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ELŐSZÓ

Tisztelettel és köszönettel
ajánlom e könyvet Gáli Ernőnek
Előző, a többiek előtt érkező szó. Mit mond
hatna azokról, amelyeket nem maga mögött
hagyott, mégis bejelent? Szokványos körülmé
nyek között egy tanulmánygyűjtemény - fő
ként ha a tanulmányok folyóiratokban már
megjelentek - összefogja az írásoknak azokat a
tendenciáit, amelyek túlmutatnak a megírás
pillanatán. Van tehát benne valami gazság, mert
először is azt a látszatot kelti, hogy bár fontos
nak érzett, de azért már meghaladott dolgokról
esik szó, amelyekkel a szerzőt csak múltjának
elemeiként lehet azonosítani. Másodszor pedig,
hogy a kiadás gesztusa egy olyan útszakaszt
határol be, amely - tőle függetlenül - épp most
válik meghaladottá.
Az én esetem más. Úgy gondolom, ha egy
negyvenedik életévén túljutott szerző mutatko
zik be első kötetével, akkor már a múltjának, de
szellemi arculata perspektíváinak is körvonala
zódniuk kell. Ez az a szempont, amely szerint
az írások kiválogatása megtörtént.
A tartalomjegyzékre vetett első pillantás azt
a benyomást kelti, hogy az írások két csoportra
tagolódnak: egy ún. filozófiatörténeti és egy a
titok kérdésével foglalkozó részre. Ezt a látsza
tot kellene ellensúlyoznia a kötet címének és
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alcímének. Hiszen az írások között több olyan
kapcsolat is van, amely szinte mindegyiküket
egybeköti. A legtöbbikére maga az olvasó is
ráakad. Ha tehát itt némelyiküket mégis felvá
zolom, akkor ezt csak azért teszem, hogy így a
számomra legfontosabbakat kihangsúlyozzam.
Ezek között is legelőször a kísérletek módszer
tani orientációját, illetve módszertani tuda
tosságra való törekvését említeném. Aláhúzom,
hogy filozófiai módszertanról és nem képle
tekbe merevedett "episztemológiai metodológi
áról" van szó.
Ez a törekvés több-kevesebb propedeutikai
éllel az írások mindegyikéből előbukkan. Mind
végig úgy találtam ugyanis, hogy a hazai ma
gyar filozófiából - néhány olyan kivételt leszá
mítva, mint például Tamás Gáspár Miklós Descartes-tanulmánya - ez a vonatkozás, elég sú
lyos következményektől terhesen, szinte tel
jesen hiányzik.
Hallgatólagosan is alaphangulata ezeknek az
írásoknak a határokba, a zártságba ütközés
tapasztalata, a mai filozófia hallgatásba és
csendbe fordulásának, gyakori elszigetelődésé
nek, vergődéseinek és kitörési kísérleteinek a
lereagálása. A Kant-, Simmel-, Jaspers-, Heidegger-vonulat, de Lukács szellemi-erkölcsi
sorsa is idetartozik. És idetartozik úgyszintén a
titok is, amelynek munkájával évtizedek min
dennapjaiban annyira nyers formákban talál
koztunk, hogy megvizsgálása az emancipáció
kikerülhetetlen erkölcsi-szellemi feladatává lett.
Csakhogy időközben a munka olyan távlatokra
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szélesült, amelyek arra kényszerítenek, hogy
közelebbi alapterveimet is ehhez a témához
kössem.
A megvizsgált gondolkodók legtöbbje ma
már klasszikusnak számít. A hazai magyar
nyelvű filozófiának és filozófiaoktatásnak a
klasszikusokkal szembeni magatartását álta
lában az jellemezte, hogy eltanácsoltak tőlük.
Éspedig egy hatásaiban már-már tragikomikumba forduló, etnográfia ízű és irodalom
központú népszolgálat nevében. Egy-egy évfor
duló, illetve zsurnalisztikái aktualitás jegyében
persze olykor-olykor rendeztek újraeltemetéseket. Megélénkülő filozófiai életünkben azon
ban - meggyőződésem szerint - gyökeresen
szakítanunk kell ezzel a gyakorlattal, és a
filozófiai munkát meg az oktatást - éppen
modernségük érdekében - a klasszikusok
tanulmányozására, a hiteles filozófiai gondolat
erejére kell alapozni.
Néhány szót kell ejtenem az írások
keletkezéséről. Kanttal való találkozásom nyo
matékos élményei egyetemi éveimből erednek.
Már akkor, 1974r-75-ben kialakultak az itt
közzétett Kant-értelmezés főbb fogalmi alapjai.
Államvizsga-dolgozatomat is egy Kant-Wittgenstein párhuzamból szerettem volna megírni.
Ez akkor nem számított aktuális dolognak, és
így kerültem - elodázásként - Lukács gondo
latainak a közelébe. De ki kell jelentenem, hogy
Lukácsban akkor reális lehetőségek érvénye
sítésének alkalmas forrását és védőpajzsát is
láttam. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az itt
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közölt Lukács-kép eredmény, és így más, mint
az, amit arra a korszakra nézve fel akarok
vállalni. Szinte a csodával határos, hogy másfél
hónappal az 1989-es decemberi események eló'tt
megjelenhetett.
Jaspers kezdetben a kanti filozófia egyik
lehetőségeként foglalkoztatott, míg Heidegger
írásai a hetvenes évek végétói szinte állandó
háttérolvasmányaim, Simmellel pedig a titok
kérdésén dolgozva - már eléggé előrehaladott
fázisban - kerültem igazán kapcsolatba.
A titok kérdéséhez a nyolcvanas évek elején
kezdtem közeledni. Eleinte a probléma szinte
érintetlennek, de égetően fontosnak mutat
kozott. Teljesen egyedül, elzárkózva dolgoztam
rajta. Simmel és Pierre Boutang írásaihoz már
egy nagy vonalaiban kész, bár részleteiben né
hányszor átfogalmazott titokkép birtokában ju
tottam. Az itt újraközölt tanulmány a titok kate
goriális szerkezetéről, a problematikát körbefogottan megragadó utolsó megfogalmazás 1984ból származik. A többi írás anyaga az ezt kö
vető és ma is folyamatos munkában állt össze.
Ennek során körvonalazódott bennem egyre
élesebben az is, hogy a titok problematikájával
kapcsolatos érdeklődés jelentősége nem pusz
tán tárgyi, hanem arra a nagyon fontos kérdésre
is választ adhat, hogy mit jelent, mi értelme van
itt, Kelet-Közép-Európa egy kulturálisan eléggé
eldugott és majdnem sorsszerűén provincializ
musra ítélt csücskében filozofálni. Éppen a titok
problémáján dolgozva alakult ki bennem az a
meggyőződés, hogy léteznek olyan kérdések,
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amelyeket a lényegüknek megfelelő élességgel
sehol máshol nem lehet felvetni. Ilyen kér
désnek tartottam és tartom ma is a titkot. A
kelet-európai társadalmakban azóta bekövet
kezett változások, nehézségek, akadályozottsá
gok stb. csak igazolták ezt a meggyőződést.
Időközben azonban - kilépegetve az elzárkó
zásból és az elszigeteltségből - megtudtam,
hogy a titok kérdése nyilván máshol is felme
rült. Mégis - amennyire ezek az információk és
forrásmunkák számomra hozzáférhetőek - úgy
látom, hogy egy dolog a titokkal mint többékevésbé egzotikumként fölvetett problémával
foglalkozni, és egészen más létünk egziszten
ciális filozófiai kérdéseként megközelíteni.
A titokról szóló, itt közölt tanulmányok ter
mészetük szerint filozófiai munkák. Ez nem
csupán végzettségem vagy felkészültségem
okán van így, hanem mert meggyőződésem,
hogy semmilyen "szaktudomány" nem tisztáz
hatja a titok lényegére vonatkozó kérdést olyan
mélységgel, amilyent a mi vele való együtt
élésünk tapasztalatának a minősége megkö
vetel. Ennek ellenére elejétől fogva óvakodtam
attól, hogy a titok témáját valamiféle, végső
soron közömbös "titok-metafizikában" vagy
"titok-ontológiában" megfojtsam. Arra töreked
tem, hogy tematikusán, de módszertanilag is, a
kutatást úgy vigyem előre, hogy közben min
den eshetőség számára nyitott maradjon. Ezt a
módszertani eldöntetlenséget - amely néha az
ellentmondásig feszült - tudatosan kellett fel
vállalni. Emiatt néha valóban eldöntetlen ma9

