamata alakítja az intézményt és fordítva. A raciona-
lizált intézmény ennek éppen a (ki)fordítottja. 

Kiválóan illusztrálja ezt egy passzus Ljudmila
Ulickaja A szamár útja címû jegyzetébõl:

„Marcel azt magyarázta, miben különböztek a gö-
rög utak a rómaiaktól – a görögök elindítottak egy
szamarat a hegyen át, és az ösvényt a szamár
kacskaringózása nyomán alakították ki, a rómaiak
pedig egyenesen vágták ki maguknak az utat, A
pontból B pontba, úgy, hogy közben legyalulták 
a kisebb emelkedõket, és lecsapolták az útjukba
esõ tavakat.”34

Az ilyenszerû észrevételek horizontjában nyer va-
lós értelemet Gadamer megállapítása:

„Mégis úgy látom, nem a romantikus múltba for-
dulást, hanem a valóságos dolgokra emlékezést
kínálja nekünk a görögök gondolkodása.”35

JEGYZETEK
1. Az intézmény „olyan szervezet, amelynek racionáli-

san (tervszerûen) lefektetett tételes rendje van”, s ezt a ren-
det „egy megadható mûködési területen belül minden meg-
határozott jegyek alapján megragadható cselekvésre (vi-
szonylag) sikeresen rákényszerítik” – Max Weber: Gazda-
ság és társadalom. A megértõ szociológia alapvonalai.
(Ford. Erdélyi Ágnes.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Bp., 1987. 76. [Max Weber: Grundriss der Sozialökonomik.
III. Abteilung. Wirtschaft und Gesellschaft. J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen, 1922. 28.]
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2. „Az »intézmény« rendje mindenkivel szemben érvé-
nyesülni kíván, akire meghatározott ismertetõjegyek (helyi
születés, ott-tartózkodás, bizonyos létesítmények igénybe-
vétele) ráillenek...” – Uo. [28.]

3. „Uralomról beszélünk, ha van rá esély, hogy egy meg-
határozott tartalmú parancsnak megadható személyek en-
gedelmeskedni fognak.” – Uo. 77. [28.]

4. Uo. 227. [126.] „Az uralom ugyanis a mindennapi
életben elsõdlegesen igazgatást jelent.” – Uo. [126.]

5. „A racionálisan ténykedõ és legálisan mûködõ igazgatá-
si csoport – mondja Weber – egyetemesen alkalmazható tí-
pus, és a mindennapi életben ez a típus a fontos.” – Uo. [126.]

6. Uo. 229, 232. [127, 129.]
7. Uo. 232. [129.]
8. Az intézmény ontikus elsõdlegessége, s ennek

episztemológiai és normatív következményei az intézményi
kommunikációra nézve szemléletileg is jól kifejezõdnek pl.
egy ilyen leírásban:

„A társadalom nagy intézményrendszerei mindegyiké-
nek van kommunikációs aspektusa. Az egyes intézmény-
rendszereknél alapvetõ (tudományok, mûvészetek, oktatás,
egyházak), másoknál viszont eszközjellegû (gazdaság, politi-
ka, igazságszolgáltatás, közigazgatás, egészségügy, sport,
erõszakszervezetek). A nagy társadalmi intézményrendsze-
rek szervezetei szükségleteiknek megfelelõen »válogatnak«
az emberi kommunikáció eszköztárából.” – Szekfû András:
A szervezetek kommunikációjáról. In: Béres István –
Horányi Özséb (szerk.): A társadalmi kommunikáció.
Osiris Kiadó, Bp., 1999. 86. „A szervezeteken belüli kommu-
nikáció elsõsorban a szervezetszociológia szakterülete, ép-
pen azért, mert benne a szervezeti érdekek elsõdlegesek,
nem pedig a kommunikációs összefüggések. Szinte mind-
egyik intézményrendszer kidolgozza a saját kommunikációs
szabályait.” – Uo.

9. A komplexitás fogalmát az elem és a reláció segítségé-
vel határozzák meg. „Az elemek számának növekedésével a
köztük lévõ lehetséges relációk száma aránytalan mérték-
ben, vagyis mértani haladvány szerint növekszik.” – Niklas
Luhmann: Bevezetés a rendszerelméletbe. (Ford. Brunczel
Balázs.) Gondolat Kiadó, Bp., 2006. 162. [Niklas Luhmann:
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Einführung in die Systemtheorie. Carl-Auer-Systeme
Verlag, Heidelberg, 2008. 173.]

10. Uo. 163. [174.] „...bizonyos nagyságrenden túl már
nem képes minden elem minden másikkal összekapcsolód-
ni, ezért a relációk már csak szelektív módon jöhetnek lét-
re”. – Uo. 162. [173.] (Pl. egy hierarchia esetén mindig csak
a következõ magasabb elemmel, vagy esetleg ugyanazon a
szinten horizontálisan tudnak kommunikálni.)

11. A szelektivitás kifejezõdhet például egy olyan struk-
turális/normatív korlátozásban, amely közepette csak a fe-
lettesünkkel és a beosztottunkkal beszélhetünk, de nem a
kollégáinkkal. – Vö. uo. 223. [237.]

12. Uo. 168. [180.]
13. Uo. 228. [242.] A szociális struktúra esetében is ha-

sonló a helyzet: „saját magammal indítok, és ezután veszem
fontolóra, hogy a másik szintén én, aki számára és egy má-
sik én vagyok; meg vagyok duplázva saját magamban: mint
ego és mint alter ego”. – Uo. [242.]

14. Uo. 223. [237.]
15. „A társadalmi formációkat természetesen nem lehet

egyedül a rendszerkomplexitás foka alapján megkülönböz-
tetni. Sokkal inkább intézményi komplexumok által meghatá-
rozottak, amelyek a rendszerdifferenciálódásnak a fejlõdés
során újonnan fellépõ mechanizmusát mindig lehorgonyoz-
zák az életvilágban.” – Jürgen Habermas: A kommunikatív
cselekvés elmélete (I-II). A Filozófiai Figyelõ és a Szociológi-
ai Figyelõ különkiadványa. ELTE, é.n. 188. [Jürgen
Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2.
Zur Kritik der funkzionalistischen Vernunft. Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am Main, 1981. 244.]

16. Uo. 202. [265.]
17. Vö. uo. [265.]
18. Vö. uo. 205. [269.]
19. Vö. Weber: Gazdaság és társadalom. 77. [28.]
20. Hans-Georg, Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a

világ megértése. (Ford. Egyedi András.) Athenaeum. Mi az
esztétika? 1991. I. kötet, 1. füzet. 12. [Hans-Georg, Gadamer:
Die Vielfalt der Sprachen und das Verstehen der Welt. In:
Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage. GW Bd. 8. J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1999. 348.]
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21. Niklas Luhmann: A konstruktivizmus megismerés-
programja és az ismeretlenül maradó realitás. (Ford. Kiss
Lajos András.) In: Uõ: Látom azt, amit te nem látsz. Osiris
Kiadó, Bp., 1999. 78. [Niklas Luhmann: Der Erkenntnis-
programm des Konstruktivismus und die unbekannt
bleibende Realität. In: Soziologische Aufklärung 5.
Westdeutscher Verlag, Opladen, 1990. 41.]

22. Jürgen Habermas: Az ész egysége hangjai sokféle-
ségében. (Ford. Bendl Júlia.) In: Válogatott tanulmányok.
Atlantisz, Bp., 1994. 346.

23. Uo.
24. Gadamer: A nyelvek sokfélesége. 12–13. [348.]
25. Uo. 13. [348–349.]
26. Hans-Georg Gadamer: „Két világ polgára”. In:

Krzysztof Michalski (szerk.): A modern tudományok em-
berképe. (Ford. Bendl Júlia.) Gondolat, Bp., 1988. 244.
[Hans-Georg Gadamer: Bürger zweier Welten. In: Herme-
neutik im Rückblick. GW. Bd. 10. J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen, 1995. 232.]

27. Uo. 246. [234.]
28. Uo. [234.]
29. Platón: Állam. (Ford. Szabó Miklós.) In: Összes mû-

vei. Második kötet. Európa Könyvkiadó, Bp., 1984. 351d.
30. Uo. 612b.
31. Uo. 325d.
32. Uo. 592a–b.
33. Uo. 592b.
34. Ljudmila Ulickaja: A szamár útja. In: Uõ: A mi Urunk

népe. (Ford. Goretity József.) Magvetõ, Bp., [2012]. 11.
35. Gadamer: „Két világ polgára”. 246. [234.]
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A felelõsség mint kérdés

1.

A felelõsség kérdésével foglalkozó filozófiai iro-
dalmat olvasva, szembetûnik néhány gondolkodásbeli
beidegzõdés, amelyek amellett, hogy behatárolják, be
is szûkítik a problémafeltevéseket. De számos olyan
gondolati kísérlettel is találkozunk, amelyek igyekez-
nek kivezetni a bejáratott elgondolási sémákból,
visszalépve a problémakör gyökereihez.

Vegyük számba mindenekelõtt a hagyományos
megközelítések néhány jellegzetes, ismétlõdõ voná-
sát. Ilyenek:

a) A modernitás paradigmáját továbbéltetõ
szubjektumcentrikus gondolkodásmód, amely a fele-
lõsséget egy szubjektumpozícióba állított énhez, sze-
mélyhez, közösséghez, tehát „valakihez” vagy „valakik-
hez” rendeli hozzá. Ilyen megfontolás alapján külön-
bözteti meg a múlt század közepén Roman Ingarden –
axiológiai elõfeltevésekkel és ontológiai igényekkel
közelítve a kérdéskörhöz – a „felelõsség alakzatait”:
„1. Valaki felelõsséget visel valamiért vagy, máskép-
pen szólva, felelõs valamiért. 2. Valaki vállalja a fele-
lõsséget valamiért. 3. Valakit felelõsségre vonnak va-
lamiért. 4. Valaki felelõsen cselekszik.”1

b) A felelõsségnek a cselekvõ szubjektum és az álta-
la elkövetett tett viszonyából való levezetése, olyasmi-
ként, ami ugyan a tett elkövetésébõl ered, valójában
követi a tettet, sõt annak egyfajta következményeként
önállósul. Ugyancsak Ingardent idézve: „Egy érték
vagy nem-érték megvalósításához vezetõ tett végre-
hajtásában válik az ember érte felelõssé. A végrehaj-
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tás után azonban felelõs marad érte, legalábbis mind-
addig, amíg realiter nem szabadul meg tõle vagy szaba-
dítják fel alóla.”2 A felelõsség épp abból nyeri értelmét,
hogy túlnyúlik a tett elkövetésének keretein: „A fele-
lõsség, amely csak a tett beteljesítésének pillanatában
állna fenn, valamiképp értelmetlen lenne: nem gya-
korolhatná ekkor a számára lényeges funkciót, hogy
tudniillik egy jövõben megvalósítandó jóvátétel erede-
te és alapja legyen.”3 Ez az elgondolás a tett és a felelõs-
ség viszonyát az elõtt-után, illetve a múlt-jelen-jövõ 
lineáris idõstruktúrájába illeszti, amelyben a felelõsség
idõbeli helye a tett utánjaként azonosítható be.

c) Az utólagosság képzeteivel összefüggésben a fe-
lelõsségnek egyfajta feleletként történõ értelmezése,
amely válaszként adható a cselekvõ szubjektumot érõ
kihívásokra. Ebbe a felelõsség latin megnevezése –
responsabilitas,-atis – is belejátszik, amely etimoló-
giailag a respondeo,-i (felelni, válaszolni) igével is
összefüggésbe hozható. Ezt a lehetõséget felerõsítik 
a rá építõ fenomenológiai elgondolások. Bernhard
Waldenfels szerint az „idegenség és válasz (response)
összetartoznak”, mivel az idegen igény olyasmi, ami
kivonja magát a számunkra megszokott értelmesség
és megértés körébõl, s csak a neki adott feleletünk ál-
tal veszti el idegenségét, s válik bevonhatóvá az értel-
münk hatókörébe. A reszponzivitás tehát „az emberi
viselkedés alapvonása”, az ember lényegénél fogva
„feleletadó élõlény”.4 Egy elkövetett tett önmagában
véve idegen, mivel újszerûsége révén idegen viszo-
nyokat teremt számunkra. Az érte vállalt felelõsség
szünteti meg a tett idegenségét, mivel ezáltal válik be-
illeszthetõvé a racionális világrendünkbe. Emanuel
Lévinas úgyszintén a felelettel kapcsolja össze a fele-
lõsséget, de az elõbbi állásponttól lényegesen eltérõ
módon, mivel itt a felelõsség nem a másik másságát
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emeli be a racionalizálhatóság körébe, hanem már
minden ilyesmit megelõzõen, az Én konstitutív di-
menziójaként eleve érvényesül. Az Én egyszerisége –
írja Lévinas – „éppen abban rejlik, hogy senki sem fe-
lelhet helyettem”.5 A felelõsség felelet, amely az Ént a
másik másságával szemben öncélúan, feltétlenül köte-
lezi: a „másikért öncélúsága” a „felelõsség felelete”.6

d) A felelõsségnek racionális kategóriaként törté-
nõ kezelése, összefüggésben a racionalizálhatósági
kereteinek a kijelölésével. Ingarden a teljes tudatos-
ságban, illetve a teljes öntudatlanságban jelöli meg 
a felelõsség végpontjait: „A felelõsség legmagasabb
foka ott van, ahol a tettet teljesen tudatosan, szándé-
kosan és a személyes én teljes elszántságával kezdik
el és hajtják végre. Nincs felelõsség ott, ahol az ember
viselkedését teljes mértékben kikényszerítik és az én
beleegyezésének minden nyoma nélkül, esetleg telje-
sen öntudatlanul játszódik le.”7 Hasonlóképpen, Ten-
gelyi László is rámutat, hogy a felelõsségnek a jogi és
erkölcsi ítélkezésben meghonosodott értelme két fõ
állítással határolható körül. Az elsõ: „Csak az kérhetõ
számon tõlünk, amit mi magunk teszünk.” A második:
„Intézményes kötelezettségeink és erkölcsi szokásaink
pontosan megszabják, kinek mivel tartozunk.”8

e) Tengelyi megállapítása még egy elgondolási be-
idegzõdést felidéz: olyankor – mondja –, amikor az
elõbbi két állítással próbáljuk behatárolni a felelõsség
körét, „eleve abból az erkölcsi rendbõl indulunk ki,
amely a felelõsség korlátozására és – legalábbis elv-
ben – igazságos megosztására épül”.9 Az ilyenfajta
hozzáállás a felelõsséget hangsúlyozottan etikai problé-
maként kezeli, vagy legalábbis megpróbálja az etikum
problémakörébe bevonni, és azon belül értelmezni.

Igencsak egyoldalú és leegyszerûsítõ lenne azon-
ban a számvetésünk, ha nem venné figyelembe azo-
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kat a mozzanatokat is, amelyek a XX. század második
felének filozófiai reflexióiban lényegesen kiterjesztik
a felelõsség problémakörét, illetve határozottan ki-
mozdítanak a bejáratott gondolkodási sémákból.
Ezek a kísérletek a felelõsség problémáját számos
ponton megnyitják a hermeneutikai megközelítés
számára is. 

A szemléletváltást jelzõ közös vonásként minde-
nekelõtt a szubjektumközpontúság destruálására, il-
letve – ezzel összefüggésben – a modernitás episztemo-
lógiai paradigmájából való kilépésre irányuló törek-
vés emelhetõ ki. Itt elsõként újból R. Ingardenre hi-
vatkozhatunk, aki a felelõsség ontológiai alapjainak 
a feltárása és ontikus megalapozása érdekében „egy
realista alapokon álló fenomenológiai ontológia ki-
dolgozásán fáradozik”.10 Felfogása szerint a felelõs-
ség ontikus fundamentuma az érték, a tett, az ered-
mény, a szándék, a magatartás értéke vagy nem-értéke.
Az értékek és a köztük levõ összefüggések megléte
„konstitutív a felelõsségre nézve”.11 Az értékek min-
dig „valaminek az értékei, vagy valamin lévõ érté-
kek”, vagy „valamiben megalapozott értékek”.12

Ingarden az érték révén látja megoldhatónak a tett
meghosszabbodásának a problémáját a felelõsség-
ben. A tettes csak a végrehajtott, megvalósult tettéért
felelõs. Azonban egy megvalósult tett már a múlthoz
tartozik. Ha a múltbeli tett (a „megtett”) „semmilyen
értelemben nem létezik, akkor nem marad semmi,
amiért a tettes felelõs lehetne”.13 De a tetthez hozzá-
tartozó érték „ideális lényegiségként” fennmarad. 
A tettes tehát valójában azért felelõs – mondja
Ingarden –, „hogy az érték konkretizálásának ezt a
reális vagy pusztán a reálisban alapozó létfundamen-
tumát megsemmisítette vagy megteremtette”.14 Ezen
túlmenõen, Ingarden az érték és felelõsség összefüg-
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gésének kérdését egy hermeneutikai szempontból 
releváns összetevõvel is bõvítette, az önmagához
megalapozólag visszahajló értékvonatkozás meta-
szintjével: a felelõsség „tudatos viselése is – írja –, va-
lamint annak vállalása és az egész ebbõl adódó maga-
tartás önmagában pozitív (esetleges sikertelenség
esetén negatív) értékkel bír”.15

Az Ingarden által képviselt „érték-objektív állás-
pontnak” éppen abban áll az erõssége, hogy mivel a
felelõsség ontológiai feltételét képezõ ember – a ma-
ga individuális személyes mivoltában – is érték, „az
objektív értékek egy másik (objektív) értékre, neveze-
tesen az emberre utalnak vissza (arra a lényre, aki az
értékfelismerés képességével rendelkezik)”.16 A fele-
lõsségvállalás és a felelõs ember olyan érték, akinek 
a vonatkozásában a felelõsség – végsõ fokon – a fele-
lõsségért vállalt felelõsségként alapozódik meg tény-
legesen. Ebbõl fakad a valós felelõsség mindenkori
„reflexív jellege”, az, hogy a valakivel vagy valamivel
szembeni felelõsség viselése mögött „mindig az önvo-
natkozás, az önmagammal szemben viselt, vállalt
vagy éppen hárított felelõsség húzódik meg”.17

2.

Az, hogy az embernek konkrét helyzetekben fele-
lõsséget kell vállalnia az értékekért, voltaképpen az
ember önmaga iránti felelõsségét implikálja, oly mó-
don, hogy egyúttal ki is emeli a felelõsséget az etikum
és a szigorú racionalizálhatóság körébõl. A felelõssé-
get sokáig az etika sajátos problémájaként tárgyalták,
de a felelõsség nem csak erkölcsi területen merül fel,
ezért ki kell bõvíteni az esetek és a példák körét – mu-
tat rá Ingarden, amikor felveti a felelõsség ontológiai
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megalapozásának kérdését.18 Továbbá, a fenti gondo-
lat utat nyit a felelõsség egzisztenciaanalitikai meg-
alapozása irányába, az emberi léttel és a lelkiismeret-
tel való összefüggései feltárásához. 

Lelkiismeretnek és felelõsségnek az emberi létet
megalapozó összefüggése már Heidegger korai gon-
dolkodásában is felmerül. Felfogása szerint az ember
csak akkor tud igazán önmaga lenni, ha a lelkiismereti
hívást megértve felelõsségteljesen cselekszik. A felelõs-
ség voltaképpen a lelkiismeret hívására adott válasz,
amely belõlem jön, de rajtam túlról, és rám irányul. 
„A jelenvalólét önmagát hívja a lelkiismeretben” – írja
Heidegger a Lét és idõben. A jelenvalólét, „ha megér-
ti a hívást, engedi, hogy legsajátabb Önmaga a maga
választott lenni-tudásából eredõen önmagában cse-
lekedjék. Csak így lehet felelõsségteljessé.”19 Az ön-
maga felé visszahajló, reflexív és létkonstitutív fele-
lõsségnek – „önfelelõsség” – a lelkiismeretbõl való 
levezetése Viktor E. Frankl terápia-koncepciójának is
központi mozzanatát képezi. A lelkiismeret az ember
szabad döntési lehetõségeihez szükséges öndistancia
megteremtésének szellemi dimenziója; a logoterápia
szemszögébõl nézve „az értelem észlelésének szerve”,
az embernek az arra való képessége, hogy az egyes
konkrét szituációkban rejlõ egyszeri és sajátos értel-
met felkutassa.20 A felelõsség voltaképpen nem más,
mint e szellemi dimenzió megnyilvánulásának köz-
vetlenül, tapasztalatilag is megragadható fenomeno-
lógiai talaja.21

A felelõsség Viktor E. Franklnál is elsõsorban a
„valaki elõtt” és a „valamiért” vonatkozásában nyilvá-
nul meg. De minden konkrét felelõsségvállalással
szükségképpen együtt jár az önmagunkkal szemben
vállalt felelõsség is, amelyet az önmagunkkal folya-
tott, tudatos vagy tudattalan „belsõ” párbeszéd alak-
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jában tapasztalunk.22 Ez a (husserli értelemben vett)
önfelelõsség Franklnál „valójában egy más névvel el-
látott ontikus fenomén: a lelkiismeret”.23 A heideg-
geri gondolathoz kapcsolódva – „a hívás belõlem jön,
de mégis rajtam túlról”24 – Frankl úgy véli, hogy a
lelkiismeretet „aracionálisnak is lehet nevezni; alogi-
kusnak – vagy inkább prelogikusnak”,25 az emberi
létfelfogás vonatkozásában, illetve „premorálisnak” a
létezés erkölcsi dimenziója vonatkozásában. „Mert
ahogy létezik egy tudomány elõtti és azt ontológiailag
megelõzõ prelogikus létfelfogás – érvel Frankl –,
ugyanúgy van egy premorális értékfelfogás is, amely
minden kifejezett morált lényegileg megelõz – ez a
lelkiismeret.”26 A lelkiismeret olyan belsõ hang az
emberben, amelyen az élet szólal meg és vonja kérdõ-
re az embert, aki a kérdésre életével, tehát cselekede-
teivel felel.27 Ennyiben a lét morális és emberi tartal-
mával, rendjével szemben elsõdleges, a kérdés min-
denkori elsõdlegessége értelmében. A „belsõ” hangra
(kérdésre) adott válasz voltaképpen a lelkiismeret 
felelõsség aspektusa.28 Ebbõl következõen Frankl
számára az ember mindenekelõtt felelõsség-lét, „va-
gyis egy olyan létezõ, akihez a lét válaszjellege, a fele-
let és az ebbõl levezethetõ etikai dimenzió szervesen
hozzátartozik”. Heideggeri kifejezéssel: a felelõsség:
létmód.29

Ily módon Frankl – bár õ is a felelõsség felelet-mi-
voltát és etikai implikációit hangsúlyozza – a lelkiis-
meretbõl levezetett felelõsség hatókörét egzisztenciá-
lis-ontológiai dimenziókkal ruházza fel, kiterjesztve
az emberi lét egészére. Elgondolása egy fontos
hermeneutikai vonatkozást is tartalmaz, mivel elõtér-
be állítja a lelkiismeret–felelõsség viszony párbe-
széd-struktúráját. Ebben a kapcsolatban a felelõsség
válasz, amennyiben valamivel vagy valakivel szembe-
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ni konkrét felelõsségként valósul meg; ezt viszont az
önmagunkkal szemben és a (másokért felelõsséget
vállaló) önmagunkért vállalt felelõsség – a lelkiisme-
ret szava – már mindig is mint kérdés nyitja meg, és
ez az, ami meg is alapozza.

3.

A felelõsség egzisztenciális-ontológiai kiterjeszté-
se olyan gondolkodóknál tetõzõdik, mint Sartre és
Lévinas. 

Jean-Paul Sartre a szabadsággal összefüggésbe ál-
lított felelõsséget – extenzív értelemben – kiterjeszti
az emberiség egészére. Az embernek a szabadságra
ítéltségébõl adódó általános és lényegi felelõssége – a
tett, cselekedet konkrét felelõsségvonatkozásain túl-
menõen – saját emberi létét és a hozzátartozó világot
egészében átfogja. Az ember „arra van ítélve – írja
Sartre –, hogy szabad legyen, a világ teljes súlyát a
vállán kell hordania: felelõs a világért és felelõs saját
magáért mint létmódért”.30 Mivel a szabadság a vá-
lasztás szabadsága, beleértve önmagunk megválasz-
tását is, az ember „az összes emberek választásában
választja meg önmagát” – mondja Sartre –, s így fele-
lõsségünk „az egész emberiséget elkötelezi”.31 Az em-
ber individuális felelõssége tehát az emberiség egé-
szére, azaz mindenki másra (de nem feltétlenül egy
konkrét másikra) kiterjed. 

Ezzel szemben Emmanuel Lévinas az alteritás eti-
kája képviselõjeként a felelõsség egzisztenciális-onto-
lógiai hatókörét inkább intenzív értelemben, az Én és
a Másik kapcsolatának beláthatatlan mélységei, vég-
sõ alapvetései irányában terjeszti ki. Az Én „végtele-
nül felelõs a Másikkal szemben” – mondja Lévinas.
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„Helyzeténél fogva az Én minden ízében maga a
felelõsség.”32 Az Én-t, még mielõtt bármiképpen is el-
juthatna önmaga tudatához, a Másik puszta jelenléte
válaszra szólítja fel. Ez a felelet az – a feleletnek, amit
(csak) Én adhatok az „egyszeri egyszerisége”33 –, ami
az Én-t a Másik vonatkozásában konstituálja, minden
konkrét (további) létmeghatározottságát megelõzõ-
en: felelõsként, felelõsségként; még pontosabban: a
felelõsség közegében. A Lévinas által tételezett végte-
len felelõsség tehát eleve ránk nehezedik, s nem csu-
pán úgy, mint a mindenki másért, hanem úgy is, mint
a mindenkori másikért viselt felelõsség. „Ez a felelõsség
– mondja Lévinas – korábbi a mérlegelés aktusánál:
mielõtt még önmagamra ítéltetnék, erre ítéltettem, és
ennek vagyok kitéve.”34 A felelõsséget nem racionáli-
san vesszük magunkra (egy konkrét aktus következ-
ményeként), hanem eleve benne találjuk magunkat,
mindenféle konkrét énkonstituáló racionális aktust
megelõzõen. „A felelõsség megelõz minden logikai
mérlegelést, amire a racionális döntés hivatkozik.”35

Ezért ez a felelõsség végtelen, mivel az Én-nek a Má-
sikra való behatárolhatatlan vonatkozását hordozza
mint alapot. Ezen az alapon nem egy készen álló és
önmagában meghatározott Én jut el a Másikhoz, ha-
nem inkább belõle lép elõ egy önmaga meghatározá-
sa irányában nyitott és törekvõ Én, aki a (végtelen)
felelõsségre építheti a konkrét önlétrehozási és öntu-
datosítási aktusait. Miközben a racionális Én a fele-
lõsség mezõjébõl emelkedik ki, a felelõsség maga már
nem foglaltatik benne a racionalitás körében.

Bár elsõ olvasásra úgy tûnik, hogy a sartre-i és a
lévinasi felelõsségkoncepció számos közös vonást tar-
talmaz, egy alaposabb megfontolás lényeges különb-
ségekre is fényt derít. Sartre az emberiség egészére
kiterjesztve túllépteti a felelõsség körét a racionális
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felfoghatóság/ellenõrizhetõség határain; Lévinasnál
viszont az Én végtelen felelõssége elébe megy min-
denféle lehetséges racionalizációnak. 

Sartre egy, az emberi valónkba mondhatni bele-
kódolt, s minden emberi egyén esetében individuáli-
san meghozott racionális döntésbõl (embernek vá-
lasztom magam) vezeti le (vezeti vissza) a felelõsség
aktusaiban az emberiség egészére kiterjedõ/kiterjesz-
tett etikumot; a szabadságba vetettség eredendõ álla-
potában a felelõsség aktusaiként meghozott egyéni
döntések (minden ember önmagára irányuló válasz-
tása) az emberiség egészére kiterjedõ erkölcsi renddel
való összetartozásukban nyerik el értelmüket, s az
emberiség egészét felölelõ erkölcsi rend pedig az indi-
viduális döntések racionalitásában (mindenik ember
embernek választja önmagát) alapozódik meg. Az em-
ber a szabadságba születik bele, szabadságra ítélt. 
A szabadság az emberi léttapasztalatok univerzális
közege, amely mindig a konkrét felelõsségaktusok-
ban artikulálódik, és soha nem közvetlenül, hanem az
egyes egyének által végrehajtott konkrét felelõsségak-
tusokhoz az emberiség egészére kiterjedõ, az egész
emberiséget implikáló – univerzális – értelemössze-
függésként tartozik hozzá az emberhez. Ily módon
Sartre a felelõsséget nem helyezi a racionalitás (s ez-
által az etikum) körén kívül, hanem inkább – a sza-
badsághoz való hozzátartozása révén – mondhatni
univerzálisan (már-már irracionálisan) kitágítja a
konkrét felelõsségvállalásokat és felelõsségaktusokat
felölelõ racionalitás (és etikum) körét.

Sartre-val szemben a lévinasi felfogás szerint az
ember a felelõsségbe születik bele, felelõsségre ítélt. 
A felelõsség az emberi léttapasztalatok univerzális
közege, amely a konkrét Én-építõ feleletaktusokban
artikulálódik; az etikum racionális cselekvésmozza-

84



nataihoz a megelõzõ mindenkori elsõdlegességével
tartozik hozzá, a racionalitásuk körén kívülrõl jövõ,
de bennük és általuk megmutatkozó értelemadó/
fenntartó alapként. A felelõsség itt már nem tartozik
a racionalitás és az etikum körébe, de a végtelenbe
nyúló felelõsség alapján az önmagát Én-ként konsti-
tuáló és tudatosító egyén válaszaktusai szükségkép-
pen egy erkölcsi rend kezdeményezõiként és hordo-
zóiként lépnek be a világba. Itt újból kérdés és válasz
egymáshoz tartozásával állunk szemben: a Én-építõ
(létalkotó) felelet válasz a kérdésre, amely a felelõs-
ség irányából jön; a végtelenbe nyúló/nyíló felelõsség
viszont – végtelen, mivelhogy kérdés. Nem a Másik
teszi fel ezt a kérdést, de a mindenkori Másik lehetõsé-
ge, a vele való találkozás eshetõsége folytonos nyitott-
ságban tartja a felelõsség kérdéshorizontját. Az Én
mindegyik önkonstitutív feleletaktusa egy meghatáro-
zott erkölcsi rend kezdeti mozzanataként a maga egy-
szeri és konkrét módján lezárja ezt a kérdéshorizontot
(megválaszolja a kérdést), amelyet a felelõsség kérdé-
se, mint (megnyitó) kérdés, szükségképpen mindenkor
megelõz, úgy, hogy õ maga sohasem zárul le benne.

Nemcsak a közfelfogás, de az erkölcsfilozófiai és
etikai megközelítések is a felelõsséget erkölcsi prob-
lémának tekintik, mivel mindenik társadalom vagy
közösség erkölcsi normákkal igyekszik körülhatárolni
a felelõsség körét, s ilyen alapon próbálja kialakítani
a felelõsség határaival kapcsolatos konszenzust. De
valójában a felelõsség nem azonos az erkölcsileg meg-
vonható határaival. A felelõsségnek az erkölcsiséghez
való viszonyában döntõ az a tényállás, hogy a felelõs-
ség már megvan, amikor erkölcsi szabályozást nyer.
Csakis az így vagy úgy meglévõ felelõsségnek vonha-
tók meg a határai, jelölhetõ be egyetértésszerûen a ki-
terjedési köre. 
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Tengelyi László a felelõsség lévinasi problémája
kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy az erkölcsi
rendbõl való kiindulás a felelõsség társadalmi-közös-
ségi szabályozása kapcsán voltaképpen elfed és elfe-
ledtet egy olyan elemi tapasztalatot, amely minden
ilyen szabályozási törekvést nemcsak hogy megelõz,
de nem is egyeztethetõ össze feltétlenül annak a raci-
onalizációs normáival, mivelhogy kívül esik azokon.
Ez az elemi tapasztalat, amely a már kialakult erköl-
csi rendet újra meg újra megzavarja (azaz az újbóli
újrakezdés/-szervezés stádiumába veti vissza) abban
áll, hogy „a legesetlegesebb találkozás is olyan felelet-
igényt támaszthat velünk szemben, amely többet kí-
ván tõlünk intézményes kötelességeink teljesítésénél
és az erkölcsi szokásokhoz való igazodásnál – sõt oly-
kor nem többet, hanem éppen ennek ellenkezõjét”.
Lévinas ezt az elemi tapasztalatot „szembefordítja a
mindenkori erkölcsi renddel”.36

A lévinasi elgondolás több tanulságos megfonto-
lás alapjául szolgálhat. Elõször is, ebbõl az irányból
beláthatóvá válik, hogy bár a felelõsségnek lehetnek
erkölcsi következményei, a felelõsségvállalásnak le-
hetnek etikai feltételei, de mindazonáltal a felelõsség
nem erkölcsi probléma. A felelõsség nem választás
kérdése; a vele kapcsolatos alaptapasztalat inkább ar-
ra utal, hogy a felelõsségben benne találom magam.
Úgy, ahogy nem felelõsnek (vagy nem-felelõsnek) 
választva lépek be a felelõsség mezõjébe, úgy a fele-
lõsségbõl, a felelõsség alól ki sem vonhatom magam:
az akkor is elér és hozzám tartozik, ha megpróbálok
tudatosan kibújni alóla, vagy igyekszem nem venni
tudomást róla. Nem lehetek teljességgel felelõsség
nélküli, csak felelõtlen. De a felelõtlenség is a felelõs-
ség alapján áll elõ, a felelõsség dimenziójaként; csak
ott merülhet fel, ahol felelõsség van, illetve lennie kel-
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lene, és csak a felelõsséghez mérhetõ. Továbbá, ép-
pen a lévinasi probléma Tengelyi által alkalmazott fe-
nomenológiai közelítésmódja irányítja rá a figyelmet
arra, hogy a felelõsség forrása: tapasztalat. Mégpedig
olyan „elemi tapasztalat”, amely nemcsak hogy meg-
zavarja, hanem voltaképpen meg is elõzi az erkölcsi
rendet. De mégis hiábavaló lenne ennek egy olyan el-
sõ mozzanatát, kezdetét vagy eredetét keresni, ame-
lyet valamiféle õselvként, archéként lehetne beazo-
nosítani; a felelõsség az Én és a Másik, a szubjektum
és a tett, a cselekvõ személy és az erkölcsi rend elemi
kapcsolatából – hermeneutikai megvilágításban –,
mindenkori játékából lép elõ. Ezért Lévinas (és Ten-
gelyi) találó kifejezésével, a felelõsség an-archikus
jellegû.37 Ez pedig nem anarchiát, nem egy már meg-
lévõ rend összezavarását jelenti, hanem a játék belsõ,
önnön mozgásából fakadó rendjét, az erkölcsi rend-
nek a felelõsség játékából kiemelkedõ elvét (elveit) és
konkrét felelõsségaktusokban való artikulációit. 

Eszerint nem lehet tisztán csak a felelõsségre
visszavezetni az emberi létet (és annak Én-ként meg-
valósuló individualizációját), de kihagyni sem lehet a
felelõsséget mint létdimenziót az autentikus emberi
létezés meghatározásából. A felelõsség nem az embe-
ri lét egyfajta predikátuma, amely bizonyos esetekben
hozzárendelhetõ, más esetekben elhagyható lenne,
hanem emberi minõségének a kibontakozási alapja.
Így a felelõsség nem is az erkölcsi rend következmé-
nye, nem az erkölcsi rendbõl vezethetõ le, hanem for-
dítva: a felelõsség az, ami feltételez és magával hoz
mindenkor egyfajta erkölcsi rendet.
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4.

A filozófiai perspektívának ez a megfordítása a fe-
nomenológiai látásmódtól és az etikai problémafelte-
vésektõl elinduló, de a hermeneutikai megközelítések
irányába is átvezetõ utakat nyit meg. A felelõsségnek
az egzisztenciaanalitikai megközelítésekben nyilván-
valóvá váló párbeszéd-struktúrája, valamint a fele-
lõsség-arché fenomenológiai elmozdítása az önmagát
belülrõl fenntartó és szabályozó an-archikus játék-
mozgás irányába a felelõsség érvényesülését az Én és
a Másik, a cselekvõ szubjektum és a tett, az elkövetett
tett és a hozzátartozó következmény közti közöttiség
szférájába utalja. A közöttiség megkülönböztetett
hermeneutikai relevanciával bír, mivel a lét és a léte-
zõ, illetve a tett és a cselekvõ szubjektum absztrakt
ontológiai/etikai differenciáját a konkrét tapasztala-
ti történés mezõjévé minõsíti át.

