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Altrichter Ferenc

Újra az innátizmusról: válasz Forrai Gábornak

Mindenekelőtt őszinte köszönetemet szeretném kifejezni Forrai Gábornak azért, hogy 
vette a fáradságot, és válaszolt kritikai írásomra. Még akkor is őszintén köszönöm 
válaszát, ha azt gondolom, hogy írásában nagyon sok a jóindulatú tévedés, félreértés 
vagy a kevésbé jóindulatú belemagyarázás. Sokáig haboztam, hogy egyáltalán vála-
szoljak-e kritikájára. De végül jobb belátásra jutottam, mégpedig arra, hogy az elkez-
dett és fontos vita érdekében Forrai, aki a hazai szakirodalomban egyedülállóan fon-
tos és értékes könyvet tudott írni Locke-ról, megérdemli a választ, még akkor is, ha 
válaszomnak nem fog túlzottan örülni.

Le szeretném azonban szögezni, hogy nem válaszolok Forrai személyeskedő kité-
teleire, például „Altrichter olvasási metódusa”, hiszen ezek érdemi választ nem tesz-
nek lehetővé.

Nem számoltam meg, de úgy saccolom, hogy Forrai több száz hibát, félreértést, téve-
dést ró fel nekem válaszában. Ami igazán fantasztikus teljesítmény lett volna részem-
ről, hiszen írásom minden oldalára több tucat jutna ezekből, és legalább egy tucat jut-
na írásom legelső paragrafusára is, ahol éppen A jelek tana jelentőségét és filozófiai 
értékét ecsetelem. De, félretéve a viccelődést, vannak olyan vitakérdések, amelyek-
re nagyon röviden tudok válaszolni. Más esetekben azonban kissé részletesebben 
kell válaszolnom a kritikai megjegyzésekre. Nem fogok azonban megelégedni általá-
nos sopánkodással, például, hogy azokat a tévedéseket, amelyeket nekem felró, nem 
követtem el, nem ezt írtam, nem így gondoltam stb., hanem részletesen fogom doku-
mentálni Forrai jó néhány tévedését, belemagyarázását, és a még ezeknél is rosszabb 
dolgokat. Minden részletre persze nincs módom kitérni.

I.

El kell viszont ismerjem, hogy egy pontban Forrainak teljesen igaza van. Írásomban 
(ALTRICHTER 2008, 177) – eléggé el nem ítélhető módon – az idézetből kimaradt a „meg-
fogalmazásai” szó. Nem mentegetőzöm, nem próbálom másra kenni a dolgot. Annyit 
tudok mondani csupán: mea culpa, mea maxima culpa, és csak remélni tudom, hogy 
az olvasó is meg tudja bocsátani ezt a bakit.

II.

Forrai úgy tünteti fel, mintha a „sommás kitétel” meglepő voltát indokló első megjegyzé-
semben azt mondtam volna, hogy „[…] az Értekezésben az értelmezők ellentmondá-
sok tömkelegére bukkantak – úgyhogy egy ellentmondást magam is kénytelen vagyok 
elismerni” (FORRAI 2008, 175).
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Nos, Forrai vagy nem olvasta el rendesen, amit írtam, vagy pedig kitalált magának 
egy olyan álláspontot, amivel könnyebben vitatkozhat. Én ugyanis soha semmi ilyes-
mit nem mondtam vagy írtam. 

De a helyzet még ennél is kínosabb, hiszen a 177. oldalon bejelenti: „[…] nem csu-
pán egyetlen ellentmondást ismerek el Locke esetében […]”. És ez az a pont, ahol 
utalnom kell arra, amit írtam. Azt mondtam (ALTRICHTER 2008, 168), hogy A jelek tana 
nagyon nehéz feladatot vállalt magára, s a feladat nehézségét mi sem mutatja job-
ban, mint az, hogy „[…] legalább egy helyen Forrai is kénytelen volt elismerni a nyil-
vánvaló ellentmondást”. A „legalább egy” nem azt jelenti, és nem is jelentheti azt, 
hogy „egy” vagy „csupán egyetlen”, de azt sem implikálja, hogy nincs vagy nem lehet 
egy csomó más hely is, ahol Forrai szintén elismer ellentmondást, sőt azt sem impli-
kálja, hogy van egy hely, ahol viszont nem ismer el ellentmondást. A „legalább egy”-
nek semmi ilyen jelentése nincs, és semmi ilyesféle implikációkkal nem jár együtt. 
Amikor vitairatában a „legalább egy”-et átvarázsolta „egy”-re vagy „csupán egyet-
len”-re, olyan elemi logikai hibát követett el, amiért – hogy finoman fogalmazzak – 
nem dicséret jár a Bevezetés a logikába kurzusokon.1 