rad, hogy a dolgozatok a titkot a kategoriális
elemzés vagy pedig az egzisztenciális analitika
témájaként kezelik. Egyszerűen arról van szó,
hogy a kutatás tényleges előrehaladása során és
abban a helyzetben, amelyben a kérdések
megfogalmazódtak, számomra legelőször a
titok kategoriális ereje tűnt fel kiváltképpen, és
hát természetesen ennek kellett akkor utána
járni. Akkori Heidegger-képemben pedig kizá
rólag a lét problémájára való orientáltság volt a
döntő, és így - elzárva a tulajdonképpen élő
fenomenológiai kutatások sodrától - nem lát
tam elegendő' lehetőséget olyasmire, mint a
"titokfenomén" kellő analitikai bebiztosítása. A
kategoriális elemzés eredményei azonban - így
látom ma - ezt is lehetővé teszik.
Ma már világos számomra, hogy a titok
témájával kapcsolatos elméleti kutatásoknak a
jelentősége nem pusztán a filozófiai ismeret
ben - és annak emancipatorikus ösztönzései
ben - rejlik, amelyre általa a jelenségről magá
ról szert teszünk.
Hiszen épp jelenségként tekintve a titok úgy
mutatkozik meg mint kivételezett, privilegizált
témája annak a még elgondolandó valaminek,
amit Heidegger a lét "elzártságának" és "elrejtettségének" nevezett.
Ebben a válogatásban a Kant-dolgozatot, a
Jaspers- és a Simmel-tanulmányt, valamint a ti
tok kategoriális szerkezetéről szóló írást közlöm
újra változatlan formában. A többieken kisebbnagyobb módosításokat - elhagyásokat, bővíté
seket - eszközöltem. Az összeesküvésről szóló
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tanulmány magyarul ebben a kötetben jelenik
meg először, mint ahogy az "elzártságról", az
"elfedettségről" és az "elrejtettségről" szóló
Heidegger-dolgozatot is egyenesen e kötet szá
mára írtam. Az újraközlések iránt - általam is
táplált - minden idegenkedés ellenére úgy gon
dolom, nem haszontalan a filozófiai érdeklődé
sű magyar közvéleményt ebben az egybevont
formában is kapacitálni.

Módszer és

problémái

"A tiszta ész kritikája"-ban

A tiszta ész kritikáját legtöbben ismeretelmé
leti munkának tekintik. Gyakran ezt az értel
mezést is leszűkítik, és a Nagy kritikát tudo
mányelméletnek tartják; Heidegger szerint azonban egyáltalán nem ismeretelmélet, hanem
ontológia és ontika, Leonard Nelson pedig olyan módszertani előkészületnek véli, amelyet
élesen el kellene választani magától a metafizika
rendszeres kidolgozásától. Ha csak azt hin
nénk, hogy a különböző felfogások és korok
önmagukat kutatván újraértelmezik, átgondol
ják a történelem szellemi értékeit, akkor a nagy
ság végül is valamilyen kikerülhetetlenségbe
kövesedett vesztegléssé rögzülne, pedig az igazi
nagyság szakadatlanul új gondolatokat ébreszt
önmagáról és rólunk. Kétszáz éve ilyen
fermentuma a gondolkodásnak A tiszta ész
kritikája.
1