A filozófiai hermeneutika a tapasztalatot a megér-
tés kibontakozási és megvalósulási közegeként, azaz
hermeneutikai tapasztalatként vizsgálja. A hermeneu-
tikai tapasztalat olyan konkrét, sajátos és nyitott ta-
pasztalati szituációk sorozata, amelyek megvalósulása
nem elõzetes szabályokhoz igazodik, de nem is teljes-
séggel szabályozatlan, hanem a megértési folyamat
szabad önszervezõdési játékában kapcsolódnak egy-
máshoz. Hans-Georg Gadamer felfogása szerint: 

„A hermeneutikai tapasztalatnak mint igazi ta-
pasztalatnak mindent vállalnia kell, ami jelen van
a számára. Az elõzetes válogatás és elvetés nem áll
szabadságában. De nem lehet teljesen szabad az
eldöntetlenül hagyásban sem, mely látszólag spe-
cifikus jellemzõje a megértettek megértésének.
Mivel történés, nem tud nem történni.”38
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Cselekvõ, tevékeny emberi lényekként mi folyto-
nosan benne találjuk magunkat ilyen konkrét cselek-
vési szituációkban, s valamely meghatározott
tett/cselekedet végrehajtása a szituáció és a benne le-
vésünk történésjellegén alapul; a szituáció velünk
együtt történik, s mi vele együtt történünk, miközben
végrehajtunk egy cselekedetet. Ez a történés – mond-
ja Gadamer – „nem a mi tevékenykedésünk a dolog-
gal, hanem magának a dolognak a tevékenysége”.39

Hogyha így áll a helyzet, akkor nyilván feltevõdik 
a kérdés: Hol van ebben a mi felelõsségünk? És mi-
ben áll az?

Annak a belátása, hogy egy tett végrehajtása nem
a mi szubjektív szándékaink (a cselekvõ szubjektum)
kizárólagos folyománya, hanem ezek a szubjektív in-
díttatások is ténylegesen a hatásuknak kitett dologgal
kölcsönhatásban, azaz a dolog hatása alatt is formá-
lódnak, valójában nem azt jelenti, hogy nincs felelõs-
ségünk, vagy hogy kivonhatjuk magunkat a felelõsség
alól, áthárítva a körülményekre azt. Sokkal inkább
annak a belátását jelenti, hogy egy konkrét tett végre-
hajtása sosem csak annak egy általános értelemsémá-
ja és az ezzel összefüggõ immanens logikája szerint
valósítódik meg, hanem a végrehajtásának a konkrét,
sajátos körülményeivel kölcsönhatásban történik. 
A mi felelõsségünk éppen ennek a belátásában és
megértésében rejlik; abban, hogy az elõzetes szándék
és az általános értelemsémához igazodó tervezés 
horizontjából egy fokkal mindig vissza kell lépnünk, 
a szituáció konkréciója irányába. A visszalépésbõl, a
szubjektum-pozíciónk visszavonásából adódó distan-
cia-teremtésben nyílik meg voltaképpen a döntéseink
szabad játéktere, a kérdés-válasz dialektikája, ame-
lyet mindig a felelõsség kérdése, azaz a felelõsség
mint kérdés nyit meg.
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Mi az, ami a dialógus játék-mozgását fenntartja,
pontosabban miként történik a párbeszéd? Az éntõl 
a másikig történõ elmondás a mondás közegében zaj-
lik, amelyet a kérdések-válaszok értelemképzõ játéka
tart fenn és mozgat folyamatosan tovább. Ebben a já-
tékban a beszélõk önmaguk folyamatos visszatartása,
visszavonása folytán engedik a szituáció horizontjába
szabadon érvényre jutni a mondottat, miközben az
ön-visszatartás distanciateremtõ horizontjában az
önmagukon túliban megmutatkozó másságokként
egymáshoz is a megértés módján viszonyulókká válnak.
A szituációt fenntartó értelemösszefüggések egyszerre
juttatják érvényre a résztvevõk (absztrakt) individua-
litásához hozzátartozó társasság értelemtapasztala-
tát és a szituáció horizontjába belépõ mondott (abszt-
rakt) magánvalóságához társuló értelmet. Ennélfogva
a mondott megértése a társasságuk értelemtapaszta-
latának horizontjában viszonyuló résztvevõk számára
a mondottak értelme és a mondottakért vállalt fele-
lõsség szerves egymáshoz tartozásán alapul; mint
ahogy a mondottak megértésének a horizontjában
nyeri el a résztvevõk egymás iránti felelõssége is a 
valós értelmét.

Itt a megértés és a felelõsség egymáshoz tartozá-
sának két fontos, ugyancsak összetartozó mozzanata
kristályosodik ki: két képesség, amelyek maguk is a
megértéstapasztalat játékában érvényesülnek, s ame-
lyek folyamatos egymásba játszása bontakoztatja ki 
a felelõsséget mint megértéstörténést. 

Egyrészt a szubjektum önvisszavonási képessége
révén nyílik meg az a tapasztalati rés, amelybe belép
a felelõsség. A felelõsség kérdése úgy merül fel: vissza
tudunk-e lépni annyira, hogy rálátási perspektíva nyíl-
jék a helyzet konkréciójára, a fennálló körülményekre,
amelyek közepette a dolog maga, a tett, amelynek
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végrehajtását végezzük, tényleges megvalósulást
nyer. Gadamer a szöveg megértése kapcsán világítja
meg jól a megértésnek ezt az – éppen a továbbhala-
dás érdekében tett – visszaléptetõ mozgását, de az el-
gondolás a tett végrehajtása esetében is érvényes.
„Aki meg akar érteni egy szöveget – mondja Gadamer
–, annak szintén távol kell tartania magától valamit,
tudniillik mindent, ami az õ saját elõítéleteibõl kifo-
lyólag értelemelvárásként érvényesül, de magának a
szövegnek az értelme tiltakozik ellene.” Ugyanis az
értelemegész kibontakozása, melyre a megértés irá-
nyul, „elkerülhetetlenné teszi, hogy értelmezzünk, s
aztán visszavonjunk. Csak az értelmezés önmegszün-
tetésével jut teljesen érvényre maga a dolog, a szöveg
értelme.”40

Másrészt a dolognak, vagyis a tettnek a maga ér-
telme szerinti érvényre juttatásának a képessége 
teremti meg a tett értelme és a végrehajtásával járó
felelõsség egymáshoz tartozását a megértésben. A fe-
lelõsség perspektívája abban a törekvésben nyílik
meg, amely arra irányul, hogy a tettet valós értelméhez
juttassa. Ennek érvényesítéséhez vissza is kell vonni,
a kérdésesség játékába kell hozni minden elõzetes ér-
telemtulajdonítást, értelemelvárást. Ebben a kérdé-
sességben merül fel a felelõsség is, elsõ lépésként,
mint kérdés.

E két képesség egymáshoz tartozásának szeman-
tikai megvilágítását már a felelõsség latin megnevezé-
sének a tényleges jelentése is magában hordozza. 
A res-ponsabilitas a „res” (dolog) és a „pondere”
(mérlegelni) összetevõdéseként a dolgok súlyának a
mérlegelésére és a valós súlyuknak megfelelõ cselek-
vésre utal. Más szóval: a felelõsség a tett horizontjába
való beállásban, a tettnek a valós súlya és értelme sze-
rinti felvállalásában nyilvánul meg. Ez egyúttal egy
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olyan mindenkori (ki)hívást hordoz magában, amely
a dolog (a megvalósuló tett) felõl ér el bennünket, oly
módon, hogy perspektívanyerõ visszalépésre késztet
és kérdésként fordít oda hozzá. Talán ebben a kihívás-
ban érhetõ tetten a felelõsség kockázati komponense. 

Felelõsség és kockázat viszonyát jól megvilágít-
hatjuk egy hermeneutikai relevanciájú hivatkozással,
amelynek a horizontjában az egzisztencializmus irá-
nyából a hermeneutikához vezetõ útra nyílik rálátás.
Gianni Vattimo írja Luigi Pareysonról, akit a „kockázat
mesteré”-nek nevez: Pareyson számára az egzisztenci-
alizmus élménye meghatározó maradt; az egzisztenci-
alizmusból Pareyson elsõsorban „a szabadság, a koc-
kázat felelõsségének központi kérdését fejleszti
tovább”.41 Vattimo azt tekinti ezzel kapcsolatban fon-
tosnak, hogy az értelmezés Pareyson felfogása szerint
nem a tudományos ismeret által követelt – (mondhat-
ni felelõsségközömbös) – objektivizmust érvényesíti,
hanem „az elsõ pillanattól kezdve felelõsségvállalás-
sal jár”. Ugyanis az értelmezõ „minden egyes helyzet-
ben választással szembesül, és az értelmezés sikerül-
het vagy kudarcot vallhat”. Mivel pedig az értelme-
zésbe beleszövõdik az értelmezõ egész személyisége
(hiszen csak így magyarázhatók meg az értelmezések
közötti különbségek), „a kudarc kockázata sokkal sú-
lyosabb, mint egy közönséges »tévedésé«”.42

5.

Végezetül hadd világítsuk meg mindezt a parancs
megértésének példáján keresztül. A parancs a maga ki-
tüntetettsége folytán jól áttekinthetõ módon tartalmaz-
za mindazokat a lényegi vonásokat, amelyeket a felelõs-
ség hermeneutikai szempontú vizsgálata feltárhat.
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„Parancs csak ott van – írja Gadamer –, ahol van
valaki, akinek teljesítenie kell. A parancsot meg-
érteni annyi, mint arra a konkrét szituációra al-
kalmazni, amelybe belevág. Bár a parancsot
vissza lehet kérdezni – ellenõrzésképp, hogy he-
lyesen értették-e, de ez mit sem változtat azon,
hogy igazi értelme csak »értelemszerû« végrehaj-
tásának konkréciójában válik meghatározottá.
Ezért van, hogy létezik az engedelmesség kifeje-
zett megtagadása is, mely nem egyszerûen enge-
detlenség, hanem a parancs értelmébõl és az ille-
tõre rótt konkretizálásából kapja legitimációját.
Aki megtagadja egy parancs végrehajtását, az
megértette azt, s mivel a konkrét szituációra al-
kalmazza, és tudja, hogy ebben a szituációban mit
jelentene az engedelmeskedés, megtagadja a pa-
rancs végrehajtását. A megértés nyilvánvalóan
olyan mércével méri magát, amely sem a parancs
betûjében, sem a parancsot adó valóságos szándé-
kában nincs jelen, hanem csakis az engedelmes-
kedõ szituációértésében és felelõsségtudatában
kereshetõ. Ha egy parancsot írásban adnak vagy
írásban kérnek, hogy megértésének és végrehajtá-
sának helyessége ellenõrizhetõ legyen, akkor sem
hiszik, hogy minden benne van. Az pedig már
egyenesen csalafintaság, amikor egy parancsot
úgy hajtanak végre, hogy a betûjét követik, de
nem az értelmét. Tehát kétségtelen, hogy annak,
aki a parancsot kapja, az értelemmegértésnek egy
produktív teljesítményét kell végrehajtania.”43

A gadameri elgondolás szerint egy tettet megérte-
ni nem elégséges csupán a „betûje” szerint, hanem az
értelme szerint kell (és lehet) ténylegesen megérteni.
Egy tettet az értelme szerint megérteni annyit jelent:
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egy konkrét szituációban végrehajtani azt. A tett betû
szerinti értelme és a szituáció konkrét adottságai so-
ha sem felelnek meg teljesen egymásnak; azaz egy
tett a maga általános sémája és belsõ logikája szerint
sohasem illeszkedik bele maradéktalanul egy konkrét
szituáció adott körülményeibe. Egy tettet megérteni
tehát azt jelenti, hogy a tettel kapcsolatos általános
értelemelvárást és a konkrét szituáció sajátos tapaszta-
latát összeegyeztetve hajtani végre azt. A tett végrehaj-
tásának sajátos konkrét módja a kétfajta értelem-
összefüggés egymásba játszó játékában, dialógusa-
ként valósul meg. Ebbõl egyrészt az következik, hogy
egy tettet nem lehet oly módon ténylegesen megérte-
ni, hogy nem hajtják végre; végrehajtás nélkül csak a
tett általános értelemsémája fogható fel, gondolható
el, s ez nem elégséges a tényleges megértéshez, tehát
a felelõsségnek sem lehet elégséges alapja. Ezért egy
tett végrehajtása nélkül, csak annak kigondolásáért,
eltervezéséért nem is lehet valakit felelõsségre vonni.
Másrészt viszont a fentiek alapján az is belátható,
hogy a végrehajtott tett sohasem korlátozódik csupán
a végrehajtás konkrét módozatára. Ugyanis ebben a
konkrét módozatban magát a tettet hajtották végre,
azaz a végrehajtott tettben a végrehajtás konkrét mó-
dozata és a tett általános értelemsémája elválasztha-
tatlanul összekapcsolódott, egymáshoz hozzátartozóvá
vált. Ezért ha a tettet végrehajtották, az eltervezõi is
felelõsségre vonhatók, még akkor is, ha mások hajtot-
ták végre a tettet, s nem azok, akik eltervezték.

A fentiek kapcsán a felelõsség mindenekelõtt kér-
désként merül fel: a végrehajtandó tett általános érte-
lemsémája és a szituáció konkrétsága közti összefüg-
gésre való rákérdezésként: Mit tegyek? Hogyan járjak
el? Mi lenne a helyes és mi nem lenne az az adott
helyzetben? E kérdések szerepe olyanszerû, mint a
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parancs visszakérdezése: még nem jelentik a tett vég-
rehajtásszerû megértését, de megnyitják az utat en-
nek irányába. De a két helyzet mégsem teljesen ana-
lóg. Míg a parancs esetében a visszakérdezés a meg-
értést (elébe menõen) megerõsítõ, illetve megkönnyí-
tõ eljárás lehet, a valóságos tett esetében nem vissza-
kérdezésrõl, hanem valóságos kérdezésrõl van szó,
amely elébe megy a végrehajtásnak: megérteni a tet-
tet elsõ mozzanatként azt jelenti, hogy a rákérdezés-
ben megnyitni az összefüggést a tett általános érte-
lemsémája és végrehajtásának konkrét módja között;
továbbá, tudatosítani ezek különbözõségét és elvá-
laszthatatlan egymáshoz tartozását. Ez tehát a fele-
lõsségnek az érintettségünkbõl, bevontságunkból fa-
kadó kérdése, amely megnyitja a tett általános érte-
lemsémája és végrehajtásának a konkrét módozata
közötti tapasztalati mezõ intervallumát, a közöttiség-
nek a terepét, amelyben a cselekvõ szubjektum és a
tett, a tett és a következmény, a konkrét szituáció és
az általános értelemösszefüggés egymásba játszása-
ként formálódik a megértéstörténés, melynek szerves
összetevõje a felelõsség. Aki nem képes bemérni a tett
általános értelemsémája és konkrét végrehajtási
módja valós különbözõségét, s ugyanakkor szerves
egymáshoz tartozást, az nincs igazában tudatában a
felelõsségének. Az ilyen vagy kényszer hatása alatt
cselekszik, vagy öntudatlanul, esetleg vakon, felelõt-
lenül. Az egyik esetben az általános értelemsémát
erõszakolja rá a konkrét szituációra; a másik esetben
az általa választott konkrét végrehajtási mód semmi-
ben sincs tekintettel az általános értelemsémára. Az
elsõ változat a „parancsra cselekedtem” (a mechani-
kus végrehajtás) példája; a második változat a „nem
ismerem a törvényt” (a szubjektív önkény) példája.
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6.

Ebben a gondolati összefüggésben a felelõsség 
lényege a parancs megtagadása, illetve a nem-cse-
lekvés mint cselekvés kérdése felõl is megvilágítható.
Azt, aki parancsot teljesít, nem a végrehajtásért von-
ják felelõsségre. Ugyanis, ha így lenne, akkor min-
denkit felelõsségre kellene vonni, aki parancsot telje-
sít, hiszen a parancs lényegéhez tartozik, hogy azt
végrehajtják; annak, aki kapja, végre kell hajtania. 
A parancs végrehajtóját valójában a végrehajtást
konkretizáló tettért magáért vonják felelõsségre,
azért, amit végrehajtás címén/jogán ténylegesen el-
követett. A parancs végrehajtója esetében nem abban
áll az elkövetés, hogy végrehajtja a parancsot, hanem
egy cselekvés elkövetésében, amivel végrehajtja a pa-
rancsot. A kétféle végrehajtás valójában szorosan
összetartozik egymással: ha azt kérdezem, hogy végre
kell-e hajtanom a parancsot, azt is kérdezem egyúttal,
hogy miben áll végrehajtani a parancsot (milyen
konkrét tett elkövetése teljesíti a parancs végrehajtá-
sát?). Voltaképpen annak a cselekedetnek a mérlege-
lése, amely által végrehajtom a parancsot, kérdezteti
velem ténylegesen, hogy végre kell-e hajtanom a pa-
rancsot. A felelõsség játéka ebben a kérdésben nyílik
meg, amely az elkövetendõ tett értelemsémája felõl
kérdezteti velem a parancs értelmét. A felelõsség kér-
dése distanciát teremt ott, ahol eredetileg egybeesõnek
tûnik a kétféle végrehajtás, s játékba hozza egymással
a tett és a parancs értelemhorizontját. Ily módon a
parancs maga is kérdezhetõvé válik önnön értelme
felõl, de ehhez magát a tettet is ki kell kérdezni a va-
lós értelme felõl. Ezt viszont nem lehet megvalósítani
tisztán elõzetes, elméleti, absztrakt síkon (pl. vitatva
a parancsot és érvelve a végrehajthatatlansága mel-
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lett). Ebben az esetben csakis a tett tényleges nem-
végrehajtása teremti meg a szükséges hozzátartozási
kapcsolatot a tett általános értelemsémája és a konk-
rét helyzet tapasztalata között, amely alapján tényle-
gesen realizálódhat a mindkettõre való tekintettel 
levés és az egymáshoz tartozásukkal való megértõ
számvetés. 

Ebben az összefüggésrendszerben is megjelenítõ-
dik a felelõsségtörténés két határesete. Az elsõ az
okvetlenkedõ moralista esete, aki kivonja magát a
parancs végrehajtása alól (aki megkísérli elméleti sí-
kon érvelni a parancs értelmetlensége, erkölcstelen-
sége, végrehajthatatlansága mellett), s így a parancs
nem-végrehajtása miatt válik felelõsségre vonhatóvá,
anélkül, hogy a végrehajtást megvalósító bármilyen
tett elkövetéséhez eljutna; a másik az elszánt dezer-
tõr esete, aki dezertál, vagyis kivonja magát a helyzet
konkréciójából azáltal, hogy bár eljut a parancs vég-
rehajtását megvalósító tett elkövetéséig, de megsza-
lad annak elkövetése elõl, s így a parancs megszegése
miatt lesz felelõsségre vonható. Azonban sem az
okvetlenkedõ moralista, sem az elszánt dezertõr nem
képviseli a megértéshez hozzátartozó tényleges fele-
lõsségtörténést, s bár adott esetben magas árat fizet-
hetnek a tettükért (a parancs nem-végrehajtásáért, il-
letve a tett elkövetésének kikerüléséért), mégsem õk
lesznek a felelõsség bajnokai. Egyikük sem jut el a pa-
rancs végrehajtását megvalósító tett tényleges megér-
téséhez, s az ezzel járó felelõsség felvállalásához. Az
elsõ esetben meghiúsul a tett általános értelemsémá-
jának hozzákapcsolódása a megvalósítás konkrét mó-
dozatához; a második esetben, fordítva, meghiúsul 
a megvalósítás konkrét módozatának hozzákapcsoló-
dása a tett általános értelemsémájához. A kettõ kö-
zött zajló megértéssel társuló felelõsségtörténést a
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parancsot nem kommentáló, de ugyanakkor a tettet
végre nem hajtó esete képviseli. Õ ugyanis valóságo-
san végrehajtja a parancsot, s ily módon a megértés-
történés tényleges résztvevõjévé válik. Csakhogy az õ
esetében a parancs végrehajtását megvalósító tett a
tett nem-elkövetésének a tette. Így a tett nem-elköve-
tését elkövetõ tettéért – mint a parancs végrehajtását
megvalósító tettért – lesz felelõsségre vonható. De
nem vonható felelõsségre sem a parancs nem-végre-
hajtásáért, sem a parancsot végrehajtó tett megszegé-
séért. Úgy, ahogy a felelõsség kérdésében szétválasz-
tódik e két vonatkozás, a felelõsségre vonásnak is szét
kell (kellene) választania azokat: amennyiben a tett
nem-elkövetésének tettével valós felelõsség tartozik
össze, ennek szükségképpen fel kell tárnia a parancs
végrehajtását megvalósító tett valós értelmét, az elkö-
vetéséhez társuló felelõtlenség valós értelmével
együtt, s ezen keresztül kell játékba hoznia és megvi-
lágítania a parancs tényleges értelmét, azaz értelem-
ellenességét.

7.

A felelõsség hermeneutikai vonásai a fentiek alap-
ján néhány következtetésben összegezhetõk. Elõször
is, a felelõsség nem kívülrõl rendelõdik hozzá egy
konkrét szituációban zajló tapasztalati történéshez,
hanem annak értelemösszefüggéseiben formálódik.
Ugyanakkor a felelõsség nem etikai dimenzióként
(egyfajta többletként) adódik hozzá a tapasztalati tör-
ténéshez, hanem a megértéstörténés szerves összete-
võjeként bontakozik ki. A felelõsség maga valós lé-
nyege és értelme szerint megértéstörténés, amelyben
szervesen egymáshoz tartozik a mondottakért (tette-
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kért) vállalt felelõsség és a cselekvõk (beszélõk) egy-
más iránt, illetve önmaguk iránt vállalt felelõssége.
Mint ilyen, a felelõsség nem helyezhetõ kívül az értel-
mes, megérthetõ világ körén, de nem is redukálható
egy zárt erkölcsi rend szigorú racionalitására. Inkább
a kérdés-válasz szabad dialogikus játékában formáló-
dó értelemtörténésként ragadható meg, amelynek fo-
lyamatos mozgását együttesen tartja fenn a tetteink
értelemösszefüggései irányából érkezõ kihívás (kér-
dés) és a megértésük/megvalósításuk folyamatába
való mindenkori bevontságunk kockázata. Bevontsá-
gunk folytán a felelõsséget hordozó megértéstörténés
részeseivé és résztvevõivé válunk. Ez nemcsak annyit
jelent, hogy „rajtunk is áll”, hanem azt is, hogy „min-
ket is alakít”. Ebben mutatkozik meg a mi valós em-
beri felelõsségünk mint velünk megesõ és az emberi
valónkat a legmélyebb vonatkozásaiban alakító törté-
nés: mint a saját lét- és értelemtörténésünk.
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A játék mint átváltozás

Egy komoly sarokban a partnerek
lassú bábukat vezetnek. A tábla
rideg tere, ahol egymást utálja
két szín, hajnalig nem ad szünetet.

1.

Bizonyára sokan ismerik J. L. Borges Sakk címû
versét.1 Érdemes néhány pillanatra felidéznünk a
vers sorait, mivel költõi hitelességgel igazítanak el a
játéktapasztalatunk – és a vele szerves összefüggés-
ben álló játékdiskurzusok – regisztereiben. Ugyanis
Borges verse felmutatja a játéktapasztalatunk mind-
két oldalát: egyrészt vannak emberi játékok és ezeket
a játékokat játszó ember(ek); másrészt van az univer-
zum mindent átfogó örök játéka, az  univerzális játék-
mozgás, mint soha meg nem szûnõ ingamozgás, kö-
zeledés és távolodás, továbbhaladás és visszatérés – a
sorsunk, amelyet nem mi játszunk, de amely velünk
játszik szakadatlan. Erre az „ide-oda mozgásra” (is)
utal Hans-Georg Gadamer, amikor felhívja a figyelmet,
hogy a „játék” – Spiel – kifejezés eredeti jelentése:
tánc. „A mozgásnak, mely játék – mondja –, nincs
célja, ahol befejezõdne, hanem állandó ismétlõdés-
ben újul meg.”2 Borges versének költõi hitelessége
annak a megmutatásában érhetõ tetten ténylegesen,
hogy a játéktapasztalat két – emberi és univerzális –
regiszterében van valami alapvetõen közös, amelyben
a „mi játszunk”- és a „velünk játszik”-szerû történé-
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sek oppozícióban állónak tûnõ mozzanatai találkoz-
nak egymással. Ez pedig nem más, mint a játék maga.

Hadd kezdjük a fejtegetésünket egy semmitmon-
dónak tûnõ közhellyel. Hátha õ maga hozza játékba
az értelmét oly módon, ahogy kívülrõl tett célzatos 
értelmezési erõfeszítésekkel nem is tudnánk megvilá-
gítani?!

Gyakorta lekicsinylõen állapítjuk meg: ez „csak”
játék! Máskor viszont gyanakodva kérdezzük: ez
„csak” játék? Az ilyenszerû verbális megnyilatkozása-
inkban – a közlési szándékunktól függetlenül – ismétel-
ten megmutatkozik egy provokatív mozzanat: a „csak”
hangsúlyossága. Ez a hangsúly, amelyet – mondhatni
– nem mi teszünk ki, hanem a nyelv maga, valójában
a „csak” kétértelmûségét mutatja fel. Kétértelmûség,
mivel a „csak” minden esetben úgy hangzik el, hogy
kontrasztokat generál: egyrészt a játéknak valami
nyilvánvaló elégtelenségére utal, másrészt viszont a
jelzett elégtelenség egyúttal a játék különlegességét,
egyfajta kitüntetettségét állítja elõtérbe: ennek a bel-
sõleg ellentmondásos minõsítésnek a szellemében a
játék kevesebbsége az önmaga számára elégségesnek
tûnõ létállapothoz képest éppenséggel bizonyos több-
letként tûnik fel. A játék úgy „kevesebb” a teljes érté-
kûnek vélt létezéshez képest, hogy „egészen más”,
olyasmi, amivé a másik, bármennyire is teljessé vál-
jon, soha nem is lehet. A „csak” kétértelmûsége a lát-
szólagos mennyiségi különbséget át-játssza egy fel-
oldhatatlan minõségi különbségbe.

A „csak” kétértelmûsége természetesen átsugárzik
magára a játékra. Ennek a kulturális beállítódásnak
köszönhetõen a játék – (így, önmagában véve; szán-
dékosan nem választom szét a terminust, a fogalmat,
illetve a dolgot magát) – oppozíciók, kontrasztok, el-
lenfogalmak provokálója: valóság–játék; gyermek–
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felnõtt; komoly–komolytalan (=játékos); munka (cél-
szerû, hasznos, szükségletkielégítõ tevékenység)–luxus
(öncél, többlet, haszontalanság); teremtõ/termelõ
tevékenység–szórakozás; súlyos–súlytalan; nehéz–
könnyû; szenvedés–öröm; kötöttség–felszabadultság;
szükségszerûség–szabadság; hétköznap–ünnep. 

A játék kétértelmûsége voltaképpen többértelmû-
ség: egyszerre eszköz (amivel játszanak); tevékeny-
ség (a játszás maga); képzõdmény (önálló alkotás,
szimbólum- és szabályrendszer); világ (amely nem
esik egybe a „valós” valósággal, hanem a saját valósá-
gát teremti meg, ez pedig mindig a kimeríthetetlensé-
gig több az éppen átélt vagy megtapasztalt „valóság-
nál”). A játék maga egy intenzív teljesség. Ezért a benne
való részvétel átmenetet, átváltozást igényel.

A játék látszólagos „kitüntetettsége” is erre utal. 
A játék nem az egyik tevékenységfajta a többi között,
amely a többi mellé rendelõdne mint sajátos tevé-
kenység. A játék inkább az emberi tevékenység és lé-
tezés átfogó módozata, ami azt jelenti, hogy a játékban
levés az összes többi tevékenység közege, szervezõje
lehet. A játék a maga igényei szerint képezi ki és akti-
vizálja az érzékeket, az értelmi képességeket, az
emocionális-érzelmi-akarati állapotokat, a cselekvési
készségeket és jártasságokat; egyszerre tevékeny kö-
zéppont és az abból megnyíló horizont, amely világ-
szerûvé szervezi a tapasztalatot. 

Ily módon a játék tapasztalata soha nem a közna-
pi tapasztalat egy szelete, hanem teljes értékû tapasz-
talat, világszerû képzõdmény; a benne való részvétel
és részesülés az emberi valónk egészét mozgósítja 
és veszi igénybe. Ebbõl érthetõ meg a játék sokrétû
integráltsága a „valós” emberi életbe: nincs olyan
alapvetõ emberi tevékenység, amelynek ne lenne já-
tékformája, játékszerû megfelelõje is. Ugyanakkor a
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játékban az emberi létezés olyan komponensei mu-
tatkoznak meg, amelyek a valóságban rejtve marad-
nak. Ilyen pl. az egyenlõség. A játékban minden játé-
kos egyenlõ. Ezt sehol másutt így nem tapasztaljuk;
az egyenlõség máshol mindig is csak vágyott, óhajtott
vagy éppenséggel rettegett. Mint ahogy a játékban
mutatkozik meg az emberi egyenlõség igazi arculata
is: – Mérõ László, ismert szociálpszichológus szavai-
val – „mindenki másképp egyforma”!3

2.

Azok az elméletek (játékelméletek), amelyek igye-
keznek a játék lényegét univerzális összefüggésekben
megragadni, többnyire a játékmozgás megfigyelhetõ
ingajáratára, az egyetemes ritmusra, a természeti fo-
lyamatok öncélúságára – egyszóval: a lét többletnél-
küliségére – redukálják azt. Bár az ember játékát is
áthatja az univerzális játékmozgás – a sorsunk, ame-
lyet nem mi játszunk, de amely velünk játszik szaka-
datlan –, mégis egyedül az ember az, aki játszik. Az
ember játékában bukkan fel és mutatkozik meg az a
„többlet”, amely révén a játék nem merül ki az üres
ide-oda mozgásban, hanem értelemdimenziót nyer 
a játék ingamozgása. Csakis az ember játékát átható
értelemadó többletbõl tárhatjuk fel és érthetjük meg
magának a játéknak is az emberi értelmét.

A játékról szóló értekezések esetében bevett szo-
kássá vált Johan Huizinga játékkoncepciójára is
hivatkozni.4 Bármennyire is szeretnénk kívül maradni
az antropológiai megközelítés horizontján, két kate-
gorikusnak ható megállapítást mégsem kerülhetünk
meg, mivel jól mutatják, hogy hogyan kapaszkodik
meg a többletnélküliség gondolata a játék elméleti,
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szaktudományos leírási kísérleteiben. Az egyik meg-
állapítás szerint ,,a játék kívül áll a gyakorlati lét ér-
telmességén, a hasznosság és a szükségesség légkö-
rén”. Más szóval: az emberi való két, egymáson kívül
álló szférára tagolódik: a komoly, értékteremtõ, értel-
mes élet valamint a játék és a szabadság köreire. A má-
sik kijelentés megállapítja: ,,a játék szabad, maga a
szabadság”. Az elõbbivel összefüggésbe hozva, úgy tû-
nik, hogy itt a szabadság maga is kívül kerül a gyakor-
lati élet szükségleteinek, hasznosságainak, értelmessé-
geinek a körén. A játék tapasztalatára vetülõ ilyenfajta
antropológiai látásmód azt a benyomást kelti, hogy a
kultúra az embert egy sajátos dilemma elé állítja: me-
lyik az igazi, a hiteles: a komoly gyakorlati élet, avagy 
a játék? Mikor van az ember igazán önmagánál: akkor,
amikor dolgozik, vagy akkor, amikor játszik?

Kulturális nézõpontból tekintve a fentebb említett
oppozíciók és ellenfogalmak korántsem hordoznak
szimmetrikus viszonyokat, hanem sokkal inkább po-
zitív és negatív elõjelû megítéléseket és értékeléseket.
A jelzett dilemma tehát az európai kultúra számára in-
kább csak látszólagos, mivel a két létszféra kulturális
rangsorolása, valamint a köréje épülõ elõítéletek ma-
kacssága – mintegy elõfeltevésszerûen – már eleve 
eldönti a súlyukat és hitelességüket. Csak a filozófusok
csökönyös rákérdezései próbálják minduntalan útját
állni a játék és a szabadság kitartó leértékelésének.

3.

Vessünk most össze az elõbbiekben felmerült lé-
nyeges mozzanatok szintjén két filozófiai játékkon-
cepciót a kortárs filozófiából: Eugen Fink fenomeno-
lógiai és H.-G. Gadamer hermeneutikai játékfelfogá-
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sát. Egyikük sem „játékelmélet”. Mindkét vizsgáló-
dást a játék maga, a játék mint olyan érdekli. Fink a
játékot mint alapvetõ egzisztenciális fenomént pró-
bálja feltárni és megérteni, vagyis a lét játék-módjá-
ra összpontosít. Gadamer a mûalkotás létmódjának 
a feltárására vállalkozik, s ebben éppen a játék lét-
módjára talál rá: „mi a játéknak mint olyannak a
létmódja”?5 A két felfogás számos közös vonást mutat
és több fontos ponton találkoznak. Mégis, a két felfo-
gás a játék és az emberi lét lényegi összefüggése te-
kintetében két alapvetõen eltérõ, ámbár egyaránt
érvényes(nek tûnõ) álláspontot kínál.

Eugen Fink A boldogság oázisa. Gondolatok a já-
ték ontológiájához6 címû esszéjében arra hivatkozik,
hogy a legtöbben „kikapcsolódásnak”, „relaxációnak”
tekintik a játékot a komoly, felelõs munkával szem-
ben. A játék értelmetlen (öncélú) örömök forrása, a
fantázia és a lehetõségek (potencialitások) terébe he-
lyez, a valóságból az álom és az utópia világába vezet.
Köznapi ellentéteknek minõsülnek a munka–játék;
komolyság–frivolság, haszontalanság, könnyelmû-
ség, komolytalanság. A játék tehát egyrészt szemben
áll a normális életvitelünkkel, másrészt – mint kikap-
csolódási lehetõség – azt a célt szolgálja, hogy az em-
beri megismerést, kiválóságot, erényt, erõt, prosperi-
tást érvényre lehessen juttatni. Ennélfogva a játék a
köznapi tapasztalatban is ambivalens fenomén.

Fink a köznapi vélekedésekkel szemben abból in-
dul ki, hogy a játék alapvetõ egzisztenciális fenomén:
primordiális és autentikus, akárcsak a munka, a sze-
relem, a harc, a halál. A játék az ember lényegi onto-
lógiai építõeleme, amely nem vezethetõ le más egzisz-
tenciális fenoménekbõl. De nem is elszigetelt, hanem
más egzisztenciális fenoménekkel kölcsönhatás-
ban és kölcsönös áthatásban (interpenetráció) álló:

107



játsszuk a munkát, a szerelmet, a harcot, a halált.
Ezek nem találkoznak a játék valamiféle végsõ céljá-
ban. A játék úgy áll szemben ezekkel, mint a repre-
zentációjuk. De miközben játsszuk a munkát, a sze-
relmet, a harcot, a halált, játsszuk magát a játékot. 
A reprezentáció minduntalan átcsap önmaga repre-
zentációjába is. A játék tehát – a reprezentáció repre-
zentációja.

A modern európai ember számára a komoly tevé-
kenységekre épített élet úgy merül fel mint „feladat”.
Az ember felteszi magának a kérdést: „mi az én
(élet)utam?” A jövõre irányított (nyitott) élet esetében
a praxiszra (magára a cselekvésre) irányuló cél össze-
kapcsolódik valaminek a létrehozására, a poesziszre
(létesítés, teremtés) irányuló céllal, amelyet még egy
távlati cél (végsõ cél) is kiegészít, az eudaimonia, a si-
ker esetén a beteljesülés öröme. Mégis, a komoly élet-
vitel magában hordozza az emberi lét alapvetõ
boldogságparadoxonát: az ember egész életében a
boldogság elérésére törekszik, a legkomolyabb célo-
kat tûzve maga elé és törekedve a megvalósításukra,
de ennek ellenére kevesen vannak, akik haláluk pilla-
natában boldognak vallják magukat.

A „komolyan vett” élet nézõpontjából tekintve,
Fink úgy véli, hogy a játék sajátos megvalósulási
módja a spontán cselekvés, a vitális impulzus. Sze-
rinte nem tevõdik fel a kérdés, hogy van-e a játéknak
célja. A játéknak önmagában mindig van specifikus
célja, ami a játék egészén belül érvényesül mint im-
manens cél. De ez soha nem rendelõdik alá valami-
lyen rajta kívüli végsõ tevékenységi célnak. A játék
nem arra szolgál, hogy feloldja az emberi lét alapvetõ
boldogságparadoxonát; és nem is a boldogsághiány
kiküszöbölésére szolgáló boldogságpótlék.
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A finki játékfenomén tehát a lét és a megjelenés
(reprezentáció) kettõsségére és egymáshoz tartozására
épül. A játék ily módon az emberi létezés önmagára
irányuló módja, a játék módján való létezés állapota,
az önmagára centrált (összpontosított) egzisztencia.
A fenomenológiai horizont ontológiai nyitottságában
a lét játék-módja tárul fel.

Fink szerint a játék kétséges és titokzatos feno-
mén. Mégis, az emberi lét mélyebb értelmezése nem
lehetséges e fenomén nélkül. A játéknak nincs adek-
vát kritériuma, amely alapján egyértelmûen állást le-
hetne foglalni a gyakorlati haszna avagy a haszonta-
lansága mellett. Paradox természetét már a görögök
is kimutatták: egyrészt elismerték a közösségi és gya-
korlati hasznát, másrészt kiemelték a frivolságát,
mesterkéltségét, valótlanságát, haszontalanságát.

