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Fehér M. István 

Irónia és szolidaritás*

Ha jelentős filozófusok gondolatvilágához próbálunk utat találni – e gondolatvilágot igyek-
szünk hozzáférhetővé tenni vagy felfejteni –, a legkézenfekvőbb módok egyike minden 
bi zonnyal az, ha középponti fo gal maik némelyikét, Richard Rorty kifejezésével élve: a 
rájuk jellemző szókészlet vagy szó tár („vocab ulary”) egyes címszavait próbáljuk körül-
járni vagy közelebbről nagyító alá venni. Ha magának Rortynak a „szó  tárában” tallózunk, 
s rá jellemző vezér sza va kat keresünk, akkor – túl azon, hogy ennek a szótárnak egyik 
kiemelkedő címszava magának a „szótár  nak” a fogalma1 – a dolgozat címében meg jelölt 
két fogalomnak alighanem jó esélye van arra, hogy – alkal ma sint vezető helyen – a vezér-
fogalmak közé nyerjen besorolást. Irónia és szolidaritás: két középponti téma Rorty gon-
dolkodásában, mely más témákkal együtt alkalmas  nak látszik arra, hogy belőlük kiindul-
va s e fogalmak mint vezérfonalak mentén, Rorty gondol ko dá sáról mintegy metszetet 
készítsünk. Az alapvető fo gal mak ugyanakkor nem önállóan, mint   egy elszigetelten áll-
nak egymás mellett. Sokkal inkább rögtön más, nemkülönben jelleg  ze tes fo gal makkal 
kapcsolódnak össze, jelentésük más fogal mak együttesébe ágyazódik bele, mi köz ben 
egymással is sokféle módon alkotnak összefüggést. (Ez a belátás mint valamely alap ve-

 *  A Richard Rorty – filozófia a globalizáció árnyékában címmel a Magyar Filozófiai Társaság Hermeneutika Szak-
osztálya, a Miskolci Egyetem Filozófia Intézete és az MTA Miskolci Területi Bizottságának Társadalomelméleti 
Szakbizottsága rendezésében 2008. december 15-én és 16-án a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában 
rendezett konferencián elhangzott előadás jegyzetekkel kiegészített, bővített szövege. A tanulmányhoz veze-
tő kutatást és a tanulmány elkészülését az OTKA K-75840. ny. számú kutatási projektje támogatta.

 1  Amellett, hogy ebben az értelemben a Rorty gondolatvilágára jellemző szótár, szókészlet („vocabulary”) egyik 
alapfogalma magának a szótárnak („vocabulary”) a fogalma, szintén nem mellékes és a fogalom Rorty általi hasz-
nálatára – nevezetesen Rortynak az etnocentrizmusra, a nyelv és a közösség végességére és kontingenciájára 
vonatkozó gondolataival való összefüggésére – vet jellegzetes fényt, hogy míg az angol nyelvben a „vocabulary” 
és a „dictionary” egymáshoz közel álló és egymást sok tekintetben metsző és egymással szinoním jelentései közül 
a könyv formában megjelent (nyelvi, szakmai vagy egyéb) „szótárra” szinte kivétel nélkül a „dictionary” megje-
lölés használatos, addig a „vocabulary” rendelkezik ezzel szemben egy olyan – Rorty számára az említett okok-
ból rendkívül előnyös – jelentésdimenzióval, mely a „dictionary” esetében nem található meg. Ez utóbbi jelentés-
dimenziót a különböző szótárak különböző hangsúlyokkal írják le: a Cambridge Dictionary of American English 
szerint a „vocabulary” ebben a jelentésben „all the words used by a particular person”; a The Advanced Learner’s 
Dictionary of Current English szerint „(range of) words known to, or used by, a person, in a trade, profession, 
etc.”, a Webster’s szerint „all the words used by a particular person, class, profession, etc., sometimes all the 
words recognized and understood by a particular person, although not necessarily used by him (in full, passive 
vocabulary)”; míg a „dictionary” a felsorolt szótárak sorrendjében: „a book that lists words alphabetically with 
their meanings given in the same or in another language, and often includes other information”, illetve „book, 
dealing with the words of a  language, or with words or topics of a special subject (e.g. the Bible, architecture), and 
arranged in ABC order”, avagy „a book of alphabetically listed words in a language, with definitions [...] [or] with 
their equivalents in another language [...] [or] related to a special subject: as a medical dictionary” (lásd Cambrid-
ge Dictionary of American English, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 973., 236. o.; The Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English, 2nd ed., London: Oxford University Press, 1969, 1120., 272. o.; Webster’s
New World Dictionary of the American Language, Cleveland and New York: The World Publishing Company, 1966, 
1633., 407. o.). A  „vocabulary” Rorty által használt fogalmának megfelelő fordításával a magyarban ilyenformán 
nem könnyen boldogulunk. A fentieket figyelembe véve használható a „szótár” mellett a „szókészlet”, „szókincs” 
(pl. „passzív szókincs”), néha még a „szóhasználat”, „nyelvhasználat” fogalma is. 
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tő jelentéselméleti kontextualizmus kifejeződése egyébiránt Rorty szótárának ugyan csak 
lé nye ges részét képezi.) Rortynál például az irónia egyebek mellett a libe rá lis remény-
séggel, és így ma gá val a liberalizmussal kapcsolódik össze, a szolidaritás témája pe dig a 
mai világ számos jel leg ze tes problémájának és vonásának, többek között a glo ba lizáció 
jelenségének össze füg gé sé be ágyazódik. Az említett vezérszavakat továbbá különbö-
ző szélességű szövegbázison és elté rő mélységben lehet tematizálni – a jelen dol go zat 
szabta keretek között a következőkben „iró ni á nak” és „szolidaritásnak” csupán néhány, 
általam jellegzetesnek és meg fon to lan dónak érzett aspektusát igyekszem Rorty művéből 
kiemelni és az előtérbe állítani (I., II.). Utolsó lépésben, a végzett rekonstrukcióra támasz-
kodva, egy olyan – tudás és cselekvés viszonyát tekintve antimetafizikainak nevezhető – 
tradíció eddigi utolsó jelentős képviselőjeként próbálom Rortyt felmutatni, melybe néze-
tem szerint kényszermentesen beilleszthető, s melynek gondolkodóira éppen ebben a 
vonatkozásban ő maga is gyakran hivatkozik (III.).

I.

Témánk szempontjából nem lényegtelen, hogy az irónia fogalmának kifejtését Rorty 
a szótár fo  galmának, mint egyfajta metafogalomnak a kifejtésébe ágyazza. Aligha 
véletlen ez, hiszen az iróniát magát is (mint bármi egyebet) csupán egyfajta beszéd-
mód vagy leírás – azaz egyfajta „szótár” – se gít ségével lehet jellemezni. Az emberi 
lények, írja Rorty kiindulópont gyanánt, szavak egy halmazát hordozzák magukkal, 
melyeket arra használnak, hogy igazolják cse le ke deteiket, hitüket, életüket. E szó-
készletet Rorty „vég ső szótárnak” nevezi („final vo c ab ulary”), ahol is a „végső” jelző 
nem arra utal, mintha a szótár történelemfeletti és meghalad hatatlan volna. Egysze rű-
en csak annyit tesz: vissza ve zet hetetlen és meg ala pozhatatlan – ha két sé  gek merül-
nek fel iránta, nincs mód nem körben forgó módon érvelni mellettük.2 

Az „ironikust” Rorty összefoglalóan olyan ember attitűdjeként jellemzi, aki képes 
szem benézni legalapvetőbb nézetei és vágyai kontingenciájával, aki kellőképpen nomi-
nalista és historicista ahhoz, hogy lemondjon arról a nézetről, mely szerint ama nézetek 
és vágyak va la mi időn és véletlenen túlira utalnak vissza.3 A részletezőbb meghatáro-

 2  CIS 73. o. (Lásd EISZ 89. o.) – Bibliográfiai megjegyzés: Rorty műveire a következő rövidítésekkel hivatkozom: 
PMN = Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979; CP = Consequences 
of Pragmatism, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982; CIS = Contingency, Irony, and Solidarity, Camb-
ridge: Cambridge University Press, 1989 [magyar ford.: EISZ = Esetlegesség, irónia és szolidaritás, ford. Boros 
János, Csordás Gábor, Pécs: Jelenkor, 1994]; PP 1 =  Philosophical Papers, Volume 1. Objectivity, Relativism, 
and Truth, Cambridge: Cambridge University Press, 1991;  PP 2 = Philosophical Papers, Volume 2. Essays on 
Heidegger and Others, Cambridge: Cambridge University Press, 1991 [magyar ford.: HS = Heideggerről és mások-
ról, ford. Barabás András, Beck András, Bujalos István, Kelemen István, Vitézy Zsófia, Pécs: Jelenkor, 1997]; PP 
3 = Philosophical Papers, Volume 3. Truth and Progress, Cambridge: Cambridge University Press, 1998; AOC 
= Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century America, Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1998; PSH =  Philosophy and Social Hope, London: Penguin, 2000 [magyar ford.: FTR = Filozófia és tár-
sadalmi remény, ford. Krémer Sándor és Nyírő Miklós, Budapest: L’Harmattan, 2007]. – Egyéb rövidítések: EN = 
Jean-Paul Sartre: L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, édition corrigée avec index par Arlette 
Elkaïm-Sartre, Paris: Gallimard (collection Tel), 1998; [magyar ford.: LS = A lét és a semmi. Egy fenomenológi-
ai ontológia vázlata, ford. Seregi Tamás, Budapest: L’Harmattan Kiadó – Szegedi Tudományegyetem Filozófia 
Tanszék, 2006]; GW = H.-G. Gadamer: Gesammelte Werke, 1–10 köt., Tübingen: Mohr, 1985–1995 (kötetszám, 
majd lapszám szerint); IM = Gadamer: Igazság és módszer, ford. Bonyhai Gábor, Budapest: Kossuth, 1984; SZ 
= M. Heidegger: Sein und Zeit, 15. kiadás, Tübingen: Niemeyer, 1979 [magyar ford.: LI = Lét és idő, ford. Vajda 
Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz István. Budapest: Gondolat, 1989]. – Az idézetek-
ben szereplő magyar fordításokat minden külön megjelölés nélkül helyenként módosítottam.

3  CIS xv. o. (Lásd EISZ 13. o.) Ezt az összefoglaló meghatározást Rorty egy későbbi visszapillantásban szinte 
szó szerint megerősítette; lásd PP 3, 307. o., 2. jegyzet.
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zás szerint az ironikus ként jel lem  zett személy három feltételnek tesz eleget: 1. radi ká-
lis és megszüntet hetetlen kételyt táplál az önmaga által használt végső szótár iránt, 
mi vel hogy más szótárak is benyomást gyakoroltak rá (olyan szótárak, amelyeket álta-
la ismert em berek végsőnek gondoltak); 2. belátja, hogy eze  ket a kételyeket a jelenle-
gi szótárában megfo gal mazott semmiféle argumentum nem tudja sem alátámasztani, 
sem eloszlatni; 3. amennyiben saját jelenlegi szituációjáról fi lo zófiai néze teket fejt ki, 
nem gondolja, hogy saját szótára kö ze lebb állna a „valósághoz”, mint a többi szótár bár-
me lyike; a szótárak közti választása pedig nem valamiféle metaszótár mércéire tekin-
tettel megy végbe, avagy a látszatoktól a valósághoz való előre nyo mu lás szándéka 
motiválja, hanem sokkal inkább az a törekvés, hogy a régi helyébe az újat állítsa.4

A három feltétel nyilvánvaló összefüggésben áll egymással, s egyfajta rejtett és 
e helyütt nem kimondott (a vonatkozó tanulmány következő lapjain ugyan megjele-
nő, ám meglehetősen a margóra szorított) premissza az, ami összekapcsolja őket: 
a kontingencia fogalma (az a fo ga lom, amely egyébiránt vonatkozó könyve címében 
hangsúllyal, első helyen jelenik meg). Az ironikusok, jegyzi meg szinte érintőlegesen 
Rorty, sohasem képesek teljes mértékben komo lyan ven ni magukat, mivel tudatában 
vannak annak, hogy azok a fogalmak, amelyekkel leírják önma gukat, változásnak van-
nak alávetve – más szóval „mindig tudatában vannak végső szótáruk, s így ön ma guk 
kontingenciájának és törékenységének”.5

Ezt az idézetet két irányban szeretném kommentálni, illetve továbbgondolni. Egyrészt e 
megjegyzés alkalmas kiindulópontul szolgál mind a dolgozat címében szereplő két foga-
lom: irónia és szolidaritás összefüggésének, mind a Rorty e könyvének címében szerep-
lő három fo ga lom – kontingencia, irónia és szolidaritás – egymáshoz való viszonyának 
körvona lazá sá hoz. Más részt annak is szeretnék némi teret szentelni, hogy Rorty ezen a 
ponton Sartre-hoz kapcsoló dik, az irónia fogalmát sartre-i gondolatokhoz kapcsolódva 
vezeti be, úgyhogy itt egyszersmind egy érdekes párhuzam lehetősége kínálkozik. 

Az első lépésben jelzett összefüggést Rorty szövegétől némileg elszakadva pró-
bálom kibontani. A középfogalom funkcióját, amely irónia és szolidaritás között köz-
vetít – össze kap csolja őket, s mintegy hidat ver közöttük –, a kontingencia fogalma 
megfele lőképpen képes betölteni. Induljunk ki kontingencia és irónia összefüggésé-
ből. Kontingencia és irónia össze függését tekinthetjük úgy, hogy az előbbi vezet mint-
egy az utób  bihoz. Az a belátás ugyanis, mely szerint önmagunk és szótárunk eleve 
kontingens, azaz nem szük ség szerű, olyan distan ciált attitűdöt sugall, melyet méltán 
lehet ironikusnak nevezni, amennyi ben az irónia a dologtól való elszaka dást, a vele való 
azonosulás megszüntetését, egyfajta fölötte lebegést jelent.6 Bizo nyos távol ság tar tás-
sal, kétellyel, szerény séggel viszonyulni ahhoz, hogy kontingens módon va gyunk azok, 
akik vagyunk – ily módon szemlélni önmagunkat: kontingensnek érzékelni ma gun kat 
és szerénynek lenni –, talán nem teljesen következetlen dolog, ez pe dig azzal a nézet-
tel páro sul va, miszerint az a nyel vezet és szótár, amellyel világunkat és önmagun kat 
le írjuk, épp annyira kon tin gens, annyit jelent, mint (ön-)iróniával – azaz bizonyos dis-
tanciával – viszo nyulni önmagunk hoz. 

 4  CIS 73. o. (Lásd EISZ 89. o.)
 5  CIS 74. o. (Lásd EISZ 90. o.)
 6  Ha valaki iróniával vagy ironikusan mond valamit, ez annyit tesz, hogy nem azonosul vele, nem érti szó szerint, 

sajátosan – éppenhogy ironikusan – viszonyul saját mondandójához vagy a megválasztott szókincshez és kife-
jezésmódhoz. 
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A kontingencia felől út nyílik azonban nem csupán az irónia, de éppannyira a szo li da-
ritás felé is. Ha nem szükség képpen vagyok az, ami (és aki) vagyok, akkor akár más-
valaki is lehetnék; e belátás pedig a maga részéről éppenhogy ama másvalaki vagy 
másvalakik iránti szo lidaritáshoz, velük való együttérzéshez vezethet el.7 Ama más-
valakik iránti szolidaritáshoz, akik közül éppen ség  gel én is lehetnék egy, noha törté-
netesen – de nem szükségképpen – nem vagyok az. Éppen ség  gel én is lehetnék a 
másvalakik egyike, amennyi ben kontingensen vagyok az, aki vagyok. Az önmagam-
tól való eloldódás a mások irányába tett lépéssel egyjelentésű. „Akár én is lehetnék ő 
(ahogy ő is lehetne én)” – benyomásom szerint ez a szolidaritás egyik alapvető (akár 
hermeneutikainak is nevezhető8) tétele, mely viszont a maga részéről aligha lehetsé-
ges a kon tin gen cia belátása nélkül. (Ha szükség sze rűen vagyok az, aki vagyok, akkor 
nem tudok nem az lenni, aki vagyok, azaz lehetetlen, hogy a másvalakik egyike legyek.) 
Kon tin genciám belátása – nem csupán a quod, hanem a quid, vagyis nem csupán az, 
hogy kon tin gens módon vagyok, hanem hogy kontingensen vagyok az, aki vagyok, 
továbbá épp annyira kontingens az a szótár is, amellyel magamat és a világot leírom – 
jótékonyan növelheti más emberekkel – és az ő szótáraikkal – való azonosulási képes-
sé gemet (hiszen lehetnék bárme lyikük egyike, s használhatnám akár az ő szótáraik 
bármelyikét is). Azt is ér de mes hoz záfűzni: valakinek lenni és egy bizonyos szótárt 
használni (egyebek mellett önmagunk leírására) nem igen különíthető el egymás tól, sőt 
e kettő majdhogynem azonos egymással. Az a mód, aho gyan önmagunkat leírjuk, és 
az a mód, ahogy önmagunkhoz viszonyulunk, nemigen vá laszt ható szét. Ha megvál to-
zik az önleírás (megváltozik a „szótár”), megváltozik az ön ma gunkhoz való viszo nyunk, 
s így megváltozunk önmagunk is. Hiszen az, ahogyan önmagunkhoz viszonyulunk, 
nagyrészt dönt egyszersmind arról is, kik vagy mik vagyunk. Nem utolsósorban attól 
vagyok az, aki vagyok, hogy egy bizonyos szótárt – s nem egy másikat – használok, 
noha e szótár – nem árt újra és újra hangsúlyozni – maga is kon tingens. Önmagunk 
újraleírása („redescription”) és önmagunk megváltozása jórészt egybeesik; ha más-
képp írom le önmagam, más ember lettem.9 Az irónia ebben az értelemben nem utol-
sósorban az újraleírás erejének elismerése s egyúttal a benne való hit.10 

Korántsem lényegtelen – bár (amennyire látom) az irodalomban korántsem kellő-
képpen tudatosított vagy  figyelemre méltatott tény –, hogy az irónia fogalmát Rorty 
Sartre-hoz kap cso lódva bontja ki. Miként Sartre egykor heideggeri ösztönzésekhez 
kapcsolódva épített ki önálló, eredeti – Hei deg gertől számos ponton eltérő – világ-
látást, úgy Rorty hasonlóképpen Sartre némely alapvető gondolatát viszi terméke-

 7  Ezt a fogalmazásmódot nem csupán valamifajta kötelező stilisztikai visszafogottság vagy szerénység sugallja, de 
legalább annyira egyfajta következetességre való törekvés is: egy filozófia, mely a kontingenciából indul ki és akö-
ré szerveződik, nemigen beszélhet ugyanis az önellentmondás veszélye nélkül szükségszerű kapcsolódásokról, 
arról, hogy valami szükségszerűen kapcsolódik valami máshoz vagy szükségszerűen vezet el hozzá.

8  Amennyiben a gadameri hermeneutika a másikat (legyen az szöveg vagy embertárs) úgy tekinti, mint aki épp-
annyira az igazság igényével föllépő állításokat fogalmaz meg, mint én, s akinek velem szemben elvileg bármikor 
igaza lehet. Lásd Gadamer: IM 253. o.: „Az embertársi viszonyban [...] arról van szó, hogy a Te-t mint valóban 
Te-t tapasztaljuk, azaz igényét ne eresszük el a fülünk mellett, hanem hagyjuk, hogy mondjon nekünk valamit.” 
Lásd még J. Grondin: „Die Weisheit des rechten Wortes. Ein Porträt Hans Georg Gadamers”, in: Information 
Philosophie 1994/5, 28; uő.: Einführung in die philosophische Hermeneutik, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1991, 160. o. Vö. Gadamer: GW 2, 116., 505. o.; GW 10, 274. o.; Gadamer: Die Vielfalt 
Europas. Erbe und Zukunft, Stuttgart: Robert Bosch Stiftung, 1985, 29. o.

 9  Jól szemléltethető ez az összefüggés a Bildung gadameri fogalmának Rorty általi értelmezésében. A Bildung 
révén, mint aminek nincs önmagán kívül egyéb célja, más emberekké válunk, e folyamatnak pedig lényegi része 
az, hogy belátjuk a deskriptív szótárak történeti kontingenciáját vagy relativitását (lásd PMN 359., 362. o.).

10 Lásd ehhez CIS 89. o. (Lásd EISZ 107. o.)
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nyen tovább egy olyan irányban, mely elsőd le gesen mindazonáltal inkább saját szem-
 léletére, mintsem Sartre-éra vet jellemző fényt. 