í. A KÉRDÉS FELVETÉSE
1) A filozófiatörténeti elemzésnek módszerta
nilag is tudatosítania kell azt a különbséget és
vonzást, amely a filozófiai kérdés (a nembeli
partikularitásterületeknek a szelektív totalitás
hoz való viszonylatának a vizsgálata) és a filo-
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zóna kérdése között jön létre, illetve bonyo
lódik. A filozófiai kérdések kibontását konst
rukciónak, a filozófia kérdésének taglalását
pedig önkonstrukciónak nevezem, hiszen ez
utóbbinak az a sajátossága, hogy légkörében a
filozófia önnön szerkezetét vetíti és építi ki,
tehát olyan különös feladat, amely nem oldható
meg a konstrukció tematikus folyamatának
módszereivel.
A történeti perspektíva azt jelzi, hogy a
filozófiai módszertan, vagyis a filozófia esz
közeinek kidolgozását célzó speciális és rend
szeres erőfeszítés a konstrukciós kérdésekhez
mérten viszonylag késó'n jelenik meg, és elsősorban Descartes nevéhez fűződik. Descartes
szerint az ösztönös-öntudatlan módszerek a fi
lozófiát csak bizonytalan és értékében fogya
tékos szellemi építményként képesek megvaló
sítani. Viszont úgy hitte, hogy a kételkedésben
egyetemes módszerre talált, és az általa elért
tautologikus nyilvánvalóságot a fizikai, a mate
matikai, a filozófiai stb. ismeretek próbakövé
nek tekintette. (Ez az egyetemes módszer
applikatív közvetlensége.) Descartes esetében
tehát csak a konstrukcióban alkalmazott önkonstrukcióról beszélhetünk. Ezt a jelenséget a
filozófia módszeres öntudata puszta intuiti
vi tásának nevezem.
Kantnál a helyzet egészen más: számára a
matematikai, a fizikai, a logikai és a filozófiai
ismeretek hozzáférhetőségi módjukat illetően
igen különbözőek. Ő a modern kor módszer
tani érdeklődésében olyan irányulást képvisel,
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amely egy valóban autonóm filozófia megala
pozására törekszik, így a filozófia kérdését már
nem tárgyalhatja a pusztán intuitív módszeres
öntudat szintjén. Emiatt magát a módszert is
meg kell kettőznie, hiszen egy dolog a szelle
miség többi területeiről tudatosan elváló filo
zófia "architektonikus" megtervezése, és más a
kivitelezése. A tematikai problematizálásnak és
a "módszernek ebben az összefüggő kettőssé
gében a filozófia kérdése a metafizika problé
májává válik.
Leszögezem: az önkonstrukció csupán ak
kor lesz a metafizika kérdésévé, amikor meg
valósítása úgy válik módszertanná, hogy túl
lépi a filozófia és a módszer viszonyának kri
tikátlan szövevényét, amikor tehát megszületik
a puszta intuitivitás meghaladásának módszer
tanilag tudatosított elméleti követelménye.
Ez a törekvés mindmáig a kanti filozófia
megértése és értékesítése szempontjából is ki
aknázatlan.
2. Hipotézis
A fentiek nyomán A tiszta ész kritikáját a filo
zófiai megismerésről szóló értekezésként (és
nem fordítva) kell felfognunk, amely - függet
lenítő igyekezetében - nem kerülheti ki sem a
mindennapi megismerés (józan ész), sem pedig
a tudományos megismerés területeit. Ennyiben
általános ismeretelmélet és tudományelmélet is.
Ugyanakkor általában az ismeretek és
különösen a filozófiai ismeretek forrásait,
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területeit és határait kutatja, ezért ontológiai
(magábanvaló), természetfilozófiai (transzcen
dentális metodológia), de antropológiai kérdé
seket is fel kell vetnie. Ha A tiszta ész kritikáját
egységként kívánjuk elfogadni, és sokrétűsége
gazdagságát is fontosnak tartjuk, akkor túl kell
lépnünk azon a módszertani eszközanyagon,
amely a mű belsó' kulcsterületeire összpontosít,
és egy olyan elméleti struktúrát kell kiépíte
nünk, amely alkalmas arra, hogy egyedi egysé
gét kimutassa. Ezért A tiszta ész kritikáját el
sődleges szintézisnek, vagyis a metafizika kér
dése traktátusának tekintjük. Mert "A transz
cendentális filozófia szükségszerű bevezetése
minden metafizikának - írja Kant - , és nem
más, mint a szintetikus a priori ítéletek lehető
ségéről szóló kérdések megoldása; ez nem része
a metafizikának (kiemelés tőlem - K. I.), mert
feladata a metafizika lehetőségének a megalapo
zása, vagyis megelőz minden metafizikát.
2