A játék paradox mivolta arra utal, hogy a létezés
két szélsõséges módját valósítja meg.

Egyrészt a játék az emberi szuverenitás legmaga-
sabb fokát képviseli, amelyen az ember megszabadul
mindazoktól a gátlásoktól, amelyek miatt a valós élet-
ben nem tud ténylegesen kibontakozni. A játékban a
kreativitás kilép a korlátozó határok közül, s lehetõvé
válik, hogy az ember megtapasztalja virtuálisan ha-
tártalan képzeletének a produktumait. Ily módon 
a játék az emberi szabadság korlátlan megnyilvánulá-
sának tekinthetõ. Egyedüli nehézségként itt az a kérdés
merülhet fel, hogy vajon a játék csupán az egziszten-
ciális szabadságerõk alkalmi kiegészítõje, érvényesí-
tõje, vagy a szabadság autonóm terepe.

Másrészt a játék a szabadság ellentéte, a valós vi-
lág visszavonása, s egyben az emberi lét végsõ kiszol-
gáltatása a démonikus hatalmaknak és álcázásnak. 

E megfontolások alapján Fink úgy véli, hogy a já-
tékban egyszerre érvényesül – nietzschei metaforák-
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kal kifejezve – az apollói szabad én-meghatározás és a
dionüszoszi ördögi pillanat, a pánikszerû én-elhagyás.

A lét és megjelenés kettõsségének meghatározó
szerepe van Finknek a játékvilágról alkotott felfogá-
sában. Szerinte a játék világszerûsége, a játékvilág az
alapvetõ fogalom a játék lényegének a megértéséhez.
A játék titokzatos, démonikus jellege rányomja bélye-
gét Finknek a játék világáról alkotott elgondolására
is. A játék világa az imaginárius dimenzióban szerve-
zõdik. Olyan dimenzió ez, amely mindenik játék má-
gikus terméke: a kétértelmûségek, a bizonytalanságok,
a kétséges megnyilvánulások terepe. Az imaginárius
a játék szerkezetét egységesen fogja át. Tényleges lét-
módja az illúzió, a látszat (Schein) (színlelés, tettetés,
utánzat) alakzataiban valósul meg.

Az illúzió önmagában véve közelrõl sem egyértel-
mû fogalom. Legalább három, különféle elgondolása
lehetséges. Egyrészt illúziónak tekinthetõ valamely
dolog külsõ megjelenése, felülete, homlokzata, kiné-
zete, s mint ilyen, hozzátartozik magához a dologhoz;
másrészt illúziónak szoktuk tekinteni a szubjektív be-
nyomást, a téves véleményt, a zavaros ideát, s mint
ilyen, bennünk gyökerezik, a rossz (hamis) megérté-
sünkben (félreértéseinkben); végül illúzió lehet olyas-
mi is, ami nem a szubjektum és az objektum hamis
kapcsolatából ered, hanem mint a képzelet terméké-
nek van legitim helye a lelkünkben. 

Feltevõdik a kérdés, hogy vajon milyen természe-
tû illúzió a játék világa: a dolog látszata, hamis szub-
jektív benyomás, a lélek fantazmája? Vajon a játék
egyedül a fantázia terméke, s mint ilyen a képzelettel,
az álommal, a vízióval (látomással) rokonítható?
Mindezeknek ellentmondani látszik a tény, hogy a já-
ték kreatív aktus, produktivitás. Még ha azt feltételez-
zük is, hogy a játék a kollektív képzeleti tevékenység
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folyamataiban szervezõdik, a konkrét játéktevékeny-
ségek valóságelemeitõl akkor sem vonatkoztathatunk
el. Kívülrõl szemlélve úgy tûnik, hogy a játékvilág
szubjektív képzeleti elemek és objektív ontikus ele-
mek együtteseként épül fel. 

Feltevõdik tehát egy másik kérdés is: lehetséges-e
objektív ontikus illúzió? És ha igen, hogyan lehetséges?

A választ egy példa segítségével adhatjuk meg.
Látjuk, hogy egy fa tükrözõdik a tó vizében. Egy tü-
körkép van a szemünk elõtt. Mint kép – valós; egy va-
lóságosan létezõ fa valóságos tükrözõdése. De a fa
reprezentálódik is a tükörképben. Ez a (reprezentált)
fa megjelenik a víz felszínén. Vagyis ez a fa a tükrözõ-
dés közegében létezik és nem a valós állapotban. A fa
tükörképe tehát qua tükörkép, mintha tükörkép, ami
mint fény-fenomén valóságos dolog, amely magába
foglalja a „nem valós” fát és a tükör világát. Ebben a
perspektívában tekintve az illúzió a lét autonóm kate-
góriája, a létnek a valóság rendjére ráépülõ formája.
A „nem valóságos” az illúzió valóságosságának az 
alkotóeleme.

Az ontikus illúzió (a tükörkép és a fény viszonya)
a játékvilág egyszerû analogonja. A játék hasonlókép-
pen a valós viselkedés illuzórikus módja. Mint tükör-
kép a valós világban történõ viselkedésbõl deriválódik.
Az ember arra irányuló képessége, hogy játék-illúziót
teremtsen, azon a tényen alapul, hogy a természetben
is képzõdnek reális illúziók. Az ember nemcsak mes-
terséges dolgokat, mûveket képes létrehozni, hanem
„reális” illúziókat is, és segítségükkel megformálja a
játék képzeletbeli világát.

A játék képzeletünkben megjelenõ objektumai
úgy jelennek meg mint „reális objektumok”, amelyek
e játékvilág által teremtett valóság–illúzió dichotómia
különbözõ szintjein helyezkednek el. Ezáltal a játék-
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világ nem megjeleníti, hanem voltaképpen elrejti a
valós világot. A játékvilág önmagán belülrõl szervezõ-
dik, saját tér- és idõszerkezete van; ugyanakkor nincs
helye és tartama a tér-idõ realitás-komplexumában; a
játékvilág soha nem merül bele a reális élet tér-idõ
kontinuumába. Mégis, a játékvilágot nem úgy kell fel-
fogni, mint egy lebegõ ideális világot. Fink külön 
kihangsúlyozza, hogy a játék nem szubjektív illúzió,
amely a léleknek a valósággal való kapcsolatában
képzõdik, nem ábránd. Ellenkezõleg, a játékvilág va-
lós világ, de nem a játékon kívüli valóság egyik terü-
lete, hanem magának a játéknak a világa.

A játék és az illúzió összefüggése arra utal, hogy a
játék ontológiai jelentése problémás. A játék nem a
játékos képességeinek a teremtménye, hanem fordít-
va, a játékos az, aki a játék világában játékossá válik.
A játék világába belépve a játékos két különbözõ va-
lóság találkozásával szembesül: az élet valós világa és
a játék saját valósága kerül kapcsolatba és – a játékos
személyében – összeütközésbe egymással. Lehetet-
lennek tûnik egyszerre léteznie mindkét valóságban.
Különbséget kell tennie aközött, aki játszik, és aközött,
akit a játékban vállalt szerep teremett. El kell rejtenie a
valós énjét ahhoz, hogy azonosulhasson a szereppel.
Mégis, léteznie kell szimultán módon mindkét létszfé-
rában, átélve a személyiségnek ezt a megkettõzõdé-
sét, ami lényeges a játék szempontjából. A játékos
helyzete így hasonlóvá válhat a skizofréniás tünet-
együtteshez, mihelyt nem tud kellõképpen disztingvál-
ni a valós és az illuzórikus (az érzéki csalódásokból és
látszatokból keletkezõ játékon belüli valós) között.

A játék – Fink szavaival, tömören – „véges krea-
tivitás az illúzió mágikus világában”. Fink a lét és 
a megjelenés különbségére építette fel az elgondolá-
sát. Ezen az alapon válik lehetõvé két világ tételezése.
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Az emberi játékban a reális és az irreális kapcsolódik
össze és hatol egymásba; az ember egyszerre élhet egy
valós világ és egy illuzórikus valóság közegében. Ez
azzal jár, hogy a játékvilág mágikus tükrében egy egy-
szerû, véletlenszerûen adódó dolog vagy esemény
szimbólummá válik, reprezentatív karakterre tesz
szert. Ily módon az emberi játék az ember életében és
világában formálódó jelentések szimbolikus repre-
zentációs aktusaként valósul meg.

4.

H.-G. Gadamer számára a játék kérdésköre –
hermeneutikai vonatkozásban – a mûvészet tapaszta-
latával kapcsolatban merül fel. Finkhez hasonlóan,
Gadamer is komolyság és a játék viszonyából indul ki.
Ennek megértése szerinte a komolyság és a játék he-
lyes elkülönítéseként és egymásra vonatkoztatása-
ként lehetséges. Ilyesmiket olvashatunk:7 Egyfelõl:
„Ami csak játék, az nem komoly”; „A játék csak játék,
s egy olyan világ veszi körül, amelyet a célok komoly-
sága határoz meg.” Másfelõl, a bevett vélekedésekkel
szemben Gadamer rámutat: „A játszás sajátos lényeg-
vonatkozásban áll a komollyal,” két vonatkozásban is:
a) „csak komoly lehetõségekkel lehet játszani”, mivel a
„játék kockázatos a játékosnak”, s a játék izgalma ép-
pen ebben a kockázatban rejlik; b) „magában a ját-
szásban is sajátos, szent komolyság rejlik”, ugyanis
„nem a komolyság teszi a játékot játékká, amely mint-
egy kivezet belõle, hanem csakis magának a játéknak
a komolysága”. Gadamer tehát a játékkal szembehelye-
zett komolyság ellenében kiemeli magának a játéknak a
komolyságát: ez „szent” komolyság, azaz minden tapasz-
talatilag elérhetõ komolynál komolyabb komolyság.
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Gadamer is, akárcsak Fink, úgy véli, hogy a játék
fogalmát meg kell szabadítani annak „szubjektív je-
lentésétõl”. A játék és a mûvészet tapasztalata között
tételezett összefüggés helyes értelmezése megkövete-
li, hogy a játékon nem a játékos viselkedését, lelkiál-
lapotát és szubjektív szabadságát értsük, hanem a já-
ték létmódját ragadjuk meg, akárcsak a mûalkotás
esetében. Ez mindenekelõtt azt feltételezi, hogy a já-
tékot meg lehessen különböztetni a játszónak a viselke-
désétõl. Tulajdonképpen csak ott van játék – mondja
Gadamer – „ahol nem a szubjektivitás magáértvaló-
sága határolja körül a tematikus horizontot, s ahol
nincsenek szubjektumok, amelyek játékosan visel-
kednek”. Ugyanis a játék elsõbbségének a tapasztala-
ta a játékosok által magának a játék játszásának a fo-
lyamatában szerzett tapasztalat.8 A játék lényege 
szerint a játszás folyamata; nincs errõl leválasztható
közege vagy hordozója, a játékmozgásnak „nincs
szubsztrátuma”, amelyben ez a folyamat lejátszódna.
„A játék az, amit játszanak, vagy ami lejátszódik”,
más szóval a játék „a mozgás végbemenése mint
olyan”, azaz „minden játszás játszottság”.9 Ennek
alapján Gadamer rámutat arra, hogy „a játszás leg-
eredetibb értelme a mediális értelem”, azaz a játék
maga mint médium, mint közeg valósul meg; valami
lejátszódik, „játékban van”. Ennek mozgása nemcsak
cél és szándék nélkül, hanem különösebb erõfeszítés
nélkül történik, „úgyszólván magától megy”; az is-
métlésre való spontán törekvés, a játék állandó ön-
megújítása jellemzi.

A játék gadameri mediális értelmében eltûnik a
lét és a megjelenés különbsége, pontosabban ez a kü-
lönbség feloldódik a végbemenés, a megvalósulás és
a megmutatkozás folyamatában. Ennek illusztrálásá-
ra hadd tegyünk a következõkben két rövid kitérõt.
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5.

Ferdinand de Saussure, a nyelvi változás folyama-
tát vizsgálva, rámutat arra, hogy a nyelv valamely ál-
lapota véletlenszerû, és egyik véletlenszerû állapotból
a másikba való átmenet nem követhetõ nyomon egy
szabályszerû folyamatként. Ugyanis egy diakronikus
tény (pl. egy szóvégzõdés megváltozása) mint válto-
zás nem az elrendezést (nem az állapot egészét) érin-
ti, hanem az elrendezett egyes elemeket. Ennélfogva
a nyelvi rendszer sohasem direkt módon változik
meg; önmagában véve változhatatlan. Csak bizonyos
elemei változnak meg, „tekintet nélkül arra a függõ-
ségi viszonyra, amely õket az egészhez kapcsolja”.10

Ebbõl Saussure azt a következtetést vonja le, hogy a
nyelv lényege szerint nem más, mint a nyelvvé válás
folyamata, illetve a nyelvi megjelenés folyamata. A nyelv
esetében (a szubsztanciális értelemben vett) „lét” és
(a fenomenális értelemben vett) „megjelenés” között
eltûnik a különbség; maga a megjelenés a tényleges
létben-levés. Összevetve ezt a sakkjátszmával, mind-
járt kiderül, hogy a sakkjátszma voltaképpen mester-
séges megvalósítása annak, amit a nyelv természetes
formában mutat meg. A játék egy bizonyos állása (ál-
lapota) mindig a rendszer egy pillanatnyi állapotát je-
leníti meg, amint egyik helyzetbõl éppen átmegy egy
másikba. Ennek bekövetkezéséhez elég egy figura el-
mozdítása. Minden sakklépés csak egyetlen figurát
mozdít el, a rendszer egyetlen elemét, a lépésnek vi-
szont az egész rendszerre van kihatása, a játékos pe-
dig képtelen pontosan elõrelátni ennek a hatásnak 
a határait. Továbbá, egy figurának az elmozdulása
egészen más jelenség, mint akár az elõzõ, akár a rákö-
vetkezõ egyensúlyi helyzet vagy állapot. A játék bár-
mely adott helyzete (állapota) azzal a sajátos tulaj-
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donsággal bír, hogy független azoktól, amelyek meg-
elõzik; teljesen közömbös, hogy a számtalan lehetõ-
ség közül ilyen vagy olyan úton jutott odáig. Ezért an-
nak, aki az egész játszmát végigkövette, a legkisebb
elõnye sincs azzal szemben, aki egy adott pillanatban
nézi meg a játék állását.11

Gottfried Boehm meglátása szerint a kép esetében
is eltûnik a lét és a megjelenés közötti különbség. Eh-
hez fontos megérteni, hogy „egy kép nem a részek
összességébõl (pl. jelekbõl) áll, hanem a határok kö-
zötti kapcsolatok és kontrasztok nyílt területeként
szervezõdik”.12 Ily módon lehetséges, hogy a képek a
„saját logikájuk” szerint beszélnek, ami abban áll,
hogy önmagukat csakis önmaguk által hitelesítik,
azoknak a módozatoknak a révén, „amelyben a nem-
látottra nyitnak kilátást”.13 A kép tehát: a fenomén 
folyamata. Nem magában tartalmazza – mint a megje-
lenésétõl különválaszthatót – a „nem-látottat”, hanem
akként kép, hogy kilátást nyit rá. Ez jelzi a kép egy
alapvetõ sajátosságát: a szimultaneitást. A „szimulta-
neitás”, téves értelmétõl – „omnipraesens jelenlét” –
eltérõen, a kép esetében valós értelme szerint értendõ:
a képen megjelenített létezõ és annak képi megjelení-
tése egyidejûségeként/egybeeséseként. Ily módon a
kép „a »lét« és a »megjelenés« közötti különbségtétel
hiányával” tünteti ki magát.14 Ezért „vaknak” tekint-
hetõ a képhez való olyan hozzáállás, amely az egyes
dolognál mint elsõdlegesen láthatónál (vagyis a leké-
pezési funkciónál) állapodik meg. A képi jelenség –
mutat rá Boehm – „a saját nyelvét az összes belsõ for-
ma egységformáiból és azok divergens jelentéseibõl
állítja össze”; „nem olyan értelemben foglal magába
vagy tartalmaz »valamit«, mint ahogy egy edényben
valami benne van”, hanem sokkal inkább a „képpé-
válás” értelmében.15 A kép tehát voltaképpen „képi
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megjelenés”, „esemény in actu”, amelynek a közös
formája a szimultaneitás. Az, hogy a képben nem
egyes dolgok jelennek meg, hanem azok a képi meg-
jelenítésük rendszerével szimultán módon (egyidejû-
leg) lépnek elõ, a képnek „egy olyan potenciális gya-
rapodást kölcsönöz”, amivel sem a dolog önmagában,
sem a leképezésre redukált kép önmagában nem
rendelkezik.16 A kép, mint a nem-látottnak a láthatóvá
válási folyamata, mint az igazságában való el(õ)jö-
vetele, tényleges létgyarapodás.

6.

Példáinkat, amint kiderült, mégsem éppen vélet-
lenszerûen választottuk meg, mivel mind a nyelv,
mind a kép esete éppen a mediális értelemben osz-
tozva mutat analógiát a játék folyamatával.

Gadamer elgondolása szerint mediális értelmébõl
adódóan „a játéknak elsõbbsége van a játékos tudatá-
val szemben”, ami azt jelenti, hogy „a játék léte” nem
a játszó tudatában vagy magatartásában realizálódik,
hanem épp ellenkezõleg: a játék vonja be a játszót a ma-
ga világába és „tölti el a maga szellemével”. Ily módon
a játszók maguk fölött álló valóságként tapasztalják a
játékot. Nem a játékosok alkotják meg a játékot, ha-
nem a játék közegében válnak õk maguk is játékosok-
ká. A játék igazi szubjektumai tehát nem a játékosok,
hanem maga a játék. A játék az, ami a játszók révén,
a játékosok játszása révén ténylegesen megmutatko-
zik. A játék lényege a „tiszta megmutatkozás”.17

A játéknak ezzel a lényeg-meghatározásával
megint egy kettõs vonatkozáshoz jutunk. A játék ön-
megmutatkozása nem azonos a játszónak a játék kö-
zegében való önmeg(be)mutatásával. Valójában a já-
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ték „önmegmutatása” idézi elõ azt, hogy a játszó mi-
közben valamit játszik, tehát bemutat, önmagát hozza
játékba, s ezáltal „úgyszólván önmagát sikerül bemu-
tatnia”. Ez a lehetõség abból adódik, hogy a játék 
fölötte áll a játszónak. S bár a játszó (be)mutató tevé-
kenysége a játék közegében zajlik, a játék maga a játé-
kosok mutatótevékenységétõl elválasztva mutatkozik
meg. Ez leginkább a színjáték példájával illusztrálha-
tó, mivel itt közvetlenül tetten érhetõ, hogy „minden
megmutatás valaki számára való megmutatás”.18

A színjáték a nézõ számára való bemutatásként jele-
nik meg, s ez akkor is érvényes, ha történetesen nincs
ott senki, aki szemlélné az elõadást. Ilyenkor – mutat
rá Gadamer – a játszó valóban önmaga fölött álló va-
lóságként tapasztalja a játékot, hiszen egy ilyen konk-
rét helyzetben észlelhetõ a leginkább, hogy a játék lé-
nyege nem a játékos (be)mutató tevékenységében
van – neki ilyenkor is ugyanúgy kell játszania, mint
amikor telt ház van –, hanem „annak tiszta megjele-
nésében áll, amit játszanak”; létmódja tehát az „ön-
megmutatás-önbemutatás”. A játszás nem „a” tevé-
kenység, amelyet a játszó végez, hanem maga a játék.
A játszás – megjelenés, amellyel a játék valósága
egybeesik. Ennyiben a játéknak „mûjellege” van, nem
csupán energeia, képzõdés, hanem ergon is; ami ját-
szásként végbemegy, az a képzõdmény maga, a játék
mint alkotás, mint mû. A gadameri alapgondolat ek-
képp körvonalazódik: a játék tehát, s vele együtt a
mûvészet leválasztható a megmutató tevékenységrõl,
„de rá van utalva a megmutatásra”.19

Ezen a ponton tapint rá Gadamer a játék és a mû-
vészet szerves, lényegi egymáshoz tartozására. Köz-
helyszerûnek tûnik kijelenteni: a játék mûvészet, a
mûvészet játék. De mint igazság, nehezen kérdõjelez-
hetõ meg, mivel egyikbõl sem vonható ki a másik. 
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A mûvészet és a játék létmódja alapszinten egybeesik.
Gadamer ezt tételesen úgy fogalmazza meg, hogy az
emberi játék mûvészetként teljesedik be. A mûvészet
tapasztalatában mutatkozik meg ténylegesen a játék
önállósága a játékosokkal szemben, az, hogy a játék
létmódja nem a játékos szubjektivitásából vezethetõ
le, mint ahogy a mûalkotás tapasztalata sem vezethe-
tõ le az alkotó szubjektivitásából. 

A játék mûvészetként való beteljesedésének – és
egyúttal a mûvészet lényegének – a megragadására
Gadamer a „képzõdménnyé való átváltozás” fogalmát
alkotja meg. Hogyan világítja meg ez a fogalom a já-
ték és a mûvészet lényegét?

A játék és a mûvészet változást elõidézõ hatását
közvetlenül észleljük. A játék megváltoztatja a játékos
tudatát és viselkedését. A mûalkotás tapasztalata
megváltoztatja a tapasztalót (a befogadót). Ugyanak-
kor azt is észleljük, hogy a játék az, ami megmarad és
megõrzõdik, s nem a szubjektum, aki játszik. Hason-
lóképpen, a mûalkotás az, ami megmarad, megõrzõ-
dik, s nem annak a szubjektivitása, aki tapasztalja.
Ezektõl az észleletektõl eltérõen, a „képzõdménnyé
való átváltozás” esetében az „átváltozás” nem a játék,
illetve a mûalkotás által kiváltott hatástörténet, és
nem is fokozatos megváltozás, átmenet, melynek so-
rán az, ami megváltozik, megmarad és megõrzõdik.
Itt többrõl van szó, úgy, hogy ez a „több” az elõbbi ta-
pasztalati példákhoz képest „egészen más”. Arról a
radikális fordulópontról van szó, amelyen a valóság,
amelyben élünk, kimozdul az önmagát elfedõ válto-
zatlanságából. 

Gadamer egészen pontosan ragadja meg az átvál-
tozás értelmét: az átváltozás „azt jelenti, hogy valami
hirtelen, s mint egész, valami mássá válik, hogy ez a
másvalami, amellyé átváltozott, az igazi léte, mellyel
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szemben a korábbi léte semmis”.20 Ehhez csatlakozik
késõbb még egy pontosítás: „Az átváltozás fogalmával
tehát az önálló és magasabb létmódját akarjuk jelle-
mezni annak, amit képzõdménynek nevezünk. E fo-
galom alapján válik világossá, hogy az úgynevezett
valóság nem más, mint az átváltozatlan.”21 A gada-
meri meghatározás három lényegi mozzanatára fel-
tétlenül oda kell figyelnünk. Elõször is, az átváltozás
hirtelen, gyors és a változó létének egészét magával
ragadó mozzanat, váltás, létmód-váltás, melynek kö-
vetkeztében „ami elõzõleg van, most már nincs”, ha-
nem helyette a létezésnek egy új módja következik be,
amelybe nem mentõdik át semmi az elõzõbõl. Egy-
szóval: újrakezdés, újjászületés, második születés.
Továbbá, a létmód-váltás nem azt jelenti, hogy az át-
változó valami másegyébbé alakul át. Az új létmód
maga az átváltozás: kiteljesedés az igazságban. „Az
átváltozás igazzá változás”22 – jelenti ki egyértelmûen
Gadamer. Végül, és az elõzõ kettõbõl is következõen, az
átváltozó nemcsak, hogy nem alakul át másvalamivé,
hanem nem is lép át egy másik világba; ténylegesen
az átváltozatlanból lép ki, ezt hagyja maga mögött az
átváltozás létmódjába átlépve. Voltaképpen a valóság
történésérõl van szó, arról, ahogyan az „úgynevezett
valóság”, amelyben a mindennapjainkat éljük, az át-
változatlanság létmódjából az igazzá változás létmód-
jába vált át, más szóval a képzõdmény létmódjába,
amelyben az igazságra való önnön kiképzésének/
kiképzõdésének a végbemenési folyamata, és önma-
gának e kiképzés/kiképzõdés végbemenéseként való
megmutatkozása egybeesik. A képzõdmény az igaz-
ságában beteljesülõ valóság egymáshoz tartozó vég-
bemenése és megmutatkozása. 

Gadamer egy másik helyen utal arra, hogy a játék-
nak saját tere és ideje van, saját világa – Huizinga ki-
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fejezésével: „játékvilága” – van. Az emberi játékot az
jellemzi, hogy az ember „valamit játszik”, ehhez „ját-
szótérre” van szüksége, amellyel kapcsolatban
Huizinga joggal hangsúlyozza, hogy körülhatárolt,
zárt világként szemben áll a „célok világával”.23 Tehát
mindenik játéknak sajátos játéktere és játékideje van,
a játéktevékenység számára körülhatárolt és fenntar-
tott tér és idõ, de ez nem jelenti azt, hogy ezek a tér-
és idõszekvenciák egy másik világhoz tartoznának,
ahová átlépnénk, amikor játszunk, hisz a saját vilá-
gunkon belül határolódnak körül a játszás céljaira.
Gadamer is hangsúlyozza, hogy a tényleges játékte-
ret, amelyben a játék lejátszódik, „belülrõl méri ki
maga a játék”, és sokkal inkább a játékmozgás belsõ
rendje határolja körül, mintsem a külsõ határok,
amelyek a játékmozgást kívülrõl korlátozzák.24 Te-
hát, ezzel együtt, a játék nem egy másik világ a mi vi-
lágunkon kívül, hanem éppen hogy a mi világunkhoz
tartozik, és nem is vezet át egy másik világba. A játék-
ban a saját világunk valósága változik át. Ezért a játék
nem kivezetés ebbõl a világból, hanem itt-létünk ki-
teljesítése az igazsághoz felemelkedõ önálló, szabad,
alkotó/teremtõ létezés jegyében.

A képzõdménnyé való átváltozás tehát nem egy-
szerûen egy áthelyezõdés egy másik világba. Nincs
külön egy „való világ”, amelyben „csak” élünk és egy
másik világ, a játék és a mûvészet világa. Hermeneu-
tikailag tekintve: nincs két világ! A játék és a mûvé-
szet a mi világunkhoz tartozik; öntörvényûségükben
a saját világunknak az igazságban való beteljesülése
mutatkozik meg. Mit jelent ez? A játék (és a mûvé-
szet) (ön)megmutatásában „láthatóvá válik az, ami
van”.25 A játék léte „mindig valóra válás, tiszta telje-
sülés, energeia, amelynek telosza önmagában van”. 
A mûvészet léte, hasonlóképpen, az átváltozatlan va-
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lóság „felemelése a maga igazságába”, úgy, hogy
„mindenki felismeri rajta: így van ez”.26 A játék és a
mûvészet világa tehát „egy egészen átváltozott világ”;
a valóság, amelyben élünk, mint játék és mint mûvé-
szet találja meg a maga autentikus belsõ mértékét, az
igazságot, vagyis a hiteles megjelenését és megmutat-
kozását annak, ami van.27

7.

Ezen a ponton megállhatunk a gadameri gondolat-
menet követésében. A felvázoltak elégségesek ahhoz,
hogy egyértelmûen belátható legyen: a hermeneutika
játék- és mûvészetkoncepciója a hagyományos, két
világra tagoló, kettõs világban gondolkodó metafizi-
kai beállítódás meghaladására tett erõfeszítésre épül.
Nincs két világ; nincs valóság és illúzió kettõssége, és
nincs megkettõzõ reprezentáció sem a játékban és a
mûvészetben. Egyedül a valóra váló, igazzá változó
valóság van.

Egyúttal világosan beláthatóvá válik a játék (és a
mûvészet) fenomenológiai és hermeneutikai megkö-
zelítésében megmutatkozó közös vonás és ugyanak-
kor feloldhatatlan különbség. A játék mindkét esetben
a valóság átváltozása: a fenomenológiai elgondolás
szerint illúzióvá, a hermeneutikai meglátás szerint
igazsággá. Mindkét megközelítés szerint a játék (és a
mûvészet) közegében „többlet” keletkezik, létbeli
gyarapodás történik: ez fenomenológiailag tekintve
illúzióval való gazdagodás, hermeneutikai értelem-
ben igazsághoz jutás. Az egyik a létbeli hanyatlás, a
másik a bizalom és a remény perspektívája.

És mégis, nyitva marad a borgesi kérdés:
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Isten – játékos – bábuk. Micsoda
Istenen túli isten játssza a
por s idõ, álom s halál partiját?
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Európa másik arca

1.

Emmanuel Lévinas A filozófia és a végtelen ideá-
ja címû esszéjében az arcot olyan elõtûnésként (epi-
fániaként) határozza meg, ami „épp oly közvetlenül,
mint amennyire külsõdlegesen jelenik meg az Én
számára”.1 Az arc külsõdleges, mert kifejezés, de egyút-
tal közvetlenség is, mivel „ami az arcban kifejezett, 
az jelen van saját kifejezõdésénél, saját kifejezõdését
fejezi ki”.2

Az arc nem puszta megmutatkozás és látvány. Az
arc él, s mint ilyen nem csupán élõ arc, hanem az élõ-
nek az arca. Azaz annak van ténylegesen arca, aki él,
s az élõ éppen élõ mivoltának kifejezõdéseként van
jelen az arcában; csakis az élõ képes jelen lenni saját
kifejezõdésénél. 

Mindennek, ami élõ, arca van, de mégsem min-
den élõ arca igazi arc. Az arcban nem csupán az tûnik
elõ, ami jelen van saját kifejezõdésénél; az arc azáltal
él igazán mint arc, hogy az, ami kifejezõdik benne,
több, mint maga az élõ arc. Az állat is élõ, de az állati
arc „nyers tompultságában” a lét „még nem tért meg
önmagához”.3 Az, ami az arcban ténylegesen elõtûnik,
nem más, mint „az ön jelenléte önmagánál”,4 vagyis
éppen az a reflexív létvonatkozás, amelyben a létezõ,
aminek arca van, önmagával áll. Az élõ létezõben el-
tûnõ lét az, ami az arcban éppen elõtûnik. Nem úgy,
mint az élõ puszta létalapja, hanem mint az életet át-
ható értelemösszefüggés. Lét és értelem egymáshoz
tartozásának e feltárulkozása változtatja élõvé az ar-
cot. A létezõkben eltûnõ lét a létezõk arcában az élet-
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hez hozzátartozó értelemvonatkozásként tûnik elõ.
Az arcot öltõ létezõ reflexív vonatkozásban áll önma-
gával, s e reflexivitás kifejezõdéseként az arcon lát-
hatóvá válik az értelem. Ennyiben minden élõ arc: 
filozofikus.

Ez ilyenformán van nemcsak az egyes emberi én
vonatkozásában, hanem az olyan átfogó emberi kö-
zösségek és kultúrák esetében is, mint amilyen Euró-
pa. Az élõ Európa, bármennyire is szilárd földrajzi,
történelmi, politikai és kulturális adottságnak tûnjön,
valójában az alakzatai sokaságában és sokféleségé-
ben, a folyamatos átváltozásai, átszervezõdései meg-
foghatatlanságában leledzõ létforma, amely mindig a
felénk forduló arcában tûnik elõ. „Ha a politika vagy
a társadalomtudományok szemszögébõl közelítünk
Európához, úgy tûnik, mintha tükörszobában talál-
nánk magunkat. Attól függõen, hogy honnan nézzük
– írja Ulrich Beck és Edgar Grande a kozmopolita Eu-
rópáról szóló könyvében –, Európa hol nagyobbnak,
hol kisebbnek látszik, már a legcsekélyebb mozgás
nyomán széttöredeznek arányai. Hol kezdõdik, és hol
végzõdik, mi Európa, és minek kellene lennie, mind-
ezt nem lehet egyszerûen és egyértelmûen megvála-
szolni. Európa, értsük rajta akár az Európai Uniót és
tagállamait, akár egy nagyobb földrajzi és politikai
térséget, nem létezik, csak az állandó változás intéz-
ményesített folyamataként felfogott európaizáció
létezik. [...] Európa nem egy rögzített és konzervált
állapot. Európa egy más szó a változó geometriára,
változó nemzeti érdekekre, változó érintettségre, vál-
tozó belsõ és külsõ viszonyokra, változó államiságra
és változó identitásra.”5

Európa önmaga vonatkozásában egyszerre köz-
vetlen és külsõdleges; egyszerre a tapasztalatok soka-
sága és sokfélesége, s az ezeket átható értelemössze-
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függések egysége. Európa nem absztrakt létfolyama-
tok összessége, hanem konkrét életfolyamatokban ki-
bontakozó valóság, amelynek arca van, s amely a ma-
gára öltött arcaiban van jelen mindenkori önmagánál
és önmaga számára. A kulturális, nyelvi, tradicionális,
nemzeti stb. lehetõségeinek változatos sokféleségé-
ben kibontakozó európai létforma minden ilyen meg-
mutatkozásában, elõtûnésében európainak ismeri fel
önmagát. Az európai létforma e lehetõségekben való
elõtûnései Európa arcai. Sokféle arca lehetséges Eu-
rópának, melyek közül, a helyzettõl függõen, hol az
egyiket, hol a másikat fordítja felénk. A szembetûnõ
archoz azonban mindig hozzátartozik egy másik arc
is, amely bár homályban marad, de nem kevésbé ki-
fejezõje az európaiságnak, mint az a felénk forduló
arc, amelyben Európa most éppen jelen van.

2.

Az Európa-problémával foglalkozó szerzõk szá-
mára általában kézenfekvõnek tûnik, hogy az európa-
iságot a sokaság és a sokféleség tapasztalata irányá-
ból közelítsék meg. Ugyanakkor – éppen az európai
gondolkodási hagyomány szellemében – elõfeltétele-
zik az ebben rejlõ egységet, azt a lényegi meghatáro-
zottságot, az európaiságnak azt a közös alapját, ami e
térségben szerezhetõ tapasztalatok sokaságát európa-
ivá teszi, az itt kibontakozó létfolyamatokat a maguk
földrajzi, történelmi, gazdasági, politikai, kulturális
dimenzióiban Európává szervezi. De nem mindig lát-
ják be ennek az egységnek az igazi természetét, s ez 
a köztudat szintjén még inkább homályban marad. 
A köztudatban az egység eszméjéhez – mutat rá J.
Habermas – „a sokféleség kényszer általi integrációja
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kötõdik”.6 Ez összefüggésben áll azzal, hogy az euró-
pai modernitás kibontakozását elõsegítõ stratégiák 
a hatékonyság elvû célracionalitás egységesítési tech-
nikáira valamint az intézményi-szervezeti racionalizá-
cióval járó egységesülési folyamatokra összpontosíta-
nak. Az európai modernizáció, racionalizáció és kom-
munikáció a külsõdleges megfigyelõi nézõpontokhoz
és univerzálissá tágított racionális elõfeltevésekhez
igazodó egységbeszervezõdés technikáinak és techno-
lógiáinak a hordozóivá válnak.

Miben áll az európai egység igazi természete? 
Az európai egység nem a sokféleség egységesíté-

sének, a sokaság egybeszervezésének a következmé-
nye. Inkább a reláció fordított iránya igaz: az európai
egység a sokféleség alapja; az európai lét a létlehetõ-
ségek sokféleségében/sokféleségeként kibontakozó
lét. Önmagában véve azonban a reláció ilyenforma
megfordítása is kockázatos. Habermas rámutat arra,
hogy „az egység és a sokféleség körüli differenciált vi-
ta semmiképpen sem redukálható egyszerûen arra,
hogy mellette vagy ellene foglalunk állást”.7 Addig,
amíg a sokféleség hangsúlyozása a kortárs filozófiai
gondolkodásnak a metafizika-kritikával párosuló
kontextualista beállítódásából adódik, az egység mel-
letti állásfoglalás a metafizikai hagyomány felújítására
támaszkodik. Ezért Habermas véleménye szerint „az
egység metafizikai elsõbbsége a sokféleséggel szem-
ben és a sokféleség kontextualista elsõbbsége az egy-
séggel szemben: cinkostársak”.8

A kérdés inkább úgy tevõdik fel: hogyan lehetne
meghaladni ezt az egymást gerjesztõ ellentétpárt? Ez
csak azáltal lehetséges, ha az egységet nem az általa
megalapozott vagy belõle kibontakozó sokféleség irá-
nyából közelítjük meg, hanem a lényege felõl. Az egy-
ség, lényege szerint, az egymáshoz tartozók egysége.
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Nem ott bukkanunk rá, ahol a sokféléket közös voná-
sok alapján egységbe szervezik, hanem ott, ahol hoz-
zátartozást tapasztalunk. Az európai lét európaisága
éppen abban a módban érhetõ tetten, amelyben a
hozzátartozás vonatkozásában áll a megmutatkozás-
sal, a kifejezéssel, az értelmezéssel és a megértéssel.
Az európai lét nemcsak egy világban kibontakozó, s
ezzel együtt egy világot kibontakoztató létforma, ha-
nem ebben a világban önmagát feltáró, megmutató,
kifejezõ és megértõ, s egyszersmind e világként ön-
maga számára is megmutatkozó, kifejezõdõ és meg-
értésben levõ lét. Az európai lét a hozzátartozó meg-
mutatkozásaival, kifejezõdéseivel, értelmezéseivel
együtt az, ami. Európaiként mutatkozik meg, fejezi ki
magát, értelmezi és érti meg magát, s mindezek a lét
szerves velejárói, annak kibontakozási és történési 
terepét alkotják.