Az a tény, hogy a végső szótárak közti választás nem kommenzurábilis, nem krité ri-
u mok alapján történik, egy olyan ingatag létmódú helyzetet teremt, írja Rorty, melyet 
Sartre metastabilnak nevezett.11 E kifejezéshez Rorty nem nyújt bővebb kommentárt, 
és bib li o gráfiai eligazítást sem ad – ám e fogalomra némi utánajárást követően való ban 
rábukkanunk Sartre-nál,12 éspedig a rosszhiszeműség fogalmának jellem zésében. A 
rossz hisze mű ség Sartre számára mindenekelőtt valamifajta hit; éspedig olyan – éppen-
séggel rossz vagy rosszhiszemű – hit, mely nek első aktusa nem más, mint (önmaga 
előtt is elkendő zött) döntés magáról a hitnek a természetéről – olyan döntés, mely maga 
is rosszhiszemű ség ben fogant, s mellyel ez a fajta hit a nem meggyőző, nem evidens 
evidenciát teszi meg az evidencia kri té ri u mául. Ez a struk túra így eleve s menthetetle-
nül instabil. Tekintve azonban, hogy – szem ben a magá banvalóval, amelyet az önma-
gával való egybeesés jellemez, az, hogy az, ami – az emberi valóság, a tudat, illetve a 
magáértvaló struktúrája Sartre szerint az ön ma gá val való nem egybeesés jellegével bír: 
nem az, ami, s az, ami nem – s a rosszhiszeműség épp az emberi valóság ezen ontoló-
giai jellege elől igyekszik a magábanvaló szilárdsága, valamifajta stabilitás, állan dó ság, 
önmagával való egybeesés felé menekülni –, a metastabilitás tág ér te lem ben nem csu-
pán a rosszhiszeműségre érvényes. Az emberi valóság – amennyiben nem az, ami, s az, 
ami nem, önmagától ilyenformán egy bizonyos távolságban lé te zik (ez lesz majd Rortynál 
az irónia kiindulópontja) – maga is instabil, híján van az ön ma gával való egybe esésnek, 
s emiatt azután nincs olyan önmagáról szóló kijelentés (Rorty későbbi nézőpontjából 
tekintve: „szó tár”), mely így vagy úgy képes volna adekvát módon „megfogni”, (nyelvileg) 
„azonosítani”, „szavakba foglalni” – s ily módon (le-)rögzíteni. „Nem tudok olyan kijelen-
tést tenni önma gam ról – írja egy jellegzetes helyen Sartre –, mely ne vált volna hamissá 
abban a pilla nat ban, amikor megteszem”; a magáértvaló, hangzik másutt, „mindig más, 
mint amit mondani lehet róla”.13 A végső szótár kontingenciá jának és pluralitásának gon-
dolata innen szemlélve e gondolat következetes továbbvitelének tekinthető.

Ha az iróniafogalom Rortynál való felmerülését Sartre-hoz kapcsolódó megfonto lá-
sai ban keressük, akkor a metastabilitásra történő meglehetősen általános utaláson túl14 
specifiku sabb – és bizonyos értelemben szubsztanciálisabb – fogódzót nyújt ugyanezen 
mondat második része, noha Sartre neve itt már nem hangzik el. Az ironikusok, akik a 
Sartre által metastabilnak nevezett pozícióban találják magukat, Ror ty további kifejtése 
szerint ugyanis – mint már szó esett róla, ám idézzük most a vonatkozó helyet teljes egé-
szében – „sohasem képesek komolyan venni magukat, mivel min dig tudatában vannak 
annak, hogy azok a fogalmak, melyekkel leírják önmagukat, vál tozásnak vannak alá vet-
ve, mindig tudatában vannak végső szótáruk, s így ön ma guk kontingenciájának és töré-
keny sé gének”. – „Nem képesek komolyan venni önmagukat”: ez a fogalmazás felidézi 
Sartre-nak A lét és a semmi vége felé tett kritikai megjegyzéseit arról, amit a „komolyság 
szellemének” neve zett, s ami a „rosszhiszeműségről” a mű első részében mon dottakat 
viszi to vább. A „ko moly ság szelleme” [esprit de sérieux] számára az emberi projek tu mok-
ban kon sti tu á lódó értékek „az emberi szubjektivitástól független, transzcendens adott sá-

11  CIS 73. o. (Lásd EISZ 90. o.)
12  Lásd EN 104. o. = LS 109. o.  
13  EN 151., 483. o.; vö. LS 161., 522. o. (Kiemelés az eredetiben.)
14  A kifejezést lásd még CIS 113. o. (= EISZ 131. o.) A metastabilitás kifejezést a mondott okok miatt Rorty a heideggeri 

Daseinra is használja; a Dasein leírására használt alapvető heideggeri kifejezések iróniát tartalmaznak magukban, 
írja, sőt azt is lehet mondani, hogy a Dasein Heideggernek az ironikusra (ironist) használt kifejezése (uo.).
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gokként” jelennek meg, a dolgok „kívá natos” jellege pe dig úgyszintén a dolgok materiális 
konstitúciójának része.15 A „komolyság szellemére” az jellemző, hogy az emberi valóság 
alapvetően illékony, kontingens, szabad – önmaga számára igazolhatatlan és meg ala poz-
ha tat lan – jellege elől rosszhiszemű módon a magábanvaló szi lárdsága felé menekül. Az 
ember önma gát – amint azt Sartre az Egy vezér gyermekkora című novella hősének, Fle-
rieur-nek a jel lem  zé sé ben ábrázolja – kősziklává igyekszik merevíteni, s közkézen forgó 
lapos nézetekhez, köz he lyek hez, tömegideológiákhoz való gondolattalan kapcsolódás 
révén vél va la mi fajta sze mé lyi ség re, ezáltal pedig stabilitásra, létének igazolására, meg-
alapozására, önazo nos ságra szert tenni.16 A „komolyság szelleme” más szóval roppant 
komolyan veszi önmagát, a lehető leg na gyobb ko molysággal igyekszik ez és ez lenni 
(önmagát ebben és ebben lecövekelni), szere pé vel így vagy úgy azonosulni (elkendőz-
vén, hogy minden ilyes faj ta törekvés szabad választás ered ménye), menekül a szabad-
ság és a vele járó szorongás elől, mely azt a belátást eredményezné, hogy mindenfajta 
kapcsolódás és elszakadás szabad döntés eredménye, s hogy valamit szük ség sze rű en 
választani – amint annak már Kierke gaard is meglehetősen tuda  tá ban volt17 – fából vas-
karika. Ez a fajta „komolyság” nem a dolgokkal és az élettel való komoly szembenézés, 
hanem rosszhiszemű intellektuális-morális gőg és merevség, menekülés a szabadság-
tól s a vele járó felelősségtől, a választástól, a pluralitástól.

Rorty kapcsolódása Sartre-hoz e ponton voltaképpen egyszerű és lefegyverző. 
Sartre-nak a „ko molyság szellemével” szemben kifejtett kritikai megjegyzéseit abban 
az értelemben veszi komolyan, hogy levezeti belőle az iróniát, mint a „ko molyság szel-
lemével” szembeállított helyes (autentikus) magatartást. A komolyság szellemét illető 
kritika Sartre-nál ilyesmit na gyon is su gall hatna, ez a gondolataiban benne rejlő lehető-
ség azonban nála jórészt kiakná zatlan ma rad; e továbbvezető lépést a legkevésbé sem 
teszi meg. Az irónia nála – ha egyál talán – legfeljebb a rosszhiszeműség külön féle for-
máinak – olykor metszően gúnyos és kihívó – lelep le zésében nyilvánul meg,18  jórészt a 
bírált ellenféllel szembeni atti tűd ben, kevésbé az önmagunkhoz való (helyes) viszonyu-
lásban jut kifejezésre. Ami az utóbbit illeti, az emberi va ló ság önmagával való egybe-
esésének hiánya nála sokkal in kább patetikus-tragikus hang sú lyok kísé retében jelenik 
meg; ez utóbbiakat Rorty viszont egyszerűen félretolja, és metafizikai üle dék nek tekin-
ti. Rorty számára Sartre még „metafizikus” akkor, amikor az em bert „hiábavaló passió-
nak” ne ve zi.19 S valóban: a sartre-i művet (mindkét korszakában) át hat ja-belengi egy-
fajta pa te tikus-tragikus tónus és szem lé let mód, ami másfelől a komolyság szel le mé vel 
szemben ki fej tett kritikával nehezen is egyez tet he tő össze, vagy maga is hajlamos a 
ko molyság szellemével egy bemosódni. Érdemes idézni a vo natkozó szöveghelyet az 
egziszten cia lista fő mű végéről: „Minden emberi valóság passió, amennyi ben önmaga 
elveszejtését vetíti ki ab ból a célból, hogy megala poz za a létet, s hogy létrehozza egyút-

15  EN 674. o. = LS 735.
16  A rosszhiszeműség, illetve a komolyság szelleme különféle formáinak ábrázolása Sartre irodalmi műveinek 

és esszéinek gyakori tárgya; lásd némileg bővebben utalásaimat in Fehér M. István: Jean-Paul Sartre, Buda-
pest: Kossuth, 1980, 33. skk. o. E törekvést másutt Sartre „a kövek állandósága” vagy „az ásvány változat-
lansága” iránti vonzódásként írja le (lásd Sartre: Vádirat az antiszemitizmus ellen, ford. H. Perci Éva, Káldor, 
1947, újranyomva: Cserépfalvi–Göncöl, 1991, 20., 27. o.; lásd még uo. 48. o.).

17  Lásd pl. S. Kierkegaard: Vagy–vagy, ford. Dani Tivadar. Budapest: Gondolat, 1978, 788. o.: azt  követelni, 
„hogy az ember szükségszerűen cselekedjék [...] ellentmondás”.

18  Lásd pl. Sartre: Exisztencializmus, ford. Csatlós János, Hatágú Síp Alapítvány, 1991, 61. sk. o.: „Az emberek 
[...] így kívánnak gondolkozni: ne okozzon gondot, ha gyávának születtünk, bárhogyan akarjuk is, nem tehe-
tünk semmit ellene, életünk végéig gyávák maradunk; ha hősnek születünk, az se nyugtalanítson: egész éle-
tünkben hősök leszünk, hősiesen eszünk s mint hősök iszunk.”

19 CIS 99. o. (EISZ 116. o.); vö. még PP 2, 131. o. (HS 167. sk. o.); PSH 61. o. (FTR 95. o.)
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tal a magábanvalót, mely elszö kik a kontingencia elől, lévén saját alapja, Ens causa sui, 
amit a vallások Istennek neveznek. Így az ember passiója fordí tottja Krisz tu sé nak, mivel 
az ember elveszejti magát mint embert abból a célból, hogy Isten meg szülessen. Ám 
Isten eszméje ellentmondásos, s így hiábavalóan veszejtjük el magunkat: az ember hiá-
bavaló passió.”20

Ettől a drámai hangütéstől Rorty (Rorty szemérmes iróniája) alapvetően idegenkedik; 
számára e tónus annak a metafizikának a nyomait viseli magán, melynek – a második 
korszak Heideggerétől (s nem kevésbé az amerikai pragmatizmus hagyo mányától) átvett 
me tafizika- kri tikához való kapcsolódása hatására – búcsút intett, és amelytől sziszte-
matikusan távolságot igyekszik tartani. Ha az ember istenné válásának törekvése mint a 
hagyományos me tafizika kel lék tárának része egy radikálisabb metafizika-kritika fényé-
ben értelmét veszti, akkor nem lesz többé értelme annak sem, hogy e törekvés meghiú-
sulása, el nem érése miatt (Sartre pedig a törekvés kudarca felől aligha hagy kétséget) 
az embert „hiábavaló passióként” jel le mez zük. „A hiábavalóság témája – írja Rorty –, 
csak akkor merülne fel, ha megpróbálnánk túl lépni az időn, a véletlenen és az önleírá-
son azál tal, hogy felfedezünk valami olyat, ami mind ezek nél erőtel je sebb. Ám Proust és 
Nietzsche szá mára nincs semmi, ami az önleírásnál erő tel jesebb vagy fon tosabb volna.”21 
Az időtől és vé let len től való függőségből, mint relativitásból – ha a relativitást radikális 
következetességgel végiggondoljuk – nem következik még hiába va lóság (így rekon stru-
álhatjuk e ponton Rorty Sartre-recepcióját). Ez utóbbi abszolút mércéket előfeltételez. Az 
ironikus hasz nál ha tónak találja ugyan a „jobb leírás” fogalmát, nincs krité riu ma azonban 
erre a terminusra, s így hasz nál ha tat lan szá mára „a helyes leírás” („the right description”) 
fo gal ma. Ezért hát nem lát semmiféle hiá ba va ló sá got abban, hogy az ember nem képes 
magábanvaló létté, être-en-soi-vá válni. A metafizikustól pon tosan az határolja el, hogy 
sohasem akart azzá válni (vagy azt akarta, hogy ne akarjon azzá válni).22

Az emberi projektum, mint istenné válási törekvés – ez (csakúgy mint a humanizmus-
levél Heideg gerének az emberről mint a „lét pásztoráról”23 kifejtett nézete) Rorty prag-
matista beállító dá sá val, az em berről mint kooperatív társadalmi lényről alkotott prag ma  -
tista szem léle tével nehezen fér össze; számára Sartre ebben a tekin  tetben nem volt 
eléggé ra di ká lis, ha úgy tetszik: nem eléggé (metafizika- elle nes) egzisz ten cialista. Ezzel 
szemben me ta fizika és politika szo rosra fűzött viszonyának Sartre általi oldá sa – a „Ma te-
rializmus és for ra da lom” című ta nul mányban Sartre alapvető bírálatban részesíti azt a 
né ze tet, mely szerint ma te ri alista metafizika és for ra dalmi attitűd szorosan összefügg 
egymással, és a forradalomnak vagy az ember felsza ba dí tá sá nak a filozófiája csak a 
természet dialektika vagy a dialektikus mate ri a liz  mus lehetne (azaz csak akkor lehetnék 
igazán forradalmár, bal oldali, haladó, a nép barátja stb., ha elfoga dom ezt a Sartre sze-
rint ab szurd metafizikát)24 – e viszony oldása, tehetjük a magunk részéről hozzá, más-
felől nagyon is egybevág Rorty Deweyhoz kap cso lódó nézeteivel, s ezt a beállí tó dá-

20  EN 662. o. = LS 720. o.
21  CIS 99. o. Az ember mint „hiabavaló passió” sartre-i toposára Rorty a későbbiekben többször visszatért (lásd a 

19. jegyzetben jelzett helyeket).
22  CIS 99. o. (EISZ 116. o.) Vö. még PP 2, 131. o. (HS 167. sk. o.)
23   Heidegger: „Brief über den ’Humanismus’”, in uő.: Wegmarken, Frankfurt/Main: Klostermann, 175–196, 1967, 

145–194. o., itt 162., 172. o. (Lásd magyar ford. in Heidegger: Útjelzők, Budapest: Osiris, 2003, 307., 316. o.)
24  Lásd J.-P. Sartre: „Materializmus és forradalom”, in Sartre:  A szabadságról, ford. Albert Sándor, Budapest:  

Kossuth, 1992, 47–128. o., itt elsősorban 49. o. („vajon a forradalom ügye csakugyan megköveteli-e a materi-
alizmust és az objektivitás mítoszát, vagy nincs-e szakadék a forradalmár cselekvése és ideológiája között?”), 
70. sk., 79., 97. („de vajon tényleg szükség van-e itt a materialista mítoszra, mely hasznos szolgálatot tett és 
bátorítást adott?”), 107., 110. o.
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sát emblema ti ku san fe jezi ki nagy hatású tanulmányának már a címe is: The Priority of 
De mocracy to Philos ophy25 (A de mokrácia elsőbbsége a filozó fiával szemben). Metafi-
zika és politikai állás fog lalás kö zött nincs semmiféle szükségszerű kapcsolat, sőt a poli-
tikai állás fog la lás vagy a demok rácia iránti elköte le zettség nem igényel semmiféle filo-
zófiai (metafizikai) meg alapozást. Nem csak akkor lehetek jó de mokrata vagy liberális, 
ha kifejtek valamilyen teóriát valamely időfe letti vál to  zatlan emberi lényegről. Egy liberá-
lis társadalomnak, hangzik a méltán ironikusnak nevezhető megjegyzés, „rossz szol gá-
latot teszünk azáltal, ha »filozófiai megala po zással« próbáljuk ellát  ni”26 – ennek szüksé-
gessége egyebekben oly eszme, mely a fel vi lá gosodás korának szcientizmusára nyú lik 
vissza. A liberális társadalom nem más, mint történeti kép ződ mény; kontingens volta 
belátásának nem kell azonban a legcsekélyebb mértékben sem meg in gat nia az iránta 
való elkötelezettségben vagy eltánto rítania tőle; ettől még lehet szeretni, kiállni mellette s 
tökéletesítésén dolgozni. S amelyet cseppet sem erősít meg jobban, ha metafizikai vagy 
pszeudo-filozófiai érvekkel a szükségszerűség látszatát akarjuk köl csö nöz ni neki. 

A kontingenciafogalom felől kerestünk kapcsolódást az iróniához – s ha az utóbbi 
Sartre-hoz való explicit kapcsolódás terméke, akkor érdemes megjegyeznünk, hogy 
Sartre-tól származhat még ugyancsak a kontingenciafogalom is, mivel Heideggernél 
ez egyáltalán nem tűnik fel, Sartre-nál viszont nem csupán felbukkan, de ez egyszer-
smind egyik középponti filozófiai fogalma is27 –, s a kettő össze tar to zását próbáltam 
fentebb némely vonatkozásban felmutatni. Mielőtt tovább haladnánk, talán nem haszon-

25  Lásd PP 1, 175–196. o. Vö. itt különösen 180. o.
26  CIS 52. o.: „a liberal society is badly served by an attempt to supply it with ’philosophical foundations’.” (Lásd 

EISZ 69. o.) – Two Concepts of Liberty (Oxford: Clarendon Press, 1958) című klasszikus tanulmányának végén 
Isaiah Berlin egyetértően idézi Joseph A. Schumpeter következő szavait: „Felismerni, hogy meggyőződése-
inknek csupán relatív érvényessége van, és ugyanakkor töretlenül kiállni mellettük – ez az, ami megkülönböz-
teti a civilizált embert a barbártól” (Joseph A. Schumpeter: Capitalism, Socialism, and Democracy, London, 
1943, 243. o.: „To realise the relative validity of one’s convictions, and yet stand for them unflinchingly is what 
distinguishes a civilised man from a barbarian”). Rorty egyetértően – saját álláspontjának mintegy illusztrálásá-
ra – idézi mind Schumpetert, mind Berlin kapcsolódó kommentárját: „Többet kívánni ennél talán nem más, mint 
valamely mély és gyógyíthatatlan metafizikai szükséglet; ám ha megengedjük, hogy e szükséglet meghatároz-
za gyakorlati cselekvésünket, akkor az valamely nem kevésbé mély és sokkal veszélyesebb morális és politikai 
éretlenség jele” („To demand more than this is perhaps a deep and incurable metaphysical need; but to allow it to 
determine one’s practice is a symptom of an equally deep, and more dangerous, moral and political immaturity”; 
CIS 46. o.; lásd EISZ 63. o.). Berlin egyébként az idézett helyen úgy véli, lehetséges, hogy a szabadság eszmé-
nye abban áll, hogy úgy választjuk meg céljainkat, hogy nem követelünk örök érvényességet számukra; elvek 
nem lesznek attól még kevésbé szentek, mert időtartamukat nem lehet garantálni; sőt maga a garanciák iránti 
óhaj is talán nem egyéb, mint a gyermekkor bizonyosságai vagy a gyermeki múlt iránti vágy. („It may be that the 
ideal of freedom to choose ends without claiming eternal validity for them [...] is only the late fruit of our declining 
capitalist civilisation: an ideal which remote ages and primitive societies have not recognised, and one which 
posterity will regard with curiosity, even sympathy, but little comprehension. This may be so; but no skeptical 
conclusions seem to me to follow. Principles are not less sacred because their duration cannot be guaranteed. 
Indeed, the very desire for guarantees that our values are eternal and secure in some objective heaven is perhaps 
only a craving for the certainties of childhood or the absolute values of our primitive past.”) Rorty nagymértékben 
hasonlóképpen fogalmaz, amikor így ír: „Könyvem alapvető premisszája abban áll, hogy valamely hit irányíthatja 
a cselekvést, vagy gondolható érdemesnek arra, hogy meghaljunk érte, olyan emberek között, akik teljességgel 
tudatában vannak, hogy ezt a hitet semmi mélyebb dolog nem okozza, mint kontingens történeti körülmények” 
(CIS 189. o.: „The fundamental premise of [my] book is that a belief can still regulate action, can still be thought 
worth dying for, among people who are quite aware that this belief is caused by nothing deeper than contingent 
historical circumstance”; lásd EISZ 209. sk. o.).