Továbbá, jómagam semmilyen formában nem kötöttem össze a szakirodalomban 
található és az állítólag Locke-nál fellelhető ellentmondások tömkelegét hangozta-
tó vádaskodásokat azzal, hogy Forrai is elismer legalább egy ellentmondást. Ami-
kor vitapartnerem a kettőt az „úgyhogy”-gyal összeköti, olyasmit mond, aminek hal-
vány nyoma sincs írásomban. 

III.

Csak egészen röviden akarok kitérni a koherencia, illetve konzisztencia kérdésére, 
elvégre Faragó-Szabó István is részletesen foglalkozik a kérdéssel, és rámutat néhány 
nagyon fontos konzisztenciaproblémára Locke Értekezésében (FARAGÓ-SZABÓ, 2008). 
Forrai azt mondja, hogy a „koherens” szót az „összefüggéseket nélkülöző”, a „szervezet-
len” ellentéteként használja, s azt érti ezen, hogy Locke tanításai nem függetlenek egy-
mástól, vannak közöttük kapcsolatok. De nem teszi világossá, hogy miféle összefüggé-
sekre, miféle kapcsolatokra gondol – a tanítások, az érvek logikai, vagy az álláspontokat 
kifejező mondatok térbeli, vagy a gondolatok időbeli, vagy a mondatok nyelvtani, netán 
stílusbeli stb. kapcsolataira? Akármifélék legyenek is ezek a kapcsolatok, a koherencia 
– szerinte – megengedi a logikai ellentmondásokat. De ha ez így van, akkor a kérdé-
ses kapcsolatok vagy összefüggések nem lehetnek logikaiak, hiszen egy ellentmondás 
minden respektálható logikai kapcsolatot vagy összefüggést semmissé tesz. Az egyéb 
lehetséges összefüggések azonban filozófiailag nem tűnnek túl érdekfeszítőnek.

A „koherencia” szót persze sokféle helyzetben lehet és szokásos is használni: szok-
tunk koherens fénynyalábokról, koherens beszédről, koherens személyiségről, kohe-
rens tervezetekről, koherens stílusról stb. beszélni. A „konzisztens” szót is lehet több-
féle dologra alkalmazni. De amikor egy filozófiai álláspontról vagy bármiféle elméletről 

 1  Nemcsak a vitairatban, hanem A jelek tanában is van legalább egy hely, ahol, úgy tűnik, Forrai hadilábon áll a 
logikával. Arra a helyre gondolok (FORRAI 2005, 173), ahol a szerző kijelenti: „Ha az általános szubsztanciáról 
való tudatlanság különbözik a valóságos lényegről való tudatlanságról (sic!), akkor az általános szubsztancia 
nem lehet azonos a valóságos lényeggel.” Ha a szerző ezt a mondatát – a megfelelő korrekcióval, azaz „tu-
datlanságtól” – komolyan gondolta akárcsak Locke-interpretációként is, akkor az intenzionális logikai tévkö-
vetkeztetések eléggé elementáris esetével állunk szemben. Szeretném megjegyezni, hogy megint „legalább 
egy”-et mondtam, ami nem „egy”-et vagy „csupán egyetlen”-t jelent.
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beszélünk, akkor mind a két szó ugyanazt jelenti, nevezetesen az explicit vagy implicit 
ellentmondások hiányát, azaz ellentmondás-mentességet. Forrainak persze jogában 
áll valamiféle privát jelentést adni a „koherencia” szónak. De nem hiszem, hogy a sza-
vak általában elfogadott jelentése mellett túl nagy dicséret lenne azt mondani, hogy 
Locke filozófiai álláspontja koherens, de tele van ellentmondással. Forrai sem lenne 
boldog, ha valaki azt írná A jelek tanáról, hogy nagyon szép koherens értelmezést ad, 
de olyan koherens értelmezést, amelyben hemzsegnek a logikai ellentmondások.2

IV. 