Ennélfogva a hozzátartozás struktúráiban megra-
gadható „egység”: a forma egységének bizonyul. A hoz-
zátartozásnak ugyanaz a formai struktúrája formálja
meg a létet, mint annak a megmutatkozásait, kifeje-
zõdéseit, értelmezéseit. Ez voltaképpen azt jelenti,
hogy az európai lét a maga ténylegességében a meg-
mutatkozásaiban, kifejezõdéseiben, értelmezéseiben
megformált, és e megformáltság értelemösszefüggé-
seiben jelenlévõ lét. Mint ilyen, soha nem vonható ki 
a hozzátartozás struktúráinak a nyelvi közegébõl,
amelyben a lehetséges megmutatkozásai, kifejezõdé-
sei, értelmezései sokaságának és sokféleségének egy-
ségében tûnik elõ. Ebben az értelemben az önmagá-
ban vett lét puszta absztrakció. A lét visszahúzódása 
a hozzátartozó megmutatkozások, kifejezések, értel-
mezések értelemösszefüggéseibõl, visszavonulása az
önmagára irányuló reflexivitása hátterébe az európai
egység önelvesztési folyamatával párosul.
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Az európai lét megmutatkozásainak, kifejezõdé-
seinek, értelmezéseinek a nyelvi közegében elõtûnik a
hozzátartozás struktúráiban megragadható európai
egység dialogikus természete. Mit jelent ebben a kon-
textusban a dialogikus minõsítés? Voltaképpen nem
az európai egység egyik tulajdonságáról van szó, ha-
nem létnek és értelemnek a megmutatkozásokban,
kifejezõdésekben, értelmezésekben elõtûnõ egymás-
hoz tartozásáról. Azaz a hozzátartozás struktúráiban
megragadható európai egység lényegében nem is lehet
másmilyen, mint dialogikus természetû, a dialógus-
ban és dialógusként elõtûnõ egység. Ebben a vonat-
kozásban feltáró erejûnek bizonyul Tzvetan Todorov
észrevétele a dialógus lényegével kapcsolatban. Esze-
rint a dialógus nem puszta beszélgetés, hanem a be-
szélésnek az az alapvetõ, lényegi és eredendõ módja,
amelynek során nemcsak a beszélgetésben képzõdõ
szövegek jelentéstartalma világítódik meg, hanem
maga az igazság tárul fel. Ilyenkor nem maradunk
meg csupán a másik érveinek a megismerésénél, ha-
nem igyekszünk azt is tisztázni, hogy elfogadhatjuk-e,
illetve milyen alapon fogadhatjuk el azokat. Ugyanis
a dialógus során nem csupán szövegeket szerkesz-
tünk, hanem mindig egy világról beszélgetünk egy-
mással, amelyrõl a szövegeink szólnak.9

A dialógus miközben mozgásba hozza és próbára
teszi mind a saját racionális képességeinket, mind a
partneréit, sohasem próbálja elszakítani az életet és 
a beszédet egymástól.10 A dialógus nemcsak puszta
beszélgetés, hanem a beszéd és az élet szerves kap-
csolata, egymáshoz tartozása, ennek a beszélgetés-
ként elõtûnõ jelenvalóságában.
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3.

Az arcban nemcsak feltárulkozik és ezáltal látha-
tóvá válik az értelem, hanem az élõ arc mintegy felkí-
nálja az értelmet. Az arcot öltõ lét az arcban értelem-
ként tûnik elõ, s az arc vonásai egységbe szervezik 
és rendezik a kifejezõdõ értelmet, így az arc „mindig
ura marad az általa kínált értelemnek”. A megjelenõ
arcban elõtûnõ értelem tehát nem képi megmutatko-
zásként van jelent, hanem sokkal inkább nyelvi kife-
jezõdésként. Az értelem kifejezõjeként élõ arc meg-
szólal és beszél. „Az arc epifániája teljes egészében
nyelv.”11 Létnek és értelemnek a nyelv közegében ér-
vényesülõ egymáshoz tartozása, még mielõtt az élõ
szóban megszólalna és kimondódna, az arc vonásai-
ban már elõtûnik.

Az arc fenoménjével az a sajátosság is együtt jár,
hogy miközben az arcban a lét és értelem egysége elõ-
tûnik, az arc maga nem marad az elõtûnés hátteré-
ben, mint az élõ beszédben megszólaló nyelv, hanem
maga is elõtûnik, mégpedig úgy, hogy mindig egy
Másiknak tûnik elõ, s valójában önmagának is úgy,
mint egy Másiknak. Ez a Másik „olyan valaki, akinek
a kifejezõdés kifejez”.12 A kifejezõdés lényegében „vi-
szony valakivel, aki felé a kifejezõdést kifejezem, s
akinek a jelenlétét már eleve feltételeznem kell ah-
hoz, hogy kulturális kifejezõ gesztusomra egyáltalán
sor kerülhessen”.13 Az arc lényegét adó kifejezõdés-
nek ebben a ráirányultságában úgy tûnik elõ a Másik,
mint egy másik arc; „...a Másik elõtûnésének feno-
ménja egyben arc...”.14 Ebben a Másik felé fordulás-
ban, a másik arc elõtûnésében kel ténylegesen életre
az arc. Az arc „epifániája él” – mondja Lévinas.15 „Az
arcban megnyilvánuló Másik ember valamiképpen
áttör saját plasztikus levésén, mint amikor valaki ki-
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tárja az ablakot, amelyen át körvonalai már elõzete-
sen kirajzolódtak. Jelenlétének lényege éppen az,
hogy kibújik a formából, amelyben eddig megnyilvá-
nult”, s ez „valami többletet ad”. Ezt a többletet írjuk
le, amikor így fogalmazunk: „az arc beszél”. „Az arc
megnyilvánulása – mutat rá Lévinas – az elsõ be-
szély. Beszélni mindenekelõtt azt jelenti: kilépni a lát-
szás, a forma mögül, megnyílás a megnyílásban.”16

Az, aki arcot ölt, egy másik arc felé fordítja az arcát.
Csakis a másik arc felé forduló arc lehet élõ arc, mivel
ebben az odaforduló megnyílásban kel életre mint ki-
fejezés. S ezzel együtt életre kelti a Másikat is, mint 
a megnyílásban feléje forduló és az õ irányában is
megnyíló kifejezést. Az élet és a kifejezés, az élet és 
a beszéd egymáshoz tartozik az arcban; az arc ennek
az egymáshoz tartozásnak az elõtûnõ megjelenése. 
Az arc lényegénél fogva dialogikus természetû.

Európa másik arca voltaképpen a Másik arca,
amelynek tükrében a mindenkori európai létforma
önmagával szembesül. Csakis egy, az arcainak a sok-
féleségében és váltakozásában elõtûnõ Európa lehet
az igazi Európa, amely „a mások másféleségét védel-
mezõ intézményesült kozmopolitizmus” világaként
bontakozik ki.17 A Másik arcának tükrében önmagá-
nak elõtûnõ „kozmopolita” Európát „önkritikus Eu-
rópaként kell értelmeznünk”, olyan Európaként,
amely történelme folyamán nemhogy elveszítené, ha-
nem éppenséggel megerõsíti az önmagához való filo-
zofikus viszonyát, amelynek horizontjában manapság
még hangsúlyosabban érvényessé válik a Beck és
Grande által adott meghatározás: „Európa önmaga
intézményesült kritikáját jelenti.”18
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4.

A dialógus egyik szakértõje, Suzanne Guellouz
szerint ott, ahol dialógusról van szó, a forma eredete
és természete révén szükségképpenivé válik a filozó-
fiával való találkozás.19

Európa arcainak sokféleségében elõtûnõ egysége
dialogikus természetû, s ebben rejlik a filozófiával va-
ló eredendõ összetartozásának az alapja. A hozzátar-
tozás struktúráiban megragadható európai egység
végsõ és legátfogóbb vonatkozásában az európai lét
és filozófia egymáshoz tartozásában megalapozódó
egység.

Néha felmerül a kérdés: Vajon nem csupán vala-
miféle alkalmi, esetleges vélekedés-e a filozófiát meg-
tenni az európai identitás hordozójának?

Az európai létforma dialogikus nyitottsága, ref-
lexív önkritikussága a mindenkori filozofikusságá-
ban, a konkrét partikuláris léttartalmaknak a végte-
lenbe tartó értelemösszefüggésekkel való spekulatív
összetartozásában teljesedik ki. Ezért nem valamiféle
különlegesség, kiváltság vagy egzotikum az európai
kultúrában a filozófia, hanem inkább abban rejlik
egyfajta igazság, hogy ez a létforma és kultúra attól és
akként igazán európai, hogy filozófia tartozik hozzá,
amely Európa igazi arcában e hozzátartozás érvényre
juttatásaként tûnik elõ. A filozófia tükrében elgon-
doltként látni meg a létünket: ez jelenti a létezés tény-
legesen európai módját. Ami egyúttal arra is utal,
hogy a filozófiától való elfordulás, a filozófiával való
foglalkozás bármikori abbahagyása azzal jár: meg-
mutatkozás-nélkülivé, kifejezés-nélkülivé, azaz arc-
nélkülivé – arctalanná – változtatni a létet és annak
értelemösszefüggéseit.
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Ebben a vonatkozásban tehát szinte értelmetlen-
nek tûnik feltenni a kérdést: Lehetséges-e filozófia nél-
küli Európa? Ugyanis az európai filozófia nem az euró-
pai lét származékos módusza, hanem Európa arca.

5.

Hans-Georg Gadamer késõi írásaiban ismételten
visszatér az a gondolat, miszerint az európai egység
egyik alapvetõ vonása a filozófia, vallás, mûvészet és
tudomány elkülönülésében gyökerezik. Ez az elkülönü-
lés a görög kultúrában jelent meg, s késõbb a keresz-
tény Nyugatnak is kulturális egységet kölcsönzött.20

Gadamer rámutat arra, hogy a filozófia terminus
hosszú ideig általában a közös tudás fogalmát
jelölte.21 De a nyugati kultúrában a filozófiához kezde-
tektõl fogva hozzátartozott a tudomány megjelenése.
Ez olyan sajátosság volt, amely Európának egységet
kölcsönzött, és amely ma is meghatározza a világon
általánosan elterjedt tudományos kultúrát s annak a
fenyegetõ civilizációs következményeit.22 Köztudott,
hogy a kultúra útja nem vezet feltétlenül a tudomány-
hoz és a tudomány erejének alkalmazásához. De mi-
vel Európa ezt az utat járta, itt kerülhetett sor a szel-
lemi tevékenységek olyan fokú differenciálódására,
ami a tudomány, a vallás, a mûvészet és a filozófia el-
különüléséhez vezetett.23 Ez az elkülönülés azonban
legalább annyira veszélyezteti is Európa szellemi egy-
ségét, mint amennyire megalapozza azt. Ennek jelei 
a modernitás idõszakában kezdtek megmutatkozni,
azzal összefüggésben, hogy a mai modern tudomány
tapasztalati-kísérleti tudománnyá vált. Ez a kozmikus
értelemegészet hordozó hagyományos metafizikával
szemben Európa számára egy új kezdetet jelentett. 

134



A modern tudomány hajlamos arra, hogy mindent 
a megfigyelés és a mérés tárgyává változtasson. Ga-
damer Európa szellemi egységére nézve korántsem
tekinti veszélytelennek egy olyan helyzet kialakulá-
sát, amelyben a modern tudomány válna meghatáro-
zóvá az összes emberi kapcsolatokban. Amennyiben
ilyesmi bekövetkezne, minden szigorúan tudomá-
nyos jelleget öltene,24 amivel nyilván az európai lét
filozófiátlanná válása is együtt járna.

Ezzel az Európát eleurópátlanító lehetõséggel
szembesíti Gadamer azt a másik lehetõséget, amely
az európai egység hagyományos tapasztalatában
szintén benne gyökerezik, sõt képes azt a mai modern
körülmények közepette is a maga eredeti értelme 
szerint kibontakoztatni és érvényre juttatni. Ez pedig
nem más, mint a Másik és a másság tapasztalata, 
a dialógus lehetõsége, s az ebben létesülõ emberi 
közösség. 

Ebben az összefüggésben a Másik fogalma kitá-
gul. Nemcsak a másik emberre és a másik kultúrára
terjed ki, hanem mindazokra a létfeltételekre is, ame-
lyekkel csakis partneri kapcsolatokat kiépítve tudjuk
fenntartani saját európai létünket. Túllépve a termé-
szettudomány horizontján – mutat rá Gadamer – a
természet nem tekinthetõ csupán egyszerû kutatási
tárgynak. Összes megnyilvánulási formáiban úgy kell
szemlélnünk a természetet is mint partnert, akivel
együtt élünk; meg kell értenünk úgy is, mint azt a
„másikat”, aki hozzánk tartozik.25

Vajon van-e olyan másik – teszi fel a kérdést
Gadamer –, aki ne a saját énünk másikja lenne?26

Európa soknyelvûsége és soknemzetûsége folytán a
másik a maga másságában nagyon közel kerül hoz-
zánk. A másik szomszédságával, annak minden más-
sága ellenére hajlamosak vagyunk megbékélni.
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Ugyanis olyan másság ez, amely a saját magunkkal
való találkozáshoz segít hozzá.27 A nyelvben, a mûvé-
szetben, a vallásban, a történelemben nemcsak ön-
magunkat ismerjük fel a másságban, hanem tényle-
gesen is találkozunk a másikkal, ami közös vonások
kifejlesztéséhez vezet.28 Ily módon a legszemélyesebb
életben is épülhet valami közös, a partnerek együtt-
mûködésének köszönhetõen. Ugyanis – mondja
Gadamer – „...a praxisban benne rejlik mindazok
alapvetõ együvé tartozása, akik egymással élnek”.29

Ezért ott, ahol arra törekszünk, hogy uralmunk alá
hajtsunk valamit, képesekké kell válnunk arra is,
hogy a másik másságát, a tõlünk különbözõ mivoltát
is felismerjük és érvényre juttassuk. Ehhez – para-
doxnak tûnõ módon – éppen a saját elõítéleteink se-
gítenek hozzá, mivel elsõdlegesen, mintegy negatíve,
ezek révén tudatosul elõször a másik mássága, s az,
hogy „a Másikban és a Másfélében is rálelhetünk va-
lamiképpen önmagunkra”.30 De ténylegesen akkor
nyerhet értelmet számunkra, ha ez a negativitás pozi-
tivitásba fordul át, s elnyerhetjük azt a lehetõséget,
hogy résztvevõkké válhassunk a másik másságának
építésében és érvényesítésében.31

„Illúzió lenne azt hinni – vonja le a következte-
tést az idevágó fejtegetéseibõl Gadamer –, hogy csak
a hasznosságok racionális rendszere [...] lenne képes
szabályozni az emberek együttélését egyre szûkebbé
váló bolygónkon.”32 Európa szellemi egysége éppen
a közösnek abban a tapasztalatában találja meg a
maga igazi arcát, amely a nyelvek és kultúrák sokfé-
leségnek velejárója: mindenikben benne rejlik a pár-
beszéd és egymás megértésének lehetõsége. Európa
valóságos egysége dialogikus egység, s ennek felis-
merése olyan régi/új tudást feltételez, amely az euró-
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pai emberiség mindenkori „kulturális hagyományai-
ból táplálkozik”.33

Ebben a vonatkozásban a tapasztalati tudomány
leválása az európai filozófiáról korántsem jelenti az
európai filozófia végét. Ez az új helyzet a filozófia szá-
mára is új lehetõséget nyit meg: az európai filozófia
ily módon visszatérhet önnön dialogikus hagyomá-
nyaihoz, amelyek talaján a maga eredendõ dialogi-
kusságában juttathatja kifejezésre az európai létet. 

A filozófia számára, s ezzel együtt az európai egy-
ség számára egy új kezdet lehetõségei körvonalazód-
nak, amely korántsem jelent visszatérést valamiféle
õseredeti állapothoz, hanem sokkal inkább elõrelé-
pést az újrakezdés és a továbbhaladás irányában.
Lévinas szavaival: „...ha a filozófia lényege abban rej-
lik, hogy ismét túljussunk az alap-okokat illetõ min-
den bizonyosságon; ha a kritika élteti, akkor a Másik
arca magának a filozófiának a kezdete.”34 Itt nem egy
idõben kijelölt egyszeri kezdetrõl van szó. Inkább egy
mindenkor ismétlõdõ kezdetrõl, újrakezdésrõl, vala-
hányszor Európa önmaga számára a Másik arcaként
tûnik elõ.
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Az idegen nézõpontja

1.

Az „idegen” korántsem egységes és egyértelmû fo-
galom. A kifejezés filozófiai, szociológiai, antropoló-
giai, politikai, jogi, etikai diskurzusokban egyaránt
elõfordul, de e diskurzusok képviselõi nem mindig
ugyanarról beszélnek, vagy legalábbis nem ugyan-
azon szempontok szerint, mivel más-más tapasztala-
ti-elméleti horizontban tárgyalják az idegen kérdését.
Ezért néhány megfontolandó módszertani észrevételt
érdemes már az elején megtenni.

Mindenekelõtt felmerül a kérdés, hogy milyen ta-
pasztalat lebeg a szemünk elõtt, amikor az idegen kér-
désérõl gondolkodunk? az (egy) idegen ember, (egy)
idegen kultúra, a bevándorló, a vendég tapasztalata?
egy idegen jelenség tapasztalata? valaminek idegen-
ként való tapasztalása (legyen az akár hozzám tartozó)?
valamely jelenség idegenségének a tapasztalata?

Az is kérdéses, hogy milyen teoretikus szinten, il-
letve regiszterben gondolkodunk az idegenrõl: az ide-
genség tapasztalatát kiváltó empirikus szituációkban
(idegen emberekkel, kultúrákkal, gondolkodásmó-
dokkal kapcsolatos találkozásokból kifolyólag) reflek-
tálunk rá, vagy az idegennek egy olyan absztrakciós
szintjén, amelyet megpróbálunk egységesen vonat-
koztatni a különféle empirikus helyzetekre.

Továbbá, nem kerülhetõ meg a kérdés, hogy ki az,
aki fogalmat alkot az idegenrõl? És kinek áll módjá-
ban megalkotni ezt a fogalmat? Egyazon „idegen”-fo-
galom érvényesül-e, amikor Schleiermacher az indi-
vidualitás megszüntethetetlen idegenségérõl beszél,
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vagy akkor, amikor valaki(k) egy másik embercsopor-
tot, kultúrát, tulajdonságot, szokást stb. idegennek
minõsít(enek)?

Végül az sem elhanyagolandó, hogy a mai
(poszt)modern ember idegenségérzete, otthontalan-
ságélménye mennyire vetül rá az idegenségtapaszta-
latára, beleértve azt is, ahogyan a maga számára defi-
niálja az idegent, és ahogyan viszonyulni próbál az
idegen(ek)hez.

Rátekintve az igencsak gazdag és szerteágazó
szakirodalomra, könnyen észrevehetõ, hogy az ide-
gen kérdésköre nem tud kiszabadulni azoknak a
(közel)múltbeli tapasztalatoknak és diskurzusoknak,
a hozzájuk tartozó látásmódoknak és fogalmi hálók-
nak a csapdájából, amelyek a vele való foglalkozást
látszólag fenntartják, hordozzák, motiválják. Külön-
féle teoretikus, diskurzív erõfeszítéseknek vagyunk
tanúi, amelyek próbálják fogalmilag is feltárni, vilá-
gosabbá és érthetõbbé tenni, hogy mi történik, ami-
kor idegen-tapasztalat képzõdik. A kérdés mégis akö-
rül forog: Ki az idegen? Mi az idegen? Ki tekinthetõ
idegennek? Vagy kit kell annak tekinteni? 

De vajon a mai tapasztalatok megértésétõl jutha-
tunk el az idegen (jobb, teljesebb) megértéséhez?
Avagy fordítva: az idegennek mint idegennek a meg-
értése segíthet hozzá ahhoz, hogy jobban megértsük,
ami velünk tapasztalatilag történik? A kérdésfeltevés
nem teljesen szónoki, mivel az elsõ eset az idegennek
egy sajátos megértéséhez vezet, az éppen érvényes és
történõ tapasztalatok horizontjában. Ilyenkor az ide-
gent egy ilyen sajátos nézõpontból próbáljuk megér-
teni, ami azzal a folyton kiújuló veszéllyel fenyeget,
hogy a saját teoretikus és kulturális prekoncepcióin-
kat vetítjük rá az idegenre. Így ahelyett, hogy az ide-
gent ténylegesen megértenénk, inkább a saját tapasz-
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talatainkhoz igazítjuk hozzá. Holott éppen a magunk
tapasztalatait kellene megértenünk az idegen nézõ-
pontjából. Ez kínálna egy olyan ontológiai és szemlé-
letbeli többletet, amely az ismétlõdõ, bejáratott meg-
közelítési módokon túlvezetve, új perspektívákat
nyithatna meg.

2.

Az elõzõ évtizedek folyamán az idegen elméleti
megközelítésének kialakult egy jól bejáratott, néhány
mérvadó (ma már egyenesen klasszikusnak számító)
teoretikus koncepciók köré szervezõdõ menetrendje.
Ez az úzus igencsak meghatározza az idegen vizsgála-
tával kapcsolatos szemléleti horizontokat és temati-
kai felvetéseket.

A tudományos igényû kutatás számára az idegen
kérdése elsõként szociológiai-antropológiai megköze-
lítésben merült fel, társadalmi és kulturális problé-
maként kezelték. Georg Simmel1 az idegent a keres-
kedõhöz hasonlítja – potenciális vándor, aki megjön,
hosszabb-rövidebb ideig egy adott helyen idõzik, de
nem telepedik le véglegesen, tehát idegen marad.
Simmel az idegen létmódjában egy pozitív vonást is
felismer a megtelepedettekkel szemben: az idegen
„sajátos objektivitással” rendelkezik, „amelyet a kö-
zelség és a távolság, a közömbösség és az elkötelezett-
ség egyfajta elegye hoz létre”.2 Az idegen elméletileg
is, gyakorlatilag is szabadabb, mint a megállapodot-
tak; kevésbé elõítéletes, általánosabb és objektívebb
mércéknek rendelõdik alá, nem kötõdik szorosan
szokásokhoz, elõzményekhez, elfogultságokhoz; a
nem-elkötelezettség, a társadalmi-kulturális zártsá-
gokon való felülemelkedés jellemzi. 
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Simmel az elsõk között tárja fel az idegen ontoló-
giájának egy meghatározó vonását (amit a késõbbi
szerzõk is átvesznek, többnyire mechanikusan): úton
levés, nemcsak a folytonos vándorlás értelmében, ha-
nem a közelség és a távolság, a közömbösség és az el-
kötelezettség közötti átjárás értelmében is. 

Alfred Schütz a fenomenológiai szociológia nézõ-
pontjából tekint az idegenre, jövevény-mivoltát
hangsúlyozva. Meghatározása szerint az „idegen” ki-
fejezés „korunk és civilizációnk olyan felnõttjét jelöli,
aki arra törekszik, hogy tartósan elfogadja vagy leg-
alábbis eltûrje õt az általa megközelített csoport”.3 Az
idegen megjelenése – s hasonlóképpen, az idegen né-
zõpontjának felmerülése a kutatásban – egy sajátos
ellentmondást tesz láthatóvá: a társadalmi-kulturális
közeget, amelyben az idegen feltûnik egyformaság,
„szokványos gondolkodás”, „kipróbált, kéznél levõ 
receptek”, a változásnak való ellenszegülés, örökérvé-
nyûség, egyszóval idõtlen, problémátlan kulturális
minta és interpretációs séma jellemzi. Mindez az ide-
gen megjelenésével tarthatatlanná válik, „»válság«
támad”. Az idegen puszta létmódja kizökkenti a válto-
zatlanságot nyugalmi állapotából, s ezáltal a kulturá-
lis minta örökérvényûsége is megkérdõjelezõdik, „al-
kalmazhatósága konkrét történelmi szituációra
korlátozódik”.4

Az idegen puszta létmódja tehát a megkérdõjele-
zetlen bizonyosságnak, a magabiztosságnak, az érvé-
nyességnek a megkérdõjelezése, a kérdésessé tevés és
az ehhez társuló kritikai attitûd hordozója. Az általa
elõidézett válság rá is vissza(alakítólag)hat, az idegen
„személyes »válsága«” is: „lényegében azzá válik, aki-
nek szinte mindent kérdésessé kell tennie abból, ami
a megközelített csoport tagjai számára nem tehetõ
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kérdésessé”.5 Az idegen találkozása az emberi megál-
lapodottsággal megerõsíti õt az idegenségében. 

Más meghatározások az idegen létmódját negatív
aspektusai felõl közelítik meg. Simmel amerikai fordí-
tója, Robert E. Park viszonylag korán megfogalmazta
az idegen marginalitás-elméletét. A stabil emberi
létállapothoz képest az idegen marginalizált ember
(„marginal man”), valós értelemben és metaforikusan
egyaránt.6 Tágabb összefüggésben az idegen a mar-
ginalizáltság metaforájaként jelenik meg, mivel két
kultúra határán áll, ténylegesen egyikhez sem tarto-
zóként, s bizonytalan állapota kulturális konfliktuso-
kat gerjeszthet.

3.

A kezdeti kutatások között már olyanokat is talá-
lunk, amelyek megpróbálják nyomon követni és fel-
deríteni az idegennek az emberi bensõben való, befelé
ható kiterjedését. Ezzel együtt az idegen létmódjának
az ambivalenciájára is fokozatosan fény derül. Sigmund
Freud A kísérteties c. esszéjében az „Unheimliche”
paradox természetét próbálja felfejteni: „minden
olyasminek a neve, aminek titokban kellett volna ma-
radnia, mégis láthatóvá vált”.7 A terminus látszólag
az ismeretlenre és idegenre vonatkozik, de az ezzel el-
lentétes jelentést is hordozza: azt, ami bensõséges és
ismerõs. Ez a kettõs jelentés jelzi, hogy az, ami diszk-
rét, bizalmas, olyannyira bensõvé válhat, hogy már
kikerül az ismertnek a körébõl. A kísérteties akkor
merül fel, mikor az ismerõs olyannyira titkolttá vagy
rejtetté lesz, hogy a tudatból teljesen eltûnik, és a tu-
datalattiba kerül át. Késõbb mint a múltban elfojtott
élmény, félelmetes, ijesztõ alakban tér vissza a jelen-
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be. A kísérteties valójában „nem új vagy idegen, ha-
nem valami, ami ismerõs, régen jelen van az elmé-
ben, de amit elidegenítettünk az elfojtás során”.8

Az „idegen” tehát saját magunk legelzártabb ré-
szeként azonosítható be. Mivel számunkra kifejezhe-
tetlen, külsõleg, másokban jelenítjük meg. Erre az is-
meretlenek a legalkalmasabbak, hiszen kiélhetjük
rajtuk a bennünk lakozó ismeretlen iránti ellenséges-
séget. Az ily módon bûnbakká lett gyûlölt idegen te-
hát nem más, mint saját elfojtott énem, amely rejtett
alakban tér vissza és kísért. Richard Kearney kortárs
ír filozófus Freud gondolatmenetét ekként foglalja
össze: „a rettegett idegenektõl leginkább nem azért
rettegünk, mert mások, mint mi, hanem épp azért,
mert jobban hasonlítanak hozzánk, mint saját
magunk”.9

Julia Kristeva az idegen kérdésének szentelt terje-
delmes esszéjében szintén az idegen kétértelmûségét
veszi alapul. Egyrészt, az idegen fogalma jelzi, hogy
„kívülálló”.10 Általános értelemben feltéve a kérdést:
„Ki az idegen?”, így válaszolható meg: „Az, aki nem
részese egy adott csoportnak, az, aki nem »belõle
való«. A másik.”11 Másrészt, az idegen bennünk lako-
zó rejtett, romboló erõ: „Különös módon az idegen, a
szokatlan bennünk lakozik: önazonosságunk rejtett
arculata, a tér, amely lerombolja otthonunkat, az idõ,
melyben semmissé válik a jó viszony és a szimpátia.”12

Kristeva megkülönböztetett figyelmet szentel az
idegenhez való viszony meghatározó érzelmi kompo-
nensének, a bennünk rejlõ szokatlannal, titokzatossal,
félelmetessel szembeni gyûlölet idegen-konstituáló
ontikus erejének. Az idegen ennek az „otthonos” ér-
zésnek a közegében „jut el önmagához”, „ezáltal lesz
jelen lévõ a másik és önmaga számára is”. A gyûlölet
„valódisággal” „hitelességgel”, „szilárdsággal” ruházza
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fel az idegent, vagy egyszerûbben kifejezve: „létezés-
sel”.13 Ahhoz, hogy együtt tudjunk élni az idegennel,
hogy meg tudjuk óvni a gyûlölettõl, fel kell ismernünk
saját magunkban az idegent.14 Ez viszont önmagunk
megismerését, a beállítódásunk megváltoztatását, a
mássá válásunk lehetõségeinek a feltárását feltételezi.

„A másikkal, az idegennel való együttélés szembe-
sít minket annak a lehetõségével vagy lehetetlen-
ségével, hogy mások legyünk – mondja Kristeva.
Nemcsak a másik embertársi módon történõ elfo-
gadásának képességérõl van szó, hanem arról,
hogy mindaz, ami elgondolható, s ami képes meg-
változtatni önmagát, az kerüljön a neki szánt
helyre.”15

Ez a folyamat is úton levés, de a külsõ, fizikai uta-
záshoz képest változik a táj, mivel itt – Pál apostol
szellemében – test és lélek közötti utazásról van szó,
„átlényegülésrõl”, amely nemcsak önmagunk változá-
si képességeinek, hanem a tapasztalat új tereinek és
idejének a felfedezésére is irányul.16 Az idegennel va-
ló találkozás ily módon „a kultúra alapjait és az egyén
pszichikai határait rázza meg”. Olyan erkölcsi és jogi
kérdéseket vet fel, mint: „Hogy élhetek együtt az ide-
gennel?”, „Melyek a jogai és melyek a korlátai egy
csoportnak?”17 Tehát az együttélés jogi szabályozásá-
nak a szükségessége is felmerül.

4.

A fenomenológiai vizsgálódások egy másik pers-
pektívát is megnyitnak az idegen jelenségére: az ide-
gentapasztalat problémakörét. A Karteziánus elmél-
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kedésekben Edmund Husserl számára mindenekelõtt
a szolipszizmusból való kivezetés módszertani prob-
lémájaként merül fel a „másik én” tételezése. Ha nem
solus ipseként szemlélem magam, akkor nem kerül-
hetõ meg a kérdés, hogy „mi a helyezet a többi egóval,
amelyeket nem én képzelek el, nem saját képzeteim,
[...] hanem éppen: mások?”18 Ez mint „tisztán feno-
menológiai kérdés” nem tehetõ fel pusztán a „transz-
cendens ismeret lehetõség felõl”, afelõl, hogy a saját
abszolút egóm tudatilag, ismeretként vezessen el a
másik egóhoz, aki ily módon „csupán tudatilag létezik
bennem”.19 A kérdés nem a tudatomban létezõ má-
sikra vonatkozik, hanem a valóságosan „létezõ” má-
sikra, aki ennélfogva nyer tudatilag is értelmet szá-
momra. A fenomenológiai feladat: belátást kell nyerni
abba a „kifejezett és burkolt intencionalitásba”, mely-
ben az alter ego „saját transzcendentális egónk alap-
ján” „hírt ad magáról és beigazolódik”. Azokból az
intencionalitásokból, szintézisekbõl, indítékokból
szervezõdõ idegentapasztalatból, amelyekben az
alter ego formát ölt bennem, tárható fel az a mód,
ahogyan „a másik létezõnek,20 mi több, ugyanannak
az itt és most létezõnek” mutatkozik.21 Ez az elsõ lé-
pés a saját és a másik/az idegen fenomenológiai elkü-
lönítése irányában. „Ami sajátosan az enyém –
mondja Husserl –, az elõször is nem idegen tõlem.”22

Tehát az alapvetõ kérdés így tevõdik fel: „hogyan ké-
pes az, ami a maga sajátszerûségében az én saját
egóm, az »idegentapasztalat« keretében valami ide-
genszerût konstituálni, abban az értelemben, hogy a
konstituált mozzanat a konkrét én-magam értelem-
konstituáló konkrét tartalmából kiválik és valamikép-
pen annak »analogonja« lesz?”23 Mivel az idegenta-
pasztalat a saját éntapasztalatunk alapján konstituá-
lódik, Husserl az idegent „alter ego”-ként, az énünkkel
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analóg „másik én”-ként gondolja el, ami teret ad ön-
magunk kivetítésének a másikra. Az idegentapaszta-
latba éppúgy beletartozik a másik, mint maga az ide-
gen, fogalmilag nem különítõdnek el egymástól.

Bernhard Waldenfelsa a pathosz vizsgálata kap-
csán megfordítja a saját és az idegen fenomenológiai
viszonyát és megnyitja az idegenhez való viszony eti-
kai dimenzióját. A pathosz egyszerre jelenti valami-
nek a megélését, ami történik velünk, az ezzel járó
szenvedést, a szenvedés útján való tanulást, valamint
a szenvedélyt, amely kiragad a megszokott állapo-
tunkból. A pathosz tehát egy pontba sûrítve „par
excellence meglepetés”.24 Ez összefüggésben áll az-
zal, hogy a pathosz a logikussal és racionálissal szem-
ben „valami alogon”,25 tehát a racionálistól eltérõ, ir-
racionális mozzanatokat is tartalmaz. Ezek abban
mutatkoznak meg, hogy „mindig túl korán érkezik,
hogysem felkészülhetnénk rá, a válaszunk pedig min-
dig túl késõn érkezik ahhoz, hogy teljesen a megélt 
tapasztalat szintjén” valósuljon meg.26 Ez nem azt je-
lenti, hogy a pathosz megelõzi a saját tapasztalatot,
ahogyan ez a külsõ szemlélõnek tûnik, hanem inkább
azt, hogy „önmagát elõzi meg a tapasztaló”.27 Ily mó-
don a tapasztalat a megszokottól való eltérésként is
fellép, s ez olyasmi, „ami a megtanulhatóban benne
rejlõ megtanulhatatlan feleslegeként, a sajátban rejlõ
idegenként ragadható meg”. Ez arra utal, hogy vala-
mely esemény tapasztalata „nem önmagánál, a saját-
ban, hanem máshol, az idegenben kezdõdik”.28 A sa-
játban rejlõ idegen mindig válaszkészséget aktivizál.
A válaszként kiváltott beszélés és cselekvés a resz-
ponzivitás – a cselekvõ válaszadás és a vele járó fele-
lõsség egymáshoz tartozása – alapvonását viseli
magán.29 A sajátban rejlõ idegen tehát a felelõssé-
gem forrása; s a felelõsség nem utólagosan adódik
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hozzá járulékos etikai komponensként a cselekvés-
hez. Az etikai dimenzió olyasmi, amiben önnön cse-
lekvõ voltának mindig elõtte jár a tapasztaló, s ennél-
fogva a válaszadásaira is szükségképpen kiterjed, te-
hát egészében és átfogó módon hatja át az önmagá-
ban logikus, racionális cselekvést.

5.

Az elméleti reflexiók többnyire hajlamosak az is-
merõség, az otthonosság, a saját irányából közelíteni
meg az idegen kérdését. Jacques Derrida megfordít-
ja ezt a viszonyt. Így teszi fel a kérdést: „Az idegen
kérdése vajon nem az idegentõl jövõ kérdés?”30 Az
idegen kérdését az idegen maga teszi fel, mivel õ az,
aki kérdésként jelenik meg számunkra, a kérdés az
idegen létmódja, a hozzá való viszonyunk pedig – az
elutasításunk, a gyûlöletünk, a saját létünk otthonos-
ságának az óvása vele szemben – válasz az idegenre
mint kérdésre, s a válaszunk a mi létmódunk a kér-
déssel mint létmóddal szemben. De nemcsak ennyi-
rõl van szó, hanem arról is, hogy az idegen mint kér-
dés maga a „kérdéses létezõ”, és mint „létezõ kérdés”
maga a „a kérdés kérdéses-létezése”; a kérdés, ame-
lyet nem valaki tesz fel, hanem amely önmagát teszi
fel, s ily módon a kérdés kérdésessé tételével együtt
az is megkérdõjelezõdik, akinek nekiszegzõdik a fel-
tett kérdés.31 Az idegen, mint az önmagamnak szeg-
zett kérdés, önmagam megkérdõjelezése is egyben. 