27  A lét és a semmi egyik legjellegzetesebb fogalmáról van szó, lásd például EN 118. o.: „Az abszolút ese-
mény illetve a magáértvaló kontingens létében”; uo. 119. o.: „a magáértvalót így egy állandó kontingencia 
tartja fenn, melyet ő a maga részéről reprodukál és magába épít anélkül, hogy valaha is képes volna meg-
szüntetni” stb. (vö. LS 75., 125. sk. o.). A kontingencia összefügg Sartre-nál a megalapozás hiányával – 
csakúgy, mint később Rortynál a megalapozó gondolkodás (fundacionalizmus) elutasításával –, és jelleg-
zetes ebben a tekintetben még  az „injustifiable” sartre-i kifejezése (EN 73. sk., 118. sk. = LS 75., 125. sk.).
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talan utalni ar ra, hogy ez az összefüggés egy helyen, a „the ironists’ sense of contin-
gency” kifejezésben, szó szerint is megjelenik.28 Éspedig mint olyan valami, ami a libe-
rálisok egy részének ellenvetései és szemrehányásai szerint mint komolytalan attitűd 
aláássa a demokra tikus társadalmak morális működését. Ám a szabadság, hangzik 
Ror tynak az ismert filozófiai tétel megfordításaként al kotott eredeti és saját gondolat-
rend sze rére igencsak jellemző tétele – a szabadság (nem a szük ség szerűség, hanem) 
„a kontingencia fel is me rése”.29 A filozófiát mér ték telenül és szük ség telenül túlbecsül-
jük, ha poli ti kai rendszerek metafizikai megerősítésére vagy megalapo zá sá ra akarjuk 
használni (minden ilyen kísérlet kü lön ben is körbenforgó); a libe rális demokráciának e 
célból inkább konkrét tár sa dalmi intézke dé sek re van szüksége, hogy enyhítse sokak 
ínségét, fájdalmát és meg alá zott sá gát (liberális az, hang zik Rorty Judith Shklar tól köl-
csönzött meghatározása, aki úgy gondolja, a kegyet len ség a legrosszabb dolog, amit 
tehetünk30). Erről be szá mol ni pedig regények, riportok és újságcikkek jobban képesek. 
Az olyan kifejezések, mint „késői kapitalizmus”, „modern ipari társadalom”, „a tudás 
termelé sé nek feltételei” helyébe olyanoknak kell lépniük, mint „munkás képviselet”, „új-
ságírók szövet sége”, „a pénzügyi manipulációk elleni törvények”.

II.

Mielőtt továbbhaladnánk, némi kitérő gyanánt nem lesz haszontalan ezen a ponton meg-
említeni Rorty „szótárának” egy a kontingenciatétellel messzemenően összeszövődő 
tézisét, annál is inkább, mivel hallgató lagos előfeltevésként a fenti meggondolásokban 
már implicite benne  rejlett. Egy liberális tár sa da lomnak ugyanis nem csupán – mint idéz-
tük – „rossz szol gá latot teszünk azáltal, ha »filo zó fiai megala po zással« próbáljuk ellát-
 ni”: ezáltal olyan valamire te   szünk egyúttal kísérletet, amely a „rossz szolgálat” mellett 
amúgy is kivitelezhetetlen feladat – egy okkal több ahhoz, hogy lemondjunk e törekvés-
ről. A kontingenciatétellel szorosan össze függ – annak mintegy premisszája – az, hogy 
Rorty elutasít mindenféle megalapozás-gon do latot (anti-founda tion al ism).31 Heidegger, 
a késői Wittgen stein, Sartre, Gadamer és az ame  ri kai pragmatizmus nézetei azt a tanul-

      Regénybeli főhősével, Roquentinnel mondatja Sartre Az undorban, hogy „a létezés, már meghatározása sze-
rint is, nem azonos a szükségszerűséggel”, s hogy „a létezők megjelennek, lehetővé teszik, hogy találkoz-
zunk velük, de levezetni sohasem lehet őket [...] az esetlegesség az abszolútum” (Sartre: Az undor. Budapest: 
Magvető Kiadó, 1968, 225. o.). – A kontingencia kifejezés szinonimájaként használja Sartre a fakticitás fogal-
mát (uo., 119., illetve 125. o.), Heideggernél viszont csak ez utóbbi szerepel (ez viszont hangsúlyosan, lásd 
SZ 12. §., 56. o.: „Die Tatsächlichkeit des Faktums Dasein, als welches jeweilig jedes Dasein ist, nennen wir 
seine Faktizität”; vö. LI 160. o.), az előbbi nem (vélhetően azért, mert Heidegger magának a kontingens-szük-
ségszerű fogalompárnak a használatát tartja alkalmatlannak; ha az ittlét nem lehet szükségszerű, akkor nem 
lehet ellentéte, azaz kontingens sem).

28  PP 3, 325. o.
29  PP 3, 326. o.
30   CIS, xv. o. (EISZ 13. o.)
31  Lásd pl. PSH xvi., xxxii., 36., 151. o. (Az utóbbi hely az elutasított megalapozásgondolat jó összegzését nyújtja, 

így érdemes idézni: „Foundationalism is an epistemological view which can be adopted by those who suspend 
judgement on the realist’s claim that reality has an intrinsic nature. A foundationalist need only claim that every 
belief occupies a place in a natural, transcultural, transhistorical order of reasons – an order which eventually 
leads the inquirer back to one or another »ultimate source of evidence«. Different foundationalists offer different 
candidates for such sources: for example, Scripture, tradition, clear and distinct ideas, sense-experience, common 
sense. Pragmatists object to foundationalism for the same reasons as they object to realism.” Lásd FTR 186. o.) 
Vö. még uo. 155. o. – A megalapozásgondolat elutasítása nem csupán a Rortyra hatást gyakorolt filozófusok 
nézeteihez való kapcsolódáson alapul; rendelkezik egyfajta önálló „teoretikus” háttérrel is, melyet önéletrajzi visz-
szapillantásának a következő passzusa lehet alkalmas összefoglalni : „There seemed to be nothing like a neutral 
standpoint from which these alternative first principles could be evaluated. But if there were no such standpoint, 
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ságot közvetítik Rorty számára, hogy éppannyira remény telen, mint amennyire szükség-
telen meg alapozást vagy ala pokat keresni az em ber, a (demok ra tikus) közösség, az „ér-
tékek” vagy bármi egyéb számára. Történelem  feletti emberi lényeg éppúgy nincs, mint 
olyan semleges mátrix vagy „objektív”, történelemfeletti nézőpont és nyelv, amely ne 
kontingens közösségek és nyelvjátékok sajátja volna.32 A kontin gen ciakönyv első három 
tanulmánya éppenséggel a nyugati filozófia három középponti fogalmának: a nyelvnek, 
az énnek és a liberális közös ség nek a kontingenciája mellett érvel. Ezzel persze Rorty 
magára vonja a relativizmus, irracionalizmus, demokráciaellenesség vádját, s fárado-
zásai nem kis mér  tékben arra irányulnak, hogy megmu tassa: lehetséges jó libe rá lisnak 
lenni anélkül, hogy meta fizikai garanciák után futkossunk abban a (téves) meggyő ző dés-
ben, hogy csak akkor hihetünk – jogosan, „koherensen” – abban, amiben hiszünk (a nyu-
gati érté kek ben, a liberális demokrá ciában s hasonlókban), ha kellő szilárdságú filozófiai 
(meta fi zi kai) alapokat leltünk a számukra. (Ahogy egykor úgy vélték, csak akkor lehet a 
marxizmus társadalmi célkitűzéseiben – jogo san, „koherensen” – hinni, ha elméletként 
a materializmust, illetve a dialektikus materializmust fogadjuk el.)

Annak fényében, hogy Rorty nem sok megértést mutat a feno me no lógia iránt, 
minthogy egyik késői leszármazottját látja benne a platonista–kantiánus nyuga-
ti metafizikának33 – a filo zófia mint tudomány eszméjének, annak a nézetnek, hogy 
az ember meg ismerő lény, s lénye ge az, hogy lényegeket ismer meg34 –, különösen 
figyelemre méltó, hogy egy hermeneu tikailag átalakított (mondjuk heideggeri típu-
sú) fenomenológia optikáján keresztül szemlélve – misze rint a dolgokat úgy kell ven-
ni, ahogy azok adódnak (nem a tudatban, hanem) az életben – Ror ty voltaképpen jó 
fenomenológusnak bizonyul; érvei jó része nem más, mint át örök lött teóriák tól, meta-
fizikától, ismeretelmélettől nem megfertőzött leírása annak, ahogy a dolgok a való 
életben, az elfogulatlan pillantás számára adódnak. Hogy mond juk szolidáris legyek, 
és ember tár sai mon segítsek, ahhoz nincs szükségem valamilyen megfe lelő elmélet-
re az énről vagy az emberi lényegről; szűkebb, konkrétabb, kontingenciafüg gőbb – 

      then the whole idea of »rational certainty«, and the whole Socratic-Platonic idea of replacing passion by reason, 
seemed not to make much sense” = „Úgy tűnt, nincs semmi olyan, mint semleges álláspont, ahonnan ezek az 
alternatív első elvek értékelhetők volnának. De ha nincs ilyen álláspont, akkor a »racionális bizonyosság« egész 
eszméjének és annak az egész szókratészi-platóni eszmének, hogy a szenvedélyt ésszel váltsuk fel, úgy tűnt, 
nem sok értelme van” (PSH 10. o.; lásd FTR 40. o.).

32  Lásd pl. PMN 348. sk. o.; CP 161., 226. o.; CIS 44., 50., 52. o. (EISZ 61., 67. sk., 69. o.); PSH 116. o. (FTR 152. o.).
33  Lásd „Philosophy in America Today”. In: CP 211–230. o., itt 213., 226. o. (Magyarul lásd „A filozófia ma Ameri-

kában”, Magyar Filozófiai Szemle 1985/3-4, 583–599. o., itt 585., 596. o.) Az utóbbi helyen (226. o.) ez olvasha-
tó: „Husserl’s quest for a phenomenological method was, like Reichenbach’s logical positivism, an expression of 
the urge for »the secure path of science.« But Husserl was a brief and futile interruption of the Hegel-Marx-Nietz-
sche-Heidegger-Foucault sequence which I am taking as paradigmatically »Continental« [...]. What distinguishes 
Nietzsche, Heidegger, and Foucault from Hegel and Marx is precisely the increasing wholeheartedness with 
which they give up the notions of »system«, »method«, »science« [...].” Lásd magyar ford. 596. o.: „Husserlnek 
a fenomenológiai módszerre irányuló vizsgálódása, [...] a logikai pozitivizmushoz hasonlóan, a »tudomány biz-
tos útjával« kapcsolatban elhangzott sürgető igény kifejezése volt. Husserl azonban csak rövid [...] intermezzót 
jelentett” a XIX–XX. századi filozófia fejlődésében; ezt a fejlődési vonalat pedig az jellemzi, hogy a mérvadó 
filozófusok „egyre növekvő [...] mértékben adják fel a »rendszer«, a »módszer« és a »tudomány« fogalmát”. – 
Rortynak a fenomenológia iránt tanúsított csekély megértése azzal függ össze, hogy Husserlből Rorty mindun-
talan – Husserl verbális megnyilatkozásait tekintve nem jogosulatlanul, ám a fenomenológia általa megvalósí-
tott tényleges gyakorlatát illetően mégiscsak egyoldalúan – a „szigorú tudomány” és az „apodiktikus igazságok” 
iránti sürgetést hallja ki (lásd pl. PMN 8. o.); ezért számára Husserl gyakran Russell hasonló jellegű (különösen 
a logikát a pszichologizmustól megtisztítani kívánó) törekvései mellett jelenik meg (s ilyenformán például a „lo-
gikai forma” russelli és a „lényeg” husserli fogalma egy szintre kerülnek [ehhez lásd PMN 166. sk. o.]); lásd PMN 
4., 8., 166. skk., 269., 369., 390. o.; CP xvi., 37. sk., 160., 165., 169. o.; PP 2, 10., 12., 19., 21., 23., 32., 109. skk. 
o. (= HS 21., 23., 31., 33., 35., 47., 140. skk. o.); PSH 176. o. (= FTR 211. o.).

34 PMN 367. o.
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vagy ahogy Ror ty szereti mondani: provinciális („parochial”)35 – meg gon dolás – vagy 
inkább érzés – is megteszi. Segítek, mert hiszen „ő is kisgyermekek anyja, mint én”36 
(nem pedig azért, mert ő is ama változatlan emberi lényegből részesedik, vagy annak 
megtestesítője). Amiatt sem kell nagyon nyugtalankodnunk, ha azt mondják: gyakor-
lati cse lek vé sünk csak ak kor „konzisztens”, „kohe rens”, ha megfelelő elmélet támaszt-
ja alá. A gyakorlat – a pragma tiz mus, Heidegger, Sartre, Gadamer és a késői Wittgen-
stein ezt a tanulságot közvetítik Rorty számára – megelőzi az elméletet.

Hogy nincs emberi lényeg, illetve hogy az ember egzisztenciája megelőzi esszen-
ciáját – ezt a mind Heidegger, mind Sartre által vallott tételt Rorty messzemenően 
osztja – a különbség csupán abban rejlik, hogy nála ez a másik két filozófusnál kevés-
bé drámai, ha úgy tetszik: ép pen hogy ironikus konzekvenciákat von maga után. Ez 
az ironikus alapbeállítottság csak akkor állna szemben a szolidaritás gondolatával, 
ha utóbbi metafizikai megalapozást igé nyelne, mond juk az emberi természet törté-
nelemfeletti lényegét vagy az ilyen értelemben vett örök, elide ge   níthetetlen emberi 
jogokat illető megalapozást. Mivel ilyesmire nem szorul rá, hiánya nem akadálya a 
szolidaritásnak. Ha a dolgokat úgy nézzük, ahogy adódnak, azt látjuk: a segítőkész-
ség nem megfelelő elméletek kérdése.

A dilemmát az jelenti, hogy a szolidaritás komoly dolognak tűnik, így joggal felme-
rülhet a kér dés: vajon érezhet-e valaki szolidaritást másokkal, miközben egyszersmind 
ironikus beál lí tott ságot foglal el? Más szóval: lehet-e ironikusan szolidárisnak lenni? 
Nincs-e itt ellent mondás? – Rorty maga is érzé keli ezt a lehetséges szemrehányást. 
Mint a kontingenciakönyv be ve ze té sé ben utal rá: „az irónia gyakran tűnt bensőleg ellen-
ségesnek nem csupán a demok rá ciával, de a szolidaritással szemben is”.37 Ám e felte-
vés, mint meggyőzően rávilágít, alapjaiban téves. „A szolidari tás va la mely történetileg 
meghatározott és esetlegesen át me neti formájával szembeni bizalmat lan ság [hostility] 
nem azonos a szolidaritással mint olyan nal szembeni bizal   matlan ság gal”,38 ír ja. Az, amit 
Rorty itt „a szolidaritás valamely tör té ne ti leg meghatározott és eset le gesen átme ne ti 
for májával szembeni bizalmatlanságként” jelöl meg, nyilvánvalóan a me   ta  fizikai meg -
alapo  zott ságú szolidaritásfelfogásokat illeti. A szolidaritás azonban – ez Rorty fő tézise 
– nem fi lo zó fiai vizs gá lódás és teoretikus megalapozás kérdése. Nem is kutatás vagy 
re   fle xió ered mé nye: egy szerűen a „képzelőerőnek” [imagination], vagy a „képzelőe-
rő tehetsé gé nek” [imaginative ability] a terméke – azon a képességünkön múlik, hogy 
„idegen em be re ket tu  dunk-e szenvedő (ember-)társaknak látni”.39 A másik embert, az 
idegen embert (nem annyira és nem is elsősorban embertársnak mint amennyire és 
mindenek előtt) szenvedő társnak látni – eb ben volna tömören összegezhető a szolida-
ritás fogalma. „Képzelőerőről” azért lehet szó, mert a fájdalom, mint Rorty kifejti, nem 
nyelvi fenomén. Azoknak, akik a ke gyetlenség áldo zatai, akik szenvednek, nemigen 
van szavuk, nemigen van (nyelvileg meg fogalmazható) mon dani valójuk. Mit is tudná-
nak „mondani”? Valamiféle objektív „beszámolókat” szenvedé seikről? Ezért hát nem-
igen létezik olyan valami, mint „az el nyo mottak hangja” vagy „az áldozatok nyelve”. 
Az áldozatok által egykor használt nyelv nem működik többé, s az áldozatok túl sokat 

35   Lásd pl. CIS 73. o. (EISZ 89. o.: „helyi”);  PP 1, 21. o.
36  CIS 191. o. Lásd EISZ 211. o.
37  CIS xv. o.; vö. még  uo. 87. o. (Lásd EISZ 14., 104. o.)
38   CIS xv. o.: „ironism has often seemed intrinsically hostile not only to democracy but to human solidarity. [...] But 

it is not. Hostility to a particular historically conditioned and possibly transient form of solidarity is not hostility to 
solidarity as such.” (Lásd EISZ 14. o.)

39  CIS xvi. o. („imaginative ability to see strange people as fellow sufferers”); lásd EISZ 14. o.
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szenvednek ahhoz, hogy új szava kat rakjanak össze. Így hát szituációjuk nyelvi kife-
jezése olyan munka, amit valaki másnak kell helyettük elvé gez nie. A liberális regény-
író, a költő vagy újságíró ért hozzá – a liberális teoretikus nem.40

Az „imaginative ability” fogalmát Rorty a későbbiekben „imaginative acquaintance”-ként, 
„skill at imaginative identification”-ként41 [képzelőerő általi ismeretség, képesség a kép ze-
 let beli azonosulásra] írja le. A szolidaritás sokkal inkább ezen múlik, mintsem közös me ta-
fi zikai igaz sá gokban való megegyezésen. Az „emberi természetre” vagy az „emberi méltó-
ság ra” vonat kozó elmélkedések jó adag reflexiót feltételeznek – a szenvedőknek pedig 
ilyen ref le xiók hoz, avagy az ezek eredményeként létrejött „szótárhoz” aligha adatik hoz-
záférés. Ilyesfajta re fle xiók külön ben sem „eredményezhetnek egyebet, mint a szenvedés 
lehetőségének fo ko zott tu datát”. Ám „okot nem fognak szolgáltatni arra, hogy törődjünk is 
a szenvedéssel”.42 Egy az emberi természetre vagy az elidegeníthetetlen emberi jogokra 
vonatkozó elmélet létre hozásával persze megnyugtathatjuk (teoretikus) lelkiismeretünket 
– ám ezáltal már segítettünk a szen ve dő kön? Vajon a szenvedőknek erre – valamilyen új 
elméletre – van szükségük? Vajon a lelkiis meret efféle megnyugtatása nem rosszhisze-
mű-e? Rortynak az amerikai – elsősorban egyetemi, Allan Bloom által „nietzscheizáltnak” 
nevezett – baloldalhoz intézett alapvető szemrehányása abban áll, hogy a nyugati civi-
lizáció elsöprő erejű kritikája, „velejéig romlott” voltának  (túlfi nomult, jobban mondva, 
„túlfilo zofált” elméleti) ecsetelése mellett elvesztette érzékenységét a szen ve dők és a 
kisemmizettek iránt; a „rendszer” globális kritikája mellett a gyakorlati tenni valókat, az 
egyenlőtlenséget csökkentő politikai reformokat illetően nincs semmi mondani va lója, nin-
csenek javaslatai – pillantása a távoli jövőbe vész, s a jelenen átsiklik.43

A képzelőerő kérdéseként felfogott szolidaritásnak az iróniával való összefüggé-
sét, mint utaltam rá, a kontingencia fogalmának közvetítése révén lehet megmutatni. 
Egy fenti megfogalmazásunkhoz kapcsolódva azt mondhatjuk: annak belátása, hogy 
nem szükség kép pen, hanem kontingensen vagyok az, ami (és aki) vagyok, egyenér-
tékű annak belátásával, hogy lehetnék a másvalakik egyike is; ez pedig ama másvala-
ki vagy másvalakik iránti szo lidaritáshoz, a velük való együtt érzéshez vezethet el. Ami 
most a fentiekhez hozzátehető, az a képzeletbeli azonosulásnak, az ima ginációnak 
ebben a folyamatban játszott szerepe. Az irónia, azaz az ön ma gammal való szilárd 
azonosulás hiánya, a lemondás önmagam egyszer s min den kor ra való beazonosítá-
sáról fogékonnyá tesz olyan élethelyzetek megértése és átélése iránt, melyek akár 
az enyémek is lehetnének, s végső fokon a közösségi lét irányába mutat. „A szolida-
ritás – írja Roger Scruton – vagyis annak a felismerése, hogy a másik egyenlő velünk 
és együttérzésünkre jogosult, természetes kísérője az iróniának, és Rorty számára a 
politikai élet fundamentumává válik.”44

 40  CIS 94. o.: „Pain is nonlinguistic [...] So victims of cruelty, people who are suffering, do not have much in the way of 
a language. That is why there is no such things as the »voice of the oppressed« or the »language of the victims«. 
The language the victims once used is not working anymore, and they are suffering too much to put new words 
together. So the job of putting their situation into language is going to have to be done for them by somebody else. 
The liberal novelist, poet, or journalist is good at that. The liberal theorist is not.” (Lásd EISZ 111. sk. o.)