3. Definíciók
a) A metafizika problémáján azt értem, amit
Kant maga így fejez ki: "A spekulatív tiszta ész
kritikája a módszerről szóló traktátus, és nem
egy erről a tudományról való rendszer, bár
körülírja azt mind határait, mind belső
megoszlását illetően."
b) A kanti felfogással kapcsolatosan elsődle
ges szintézisnek a filozófia egy olyan egységes
rendszere körülírásának apodiktikus módszer
tani hipotézisét nevezem, amely csak megvaló3
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sítása nyomán lesz az embernek megfelelő filo
zófia előképe, és csak annyiban, amennyiben a
kopernikánus módszertani-tematikai fordulat
által a megvalósítás maga a filozófiának "egy
eljövendő rendszere". Mivel az elsődleges szin
tézis prefigurai, és nem preformál, a "metafizika
előtti metafizika" nem az ember, hanem a filo
zófia "metafizikája", mégpedig azért, mert ez a
rendszer és belső megoszlásának szintézise
egységes, módszertanilag tudatos, elsődleges,
és mivel a tiszta ész bírálatára épül: apodiktikus.
c) Másodlagos szintézisnek - a kanti gon
dolkodásra vonatkozóan - az embernek a lehe
tőségei alapján történő konkrét determinációját
értem. Ez másodlagos, mert megvalósítás;
szintézis, mert három őt megelőző kérdés
gyújtópontja (Mit tudhatok? Mit kell tennem?
Mit remélhetek?); konkrét, mert ez nem az
egész filozófia, hanem csak antropológia.
Tehát A tiszta ész kritikája központi kér
dése a "Hogyan lehetségesek az a priori szinte
tikus ítéletek?" az elsődleges szintézis szem
pontjából a kérdésfelvetés alapja, megelőz min
den meghatározott "Mit?" kérdést és a másod
lagos szintézist is, ugyanakkor megállapítani,
nem pedig megvalósítani igyekszik "az emberi
ész végső céljait". Tehát helyet teremt, "de azt
üresen hagyja" a megelőző kérdések kifejté
séből fakadó és az embert magát determináló
megvalósításnak. Következésképp az előkészítő
metafizikát nem az ember véges lényegéhez
idomuló metafizika előkészítőjéül, hanem a
4
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végesség bizonyításának, valamint e bizonyítás
körülményeinek a meghatározási szándékaként
kell felfognunk.
Mindezek érvényességét az bizonyítaná, ha
egyrészt kiviláglana a kritikai és a transz
cendentális módszerek - az eddigi értelmezé
sekben összemosódott - különbsége, másrészt
pedig ha a filozófia kérdését a kanti felfogás
egyetlen tiszta problémájaként azonosíthatnánk.
d) Tiszta problémán (a kanti filozófia össze
függéseiben) a tiszta ész külön, de - saját disz
ciplínája révén véghezvitt - introspektíve szük
ségszerű és egyetemes önkifejtésének kérdését
értem, amelynek feladata oly módon megmu
tatni és megvonni a tiszta ész határait, hogy
eközben "csupán annyit halad eló're, amennyire
ez a szintetikus a priori megismerés teljes meg
ítéléséhez szükséges" .
A prefiguráció ekképpen módszertani és
konstruktív, túlmutat a puszta intuitivitáson, a
metafizika problémája pedig a módszer és a fi
lozófia viszonyán keresztül megvalósított mód
szertani introspekció. Ez a módszer azonban
lényege szerint határvonó, és - kritikai oldalát
tekintve - minden filozófiai területen azonos.
Lehetséges területeit tehát csak feltételeikben,
vagyis konkrét tárgyaik hiányában prefigurálja. így lesz A tiszta ész kritikája a metafizika
kérdésének traktátusa és ugyanakkor elsó'dleges
szintézise is.
6
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II. KOORDINÁTÁK
1) A felvilágosodás Kant szerint az ember ön
maga felé fordulása, amelynek során felfedezi
lénye kognitív és gyakorlati értékeit, fenségességét, és erőforrásokra lel élete autonómiá
jának elérésére.
Kant maga a felvilágosodás hirdetője. 1784-ben
a felvilágosodás jelszavát így fogalmazza meg:
"Merj saját értelmedre támaszkodni!" Két évvel
később pedig leszögezi: "Öngondolkodásnak
nevezzük azt, ha az igazság legfőbb próbakövét
önmagunkban (azaz saját eszünkben) keressük,
s az önálló gondolkodás e maximája a felvilá
gosodás", amely ugyanakkor "az emberi
megismerőképesség használatának
negatív
alapelve". [Kiemelés tőlem - K.I.] Kant tehát a
felvilágosodást saját "kopernikánus" forradalma
alapján ítéli meg, amelyben az már nem csupán
egy tematikailag lebontandó cél, hanem mód
szertanilag belsővé tett történelmi-szellemi
helyzet, vagyis princípium. Emiatt Kant filozó
fiáját a felvilágosodás szellemi erőterében minő
ségként kell felfogni, amelyben módszertanilag
tudatossá és önellenőrzötté válik, ezért e filozó
fia felépítésében új elvárással és funkcióval, a
módszeres kritika igényével vesz részt.
2) Ily módon a módszert az értéktudat alap
terének és feltételének tekintjük, az értékek le
hetősége feltételeként határozzuk meg: az önkonstruktív módszertani feltételek tehát érték
koordinátákként is működnek.
7
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Kant számára a dogmatizmust az a priori és
az a posteriori elszakítása, az érzékelés és az
értelem elkülönítése vagy értékbeli rangsorolása
jellemzi. Ezzel szemben nála, úgy hiszem, ezek
a különbségek lényegében nem minőségiek és
nem is mennyiségiek, hanem elviek. Elveikben
különbözve, a racionális-elméleti és az érzéki
tapasztalati-gyakorlati értékek a transzcenden
tális-kritikai vizsgálat nyomán jogaikban azo
nossá válnak, és ez a szintetikus azonosság lesz
alapértékké. Márpedig ez nem az elvek, hanem
az elviség azonossága.
A koordináták abban a transzcendentális
kritikai, vagyis határvonó-önkonstruktív erőtér
ben valósulnak meg, ahol lehetséges és hasznos
alkalmazásuk kiterjedésének
megállapítása
olyan eszmény, amely más értékeknek (igazság,
erkölcs és esztétikai értékek stb.) nem fel
függesztését, hanem megalapozását kutatja.
Az ember autonómiája a filozófia autonómi
áját jelenti, ez pedig a különböző elméleti terü
letek függetlenségének az előfeltétele. Az auto
nómia önmagára irányulást, vagyis határolást,
tehát kritikát, a határ preönkonstruktív értéket
jelent. így a kritika kritériuma lesz.