Derrida intenciója nem a sajátban, az önmagam-
ban rejlõ idegen feltárására irányul, hanem az ide-
gentõl mint idegentõl vezet el a sajáthoz és önma-
gamhoz. E (meg)fordított perspektívában az addigi
létbeli stabilitásom, sajátos otthonosságom és szilárd
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identitásom az idegen hordozta kérdésesség hori-
zontjába állítódik. A saját és otthonos éppúgy hozzá-
tartozik az idegenhez, mint ahogy az idegen a sajáthoz
és otthonoshoz. Az önmagát feltevõ kérdés megszün-
tethetetlenül elsõdleges a válaszhoz képest; a kérdés-
hez tartozik a válasz, amely viszont a maga során
újabb kérdést szül, s ily módon kölcsönösen tovább
gerjesztik egymást a kérdés és válasz dialektikájában:
az otthonlét stabilitása az idegenséget, az idegenlét
kérdésessége az otthonosság stabilitását. Az idegen
létmódja és megjelenése tehát nem közömbös, mivel
egy meghatározott viszonyrendszerben találkozunk
az idegennel, s ez erkölcsi és jogi kötelezettségeket ró
ránk. Az idegen létmódja hagyományosan összetarto-
zik a vendégszeretettel, a vendéglátással. A vendég-
szeretet törvénye azonban paradox jellegû, mivel a
vendégszeretet a saját otthon feletti szuverenitáson
alapul, s ily módon választást és erõszakot feltételezõ
hatalomként gyakorolható. A lehetséges nemkívána-
tos idegennel, mint a vendégszeretetemmel visszaélõ,
az otthonomba erõszakosan behatoló virtuális ellen-
séggel szembeni xenofób magatartás éppúgy velejá-
rója lehet, mint az idegennek vendégként való befo-
gadása és ellátása.32

Az idegenhez való viszony tehát az erkölcs és a jog
belsõ feszültségét hordozza, amelynek az igazságos-
ság érvényesülését kell biztosítania. A vendéglátó az,
aki befogadja az idegent és úgy kezeli, mint – kanti
értelemben – emberi lényt, de ugyanakkor „a házá-
ban lévõhöz való viszonyát a jog szerint alakítja, mint
azt a viszonyt, amely a gyilkosokhoz, a rendõrséghez
és a bírókhoz köti”. A jog szempontjából „a vendég,
még ha jól is fogadják, elõször is idegen, idegennek
kell maradnia”. A vendégszeretet tehát egyrészt „az
idegennek jár”, másrészt viszont „feltételes marad, és
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annak feltétlenségétõl függ, ami a jogot megalapoz-
za”.33 Ebben az összefüggésben tekintve tehát az ide-
gen nem a társadalmon, az államon és a kultúrán 
kívüli vad, barbár, aki egy egészen más létrendhez
tartozik, szemben azokkal, akik ezeket a képzõdmé-
nyeket alkotják, hanem olyasvalaki, akinek a státusza
ezek vonatkozásában erkölcsileg és jogilag minden-
kor szabályozott.34

Az idegenkérdés megfordítása tovább radikalizá-
lódik Emmanuel Lévinas idegen-koncepciójában.
Lévinas az idegen kapcsán azt emeli ki, ami az „ab-
szolút más”, az „abszolút különbség”, „ami nem alkot
összességet azzal, amire hat”, úgy, mint az intencio-
nális tárgy az õt megcélzó intencióval.35 Ebben az
összefüggésben a kérdés ontikus státuszának, a kér-
dezésnek mint beállítódásnak az újragondolásával 
kísérletezik a kérdés mibenlétére irányuló provokatív
(rá)kérdezéssel. Vajon a kérdés nem „a túlit gondol-
ja-e”? Vajon a kérdés, a (szükséges, várt) válasz irá-
nyának a kijelölése helyett, ahelyett, „hogy pusztán a
szükséglet vájatát hordozná”, „nem éppen a Máshoz,
a nem tartalmazotthoz, a Végtelenhez való viszonyu-
lás módozata-e?”36 Annál is inkább, mivel a kérdés-
nek is megvan a maga elõzetese. Még mielõtt a világ-
ban felvetõdnék és kielégítõ válaszokra tenne szert, a
kérdés – az általa hordozott kérelem, ima, csodálko-
zás révén, amelyben megnyílik – „Istenhez való viszo-
nyulás lesz, a gondolkodás eredendõ álmatlansága”.37

A kérdés tehát a gondolkodás eredendõ módozata-
ként, a transzcendenciára nyitott szüntelen éberség
és állandó ébrenlét állapotaként jön számításba. 
A kérdésessé tevés és az éberség/ébrenlét egymást fo-
lyamatosan feltételezõ állapot. A transzcendenciára
nyíló kérdésnek a tapasztalati létezést meghaladó ho-
rizontjában az idegen létmódja az abszolút más értel-
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mében ragadható meg. Lényegileg különbözik a más-
ságtól, amely a saját ellentéteként vagy kivetülése-
ként – de mindenképpen a sajáthoz hozzátartozóként
– azonosítható be. Az idegen mint más, ellenáll bár-
miféle azonosításnak, tematizálásnak, hiposztazá-
lásnak. Az idegen létmódja maga a kérdés, abban 
az átfogó értelemben, ahogyan a létet magát kérdõ-
jelezi meg az önmagával való azonosság nyugalmi
állapotában, illetve, ahogyan „a Végtelent magában
foglalni képtelen gondolkodást” teszi kérdésessé 
a Végtelen által.38 Ily módon az idegen mint a teljes-
séggel más, a folyamatos éberség és ébrenlét fenn-
tartója, ami „a másik ember iránti felelõsség etikájá-
ba fordul át”.39

Felmerül a kérdés: miképpen fordul át a Végtelen
transzcendenciája a másikkal, a közelállóval való vi-
szonyba? Az önmagaságára koncentráló önazonosság
nyugalmi állapotából kizökkentõ/felébresztõ ébrenlét
– paradox módon – a végtelenre nyíló kérdésességet
megjelenítõ idegent érzéki közelségbe hozza; a Más
egy másik emberi arcként válik láthatóvá, tekint ránk
és közeledik felénk. Az arcból – az érzéki észlelés
szintjén mindig a másik ember arcából – kiinduló 
közelség közelebbi közelség, mint bármely absztrakt
önazonosság a maga kérdezéstelen nyugalmában. Az
idegen, mint az önmagammal való azonosságon ala-
puló létmódomat már a végtelenre és a transzcenden-
ciára való nyitottság irányából elõzetesen kérdésessé
tevõ egészen más, voltaképpen közelebb áll hozzám,
mint a véges létezésnek a kérdésességet elaltató, szi-
lárd azonosságon alapuló módja. „Az ébrenlét traumá-
ja” – amiként Lévinas fogalmaz – „a közeledés félel-
mével járó közelség” a másikért „elõzetesen vállalt 
felelõsség” forrása.40 Az énnek az általában vett „Én”
helyetti elsõ személyû felelõsségérõl van szó, amely 
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„a másikért vállalt felelõsség” módján mindenkor
elõtte jár az önmagamért vállalt felelõsségnek. 

A kérdésessé tétel és az ébrenlét összetartozósa ily
módon a másik ember iránti felelõsség etikájába fordul
át. A végtelentõl és Istentõl való félelem „a közelállóért
és annak haláláért vállalt felelõsséggé” változik át
számomra.41 A másikért vállalt felelõsség tapasztalati
horizontjában nyílik meg elsõdlegesen az idegenhez
való viszonyom, akkor is, ha egészen másnak, tõlem
abszolút különbözõnek tapasztalom õt, aki elvileg ar-
ra is képes lehet, hogy elpusztítson engem.

6.

Az elõbbiekben vizsgált idegen-koncepciók men-
tén nyomon követhettük az idegen (lét)állapot kiter-
jesztését és átvitelét az emberek közötti viszonyokról
a sajátra, a bensõbe, az érzelmire, a jogira, az etikai-
ra, a mindenen túlira, illetve arra, ami a legközelebbi.
Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy vajon sajátosan
szociológiai kategória-e az idegen, avagy átfogóbb fi-
lozófiai, ontológiai relevanciával bír, semmiképpen
sem érkezünk egy feloldhatatlannak tûnõ dilemmá-
hoz. Szociológiai nézõpontból közelítve a kérdéshez,
már A. Schütz is úgy látta, hogy „az idegenség és az is-
mertség nem korlátozódik a társadalom területére”,
hanem „egész világmagyarázatunk általános kategó-
riái közé tartoznak”.42 Az idegen létmódja igencsak
alkalmas témakörnek bizonyul az úton levés ontoló-
giájának a végiggondolásához. Hol húzódik, illetve
épül ki az „út”, amellyel az idegen azonosul? Az E.
Park által megadott koordináták – két kultúra hatá-
rán – esetében a „határ” mégsem valami marginális-
ra utal, hanem valójában azt jelzi: két kultúra között.
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Az idegen útja a közben, köztesben, köztiben halad,
tágítva a kört: a transzcendencia és az immanencia, 
a külsõ és a belsõ, a test és a lélek, a tudatos és a tu-
dattalan, az én és a másik, a gyûlölet és az elfogadás,
az önmagam iránti felelõsség és a másik iránti fele-
lõsség, az etikai felelõsség és az abszolút felelõsség, 
az ontológia és az etika között húzódik. Továbbá
Schütz módszertanilag is pontosítja az idegen szocio-
lógiai státuszának a behatárolását az idegennel mint
ontológiai kategóriával szemben: „amit általában a
jövevényre váró társadalmi beilleszkedésnek nevez-
nek, ilyenformán egy általános elv alesete csupán”.43

Az idegen kérdésének vizsgálata tehát nem állhat
meg a szociológiai, újabban pedig a kulturális és
kommunikációs természetû leírások határainál, mi-
vel ezek olyan partikuláris megközelítési módok,
amelyek korántsem nyújtanak rálátást a kérdéskör
egészére. Az idegen kérdésének ontológiai kiterjesz-
tése és elmélyítése az ismerõssel, a sajáttal, az ottho-
nossal összefüggésben, illetve az ezeken túlmutató
spekulatív felfejtése és megértése viszont a sajátosan
szociológiai, kulturális és kommunikációs problémák
vizsgálata, illetve az általuk célzott gyakorlati megol-
dások terén is igencsak produktívnak bizonyulhat.

André Scrima román ortodox teológus miközben
rendre számba veszi az idegen ontológiai meghatáro-
zottságait, lényegesen ki is tágítja azok körét az úton
levés bevett értelmezéseihez képest. „»Az idegen« –
mondja Scrima – másra vissza nem vezethetõ ontoló-
giai – pontosabban: meta-ontológiai – többlettel bír,
éppen ezért idegen.”44

Scrima – Jézus alapvetõ, eredendõ idegenségére
utalva – az idegenre jellemzõ ontológiai többlet há-
rom fontos összetevõjét emeli ki: „Az idegen azért
idegen, mert úton van, mert nem ül be otthonos,
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szedentáris életkörülményeinkbe, mert állandó
»transzformációban«, a jelenések állandó kibontásá-
ban van.”45 Az idegen létmódja tehát nem korlátozha-
tó pusztán az otthonosságból, a szedentarizmusból, az
ugyanazonosságból, a megállapodott, nyugalmi létál-
lapotból való hagyományos értelemben vett kimoz-
dulásra, kilépésre az úton levés különös szférájába.
Az idegen az, aki önmagához képest is úton (levés-
ben) van, folyamatos átalakulásban, újabb és újabb
megjelenési formákat öltve magára. Ezért mások „ép-
pen jelenlétében” nem képesek felismerni – mondja
Scrima, Jézus és a tanítványok viszonyára utalva;46 a
felismerésre való emberi képtelenség fala választ el
tõle. Végül, a felismerésre való emberi képtelenség fa-
lát „Õ töri át azzal, hogy megmutatja magát: rávesz a
felismerésre”.47 Scrima elgondolásában tehát együtt
van három lényegi komponens: az idegennek az ál-
landó transzformációban való önelrejtése; a konkrét,
megállapodott/meghatározott létformát nélkülözõ
(jelen)léte felismerésének az emberi képtelensége; 
a fel-nem-ismertségben való jelenlét önfelismerteté-
se, amint éppen aktuális jelenésének hatóereje révén
ismerteti fel magát.

Az idegen tapasztalata tehát alapvetõ distinkciót
feltételez a közönséges létállapot és az útonlevõk kö-
zött. Az útonlevõk „találnak, mert megtaláltatnak az
idegennel való kapcsolatuk révén”. Az idegennel való
találkozás „már csak azért is kivon otthonosságod
linearitásából, mert az idegen egy abszolút státuszhoz
tartozik” – mondja Scrima.48 Felfogása szerint az
idegen kiváltságos létállapot, amely nem akárkit illet
meg; a szerzetes, a remete, a szent az igazi megteste-
sülései. A kereszténység elsõ századaiban, majd a
szerzetesi mozgalomban „igen elevenen élt” az ide-
genség témája. A szerzetesi mozgalom – mutat rá
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Scrima – „mintegy a »legyetek e világ számára ide-
genek« modulációjaként indult el”, az egyházi intéz-
mény társadalmi és politikai megszilárdulásával
szemben.49 A szerzetes lényege szerint volt idegen az
egyház otthonossá váló világától. Vezérmotívuma így
fogalmazódott meg: „Élj úgy ebben a világban, mint
egy idegen”.50 Scrima az idegen mivolt és a transzcen-
dencia között is szerves kapcsolatot tételez. Az idegen
az angyalnak is az egyik megjelenési formája: „an-
gelos, vagyis küldött, hírnök, idegen”.51

Meta-ontológiai értelemben véve az idegen az,
aki kizökkenti a létet a nyugalmi állapotából, ezzel
együtt a létcentrikus gondolkodást is kimozdítva a
szilárd megalapozottságából. Éppen a létet váltakozó
jelenésekben feltáró jelenvalólét rejtett léttelensége
az, ami az itt-létet mindig is a léten innenbe avagy tú-
liba utalja. Az idegennek tulajdonított ontológiai
„többlet” gondolata ily módon valójában egy olyan
ontológiai kevesebbség irányába tágítja ki az idegen-
kérdés metafizikai hátterét, amely alapul szolgálhat a
„ház” és az „otthon” metaforákra építõ létmetafizika
kritikájához.

7.

Az idegen-kérdésnek az elõbbiekben felvázolt on-
tológiai hozadékához érdemes néhány módszertani
megfontolást is társítani, amelyek a fogalomképzõdés
természeti és történelmi jellemzõivel kapcsolatosak.
Az „idegen” fogalma ennek a nyomon követésére ki-
váltképpen alkalmas. Reinhart Koselleck alaptétele,
miszerint a fogalom „nem csupán jelzõje, hanem te-
remtõ tényezõje is a politikai vagy társadalmi
csoportoknak”,52 új megvilágításba helyezte a foga-
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lomképzõdési folyamatok szerepét egy emberi közös-
ség létállapotának a megformálásában. „Egy politika-
ilag vagy társadalmilag egységes cselekvõ közösség –
mutat rá Koselleck – olyan fogalmak révén konstruá-
lódik, amelyekkel körülhatárolja magát és kirekeszt
másokat, azaz amelyek révén meghatározza saját ma-
gát”; „az ilyen értelemben használt fogalom nemcsak
jelzi a közös cselekvést, hanem formálja és teremti
is”.53 Az önmeghatározás és a másoktól való elhatáro-
lódás folyamatában képzõdõ fogalmakat Koselleck 
ellenfogalmaknak nevezi, mégpedig aszimmetrikus
ellenfogalmaknak, mivel használatukat „egyoldalúság
és egyenlõtlenség” jellemzi. A „mi” és az „õk” használa-
ta „már eleve elhatárolást és kizárást jelez”.54 Minden
ilyen esetben egy konkrét csoport kizárólagos igényt
formál az általánosságra azáltal, hogy egy nyelvileg
univerzális fogalmat csak saját magára vonatkoztat,
és elutasít vele kapcsolatban minden viszonyítást.55

A fogalomképzésnek és a fogalomhasználatnak ez egy
olyan projektív módja, amely egy adott konkrét empi-
rikus tartalmat (a saját tapasztalatot) más hasonló
(vagy hasonlónak vélt) tapasztalatra és valóságterü-
letre is kiáltalánosít fogalmilag, kizárva annak a
megkülönböztetõ sajátosságait.

A fogalomképzõdés történeti folyamatában az is-
merõs (az otthonos, a saját) és az idegen a kölcsönös
elismerés kizárására irányuló aszimmetrikus ellenfo-
galmakként formálódnak. Az idegen meghatározása
többnyire a saját csoport öndefiníciójából következik.
E definíció révén az otthonos, a helybéli saját pozitív
képének a negatívját vetíti rá az idegenre, ily módon
önmaga ellentettjeként azonosítva az idegent, meg-
fosztva minden sajátos, pozitív jellemzõjétõl. „Az ön-
definícióból magából – mondja Koselleck – az idegen
olyan meghatározása következik, amely nyelvi kifosz-
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tást jelent, gyakorlatilag pedig felér egy rablással. Ek-
kor beszélünk aszimmetrikus ellenfogalmakról. Ezek
ellentéte egyenlõtlen szembenállást fejez ki.”56

Az aszimmetria nem marad meg pusztán a közössé-
gi önmeghatározás szintjén, hanem az idegen fenome-
nológiai és antropológiai definícióiba is beszüremlik.
A gyakorlati életszemlélethez hasonlóan, a fenome-
nológiai és antropológiai vizsgálódások is az otthonos
és a saját pozitív töltetû fogalmai felõl közelítenek az
idegenhez. Az idegen definíciója az otthonos létgazdag-
sággal szemben kevesebbségre, a megalapozottsággal
szemben kiszolgáltatottságra, a megállapodottság-
gal szemben változandóságra és úton levésre utal.
Ugyanakkor az idegen viszonyulása az otthonosság
felsorolt értékeihez problematikus és provokatív, te-
hát potenciális veszélyforrást jelent.

8.

Rudolf Stichweh kortárs német szociológus az
idegen-kérdés megközelítésének egy másik módszer-
tani aspektusát is felveti. A kérdés úgy tevõdik fel,
hogy alkalmazhatók-e a régebbi – a 20. sz. elsõ felé-
ben alkotott – szociológiai fogalmak a jelenkori társa-
dalmi változások közepette? Az idegen klasszikus
szociológiája által tételezett „idegen” figurája nem
vált-e menthetetlenül anakronisztikussá?57 Ugyanis 
a klasszikus szociológiai idegenfogalommal kapcso-
latban megfogalmazható néhány kritikai észrevétel.
Mindenekelõtt, túlságosan is „egyetlen interakciós
helyzetre összpontosít”, amely a „helybeliek” és az
„idegen” között egy meghatározott társadalomban
jön létre.58 Továbbá, az „idegen” elmélete mindig kü-
lönbözõségelmélet, ám egyáltalán nem mindig konf-
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liktus-elmélet is, mint ahogy a hagyományos szocio-
lógia ezt általában kezeli.59 Stichweh úgy véli, hogy a
konfliktus oldaláról való megközelítés valójában
rosszul politizált megközelítés. Már a régebbi szocio-
lógiában is kínálkozik ebbõl kivezetõ tágabb perspektí-
va. A. Schütz a probléma gyökerét – mutat rá Stichweh
– nem a kulturális konfliktusban, hanem két kultúra
összemérhetetlenségében látja, mivel ezek megfogha-
tó „fordítási szabályok” nélküli zárt univerzumokként
kerülnek szembe egymással.60

Stichweh szerint az alapvetõ probléma nemcsak
abban áll, hogy régebbi szociológiai elméletekbõl ki-
indulva próbálnak leírni és értelmezni újabb jelensé-
geket, hanem abban is, hogy az idegen létmódjában
történelmileg is bekövetkezett egy alapvetõ változás
az európai modernitás folyamán a középkori állapo-
tokhoz képest, s e fordulatra az elméleti megközelíté-
sek nincsenek kellõképpen tekintettel. A mai tapasz-
talatokat leíró és értelmezõ fogalmi hálók szemanti-
kai tartalmai még azokat a jelentésrétegeket hordoz-
zák és aktivizálják, amelyek az ókori, középkori, kora-
újkori állapotokhoz kötõdnek, s az ezeknek megfelelõ
szemléletet (is) továbbítják. Ennek igazolására
Stichweh áttekinti a távolabbi és közelebbi múltban
az idegen tapasztalatával kapcsolatban bekövetkezett
változásokat. 

Az egyszerûbb társadalmakban az idegen a bi-
zonytalanság forrása. Nem lehet tudni, kicsoda, s mi-
lyen következményeket von maga után a vendégsze-
retet elmulasztása.61 Ezért e társadalmak valamennyi
mechanizmusa arra irányult, hogy a lehetõ leggyorsab-
ban megszüntesse az idegenség tényét.62 Stichweh
szerint ezzel magyarázható a vendéglátás/vendég-
szeretet összekapcsolódása az idegennel. Az idegen-
hez kötõdõ bizonytalanságot a „helybeli” a saját életé-
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re vonatkoztatja, s az ily módon megélt bizonytalan-
sággal kívánja motiválni az idegennek nyújtott segít-
séget és a vendégszeretetet (vagy éppen fordítva: az
elutasítást és a gyûlöletet). Az idegenséggel szembeni
tolerancia abban is megnyilvánul, hogy az idegenek
csoport-összefüggéseibe illesztik be az idegenként
feltûnõ egyéneket.63 Ez nem jelenti egyszersmind az
idegenség megszûnését is. Egy lokális közösség élet-
világába belépõ idegen számára e közösség világa és
kultúrája ugyanúgy idegenként hat, mint ahogyan
azok õt idegennek tapasztalják. De mivel az idegen
napról napra sok helybelivel találkozik, ezek idegen-
sége hamar elenyészik számára, az új létállapot meg-
szokottá válik, s emiatt nem veszi észre, hogy õ maga
– az iránta megnyilvánuló tolerancia és elfogadás 
ellenére – mennyire idegen marad továbbra is a hely-
beliek szemében.64

A vendégszeretet privatizálódása és az idegen stá-
tuszának mindinkább politikai és jogi jellegûvé válá-
sa a középkor vége felé az idegen létmódjában bekö-
vetkezõ fordulat jellemzõinek tekinthetõk. Az újkor
folyamán az idegenhez való viszonyulás lényegesen
átalakul, fokozatosan az addiginak az ellentétébe for-
dul át. Ennek legfontosabb ismérve az egyes egyének-
ként feltûnõ, megjelenõ idegenektõl az idegenek cso-
portjaihoz vagy populációihoz való átmenet.65 Ezzel
együtt jár a társadalmi rétegek közötti határok flexibi-
lissé válása, a társadalmi rétegek közötti kommuniká-
ció és mobilitás kiterjedése, ami kedvezõ feltételeket
teremt az idegenek csoportos megjelenése és befoga-
dása számára. Ugyanakkor az idegen megtapasztal-
hatósága mindennapossá válik, ami magának a ta-
pasztalatnak az alapvetõ fordulatával is egybevág:
mindinkább az idegenség tapasztalata számít új ta-
pasztalatnak. Ehhez hozzátevõdik a különféle „stá-
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tus-hiátusok” kialakítása és fenntartása, az idegenek
felhasználása, foglalkoztatása a helybeliekkel szem-
ben, illetve bizonyos munkaköröknek az idegenek
számára való fenntartása, velük való elvégeztetése. 
A „másik” mint egyén továbbra is idegen marad, ám
nem ez lesz a társadalmi interakció meghatározó ele-
me, hanem az idegenekkel való együttélés állandó-
sulása.66 Mindebbõl viszont nem következik az, hogy
a betelepült és foglalkoztatott idegenek egyszersmind
a hazaiakkal egyenértékû polgárokká is válnának.
Stichweh rámutat arra, hogy az idegenek számára va-
lójában a modern politikai rendszer jelenti az igazi
veszélyt, mivel „az egyenlõ státusúak univerzalizált
elvére épít”, amire a „nép” vagy a „nemzet” metaforá-
kat alkalmazza. Az idegen viszont kívül marad a „né-
pen” vagy a „nemzeten”, mivel nem tartozik ahhoz az
„elvileg homogenizált állampolgári réteghez”, ame-
lyen a politikai rendszer alapul, s ami a választójog-
hoz és a jóléti államban létezõ jogosultságokhoz való
hozzáférhetés egyenlõségét jelenti. Bár a polgári jog
egyenlõséget biztosít az idegennek (lásd emberi jo-
gok), ebbõl még nem következik, hogy a szükséges
politikai jogokat is birtokolja.67

Ezen túlmenõen, az „etnicitás feléledésében” mint
jelenségben Stichweh egy nagyobb horderejû problé-
mát vél felfedezni: az idegen és az idegenhez való vi-
szony paradox természetének a megmutatkozását a
kortárs európai kultúrában. Egyrészt úgy tûnik, hogy
az idegen és az idegenség univerzalizálódásával maga
az „idegen” figurája, mint a szubjektum-filozófia
öröksége és a francia forradalom óta ismert modern
univerzalista emberiség-fogalom tartozéka, „vissza-
vonhatatlanul elveszítette központi szerepét”. Más-
részt a kulturális különbözõség különféle elképzelései
konkurenciaként lépnek fel ezzel az örökséggel szem-
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ben, az „idegentõl” való, „csupán tudat alatt megejtett
búcsúzásnak, a másság elvesztésétõl való félelemnek”
a reakcióiként, illetve annak a (posztmodern) törek-
vésnek a formájában, hogy a „különbözõség kultúrá-
ját” állítsák az „idegen” addigi központi figurájának 
a helyébe.68

Mindezekben az alapvetõ emberi léthelyzet meg-
fordulása/megfordítása mutatkozik meg ténylegesen:
a helybeliség, otthonosság, stabilitás meghatározó
állapotát az átfogóvá váló és állandósuló idegenség
váltja fel az európai létformában.

9.

A vázolt szociológiai megállapításokat és mód-
szertani megfontolásokat ontológiai horizontba il-
lesztve, az ismerõsség (otthonosság) és az idegenség
viszonyának két, történelmileg is jól kiképzõdött mo-
delljét különíthetjük el.

Az egyik az átfogó ismerõsségen és otthonosságon
alapuló létállapot, amelyben az idegen jelenléte alkal-
mi, esetleges, idõszakos. Az, hogy mi vagy ki az ide-
gen, az otthonosság sajátosságai felõl meghatározott.
Az idegen megérkezik és marad vagy továbbáll. En-
nek a léthelyzetnek a horizontjában tehát az ismerõs-
ség nézõpontjából merül fel az idegen kérdése.

A másik az átfogó idegenség létállapota, amelyben
az ismerõsséget, otthonosságot ki kell alakítani, ki
kell vívni, el kell ismertetni. Itt az idegen, mint állan-
dó úton levés, önmaga felõl, az ismerõsség és az ott-
honosság pedig az idegen felõl határozható meg. En-
nek a léthelyzetnek a horizontjában az idegen nézõ-
pontjából merül fel az ismerõsség kérdése.
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A fentebb vázolt fordulat arra utal, ahogyan a ké-
sõi modernitás idõszakában az elsõ modellt fokozato-
san felváltja a második. A társadalom és kultúra réte-
geiben lezajló váltással viszont nem tart feltétlenül
lépést a szemléletváltás is. Nemcsak a mindennapi ta-
pasztalatok szintjén, hanem a különféle elméleti
megközelítések horizontjában is gyakorta az ismerõs-
ség domináns nézõpontja érvényesül az idegenre vo-
natkozó meghatározások, értelmezések és gyakorlati
eljárások tekintetében akkor is, amikor már ténylege-
sen az idegen és az idegenség létmódja a meghatáro-
zó az adott társadalom és kultúra életében. Létnek 
és szemléletnek e furcsa különválása a valós helyzet
helyes felfogásához és megértéséhez szükséges szem-
pontok és fogalmak hiányához, illetve e hiány korsze-
rûtlen fogalmakkal való pótlásához vezet. Az idegen
nézõpontjának érvényesítése szemlélet- és beállítódás-
váltást igényel, az ismerõsség és otthonosság tapaszta-
latainak a kizökkentését a bejáratott állapotukból. 

E különbségtétel jegyében a számba vett idegen-
koncepciókkal kapcsolatban is felmerül, hogy vajon
kellõ kritikával kezelik-e önnön metafizikai elõfelte-
véseiket és fogalmi tartalmaikat. Vizsgáljuk meg ezt
röviden a továbbiakban.

10.

Vegyük elõször az azonosság-metafizika hagyo-
mányának a lehetséges kritikáját az idegen nézõpont-
jából. Emmanuel Lévinas a saját világ, az otthonosság
és a megállapodottság létmódjának metafizikai kife-
jezõdését, a sajátnak az idegenre való rávetítõdését
leginkább a hegeli logikában véli kimutathatónak. 
A hegeli logika „az azonos és a nem-azonos azonossá-
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gát állítja”, s ebben az azonosságban alapozódik meg
„az azonosságnak, a lét nyugalmának racionális kitün-
tetettsége”, ami „az öntudat önmegalapozottságaként
mutatkozik meg”.69 Az, ami a hegeli azonosságkon-
cepcióban explicite kifejezõdik, voltaképpen az euró-
pai metafizikai hagyomány egészét átfogja Platóntól
Husserlig és Heideggerig, úgy, mint „az ontológia
normatív programja”, melynek jegyében a lét „az ele-
ve helyezett”, az „eleve itt-lévõ”, az „eleve egy helyen
lakozó” létezõ módján tûnik fel. Az embernek a „vi-
lágnak-valósága”, a végessége, s az ezzel összefonódó
lét- és önmegértése felõl való elgondolása eleve a lét
sajátszerûségének és otthonosságának a metafizikai
követelményén alapul.70 A gondolkodásnak az ezt
teljesítõ racionalitása az összeszedõdés/összeszedett-
ség, az egy helyre rendezõdés és az önazonosság logi-
kájának az érvényre juttatásában – más szóval,
mindennek, ami „idegen” a kiiktatásában/kizárásá-
ban – testesül meg. A végsõkig vitt racionalitás ismér-
ve – „a Végtelen ideájának elhelyezése a végesben” –
viszont magán viseli „a nem-ontológiai jelentésesség-
nek a paradoxonát”, amelyre maga Descartes tanított
meg, hangsúlyozza Lévinas: a végtelen mindig meg (is)
haladja a véges befogadó képességét, így a racionalitás
következetességében, s az önmagával azonos lét erre
alapozott pozitivitásában mindenkor „a transzcendens
viszony mutatkozik meg”, a végesre óhatatlanul hatást
gyakorló határtalanság transzcendenciája.71

Az idegen nézõpontja a tételesen megfogalmazódó
kijelentésekbõl építkezõ azonosságmetafizika para-
dox – a végtelent a végesben megjelenítõ – jelentés-
rétegeiben konstituálódik, mint e transzcendenciából
fakadó jelentés hordozója. A transzcendencia felfog-
hatósága az emberin belül „õsibb annál, amelyik a tu-
dat segítségével felölelhetõ és így konstituálható lét
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megértéseként nyilvánul meg, és világként uralkodik”,72

azaz „õsibb annál, amelyik az esse-t meghatározza”.73

A transzcendenciából fakadó jelentés maga is a nyelv-
ben képzõdik; a kijelentõ mondattal szemben a kér-
désben jelenítõdik meg. Vajon a kérdés nem „a túlit
gondolja-e”? – világítja meg Lévinas maga is kérde-
zõleg a kérdésnek a transzcendenciára nyíló paradox
lényegét, amely ennek folytán „a Maga nyugodtságá-
nak vagy azonosságának szüntelen megkérdõjelezé-
se” formájában merül fel.74

Az idegen tehát a lévinasi elgondolás szerint az
azonosságmetafizika határainál mindig is jelen van –
és e határokra nézve a kérdezés kihívó módján van je-
len –, mivelhogy az idegenségnek a végtelenre nyitott
létmódja „õsibb” és átfogóbb, mint az emberi létnek
az azonosságmetafizika által tételezett világszerû ott-
honossága.

11.

Julia Kristeva tömör megállapítása – „Az ember
és polgár között egy sebhely húzódik: az idegen”75 –
az emberi létnek az idegen felõli ontológiai határolt-
ságát a társadalmi és politikai aspektusai felõl is meg-
világítja. A modernitás politikai közössége – a „nem-
zet” – a polgárra, pontosabban a polgár és az ember
egybeesésére épít, az emberinek polgárként való leg-
hitelesebb kiteljesedésére. Az idegen létmódja, bár az
egyetemes emberi jogok horizontjában beletartozik
az egyetemessé kitágított polgári embereszmény ke-
reteibe, a gyakorlati életvitel terén korántsem illesz-
kedik bele maradéktalanul a polgári létforma követel-
ményeibe. A kétfajta normarendszer feloldhatatlan
ellentmondásba kerül egymással az idegen létmódjá-
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ban. Az emberi jogokat kinyilatkoztatják, a polgár vi-
szont képzõdik. A késõi modernitás eljutott arra a
szintre, hogy az idegent beemeli az egyetemes embe-
ri absztrakt horizontjába, de ez korántsem jelenti azt,
hogy a polgári lét gyakorlati feltételeit is szavatolja
számára. Az idegen jogi értelemben vett absztrakt
emberi mivolta sohasem töltõdhet fel azzal a konkrét
polgári tartalommal, amely hosszas történelmi-kul-
turális kiképzõdés folytán formálódik. Az idegen lét-
módja „sebhely” a modernitás arculatán, mivel az
eszmei és a gyakorlati tökéletes(nek vélt) egybeesését
a valós élethelyzetek szintjén állandóan feltépi, fel-
szakítja, s ily módon a tisztán racionálist nem engedi
maradéktalanul érvényesülni. Az így képzõdõ seb (a
racionalitás arculatán) soha nem múlhat el nyomta-
lanul, mivel az idegen mint ember nem válhat olyan
autentikus polgárrá, mint a politikai közösséghez tar-
tozó helybéli. Így az idegen, az ember és polgár közötti
megszüntethetetlen átmeneti állapotként, olyan on-
tikus „többletet” produkál – ugyanis itt tapintható ki
legtisztábban az idegen paradoxona: a „hiány”, mely
„többletként” valósítja meg magát –, amely mindenkor
megvonja és egyszersmind transzcendálja a mo-
dernitás embereszményében megjelenített emberi – a
polgárként megvalósuló és kiteljesedõ emberi – onto-
lógiai határait. 

Ugyanakkor Kristeva képes szavai többet is mon-
danak az eddigieknél; egy reális ontológiai fordulat
lényegét érzékeltetik, melynek során a polgári létfor-
mával szemben az idegen válik autentikussá és iden-
tikussá: „Az idegen tere a vonat útja, a repülõgép szele,
maga az átmenet, amely kizárja a megnyugvást. Csak
kiindulási pontok és nincs tovább.”76 Az idegen nézõ-
pontjának a (posztmodern) kitágulása egybevág a
polgár megállapodott, (helyhez)kötött létmódjának 
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a kiüresedésével. Az el-idegenedés egyre átfogóbban
és elvontabban terjed ki mindenre, ami emberi. 
Az egyformaság és azonosság határai az idegenség
egyformaságáig feszítõdnek: mindenki mint idegen
lesz egyforma. E fordulat folytán az idegen paradox
hiány-többlete mindinkább reális többletként tûnik
fel a megállapodott létmód „hiányaival” szemben. 
Az idegen lenézõ házigazdái – mondja Kristeva –
„nem rendelkeznek azzal a távolsággal, amivel õ,
mely képessé teszi arra, hogy láthassa magát és lát-
hassa õket”.77 Az idegen „ebbõl a résbõl merít erõt,
mely elválasztja a többiektõl, akárcsak önmagától”;
„így képes viszonylagossá tenni és önmagát viszony-
lagosként látni ott, ahol a többiek az egyértékûség
megszokottságának vannak kiszolgáltatva”. Az ide-
gennek, azokkal szemben, akik bizonyos javakat bir-
tokolnak, „életrajza” van; egy olyan élet megélõjeként
szemléli önmagát, „melyben a tettek események,
mert magukban hordozzák a választást, a meglepe-
tést, a szakítást, az alkalmazkodást, vagy a cselvetést,
de semmiképpen sem a megszokást vagy a nyugal-
mat”. Vele szemben a megállapodott, otthonos világ-
ban élõk „nem rendelkeznek semmilyen élettel: alig
léteznek, nagyszerûek vagy középszerûek, mégis a
menekülésen kívül helyezkednek el, így majdhogy-
nem halottak”.78

Az elõzõekben már utaltunk arra, hogy Kristeva –
Freud nyomán – a bennünk kísértõ idegen, az általa
elõidézett szorongás és félelem vizsgálata felé fordul,
amelyet hajlamosak vagyunk kivetíteni a környeze-
tünkben megjelenõ ismeretlenekre, akiket ily módon
ellenségesen kezelünk. Módszertani vonatkozásban
viszont elgondolásában jóval több rejlik, mint a freu-
di koncepció valamiféle alkalmazása: annak a meg-
sejtése – a lévinasi gondolathoz hasonlóan –, hogy az
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idegen a végességünk határait – mint a végesség irá-
nyában tett azonosságmetafizikai fordulatban rejlõ
lehetõségeknek a határait – is megvonja. Richard
Kearney rámutat, hogy Kristeva, a heideggeri és freu-
di szempontokat összekapcsolva, azt az érdekes kér-
dést veti fel, hogy „az ismeretlenek legismeretleneb-
bike a saját végességünk árnyéka”. 