41  CIS 92. sk., 190. sk. o. (Lásd EISZ 109. sk., 210. o.)
42  CIS 93. o. (Lásd EISZ 110. o.)
43  Lásd PSH 129. o. (FTR 163. o.); AOC 78. skk. o., 98. o. A globalizáció következményeiről már csak a jobboldal 

beszél (AOC 91. o.). Vö. még PP 2, 133. o. (HS 170. o.)
44  „Solidarity – the recognition of the other as your equal and as entitled to your sympathy – is the natural 

companion of irony, and becomes, for Rorty, the true basis of political life” (Roger Scruton: „Richard Rorty’s 
legacy”, 12 June 2007 – kiemelés – F. M. I. –; lásd  http://www.opendemocracy.net/democracy_power/people/
richard_rorty_legacy).
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Rorty több szempontból kapcsolódik Gadamer hermeneutikájához, a szolidaritás 
gon do lata pedig Gadamernél is feltűnik. Az sincs jelentőség híján, hogy a fogalom 
Gadamer fő művében épp a humanista vezérfogalmak között jelenik meg. Ez azt 
jelenti, hogy – amint nem so kára valamelyest kitérek rá – humanizmus és szolidaritás 
között összefüggés áll fenn, hogy a humanizmusnak köze van a szolidaritáshoz, illet-
ve – fordítva – a szolidaritás a humanizmusra utal. A szolidaritás fogalma Gadamernél 
a humanista vezérfogalmak között, szűkebb értelem ben a sensus communisról szó-
ló elemzésekben merül fel, ám tekintve, hogy a humanista ve zér fo galmak („képzés”, 
„sensus communis”, „ítélőerő”, „ízlés”) sokoldalúan érintkeznek egymás sal – közös jel-
lemzőjük, hogy nem valami általános tudást jelentenek, melyet még alkalmazni kelle-
ne, hanem olyan tudást, amely éppannyira lét is, mégpedig keletkezett lét, olyan, mely 
az alkalmazást már önmagában tartalmazza, s ilyenformán mindegyikük esetében egy 
az élet számára szóló tudásról van szó, melynek az emberek életében, pontosabban 
közösségi életében van helye –, emiatt azután mindegyikükhöz köze van, elsősorban 
és különösképpen – amint arra mindjárt röviden kitérek – a humanista vezérfogalmak 
tárgyalásának élén álló Bildunghoz, a vezérfogalmak vezérfogalmához.

„A sen sus communis a polgári-erkölcsi lét egyik mozzanata”, írja Gadamer, e foga-
lom pedig hosszú története folyamán időnként „a metafizikával való polemikus 
szembefordulást”,45 illetve – egy másik megfogalmazás szerint – „a filozófia elméleti spe-
kulációja ellen irányuló hangsúlyt”46 juttatott kifejezésre. Ennyiben itt a közösségképző 
moz za nat mellett (a sensus communis az az „érzék, mely közösséget létesít”47) feltűnik a 
sko lasztikával való humanista szembe  he lyez kedés motívuma. Az, hogy Gadamer a huma-
nista ve zér fo galmakat és a humaniz must általában az „iskolával”,48 azaz a skolasztikával 
és a sko lasz   tikus tudásideállal állítja szem be – jegyez zük meg közbevetőleg –, megfelel 
annak, ahogy Rorty a hagyományos, episz te mológia vagy metafizika középpontú európai 
filozófia „fő ára má val ” – s leg újabb formájá nak, az „analitikus filozófiának” öncélú (s nem 
kevésbé öntelt) el mé let- és tudásképzésével –, esetünkben pedig a szolidaritásgondo-
lat metafizikai (vagy egyál talán, az „emberi természetre” vonatkozó bármi lyen filozófiai) 
megalapozásával újra és újra szem behelyez ke dik. A sensus communis Shaftesburynél 
„szociá lis erény”, hangsúlyozza Gada mer, s egyetér tő en említi, hogy „a humanitásba a 
fi nom viselkedést is beleértették, az olyan ember viselke dé sét, aki érti a tréfát, és tréfál-
kozik, mert biztos benne, hogy a szemben álló val mélyebb szolidaritás kapcsolja össze”.49 
A szolidaritás gon dolata később újra megje le nik a kö zös ségi érzéssel össze függésben, 
amennyiben ez utóbbi épp annyi, mint „erkölcsi-pol gári szo li da rit ás”.50 Korántsem mel-
lékes ez zel összefüggésben, hogy Gadamer egy késői írás ban magát a her meneutika 
centrális fogalmát, a megértést is a szo lidaritás irányá  ban hegyezte ki: a másikat meg-
 érteni annyi, mint erőfe szí tést tenni arra, hogy vele együtt gondolkodjunk, s vele ennyi-
ben szoli dárisak legyünk; „a szo li daritás az alapelő fel te vése annak, hogy – ha lassan is 
– közös meg  győződéseket alakítsunk ki”, ebben az ér te lem ben pedig a megértés, hang-
zik követ kez te tése, „világpolitikai jelentőséggel” bír.51

45   IM 46. o.
46  IM 39. o.
47  IM 38. o.
48  IM 37. o.
49  IM 40. o.
50  IM 46. o.
51  H.-G. Gadamer: „Vom Wort zum Begriff” (1995). In: Gadamer Lesebuch. Hrsg J. Grondin, Tübingen, Mohr, 1997, 

100–110., itt 109., 108. Hogy a megértés-megegyezés a szolidaritással bensőleg összefügg, azt hiszem, kézenfekvő.
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Megértés és szolidaritás összefüggése Gadamer számára ilyenformán alapvető jelen-
tő sé gű: „minél több megértés, annál több szolidaritás” – fo gal maz hat nánk meg a vonat-
kozó tézist. Az irónia az a pont, ahol Rorty Gadamerhez – de mint láttuk, Sartre-hoz – 
képest is új színekkel képes gazdagítani a képet. Bár irónia és szolidaritás Rorty-féle 
összefüggését Gada mer nél némely, a háttérben meghúzódó adalék mintegy elő re jelzi; 
így például az, hogy Gadamer a szolidaritást fő művében első ízben a tréfálkozás hoz 
kapcsolva említi, mintha egy lépést tenne az irónia Rorty-féle fogalmának irányában.

Rorty a megértés fogalmát nemigen használja. A „minél több megértés, annál több 
szo li daritás” Gadamerhez kapcsolódva megfogalmaz ható tézise Rortyhoz ilyenfor-
mán csak laza szá lak kal köthető. E tézishez kapcsolható azonban egy másik tézis is, 
mely Rorty felől inkább vissza igazolható, ez pedig úgy hangzik: „minél több Bildung, 
annál több szolidaritás”. 

E tézis Rorty gondolatvilágához való kapcsolása számára két meggondolás is 
kínálkozik: egy általánosabb és egy specifiku sabb. Ami az előbbit illeti: a Bildung 
gadameri fogalmát magyarázva fő művében Rorty hang súllyal – és joggal – utal 
arra, hogy e foga lom Gadamer nél mintegy a „tudásnak” („mint a gondol ko dás cél-
jának”) az alternatívá jaként jelenik meg. A Bildung számára nem annyira arról van 
szó, írja, hogy „tudásra” (nevezetesen a valóság hű reprezentációjaként felfogott 
tudásra) tegyünk szert; sok kal in kább valami gyö ke re sen másról: arról, hogy „más 
emberekké leszünk”, hogy „»új ra al kotjuk« ön ma gun kat”.52 Mármost önmagunk újra-
alkotása (újraleírás kíséretében vagy anélkül) Rorty gondol  kodásának egyik közép-
ponti gondja,53 ennek előfeltétele pedig saját természetünk rögzítetlen sége, s ennek 
belátásaként az irónia, ami viszont a szolidaritással függ össze – így Gadamer 
Bildung-fogalma és Rorty irónia- és szolidaritásfogalma között adódik egy általános, 
átfogó összefüggés.

       Gadamer hermeneutikájának az ilyen jellegű – tudományelméletinek nevezhető – implikációit azután Rorty 
bontotta ki. Hogy a „tudományos objektivitás“ fogalmának egyetlen kézzelfogható, használható értelme a „meg-
egyezésben” [agreement] áll, az már fő művében megfogalmazódott (PMN 337. o.: „our only usable notion of 
»objectivity« is »agreement«, rather than mirroring”); s hogy a tudományos praxis mint olyan, a maga objekti-
vitásra, racionalitásra bejelentett igényeivel, éppenséggel az emberi együttélés egy meghatározott formájá-
ban, a szolidaritásban gyökerezik: ezt a gondolatot azután később több írásában is hangsúlyosan kifejezésre 
juttatta: „a tudományt egyetlen értelemben tekinthetjük példaszerűnek”, hangzik egy radikális megfogalma-
zás, „abban az értelemben, hogy az emberi szolidaritás modelljét alkotja” (PP 1, 39. sk. o.). A szolidaritás-
gondolatot Rorty azután a tudományelméleti-tudományos területről a közösségi létezés szélesebb területei-
re is átvitte, kiterjesztette: lásd pl. „Solidarity”, CIS 189–198. (EISZ 209–219. o.)

52  PMN 359. o. A „metafizikusokra” jellemző, írja másutt Rorty, hogy „azt gondolják, az emberek természettől 
fogva a tudásra törekednek” (CIS 75. o.; lásd EISZ 91. o.). A „metafizikusokkal” az „ironikusok” állnak szem-
ben, akik szerint „a diszkurzív gondolkodásnak a célja nem a tudás” abban az értelemben, melyben ez utóbbit 
olyan fogalmak jelzik, mint „valóság”, „igazi lényeg”, „objektív nézőpont”, „a nyelv valóságnak való megfele-
lése” [„the correspondence of language of reality”: a második „of” feltehetően nyomdahiba, helyette értelem-
szerűen „to”-nak kellene állnia]. Az ő céljuk nem a valóság reprezentációja.

53  Lásd ehhez például a „humanista értelmiségiekkel” szemben Rorty által támasztott követelményeket. A fel-
adat „nem annyira a tudás átadása, mint inkább a diákok felkavarása”; a cél minél több könyvet elolvasni „ab-
ban a reményben, hogy más emberekké válunk”. Egy szerzővel való igazi találkozás révén, írja másutt, a kri-
tikus „megváltoztatja felfogását saját magáról, élete értelméről és céljáról; e találkozás révén átrendeződnek 
prioritásai és céljai”. (Lásd FTR 180., 161. o. = PSH 145. o.: „Unmethodical criticism of the sort which one 
occasionally wants to call ’inspired’ is the result of an encounter with an author, character, plot, stanza, line or 
archaic torso which has made a difference to the critic’s conception of who she is, what she is good for, what 
she wants to do with herself: an encounter which has rearranged her priorities and purposes.” PSH 127.: „[The 
humanistic intellectuals’] idea of teaching–or at least of the sort of teaching they hope to do–is not exactly the 
communication of knowledge, but more like stirring the kids up. When they apply for a leave or a grant, they 
may have to fill out forms about the aims and methods of their so-called research projects, but all they really 
want to do is read a lot more books in the hope of becoming a different sort of person.”)
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A specifikusabb összefüggés az „imaginative ability”, „imaginative acquaintance”, 
„skill at imaginative identification” fentebb idézett fogalmaiból kiindulva bontható ki. 
Saját megér tés   fogalma gyakorlati aspektusát hangsúlyozva Gadamer utalt arra, hogy 
„a megértés [...] kü lö nös képpen képes hozzá járulni emberi ta pasz talataink, ön meg-
ismerésünk és világhorizontunk kitágí tá sához”.54 A horizont kitágításának létünkre való 
visszahatásáról írt klasszikus herme neu tikata nul má nyá nak bevezetőjében Dilthey is: 
„Cselekvésünk mindenütt előfeltételezi más személyek meg értését; az emberi bol-
dogság nagy része idegen lelkiállapotok utánérzéséből fakad [...]. Az erre épülő törté-
neti tudat lehetővé teszi a modern ember számára, hogy az emberiség egész múltját 
önmagában jelenvalóként bírja: saját korá nak minden korlátja fölött idegen kul tú rákba 
nyer be te kintést; erejüket magába fogadja és újraélvezi varázsukat; ebből pedig a bol-
dog ság komoly gyarapodása származik számára.”55 Dilthey arról a „sohasem kielé-
gülő szükség letről” beszélt, „hogy saját individualitásunkat mások individualitásának 
szemlélése révén egé szítsük ki”, s arról, hogy „megértés és interpretáció [...] magá-
ban az életben mindig elevenek”.56 

A Bil dung révén létrejövő horizonttágítás, amennyiben ember- és személyiség-
formáló erővel rendelkezik, nemcsak az ember ismereteit, de létét is megváltoztatja, 
így közösség te rem tő funkciót hordoz, és határozottan szolidaritásnövelő hatása van. 
A Bil dung révén nö vek szik az, aminek Rorty nézőpontjából a szolidaritás a függvénye: 
az „imaginative ability”, „imag inative acquaintance”, „skill at imaginative identification” 
[a képzelőerő tehetsége, a képze lőerő általi ismeretség, képesség a kép ze  let beli azo-
nosulásra]. A műveltség révén az ember ké pes lesz a képzeletbeli azonosulásra. A 
Bildung által létrejövő horizonttágítás eredményeként az ember megtanulja más embe-
rek szempontjait is figye lem be venni, úgy látni a világot, ahogy ők látják. Ennek másik 
oldala az, hogy közben megtanulja azt is: ahogy ő látja a világot, csak egy mód ja annak, 
ahogy a világot látni lehet. Ez pedig Rorty felől nézve iróniát jelent (nem utolsósorban 
pedig kontingenciánk tudatát). Csak a műveletlen ember gondolja azt: a dolgok nem 
lehetnek másképp, mint ahogy ő látja. 

A művelődés során az ember egyebek mellett, írja Hegel, „megtanulja azt is, hogy 
a vi sel kedésnek és a cse lek vés nek más és jobb módjai is vannak, s hogy az övé nem 
az egyetlen lehet séges mód”.57 A Bildung fogalmának Hegel Propedeutikájában kifej-

54   Gadamer: „Hermeneutik als praktische Philosophie”. Rehabilitierung der praktischen Philosophie. Hrsg. M. Riedel, 
Freiburg i.Br., Rombach, 1972, I. köt. 342. sk.: „Verstehen [...] vermag in besonderer Weise dazu beizutragen, 
unsere menschlichen Erfahrungen, unserer Selbsterkenntnis und unseren Welthorizont auszuweiten” (kieme-
lés – F. M. I.). Eduard Spranger Humboldttal kapcsolatban „az individualitásnak önmagán túlra való kitágítá-
sáról” beszél (uő: Wilhelm von Humboldts Humanitätsidee, 1909, 2. Aufl., Berlin: Reuther & Reichard, 1909, 
2. Aufl., 1928, 12.: „Ausweitung der Individualität über sich selbst hinaus”). Lásd ugyancsak Andrew Abbott 
nagyhatású beszédének idevágó gondolatait: „Education is a way of expanding experience. [...] education is 
good in itself because it expands the range of your experience, both temporally and spatially. [...] education is a 
habit that expands experience” (Andrew Abbott: „The Aims of Education Address”, The University Of Chicago 
Record 2002. november 21., 4–8. o., itt 7. o.;  lásd <URL =  http://home.uchicago.edu/~aabbott/Papers/aims2.
pdf>; újranyomva: „Welcome to the University of Chicago”. Forschung und Lehre, 2007/8, Supplement, 1–22. 
o., itt 17. sk. o.; németül: „Willkommen an der Universität Chicago”, Glanzlichter der Wissenschaft. Ein Alma-
nach. Hrsg. Deutscher Hochschulverband, Stuttgart: Lucius, 2008, 5–23. o., itt 19. o.).

55  W. Dilthey: „Die Entstehung der Hermeneutik”. Gesammelte Schriften. 5. köt., 317.: vö. „A hermeneutika kelet-
kezése”, 471. Dilthey megfogalmazásában mindazonáltal benne rejlik az az „esztéticista” felhang (a „műélve-
ző” attitűdje), amelyet Heidegger és Gadamer később bírálatban részesít majd.

56  Dilthey: „A hermeneutika keletkezése”, 488. 
57  Hegel: Philosophische Propädeutik, §. 42. Theorie Werkausgabe. Bd. 4, 259. („Indem der Mensch über das, 

was er unmittelbar weiß und erfährt, hinausgeht, so lernt er, daß es auch andere und bessere Weisen des 
Verhaltens und Tuns gibt und die seinige nicht die einzig notwendige ist. [...]”). 
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tett ezen tárgyalását értelmezve írja Gadamer, „önmagunkat és saját cél ja i nkat distan-
ciával szemlélni azt jelenti: úgy nézni, ahogy a többiek nézik”. Érdemes észreven nünk: 
a „distanciával szemlélni”-ben Rorty perspektívája fe lől nézve nagyon is benne rejlik 
az irónia, hiszen az utóbbi épp az önmagunkkal való naiv azo no sulás fel számolását, 
az önmagunktól való eltávolodást jelenti. Amennyiben az ember a dolog megítélésé-
nek más módjait megtanulja, kevésbé marad foglya an nak a provin ciális szűklátó kö-
rűségnek,58 mely saját szűk kör nye zetének és tapaszta la tá nak vi lá gába zárja. Kevésbé 
marad fog lya annak a naiv hitnek, mely szerint annál, ahogy ő látja a világot – más-
képp nem is lehet látni.

Ezt az önmagunkba záródást Rorty is ismeri, és kritikailag tesz róla emítést. Érde-
kes mó don a bírált álláspontot az angolszász filozófiában – és saját gondolatvilágá-
hoz képest is – szokatlan módon – noha korántsem jogosulatlanul – egyfajta common 
sense álláspont ként azonosítja. „Az irónia ellentéte – írja – a common sense.” Azok-
ra jellemző, akik mindent ama végső szótár segítségével írnak le, amihez ők és a kör-
nyezetük hozzá vannak szokva. Ez a fajta józan ész készpénznek veszi, hogy az ő 
végső szótárában megfogalmazott állítások alkalmasak egyszersmind azok hitének, 
cselekedeteinek és életének a leírására, akik más végső szótárakat használnak.59 A 
common sense egyfajta filozófiai meghosszabbítása, filozófiai szintre emelése volna 
azután az, amit a „metafizikusok” sürgetnek – a józan ész álláspontjának igazolása. A 
metafizikusok nem kérdőjelezik meg a józan ész álláspontjának lapos igazságait – nem 
végez nek újraleírásokat –, hanem az egy igaz valóság és szótár elvéhez ragaszkodva 
régi leírások segítségével elemeznek régi leírásokat.60 Az irónia képviselője mindkettő-
vel – mind a józan ésszel, mind az annak álláspontját képviselő metafizikával – szem-
behelyezkedik. Rorty szem beállítását ezen a ponton úgy érthetjük, mint a szűklátókö-
rűség és a Bildung közti szembe állítást. Az előbbi, a szűklátókörűség, eszerint mind 
a józan észre, mind a metafizikára jellemző. A széleslátókörűség ezzel szemben iró-
niát és kontingenciatudatot feltételez, érzékennyé tesz a más emberekkel való szoli-
daritásra és azonosulásra. Annak tudatát ébresztheti ben  nem, hogy az, aki szenved, 
lehetnék akár én is. A Bildung és a kontingenciatudat áll itt szemben a szűklátókörű-
séggel, a józan ész és annak álláspontját igazoló filozófia önteltségével, nem utolsó-
sorban pedig a self-righteousness (a maga dolgában eleve biztos intellek tu á lis-morá-
lis gőg és merevség) hozzá kapcsolódó önelégült pózszerű attitűdjével.61 

58  Vö. Andrew Abbott: „The Aims of Education Address”: „[...] education is a habit that expands experience so 
as to overcome that provinciality by increasing ties between your locality and other human meanings.” Lásd 
fentebb az 54. jegyzetet.

59  CIS 74. o. (Lásd EISZ 90. o.)
60  CIS 74. sk. o. (Lásd EISZ 90. sk. o.)
61  Némileg bővebben erről az attitűdről lásd megjegyzéseimet in Fehér M. István: „Hermeneutika és humaniz-

mus”, Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista, szerk. Nyírő Miklós, Budapest: L’Harmattan, 2009, 
43–117. o., itt 104. skk. o. Ehhez azt tenném itt hozzá: ez az Emilio Betti, majd Rorty és Gadamer által eluta-
sított attitűd nem volt ismeretlen a klasszikus liberális tradíció számára sem: nevezetes tanulmányában John 
Stuart Mill a „moral police” megnevezés alatt írt róla  (lásd uő.: On Liberty, London: Watts & Co., 1936, 105. o.; 
magyarul A szabadságról. Haszonelvűség, ford. Pap Mária, Budapest: Magyar Helikon, 166. o., ahol a kife-
jezés magyar megfelelőjeként „erkölcscsőszködés” szerepel). Mill nem mulasztja el hozzátenni: „az egyik 
legegyetemesebb emberi hajlamról van szó”. – Az „önelégült felháborodás” [righteous indignation] előfordul 
Rortynál is; lásd PP 1, 37. o.
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III.