III. TEMATIKAI KITERJEDÉS
1) Kritika és transzcendentalizmus
Lényege és alapcélja szerint Kant transzcenden
tálisnak nevez minden olyan ismeretet, amely
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nem egyenesen a tárgyakra, hanem azok a
priori megismerési módjainak lehetőségeire
vonatkozik. Ebből a szempontból a transzcen
dentális módszer szelektív, mert csak az a
priori ismeretekre érzékeny, és szintetikus,
hiszen a tárgyat és a priori megismerését ezek
lehetősége szerint kell egybefognia. Ekképpen a
transzcendentális módszernek szüksége van
egy nála szélesebb és dinamikusabb problematizálásra, amely minden feltáruló kérdést a
maga egész tapasztalati, episztemológiai, kul
turális stb. összefüggésében ítél meg, értékel, és
azokat ily módon előkészíti a transzcendentális
kezelésre. (A "transzcendentális expozíciókat"
például mindig megelőzi egy "metafizikainak"
nevezett expozíció, amelyben olyan kérdések
merülnek fel (a tér és idő empirikus vagy a
priori eredetének problematizálása) és válnak
megítélés tárgyává (világos, de nem részletes
felmutatása annak, amit a már a priori
adottként tekinthető fogalom képvisel), amelyek nem tartoznak a transzcendentális mód
szerre. Mert "nem kell transzcendentálisnak,
vagyis az a priori megismerés lehetőségének vagy
a lehetőség a priori használatának nevezni bár
mely a priori ismeretet, hanem csupán azokat, amelyek révén mi azt ismerjük meg, ahogyan bizo
nyos képzetek (szemléletek vagy fogalmak) kizá
rólag a priori alkalmazottak vagy lehetségesek."
Ezért a kritikai módszert - ahogyan a problematizálás légkörét és küszöbét tekintjük tulajdonképpen kritikai reflexiónak kellene ne
vezni, hiszen Kant "reflexión" az egész érzelem
8
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ama állapotát érti, amelyben nem magukkal a
tárgyakkal állunk szemben, hanem előzőleg fel
készülünk azoknak a szubjektív feltételeknek a
felfedezésére, amelyek fogalmaink születésének
körülményeit alkotják, ily módon ez a külön
böző képzetek és az ismeretek különböző forrá
sai közötti viszony olyan tudata, amely nélkül
az ismeretek viszonya is meghatározhatatlan.
A reflexió tehát - mint a felfedezésre való elő
készület - nem előfeltétele a kritikának. A kriti
kának ez a stádiuma (mint problematizáló, de
egyúttal elosztó előkészület) a filozófiai megis
merés lényeges kérdéskörének egészét és annak
nehézségeit is tudatosítja. Ugyanakkor a képes
ségekhez való viszonyításuk és igazolásuk ré
vén egyrészt kopernikánusan, másrészt immár
mint eredetükben is megkülönböztetettek, a
kérdésköröket a transzcendentális módszer szá
mára hozzáférhetővé teszi.
Mindazt, amit az értelem önmagából min
den tapasztalatot megelőzve és attól függetlenül
teremt, csak a tapasztalatban használhatja. A
csupán saját empirikus használatával elfoglalt
értelem előrehaladhat ugyan a megismerésben,
de képtelen saját határait önmaga megszabni és
megkülönböztetni mindazt, ami ezen belül vagy
kívül helyezkedik el. Ezért félresiklik és önma
gával kerül ellentétbe (antinómiák). Ezt a mód
szertanilag alapvető ellentmondást Kant a kö
vetkezőképpen ítéli meg: "Az tehát, hogy saját a
priori elveit és fogalmait az értelem pusztán
empirikusan, de sohasem transzcendentálisán
használhatja, olyan ítélet, amely - ha igaz10
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ságáról meggyőződtünk - fontos következteté
sekre vezet." Az a megállapítás tehát, amelyre
a transzcendentális módszer vezet, hogy tud
niillik nem létezik az értelemnek egy transz
cendentális használata, egyúttal azt is jelenti,
hogy a transzcendentális módszer nem is képes
a megkövetelt egész határ megvonására, hanem
csak annak elemeit, határköveit mutathatja fel.
Ezért a tiszta értelem kategóriái nem rendel
keznek egy transzcendentális használattal, ha
nem csak "transzcendentális jelentőségük"
van. Ez a jelentőség az alapja a tényleges
határvonásnak, ez pedig akkor lehetséges, ha a
transzcendentális jelentőség tulajdonképpen
egy olyan "kritikai figyelmeztetés" , amely a
transzcendentális konklúziókra épül: a határ(fogalmak) - pl. "noumenon" - kiépítését tehát
nem lehet a transzcendentális módszerrel meg
valósítani, az már a kritika hatásköre. Ezek a
fogalmak ugyanis az értelem "üres" és "proble
matikus", ám mégsem ellentmondásos kiter
jedései, ezek pedig - mint adott fogalmak határolásai - az értelem kritikai önmeghatározá
sának alapértékei.
Mindez az ész tanulmányozásakor is fontos.
Hiszen ha Kant az értelem transzcendentális
tanulmányozásához az ítélet logikájának kritikai
problematizálásán át jut el, akkor az eljárásnak
ez a módja az ész esetében is érvényes. "Az ész
formális és logikai eljárása a deduktív követ
keztetésekben már lényeges útmutatást nyújt
annak az alapnak a megkeresésében, amelyre e
képesség
tiszta
ész
általi
szintetikus
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megismerésének a transzcendentális alapelve
támaszkodik." A transzcendentális kutatás te
hát az útmutatást és alapjait egy más típusú,
nem transzcendentális kutatásban fedezi fel,
amelynek lényege az illető' képesség problematizálása. Ennek a kritikai reflexiónak a sze
repe azonosítani a tematikát és a területeket,
amelyek a transzcendentális eljárás alapjául
szolgálhatnak. Mindezek értelmében (sajátossá
ga szempontjából) a transzcendentális eljárást
transzcendentalizációnak nevezhetjük. Ennek
lényegéről Kant maga a következőket írja: "Az
ítéletek formája - a szemléletek szintézisének
fogalmává változtatva - azokat a kategóriákat
eredményezte, amelyek a tapasztalatban az ér
telem bármely használatát vezérlik. A következ
tetések formája - a kategóriák szabálya szerint a
szemléletek szintetikus egységére alkalmazva olyan sajátos a priori fogalmak forrását
tartalmazza majd, amelyeket a tiszta ész
fogalmának vagy transzcendentális eszméknek
nevezhetünk." így a transzcendentalizáció a
kritikai reflexió eredményeinek az egységként
felmutatott képességre és az általa elérhető
tárgyakra való egyidejű alkalmazásában áll,
amelyhez az illető fogalmak tartoznak. A
transzcendentalizáció tehát a formának funkci
óvá való átépítése. Innen ugyanakkor egy
transzcendentális logika is ered, amely immár
nem a formák, hanem a funkciók logikája. A
különféle képességek tanulmányozása nyilván
még nem oldja meg azt a programatikus
feladatot, amelyet Kant az új filozófia elé a
15
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gondolkodásmód megváltoztatásaként tűzött
ki. Tudniillik: "Nem az eszme maga, hanem
csupán annak az egész tapasztalathoz viszo
nyított használata transzcendens vagy imma
nenst...] és az eltérés hibáit mindig a meg
ítélésben kell keresni, nem az értelemben vagy
az észben." Vagyis a képességek különböző
típusú alkalmazásából sem lehet közvetlenül
felfedezni és kiépíteni azt a célt, amely ezek
sajátos természetén alapulhat, és amely jogos
használatukkal is összhangban van. Ezért a
képességet magát adott és ellenőrizhető, vagyis
tudományos, de kritikailag még nem deter
minált működésében kell tanulmányozni ahhoz,
hogy útmutatást találjunk egyrészt használata
különböző típusainak megítélésében és auto
nóm alapjainak kiépítésében, másrészt pedig
abban a folyamatban, amelynek szándéka a
saját képességeink természetének megfelelő
célok kiépítése.
17