„A képzeletbeli hasonmás – mondja Kearney –,
mely újra és újra kísért bennünket a zavaró isme-
retlenség ködén át (l’inquiétante étrangété), nem
más, mint a halálfélelmünk. Saját halandóságunk
belénk vésõdött, mint Sein-zum-Tode (halálfelé-
való-lét, vagy halálhoz viszonyuló lét), de ennek
kísértetét nem bírjuk elviselni. Ez olyan elviselhe-
tetlenné válhat, hogy sokunk átviszi gyanútlan 
ismeretlenekre, akiket ettõl kezdve legnagyobb el-
lenségeinknek hívunk.”79

Annak a kísértõ tapasztalata, hogy nem vagyunk
otthon önmagunkban, éppoly provokatívan hat az
önazonosságot belülrõl megformáló (homogén) ego
stabilitására, mint a kívülrõl jövõ idegen a polgári lét-
forma nyugalmára. Végességünk merev (erõszakos)
ellenállása a végtelennek soha nem múlik el bennünk
nyomtalanul, s minduntalan kizökkent az (ön)azonos-
ságunk nyugalmából. Ahhoz, hogy a saját ismeretlen
részünket, a hozzánk tartozó idegenséget el tudjuk fo-
gadni, éppúgy szükség van az ego bizonyos fokú
decentrálására, mint ahogy a külsõ világban is az ott-
honosság polgári állapotának a fellazulása/fellazítása
szükséges az idegen elfogadásához. Ebbõl kifolyólag
csak a saját individualitásunk megélésére és az euró-
pai létforma átszervezõdésére egyaránt kihatható
szemléletváltás folytán teremthetõ meg újból a „har-
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mónia” az európai lét „többértékûségében”.80 „Arról
lenne szó végsõ soron – teszi fel a kérdést Kristeva –,
hogy a saját idegenségünk és mindent egybevetve,
magánéletünk tiszteletben tartásához való jogunkat
ki kell terjesztenünk az idegenség fogalmára, ami így
biztosítaná a demokráciák szabadságát?”81 Más szó-
val: vajon a jogunk a saját idegenségünkhöz, ennek
elismerése, tiszteletben tartása, illetve az idegennek a
saját idegenségéhez való jogának az elismerése és
tiszteletben tartása nem tartozik-e össze egymást köl-
csönösen feltételezõ módon? 

E kérdésekben egy olyan új elv körvonalazódik,
amely újszerû európai perspektívákat alapozhat meg.
Valós hordereje messze túlmutat a „toleráns erkölcsi
kozmopolitizmus” Kristeva általi vizionálásán, amely
„szekuláris megfelelõje” lehetne a soknyelvû és sok
népbõl álló közösség bibliai látomásának, melyet a
próféták és Pál apostol oly nyomatékosan támo-
gattak.82 Valós erejét sokkal inkább abból az átfogó
kritikai attitûdbõl nyeri, melynek horizontjában be-
láthatóvá válik, hogy halandóságunk tételezése ko-
rántsem jelenti azt a végsõ és sarkallatos metafizikai
alapvetést, amely egyedüli, szilárd és meghaladhatat-
lan kiindulási pontul szolgálna az emberi létünk átfo-
gó megalapozásához.

12.

Az ismerõsség nézõpontjának, illetve az idegenség
nézõpontjának az érvényesülése, ezek váltakozása, az
azonosság és másság, másság és idegenség viszo-
nyában is meghatározónak bizonyul. Attól függõen,
hogy melyik nézõpont játszik domináns szerepet, a
viszony is különbözõképpen alakul.
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Az európai metafizikai hagyományban a különféle
identitás-eszmék valamilyen különbözõség-fogalom-
ra épülnek; számot vetve a különbözõséggel, az azo-
nosság lényegét a különbözõség megszüntetésében,
kiiktatásában vélik megragadhatónak. Kortárs gon-
dolkodók, mint Lévinas és Derrida, kiemelik, hogy 
a görög-római gondolkodásban gyökerezõ nyugati
metafizikai örökség a Más(ika)t általában diszkrimi-
nálja, míg az Azonosat elõnyben részesíti. A Logosz, 
a Lét(ezõ), a Szubsztancia, az Értelem, az Egó volta-
képpen az Azonos megjelenési formái. A mássággal
szembeni elõítéletes – a másság az azonosságot ve-
szélyeztetõ elidegenedéshez vezet! – metafizikai
szemléletet Lévinas az „Azonosság ontológiájának”,
Derrida pedig logocentrizmusnak nevezi. Mindketten
egyetértenek abban, hogy e metafizikai hagyomány
kritikájának az azonosság és másság viszonyának a
kiegyensúlyozásához, a másság etikusabb értékelésé-
hez, mi több, ontikus státuszának a helyreállításához
kell vezetnie. Ez a késõmodernitás látszólag pozitív
orientációjú másság-koncepcióira is vonatkozik,
amelyek szintjén – Lévinas észrevétele szerint – „a
Maga meghaladása a Más által mindig befejezetlen,
romantikus gondolatnak számít”.83

Richard Kearney rámutat arra, hogy a nyugati
metafizikai hagyomány másságkoncepciója Lévinas
és Derrida meglátása szerint a másiknak az ego pro-
jekciójaként való elgondolására épül. E metafizikai
hagyományt azért illetik kritikával, mivel – vélemé-
nyük szerint – az kizárja a másikhoz mint más(ik)-
hoz való kapcsolódás lehetõségét. A filozófiai irányza-
tok nagy részében a másik csupán az ego tudatának
horizontján jelenik meg. A másság létrejöttének for-
matív analízisét legteljesebben Husserl végzi el az
Ötödik Karteziánus elmélkedésben. A Másik itt min-

170



dig egy alter ego, amely, ennek megfelelõen, olyan
egóként van bemutatva, mely más, mint az enyém.
Ezért a Másik sosem önmagában, vagy közvetlenül
adott, csak valamilyen közvetítõn keresztül, mint
amilyen az egóm általi visszatükrözés, illetve az egóm
valamilyen módosulása. Ez a fenomenológiai elmoz-
dulás a transzcendentális idealizmus felé, Lévinas
szerint, az egész nyugati metafizika jellemzõ „tünete”;
a Másikat az Azonos megkettõzõdéseként hajlamos
szemlélni.84

A lévinasi metafizika-kritika annak a feltárására
irányul, hogy az ego projekciójaként felfogott másik-
ból az idegen lényegét nem lehet ténylegesen megér-
teni. A modernitásra jellemzõ „tárgyiasító megisme-
résben” benne foglalt intencionalitás teljes kiiktatá-
sára van szükség ahhoz, hogy be lehessen látni a Má-
siknak az egóra nem redukálható különbözõségét.85

Lévinas úgy véli, hogy e hagyományban gyökerezõ
ego-logikus sémáink nem képesek befogni az isme-
retlen embert, aki viszont a maga során visszautasít-
ja, hogy alter egóként, avagy „idegen” bûnbakként
bánjunk vele. Etikai szempontból minden ilyen tö-
rekvés igazságtalannak bizonyul. Lévinas és Derrida
egyaránt úgy véli, hogy az Azonoson túlmenõ nyitott-
ság a Más(ik)ra, amely eltekint az etikai diszkriminá-
ció összes kritériumától, tekinthetõ csak igazságos-
nak. Egy ilyen, az abszolút értelemben vett más(ik)
irányában megmutatkozó, nem-diszkriminatív nyi-
tottságban viszont már képtelenek leszünk a jó és a
rossz között különbséget tenni. Az effajta kapcsolat 
a mássággal Lévinas szerint végtelen felelõsséget ala-
pozhat meg, Derrida szerint pedig korlátlan vendég-
szeretetre indít. Hiszen a vendégszeretet is csak akkor
lehet igazságos, ha az ismeretlen másikat beengedjük
az „otthonunkba”, akkor is, ha potenciális veszélyfor-
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rást jelent számunkra. Az igazságosságot a jognak kell
szavatolnia, amelynek egyszerre kell garantálnia a ven-
dégnek és a vendéglátónak a biztonságát. Derrida tehát
úgy véli, hogy az idegennel való kapcsolatot egyedül a
„joggá váló igazságosság” szabályozhatja.86

13.

A metafizikai hagyomány lévinasi és derridai kri-
tikájának a gyakorlati szemléletváltást sürgetõ kon-
zekvenciákon túl van egy fontos módszertani hozadé-
ka is: az idegen elgondolásának különválasztása a
más és a másság jól bejáratott formáitól az európai
gondolkodásban. Az idegen nem azonos az identitás
vonatkozásában konstitutívnak tekintett mássággal.
Az idegen és a más nem csupán lényegesen, hanem
lényegileg különbözõek. A más és a másság egy adott
közösségen belül is érvényesül. Azzal az azonosságel-
vû gondolkodás is többnyire számot vet, hogy vala-
mely közösség lényege nem az egyének másság-nél-
küliségében, egyformaságában, homogenitásában áll,
hanem a másságaik révén különbözõk egymáshoz
tartozásában. Az idegen viszont egészen más. Ponto-
sabban, az idegen: a másik mint egészen más. Ez azt
jelenti, hogy az idegen kívül áll azon a közösségen,
melyhez képest idegen. De ezen túl még másegyebet
is jelent: a más és az idegen, a másság és az idegenség
közti különbség nem fokozati, hanem redukálhatat-
lan, megszüntethetetlen. Az átmenet az egyikbõl 
a másikba reális átváltozást feltételez. Más szóval: az
idegen létmódjának szerves komponense a transzcen-
dens dimenzió. Ezen a ponton a derridai és a lévinasi
felfogás metodológiailag és ontológiailag egyaránt
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visszacsatol az eredendõ idegenségnek a zarándok, a
remete, a szent által megjelenítõdõ állapotaihoz.

Az idegen és a másik tehát kategoriálisan külön-
bözõek. Nem képviselnek logikai oppozíciót (idegen
vs. másik), de áváltozás nélküli egyenes út sem vezet
egyiktõl a másikhoz. Ezért, ha nem is feltétlenül elhi-
bázott, de az azonosságmetafizikával szembeni kriti-
kai attitûd mögé mindenképpen visszalépõ – az ide-
gen mint egészen más fenomenológiai visszavételét
megkísérlõ – álláspontot képvisel R. Kearney-nek a
megállapítása, miszerint „Lévinas alábecsüli az önazo-
nosság nélkülözhetetlen szerepét a különbözõséggel
való viszonyban”.87 Ehhez Paul Ricoeur „önmagunk-
mint-másik” gondolatát veszi alapul, és az ebbõl adó-
dó következményt, miszerint „a másiknak mint ab-
szolútnak az abszolút manifesztációját lehetetlen el-
gondolni”. Ezért – Ricoeur álláspontja szerint – „nem
létezhet olyan kapcsolat a másikkal, mely valamilyen
módon át ne formálná az abszolút értelemben vett
másikat egy relatív értelemben vett másikká – egy
másik selffé”.88 Mindeközben Kearney nem vet szá-
mot az azonoságmetafizika-kritika és a rioceuri állás-
pont paradigmatikus különbségével, azzal, hogy
Ricoeur az azonosságmetafizika fenomenológiai hori-
zontján belül helyezkedve igyekszik minél árnyaltab-
ban kibontani az identitás összetevõit, mint ahogy ezt
az elõszóban a vizsgálódásai filozófiai indítékainak az
összegzéseként világosan meg is fogalmazza: az
önmagam-mint-másik gondolata azt sugallja, hogy az
önmagam ipszeitása olyan fokú intim kapcsolatban
áll az alteritással, hogy az egyik nem gondolható el a
másik nélkül, hogy – hegeliánusan fogalmazva – az
egyik állandóan átmegy a másikba.89 Az abszolút má-
sik átformálódásának relatív értelemben vett másik-
ká ricoeuri gondolatában ott munkál az ego projekci-
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ójaként felfogott alter ego fenomenológiai konstitúci-
ójának a visszájára fordítása az alter ego projekciója-
ként felfogott ego irányába. Annak a megtapasztalá-
sával, hogy mi magunk más(ik)ok (is) vagyunk – az
azonos másításával –, szervesen kapcsolódik össze a
másik „idegenítelenítésének”, azaz az idegen másikká
való relativizálásának a Kearney által felkarolt gondo-
lata, amely arra a felismerésre támaszkodik, hogy a)
mi magunk is más(ik)ok vagyunk; b) hogy a másik is
egy más(ik) self.90 Ezáltal a modernitás jól bejáratott
gondolati körébe utalja vissza nemcsak az idegen kér-
dését, hanem az etika problémáját is, azzal érvelve,
hogy „ha az etika joggal várja tõlem a másik személy
egyediségének tiszteletben tartását, akkor ugyanúgy
elvárhatja, hogy elismerjem, hogy a másik egy másik
self, aki egyetemes jogokkal és felelõsségekkel rendel-
kezik, tehát olyan valaki, aki szintén fel tudja bennem
ismerni a selfet, aki képes a megismerésre és a
véleményalkotásra”.91

Így tehát újból a különbözõség eltüntetésének 
a logikájánál tartunk, kritikailag szembehelyezkedve
„a különbözõség látnokaival”, akik az abszolút más
nézõpontjából úgymond veszélyeztetik az ígéret meg-
tartásának és a tanúságtételnek az etikai gyakorlatát.
Holott az ígéretnek és a tanúságtételnek egy teljes-
séggel immanentizált etikai gyakorlat körébe való 
bevonása éppen az élét üti el annak a lényegi fordu-
latnak, amely azzal kísérletezik, hogy az etika illeté-
kességi körét a maga valós és érdemi helyére utalja
vissza, az immanencia és a transzcendencia találko-
zási játékterébe. Nem a másik, hanem az idegen az,
aki ontikus státuszánál fogva az alapvetõ etikai kér-
dést hordozza. 
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14.

Kearney-nek az idegen egészen másként való fel-
fogását célzó kritikája azonban nem áll meg az elõb-
bieknél, hanem egy hermeneutikai perspektíva meg-
nyitására törekszik. Az azonosságmetafizika fenome-
nológiai horizontjába helyezkedve viszont az idegent
mint egészen mást nem tekintheti másképp, mint a
másság szélsõséges állapotát, mint bénító elidegene-
dését és különállását, mint a fenomenológiai mezõ-
nek az „autisztikus egoval” szembeállítható végpont-
ját: az egyik oldalon a tiszta, önmagába záruló abszt-
rakt ego, a másik oldalon a végképp elidegenedett
absztrakt másik.92 Fenomenológiai nézõpontból
mindkettõ az etikai lényegétõl, az erkölcsi cselekvés
képességétõl megfosztott ego. Kearney nemcsak hogy
visszautalja az idegent a másba, hanem az én és az
etika megfordított lévinasi viszonyát is visszafordítja
(„helyreigazítja”): az ént továbbra is az etikai szub-
jektumnak tekinti, ami máris azzal a veszéllyel fenye-
get, hogy az általa szorgalmazott hermeneutikai nyi-
tás keretében mindenképpen igyekszik megõrizni a
self meghatározó szubjektum-pozícióját.

Miben is áll az idegen-kérdés Kearney által vázolt
hermeneutikai modellje? A Ricoeur és Gadamer kon-
cepciója által inspirált hermeneutikai modell
Kearney szerint „a másságot kevésbé az azonossággal
szemben magyarázza, mint inkább partnerként”,93 s
a szélsõségekkel szemben „a self–más(ik) kettõs
komplex fenomenológiája arra indít bennünket, hogy
a másságot illetõen hermeneutikai pluralizmust fo-
gadjunk el, tehát a »különbözõség« egyfajta »poli-
szémiáját«”.94 Eszerint nincs olyan abszolút másság,
amelyet ne tudna minimálisan értelmezni a self, de
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nincs olyan traumatikasan elidegenedett másik sem,
aki (alkalom adtán) túszul ejthet. 

„A hermeneutika – mondja Kearney – nem haj-
landó a más(ika)t olyan külsõlegesnek és elidege-
nedettnek tekinteni, hogy aztán végleg idegenné
váljon. Így aztán az egót a másikhoz hasonló selffé
teszi, és azt is biztosítja, hogy a másik megtarthat
egy alapvetõ mozgékonyságot és kettõsséget. A má-
sik nincs sem túl közel, sem túl távol, nem túl is-
merõs, de nem is túl idegen ahhoz, hogy elkerülje
a figyelmem. A hermeneutika így biztosítja, hogy
a másik nem csúszik az azonosságba, de nem is
számûzi magát valamilyen elérhetetlen különbö-
zõségbe, s így marad kapcsolatban a másikkal.”95

Kearney a „kritikai hermeneutika” álláspontjára
helyezkedik, amely a kölcsönös elismerésen alapuló
égoisme-à-deux ideáját is kizárja, s ehelyett az „etikai
lelkiismeret” gyakorlatát mutatja fel, amelyet a másik
mint „kívülrõl jövõ hívás” tart ébren, megtörve az ego–
cogito zárt körét, folyamatosan figyelmeztetve arra,
hogy „mivel tartozunk másoknak”. A self önazonossá-
gának ebben a másság iránti „paradox” nyitottságá-
ban véli felismerni Kearney az igazi vendégszeretet
lényegét. E kritikai hermeneutikának egy olyan „eti-
kai kapcsolat” képezi az alapját, „mely mindig törek-
szik a másikat kicsit kevésbé idegenné tenni”.96

Ily módon azt tapasztaljuk, hogy Kearney „kriti-
kai” szándékába a hermeneutikai szituáció félreérté-
séhez vezetõ jó adag naivitás vegyül, azt a benyomást
keltve, hogy a saját hermeneutikai körébe az idegen
is minden további nélkül bevonható lenne, s partnerré
válhatna a problémái megoldásában. Ez pedig ré-
szünkrõl nem igényelne többet, mint némi változta-

176



tást a hagyományosan önzõ etikai beállítódásunkon a
másik iránti nyitottság irányában. Ugyanis, szerinte
el kell ismernünk, hogy bár a (Lévinas által gyako-
rolt) „etikai kritika” a mások és idegenek közti kü-
lönbségtétel nélkülözhetetlen összetevõje, de „még-
sem állhat a sokféle értelmezést lehetõvé tevõ
hermeneutikai imperatívusz fölött”.97

15.

Úgy tûnik, az azonosság-metafizikai hagyomány
számára az idegen nézõpontja továbbra is „idegen”
marad. Annál is inkább, mivel érvényesítése során
rendre kiiktatja azokat a bejáratott kategóriákat,
amelyekkel a saját és az azonos hosszú idõn keresztül
elgondolhatónak és leírhatónak bizonyult. Az idegen
nézõpontja éppen abból bontakozik ki, ami ellenáll a
sajátnak és mindenféle kiterjesztésének; azt követeli,
hogy az idegent mint idegent kell fel- és elismerni. 
Az idegent nem mi konstruáljuk, és nem is a sajátunk-
nak, a stabilitásunknak, a számunkra otthonosnak a
próbájaként tapasztaljuk. Az idegen az, aki idegen-
ként jelenik meg és lép velünk kapcsolatba; az idegen
vonatkozásában a saját és az otthonos is idegen.

A hétköznap tapasztalataink szintjén megszokot-
tá vált, hogy az idegent mindig a tõlünk különbözõ
másiknak tapasztaljuk. Ilyen képzetek lebegnek a
szemünk elõtt akkor is, amikor megpróbáljuk elgon-
dolni az idegent. Az kevésbé merül fel, illetve tûnik
természetesnek, hogy mi magunk (is) az idegen va-
gyunk a velünk találkozónak. A pillanatnyi tapaszta-
latunk részben mindig eltakarja önmagát.

Azt mondom: „Az új környezetben idegennek ér-
zem magam.” Vajon el lehet-e dönteni egyértelmûen,
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hogy én vagyok-e az idegen, avagy a környezetet ér-
zem annak? Az érzésem inkább csak arról tanúsko-
dik, hogy az idegen mintegy ontológiailag közénk
állt, s ez éppúgy kihívás annak a számára, akivel talál-
kozunk, mint számunkra, akivel õ találkozik.

Az idegen tehát nem egy felettes nézõpont, nem is
egy sarkalatos viszonyítási alap, egyszóval nem egy
másik szubjektum a magunknak tulajdonított szub-
jektum-pozícióval szemben, amely „felettünk”, „alat-
tunk”, vagy éppenséggel „partneri” viszonyban állhat
velünk. Az idegen, létmódjából kifolyólag, sokkal in-
kább közöttünk áll – úgy, mint aki mi magunk (is) va-
gyunk, de (már) másképp. 

Az idegen mint hermeneutikai probléma feltárá-
sa és megértése tekintetében megvilágító erõvel hat
Hans-Georg Gadamer gondolata a hermeneutikai kri-
tikával kapcsolatban. Szemantika és hermeneutika
címû késõi rövid esszéjében kifejti, hogy a hermeneu-
tikai kritika igazi produktivitása az önreflexióban
nyilvánul meg, abban, ahogyan önnön kritikai erõfe-
szítéseire, ezek feltételeire és függõségeire is reflektál
kritikailag. Ily módon – mutat rá Gadamer – a her-
meneutikai kritika a reflexió illúzióját is tudatosítja.
Ugyanis a kritikai tudat miközben az elõítéletesség és
a különféle függõségek feltárására irányul, saját ma-
gát abszolútnak, elõítéletmentesnek és függetlennek
tekinti. Valójában azonban ez egy olyan illúzió, amely
a kritikai tudatot is fogva tartja. Hiszen a kritikai 
tudat is megszüntethetetlenül függ azoktól a ténye-
zõktõl – az elõítéletektõl –, amikkel szemben a függõ-
séget kritikailag fel akarja számolni. Gadamer az elõ-
ítéletek teljes kiküszöbölhetõségére és hiányára való
hivatkozást naivitásnak véli, az abszolút felvilágosult-
ság illúziójának tekinti.98 A hermeneutikai kritika
többlete – szemben a felvilágosodás kritikai attitûdjé-
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vel – abban áll, hogy önmagát, önnön illúzióit is be-
vonja a (kritikai) reflexióba, ezáltal megvonva a lehet-
séges kritika határait is: mindvégig tudatosítja, hogy
nem lehetséges az elõítéleteknek tisztán elõítélet-
mentes kritikája; az elõítéletek határainak a megvo-
nása sem mentes az elõítéletektõl. Az, ami idegen –
mondja Gadamer –, sajáttá válhat; nem oly módon,
hogy kritikailag felszámolják, s nem is úgy, hogy kri-
tikátlanul reprodukálják, hanem úgy, hogy saját fo-
galmaival a saját horizontjában értelmezik, önnön 
értékét juttatva érvényre.99 A gondolkodásnak ebben
az állandóan véges, de mindig továbbhaladó mozgási
folyamatában, amelyben az idegennek az önmaga vo-
natkozásában való felfogása és elfogadása valósul meg,
igazolódik ténylegesen az ész ereje, ami nem pusztán
abban a belátásban rejlik, hogy az emberi megisme-
rés határolt, hanem abban, hogy akkor is határoltnak
bizonyul, amikor a saját határaival szembesül.100

Hermeneutikai szempontból tehát az idegenhez
való elõítéletmentes viszonyulás voltaképpen nem
egyéb, mint egy ugyancsak elõítéletes hozzáállás.
Mint ahogy minden arra irányuló (racionális/racio-
nalizált) törekvés, hogy megfosszák az idegent az elõ-
ítéleteitõl, sem más, mint a sajátnak az önnön inten-
cióihoz fûzõdõ illúziója. Az idegen megértéséhez a
járható út csakis a saját elõítéleteinek a megnyitá-
sán/ megnyílásán és játékba hozásán keresztül vezet.
Az idegen nézõpontja is osztozik ebben a hermeneu-
tikai látásmódban, miközben idegensége révén ön-
maga felé fordítja és reflexióra készteti a sajátot. 
A reflexió viszont ez esetben sem áll meg (és semmi-
féle metafizikai avagy erkölcsi és politikai erõfeszítés-
sel nem állítható meg) a másság felismerésének a ha-
tárainál, hanem szükségképpen önnön határai felé
(is) fordul. Az idegen, mivelhogy nem „más”, hanem:
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idegen, kikényszeríti a radikális reflexiót, a másság
horizontjának a transzcendálását; azt, hogy a saját is
idegenként ismerje fel magát, akinek a megértéséhez
ugyancsak önnön elõítéleteinek a megnyitásán/meg-
nyílásán, játékba hozásán és újra-/másként értelme-
zésén keresztül vezet a járható út. 

16.

Sajátnak és idegennek a tényleges találkozása és
hatásösszefüggése a fordítás hermeneutikai folyama-
taként valósul meg. A fordítás folyamata az a közös
játéktér, amelyben az elõítéletek kölcsönösen is ref-
lektálnak kritikailag egymásra, s ily módon egy új,
közös értelmezési horizont kimunkálásához járulnak
hozzá. A fordítás aktusa lehetõvé teszi – mondja
Gadamer –, hogy a saját és az idegen, megõrizve és
kölcsönösen érvényesítve egymás vonatkozásában a
sajátos nézõpontjukat és igazságigényüket, egy új
konfigurációban egyesüljön.101 Gadamer itt az új
konfiguráció képzõdését a nyelvi vetületei felõl ma-
gyarázza. A hermeneutikai reflexiónak egy ilyen gya-
korlati formájában – mondja – a nyelvileg adott (ma-
ga az adott, nem pedig a róla alkotott véleményünk!)
felfüggesztõdik és addigi nyelvi világstruktúrájából
elmozdítódik, miközben egy új nyelvi világértelme-
zésbe integrálódik.102 A sajátban (az önazonosban, 
az otthonosban és ismerõsben) lerögzült strukturális
totalitások – történeti szemantikai lerakódások, fûz-
hetjük hozzá Koselleck meglátásaira utalva – rendre
feloldódnak a megértésnek és a fordításnak a folya-
matában, amelyben benne állunk és vele együtt
(tovább)haladunk. Tegyük hozzá: a fordítás egyszer-
smind fordulatot is jelent: a változásra való képessé-
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günk kiképzõdését és aktivizálódását. Enélkül érdem-
ben fordítani sem lehet.

Az, amit Gadamer itt a fordítás nyelvi folyamatá-
ról mond, hermeneutikai vonatkozásban átfogóbb 
értelemben is megvilágítja a tapasztalat lényegét: az
ismerõsség és az idegenség együttállásaként – nem
pedig a szembenállásaként – ragadható meg a her-
meneutikai tapasztalat egésze. E tekintetben mérv-
adónak bizonyul az Igazság és módszer ide vágó
passzusa: 

„Valójában fennáll az ismerõsség és az idegensze-
rûség polaritása, melyen a hermeneutika feladata
alapul, csakhogy ezt nem szabad – miként Schle-
iermacher – pszichológiailag, az individualitás
titkában rejlõ fesztávolságként értelmezni, hanem
valóban hermeneutikailag kell felfogni, azaz a
mondottakra kell tekinteni, a nyelvre, melyen a
hagyomány szól hozzánk, s arra, amit mond ne-
künk. Itt is feszültség áll fenn. Az idegenség és az
ismerõsség közötti hely, melyet a hagyomány a mi
szempontunkból elfoglal, nem más, mint a törté-
netileg tekintett, távoli tárgyiasság és a hagyo-
mányhoz való hozzátartozás közti hely. Ez a köz-
tes hely a hermeneutika igazi helye.”103

Hogyha egy pillanatra eljátszunk azzal a lehetõ-
séggel, hogy az idézett passzusban a „hagyomány” ki-
fejezést az „idegen”-nel helyettesítsük be, az idegen,
illetve az idegen és a hermeneutika kapcsolata egyér-
telmû megvilágításba kerül. A saját és az idegen talál-
kozása nem merül ki két individuum szembenállásá-
ban, s nem redukálható a két individualitás pszicho-
lógiai, illetve fenomenológiai aspektusaira. Ami
hermeneutikailag felfogható, az éppen e szûkebb ta-
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pasztalati dimenziókon túlmutató többlet: a mondot-
takra kell tekinteni, a nyelvre, melyen az idegen szól
hozzánk, s arra, amit mond nekünk. Itt is feszültség
áll fenn, mivel az idegenség és az ismerõsség közötti
hely, melyet az idegen a mi szempontunkból elfoglal,
nem más, mint a történetileg tekintett, távoli tárgyi-
asság és a idegenhez való hozzátartozás közti hely. 

Az idegen a maga „tárgyiasságában” tõlünk (idõ-
ben és térben) távoli, a közvetlen tapasztalati hori-
zontunkon kívül esõ értékek hordozója. Ugyanakkor,
azáltal, hogy megszólít minket, s még inkább azzal,
amit mond nekünk, az idegen hozzánk is tartozó. 
A megszólítás és az odahallgatás egymáshoz tartozó-
ként teremti meg azt a köztességet, amelyben már 
közös tartalomként képzõdik a mondás „ami”-je. Az,
amit mond nekünk, már korántsem azonos az ide-
gennel, mint a távoli tárgyiassággal, de bennünket
sem hagy érintetlenül, hanem kizökkent az addigi 
kívülállásunkból, és a köztesbe bevonva, éppúgy hoz-
zánk tartozóvá is válik, mint az idegenhez.

17.

Az idegen helye a „köztes hely”, akár ontológiai-
lag, akár hermeneutikai irányból tekintünk is rá. 

A fentiekben utaltunk arra, hogy az „úton levés”,
mint ami egészen más, mint a szedentáris megállapo-
dottság, az idegen ontológiai hozadéka. A sajátnak 
a nézõpontjából ez a létforma – az idegen mint onto-
lógiai többlet – maga a hiány, az idegen nézõpontjá-
ból viszont éppen hogy többlet. Az idegen elveszít
vagy nem is birtokol (már) valamit, amit mások bir-
tokolnak, de ez a kevesebbség számára létbeli gyara-
podással jár.
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Hogyan képzõdhet a hiányból többlet? Hogyan
változhat át a hiány többletté? A hiány–többlet para-
doxon pontosan arra utal, hogy nem a létezés éppen
adott módja az, ami ontológiailag több az idegen ese-
tében. Ezt a „többet” az idegen nem úgy hordozza,
mint a birtokában lévõ ontikus adottságot, hanem
mint a létezésnek egy új lehetõségét, amely általa
nyílik meg, s amelynek irányába õ maga is halad. Az
idegen létmódja voltaképpen a felfedés létmódja; ide-
genként, úton levõként az addigi önmagát állandóan
meghaladóan, újabb és újabb változataiban fedi fel
magát a lét. Ily módon maga az idegen: ontológiai
hozadék.

Az Igazság és módszerben Gadamer a tapasztalat
elemzése kapcsán ugyancsak utalást tesz az idegenre,
a tudat megfordulásának hegeli gondolatára hivat-
kozva a tapasztalat folyamatában: „A tudat megfor-
dulása ez, hogy az Idegenben, a Másban felismerje
önmagát.”104 Gadamer itt nem alkalmilag emeli ki 
a hegeli gondolatot, hanem a tapasztalat lényegét
hermeneutikai vonatkozásban megvilágító újszerû ér-
telmezési lehetõség érdekében, amely nem marad meg
pusztán a hegeli dialektika horizontjában. A megfordu-
ló tudat az idegen nézõpontját ölti magára, s ily mó-
don egy olyan új horizont nyílik meg számára, amely-
ben egy egészen más „önmagát” fedezheti fel, akivel
az addigi, pusztán csak a saját világát körülzáró tapasz-
talati horizontban sohasem találkozhatott. Az idegen
nézõpontja ugyanis a felfedezés nézõpontja. Az „Ide-
genben” „felismerje önmagát” tehát nem azt jelenti,
hogy belehelyezkedhet az idegenbe, nem is azt, hogy
az idegenre kivetítheti önmagát, sem azt, hogy az ide-
gent önmagában tárhatja fel, sem pedig azt, hogy az
idegennel alkotva egységet lehet igazán önmaga, ha-
nem azt, hogy új tapasztalati horizontra tesz szert,
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melyben önmaga felfedezésének egy új helyzete és 
lehetõsége nyílik meg számára. Az idegen tehát a ta-
pasztalás új szituációja és a hozzá tartozó új tapaszta-
lati horizont, amint éppen közöttünk áll; úgy is mint
önmagam és önmagam között. Ily módon maga az
idegen: hermeneutikai hozadék.

Nem véletlenül tekintenek az idegennel való talál-
kozásra úgy, mint az igazi találkozásra, amely egy-
aránt kizökkenti a sajátot az otthonos világából és 
az idegent az addigi távoli tárgyiasságából. E találko-
zás mindenkori hitelességét a lét új lehetõségének
és a tapasztalat új horizontjának a találkozása adja. 
A „köztes hely” új létlehetõségek feltárulásának, új ta-
pasztalati horizontok megnyílásának, új értelemössze-
függések képzõdésének a helye, a hermeneutika „igazi
helye”, mert az itt találkozók egy újonnan képzõdõ lét-
formának s a vele járó új tapasztalatnak válnak a ré-
szeseivé, ahonnan már egyikük sem térhet vissza az
azelõtti állapotába.

18.

Úgy tûnik, a hermeneutikai beállítódás és az idegen
egymásra vonatkoztatottsága az emberi tapasztalat
alapszerkezetét tárja fel. Ez az alapszerkezet a tapasz-
talat szerves, lényegi idegensége és az idegen folyto-
nosan megújuló tapasztalata egymáshoz tartozásán
alapul. Nincs önmagában vett idegentapasztalat, sem
pedig a tapasztalat szubjektív bensõségében meghú-
zódó/képzõdõ idegenség magának az idegennek a re-
ális megtapasztalása nélkül, mint ahogy fordítva is:
az idegen tapasztalata is a tapasztalat alapszerkezeté-
hez hozzátartozó idegenség révén lehetséges. Akkor,
amikor a filozófiai hermeneutika az emberi tapaszta-
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lat lényegét hermeneutikai tapasztalatként ragadja
meg és tárja fel, végsõ fokon az idegenre való vonatkoz-
tatottság hermeneutikai produktivitását juttatja ér-
vényre. Egyrészt az idegen – öltsön bármilyen konkrét,
partikuláris megjelenési formát – jelesül hermeneu-
tikai probléma, amely lényegénél fogva hermeneuti-
kai beállítódást igényel; másrészt hermeneutikai 
nézõpontból válik ténylegesen beláthatóvá, hogy az
idegen problémájához való viszonyulás mindenkor
szemléletváltással jár, ez pedig lényege és értelme
szerint éppen a hermeneutikai szemléletváltás.

E szemléletváltás jegyében nem is kimondottan
az idegen kérdése tûnik a valós kérdésnek. Hanem
inkább az, hogy kínálkozik-e kiút, lehetséges-e kive-
zetés a magunkhoz ragadott, hatalmunkba kerített 
és tulajdonunkként birtokolt lét(ezés) ránk záruló
otthonos világából?

A költõ válaszában felcsillan egy töredéknyi remény:

De van kiút. Egy idegen,
ki ajtódon kopogtat.105
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A magunkrapillantás 
követelménye

1.

Hogyan közelíthetõ meg Európa és az európaiság
kérdése a filozófiai hermeneutika nézõpontjából? –
ez egyike azoknak a kérdéseknek, amelyek folyamato-
san foglalkoztatnak.1 Van ennek a kérdéskörnek egy
viszonylag ritkán szóba hozott, de annál relevánsabb
összetevõje, ami azoknak a lehetõségfeltételeknek a
feltárására irányul, amelyek a szellemtudományok
lehetséges feladatvállalása(i)t határozzák meg a kor-
társ európai önszemlélet alakításában. Ennek aktua-
litását már az 1980-as évek közepén erõteljesen elõ-
térbe állította Hans-Georg Gadamer azokban az
esszéiben, amelyeket az Európa jövõje címû kötetbe
gyûjtött össze.2

Az itt olvasható szövegekben Gadamer a rá jel-
lemzõ elméleti igényességgel és gondolkodói követ-
kezetességgel igyekszik minél világosabban körvona-
lazni a nagyobb horderejû európai átalakulásokat,
amelyek bekövetkezése a korabeli tapasztalatokból is
jól kiolvasható. Mai szemmel olvasva a kötetbe foglalt
írásokat, némi meglepetéssel vehetjük észre, hogy
szinte minden olyan jelenségre reflektálnak, ami a je-
lenlegi európai életünkben rendre új tapasztalattá és
problémává válik. Arra is érdemes odafigyelni, hogy
miként történik ez. A tanítandóról és a tanulandóról
címû esszében Gadamer nagyon tanulságosan utal
arra a filozófiai attitûdre, amelyet az adott helyzetben
helyesnek és hitelesnek vél. Számára egyáltalán nem
közömbös – sem emberileg, sem a filozófia mûvelése
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szempontjából, fõleg a politikai eseményekhez való
viszonya vonatkozásában –, hogy filozófusként, va-
gyis filozófiai hozzáállásból hogyan is kell/kellene vi-
szonyulnia az embernek azokhoz a léttapasztalatok-
hoz és léttörténésekhez, amelyeket a kortárs európai
világunkban átélünk.