Amennyiben a szolidaritás gondolatának, s tágabban: a morális-politikai állásfogla-
lás és cse lekvés fontosságának (továbbá az élet szempontjából való feltétlen elsőbb-
ségének) hangsúlyo zása mel lett ezen állásfoglalás és cselekvés mindenfajta végső 
filozófiai (teoretikus, metafizikai) meg a la pozásáról lemond,62 Rorty csak eddigi utolsó 
láncszemét alkotja egy olyan tiszteletre méltó tradíciónak, mely az újkorban Kanttal 
veszi kez detét, és amelynek fő állo má sa it Kierke gaard, Rickert és a neokantianizmus, 
Weber, Heidegger és Sartre, Popper és Feyer abend nevei fém jelzik. E tradíciót az a 
meggyőződés jellemzi, miszerint a gya kor lati cselekvés, a szabad ságon és fele lős  sé-
gen alapuló, morálisan leélt helyes élet nem isme re tek függvénye, s külö nös képpen 
nem va la mi féle (a világ magánvaló lényegét, többek között az emberi lénye get illető) 
meta fizikai tu dá son múlik – olyannyira nem, hogy ez utóbbi inkább ellentétben áll vele, 
s inkább lehetetlenné, mintsem lehetővé teszi. Egy lépéssel továbbmenve és kiélezet-
ten fogal mazva: célkitűzés és tö rek vés – törekvés a morál me ta fi zi ka általi megalapo-
zására – végső elemzésben – és nem telje sen jogosulatlanul – maga is morális gyanú 
alá helyezhető. E tradíció főbb állomásait egy utol só lépésben röviden vázolni annál is 
indokoltabb lehet, mivel annak egyes szerzőire – mint akik saját nézőpontjának előz-
ményeit alkotják – maga Rorty is hivatkozik. 

A vázolt álláspont a maga radikális kicsengésében már magánál Kantnál tapasz tal-
ha tó.63 A tiszta ész kritikája Kant önértelmezése szerint határok közé szorítja a spe ku-
la tív észt, s sze repe ennyiben ne ga tív, ám fon tos pozitív hasz na, „hogy oly aka dályt 
távolít el, mely a [tiszta gyakor la ti] észha sz nálatot [...] teljes megsemmisítéssel fenye-
geti”.64 Az, hogy megismerésünk a tapasztalatban feltáruló jelenségekre korlátozódik, 
s a magábanvaló világot nem ismerhetjük meg, egy bizonyos né zőpontból: a tudás 
nézőpontjából kétségkívül hát rány. Ám e hát rány messzemenően kiegyenlítődik azál-
tal, ha belátjuk: amennyi ben a meg is me résben feltáruló világ szabályszerű-szükség-
szerű rendje nem csupán a jelen ségek világát, de a magábanvaló világot nyújtaná 
nekünk, úgy az oksági viszony univerzálissá válna, kiterjed ne a ma gá ban valóra. Ha 
nem tennénk meg a magában való és a jelenség közti meg külön böz te tést, azaz ha a 

62   Ezt az álláspontot legtömörebben alighanem a fentebb a 26. jegyzetben idézett hely képes összegez-
ni (melyet most némileg átfogalmazva idézek): „Könyvem alapvető premisszája abban áll – írja Rorty a 
kontingenciakönyvről –, hogy valamely hit irányíthatja a cselekvést, vagy gondolható érdemesnek arra, hogy 
meghaljunk érte”, még akkor is, ha „teljességgel tudatában vagyunk annak, hogy ezt a hitet semmi mélyebb 
dolog nem okozza, mint kontingens történeti körülmények” (CIS 189. o.: „The fundamental premise of [my] book 
is that a belief can still regulate action, can still be thought worth dying for, among people who are quite aware 
that this belief is caused by nothing deeper than contingent historical circumstance”; lásd EISZ 209. sk. o.). 
A kontingencia állítása itt a (végső filozófiai) megalapozásról, avagy mindenféle (történeti, filozófiai vagy egyéb) 
szükségszerűség felleléséről, az életvezetést vagy bármi egyebet illető végső bizonyosságról való lemondást 
jelent. Röviden és kiélezve: az élethez általában véve nincs szükség elméletre – ám ha mégis van, akkor sem-
miképpen sem olyanra, amely egy kontingens praxist szükségszerűnek próbál láttatni, s önámításhoz, öncsa-
láshoz vezet.

63  Az alábbi rekonstrukció olyan gondolatok átdolgozott – részben rövidített, részben bővített – kifejtése, melye-
ket néhány korábbi írásomban különböző, időnként eltérő kontextusokban próbáltam megfogalmazni. Lásd 
Fehér M. István: Az élet értelméről. Racionalizmus és irracionalizmus között. Budapest: Kossuth, 1991, 35–
43. o.; „Sartre, hermeneutika, pragmatizmus”, Holmi VI, 1994/12, 1810–1831. o., itt 1820. sk., 1828. sk. o.; 
„Polgári kultúra, polgári műveltség, polgári filozófia: Kant és a neokantianizmus világszemlélete. I. rész”. Pro-
testáns Szemle LXIV (XI. Új évf.), 2002/1,  29–55. o. itt 33–36. o.; „Hermeneutika, etika, nyelvfilozófia”. Vilá-
gosság XLIV, 2003/5–6, 73–81. o., itt 75. sk. o.

64  A tiszta ész kritikája, BXXV. (Magyar kiadásban lásd Kis János fordításában, Budapest, Atlantisz, 22004, 37. o.)
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megismerés ben a magábanvalót is mer  nénk meg, akkor ez azt jelen tené, hogy minél 
tökéletesebb a meg is me ré sünk – már pedig a megismerés annál tökéletesebb, minél 
szo ro sabbra fűzi az oksági láncot, minél több benne a szük ségszerűség –, an nál inkább 
foszlik a semmibe az emberi szabad ság. Némileg le egy  sze rű sít ve, de a dolog lényegét 
illetően ta lán nem hely te lenül fo gal maz hatunk így: a megismerés világa a szük ség sze-
rűség világa, míg a cselek vés világa a szabadság vi lá ga. Tegyük fel, ér vel Kant, hogy 
az er kölcs szabadságot fel té telez, ám a dolgok mint tapasz talat tárgyai s mint ma gában-
valók közti különb séget nem tettük volna meg; ebben az esetben az okság tétele uni-
ver zá lis jelen tésre tesz szert. „Nem mondhatnám ugyan arról a létezőről, pl. az embe-
ri lélek ről, [...] hogy akarata sza bad, s mégis egy szer smind alá van vetve a természeti 
szükség szer űség nek”; ebben az esetben „a szabadság s vele együtt az erköl csiség 
[...] helyet kell, hogy en ged jen a természet mecha nizmu sának”.65 Rövi den: „ha a jelen-
ségek magá banvaló dolgok, akkor a sza badság ment he tet len”.66 Egyetlen vi  lág ma rad 
akkor, a szükség szerű tör vények ál tal kormá nyo zott ter mészeti világ (melyet a tudomá-
nyos megis merés tár fel, éspedig magábanva ló világként), melynek zárt oksági láncola-
tában az embe ri lélek maga is egyetlen deter minisz ti ku san meghatározott lánc  szem 
volna csupán. A tiszta ész kriti kája ezen a ponton döntően az eti kát, A gyakor lati ész 
kri tikáját készíti elő. Emberi megisme ré sünk hiá nyos sá gai, korlá to zott, töké let len volta 
épp szabad erkölcsi lény ként való cselek vésünk lehetőségét ala pozzák meg.

E felismerés kulcsot nyújthat ama bizonnyal nem egykönnyen megérthető, oly sokat 
ma gya rázott és félremagyarázott kanti tétel megértéséhez, mely sze rint „nekem le kel-
lett rontanom – meg kel lett szüntetnem – a tudást, hogy a hit szá má ra sze rezzek helyet 
[Ich mußte das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen]”.67 Kant azért 
fokozta le a tu dást, hogy helyet teremtsen a szabadságnak, az erkölcsnek és a hit nek. A 
tudás, melyet mindenek előtt meg nyír bál ni, „le ron tani” kívánt, a dogmatikus metafiziká-
nak abban a fennhéjázó ál lí tásá ban jut kifejezésre, miszerint képes a „végső” dolgokat 
– Isten, szabad ság, hallhatat lan ság – elméleti ésszel megisme rni; s ebben az össze-
függésben Kant nem csupán azt állítja, hogy ilyes fajta megis merés nincs, állítása pusz-
ta szemfényvesztés, hanem ezen jócskán túl menve azt is, hogy épp e dogma tiz mus a 
hitet lenség és erkölcs telenség igazi for rása.68 Talán leg könnyeb ben úgy vi lá gíthatjuk 
meg e tényál lást, ha egy pil lanatra föl tes szük, hogy mindezen dolgokra vonat kozóan 
megin gathatatlanul szi lárd, kétség bevon hatatlan ismeretekkel rendel ke zünk, majd azt 
kérdez zük: mi lesz akkor az emberi szabad sággal és az erkölcsi cselekvéssel? Érde-
mes itt Karl Popper egy – ebben a tekin tet ben teljes séggel kantiánus – példáját fölhoz-
nunk. Föltéve, írja Popper, hogy pontosan előre lehet lát ni, mi fog következni a jövőben, 
az a kérdés, hogy az ember mi képp csele kedjen, például milyen oldalra álljon, milyen 
morált fo gadjon el, még mindig nem dönthető el egyértelműen. Az a kérdés, hogy az 
ember elfo gadja-e a jövő mo rál ját – csakis azért, mert az a jövő morálja –, önmagában 
is morális kérdés, melynek megválaszo lásához a jövendő semmiféle ismerete, előrelá-
tása nem segíthet hozzá. „Az alapvető döntést nem lehet a jövő semmiféle tudásából 
meríte ni.”69 Rorty ezen a ponton teljességgel egyetért Popperrel: Marx tévesen gon-
dolta, hogy a hegeli dialektikából kiindulva a jövőre vonatkozó predikciókat lehet ten-

65  A tiszta ész kritikája, B XXVII. skk.; id. magyar kiadás, 38. skk. o.
66  A tiszta ész kritikája, A 537=B565; id. magyar kiadás, 443. o.
67  A tiszta ész kritikája, B XXX; id. magyar kiadás, 40. o. 
68  Vö. A tiszta ész kritikája, B XXX; id. magyar kiadás, 40. o.
69 K. Popper: The Open Society and Its Enemies, London: Routledge & Kegan Paul, 952, 2. kiadás, II. köt. 206. o.
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ni, s ezt a fajta historicizmust Popper joggal kritizálta.70 Innen tekint ve s Kanthoz vissza-
 tér ve azt mondhat juk, hogy egy ab szolút metafizikai megis merés iránti só vár gás morális 
gyen geség gel függ össze vagy annak a jele. Az érvényes rá, amit alapvető val lás fi lo zófiai 
munkájában Kant a jövőbe való bepillan tásról egy helyen mondott: „vélemé nyünk sze rint 
– írta – e tekin tetben bizo nyosság nem le hetséges és morálisan nem is üdvös”.71 A cselek-
vés sú lyát, fe lelősségét és méltóságát – a cselekvé sét, mely nem tech nikai előállítás 
– épp a koc kázat adja; az, hogy hatá sait, kö  vetkez mé nyeit teljességgel nem láthat juk 
át, s nem is kívá na  tos, hogy átlás suk. Ha pedig valaki úgy véli, mégis kívá  na tos, mivel 
– Pop per fenti példájával élve – a jövőben győztes rend oldalán kíván állni, nos, akkor 
– noha a tudásvágyat álta lában nagyon is dicsére tes dolognak szoktuk tartani – ennek 
az adott esetben aligha tud nánk felhőtl enül örülni. 

A neokantianizmusban ez a kanti gondolat a maga módján töretlenül megőrződött 
és érvényesült. Kant taní tá sá hoz képest a neokantianizmus újdonsága, a kanti gon-
dol kodáshoz való sa játlagos hoz zájárulása a történelem (Kant által meglehetősen 
elhanyagolt) di menzió já nak a kantiánus világképbe való be eme lésében, a kultúra és 
a kultúrtudomány fogalmának kidolgozásában és a ter mé szet   tu dománnyal szembe-
ni önál ló ságának védelmében fejező dött ki. A neokantia niz mus Kanthoz való hozzá-
járulása ezáltal nézőpontunkból szemlélve abban áll, hogy az etikai cselekvés terepét 
kibővíti egy olyan, a felvilá go sodás gondolkodója számára még nem ismert létdimen-
zióval, melynek a neve: történelem és kultúra. E törekvés során, a történelemnek, illet-
ve történelem és szabadság összeegyeztethetőségének a védelmében elsősorban a 
badeni neokantianizmus erőteljesen fellépett a történelemnek a tudásra vagy megis-
merésre való puszta redukciójával szemben.

„Ha a jövőt a maga individualitásában ténylegesen előre ki tudnánk számíta ni – írja 
Rickert –, ha pontosan tudnánk mindenről, aminek jönnie kell, úgy az akarás és a cse-
lekvés nyomban elveszítené a maga ér telmét.” A valóság „irracionalitása” a természet-
tudomá nyos gondolkodásmódnak határokat szab, mihelyst az in dividuali tásra esik a 
pillantás; ám ez az ir racionali tás, ez a megismer hetetlen ség „a legfőbb javak közé tar-
tozik annak a számára, aki törekvőn mindig előre igyek szik. Kegyes kéz az, amelyik 
számunkra a jövőt [...] át láthatat lan fátyolba burkolta. Ha in dividu ali tásá  ban és különös-
ségében a jövő is tudásunk tárgya volna, úgy sohasem lehetne akarásunk tárgya. Egy 
tökéletesen racionálissá vált világban sen ki sem tudna cselekedni”.72 „Egy metafizikai 
idealizmus” – írja kicsit később –, mely a világ általános fejlő déstör vényét ismerni véli, 
a történelem egyszeri lefolyását épp oly értelmet lenné és fölös legessé teszi, mint egy 
metafizikai natura lizmus, mely az abszolút valóságot örök körfor gásnak tart ja. [...] Törté-
nelem csak addig lehetséges, ameddig a világot metafi zikai lag nem ragadjuk meg.”73

A történelem megismerhetetlen, de sza bad – így foglalhatnánk össze Rickert és a  
neo kantianizmus vonatkozó mondanivalóját, ám e tételt így is lehetne hangsúlyozni: a 

70   AOC 19. sk. o.
71  Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások, ford. Vidrányi Katalin, Budapest: Gondolat, 1974, 203. 

o. Lásd továbbá a következő megjegyzéseket: „gyakorlati tekintetben [...] egyáltalán nem szükséges, hogy vala-
mit teoretikusan meg lehessen határozni”. „[...] ki is a hitetlen? Az-e, aki bízik, anélkül, hogy tudná, miképp megy 
végbe az, amit remél, vagy az, aki tudni akarja, mi módon történik az ember megváltása a rossztól, ellenkező 
esetben felhagy minden erre vonatkozó reménnyel?” (uo. 216., 323. sk. o.; vö. még uo. 286., 290., 298. o.).

72  Heinrich Rickert: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 2. kiadás, Tübingen: Mohr, 1913, 
464. o. (Kiemelés – F. M. I.) „Cselekedni” persze itt annyit tesz: erkölcsileg cselekedni. „Egy tökéletesen raci-
onálissá vált világban – írja kicsit később – nem pusztán nem lenne történelem és erkölcsi cselekvés, de nem 
lenne vallás sem” (uo. 641. o.).

73 Uo. 578. sk. o.
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törté nelem megismerhetetlen, mert sza bad – szabad sá gá nak záloga pedig meg is mer -
he tet len sége és előrelát ha tat lansága. A megis me rés világa a szük ség sze  rűség világa, 
míg a cselek vés világa a sza bad ság vi lá ga, fogal maz tam fentebb Kant tanait össze gez-
ve, s most azt mondhatjuk: ha olyan valami, mint történelem hozzá kell, hogy tartoz-
zék a cselekvés vi lá gá hoz, ha a cselekvés a tör té ne lem ben megy végbe, akkor annak 
egyúttal meg is mer he tet len nek kell lennie.

Metafizika és etika, megismerés és szabadság (szabad cselekvés) kanti kettősségét 
meg ta láljuk Kierkegaard-nál is. Kierkegaard azt szegezte szembe a hegeli ánusokkal: 
képesek az ab szo lút megismerés kozmikus magas ságaiban szárnyal ni, azaz „közve-
títeni tudják a ke resz tény  séget és a pogánysá got, [...] játszani tudnak a  történelem titá-
ni erő i vel”, ám „képtelenek az egyszerű embernek megmondani azt, hogy mit tegyen 
az életben”, hiszen „még azt sem tud ják, hogy ők maguk mit tegyenek”.74 A hegeli filo-
zófia csak azon feltevés mel lett áll meg a lábán, hogy a jelenkor abszolút kor, hogy 
nincs jövő – oly feltevés, melyet az eg zisz táló em ber nek persze fölöt tébb nehéz magá-
évá tennie, életét reá alapítania. Ha viszont van jövő, ha a kor, melyben a filozó fus 
él, nem abszolút kor, ha a világ tör té ne lemnek nincs vége, akkor „a rend szer állandó 
kelet kezésben van” – azaz nincs rendszer, ami itt értelemszerűen annyit tesz: nincs 
a tudásnak rendszere.75 A hegeliánu sok, mond ja Kierke gaard, „föl   cse rélnek egymás-
sal két szférát, a gondolkodás és a szabadság szfé ráját”; a gon dolko dás szférájá ban 
pedig, ahol a hegeli fi lo zófia honos, „a szük ségsze rűség uralko dik”. Ezzel azonban 
vissza ju tottunk a megismerés világa és a szabadság világa közti kanti meg kü lön  böz-
tetéshez. Eszerint a hegeli abszolút filozófia a szükségszerűség filozó fiája – oly el len-
ve tés, melyet Hegellel szemben már az idős Schelling megfogalmazott.76 S ha Kierke-
gaard azt mondja, „a filozófia kép telen eljuttatni az embert a cselekvés hez”, akkor ez 
persze a hegeli fi lozófiára áll, mely ama másik szférá ról, a szabadság szférájá ról mit 
sem akar tudni – illetve csak oly módon tud róla, hogy szabad jellegét a gondolkodás 
szük ségszerűségében máris megsem misítet te.

A fundacionalizmus alapvető törekvése, a megalapozott (metafizikai) tudásra – s 
a gyakorlati cselekvésnek e tudás révén történő megalapozására – való törekvés 
válik így alap vetően kérdésessé: maga a tudás fogalma válik ingataggá. Az előál lott 
eredmény vala hogy úgy rekapi tulálható: az emberi ész nem képes ugyan koherens, 
összefüg gő, „objektív” világ meg is merés bir to ká ba jutni, de végső fokon nem is biztos, 
hogy ez olyan nagy baj. A hőn áhított célt nem tudjuk ugyan elérni, ám lehetséges, 
hogy a cél elé rése nem is min den szem pontból kívána tos. Az elemzés képes rávilá-
gítani az abszolút világmegis merésre irá nyu ló óhaj reflek tálatlan sá gá ra, naivitásá ra, 
sőt dogmatiz musára. Mert ha fel tesszük azt a to váb bi kér dést, miért is van szüksé-
günk ilyen abszolút megismerésre, miért vágyunk rá, akkor a válasz va lami olyasmi 
le het: azért, hogy tudjuk, mi dolgunk az életben, hogy helyesen tud junk cse lekedni, 
hogy cselek vésünk szá mára út baigazí tást nyer jünk. Ám ha eddigi rekonst ruk ciónk 
csak egy kicsit is sikeres volt, akkor belátjuk: noha célunkat nem érjük el, egyál talán 
nem olyan biztos, hogy elérése tel je sítené a hozzá fűzött reményeket. Ha vala milyen 
rej télyes módon bepillant hatnánk a világ abszolút rendjébe, akkor ez vajon egyér-
telmű út mu tatást jelentene arra nézve, mi a dolgunk? S ha igen – ha a gond viselés 

74 S. Kierkegaard: Vagy–vagy, ford. Dani Tivadar, Budapest: Gondolat, 1978, 783. o.
75  Uo. 786. o. A következő két idézet: uo. 786., 788. o.
76  Vö. Schellings sämmtliche Werke, hrsg. K. F. A. Schelling, Stuttgart und Augsburg: J. G. Cotta, 1856–61, X. 

köt. 159. sk. o.
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útjait ily tapintatlanul ki tudnánk fürkészni –, akkor nem válnánk-e kicsit hamiskár-
tyássá, akinek a számára a játék igazá ból már le is van futva?77

A Kantból kiinduló tradíció fenti összegzése nagymértékben egybeesik azzal, ahogy 
Rorty Kant művét értékeli. Fő műve záró szakaszának egy fontos helyén fölbukkan a 
Kantra való alapvető hivatkozás. Az ész hagyományos felfogásának a morális hit számára 
való hely te remtés cél jából történő lerombo lását Rorty hangsúllyal említi és éppenséggel 
Kant „nagysá gának” tartja. Ami ről szó van, hangzik tömör és célratörő összegzése, nem 
más, mint a „rossz hiszeműségnek egy a filozófusra jellemző sajátos formája”: neveze-
tesen „morális dönté sek pszeudoismere tekkel való helyet te sí té se” [the philosopher’s 
special form of bad faith – substituting pseudo-cognition for moral choice].78 „Kant nagy-
sága abban áll – ír ja –, hogy átlátott e kísérlet »metafizikai« formáján, és lerombolta az 
ész hagyományos fo galmát abból a célból, hogy helyet teremtsen a morális hit számá-
ra. Kant olyan pers pektívát dolgozott ki, melyben a tudományos igazságra úgy tekin-
tünk, mint ami sohasem képes választ adni cél vagy igazolás iránti igényünkre – vala-
milyen módot arra, hogy azt állítsuk: az arra vonatkozó morális döntés, hogy mit kell 
tenni, a világ természetét illető tudásra van alapozva.”79 Láthatóan Rorty ezt tartja Kant 
alapgon do la tá nak. Ugyanakkor bírálja Kantot amiatt, hogy ezen a szinten nem tudott 
megmaradni és a tu dományra vonatkozó diagnózisát – „sajnálatos módon” –  az „el-
kerülhetetlen szubjektív fel té te lek” címszó alatt fogalmazta meg, és hogy azt gondol-
ta, noha nem valamilyen tudás alap ján, de mégiscsak létezik döntési eljárás a morális 
dilemmák megoldása számára.80 Innen szem lélve Kant besorolódik az európai filozófia 
ama Platónból kiinduló és Rorty által alapvető bírá lat ban részesített fő áramába, mely-
nek alapvető gondja, hogy a filozófiát a tudomány biztos útjára terelje.81

Visszatérve a Kantból kiinduló tradícióhoz, Max Webernek a neokantiánusokkal 
szá mos kapcsolatot mutató gondolatvilágában ugyancsak fontos szerepet játszik 
(tudo má nyos) tudás és (gyakorlati) cselekvés (erkölcsi-politikai döntés és állásfogla-
lás) önállóságának és egy másra való visszavezethetetlenségének a tézise. Amint azt 
legegyértelműbben talán A tudo mány mint hivatás című nagy hatású előadásában kifej-
tette, a tudományos ismeretek és a gyakorlati döntések két különböző, egymással nem 
érintkező világot alkotnak. Semmiféle tudomány nem képes az egyén (világnézeti-val-

77   Hasonló ez ahhoz, ahogy Wittgenstein a lélek halhatatlanságának feltevését kérdésessé teszi. „Az emberi lélek 
időbeli halhatatlansága, azaz a halál utáni örök élete – írja – nem csupán nincs semmiképpen sem biztosítva, 
hanem mindenekelőtt ez a feltevés egyáltalán nem teljesíti azt, amit általa mindig elérni akartak. Mert hiszen 
megoldódik-e valamilyen rejtély is azáltal, hogy örökké élek? Ez az örök élet nem éppoly rejtélyes, mint a jelen-
legi?” (Tractatus logico–philosophicus, 6.4312). Wittgenstein szavait értelmezhetjük úgy, hogy a lélek halha-
tatlanságára vonatkozó feltevésnek addig és abban a mértékben van értelme, ameddig és ahogy az emberi 
élet kérlelhetetlen végességével szembeni óhajként fogalmazódik meg, míg e végesség ténye elől menekülünk 
hozzá. Ha viszont önállóan próbáljuk elgondolni, akkor csakhamar éppoly rejtélyessé válik, mint az, amivel mint 
rejtéllyel szemben (illetve: mint amire, mint rejtélyre) kellett volna megoldást nyújtania.