2) A metafizika speciális kérdése
Kant szerint a filozófia mindent a bölcsességhez
viszonyít, de ezt a tudományon át teszi, amely a
tudásnak egyetlen biztos, le nem záruló útja. A
tudományok és az ember empirikus ismeretei
értéküket - mind a véletlenszerű, mind az em
beriség szükségszerű és lényegi céljaiban - csak
e filozófia révén bontakoztathatják ki.
Kant a filozófiát belülről az észismeretek
rendszereként, kívülről pedig mint az ész végső
céljairól való tudományt határozza meg. Az
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1788-89-es tanévben tartott Metafizikai elő
adásában arra a következtetésre jut, hogy a
filozófia abszolút értékkel bír, mert ez az
egyetlen dolog, amelynek belső értéke van, és
így célt és értéket ad minden más tudásnak.
Ezek a célok a filozófia végső tárgyai, és a
következő kérdésekben problematizálódnak: 1)
Mit lehet tudnom? 2) Mit kell tennem? 3) Mit
remélhetek? E három kérdéshez 1788-89-es
előadásaiban egy negyedik társul: Mi az ember?
Erre a kérdésre az antropológiától vár választ.
Kant itt leszögezi: az első három kérdés
tulajdonképpen erre az utolsóra vonatkozik. így
lesz az ember problémája a filozófia végső
kérdése és egyúttal másodlagos szintézis is.
Minden kérdés tehát az emberi tudás, tett és
remény határait, magát az emberi világot
célozza. Mi a viszony tehát a kritikai és a
transzcendentális módszer között a határ
megvonása szempontjából?
A kritikai módszer szerepe egyrészt a
kutatási szempontváltás negatív, történelmi és
aktuális-felvilágosító igazolása, másrészt pozi
tív megalapozása. Az eddigiekből az is kiderült,
hogy a transzcendentális módszer nem mehet
túl az általa csak csomópontjaiban jelzett hatá
ron, a határ megvonása a kritika feladata, mert
a határ feltételezi az azon belüli és az azon kívü
li ellentétének apodiktikus elgondolhatóságát.
Következésképpen: bár a megismerés és a
gondolkodás határai nem azonosak, mégis meg
egyeznek egy sajátosan felkészített és bármely
lehetőségre irányult gondolkodás határaival,
18
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így ez a folyamat egy olyan elemet követel meg,
amely saját minőségében viszonylag független,
mert szemben előbbi egyértelműségével, itt apodiktikus ellentétet posztulál. A transzcen
dentális módszer tehát csak mutathatja, de nem
vonhatja meg a határt.
Ez a megkettőződés maga után vonja az
önkonstruktív értelemben vett filozófia problé
máinak tisztaságát. Kant ezt írja: "Saját létezé
sem egyszerű, de empirikusan meghatározott
tudata bizonyítja a tőlem kívüli dolgok létezését
a térben." Elemzésünk szempontjából az a
fontos, hogy itt a "létezés" egyrészt mint "saját
létezésem", másrészt mint a térben "tőlem kívüli
dolgok létezése", vagyis úgy jelentkezik, hogy a
két elem viszonya elérési módjuk adekvációjában nem különböző, hanem azonos megvaló
sulási módjukban határozódik meg. Kant e
felfogásában nem létezhet tisztán ontológiai
vagy gnoszeológiai stb. kérdés. De "Minden,
amit metafizikának neveznek, a tudomány
abszolút teljességét [kiemelés tőlem - K. I.]
képes megvalósítani, ami ugyanakkor azt
jelenti, hogy ez a megismerés semmilyen más
módjáról nem állítható." A határ szintetikus
köre tehát a végső szintetikus egység, a sok
féleség lehetőségét éppen a "lehetőség" transz
cendentális-kritikai függetlenítésével alapozza
meg. Mert - mondja Kant - "a szükségszerűség
nem más, mint a feltételek által adott létezés",
és "a lehetőség nem termeli a tárgyat létezését
illetően" . Eszerint a lehetetlenség nem jelent
nemlétezést, másfelől a lehetőség hiánya nem
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20