„Sohasem éreztem különösebb elhívatottságot ar-
ra – [...] –, hogy a politikai valóság eseményeirõl
mindenkor határozott álláspontot alakítsak ki –
vallja Gadamer. – Inkább az a meggyõzõdésem,
hogy a másságról szóló tanítást és az ehhez fûzõ-
dõ gondolkodást átgondolni, szabad ítélõerõt gya-
korolni, és ezt másokban is felébreszteni mint
ilyen, már eminens politikai magatartás. Ebben
az értelemben hiszem, hogy saját ítélõképességem
is mindig mások ítéleteiben és ítélõképességeiben
szembesül határaival és ezáltal gazdagodik. Ez a
hermeneutika lelke.”3

Tehát egy filozófiai-hermeneutikai hozzáállásban
nem az a tényleges feladat, hogy minden konkrét po-
litikai eseményre feltétlenül reflektáljunk. Persze az
ember követi ezeket, és elgondolkozik rajtuk. Viszont
sokkal fontosabb az a fajta átgondolás, és az abban
felszabaduló ítélõerõ, amely másokban is gondolato-
kat ébreszt, mivel a hasonló vagy különbözõ elgondo-
lások kritikai szembesülése egymással vezethet tisz-
tább látáshoz, helyesebb megértéshez.

Próbáljunk meg mi is most ebben a szellemben
rákérdezni az új tapasztalatainkra. Nem annyira a ta-
pasztalataink tartalmára, mint inkább a tapasztalás
hirtelen megváltozó módjaira és az ebbõl adódó zava-
rokra. Mindjárt észrevehetjük, hogy az új tapasztala-
taink amiatt válnak különlegesen élessé, hogy mos-
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tanság látszólag váratlanul, elõzetes jelzések nélkül és
meglehetõs gyorsasággal következnek be különféle
események vagy jelenségek. Mégpedig úgy, hogy az új
események és jelenségek a maguk létbevágó konkrét
partikularitásában és eddig nem tapasztalt sajátos
körülmények között jelennek meg. Amit ugyancsak
észlelhetünk – de ezt már egy másik dimenzióban –,
hogy nem nyílik meg, vagy valamiért nem akar meg-
nyílni a megértéshez szükséges átfogó értelemhori-
zont az újonnan tapasztalt jelenségekkel kapcsolat-
ban. Egyfajta értetlenség, tanácstalanság, cselekvés-
képtelenség, zavar, kezelési tehetetlenség mutatkozik
meg. A tavalyi nyári és õszi eseményeket valamint a
különféle politikusok velük kapcsolatos reakcióit a
híradások szintjén végigkövetve többnyire ezzel
szembesültünk.4 Hiányzik az átfogó értelemhorizont,
amelyben lehetséges értelemösszefüggések formájá-
ban lenne megvilágítható, hogy mi is történik volta-
képpen. Mert végül is, most is – akárcsak minden 
hasonló konkrét megértési szituációban – ezt próbál-
juk megérteni: mi történik? Most viszont, a különféle
erõfeszítések dacára, ez mégsem igazán sikerül. Tehát
óhatatlanul feltevõdik a kérdés: miért hiányzik (vagy
legalábbis miért gyengül el) egy ilyen kritikus élet-
helyzetben az európaiságot körülölelõ és fenntartó
értelemhorizont? Vajon nincs ennek a hiánynak vala-
miféle mélyebb jelzésértéke? Olyasmi, ami Európát
és az európaiság-tapasztalatot önmaga felé fordíthat-
ja, önmagával szembesítheti? 

Ha hermeneutikai perspektívában próbálunk
ezekbe a kérdésekbe belegondolni, az észlelhetõ jelzé-
sekben egy olyan utalásra bukkanunk, amely az európa-
iság és az európai létforma egy jellegzetesen paradox
aspektusát vetíti elénk. Egyrészt Európa a mindenkori
hermeneutikai tapasztalatok folyamatos hagyomány-
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koncentrációjaként épül fel és mutatkozik meg a saját
világunkként. Másrészt viszont kritikus helyzetekben
– mint amilyen a mostani is – a hermeneutikára való
(európai) képtelenség nyilvánul meg. Csõdöt monda-
ni látszik az, ami a legélõbb és a legélhetõbb hagyo-
mánynak bizonyul Európában. Valahányszor ez a pa-
radoxon elõáll – és nemcsak most, hanem máskor is,
minden kritikus történelmi szituációban –, Európát
önmagával szembesíti; arra ösztönzi, hogy magára
pillantson, és próbáljon tanulni saját történelmébõl
és tapasztalataiból. A jelenlegi élethelyzetünkben
sem történik ez másként: a jelzett Európa-paradoxon
a magunkra pillantás elodázhatatlan követelményé-
vel szembesít bennünket.

Mirõl van szó, tágabb összefüggésben? Olyankor,
amikor meglepõ, érthetetlen és értelmezhetetlen je-
lenségekkel találkozunk, megpróbáljuk azok tapasz-
talatát a magunk fogalmai szerint receptálni, leírni,
valamilyen magyarázó összefüggésbe behelyezni. Ke-
vésbé jelentkezik viszont annak az igénye, hogy az
ilyen helyzetekben magunkra is odapillantsunk. Ma-
gunkra – tágabb értelemben: azaz nemcsak közvetle-
nül ki-ki magára, hanem magunkra, az európai létfor-
ma eszmei leképezõdéseivel, intézményrendszerével,
politikai struktúrájával, társadalmi berendezkedései-
vel számot vetõ közösségi látás horizontjában. Csak
ennek jegyében vehetõk számba azok az egyéni és
kollektív készségek, képességek és magatartásfor-
mák, amelyek meglétén vagy hiányán múlik az euró-
paiságunk kellõ megformáltsága és az európai cselek-
võképességünk eredményessége. 

Hajlamosak vagyunk az újszerû jelenségek keze-
lésének a képességét vagy képtelenségét mindjárt Eu-
rópa jövõjével hozni összefüggésbe. Ez valójában reá-
lis kérdésként is hangzik. Viszont Gadamer – akit a
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szellemtudományok kapcsán ugyancsak Európa jövõ-
je foglalkoztat – úgy véli, hogy „minden betekintés a
jövõbe csupán a visszatekintésbõl fejlõdhet ki”.5 Eb-
ben a perspektívában kérdezhetõ az, hogy mivé vál-
hat Európa a jövõben, az is, hogy mi lehet a jelenben,
mint ahogy az is, hogy hogyan lett Európa az, ami ma.
A jövõ elõrevetítésén és felvázolásán alapuló megér-
tés a jelen tapasztalatán keresztül vezet, s a múlt tu-
datosításán és a máig ható értelemösszefüggéseinek 
a feltárásán alapul. Ez korántsem elhanyagolandó
kérdés. A múlt újraértelmezése folytán képzõdik a
szükséges értelemhorizont, amelyben az újszerû ta-
pasztalatokat elhelyezhetjük. Nem egyszerûen a jövõ-
re irányuló orientációról, nem is pusztán csak a múlt-
ba nézésrõl van szó, hanem az összefüggések egy
olyan átfogó, folyamatszerû átgondolásáról, amely-
nek során nyilvánvalóan mi magunk állunk ott, a ma-
gunk jelenében, e megértési folyamat csomópontjá-
ban, pontosabban kulcshelyzetében.

2.

Mindezek jobban megvilágíthatóvá válnak, ha
számba veszünk Európa kapcsán néhány hermeneu-
tikai és történelmi vonatkozású gondolatot. 

Általánosan kijelenthetõnek vélem, hogy Európa
története és önszemlélete az egység és különbség erõ-
viszonyai szerint formálódik. Egyoldalú diskurzusnak
bizonyulna csak az egység irányából megközelíteni és
felépíteni az európaiságot, de hasonlóképpen egyol-
dalú vállalkozás lenne csak a különbségek felõl tekin-
teni rá, nem látva meg a lényeget, azt, hogy pontosan
a különbségekben rejlõ egység volt az, ami mindig is
megalapozta és hordozta az európai létformát. A filo-
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zófiai gondolkodás európai hagyománya is többnyire
ezt igazolja. Ez viszont csupán az egyik vonatkozás.
Ehhez adódik hozzá a másik – mégpedig egy újabb
Európa-paradoxon hordozójaként –, amit Enno
Rudolph svájci professzor, történelmi-földrajzi össze-
függésekben tekintve vissza Európa eredetforrásaira,
ilyenformán fogalmazott meg a kilencvenes évek kö-
zepén: „Európa forrásai mindig önmagán kívül van-
nak”, Európát az „idegenközelség” jellemzi.6 Tehát a
nem-európai eredet az, amivel mindig is számot kell
vetni Európa esetében. Anélkül, hogy történelmi rész-
letekbe bocsátkozzunk, elég, ha az ókori egyiptomiak-
tól, föníciaiaktól és a Közel-Keletrõl kapott hatásokra
utalunk. Azt mondhatjuk, hogy az, ami Európa, vagy
az európai létforma, mind szemléletében, mind gaz-
dasági, kereskedelmi és katonai, politikai vonatkozá-
saiban a kívülrõl jövõ és folyamatosan ható különféle
hatásösszefüggések eredményeként képzõdött, és ez
ma sem történik másképp. Az európaiságot mindig 
is jellemzõ idegenközelség arra utal, hogy Európa
esetében nem a zártságnak egy állapotáról, nem egy
behatárolt és lehatárolt világról van szó, szemben
számos olyan nem-európai, de a történelembõl jól is-
mert államalakulattal, birodalommal, civilizációval,
amelyeket a zártságok kitüntetett állapotai jellemez-
tek. Talán ebbõl érthetõ meg az is, hogy Európának
miért nem voltak soha világos, végleges és lezárt ha-
tárai, és ma is hiábavaló lenne ilyesmiknek a kialakí-
tásával próbálkozni.

Szintén kulcskérdésként merül fel Európa és a ke-
reszténység viszonya. A kettõt szokás elnagyoltan
összekapcsolni, a keresztény Európára hivatkozva.
Az effajta megközelítések magától értetõdõnek te-
kintik, hogy a kereszténységet meghatározó identifi-
kációs tényezõként kezeljék Európa vonatkozásában.
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Az elõbb említett szerzõ, Enno Rudolph viszont meg-
kérdõjelezhetõnek véli, hogy a kereszténység identi-
tási norma lenne Európa számára; inkább „egy for-
mális feltétele” Európának.7 Nem feltétlenül a keresz-
tény vallásos tartalom és gyakorlat az, ami az európai
identitást hordozza. A kereszténység sokkal inkább az
európai kultúra formája; Európa megformálásában
és megformáltságában érvényesül a tényleges szere-
pe. Ezzel magyarázható, hogy Európa keresztény
megformáltságában helyet kaphatnak és megférhet-
nek egymás mellett a különféle vallásos nézetek és
gyakorlatok, a hozzájuk kapcsoló eltérõ kulturális
szokások, nemkülönben a tolerancia. Európának te-
hát nincs egy egyedi, specifikus identifikációs normá-
ja, vagy legalábbis a kereszténység nem tölti be ezt 
a szerepet.

Mindezek alapján, elvi szinten, egy további általá-
nos megállapítás is megtehetõ: amikor a különbségek-
ben rejlõ egységrõl beszélünk Európa vonatkozásában,
akkor nem a különféleségek egylényegûségérõl van szó.
Európa nem különféle tapasztalatok egylényegûsége-
ként adott, hanem a különbözõségek és másságok, 
a sajátszerûségek és idegenségek játékában képzõdik.
Tehát nem ilyen vagy olyan formában rögzült adottsá-
gok tárházaként, hanem egy folytonos képzõdési-törté-
nési folyamatként tekinthetünk Európára.

3.

Korántsem érdemtelen odafigyelni arra, hogy
Gadamer mely vonásokat tekinti alapvetõeknek Eu-
rópa vonatkozásában, amelyek mentén viszonylag jól
megkülönböztethetõ az európai létforma és az euró-
paiság más kultúráktól.
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„Így az a leginkább jellemzõ, hogy csupán Euró-
pában keletkezett egy olyan mérvû mély differen-
ciálása és artikulációja az emberi tudásnak és tu-
dásvágynak, amilyen a vallás, a filozófia, a mûvé-
szet és a tudomány fogalmát jellemzi. Más kultú-
rákban, különösen a magaskultúrákban, ennek
nincs eredendõ megfelelõje. A négy megnevezett
fogalom alapjában szemlélteti az európai
gondolkodásmódot.”8

Tehát hiábavaló vállalkozás volna más kultúrákon
vagy tradíciókon belül kutatni fel olyan fogalmakat 
és problémákat, amelyeket mi a magunk európai
módján magától értetõdõnek veszünk és alkalmazunk.
Az európai értelemben vett vallásnak, filozófiának,
tudománynak, mûvészetnek számos, más kultúrákból
eredõ forrásai vannak, s ezeket beépítik és továbbfej-
lesztik magukban. Viszont azzal, ahogyan az európai
kultúra vallásként, filozófiaként, tudományként, mû-
vészetként formálódik és megjelenítõdik, más kultú-
rákban nem találkozunk. Az effajta azonosságokat,
hasonlóságokat tételezõ állítások és értelmezések te-
oretikusan problémás és módszertanilag hibás eljárá-
sok, amelyek igazából az európaiság félreértésébõl 
és kiterjesztésébõl adódnak. Európa alapvetõ vonása
tehát a vallás, a filozófia, a tudomány és a mûvészet
elkülönülése. Ez olyasmi, amit nem vetíthetünk rá
más kultúrákra és civilizációkra.

Ezen túlmenõen számot kell vetnünk azzal is,
hogy Európán belüli különbözõségekrõl is beszélhe-
tünk, amelyek különféle szakadásoknak, törésvona-
lak, elkülönültségek mentén alakulnak ki és állnak
fenn. Kelet- és Nyugat-Európa között számos földraj-
zi, történelmi, kulturális elemeken alapuló különbö-
zõséget azonosíthatunk be, de tény az is, hogy a két
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régiót mégsem lehet mereven elhatárolni egymástól,
mivel megkülönböztetõ jegyeik, s ezzel együtt a „ha-
táraik” állandó mozgásban, átalakulásban vannak. Az
egyházszakadás meghatározó szerepétõl azonban
nem lehet eltekinteni. Gadamer úgy véli, hogy ez az
elszakadás „épp az európai kultúra sajátos egységét
definiálja”.9 A késõközépkor végén, a reneszánsz és
az újkor kezdetein jelentõs egyensúlyhiány keletke-
zett az európai Kelet és Nyugat között. A nyugati tér-
ségben a nagy földrajzi és tudományos felfedezések-
nek köszönhetõen kibontakozik a világkereskedelem,
s a gazdasági és politikai dominancia erõteljesen Nyu-
gat felé tolódik. A nyugati kultúrvilág a maga egységét
az antik görög hagyomány életre keltésével próbálja
megalapozni és kibontakoztatni. Késõbb kiderül, hogy
ez nem csak a nyugati kultúrvilágra jellemzõ, Bizánc-
ból is hasonló folyamatok indulnak ki. Ugyanakkor
ott vannak a lényeges különbségek: a Nyugaton ural-
kodó egyházi és állami-birodalmi antagonizmusnak
Keleten nincs megfelelõje, a keleti egyház és állam
összefonódásának pedig Nyugaton nincs megfelelõje.
Nyugaton egyrészt az európai kulturális hagyomány
koncentrációs folyamatát figyelhetjük meg, másrészt
viszont a hagyomány kontinuitása állandóan megtörik.
Voltak tudatos hagyománytörések, mint a felvilágo-
sodás vagy a francia forradalom, de ezek – Gadamer
észrevétele szerint – nem annyira szakadáshoz, mint
inkább egy új kontinuitás megalapozásához vezettek.
A felvilágosodás elõidézte tudatos hagyománytörést a
romantika ellenreakciója folytán a történeti tudat
megújulása váltja fel.10

A nyugati történelemben tehát azt tapasztaljuk,
hogy a törések és átrendezõdések fölött mindig azok
az összekötõ szálak is létrejönnek, amelyek az euró-
pai egységet és kontinuitást biztosítják. Ezek nem-
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csak a mindenkori jelen állapotát hálózzák be, hanem
mélyen beleszövõdnek az idõszerkezetekbe és a törté-
nelmi folyamatokba. Ennek fõleg a történeti tudat ki-
termelésében van jelentõs szerepe, mivel az eredetre
való eszmélés elõidézése folytán egy hosszú távú ha-
gyománytörténés bontakoztatódik ki és illesztõdik be
az európaiságba.

4.

Ebben a folyamatban Gadamer lényeges szerepet
tulajdonít a tudománynak. Ez annál is inkább fontos,
mivel az európaiság vonatkozásában a tudomány 
szerepérõl ritkán és másodlagosként szoktak nyilat-
kozni, inkább a politikai kérdések kerülnek elõtérbe.
Abban viszont – mutat rá Gadamer –, ahogyan a kü-
lönféle politikai kérdések elõtérbe kerülnek, megfo-
galmazódnak és különféle cselekvési eljárásokban
testet öltenek, éppen a tudomány, az európai tudo-
mány van jelen. 

„Ha a tudományok jövõbeli, Európáért játszott
szerepérõl esik szó, egy számomra tagadhatatlan
evidenciájú elsõdleges alapelvbõl kell kiindul-
nunk. Ez pedig az, hogy tudomány alakja valóság-
gal definiálja Európát. Azokon a határokon belül,
ahol valamit európainak nevezünk, történeti lé-
nyegében s létrejöttében, voltaképpen a tudo-
mány adta Európa alakját.”11

Ugyanakkor a tudomány kultúraformáló hatása
csakis Európára jellemzõ. A tudomány alakzata –
mondja Gadamer – „csak Európában képez egy auto-
nóm és uralkodó kultúrformát”.12 A modernitás idõ-
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szakára ez hangsúlyozottan érvényes. Ennek követ-
keztében a modern tudomány, a kutatás, az iskola és
a felsõoktatás megszervezése mindenütt – tehát Eu-
rópán kívül is – európai mintát követ, vagy ennek
amerikai másolatát. Egyetlen kultúrkör sem létezett 
a világtörténelemben, ahol „az emberi kultúra alkotá-
sainak sokfélesége ennyire a tudomány uralma alatt
állt volna”.13 Ez nemcsak azt jelenti, hogy a tudomány
mint megismerés áll az európaiság középpontjában,
hanem azt is, hogy a tudomány az európai létforma-
ként szervezõdõ társadalmi és politikai élet képét, il-
letve a modelljét alkotja. Gadamer szavaival: „Ma egy
olyan társadalomban élünk, amelyet széles körû érte-
lemben a tudomány társulatának lehet nevezni.”14

A mai tudományra jellemzõ növekvõ specializálódás
következtében az emberek közti aktív együttmûködés
lehetõsége csökken, viszont – paradox módon – ép-
pen ezáltal fokozódik az emberek általános egymás-
rautaltsága, s maga a tudomány hordozza a korunkra
jellemzõ új típusú emberi szolidaritás elõfeltételeit.

A tudományoknak alapvetõ szerepük volt az euró-
pai modernitás kialakulásában és megformálásában.
Sok mindenhez kapcsolhatjuk az újkor és a modernitás
kezdetét, de igazából az a létformaváltás, amelynek
következtében modernségrõl beszélhetünk, a szó
modern értelmében vett természettudományok kiala-
kulásán alapul. Voltaképpen – mondja Gadamer – a
matematikán alapuló természettudományok jelzik az
újkornak a tulajdonképpeni kezdetét. Ezt nem annyira
egy adott évszámmal lehet behatárolni, mint inkább
„az új tudomány módszereszméjével” kezdõdik.15

Ugyanakkor Gadamer azt is hozzáfûzi, hogy ez a
módszereszmény egy „uniformizált metodika”, amely
nem marad meg a megismerés specifikus keretei kö-
zött, hanem az egzaktság egyetemes kiterjesztését
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szolgáló dogmatizált univerzalitás-eszményként ér-
vényesül. Gadamer arra is felhívja a figyelmet, hogy
nem szabad megállni az egzaktság egyoldalúan uni-
formizált és univerzalizált eszménynél. Hisz egyrészt
arról van szó, hogy „minden tudomány saját »metho-
dos«-szal, rá jellemzõ törvénnyel és a megismerés 
haladásának és mértékének sajátos normájával
rendelkezik”,16 és mindegyik módszertan a maga sa-
játos módján hordozza a visszacsatolást a görög ha-
gyományhoz. Másrészt, éppen ebben mutatkozik
meg, hogy a módszer, a módszeres tudomány lénye-
ge, az episztémé és a phronészisz platóni-arisztotelé-
szi egységéig visszamenõen, a „magunkra pillantás
követelményén” alapul. 

A modern tudományról való gondolkodás során
kulcsfontosságú annak a belátása, hogy a módszer
nem merül ki a kutatott dologra irányuló meg(oda)-
figyelõ pillantásban, nem korlátozódik az objektivitás
eszményének e leszûkített érvényesítésére, mivel a
kutatási szituációhoz szervesen hozzátartozik az átfo-
gó értelemhorizont, amelyben a tudományos tényke-
désünk morális és praktikus perspektívái is megnyíl-
nak, önmagunk felé fordítódnak, felmutatva a min-
denkori emberi valónkra vonatkozó kihatásokat és
következményeket.

5.

Ezen a ponton kapcsolódnak össze a tudományról
eddig mondottak azzal, amit Gadamer is központi
kérdésnek tekint: a szellemtudományok szerepével.
A természettudományokkal szemben a szellemtudo-
mányok hangsúlyozottabban hordozzák a magunkra
pillantás módszertani követelményét. Ez a különbség
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nemcsak abból adódik, hogy a természettudományok
módszertanilag szigorúbban meglapozottak, míg a
szellemtudományok olyan kutatási területeken ér-
dekeltek, ahol csak korlátozottan lehet alkalmazni
természettudományos módszereket, s kevésbé lehet 
érvényesítni az objektivitás és egzaktság igényét. 
A különbség ennél sokkal szervesebb, lényegibb vo-
natkozású, magával a tudományos beállítódás eltérõ,
de egyaránt érvényes módozataival függ össze. Ezt
Gadamer tömören így fogalmazza meg: „ami a termé-
szettudományokban a kísérlet, az a szellemtudomá-
nyok számára a képzés”. A szellemtudományokban az
érdemel figyelmet, ami „szigorú értelemben eleget
tesz a »képzés« követelményének”.17 Ezzel arra utal,
hogy a szellemtudományok sincsenek híjával az isme-
retek verifikálhatósági feltételeinek. Ezt esetükben 
a képzés biztosítja, ami nem „gyengéd tanítói bölcses-
ség”, hanem a mûveltség egy alakzata, amivel az em-
berek és a társadalom rendelkeznek. Ily módon a
szellemtudományok arra is rávilágítanak, hogy a ter-
mészettudományokban alkalmazott empirikus veri-
fikáció a tudományos igazság megalapozásának nem
egyedüli és kizárólagos elve, mivel az mindig is abban
az emberi-kulturális közegben igazolódik ténylege-
sen, amelyben a világunk megformálójává válik.

Gadamer elgondolása egy lényeges következ-
ményhez vezet: mindannak a megfelelõi, ami a termé-
szettudományos kutatások során a laboratóriumban
történik, a szellemtudományos eljárások esetében
igazából bennünk történnek – bennünk mint emberi
egyénekben, és úgy is, mint emberi közösségben,
mint kultúrában, mint emberi létformában. Addig,
amíg a természettudományok eredményei a technika
és a technológia, valamint az általuk megjelenített
univerzalitás révén a természeti és társadalmi kör-
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nyezet átalakításában konkretizálódnak, a szellemtu-
dományok társadalmi-kulturális hozadéka azokban 
a tanulási, mûvelési és mûvelõdési folyamatokban re-
alizálódik, amelyeket az emberi valónkban élünk át,
és amelyeknek a környezõ világunkat formáló hatás-
összefüggéseiben benne élünk. Gadamer rámutat ar-
ra, hogy a természeti törvény felismert és matemati-
kailag leírható szükségszerûsége mellett az emberi lét
körében egy másik szükségszerûség is létezik: „nem
tehetõ meg nem történtté az, ami megtörtént”.18 Ezen
alapul „a múlt specifikus kitüntetettsége”, egy, „a szá-
munkra eltávolíthatatlan és megváltoztathatatlan va-
lóság tapasztalata”, amely éppúgy az emberi létezés
alapját képezi, mint a természeti szükségszerûség.19

A szellemtudomány feladata felismerni és tudatosíta-
ni létünknek ezt az alapját, mivel ezen alapul a törté-
nelmünk, és ez biztosítja, hogy a felgyorsult technikai
fejlõdés elõidézte változások dacára is „megismételhe-
tetlenek és visszavonhatatlanok maradunk”.20

Ezért gondolható úgy, hogy a szellemtudományok
– a konkrétan tudományos elkötelezettségeiken túl-
menõen – a mai Európában is a philosophia perennis
örökösei és továbbéltetõi. Amikor az európai hagyo-
mánykoncentrációról beszélünk, nem feledkezhetünk
meg arról, hogy ebbe olyasmik is beletartoznak, mint
a nyelvi hagyomány által megalapozott világorientá-
ció, a protestáns tradíció és a romantika szelleme 
Németországban, a „moral sciences” Angliában, vagy
a morális-irodalmi tradíció Franciaországban, és így
tovább.21 Bár ezek szellemtudományos horizontban
bontakoznak ki, és a bennünk zajló képzési folyama-
tok formájában realizálódnak, mégis éppolyan lénye-
ges dimenziói az európai hagyománynak, mint a tu-
dományos és technikai forradalmak. Az ily módon 
kialakuló történeti érzék és a hozzá kapcsolódó új tör-
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téneti tudat az európaiságnak ugyancsak meghatározó
komponense. 

A késõ modernitás idõszakában a nemzeti létálla-
pothoz kötõdõ identitásképzõdés egy olyan új tapasz-
talati területként jelentkezik, amely felerõsíti a szel-
lemtudományok aktualitását. Ebben mutatkozik meg
– mondja Gadamer –, hogy a történeti tudatnak her-
meneutikai tudatként kellett, illetve kell kibontakoz-
nia, amely „a távolságtartásra és a belátásra is egyszerre
képes”. Ugyanis a történelem ezáltal nem a tudomány
tárgya lett, „sokkal inkább sorsunk része”.22 A történe-
ti tudat és történeti érzék kiképzõdése tekintetében a
távolságtartásra és a belátásra való képességek egy-
aránt és egymást feltételezõ módon szükségesek. 

A tapasztalatnak mindig két oldala van, egyszerre
irányul kifelé és befelé. Az optimális távolságra nem-
csak azért van szükség, hogy tisztán lássunk, hanem
azért is, hogy helyesen lássuk be azt, ami van. A jól
képzett történeti tudatot nem történelemórákon for-
málják, mint az oktatás és nevelés „tárgyát”, és nem is
a történészi kutatások eredményeként állítják elõ,
még ha ezek hozzá is járulhatnak a képzõdéséhez. Mi-
velhogy a történeti tudatunk a „sorsunk része”, nem
képzõdhet másképp, mint azoknak, a létünk egészét
átfogó hatásösszefüggéseknek a folyamatában, ame-
lyek közepette a magunk cselekvõ, tevékeny módján
mindig is élünk. Ebbe természetesen beletartozik az 
a sokféle tanítási, nevelési eljárás és kulturális kör-
nyezeti hatás is, amelyekbõl az életünk folyamán 
részesülünk.

204



6.

Az elõbbiekhez egy sor olyan gondolatot is hozzá-
fûzhetünk, amelyek a tudomány képességeivel való
visszaélésekre utalnak az európaiság vonatkozásában.
Olyan visszásságokról van szó, amelyek nem annyira
a tudomány mûveléséhez, mint inkább – ahogyan
Gadamer fogalmaz – a tudomány „normatív társadal-
mi alkalmazásmódjához” kapcsolódnak a mai kulturá-
lis és társadalmi feltételek között. Az egyik alapvetõ
félreértés a tudomány határainak a félreismerésébõl
adódik. Gadamer úgy véli, hogy „a tudomány ismeri 
a saját határait”;23 a probléma olyankor merül fel,
amikor a tudományos eljárások olyan tapasztalati te-
rületekre terjesztõdnek ki, amelyeken a tudomány
közvetlenül nem illetékes. Ha a tudós és a technikus
gépeket épít, és a természet erõit aknázza ki az ember
javára, akkor a maga szakterületén mozog. Viszont
amikor úgy véli a tudós vagy a politikus, hogy a tu-
dósnak képesnek kell lennie a társadalom megfor-
málására, akkor már egy félreértésrõl van szó, amely
a tudomány képességeivel való visszaéléshez vezet.
Az ilyenszerû helyzeteken el kell gondolkoznunk. Hi-
szen a társadalom átformálása külsõdlegesen meg-
konstruált stratégiák jegyében, bármennyire észsze-
rûeknek minõsüljenek azok, mindig is kérdéses. Azok
a szabályozásmódok, amelyek a természettudomá-
nyos szemlélet kiterjesztésén alapulnak és a raciona-
lizáció elveit érvényesítik, akár erõszakos úton, akár
manipulatív célzattal, azzal a veszéllyel fenyegetnek,
hogy alkalmazásuk következtében az, amit Arisztote-
lész phroneszisznek nevezett, vagyis a gondolkodá-
sunk természetes okossága és a hozzá tartozó felelõs-
ségérzetünk elgyengül.24
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Számos olyan látszat keletkezhet a szellemtudo-
mányok területén is, amely téves elgondolásokhoz és
ítélésekhez vezet. A társadalomtudományi kutatások-
ban matematikai és statisztikai módszereket alkal-
maznak. Ehhez hozzátevõdik az információk számí-
tógépes tárolása és feldolgozása. Mindezzel együtt
megjelenik egy olyan attitûd, amelyet leginkább a tö-
megember, a „szabályok egzakt követésének a zsenije”
testesít meg.25 Ez a kívülrõl irányított, funkcionárius
embertípus hajlamos a matematikai egzaktság-igényt
az intézményi tevékenységre is átvinni, mechaniku-
san, szabályszerûen hajtva végre az elõírásokat.
Mindezek a társadalmi élet fokozódó kiszámíthatósá-
gának a benyomását keltik – bár korántsem biztos,
hogy ez a realitás. De mint látszat a természetkutatá-
si igények kiterjesztéséhez is hozzájárul, elõsegítve 
a társadalom saját természetének a kikutatására és
kiismerésére irányuló módszeres erõfeszítéseket. És
ugyancsak ennek a kiszámíthatóságnak a jegyében
„számoljuk”, azaz igyekszünk kiszámolni és kiszámí-
tani manapság a jövõt is. 

Látszólag tehát a szellemtudományi kutatásokra
is mindinkább rátelepszik a természettudományos
paradigma. Ez viszont mégsem képes kiiktatni a
Gadamer által történelmi távlatokban felvázolt di-
lemmát: Vajon a tudományos, technikai, ipari elõre-
haladás Európa kulturális artikulációjához és egy 
további kiegyenlítõdéshez vezet, egy standardizált 
világcivilizáció kifejlõdéséhez, amelyben földünk tör-
ténete majd egyfajta racionális világigazgatás ideál-
státuszán nyugszik? Vagy, az elõbbivel ellentétben,
amint ez már a bábeli torony építése óta lényegi is-
mertetõjegye, a történelem történelem marad min-
den katasztrófájával, törésével és differenciált sokré-
tûségével egyetemben? A dilemma – Gadamer sze-
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rint – továbbra is nyitott marad, és igazán nem is 
zárható le.26

7.

Ha a vázolt dilemmából nem is feltétlenül kiveze-
tõ utakat, de továbblépési lehetõségek felé mutató
biztató jeleket éppen a szellemtudományok hordoz-
nak. Gadamer úgy tekint a szellemtudományokra,
mint amelyek a felerõsödõ kulturális tartalmuk ré-
vén, a természettudományok látszólagos növekvõ he-
gemóniájával szemben, a jövõbeli élet nélkülözhetet-
len tényezõjévé válnak. Európa jövõjét nem elég csak
abban a természettudományos horizontban szemlél-
ni, amelyben például kiszámíthatjuk, hogy mennyien
fognak élni a földön száz esztendõ múlva. Sokkal lé-
nyegesebb Európa jövõjének kulturális perspektívá-
ban való szemlélete, s ebben a szellemtudományok 
új aktualitása mutatkozik meg. Ennek igazolására
Gadamer számos tényezõt és folyamatot említ. Min-
denekelõtt Európa jellegzetes nyelvi sokféleségére
utal, ami összefonódik a szellemtudományok tapasz-
talatával. A természettudományokban megszokottá
vált nemzetközi nyelvezethez hasonló közös nyelv ne-
hezen lenne elképzelhetõ a valós európai élettapasz-
talatok közvetítõjeként. Ugyancsak jelentõs szerep
hárulhat a szellemtudományokra az európai egyen-
súlynak a Nyugat felé való eltolódásából adódó prob-
lémák kezelésében, az egyensúly-hiány csökkentésé-
ben, a kiegyenlítõdési folyamatok életre keltésében.
Az átfogó Európa-szemléletnek el kell érnie, hogy
amikor Európára utalunk, ne csak a Nyugatot értsük
rajta. A Nyugat számára nemcsak az Európán kívüli-
ek jelentenek elütõ tapasztalatot, hanem Kelet-Euró-
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pa is. Ez azt jelzi, hogy Európa keleti fele nem vált
minden tekintetben az európai létforma szerves ré-
szévé. Ahhoz, hogy a kelet-európai államok és népek,
a politikai és katonai erejük fontosságán túlmenõen a
történelmük, a szokásaik, az értékeik révén is tényle-
gesen integrálódjanak az európaiságba, nagy szükség
van a szellemtudományok munkálkodására. E téren a
történelemnek, antropológiának, etnológiának, mû-
vészettörténetnek, irodalomtudománynak nemcsak
tudományos kutatásként és ismeretterjesztésként
van pótolhatatlan szerepe, hanem akként, ahogyan
megnyithatják azokat az értelmezési-befogadási hori-
zontokat, amelyek elsajátíthatóként, megélhetõként,
az összeurópai világot építõként tárják fel a kelet-eu-
rópai tapasztalatokat és értékeket.

Átfogóbb értelemben a szellemtudományok új ak-
tualitása leginkább a történeti tudat megújításához
való hozzájárulásuk során mutatkozik meg. Gadamer
tételesen is megfogalmazza: „a szellemtudományok
jövõért játszott szerepe a történeti tudaton alapul”.27

Ebben az összefüggésben nem a múlt felidézésérõl,
újraértelmezésérõl és nem is a jövõ múltnak való va-
lamiféle alárendelésérõl van szó, hanem a tudás hatá-
raihoz való viszony megváltozásáról – egy újabb pa-
radox megfogalmazással élve –, a történetietlenség
történetiségének a belátásáról. 

Gadamer arra is felhívja a figyelmet, hogy mód-
szertani tekintetben az utóbbi ötven évben jól észlel-
hetõ módon kialakulóban van „a természet- és szel-
lemtudományok közötti szolidaritás tudata”.28 A tét 
a különbségek és a határok értelmes – ontológiai és
etikai érvényû – belátása és érvényre juttatása. Ez
nemcsak a két tudománycsoport metodológiájának 
a közeledésében érhetõ tetten, abban, ahogyan a ter-
mészettudományok is felcserélni igyekeznek az addi-
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gi történetietlen tudásszemléletüket a kutatásaik és
eredményeik határainak a belátásával, hanem abban,
ahogyan mindkét tudományterületen megpróbálják
egyre világosabban feltárni és belátni eljárásaik er-
kölcsi és kulturális elõfeltételeit. E szolidaritás jegyé-
ben a tudomány egységesen válhat egy olyan új törté-
nelmi tudat formálójává, amely nem téveszti szem
elõl a tudásunk határait, képes ellenállni a tudást vég-
sõ és befejezett bölcsességnek beállító mindenféle kí-
sértésnek, s azon munkálkodik, hogy hogyan lehet az
egyre hatalmasabbra növekvõ tudástömeget az ember-
ségesség érdekében és védelmében hasznosítani.29

8.

Az Európa-paradoxonnak az említettek mellett
még egy további aspektusa is tetten érhetõ: Európa
saját kereteit és határait mindig túllépve próbál ön-
maga maradni. Abban, hogy manapság egyre többet
gondolkodunk és beszélünk világgazdaságról, világ-
érintkezésrõl, az emberiség civilizációs egységérõl, az
is megmutatkozik, ahogyan a történelem folyamán
képzõdött európai tapasztalatok egyre jobban kiter-
jednek és fontosakká válnak planetáris méretekben
is. Kétségtelenül létezik egy Európa-minta, ami az
Európán kívüli szokásokra, életformákra, kultúrákra
formáló erõként hat, s azok a maguk módján több-ke-
vesebb mértékben követik ezt a mintát, vagy éppen-
séggel eltérnek tõle, de mindenképpen viszonyulnak
hozzá. 