78  PMN 383. o.
79  „Kant’s greatness was to have seen through the »metaphysical« form of this attempt, and to have destroyed 

the traditional conception of reason to make room for moral faith. Kant gave us a way of seeing scientific truth 
as something that could never supply an answer to our demand for a point, a justification, a way of claiming 
that our moral decision about what to do is based on knowledge of the nature of the world” (PMN 383. – kieme-
lés az eredetiben; lásd még CIS 34. o. = EISZ 52. o.).

80 PMN 383. o. 
81  Amikor Rorty Platónt és Kantot egymás mellett említi, s később néha egyenesen „Platón–Kant-kánonról” 

beszél, ez a Kant jár a fejében (lásd pl. CIS 33., 45., 61., 76., 78. sk., 96. sk., 106., 118., 154. o. [= EISZ 50., 62. 
sk., 80., 92., 95., 113., 123., 136., 173. o.]; PP 2, 65., 157. o. [HS  87., 198. o.]; PSH xvii., 34. o. [= FTR 14., 70. 
o.]). Ezzel a bizonyosságot kereső Kanttal, nem pedig a tudást a morális hit javára lerontó Kanttal fogja – mint 
majd szó lesz róla – Sartre-ot szembeállítani (lásd PSH 13. o.: „Jean-Paul Sartre seemed to me right when he 
denounced Kant’s self-deceptive quest for certainty” = FTR 43. o.).
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lási-politikai) döntéseinek megalapozására. Olyan valami, mint „tudományos világné-
zet” (vagy „tudományos politika”) ezért nem egyéb, mint fából vaskarika; a felelőssé-
gen alapuló döntés elkendőzése vagy a felelősség elhárítása.82 Már maga a tudomány 
értelmére vonatkozó kérdés sem olyan kérdés, amelyet magának a tudománynak az 
eszközeivel meg lehetne válaszolni. Tények és értékek, tudomány és po li ti ka/etika szét-
választása, a gya kor lati állásfoglalások tudományos megalapoz hatatlanságának belá-
tása valamilyen végső metafi zi kai világmegismerés reménységének háttere előtt per-
sze bizonyos fokú kiábrándulásra, csa ló dásra – mivel a tudomány mindenhatóságának 
megkérdőjelezésére – adhat okot; elfo ga dása ilyenformán végső fokon „intellektuális 
tisztesség” dolga,83 amit tudományos eszközökkel bizonyítani újfent aligha lehetséges. 
Weber álláspontját ezen a  ponton legjobban talán Karl Popper egy tézisével lehet cél-
ratörően jellemezni. Noha „az eti ka nem tudo mány – írja Pop per, és – az eti kának nincs 
[...] tudományos fun da mentuma”, ezzel szemben – fordítva – „a tudo mány nak [...] nagyon 
is van etikai fundamen tu ma”.84 Érdemes megemlíteni: e különbségtétel – meglehet nem 
is olyan távoli – párhuzamot mutat Gadamernek fő műve II. kiadása elő szavában sze-
replő ama ki je len té sével, mely szerint az általa ki dol go zott „her meneutika” nem tudo-
mány ugyan – nem „mes ter ségbeli szabályok rend sze rének” kidol gozá sa, avagy egy-
fajta „módszertan” a célja –, min den eset re „»tu do má nyos« tisztességre szólít fel”.85 

Tudományos tudás és erkölcsi felelősség különbségének tézise a Popper álláspontját 
továbbgondoló tudományfilozófia radikális képviselőjénél, Paul Feyerabendnél ugyan-
csak hang súllyal megjelenik. A tudás bizonyosságot, biztonságot nyújt, a cselekvés és a 
döntés bizony talanságot és kockázatot hoz magával. „A bizonyosság – írja Feyerabend 
–, „ha elérhető volna, a fele lős ség hiá nyát jelentené. Épp fordítva van: mivel a bizonyos-
ság nem elér hető, ezért vállaljuk a fele lős séget, és érett emberré válunk. Ér de kes lát-
ni, hogy az ismeretelmélet és a tudományelmélet kutatói olyan viszonyokra törekednek, 
amelyekben kevésbé lennénk érettek, mint szeretnénk.”86 A felelősségtől való szabadu-
lás vágya ebben a kontextusban az emberi érettségről való lemondással jár együtt; azzal 
a gyermeki óhajjal, hogy maradjunk csak éretlenek, egyszer és mindenkorra kiskorúak. 
A kérdésre, hogyan tudunk hát cselekedni, ha nincs bizonyosság, a válasz így hangzik: 
a kérdés rossz vagy rosszhiszemű. Csak úgy tudunk cselekedni, ha nincs bizonyosság. 
Ez az álláspont feltűnő párhuzamokat mutat a fent idézett rickerti megfogalmazással: ha 
„a jövő is tudásunk tárgya volna, úgy sohasem lehetne akarásunk tárgya. Egy tökéle-
tesen racionálissá vált világban sen ki sem tudna cselekedni”.

Heideggerre vonatkozóan elegendő lehet az a rövid utalás, mely szerint számára a 
tudo mány, illetve a tudományos beállítódás az emberi ittlét létmódjainak egyike – nem 
az egyetlen s nem is a legeredetibb.87 Ezen létmódok közé tartozik az autentikus lét – az, 

82 Lásd Max Weber: A tudomány és a politika mint hivatás, Budapest: Kossuth, 1995, 30. skk., 43. skk. o.
83  Lásd Max Weber: A tudomány és a politika mint hivatás, 34. o.
84  The Open Society and Its Enemies, London: Routledge & Kegan Paul, 1952, vol. 2, 238. o. (Kiemelés  – F. M. I.)
85 IM 11. o. (Kiemelés  – F. M. I.)
86  Paul Feyerabend: Wider den Methodenzwang. Skizzen einer anarchistischen Erkenntnistheorie, Frankfurt/Main: 

Suhrkamp Verlag, 1976, 49. o.: „Gewißheit – wenn sie erreichbar wäre – bedeutet Fehlen der Verantwortlichkeit. 
Vielmehr ist es so: da sich Gewißheit nicht erreichen läßt, nimmt man die Verantwortung auf sich und wird 
ein reifer Mensch. Es ist interessant zu sehen, daß Erkenntnistheoretiker und Wissenschaftstheoretiker 
Verhältnisse anstreben, in denen unsere Reife geringer ist als wir vielleicht wünschen.”

87  SZ 4. §., 11. o.: „Wissenschaftliche Forschung ist nicht die einzige und nicht die nächste mögliche Seinsart dieses 
Seienden.” („A tudományos kutatás ennek a létezőnek nem az egyetlen és nem is a lehetséges legközelebbi lét-
módja”; lásd LI 100. o.) Pragmatista nézőpontja felől Rorty teljes mértékben egyetért ezzel a megközelítéssel; 
hangsúllyal és egyetértően utal arra, hogy a Lét és időben Heidegger „az »objektív tudományos megismerést« 
másodlagosnak, a »világbanvaló-lét« […] származékos formájának tekinti” (PP 2, 11. o.; lásd HS 21. o.).
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amelyben az ittlét önmagát el sa játítja, – illetve  az előbbi Feyerabend-idézethez kapcso-
lódva azt is mond hat nánk – érett ségét vagy nagykorúságát elnyeri vagy még inkább kivív-
ja önmagának. Ennek eléréséhez azonban a szemlélő világmegismerés származékos 
létmódja a legcsekélyebb segítséget sem tudja nyújtani. A bele ve tett ség átvétele, halál-
hoz viszonyuló lét, felelősség és lelkiismeret: ezek a fogalmak írják le Heidegger számá-
ra az autentikus létbe való átmenetet – mindez pedig egészen más síkon helyez kedik el, 
mint a pusztán meglevő dolgok lehetőleg „objektív” meghatározása.

A sartre-i gondolatkör szempontunkból való értelmezéséhez maga Rorty nyújt fontos 
ada lékokat. Sartre-ot kommentálva Rorty nagy erővel húzza alá: a világra s így az ön ma-
gunkra vo nat kozó ob jek tív tudás megszerzésének kísérlete Sartre számára nem más, 
mint a pro jek tu munk megvá lasz  tásával járó felelősség elhárítására tett kísérlet.88 Rorty 
értelmezését egy általa nem vizsgált szöveghellyel is iga zolhatjuk. Ha Sartre számá-
ra az ember olyan létező, amely (mint Sartre sajátságosan kifejezi) az, ami nem, s nem 
az, ami, akkor ez azt impli kál ja, hogy – mint Sartre kife jezetten írja – bármely kijelentés, 
amit ön ma gamról teszek, már a kimondás pillanatában hamissá válik,89 ez pedig Rorty 
értelmezését is alá támasztja. Az „objektív tu dás“ igénye Sartre-nál „rossz hi sze mű ség-
gel” („mauvaise fois”) kapcsolódik össze, reá vezetődik vissza. Önmagunk valamely 
vég ér vé nyes objektív le írás ban való meg ragadásának kísérlete (melyet a „komolyság 
szelleme” sugall90) eszerint nem pusztán hiábavaló, reménytelen, ha nem – ami ennél 
lényegesebb – már maga a törekvés is rossz hiszeműségben fogant. Az a be nem val lott 
szándék rejlik mögötte, hogy a magáértvalót magában  valóvá, valamely dologgá tegye. 

„A felelősségtől való meg sza badulás e kísérletét – írja Rorty – Sartre az önmagunk 
tárggyá – être-en-soi-vá – történő át ala kítására irányuló kísérletként írja le. Az episz-
te mo ló gusok vágyálmaiban ez az inkoherens elkép ze lés azt a formát ölti, melyben az 
igazság elé ré sét a szükség sze rűség ügyé nek tüntetik fel: vagy a transzcendentalisták 
»lo gi kai« szük ség sze rűségének vagy az evolucionista »natu ra li záló« episz te mo ló gu-
sok fizikai szük ség sze rűségé nek. Sartre szem  pont jából az effajta szükségszerűségek 
fellelésének sür gető vágya nem más, mint annak a szorgalmazása, hogy sza ba dul junk 
meg egy újabb alternatív el  mé let vagy szótár meg al ko tá sá nak sza bad ságától. Ezért 
aztán az épü letes filozófust [értsd: akinek az ember épülése, Feyerabenddel szólva: éret-
té válása, megváltozása, nem pedig metafizikai igazságok megismerése a fő gondja – 
F. M. I.], aki rá mu  tat ennek a vágynak az inko he ren ciá já ra, »relativistának« bé lyegzik, 
olyan valakinek, aki híján van az erkölcsi komoly ság nak, mivel nem csatlakozik ahhoz 
a kö zös em beri reménység hez, miszerint a választás terhét egyszer majd csak leve-
szik a vál lunk ról.”91 Sartre mármost nyilvánva lóan híján volt az „erkölcsi komoly ság nak”, 

88   PMN 361. o.: „[Sartre] sees the attempt to gain an objective knowledge of the world, and thus of oneself, 
as an attempt to avoid the responsibility for choosing one’s project” [„azt a törekvést, hogy a világról s így 
önmagunkról is objektív tudást nyerjünk, [Sartre] úgy tekinti, mint a projektumunk megválasztásával járó 
felelősség elhárítására tett egyfajta kísérletet.”]

89  EN 151. = LS 161.; vö. uo. 483., illetve 522. o.: a magáértvaló „mindig más, mint amit el lehet mondani róla” 
(kiemelés az eredetiben).

90  Lásd ehhez Sartre: „Materializmus és forradalom”, Sartre: A szabadságról, ford. Albert Sándor, Budapest: 
Kossuth, 1992, 71. o., ahol Sartre a materializmusról írja, hogy „a komolyság szellemének és az önmagunk 
előli menekülésnek az egyik megnyilvánulási formája”.

91  PMN 376. o. Rorty a továbbiakban azt írja: „Sartre hozzájárul ama vizuális metafora-készlet megvilágításához, 
mely az európai filozófia problémáit döntően meghatározta” – hozzájárul azáltal, hogy a „Természet felhőtlen tük-
rének” hagyományos képzetét Isten képzeteként mutatja fel. Ebből a nézőpontból szemlélve, hangzik konklúzi-
ója, „összemérhetőséget keresni a beszélgetés egyszerű folytatása helyett – valamely lehetőséget arra, hogy a 
további leírásokat szükségtelenné tegyük azáltal, hogy az összes lehetséges leírást egyetlenegyre redukáljuk – 
annyi, mint kísérletet tenni az emberi mivoltunktól való menekülésre” (PMN 376. sk. o.) előle, tökéletesen jogos”
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hiszen a „vá lasztás terhét” egyáltalán nem óhajtotta le venni az em be rek vállá ról, a „ko moly -
ság szellemét” („esprit de sérieux”) pedig fő művében beható kritikának vetette alá, s még 
nagy hatású, népsze rű előadásában is gúnyosan utalt a „komoly emberekre”.92

Rortynak az a megjegyzése, mely szerint Sartre (illetve az épületes filozófia) „híján 
van az erkölcsi komoly ság nak”, nyilván nem szó szerint értendő, s iróniát rejt magá-
ban. Hiszen Sartre (ahogy Kanttól kezdődően az itt ismertetett tradíció összes töb-
bi képviselője) éppen hogy nagyon is egyfajta (esetenként rigorózusnak is mondható) 
morális tartást és szigort teste sített meg és juttatott kifejezésre – éppenséggel olyat, 
amely elutasít mindenfajta önámí tást és öncsalást, mindenféle vágyszerű gondolko-
dást (wishful thinking), kész és képes kíméletlenül szembenézni a kontingens ember 
ama gyarlósá gá val, mely arra ösztönzi, hogy – Rorty egy fentebb idézett megfogalma-
zása szerint – „morá lis dönté seket pszeudoismeretekkel helyet te sí t sen”.93 A felelősség 
és az önmaga elől mene kü lő ember szá má ra persze fordítottak a mércék; számára a 
bizonyosság-biztonság-szilárdság iránti sürgető óhaj elutasítása számít éppenséggel 
az „erkölcsi komolyság hiányának”. Bárhogy legyen is: a „ko moly  ság szellemét” illető 
sartre-i kritikára Rorty mindenképpen fogékonyan reagál; válasza – mint korábban kör-
vonalaztam – az irónia (továbbá, mint a zárórészben szó esik róla, a remény).

„Úgy gondolom – írja Rorty –, Sartre-nak igaza volt, amikor elutasította Kantnak a 
bi zonyosságra bejelentett önámító igényét.”94 Fő művében a holizmussal kapcsolat-
ban, Quine-ra és Sellarsre hivatkozva, Rorty a filozófia olyan fogalmáról beszélt – és 
próbált egyúttal ro kon  szen vet ébreszteni iránta –, „amelynek semmi köze sincs a biz-
tonság-bizonyosság keresé sé hez”.95 Ez a bizonyosság illuzórikus és teljesíthetetlen: 
keresése nem más, mint öncsalás, kité rés az élet elől, s mindez még a jobbik esetben. 
Hi szen a hamis biztonság, illetve a biz ton ság il lúziója ideo lógiává szilárdulhat, öniga-
zoláshoz vezethet, melynek birtokában az ember a morális fennsőbb rendűség pózá-
ban tetszeleghet. A morális gyanú kiterjedhet az etikán túl más filozófiai diszciplínára, 
végső fokon pedig magára a filozófiára mint olyanra is.

       [„Sartre’s point that we have a tendency to repudiate and evade this freedom of choice is perfectly just”; a 
magyar fordítás – lásd HS 168. o. – eltér az eredeti értelmétől].

92  Lásd EN 674. o. = LS 733. o., továbbá Sartre: Exisztencializmus, ford. Csatlós János, Hatágú Síp Alapítvány, 
1991, 76. o. (eredetileg: Stúdió, 1947; L’Existentialisme est un humanisme. Paris: Nagel, 1946, lásd <URL = 
http://www.mediasetdemocratie.net/Textes/Existentialisme.htm>).