22

26

azonos annak tagadásával. Módszertanilag a
"lehetőség" nem implikálja a "feltételt", sokkal
inkább figyelmeztetés, felhívás annak beveze
tésére, ugyanakkor sajátos lehetőség, vagyis
bármely lehetőség alapjára való orientálódás.
Ily módon a filozófia módszertanilag megfogal
mazott önkonstrukciós kérdése az egyetlen tisz
ta probléma lesz.
Tehát a "konstrukció", "önkonstrukció", "el
sődleges" és "másodlagos szintézis" fogalom
rendszere segítségével úgy fogalmaztuk újra a
metafizika problémáját, hogy az tükrözze a
kanti filozófia és módszertan sajátosságát és
egységét. Az eredmény, amely a kanti felfo
gásban a filozófiai konstrukció és önkonstrukció
puszta intuitivitása meghaladásának szándékát
mutatja ki, egyrészt azt jelenti, hogy az a
felfogás különböző szinteken strukturálódik, e
szintek egysége pedig olyan sajátos tematikai és
módszertani irányulást képvisel, amely pusztán
intuitív úton nem ragadható meg, másrészt a
tematikai kiterjedés vagy akár az alapvető
konstrukciónak a rendszerhez való sajátos vi
szonyítása egy nem intuitív önkonstruktív me
todológia szükségességének tudatát közvetíti.

Kari Jaspers Nyugat és Kelet

Álmódszertani

között

bevezető

Minden filozófia személyes is. És a filozófiához
való minden közeledésnek is annak kell lennie.
Általában persze nem ez történik. A módszer
tanból technika vagy algoritmus, a filozófia
testéből fogalomlista, a filozófusból pedig
mellszobor lesz. Az elmélkedés tehát vagy
mesterséggé válik (amely megélhetést biztosít),
vagy pedig úgy zárjuk-rekesztjük magunkba, mint
létünk egy nemes, de nemigen használható darab
káját. A "továbbgondolás", az "aktualizálás" cím
szavai, amelyek alatt mindez általában végbemegy,
ne vezessenek félre. Újrakezdésük rendszerint pusz
tán folytatás. Természetesen ez sem érdektelen.
Kari Jaspers tudta, hogy ezt is el kell
végezni, és hogy ez nem is kevés. De arra
figyelmeztet, hogy nem elegendő. Megszüntethetetlen, feltölthetetlen réssel állunk szemben: a
hagyomány, valamint a jelen elgondolásának
feszültségében élünk. Egy dolog azonban ezt a
feszültséget, rést, repedést elgondolni, és más
átgondolni rajta. De mire támaszkodhat a
gondolat, ha egyszerre áll mélység és távolság
előtt, és ha - emberi lévén - szárnya nincs?
Nyilván a látásra és a hallásra. Jaspers ezért
képekben gondolkodik. Azokat keresi, majd küldi
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és kíséri - visszahívott zörejeiket figyelvén - szer
teszét. A filozofáláshoz ugyanis szerinte látni és
hallgatni is tudni kell. És nekünk is kell tudni. Az
ő gondolataihoz nem lehet szokványosán közeled
ni, mert nem érünk el hozzájuk. A hagyomány
nélkül pedig elkerüljük őket. E kettősség megvaló
sítására kell itt is kísérletet tenni.
Az európai filozófia
hagyományainak
szellemében Jaspers egy sémában fejti ki világ
képét. De az ő számára a séma mégis inkább
olyan kommunikációs segédeszköz és szük
séglet, amelyen a gondolatok tényleges hömpölygése szükségszerűen túlfolyik. A filozófiai
séma egyébként sem valami váz vagy táblázat,
hanem a központi generatív elv(ek) működte
tése során kialakult világtabló. Ez az elv Jaspersnél a "szubjektum-objektum hasadása".
Eszerint mi (mint szubjektum) mindig valami
tárgyi (objektum) felé irányulunk, amely más,
mint mi vagyunk.
Ennek a másságnak és az általa létrejövő,
kikerülhetetlen hasadásnak döntő jelentősége
van a filozófia legelső kérdése szempontjából,
hogy tehát "mi a lét?". Hiszen a lét "egészében"
nem lehet sem csak objektum, sem csupán
szubjektum; mi magunk pedig képtelenek
vagyunk arra, hogy - az objektum-szubjektum
hasadásából kilépve - mindkettőt ugyanakkor
és együtt megvizsgáljuk. Ezen a gondolati úton
haladva azt kell tehát mondanunk, hogy a lét
mindig több, mint ami objektum és ami
szubjektum, de ez a "több" az objektum és a
szubjektum hasadásában, repedésében (Subjekt29