Gadamer felhívja a figyelmet azokra a mai
globalizációs tapasztalatokat megelõzõ és elõkészítõ
múlt századi tendenciákra, amelyek a világszinten
zajló felszíni kiegyenlítõdés és egységesülés látszatait
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idézik elõ. E folyamatokban „az emberi gondolkodás
európai lényegének”30 egy korántsem elhanyagolan-
dó – a gyarmatosítás gyakorlatában mindvégig meg-
mutatkozó – aspektusa ismerhetõ fel: az, hogy amit
önmaga számára értéknek és érvényességnek tekint,
másutt is, a saját világán kívül is mindenütt jelenlevõ-
nek és magától értetõdõnek tekinti. Ehhez nagymér-
tékben hozzásegítik a (természet)tudomány univer-
zálisnak vélt mérési és objektivációs módszerei, az 
általuk megalapozott technika és technológia, s a hoz-
zájuk társuló gazdasági jólét, amely „egy magát im-
manensen igazolni képes teleológiát” hordoz.31

Az utóbbi érvtizedekben azonban egyre több és
erõteljesebb kritika éri ezt a szemlélet- és gondolko-
dásmódot. Az antropológiába és etnológiába vissza-
költözõ szellemtudományi szemlélet már kritikailag
áll hozzá a más kultúrák magától értetõdõ különbözõ-
ségeinek az elvétéséhez. Ez gyakorlati síkra is áttevõ-
dik, azzal kapcsolatos kérdéseket vetve fel, hogy va-
jon a harmadik világ országaiba exportált európai ok-
tatási és nevelési formák megfelelõek-e ténylegesen,
vagy inkább csak az elitek saját kulturális hagyomá-
nyaiktól való elidegenítését szolgálják. Az emberi
gondolkodás európai lényege a harmadik világban is
mind jobban tudatosul kritikailag, de érvényesítési
törekvései meghiúsulnak, mihelyt rafinált (új)gyar-
matosítási eljárásokat vélnek benne felfedezni.32

Napjainkban sokasodó újszerû tapasztalatainak 
a horizontjában mindinkább tévesnek bizonyul az 
elgondolás, miszerint az egységesülésnek és a különb-
ségek kiegyenlítõdési tendenciáinak a kultúrák, a nyel-
vek, a történelmi hagyományok pluralizmusának a fel-
számolásához kell vezetnie. Ennek fordítottja is érvé-
nyesül: a fokozódó civilizációs nivellálódás a különféle
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régióik és embercsoportok sajátos életstílusainak a ki-
bontakoztatása irányában is kifejti az (ellen)hatását.

Manapság a differenciálódás folyamatai az egysé-
gesüléshez hasonló erõteljességgel törnek felszínre.
Azt tapasztaljuk, hogy rejtett különbségek tûnnek fel,
olyan különbségek, amelyek mindig is léteztek, de az
Európai minta egynemûsítõ kiterjesztése elfedte azo-
kat. A globalizáció nivelláló tendenciáival szemben
mindinkább elõtérbe kerülnek különféle regionális és
partikuláris törekvések, és a maguk valóságosságá-
ban kezdenek artikulálódni. „A modern iparvilág em-
bereit fenyegetõ otthontalanság otthonosságot kíván”
– mondja Gadamer.33 Újból felértékelõdnek a nyel-
vek, a hagyományok, az életvilág struktúráinak az új
otthonosságot teremtõ/hordozó közegei. A növekvõ
politikai központosítással, a kiterjedt hatalmi klikkek
befolyásával szemben egyre erõteljesebben lépnek fel
a korlátozó ellenmozgalmak. A nemzetállami szuve-
renitást gyengítõ nagyhatalmi nyomással szemben
aktivizálódnak a különféle kulturális és politikai au-
tonómiát követelõ törekvéseket. Számos jelentõs
múlttal rendelkezõ állam új utakon kezd járni, s létre-
jönnek új államok, melyek a régi utakat próbálják
(újra)járni. Mindezek – Gadamer kifejezésével – „a
jövõért jelentkezõ” tendenciák,34 melyek a maguk
számára igénylik a jövõt, s a jelenhez képest azt más-
sá (másmilyenné) kívánják formálni. 

Ugyanakkor egyre világosabban belátható, hogy e
folyamatok közepette a megváltozó világban Európa
hatalompolitikai szerepe és sok más téren kifejtett
befolyása is egyre csökken. Felmerül tehát a kérdés: 
a jövõre nyíló perspektívában mi lehet Európa szere-
pe, vannak-e még az európai tapasztalatoknak olyan
erõtartalékai, amelyek a jövõt, Európa jövõjét is bele-
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értve, egy új típusú európai szerepvállalást alapozhat-
nak meg?

Az Európa-minta és az emberi gondolkodás euró-
pai lényegének érvényesítésével kapcsolatban felve-
tett utalások egyértelmûen jelzik, hogy ezek hatása
nem merül ki a ma már egyre negatívabb színben fel-
tûnõ terjeszkedési és egynemûsítési folyamatokban.
Az is mind jobban belátható, hogy a felmerülõ nega-
tívumok nem annyira az Európa-minta és gondolko-
dásmód tartalmi elemeit, mint inkább a konkrét tör-
ténelmi és kulturális kontextusban való alkalmazá-
sait minõsítik. Ez viszont korántsem jelenti, hogy a
történelmileg felhalmozott európai tapasztalatok ne
hordoznának a megváltozott körülmények között is
egy jövõt formáló erõteljes potenciált. Gadamer állás-
pontja e tekintetben joggal optimista. Egyrészt rámu-
tat arra, hogy a kortárs folyamatok kontextusában 
újból aktuálissá válnak az európai hagyományt meg-
formáló történelmi tapasztalatok. Az, hogy viszonylag
kis helyen, kis földrajzi területen a legnagyobb alak-
zati sokféleség jellemezte Európát a múltban is, és jel-
lemzi tulajdonképpen ma is, s az ebben érvényre jutó
sok évszázados vallási, etnikai, politikai pluralizmus
hatékony tapasztalati alapul szolgálhat az új folyama-
tok értelmezéséhez és megértéséhez.35 Másrészt vi-
szont Gadamer arra is felhívja a figyelmet, hogy az
Európa-minta mások általi pozitív értelmû követése
nem korlátozódik a leüllepedett európai tapasztala-
tok átvételére, semmiképpen sem merül ki az európa-
iság lemásolására vagy újraalkotására (utánaalkotá-
sára) irányuló törekvésekben. Rossz hermeneutikai
hozzáállásnak minõsülne, ha csak ilyesmire lennénk
tekintettel. 

Európa annak a felmutatása és megértetése révén
szolgálhat mintául pozitív értelemben, illetve nyújt-
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hat követendõ példát számos nem-európai nép, ál-
lam, kultúra jövõjének a megformálása tekintetében,
hogy egy társadalmi és politikai közösség milyen mó-
don válhat képessé a saját erõforrásaira és hagyomá-
nyaira támaszkodva egy emberibb létforma kibonta-
koztatására.36 Az európai tapasztalatok és az európa-
iság a nem-európai közösségek számára egy olyan
idegen eredetet képviselhetnek, amely a hermeneu-
tikai játékba hozása folytán a saját tapasztalataik
megszerzésében és a saját világuk megalkotásában
válhat résztvevõvé. Európa pozitív szerepvállalása a
más népek és kultúrák jövõjének a megalkotásában
nem lehet más, mint az aktív partnerség. Ez egyúttal
Európa jövõjének is a kulcsa.

9.

Az önmagunkra való pillantás és a másik mássá-
gára való türelmes tekintettel levés „az emberiség
kultúréletére vonatkozó pillantás mozgatóerejében”
összpontosul.37 Ez az átfogó erõ vonhatja meg a mai
civilizációs terjeszkedés határait, s ennek horizontjá-
ban továbbra is valóságosnak tûnhet Európa szellemi
egysége. A benne artikulálódó másságok és különbö-
zõségek ennek az erõnek köszönhetõen nem gyengí-
tik, hanem erõsítik ezt az egységet. A szellemtudo-
mányoknak nélkülözhetetlen szerepük van abban,
hogy a kultúrára való tekintettel levést élesítsék és 
a kultúrában rejlõ formáló erõt a jövõre nézve
felszabadítsák.38 Hiszen bármennyire is úgy gondol-
kozzunk és értekezzünk Európáról, mint társadalmi,
gazdasági, politikai realitásról, Európa alapmegha-
tározottsága, miszerint a vallás, filozófia, tudomány,
mûvészet differenciált létmódja az európaiság meg-

213



formálója, s az európaiság középpontjában a tudo-
mány áll, ma is érvényes. Mint ilyen, Európa „a kul-
túrák versengése és feljövetele során megélt tradíciók
lényegi sajátosságait fogja össze”.39

Ily módon a szellemtudományok egy régi-új pers-
pektívát nyitnak meg számunkra: arra ösztönöznek,
hogy az európai létünknek a lényegét a kultúra felõl
próbáljuk megérteni. Szellemtudományi nézõpontból
mindinkább érvényesnek tûnik a már hivatkozott
Enno Rudolph megállapítása: egy kulturált Európa lé-
tezése a feltétele egy politikai Európa létezésének.40

A mai helyzetünk konkrét tapasztalatai igazolni lát-
szanak ezt az elõfeltevést. A gondolatmenetünk elején
tett megállapításunk, miszerint új, eddig szokatlan
tapasztalatokra teszünk szert, de hiányzik az átfogó
értelemhorizont, amelyben értelmezhetjük ezeket,
voltaképpen egy gyakorlati elégtelenség irányából
merül fel: európai szinten hiányzik egy megfelelõ po-
litikai menedzsment a kialakuló új, provokatív hely-
zetek és jelenségek (mint például a migráns válság)
kezelésére. De egy ilyen politikai menedzsmentnek
kulturális elõfeltételei vannak, és kialakításához kul-
turális elõkészületek szükségesek. Elsõsorban ezek 
a kulturális elõkészületek hiányoznak, mivel egy hiá-
nyos önreflexió következtében nem történtek meg, és
ma sem akarnak megtörténni. Szintén e hiányos ön-
reflexió jegyében válik kérdésessé, hogy a mai Euró-
pa meg tudja-e magát határozni egyértelmûen vagy
sem az Európán túli Kelet felé, vagy a világ más ré-
szei, régiói felé?

Hogyan tekinthetünk magunkra a mai élethelyze-
tekben? Elégséges-e, ha a pillanatnyi politikai lépések
és azonnali megoldások irányából tekint önmagára
Európa, avagy egyre sürgetõbbé válik egy jövõre nyí-
ló átfogó kulturális perspektíva megnyitása? Egy
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ilyen, a hiányos európai önreflexiót tudatosító kérdés
feltevése annál is inkább jövõbe vágó, mivel ugyan-
csak Európában alkották meg azokat az elõfeltevése-
ket és elveket is – az egység és a különbözõség, a kul-
turális egynemûség és sokféleség metafizikai elveit és
erkölcsi törvényeit –, amelyek alapul szolgál(hat)nak
az effajta önreflexiónak.

Ezért Európa számára önmaga mélységes félreér-
tését jelentené, ha a mai Európa önnön európai iden-
titásának a fenyegetettségeként fogná fel az új helyze-
tekben felmerülõ kulturális különbségek tapasztala-
tát. Mindazok a politikai törekvések és eljárások,
amelyek nem tudnak, vagy a pillanatnyi eredmények
érdekében nem akarnak kilépni a reflektálatlan elõí-
téletek szorításából, nagyon is kérdésesek Európa 
jövõje vonatkozásában.

Egy ilyen megközelítési mód a tolerancia kérdését
is újszerû megvilágításba helyezi. Gadamer óva int a
tolerancia félreértésétõl. A tolerancia igénye és érvé-
nyesítése nem feltételezi az önfeladást és a saját érté-
kekrõl való lemondást. A másik iránt oly módon gyako-
rolt türelem, hogy közben lemondunk a saját lénye-
günkrõl, „igen elterjedt tévedés”,41 amelynek semmiféle
alapja sincs az európai hagyományban. A tolerancia
gyakorlata „töredelmes módon” alakult ki a keresztény
Európában, s úgy tûnik, hogy ez egy hosszas elõ(fel)ké-
szülési folyamatot jelent az emberiségre váró egyik leg-
nagyobb jövõbeli feladat megoldására. A tolerancia 
lényege szerint erõt feltételez, az önmagunkban, a saját
feladhatatlan létünkben való bizonyosság erejét, mivel
csak ez tehet képessé a másik másságát elfogadó és
megtûrõ, az azzal együtt élni tudó toleranciára.42 A sa-
ját léthelyzetünkre irányuló tisztánlátás hiányában, 
az ebbõl fakadó gyengeség állapotában igazából nem
lehet másokkal szemben sem toleránsnak lenni. 
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A belsõ erõsségen alapuló tolerancia megértetése
és az európai hagyománytörténésbe ágyazódó felté-
teleinek a feltárása egy újabb kihívást jelent a szel-
lemtudományok számára, mivel ezáltal hozzájárul-
hatnak az Európa jövõje tekintetében mérvadó új
szolidaritás életre keltéséhez.

10.

Feloldhatóak-e a különféle arculatait felénk fordí-
tó Európa-paradoxon?

Válaszképpen hadd utaljunk egy hozzánk nagyon
messzirõl érkezõ példára. Az Iliász elején Akhilleusz
Agamemnónra kardot ránt, de Agamemnón mögött
hirtelen Athéné arca bukkan fel, s az utolsó pillanat-
ban Akhilleusz visszanyeri önuralmát és visszadugja
a kardot a hüvelyébe. 

„Itt egy kettõs cselekmény játszódik le – mondja
Gadamer –: egyrészt ott van Athéné, aki vissza-
tartja Akhilleuszt, másrészt ott van Akhilleusz, aki
önmagát tartja vissza. A szerzõ az istenihez nyúl
ugyan vissza, de a saját bensõ is szerepet játszik,
amit még természetesen nem neveznek meg
ilyenképpen, de mégis jelen van, és képes monda-
ni nekünk valamit Homérosz sorain keresztül. Ez
az egy példa elegendõ, hogy a költészet nagyságát
megvilágítsa, valamint azt a tényt is, a nagy idõbe-
li távolság ellenére még mindig felismerjük ma-
gunkat a világnak egy olyan nézetében, amelyet az
olümposzi istenek nyújtanak, vagy amelyet az is-
teneknek Hésziodosz által leírt ellenségeskedése
tár elénk”.43
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Ily módon mutatkozik meg az európai létformá-
nak minden olyan kultúrától eltérõ alapvonása, ame-
lyek képesek az emberi létet a totális alávetettség és 
a végsõ kiszolgáltatottságban való beteljesülés állapo-
tába hozni. Minden olyasmi, ami az európai ember
életében az emberrel történik, sohasem csak a felsõbb
hatalmak és a külsõ erõk kényszerítõ/sorsszerû hatá-
sára történik. Maga az ember is részt vesz minden
ilyen történésben, úgy is, mint a belsõ erõ és képesség,
amelyet önmagából kibontakoztat, s úgy is, ahogyan 
az õ emberi módján megéli ezt a történést; egyszerre
résztvevõ és részesülõ a vele történõ történésben. 
E nélkül a kétarcú, de egylényegû emberi attitûd nél-
kül nemcsak az antik kultúra felvirágzása nem történt
volna meg, de nem lenne keresztény vallás sem, sem
modern tudomány, sem európai mûvészet, sem maga
Európa a sokféleségeiben testet öltõ egységében. 
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Lehet-e az etika „alkalmazott”?

1.

Az „alkalmazott etika” különleges szókapcsolat.
Persze a reflektálatlan, bejáratott használat során ál-
talában nem tûnik fel e megnevezés különlegessége.
Ahhoz el kell gondolkodunk rajta.

Valójában mi is az, amin itt érdemes elgondol-
kodni? Hisz úgy tûnik, hogy külön-külön az egyes ki-
fejezéseket értjük, legalábbis érteni véljük. Ha azt
mondjuk, „etika”, nagyjából tudjuk, hogy mirõl van
szó. Legfennebb az okozhat némi nehézséget, hogy a
szakirodalomban egyaránt találkozunk a „morálfilo-
zófia” és az „etika” kifejezésekkel, s néha átfedéseket,
összemosódásokat észlelünk a jelentéstartalmukban.
Valamelyes filozófiai jártasság birtokában azonban
nem okoz nehézséget a különbség felismerése az er-
kölcsi jelenségre, az egyes ember erkölcsiségére, vala-
mely emberi közösség erkölcsi állapotára vonatkozó
morálfilozófiai elmélkedés és az etikának nevezett fi-
lozófiai erkölcstan között. Ez utóbbi esetében a szer-
zõ (a gondolkodó, a filozófus) arra vállalkozik, hogy
bizonyos elõfeltevésekbõl, általános (filozófiai) elvek-
bõl kiindulva levezesse a jócselekedet lényegét, a jó
szükségességét, s lehetõleg rámutasson arra, hogy
hogyan lehet eljutni a jócselekedet gyakorlásához. 

Mindez elsõ látásra kézenfekvõnek tûnik, s mégis
– ha belegondolunk – hamar kiderül, hogy éppen eb-
ben rejlik a probléma gyökere. Mire vállalkozik volta-
képpen a gondolkodó, amikor egy etikai rendszer ki-
dolgozása mellett dönt? Biztos tudása van arról, hogy
mi a jó és hogyan kell azt cselekedni, s ezt a tudását
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akarja velünk is megosztani? Vagy inkább minket
akar rávenni arra, hogy keressük a jócselekedet lehe-
tõségeit, s ehhez szolgál tanácsokkal, avagy éppen re-
cepttel? Vagy éppenséggel elõírásszerû kötelessé-
günkké kívánja tenni, hogy cselekedjük a jót? Egyál-
talán mivel találkozunk, amikor etikai mû olvasásába
fogunk: elméleti kijelentések rendszerével? a maga-
tartásunkat, viselkedésünket szabályozni hivatott
elõírásokkal? intõ figyelmeztetésekkel, felhívásokkal,
parancsokkal? Vagy a közös gondolkodás egy felkí-
nált lehetõségével, amely egyszerre alkalom is arra,
hogy mi magunk is eltöprengjünk a jó lehetõségfelté-
telein és mibenlétén, oly módon hogy ezzel együtt a
saját tapasztalatainkkal is számot vessünk, s a tuda-
tunkba idézzük, hogy hogyan is cselekszünk, és egyál-
talán mi történik velünk? Még további kérdésként je-
lentkezik az is, hogy hogyan viszonyul egymáshoz egy
ilyen alkotásban, valamint vele kapcsolatban a leírás
és az elõírás, a reflexivitás és a normativitás, az elmé-
let és a gyakorlat, az elv és a cselekvés?

A probléma, amely szinte észrevétlenül, de annál
erõteljesebb aktivitással húzódik meg ezekben a kér-
désekben, éppen az alkalmazás problémája.

Abban általában egyetértenek az etika kérdéseibe
beavatottak, hogy az etikai kérdések valamilyen kap-
csolatban állnak a gyakorlattal. De arra vonatkozólag
már kevésbé mutatkozik egyetértés, hogy milyen ter-
mészetû ez a kapcsolat. Az elõbb említett kérdések
meglehetõsen ellentétes perspektívák lehetõségeit
hordozzák magukban. Egyfelõl lehetõvé teszik annak
az elgondolását, hogy az etika kétségtelenül gyakorlati.
A gyakorlati cselekvésbõl, az ebben szerzett tapaszta-
latból leszûrhetõ gyakorlati tudás rendszere. Másfelõl
viszont az etikától mint tudástól elvárható bizonyos
fokú általánosság s az ezzel járó teoretikusság. Vizs-
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gáljuk meg külön-külön is ezt a két, szembenállónak
tûnõ lehetõséget, s egyúttal azt is, hogy hogy állunk az
alkalmazás problémájával az egyik esetben és a má-
sikban.

2.

Az elsõ elgondolási lehetõség kétségtelenül Arisz-
totelésztõl eredeztethetõ. Õ az, aki világos érvelés
alapján igyekszik elkülöníteni egymástól a tudományt
és a tapasztalatot. A tapasztalat „az egyes esetekre vo-
natkozó tudás”, a tudomány pedig „az általánosra
vonatkozik”.1 A gyakorlati cselekvést az egyes embe-
rek végzik konkrét körülmények között. Amennyiben
az etika a gyakorlati cselekvéssel kapcsolatos, nem 
sorolható egyértelmûen az általánosra vonatkozó tu-
domány körébe, mivel teljes mértékben sohasem vá-
lasztható le az egyes ember konkrét tapasztalatáról.
Továbbá, „a tapasztalat emberei [...] tudják a micso-
dát, de nem tudják a miértet”, az elméleti tudósok pe-
dig „a miértnek és az oknak az ismerõi”.2 Az elméleti
tudomány közelebb áll „az elsõ okokra és alapel-
vekre”3 vonatkozó bölcsességhez – vagyis a metafizi-
kához –, mint a gyakorlati tudás, mivel „a tudós tudja
az okot, a gyakorlati ember meg nem”.4

Arisztotelész arra is ráirányítja a figyelmet, hogy
az (elméleti) tudás biztos ismérve abban mutatkozik
meg, hogy lehet-e az adott tudást tanítani? Az elmé-
leti tudás birtokában az ember tud tanítani, a tapasz-
talat birtokában meg nem. A gyakorlati tudás köré-
ben is van egy olyan terület, a mesterségbeli tudás,
amely a tudományhoz hasonlóan tanítható, „s ezért
tartjuk inkább tudománynak a mesterséget, mint a
tapasztalatot” – mondja Arisztotelész.5
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Az arisztotelészi érvelés birtokában akár úgy is
feltehetjük a címben foglaltatott kérdést, hogy lehet-
e az erkölcsi tudást tanítani? Vagy úgy, hogy van-e a
jócselekedetnek mestere, s átadható-e a jócselekedet
mesterségbeli tudása, kiképezhetõ-e valaki a jó (szak-
szerû) gyakorlására? Ugyanis ha az etika alkalmazha-
tó, akkor taníthatónak is kell lennie. A mesterségre és
a tanításra való arisztotelészi utalás csak felerõsíti és
kidomborítja az elméleti tudásnak azt a sajátosságát,
hogy a tudás rendszere és a tudás tárgya ebben az
esetben világosan elkülönül egymástól, s a tudás
önálló rendszerként tanítható, illetve gyakorlati hely-
zetekben felhasználható. Ennélfogva az elméleti tu-
dás esetében az alkalmazás, akárcsak a tanítás, a tu-
dás már egy készen álló rendszerének a felhasználá-
sával kapcsolatos. A mesterségek terén a gyakorlati
tudás esetében is hasonlóan alakul a helyzet, azzal a
különbséggel, hogy itt a tanítás nem annyira egy tu-
dásrendszer átadására, hanem egy gyakorlati jártas-
ság vagy képesség kiképezésére irányul, s ez a kép-
zettség a gyakorlati cselekvés tárgyától különül el,
melynek kivitelezésében már, mint elõzetesen meglé-
võ képesség – az elméleti tudás alkalmazásához ha-
sonlóan – alkalmazható, felhasználható.

Arisztotelész még egy másik irányból is megköze-
líti a kérdést. A gyakorlati tevékenység nem csupán
csak valaminek a létrehozására, vagyis egy rajta kí-
vüli cél megvalósítására irányul – mint a mesterségek
esetében –, hanem olyan cselekvéseket is magában
foglal, melyeket magáért a cselekvésért, azaz öncélú-
an végzünk.6 Amikor egy dolgot elõállítunk, a tevé-
kenység tárgya leválasztható a tevékenységrõl mint
létrehozásról. Amikor viszont jót cselekszünk, a jó
nem választható le a cselekvés elkülöníthetõ tárgya-
ként magáról a cselekvésrõl. A végrehajtott cselekvés
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maga a jó. A létrehozás és a cselekvés közti különbség
abban is megmutatkozik, hogy – bár mindkettõt
egyénileg tevékenykedve végezzük – a létrehozás ese-
tében elõzetesen elsajátított szabályokat követünk és
mûveleteket végzünk, a cselekvés esetében viszont
nincsenek ilyenek. A mesterségnek „van kiválósága”,7

mivel azt lehet egy meghatározott képzettségnek meg-
felelõen végezni, a cselekvés esetében viszont nincs
egy ilyen elõzetesen rögzíthetõ általános mérce. De ez
mégsem jelenti azt, hogy a cselekvés ne társulna sem-
miféle tudattal vagy lelki beállítódással. Ezzel kapcso-
latban emeli ki Arisztotelész az „okosság” (a phroné-
szisz) szerepét. Az okosság – mondja – „gondolkodás-
sal párosult cselekvõ, igaz lelki alkat, mely arra irányul,
ami az embernek jó vagy rossz”.8 Az okosság tehát
olyasmi, ami a gondolkodással s az általa feltárt igaz-
sággal is társul, tehát az elméleti tudásra jellemzõ ál-
talánosság jegyeivel is rendelkezik egy bizonyos érte-
lemben, de ugyanakkor a konkrét helyzetben történõ
egyéni átélésben dõl el, hogy megvan-e ténylegesen
vagy nincs meg, mûködik-e vagy sem. Úgy tudás, hogy
tapasztalat is egyben. Mint tudás az egyéni tapaszta-
latban gyökerezik, és leválaszthatatlan róla, mint ta-
pasztalat túlnyúlik az egyéni élethelyzet konkrétumán
a tudás általánossága irányába. 

3.

A kiinduló kérdésünkhöz visszatérve, ebben a
perspektívában már nyilvánvalóan belátható, hogy a
jócselekedet nem valami olyasmi, amit egy elõzetesen
meglévõ tudás alkalmazásaként lehetne gyakorolni.
Tehát magának az erkölcsi tettnek a valós természete
irányából válik kérdésessé minden olyan etika, amely
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készenálló elméletként tarthatna igényt valamiféle 
alkalmazásra.

Ám mégsem zárható ki teljesen az ilyen értelem-
ben vett alkalmazott etika iránti igény létjogosultsága.
Hiszen éppen az arisztotelészi phronészisz alapter-
mészete igazolja azt, hogy bizonyos értelemben még-
is érvényesül egy általános tudás abban, ahogyan jót
cselekszünk. Amennyiben ilyesmirõl szó lehet, annyi-
ban az elméleti etika létjogosultsága is szóba jöhet,
semmiképpen sem kerülhetõ meg. Ezt a lehetõséget
aknázza ki a (logikai) pozitivizmus akkor, amikor
megkísérli az etikát is bevonni a maga empirikus
verifikációra alapozott ismeretelméleti rendszerébe.
Ezt jól példázza Moritz Schlick álláspontja az etika
kérdéseivel kapcsolatban, az a mód, ahogyan besorol-
ni igyekszik az etikát az igazságot kutató tudományok
sorába. Schlick úgy véli, hogy „az etika kérdései is
tisztán elméleti problémák”, s az etikusok arra töre-
kednek, hogy megtalálják azok helyes megoldásait.9

Az etikának nincs más célja, mint tárgyának a megis-
merése, ezzel kapcsolatban az igazság feltárása.
Amennyiben az etika (egyik) lehetséges tárgya az er-
kölcsi jó kérdése, az etikának azzal kell foglalkoznia,
hogy definiálja az erkölcsi jó fogalmát, s abban az
esetben, ha ez mégis difiniálhatatlannak bizonyulna,
pontosan meg kell tudni adnia „azokat a körülménye-
ket, amelyek között a »jó« szót használjuk”.10 De az
etikának semmi esetre sem az a feladata, hogy csinálja
a jót, sem abban az értelemben, hogy gondoskodjék a
jó gyakorlati megvalósulásáról, sem pedig abban,
hogy deklarálja, hogy mi kellene legyen a „jó”.11

Schlick elkülöníti az etika céljától az etikával való fog-
lalkozás célját. Az etikával való foglalkozásnak lehet
gyakorlati célja, amennyiben valaki azért tanulmá-
nyozza az etikai kérdéseket, „hogy a kapott eredmé-
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nyeket az életben és a saját tevékenységében felhasz-
nálja”. De Schlick azt is hangsúlyozza, hogy az elmé-
leti etika problémáival kapcsolatos megoldások gya-
korlati alkalmazása, amennyiben ez lehetséges, „nem
tartozik az etika területére”.12

Különös paradoxonra bukkanunk ily módon az
alkalmazott etika problémájával kapcsolatban. Az eti-
ka pozitivista szemléletû megközelítése egyrészt úgy
látja, hogy az elméleti etikai igazságok felhasználha-
tók gyakorlati életproblémák megoldására. Az etika
tehát alkalmazható, s ez az alkalmazás a megismerési
eszközökkel feltárt kész igazság átvitelét jelenti gya-
korlati problémákra. Másrészt viszont úgy véli, hogy
az etikai igazságok alkalmazásának a problémája már
nem az etika problémája. Tehát ha lehetséges alkal-
mazott etika, az csak olyasmiként valósulhat meg,
ami kívül van magán az etikán. Más szóval: az etika
alkalmazásának problémája már nem etikai (nem az
etikán belüli) probléma.

Márpedig az összes elõbbi kérdésünket a problé-
ma lényege irányából motiváló kérdésként merül fel
az, hogy vajon etikai kérdés-e az etika alkalmazásá-
nak a kérdése. Ehhez viszont meg kell vizsgálnunk
magát az etika alkalmazásának a problémáját.
Ugyanis úgy tûnik, hogy ez ideig egy olyan alkalmazás
fogalommal operáltunk, amely lényegében össze-
egyeztethetetlen az etikával. Ezt az alkalmazás fogal-
mat a technika és a technológia területérõl vettük,
ahol valóban egy elõzetesen elõállított elméleti tudás
gyakorlati felhasználása történik. Az etikát viszont
Arisztotelész nyomán éppenséggel elkülönítettük az
ilyenfajta technétõl. A kérdés viszont úgy tevõdik fel,
hogy ezáltal vajon elkülönítõdik-e az etika magától 
az alkalmazástól. Más szóval: vajon, ha fenntartjuk az
etika alkalmazhatóságának a gondolatát (s ezzel az al-
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kalmazott etika lehetõségét), azt sugalljuk-e, hogy az
etikának óhatatlanul a jócselekedetek elõállításaként
mûködtetett technikává és technológiává kell válnia?
Vagy pedig inkább az a helyzet, hogy az etika és az al-
kalmazás problémaköre másféleképpen vonatkozta-
tódik egymásra, azaz az etika alkalmazásának kérdé-
se nem a technika és a technológia körébe vágó kér-
dés. Ez esetben viszont azzal a kérdéssel is szemben
találjuk magunkat, hogy mihez kezdjünk a sokféle er-
kölcsi kódexszel és deontológiával.

4.

Ha abból a hipotézisbõl indulunk ki, hogy az etika
esetében az alkalmazás kérdése nem technikai kér-
dés, azaz nem kívülrõl, külsõdlegesen vonatkoztató-
dik az etikára, akkor kíséreljük meg az etikán belüli
kérdésként megvizsgálni, olyanként, ami organikus,
lényegi kapcsolatban áll magával az erkölcsi cselek-
véssel. Az erkölcsi cselekvésnek és az alkalmazásnak
ilyen szerves, belsõ kapcsolatára irányítja rá a figyel-
münket a filozófiai hermeneutika kontextusában
Hans-Georg Gadamer akkor, amikor az alkalmazás-
nak az értelmezéssel és a megértéssel való tényleges
kapcsolatának a feltárására összpontosít.

Gadamer Arisztotelész phronészisz-koncepcióját
továbbgondolva bontakoztatja ki az erkölcsi tudás
problémakörét. Abból indul ki, hogy az erkölcsi jelen-
ség lényegi jellemzõihez tartozik, „hogy a cselekvõnek
magának kell tudnia és döntenie, s ettõl a feladattól
semmiképp sem tud megszabadulni”.13 Itt nem arról
van szó, hogy az általánosságban megtanultakat tud-
ja alkalmazni egy konkrét szituációban, hanem az
egész okoskodása arra megy ki, hogy „a konkrét szitu-
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ációban a helyeset válassza, tehát azt, ami helyes,
konkrétan belelássa a szituációba, és megragadja
benne”.14 Itt tehát éppen az alkalmazás fogalma az,
ami problematikussá válik. Mert ténylegesen csak
olyasmit tudunk alkalmazni – mondja Gadamer –,
„aminek már elõzõleg önmagáért birtokában va-
gyunk”. De az erkölcsi okoskodás esetében éppen ar-
ról van szó, hogy azt, hogy mi a helyes, nem lehet tel-
jesen meghatározni attól a szituációtól függetlenül,
amely a helyeset követeli tõlünk. Az erkölcsi tudásnak
nem lehetünk „önmagáért birtokában oly módon,
hogy már megvan, s azután a konkrét szituációra
alkalmazzuk”.15 Az, hogy mi a helyzet, látszólag álta-
lános értelemben van meghatározva, de ténylegesen a
megélt, valós szituáció konkrétságában érvényesül,
ebben válik igazán tudássá. Ezért nem sajátítható el
tanulás útján, mivel nem is létezik a konkrét cselek-
vést megelõzõen tényleges tudásként. Az erkölcsi tu-
dás tehát olyan tudás, amely magában a cselekvés-
ben, a konkrét cselekvési szituációra való alkalmazá-
sa folyamatában formálódik és teljesedik ki tényleges
tudásként. Az erkölcsi követelmény általános tudása
és a konkrét szituáció sajátos (egyedi) tapasztalata
éppen az alkalmazás, a helyzet közvetlenségében való
felhasználás folyamatában szervesül és teljesedik ki
szétbonthatatlan egységgé. A tudás általánossága és a
tapasztalat konkrét egyedisége között olyannyira el-
mosódik a határ, hogy – Gadamer szavaival – „itt
nincs is értelme annak, hogy különbséget tegyünk a
tudás és a tapasztalat között”.16 Hasonlóképpen felol-
dódik a határ a cselekvési szituáció és annak tudato-
sítása, az erkölcsi cselekvés és az erkölcsi tudat kö-
zött. Az erkölcsi tudás, mint éppen a cselekvés meg-
valósításában formálódó tudás voltaképpen magának
a cselekvésnek az „ön-tudása”, s mint ilyen, a min-
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denkori cselekvés szerves része, leválaszthatatlan ró-
la, és csakis „a mindenkori teszi teljessé”.17 Ily módon
Gadamer érvelése alapján fény derül az erkölcsi cse-
lekvés és az alkalmazás valóságos kapcsolatára: tény-
legesen beláthatóvá válik, hogy nem külsõdlegesen
viszonyulnak egymáshoz, mivel az erkölcsi cselekvés
létmódja éppen az alkalmazás.

Az erkölcsi cselekvés és az alkalmazás egymáshoz
tartozásának a nézõpontjából most már egyenesen az
a kérdés tevõdik fel, hogy mi maga az etika. Úgy tû-
nik, Arisztotelész elégséges érvet szolgáltat annak
alátámasztására, hogy az etika nem lehet tisztán me-
tafizika, mivel soha nem emelkedhet az elvek és okok
olyan általánossági szintjére, amely teljesen elszakad-
na a konkrét cselekvési szituáció tapasztalati hori-
zontjától. De az etika nem állapodhat meg csupán az
ismétlõdés és az emlékezés útján életbölcsességgé
szervezõdött egyéni tapasztalat szintjén sem, mivel az
általános elvek és okok metafizikai horizontjában fel-
merülõ helyességi követelményekre is tekintettel kell
lennie.

Az etika tehát nem lehet tisztán csak teoretikus,
de éppúgy nem lehet tisztán csak tapasztalati sem.
Ebben a vonatkozásban mindenképpen megfontolan-
dó Gadamer megállapítása: 

„Az ember erkölcsisége abban különbözik lénye-
gileg a természettõl, hogy benne nem egyszerûen
képességek vagy erõk mûködnek, hanem az em-
ber csak tettei és viselkedésének módja révén vá-
lik olyanná, mint aki így keletkezve, azaz: így lé-
tezve, meghatározott módon viselkedik.”18

Nem egy kész etikai rendszer, annak teoretikus és
technikai ható- és hajtóerõi révén válik az ember er-

229



kölcsi lénnyé, nem ennek alkalmazásaként visz végbe
erkölcsi cselekedeteket. De abban, ahogy az emberek
meghatározott módon viselkednek és cselekednek,
mindig is egy etika érvényesül. Egy szisztematikus
etika megalkotása is csak azon az alapon válik egyál-
talán lehetségessé, hogy az emberek, célokat és érde-
keket követve, eszközöket felhasználva konkrét élet-
helyzetekben tevékenykednek, erkölcsileg is csele-
kednek. Az éppen folyamatban levõ erkölcsi cselekvés
képes önmagára ismerni egy etikában. Mégpedig egy
olyan etikában, amely éppen azokban a konkrét 
cselekvési szituációkban szerzett mindenkori tapasz-
talatok – s az általuk megvalósuló erkölcsi cselekvés
ön-tudása – révén teljesedik ki, amelyekben az alkal-
mazása történik. 

A mindenkori alkalmazásban levés az etika való-
ságos létmódja. Ott, ahol az erkölcsi cselekvés lehe-
tetlenné válik, a magukat alkalmazott etikainak vélõ
erõfeszítések is hiábavalóknak bizonyulnak.

Ha van az etikának önnön alkalmazásával szem-
ben támasztható morális problémája, akkor éppen ez
lehet az.
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