93  Lásd fentebb a 78. jegyzethez tartozó idézetet.
94  PSH 13. o.: „Jean-Paul Sartre seemed to me right when he denounced Kant’s self-deceptive quest for certainty” 

(= FTR 43. o.). Lásd ehhez fentebb a 81. jegyzet szövegkörnyezetét.
95  R. Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton: Princeton University Press, 1979, 171. o.: „holism 

produces, as Quine has argued in detail and Sellars has said in passing, a conception of philosophy which 
has nothing to do with the quest for certainty.” Lásd még J. Grondin: „Die Hermeneutik als Konsequenz des 
kritischen Rationalismus”, Philosophia naturalis 32, 1995, Heft 2, újranyomva: Hermeneutik und Naturalismus, 
hrsg. B. Kanitscheider, F. J. Wetz, Tübingen: Mohr, 1998, itt: 42. sk. o.: „[...] die kartesianische oder, im 
allgemeinen, die wissenschaftliche Sicherheitsobsession einer ’Flucht’ des Daseins vor seiner eigenen 
Zeitlichkeit oder Geschichtlichkeit entstamme. Heidegger und die Hermeneutik sehen nun in dieser »Sorge 
um Gewißhet« eines der Grundmotive der abendländischen Philosophie und Wissenschaft, sofern sie nach 
»letzten Fundamenten« streben.” = „A biztonság iránti karteziánus, avagy – általában – tudományos megszál-
lottság az emberi ittlét saját időisége és történetisége előli menekülésből ered. Heidegger és a hermeneutika 
ebben a »bizonyosság iránti aggodalomban« az európai filozófia és tudomány egyik alapmotívumát pillantják 
meg, amennyiben az »végső fundamentumok« után kutat.”
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***

Jelen dolgozatot a következő meggondolásokkal lehetne zárni. Kant metafizikai 
alapkér dé sei nek egyike – a harmadik – így hangzik: „was darf ich hoffen?”, „mit sza-
bad remélnem?”96 És Rorty számára is mindenekelőtt reményről van szó. A remény 
Rorty szempontjából alapvető szerepet játszik mind az emberek, mind a filozófus éle-
tében. Maga a kifejezés gyakran bukkan fel szövegeiben és egyik könyvének címé-
ben is feltűnik: Philosophy and Social Hope (Filo zófia és társadalmi remény). E könyv 
egyik fejezete már címében is jól jelzi a kifejezés szűkebb kontextusát: Hope in Place of 
Knowledge (Tudás helyett remény). A remény eszerint Rorty számára – csakúgy, mint 
Kantnál – a tudás helyén áll. Ha Kant lerontotta a tudást, hogy a hit számára teremtsen 
helyet („Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen” 
[KrV, BXXXI]), akkor most ennek analó giájára úgy fogalmazhatunk: Rorty lerontotta a 
tudást, hogy a remény számára teremtsen helyet. A szolidaritás Rorty számára nem 
közös igazságok, közös nyelv vagy valamely végső szótár meglétén múlik, hanem a 
fájdalom, a szenvedés és a megaláztatás iránti fogékonyságon és azon a közös remé-
nyen, hogy kinek-kinek a saját világát – a hozzá tartozó kis dolgokkal (gyermeki „mü-
tyürökkel”) és egyéni szótárral – nem fogják elpusztítani.97 

Amint Rorty a Biblia és a Kommunista kiált vány közös vonásait taglaló nagy hatású 
írásában kifejtette, mind  kettő az egyen lőt lenség iránti ér zé keny ség re tanít, s a jövő iránti 
re mény séget táplálja. Mind kettő bátorí tani akar, nem pedig tudásigényeket megfogal-
mazni (tudásigényeket Krisztus második eljövetelére vagy a kommunista társadalom 
megvalósulására vonatkozóan). Keresz ténység és szo cializmus – mindkettő ugyan azt 
jelenti, úgyhogy valami olyan, mint „keresztény szocia liz mus” szinte pleonazmusként 
cseng: „manapság nem lehet reményt táplálni az evan gé li u mok által meghirdetett test-
vériség iránt – írja – ama remény nélkül, hogy a demokratikus kormányok újra fogják 
osztani a pénzt és az esélyeket olyan formában, melyben a piac sohasem fogja”.98  

A „was darf ich hoffen?” kérdése Kant számára is élesen elválik a tudás, a „was kann 
ich wissen?” kérdésétől. S nem véletlenül. Ha mindent tudhatnék, ami csak lehetséges 
– min dent, amit csak tudni szeretnék –, nemigen volna mit remélnem. Remény csak 
ott lehetséges, ahová a tudás nem ér el. A remény cselekvésünk világában honos – 
cselekedeteinket motiválja, ösz tönzi és vezérli –; mint ilyen, a gyakorlati élethez kap-
csolódik, nem a tudáshoz. Amit tudok, arra vonatkozóan nincsenek – nem lehetnek – 
reményeim.99 A mindentudás élete, a min den  tu dás ban leélt élet ezért remény nélküli, 

96   Lásd A tiszta ész kritikája, B833: „Alles Interesse meiner Vernunft (das spekulative sowohl, als das praktische) 
vereinigt sich in folgenden drei Fragen: 1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen?”. 
Lásd még: Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen. Kiadta G. B. Jäsche. Kant: Schriften zur Metaphysik und 
Logik. 2, Werkausgabe. szerk. W. Weischedel, 6. köt. 448. o.

97  CIS 92. o. (Lásd EISZ 110. o.) Vö. uo. 89. o., ahol Rorty „a gyermek féltve őrzött kis jószágairól” beszél, „melyek 
köré fantáziaképeket sző”, s melyeket egyszer csak valaki úgy ír le, mint ami „szemét”, és kidobja őket.

98  Vö. PSH 201. skk. o.; idézet 205. o. (FTR 235. skk. o., 239. o.)
99  Ami iránt pedig reményt táplálok, az nem lehet tudásom tárgya. A „tudom, hogy kétszer kettő négy” állítás 

aligha hozható értelmesen összefüggésbe az (önmagában is kétséges értelmű) „remélem, hogy kétszer ket-
tő négy”-állítással. Utóbbi nem vezethető le az előbbiből, és nem is annak valamifajta gyengített formája. A 
tudásnak lehetnek ugyan fokozatai („tudom”, „nem tudom”, „biztos vagyok benne”, „bizonytalan vagyok benne”), 
ám tudásom tárgyához nem fűzhet gyakorlati – reménykedő – érdekeltség. Más szóval: ami a tudás hatóköré-
be került, az nem kerülhet a remény hatókörébe, és fordítva. A Biblia és a Kommunista kiáltvány párhuzamait 
taglaló írásában Rorty maga is úgy fogalmaz: „különbség van tudás és remény között. A remény gyakran ölti 
magára valamely téves előrejelzés formáját, ahogyan az mindkét dokumentumban történt [...] Amikor magu-
kat a szövegeket olvassuk, finoman át kell siklanunk a jövendöléseken, s a remény kifejeződésére kell össz-
pontosítanunk” (FTR 238. sk. o.; lásd PSH 204. sk. o.: „there is a difference between knowledge and hope.  
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a szó hangsúlyos értelmében és többjelentésű értel mé nek mindegyikében: remény-
telen élet volna – istenek számára, meglehet, nem elképzel hetet len, emberek számá-
ra azonban aligha elgondolható.

       Hope often takes the form of false prediction, as it did in both documents [...] When reading the texts themselves 
we should skip slightly past the predictions, and concentrate on the expression of hope”).
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Perecz László

„Nemzeti művészet” és „nemzeti filozófia”*

Fülep Lajos Magyar művészetének helye a magyar bölcselet 
„nemzeti filozófiai” vonulatában

„A magyar művészet is az európai közösségnek tagja s nem pusztán önmagától lett azzá, ami, élete annyira 

összefüggött s összefügg a külföldi áramlatokkal, hogy szinte problematikussá válik, vajon lehet-e speciálisan 

magyar művészetről beszélni” (FÜLEP 1923, 30).

„[A] közösség elve azért fontos, mert csak belőle lehet megérteni a különöset. Közösség nélkül nincs különös 

és viszont. Egyetemes és nemzeti korrelatív fogalmak” (FÜLEP 1923, 17).

A fölvillantott két gondolat nyilvánvalóan összefügg egymással. Az első a „magyar 
művészet” autochton jellegét kérdőjelezi meg, a második a „nemzeti” és az „egyete-
mes” korrelatív jellegét nyilvánítja ki. A gondolatok megfogalmazójának beállításában 
világos, a „magyar művészet” éppen azért nem lehet csak és kizárólag „magyar”, mert 
„nemzeti” és „egyetemes” nem egymástól független entitások: éppen egymásra vonat-
koztatva nyernek értelmet.

Előadásunk a gondolatok lelőhelyének, Fülep Lajos klasszikus tanulmányának – a 
kéziratban már 1916-ban elkészült, könyv alakban azonban csak 1923-ban napvilá-
got látott (FÜLEP 1976a/1970, 389–390) – Magyar művészetnek az újraolvasására és 
kontextualizálására vállalkozik. Közelebbről, az a törekvése, hogy a tanulmányban 
körvonalazott „nemzeti művészeti” elméletet a magyar bölcselettörténet „nemzeti filo-
zófiai” vonulatának kontextusába illesztve olvassa újra. Ennek megfelelően két gon-
dolatmenetre tagolódik: előbb, pár vonással, a „magyar nemzeti filozófia” toposzának 
történetét villantja föl, majd, ugyancsak vázlatosan, a tanulmány kategoriális rekonst-
rukcióját végzi el.

„NEMZETI FILOZÓFIA”

Kiindulópontunk tehát a hazai bölcselet történetének jelentős vonulata: a magyar „nem-
zeti filozófia” elképzelése (PERECZ 2002, 2006, 2008). A vonulat, úgy tűnik, megha-
tározott szubsztantív és formai vonásokkal írható körül. Az idevonható bölcseletek, 
szubsztantíve, a magyar filozófiát sajátképpen nemzeti tartalmak kifejeződésének tekin-
tik. Leíró előfeltételezéseikből – miszerint létezik sajátosan magyar nemzetkarakter és 
vele adekvát sajátosan magyar gondolkozás – arra a normatív következtetésre jutnak, 
hogy léteznie kell sajátosan magyar filozófiának is: a par excellence magyar filozófiá-
nak éppen az a feladata, hogy kifejezze az alapját képező nemzeti karaktert/nemzeti 

*  Az esszé eredetileg az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete és a Nyugat-magyarországi Egyetem Apá-
czai Csere János Kara által A Ma mindig csak nagy készülődés a Holnapra címmel Fülep Lajos születésé-
nek 125. évfordulójára rendezett tudományos konferencián hangzott el, Budapesten, 2010. május 7-én. Az 
alapját képező kutatás az OTKA támogatását élvezte; témaszám: K 69236.
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gondolkodást. A vonulat teljesítményei ugyanakkor, formailag, nem képeznek össze-
függően elbeszélhető, kontinuus tradíciót: darabjai diszkontinuus toposznak mutatkoz-
nak inkább. A „nemzeti filozófia” elképzelését az érintett magyar filozófusok toposzként 
használják: – némiképp átértelmezve az antik retorika toposzfogalmát – valamiféle, 
időről időre megképződő gondolati helyként kezelik tehát.

A vonulatra, kézenfekvően, legalább három szempontból is reflektálni lehet: nacio-
nalizmustörténetileg, filozófiailag és történetileg.

Nacionalizmustörténetileg tekintve, egyrészt, nyilvánvalóan egy tágabb gondolati 
összefüggésrendszer részének mutatkozik: a nemzeti eszme történetének megnyilvá-
nulásaként fogható föl. A sajátképpen magyar jellegű, nemzeti tartalmakat hordozó filo-
zófia elképzelése ugyanis nem teoretikus plauzibilitása miatt gyakorol jelentős hatást: a 
gondolat éppenséggel ellentmondani látszik a filozófia általánosságfogalmának. Nép-
szerűségét társadalmi funkciója magyarázza. Voltaképp nem más ugyanis, mint a nem-
zetépítés projektumának összetevője. Az idevonható szövegek számára hálás értel-
mezési keretet kínálnak tehát a nacionalizmuselméletek: a szövegek olvasása során 
heurisztikus lehet mind a múlt század elejére visszanyúló, hagyományos – az „állam-
nemzetet” és a „kultúrnemzetet” szembeállító – nemzetfejlődési tipológia, mind a kor-
társi mainstream konstruktivista nacionalizmuselméletek kínálta paradigma.

Filozófiailag, másrészt, valamiféle eszközszerepet játszó bölcseletet látszik invol-
válni. A kiindulópontja mindig az elmaradottság tudata: a hazai polgári nemzetfejlődés 
megkésettségének, a szerves filozófiai kultúra hiányának érzete. A tervezet követke-
ző lépése a filozófiatörténeti hagyományanyag szelektív fölhasználásának javaslata: 
az elmaradottság fölszámolására eszerint csak bizonyos kiválasztott filozófiák alkal-
masak. Az utolsó állomás pedig az önálló „nemzeti filozófia” megteremtésének prog-
ramja: az elmaradottság kihívására végül is itt tehát az eredeti nemzeti bölcselet ad 
választ. Ez elasztikus gondolati formaként különböző nemzetfölfogások és filozófia-
fogalmak számára nyújthat keretet, a benne megfogalmazott bölcselet azonban min-
den esetben a nemzetépítést szolgáló, a nemzeti művelődés szervezőerejét jelentő 
gyakorlati filozófia lesz. 

Történetileg, végül, a reformkortól és a neoabszolutizmus korától a századvégen-
századelőn át a két háború közötti korszakig ívelő vonulatot képez. A vonulat meg-
nyilvánulásain a mondott bő évszázad mindhárom meghatározó gondolati mintája 
rajta hagyja a nyomát: a romantika, a pozitivizmus és a szellemtörténet. A romantika 
a reformkorban és a neoabszolutizmus korában – meghatározóan Hetényi János és 
Szontagh Gusztáv „egyezményes filozófiájában” –, a pozitivizmus a századvégen és 
a századelőn – mintaértékűen Böhm Károly „magyar filozófiai rendszerében” és Ale-
xander Bernát intézményteremtő munkásságában –, a szellemtörténet pedig a két 
háború között – példaszerűen Karácsony Sándor radikális reformpedagógiájában és 
Prohászka Lajos szellemtudományos típuselméletében. 

„NEMZETI MŰVÉSZET”

Fülep esszéjének művészetfilozófiai kategóriahálója szigorú deduktív szerkezetet 
mutat. Mélyfilozófiai szinten a „lét” és a „levés” megkülönböztetésére, kultúrfilozófiai 
szinten az abszolút-időfölötti-esztétikai versus relatív-időbeli-történeti szembeállításá-
ra, esztétikai szinten végül a „közösség” és a „folytonosság” kategóriakettősére épül.
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A „lét” és a „levés” megkülönböztetése tehát a háló legáltalánosabb, fundamentál-
filozófiai distinkciója. Maga a „nemzeti művészeti” koncepciót kidolgozó szöveg is több 
helyen utal erre a bifurkációra: „az örök és az idő, a lét és a levés korrelációját” a „leg-
végsőnek” és a „legfőbbnek” nevezve (FÜLEP 1923, 18), amelynek „eredménye”, úgy-
mond, a „história” általában (FÜLEP 1923, 33). A kategóriapárost azonban a művészet-
filozófus voltaképpen korábbi, az emlékezés esztétikai szerepét tematizáló, Croce 
intuíciófogalmát bíráló – egyébként doktori értekezéseként is szolgáló – tanulmányá-
ban dolgozza ki. Az a gondolatmenet a „lét ideájának” és a „levés ideájának” objektív 
idealista-platonista fogalmát állítja szembe egymással. „A lélek a lét ideáját is projiciálja 
a valóságba – olvassuk – ugyanúgy, mint a levését.” A „levés ideája” és a „lét ideája” 
az érvelésben hierarchiát képez: az utóbbi fölötte áll az előbbinek. A lélek, úgymond, a 
„levés ideájától fölemelkedik a lét ideájához, amennyiben a dolgokban megannyi indi-
viduumot (Én-t) lát, amelyekbe a levés mögé az önmagukkal való identitást projiciálja. 
A formálódás mögé a formát, az idő mögé az időnkívüliséget. Így eléje vág a végbe-
menésnek, a világ históriájának, s az egészet magasabb rendű formában foglalja ösz-
sze, egy körben, melyben kezdet és vég találkoznak: ezért a művészet mindig teljesen 
kielégít, nem kérdjük, mi lesz tovább, mert a továbbnak lehetősége, az idő ki van zárva 
belőle. Ennek a formáló tevékenységnek objektiválódásai az ideák, a művészetben a 
formák, melyekben ítélet van kimondva a levés ideáján túl: implicite bennük van a gon-
dolata annak, hogy a dolgok továbbra is olyanok lesznek s maradnak, amilyeneknek 
konstruáltuk s ismerjük őket, függetlenül az időtől és a változásoktól. Az ideák egye-
sítik magukban a lét és a levés momentumát, a valóságnak mindkét oldalát. A filozófi-
ában a valóság a lét és levés ideájának kölcsönösségével, egymás determinálásával 
fejeződik ki, a művészetben azáltal, hogy míg a forma időn kívüli, tudomásulvételéhez 
ki kell terjeszkednie azt időben. A filozófiában dialektikusan, a művészetben érzékileg 
és szemléletileg” (FÜLEP 1995/1911, 150–151). Mint a gondolatmenetből kiolvasható, 
a metafizikus spiritualizmusnak ez az absztrakt kategóriahálója nem csupán a művé-
szet bölcseletének alapjait képes megvetni: ennél átfogóbb – a művészet mellett a filo-
zófiát, sőt a vallást is átfogó – szellemfilozófia megalkotására is alkalmasnak mutatko-
zik. A művészet mint metafizikai létező legitimációját ebben az értelemben az teremti 
meg, hogy „az embernek a filozófia és a vallás világa mellett, az ideákon és az Egyen 
kívül szüksége van arra, hogy jelenségeket is szemlélhessen, anélkül, hogy ezért le 
kellene szállnia az érzékfölötti, spirituális világból. Az örök formáknak ezt a jelenség-
világát a művészet teremti meg az örök ideavilág mellé. Így egészíti ki a művészet a 
filozófiát és a vallást, s csak ebben a hármasságban válik teljessé az emberi szellem 
világa” (FÜLEP 1995/1911, 152). A metafizikai hármasság – a filozófia, vallás és művé-
szet egysége –, meg kell említeni, a fiatal Fülep kutatási programjaként is értelmezhe-
tő (MAROSI 2007, 75).

A „lét ideájának” és a „levés ideájának” fundamentálfilozófiai megkülönböztetésé-
ből a második, kultúrfilozófiai szinten egyfelől az „abszolút”, „időfölötti” és „esztéti-
kai”, másfelől a „relatív”, „időbeli” és „történeti” szembeállítása következik. A „művészi 
alkotás helyzete” ugyanis, ahogy a „nemzeti művészet” koncepciójának a fogalmakat 
bevezető gondolatmenete fogalmaz, „csodálatosan paradox”. A műalkotás, úgymond, 
„önmagában befejezett, tökéletes és abszolút valami, mégis beletartozik a művészet 
nagy közösségébe, és csak benne válik érthetővé, hasonlóan a kor: művészete min-
den pillanatban célnál van, mert minden alkotása örök és időfeletti, mégis lemerül az 
idő sodró folyamába, minden pillanata más, mint az előző, s csak vele való összefüg-
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gésben érthető” (FÜLEP 1923, 12–13). A művészet esztétikai autonómiájának és tör-
téneti természetének együttes fölfogása egyébként Fülep alapvető meggyőződése: a 
„nemzeti művészeti” koncepciót kidolgozó kötettel egy időben publikált, a „művészet 
és világnézet” viszonyát problematizáló esszében is változatlan formában találkozunk 
vele. „A művészet mint megvalósultság – olvassuk ott – magában megálló – önálló – 
világ, de történeti létesülése nem önkényes vagy minden rajta kívülállótól független: 
mint megvalósultság igenis megáll magában, de mint létesülés sohasem jár egyedül” 
(FÜLEP 1998/1923, 226–227). Mindez tehát, voltaképpen, az „örök idea időben való 
megvalósulásának”, az „esztétikai abszolút és a történelmi relatív korrelációjának” 
problémája. „A közösség nélkül” ugyanis „a művészet műtárgyak merő egymásmel-
lettisége, az örök és az idő korrelációja nélkül a történelem egyes esetek merő egy-
másutánisága” (FÜLEP 1923, 13). 

Az abszolút versus relatív, illetve az időfölötti versus időbeli bifurkációja ilyenformán 
végül a harmadik, esztétikai szinten a művészet „közösségének” és „folytonosságának” 
problémájához vezet el. A „puszta vagy tiszta történelemmel” szembeszegezett, „el-
vek szerint összefoglalt történelem” két alapfogalma eszerint „a művészetek közössé-
ge és folytonossága. Közösség a sok nemzetre, és folytonosság a korokra való szaka-
dozottság dacára is” (FÜLEP 1923, 17). „Közösség” és „folytonosság”, mint a fejtegetést 
összefoglaló gondolat megfogalmazza, „egymást föltételező tagok: az első mintegy a 
jelen pillanata, megállítva és térben kiterjesztve, a másik a jelen pillanata, feloldva elő-
re és hátra az időben. Az első a mindig célnál lévő, befejezett és tökéletes, a másik az 
örökké fejlődő, minden momentumát meghaladó művészet. Az első az egyetemesnek 
és nemzetinek, a másik az öröknek és fejlődőnek korrelációja. E két korreláció szinté-
zise pedig adja a művészetek egyetemes történetét” (FÜLEP 1923, 35).

A „nemzet” problémája így, a „közösség” problémájának következtében kerül be tehát 
az érvelésbe. Ennek nyomán azután nem lesz meglepő, hogy a koncepció az „egye-
temest” és a „nemzetit” nem egymás ellentéteként fogja föl: ellenkezőleg, ahogy több-
ször idéztük is, szoros korrelációban ábrázolja. Fölfogásában tehát a „nemzeti filozó-
fia” említett kontextusa szempontjából ez igen figyelemreméltó, a „nemzeti” nem az 
„egyetemestől” függetlenül vagy különösképp annak ellenében ragadható meg: éppen-
séggel csupán azzal közvetlen összefüggésben értelmezhető. A tétel argumentáció-
ja kettős jellegű: egyszerre támaszkodik művészettörténeti példákra és művészetfilo-
zófiai megfontolásokra.