Objekt-Spaltung) mutatkozik meg. Ezt nevezi
Jaspers "Átfogónak" (das Umgreifende). Min
den, ami a szubjektum révén tárggyá válik, az
Átfogóról leválva lesz szó, és ekképpen
viszonyul a szubjektumhoz, de a többi tárgyhoz
is. A szubjektum-objektum hasadásában tehát
az Átfogó felé mozdulunk. Ebben a mozdu
latban a szubjektum-objektum hasadása olyan
képpé válik, amelyben észrevehető' és kifejezhe
tő az, ami tárggyá sohasem lehet. Mert fontos
különbségek és árnyalatok adódnak abból, hogy
milyen szubjektum-minőségünkben milyen ob
jektumszféra felé irányulunk. Ily módon
ugyanis a szubjektum-objektum hasadékán,
résén át az Átfogó más és más módozataira
nyílik kitekintés. Mint tényszerűen élő lény
(lebendiges Desein), benyomásaink jelenvaló
ként valósulnak meg és valósítanak meg
környezeti világunkban. Ennek a környezeti
világnak a feldolgozása személyes és nem
általánosítható, de jellemző. Értelemként meg
határozott tárgyak felé fordulunk, amelyekről
lehetőleg szigorú, általánosan is érvényes
(értsd: tudományosan igaz stb.) ismereteket
dolgozunk ki. így születik a "tudat általában"
(Bewusstsein überhaupt) és az objektumok
világának a hasadása. De a Világ nem egy
megvizsgálható, konkrét tárgy, hanem eszme,
amelyet a szellem dolgoz ki, hogy az adott
objektumokról való általánosan érvényes, de
körülhatárolt és szétszórt ismereteinket egybe
fogja. Az eszmében tehát a Világ és a Szellem
hasadása mutatkozik meg. Ezen a résen át
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azonban már csak a transzcendencia rejtélyes
fényei és felhívásai lüktetnek, és ezek felé mi,
egzisztenciaként, e viszonyt kényszerűen
rejtjelekké változtatva törekedünk.
A transzcendáló filozófiai gondolkodás mondja Jaspers - annak a módszere, hogy a
szubjektum-objektum hasadásában úgy elmél
kedjünk, hogy a törést gondolatilag kiteljesítve
megvilágíthatóvá tegyük azt, ami átfogja.
A szubjektum-objektum hasadásának e vál
fajai révén már közelebbről látjuk az Átfogót,
hiszen ennek több módozatát világítottuk meg:
a tényszerű létet, a tudatot általában, a szelle
met, valamint az egzisztenciát. A tulajdonkép
peni lét azonban a szubjektum-objektum hasa
dásának az összességében és "képszerű" egé
szében mutatkozik meg, és a reá vonatkozó vá
laszt csakis az Átfogó módozatainak sorravétele
és átvilágítása nyújthatja.
Jaspers jellemző "módszere", hogy a problé
mákat mintegy végigvezeti, átfűzi az Átfogó
különböző módozatain, és azt vizsgálja meg,
hogy ezek a problémák hogyan vetődnek fel
(vagy felvetődnek-e egyáltalán) a tényszerű lét,
általában a tudat, a szellem és az egzisztencia
szintjein. A problémák kimondott, tényleges
vizsgálata azonban rendkívül összekuszálja a
sémától (látszólag) sugallt háborítatlan előreha
ladást. Emiatt a Jaspers-kutatók a sémát magát
is más- és másképpen értelmezik, úgyhogy
némelyek az Átfogónak csak három módo
zatáról tudnak számot adni, mások pedig azt
csak egyre (transzcendencia) vezetik vissza;
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megint mások (mint magunk is) négyet
találnak. De érezzük eközben, hogy tovább is
lehetne számolni... anélkül azonban, hogy
valamennyire is közelebb kerülnénk a jaspersi
gondolat éltető, intellektuálisan gazdagító
légköréhez.
Kari Jaspers minden magyarázója hangsú
lyozza gondolatai fogalmi megragadásának fo
galmi, logikai és nyelvi nehézségeit. Monda
tainak szándékos ellentmondásossága, a pozitív
meghatározások hiánya, a tagadó utalások
sokasága, a kifejezésmód többértelműsége stb.
olyan akadályokká torlódnak, amelyeken nem
igen lehet az egyszerűsítés vagy a kimond
hatatlanság veszélyei nélkül átvergődni. Való
ban: mondatai, gondolatai között egyszerre
érezzük magunkat szűk zsákutcában és széles
sugárúton. Akár új utak építésének az árán is,
az akadályok között-bennük magunknak kell
eligazodnunk.
Abban a sémában, amelyben világképét
kifejti, Jaspers fogalmai állandó mozgásban,
sodrásban-áramlásban és hangsúlyváltásban
vannak. A finom, ellentett árnyalatok ritmikája
majdnem a zeneiségig tördeli és színezi, vonja
el a gondolatot. Megragadása, észlelése és lere
agálása emiatt valóban csupán valamilyen hall
gató megvilágítással lehetséges. Mindez talán
érthetővé válik, ha egy gondolati művelettel a
sémát magát egy mozgó és átszerveződő
képrendszer gyanánt igyekszünk megragadni.
Ebben a folyamatban és képrendszerben a
képek egymást nem pusztán kaleidoszkópsze32

rűen, hanem túlhaladásuk mögöttről, az időben
visszahívottan követik. De nem egy megadandó
sík- és térbeli elhelyezésben (ami majd újból
megváltozik), hanem saját azelőtti képeitől és
viszonyaitól körbefogottan, a filozófiai emlé
kezés, hit és eró'feszítés szellemi légkörének fe
szültségétől rezonálva és mozgatva születnek
meg. Ez néha meg- és átvilágított alakot kap,
melyet azonban ismét felvált, mert olyan impul
zus ez, amely szétsugározva új fényt, új "ener
giát", új képet, önképet és hangzást nyújt a
minket felölelő, eldöntő látványnak. Mert ez
nem látomás, hanem látvány, melyet a bölcselet
ereje szül, szólaltat meg és tart mozgásban.
így lesz az Átfogóból néha Egy, "azután" hat,
majd három, négy, hét vagy megint egy; így
lesz a hitből Jézus, Jób, azután kép, rejtjel, majd
transzcendencia. A "tudat általában" néha Des
cartes, Kant vagy Galilei alakját ölti, hogy "az
után" belőlük is csak a hihetetlen erejű, kísér
letként végigvitt próbálkozás maradjon. Mégis e
képek azok, amelyekben a látvány átvilágítva
megszólal és átváltozik. Mert Jézus megvál
tását, Jób megbizonyosodását, Descartes éjjeli
álmát, Galilei visszavonó gesztusát, Kant meg
torpanását végül is nem tudjuk megnyugvás
ként elfogadni. Sőt az ő szellemük az, amely meggyőződésük minden fénye mellett - a sza
kadatlan kérdezés hangjait sugározza felénk.
Látszik, hogy Jaspersnél valami másról van
szó, mint szokványos értelemben vett mód
szertanról, amely véges számú, meghatározott
úton vezetett lépések során a kérdések
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