A művészettörténeti példák középpontjában a görög művészet esete áll. A fej-
tegetés érvelése, és ez megint csak méltó a figyelmünkre, nem valamiféle 
„nemzetkarakterológiai” spekuláción alapul: a görögség klasszikus voltának történet-
filozófiai tételezéséhez kapcsolódik. A görög művészet eszerint nem csupán a „lét” 
és a „levés” korrelációjának – a művészi problémák állandósága és fejlődése kölcsö-
nös összefüggésének – mintaszerű megvalósulásával szolgál: „egyetemes” és „nem-
zeti” egymástól való függésének paradigmatikus példáját is nyújtja. Ahogy az előbbi-
nek, úgy az utóbbinak – „az egyetemes és nemzeti viszonylatának” – is a görögöknél 
kellett úgymond „teljessé válnia, s tőlük származnia, ránk öröklődnie” (FÜLEP 1923, 
18). Az érvelés ugyanakkor a görög művészet egyetemességét köztudottnak nevezi, 
nemzeti jellegét ellenben igazolásra szorulónak ítéli. A görög művészet tehát, egyfe-
lől, elismerten „[a] művészet egész történetében” a „legegyetemesebb”. „Alkotásai az 
időből kiemelkedve az idea általános érvényű megvalósulásaiként állanak előttünk. 
Összességük pedig magának a műfaj ideájának megtestesülése” (FÜLEP 1923, 18). 
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„Ez a legegyetemesebb művészet egyúttal”, másfelől, érdekes módon a „legnemzetibb” 
is (FÜLEP 1923, 18). A fejtegetés a görög nép valóságának és normativitásának, vala-
mint a görög művészeti ideálnak az adekvációjára épül. A görögség művészete a nép 
„szellemi és morális energiáinak megtestesülése”: forrása a nemzeti mitológia és a 
nemzeti atlétika – az „ideák szabad szellemvilágának ember-, faj-, korfeletti általános-
sága” az egyik, a „test anyagvilágának meghatározottsága” a másik oldalon (FÜLEP 
1923, 19). A kettő ugyanakkor egymásba játszik. „Mert az örök idea megtestesülése a 
mithoszban lenyúlik a nemzetibe és a fajiba, s az isten görög atléta; a fajilag meghatá-
rozott emberforma pedig fölemelkedik az általánosba s örökbe, s a görög atléta isten. 
A görög istennek csak testivé kell egyénülnie, s a görög atlétának csak istenivé kell 
általánosulnia, hogy egyik is, másik is azonmód a szobor formai problémájának anya-
gává lehessen” (FÜLEP 1923, 19). 

A görögségben, szól összegzésképpen az értékelés – látszólag paradox módon –, a 
„két felsőfok, legegyetemesebb és legnemzetibb, nemcsak hogy nem zárja ki, hanem 
kölcsönösen föltételezi egymást”: mindösszesen, a „korreláció két tagjának, az egye-
temesnek és nemzetinek soha nem látott teljes egymást-födése ez” (FÜLEP 1923, 24). 
„[B]árhol, bármelyik ponton fogod meg a görög művészetet nemzeti oldalán, eljutsz a 
nemzetfelettihez és egyetemeshez, az ideálishoz és szimbolikushoz; és bárhol fogod 
meg egyetemes és ideális oldalán, eljutsz a nemzetihez és fajihoz” (FÜLEP 1923, 20). 
Mindez, történeti értelemben, azt jelenti, hogy a „művészet történetének van egy kora, 
amelyben egy nép csinálja a világművészetet, azt tudniillik, amelyből a világművészet 
in extenso ki fog nőni; vagy fordítva: amelyben a világművészet egyetlen nép művé-
szete. A görögség küldetése nem erre vagy arra a műfajra, erre vagy arra a problémára 
szólt, hanem az egész művészetre; ezért a legegyetemesebb. Ezt az egyetemes külde-
tést azonban nem népek közössége, hanem egyetlen nép kapta, azért a legnemzetibb. 
A görög művészet kicsiben és in intenso olyan, amilyen a világművészet nagyban, in 
extenso” (FÜLEP 1923, 24). A görög ilyenformán „a művészet történetének választott 
népe. A művészet egyetemes sorsa és végzete attól függött, hogy mennyire válik egy 
nép nemzeti sorsává és végzetévé” (FÜLEP 1923, 26). Ahogy a filozófia egyetemes tör-
ténete „mindmáig úgyszólván görög filozófiatörténet bővebb kiadásban”, úgy a művé-
szet egyetemes történetének „alapfogalmai és problémái” hasonlóképp a görög művé-
szettörténetre „utalnak vissza” (FÜLEP 1923, 25).

A művészetfilozófiai megfontolások a művészeti anyag és a művészi forma szembe-
állítására épülnek. Az egyetemes és a nemzeti szoros összekapcsolódását ilyenformán 
nem csupán a görögség példája igazolja: az „etnikai” értelemben fölfogott „nemzetinek” 
a művészeti anyaghoz történő hozzárendelése és a művészi formától történő eloldá-
sa is alátámasztja. A művészetbölcseleti argumentáció ugyanis határozott különbsé-
get tesz a művészet anyaga és formája között. A különbségtétel egyben alá-föléren-
deltséget megállapító értékítélet is: a beállítás a művészetet par excellence formának 
tekintve, minden tartalmi elemet a művészethez képest alacsonyabb rendű anyag kate-
góriájába sorol. A művészetben, úgymond, „minden »tartalmi anyag« csak oly mér-
tékben fordulhat elő, amily mértékben »formává«, azaz művészetté vált”. „A művészet 
tartalma” ugyanis „éppen a »forma«, azaz ami művészetté lett benne” (FÜLEP 1923, 8). 
A fölfogás nyilvánvalóan határozott világnézeti értékválasztáson alapul, és a művé-
szet autonómiájának sajátos értelmezéséhez vezet el. A világnézeti értékválasztás az 
idealizmus mellett – és a materializmus ellen – optál. A művészet anyagát kontingens 
és különös, formáját ellenben szükségszerű és egyetemes princípiumnak tekintve, a 
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princípiumok között nem korrelációt tételez tehát, hanem meghatározott alárendeltsé-
get: az anyagi princípiumnak a szellemi princípium alá való rendelését.  „A róluk szóló 
felfogás vagy elmélet ezért végső soron magában a világnézetben gyökerezik: vagy 
abban, amely az anyag elsőbbségét, vagy abban, amely a szellem elsőbbségét vagy 
szuverénitását vallja” (FÜLEP 1923, 21–22). A művészet autonómiájának sajátos értel-
mezése pedig a l’art pour l’art esztétikával szemben elismeri, ugyanakkor azonban csu-
pán sajátképpen művészetté lényegítve ismeri el a művészeten kívüli tényezők szere-
pét. „A művészet autonómiája nem azt jelenti, hogy benne »csak művészet« (valami 
üres artisztikum) van, hanem azt, hogy mindennek, ami benne van (vallás, metafizika, 
etika stb.), művészetté kell átlényegülnie, s a művészet semmi mással nem helyette-
síthető nyelvén szólnia” (FÜLEP 1923, 9). 

Nos, a gondolatmenet beállításában a „nemzeti” fogalmában élesen el kell válasz-
tanunk a „nemzeti-etnikai anyagot” a művészi formára vonatkozó „nemzeti küldetés-
től”. Amit hagyományosan a művészet „nemzeti jellegének” szokás tekinteni, a koncep-
ció számára nem egyéb alacsonyabb rendű, pusztán a művészet anyagát szolgáltató 
összetevőnél. Az efféle nemzeti összetevők – a fölsorolás szerint ilyenek a „kedély, 
temperamentum, életmód, éghajlat, környezet” – a művészethez tartozó „etnikai anya-
got” képeznek ugyan, de maguk még nem azonosak a művészettel (FÜLEP 1923, 21). 
Fülep itt, ez újabb figyelemre méltó motívum, határozottan az elterjedt faji megközelí-
tésekkel vitatkozva fogalmaz. „Nemzetivé tehát valamely művészetet nem témák (leg-
alább nem a közkeletű értelemben véve) és nem bizonyos motívumok tesznek, ame-
lyek már messziről elárulják faji eredetüket – általában a »fajiság« fogalmával itt nem 
sok világosságot lehet gyújtani. Nagyon sokszor a »téma« nemzeti, de megoldása nem 
az (élet-genre-történeti képek stb.), s viszont: a téma nem nemzeti, de megoldása az” 
(FÜLEP 1923, 28). Következőleg, helytelen úton járnak a „művészetek nemzeti jellegé-
nek” azon „firtatói”, akik „megmaradnak az etnikai és néppszichológiai dolgok hány-
torgatásánál”: valójában „az abszolút és univerzális művészi értékekben kellene és 
lehetne a nemzetit meglelniök” (FÜLEP 1923, 29). A művészetben a valóban nemzeti 
ugyanis nem az alacsonyabb rendű „etnikai anyag”: a magasabb rendű „formai prob-
léma” megfogalmazása és megoldása. Ebben az értelemben a különböző nemzetek 
sajátos művészi küldetés hordozói: küldetésük a művészi „forma” nemzetileg is szük-
ségképp univerzális fogalmára vonatkozik. A forma „[n]emzeti volta”, úgymond, „– az 
etnikai anyagtól függetlenül tekintve – nem lehet más, mint sajátos fölvetése és meg-
oldása a forma problémájának, ahogy valamely nép művészetében látható; a formai 
problémának az a speciális volta, amelynek speciális megoldására éppen annak a nép-
nek, és csak annak, volt küldetése” (FÜLEP 1923, 22). „Valamely nép művészi küldeté-
se” tehát „valamely formai problémára szól, s ez a küldetés azért nemzeti, mert az illető 
probléma megoldása csak neki adatott meg; de szólhat annak a szorosabb problémá-
nak a megoldására is, hogy mi módon veszi fel az etnikai-nemzetit a művészi- univer-
zálisba, vagyis miként oldja meg az egyetemes és nemzeti korrelációjának kérdését a 
maga sajátos etnikai anyagán” (FÜLEP 1923, 23). A „nemzeti művészet” fülepi megha-
tározása mindezek nyomán a következőképp hangzik: „Nemzeti tehát: speciális nem-
zeti küldetés a művészet nagy egyetemén és teljességén belül a különös formának, 
vagy a különös nemzeti-etnikainak a különös formán keresztül egyetemessé tételére” 
(FÜLEP 1923, 23). A meghatározás megint újra aláhúzza az „egyetemes” és a „nem-
zeti” koncepcionális összekapcsolódását. „Ebben az értelemben igaz, hogy a művé-
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szetben – élesen megkülönböztetve a művészi-nemzetit a merőben etnikai-nemzeti-
től –, ami nemzeti, egyúttal egyetemes és viszont” (FÜLEP 1923, 23).

A „nemzeti-etnikai” és az „egyetemes-művészi” lehetséges összekapcsolódásai 
különítik el egymástól a „nemzeti művészet” különféle típusait. A koncepció vázolta 
tipológia három lehetséges megoldást körvonalaz. Az első esetben az egyetemes és 
„nemzeti-etnikai” tökéletes fedésben állnak egymással, a második esetben az egye-
temes, úgymond, túlér a „nemzeti-etnikai” határain, a harmadik esetben végül viszont 
– az előzővel ellentétben – a „nemzeti-etnikai” mintegy alatta marad az egyetemes 
érvénynek. Az első esetben tehát a művészet „speciális formai problémája” „úgy oldó-
dik meg, hogy megoldása közben a formába fölvétetik minden, ami a népben etni-
kai anyag van”, azaz „a formai probléma nem valami absztrakción demonstrálódik, 
hanem az etnikai adottságok anyagában ölt testet”: az így „létrejövő művészetben az 
egyetemesnek szférája teljesen fedi a nemzeti-etnikainak szféráját” (FÜLEP 1923, 22). 
A második esetben „a formába nem vétetik föl vagy nem egészen az etnikai adottságok 
anyaga”: itt „az egyetemes túlér” tehát „a nemzeti-etnikai határain”, a „nemzeti” pedig 
„csupán a formában, a megoldására szóló, valamely kiválasztott nemzetnek jutott kül-
detés sajátosságában” nyilvánul meg (FÜLEP 1923, 22). A harmadik esetben végül „a 
forma nem tud autonóm életre szert tenni, s nem tudja tiszta művészetté fölolvaszta-
ni mind az etnikai anyagot, amelyhez hozzányúlt”: itt „az etnikai-nemzeti” tehát „alat-
ta marad az egyetemes érvénynek”, vagyis „alatta marad” a „művészinek” egyáltalán 
(FÜLEP 1923, 22–23).

A „közösség” fogalmát, ahogy említettük, a koncepcióban a „folytonosság” fogalma 
egészíti ki. Ahogy a „közösség” fogalma az „egyetemes” és a „különös” korrelációjá-
ra utal, a „folytonosság” fogalma az „örök” és a „fejlődő” korrelációját idézi föl. A „foly-
tonosság” alapelve, úgymond, „azért fontos, mert csak belőle válik az állandónak és 
változónak viszonya értelmessé. Állandó nélkül nincs fejlődő, és viszont. Örök és fej-
lődő korrelatív fogalmak, mint egyetemes és különös” (FÜLEP 1923, 32). A „folytonos-
ság” problémája az esztétikai abszolút és a történeti relatív kettősségére utal ilyen-
formán. A művészet tehát, egyfelől, esztétikailag, az abszolútat testesíti meg: „mindig 
célnál van, befejezett és tökéletes” (FÜLEP 1923, 33), másfelől, történetileg, relatíve fej-
lődést mutat: „[a]mit egyszer fölfedeztek, probléma, amit megoldottak, többé ki nem 
veszett belőle, minden kor és minden művész ott folytatta, ahol az elődje elhagyta” 
(FÜLEP 1923, 33). „A művészet története nem egyes esetek, elszigetelt akcidenciák 
merő egymásutánja tetszés szerint forgatható sorrendben: története szubsztanciák-
ban megy végbe, s ezek az ő problémái” (FÜLEP 1923, 33). A fogalmi hálóban a „foly-
tonosság” érvényesülésének, a „közösség” érvényesüléséhez hasonlóan, egyetlen 
paradigmatikus művészettörténeti példája van: a görög művészet. A görög művé-
szet, a gondolatmenet megfogalmazása szerint, ebben az értelemben nem csupán 
„mikrokosmos”: „mikrogenesis” is. A görög példa, úgymond, „[h]at-hétszáz éve sza-
kadatlan összefüggésben és fejlődésben mutatja a problémák életét, oly szervesen 
és áttekinthetően, mint soha azelőtt és azután. Ha az első szempontból a világművé-
szet mikrokosmosa, a másodikból a világművészet történetének mikrogenesise. Ránk 
nézve ő nemcsak az egyetemes és nemzeti korrelációjának, hanem a történeti folyto-
nosságnak is kezdete és örök mintaképe. Mikrokosmosában benne vannak az euró-
pai közösség művészi problémái, nemcsak ideális együttességben, hanem reális egy-
másra következésben és fejlődésben, nemcsak keresztmetszetben, hanem az időbeli 
sorrend hosszmetszetében” (FÜLEP 1923, 34).
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A művészetfilozófiai kategóriaháló és a művészettörténeti példa a koncepcióban 
megint összetalálkozik tehát. „Közösség” és „folytonosság”: a teóriában a művészet-
történet bölcseleti megértése egymást kiegészítő és egymással kompatibilis alapel-
vének bizonyul. A művészet fenoménjét a „közösség” fogalma segítségével mintegy a 
térben, a „folytonosság” fogalma révén pedig az időben vagyunk képesek szemügy-
re venni. „[L]átjuk, hogy közösség és folytonosság egymást föltételező tagok: az első 
mintegy a jelen pillanata megállítva, és a térben kiterjesztve, a másik a jelen pillanata 
feloldva, előre és hátra az időben. Az első a mindig célnál levő, befejezett és tökéletes, 
a másik az örökké fejlődő, minden momentumát meghaladó művészet. Az első az egye-
temesnek és nemzetinek, a másik az öröknek és fejlődőnek korrelációja. E két korrelá-
ció szintézise pedig adja a művészetek egyetemes történetét” (FÜLEP 1923, 34–35).

KÖVETKEZTETÉSEK

Térjünk vissza végül a „nemzeti filozófia” gondolatához. Ha – mint előföltételeztük – 
nem értelmetlen vállalkozás a vonulat fényében újraolvasni Fülep Magyar művészetét, 
nos, akkor föltehető a kérdés: mi jellemzi hát a „nemzeti művészetet” a „nemzeti filo-
zófia” vonulatának kontextusában? A fülepi teória helyét rögzítendő, ahogy a gondo-
latmenet megfelelő pontjain röviden már jeleztük, három ilyen jellemvonás fogalmaz-
ható meg: nemzetkarakterológiájának hiánya, nemzetfelfogásának nyitottsága és a 
rasszista értelmezések fölött gyakorolt határozott kritikája.

A „nemzeti művészet” fülepi teóriájában tehát, egyrészt, semmilyen konstruktív sze-
repet nem játszik a nemzetkarakterológia: az a tudásterület tehát, amely a „nemzeti 
filozófia” különféle megoldásainak egyébként általában a közös alapját képezi. Noha 
az esszékötet előszava a vállalkozás nemzetkarakterológiai jelentőségét emeli ki, a 
tanulmányciklus valójában karakterológiai szempontoktól független, sajátképpen művé-
szetfilozófiai fogalmi hálóval dolgozik. Az előszó szerint, úgymond, az olvasó „a művé-
szetben a nemzeti karakter kérdésének fölvetését” találja meg a kötetben, illetve „uta-
lást a történetfilozófiai útra és módszerre, melyen e kérdés eredményesen oldható 
meg” (FÜLEP 1923. 6). Maguk az érdemi gondolatmenetek ehhez képest viszont sem-
milyen tekintetben nem támaszkodnak a karakterológiára: a „magyar művészetről” úgy 
olvasunk tehát, hogy a fejtegetések során egyáltalán nem kerülnek elő a magyarság-
ra vonatkozó, hagyományos autosztereotípiák és heterosztereotípiák, ahogy a többi 
„faji-nemzeti művészet” említése alkalmával sem tűnnek föl a nemzetkarakterológia 
tradicionális toposzai. A fülepi teória tehát úgy lesz beilleszthető a magyar bölcselet-
ben megnyilvánuló „nemzeti filozófiai” toposz történetébe, hogy megalkotója nem szán 
konstruktív szerepet benne a – toposzt megképző elméleteknek egyébként rendre alap-
jául szolgáló – nemzetkarakterológiának. 

A fülepi „nemzeti művészet” elmélete, másrészt, a nemzet nyitott felfogására épül. 
Kategóriahálójában, említettük, „nemzeti” és „egyetemes” nem egymástól függetlenül 
vagy különösen nem egymás ellenében megfogalmazható entitások, hanem értelmü-
ket éppenséggel csak egymásra vonatkoztatva elnyerni képes jelenségek. A „nem-
zet” nyitottságának vagy zártságának kérdésében – közelebbről: a „nemzeti kultúra” 
receptív jellegének vagy autochton természetének alternatívájában – Fülep tehát hatá-
rozottan az előbbi mellett és az utóbbi ellen foglal állást. A „nemzeti művészet” ismer-
tetett elméletében a nemzet természeténél fogva nyitott közösség, a „nemzeti kultú-
ra” pedig fogalmilag receptív természetű jelenség. Az elmélet beállításában a „magyar 
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művészet” története nem valamiféle sajátosan „magyar” jelleg, hanem az egyetemes-
európai „művészet” felől ragadható meg. Ahogy az első mottónkban szereplő gondo-
latmenet fogalmazza: a „magyar művészet” természeténél fogva az „európai művé-
szet” közösségének része, a „külföldi áramlatokkal” való összefonódottsága pedig már 
a „speciálisan” „magyar művészet” fogalmát is egészen problematikussá teszi. Nem 
nehéz észrevenni: az a felfogásmód munkál már itt is, ami majd az esszékötet publiká-
lása után jó tíz évvel írott híres vitacikkben – a bezárkózó nacionalizmus „nemzeti öncé-
lúságának” az egész magyar eszmetörténetet tekintve is kiemelkedő bírálatában – nye-
ri el meghatározó formáját (FÜLEP 1976b/1934).

A „nemzeti művészet” fülepi teóriája, harmadrészt végül, a rasszista fölfogások hatá-
rozott kritikájával tűnik ki. A „nemzeti filozófia” diskurzust mind a pozitivizmus korszaká-
ban – a régi nemzetkarakterológiát tipikusan szociáldarwinista érvelésekkel moderni-
zálva –, mind a két háború közötti korszakban – a hagyományos kultúrnacionalizmust 
jellegzetesen „etnokulturális” beszédmóddá alakítva (TRENCSÉNYI 2004) – gyakran a 
rasszizmus jellemzi. A rasszizmusok – minden társadalmi-kulturális jelenséget köz-
vetlenül természeti tényezőkből levezető – biologizmusa Füleptől viszont nyilvánva-
lóan idegen kell maradjon. A művészetfilozófust mind filozófiai meggyőződése, mind 
esztétikai elmélete a rasszizmus kritikusává teszi. Filozófiailag tekintve, a naturalista-
fajelméleti megközelítések bírálatának alapja egyértelműen az idealizmus: a szellemi-
formai princípiumot a materiális/anyagi princípium fölé helyező teoretikus szükségképp 
a naturalista fajelméletekkel szemben is állást foglal. Az esztétikai elméletben mind-
ebből a „művészi forma” és a „művészeti anyag” szembeállítása következik: az, hogy 
kategóriahálóban az előbbi az utóbbi fölé kerül. A teória fogalmaiban a par excellence 
„nemzeti” nem az alacsonyrendű anyag felől ragadható meg: szükségképp a magas-
rendű forma ad rá magyarázatot.

A „fajiság” fogalmával Fülep „nemzeti művészetében”, mint olvastuk, valóban „nem 
sok világosságot lehet gyújtani”.
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