Vitapartnerem, amikor azt mondja, hogy „[…] nem »elméleti filozófiai« rendszerről 
beszélek, hanem »ismeretelméleti« rendszerről” (FORRAI 2008, 176), úgy nyilatkozik, 
mintha elfelejtette volna az elméleti filozófia és a gyakorlati filozófia jogos vagy kevés-
bé jogos szembeállítását. Én elméleti filozófiai rendszert említettem, s néhány sorral 
később hozzá is tettem, hogy a szokásnak megfelelően ismeretelméleti és metafizi-
kai megfontolásokat értek ezen, sőt azt is hozzátettem, hogy ezek konzisztenciájáról 
ő csak néha nyilatkozik. Az Értekezés – és ebben teljes az egyetértés a szakirodalom-
ban – mind ismeretelméleti, mind pedig metafizikai érveket, álláspontokat tár elénk és 
fejt ki. Ennek megfelelően, megengedhetetlen torzítás és félreértelmezés az Érteke-
zést pusztán ismeretelméleti rendszerre leszűkíteni, és ugyancsak megengedhetet-
len torzítás pusztán az ismeretelméleti rendszer koherenciáját vagy konzisztenciáját 
hangsúlyozni. Ugyanígy megengedhetetlen torzítás lenne az Értekezést leszűkíteni a 
metafizikára. Mindezt persze Forrai is nagyon jól tudja, hiszen könyvének alcímébe 
beveszi mind az ismeretelméletet, mind a metafizikát.

V.

Elég könnyen tudok válaszolni arra, amit első félreértésemnek nevez (FORRAI 2008, 
178). Amikor azt mondja, hogy én azzal a félreértésen alapuló kifogással éltem, hogy 
ő tévesen lokalizálta Locke innátizmuskritikáját az Értekezés első könyvében, mivel 
a negyedik könyvben a maximák kapcsán írottak szintén relevánsak, akkor kitalált 
magának egy álláspontot, hiszen én soha semmi ilyen kifogást nem hoztam fel, és 
soha semmi ilyesmit nem írtam. Ez a kitétele a legjobb esetben csúf félreértés, a leg-
rosszabb esetben pedig az általam írottak még csúfabb eltorzítása. Én ugyanis sehol, 
de sehol nem mondtam olyasmit, hogy Forrai tévesen lokalizálta az innátizmus kriti-
káját az első könyvben, és amit mondtam, az nem hogy nem implikálja, de még csak 
nem is sugallja ezt.

Azt írtam, hogy az első könyvben Locke innátizmuskritikájának fókuszában a 
consensus omniumnak mint a velünk születettség szükséges feltételének bírálata áll, 
viszont Descartes-nál a locke-i értelemben vett consensus nem található meg.3 De az 
igazság az, hogy az első könyvben vannak olyan passzusok is – és ezt a textuális bizo-
nyítékot idáig még senki sem tagadta –, amelyek egyértelműen Descartes-ra utalnak. 
Lehet, hogy a jelzett passzusok általam adott értelmezése téves, viszont ezen passzu-
sok megvilágítására vagy értelmezésére A jelek tana kísérletet sem tett. 

 2   Nem akarok külön kitérni arra, amit a „rendszer”-ről, vagyis az elméletről mond (FORRAI 2008, 176), mert ez 
csak ismétlése az összefüggés kérdésének.

 3  Ez az általam említett tény (ALTRICHTER 2008, 174) már eleve kizárja azt a feltételezést, hogy Descartes-ot és a 
karteziánusokat tettem volna meg az első könyvben kifejtett kritika elsődleges célpontjának. 
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Később hozzátettem, hogy szerencsére Forrai nem szűkíti le Locke kritikáját az első 
könyvre, hiszen felveti a második könyvben mondottakat is, majd néhány bíráló meg-
jegyzés után azt a következtetést vontam le, hogy az innátizmus kapcsán a Locke–
Descartes viszony árnyaltabb elemzést igényelt volna, mint amit a könyvben olvas-
hattunk. Végezetül megjegyeztem, hogy az innátizmuskritika célpontjára vonatkozó 
megfontolásokat tovább bonyolítja a negyedik könyv, ahol, úgy tűnik, nemcsak a sko-
lasztikusok, hanem a matematikusok, a tudományok művelői – talán az egy New-
ton kivételével (ezt most teszem hozzá) – és tanítói, a logikusok, a teológusok, maga 
Descartes stb., mind a kritika célpontjába kerülnek, és Locke lényegében mindenkit 
lehord a sárga földig, aki maximákat alkalmaz. Azért ítéli el őket, mert a maximák puszta 
alkalmazása nem vezethet új tudásra, hiszen ezek csak az egyetemi velitationes vagy a 
tanítás és tanulás, vagy az érvelés, vagy akár az üres skolasztikus szócséplés módsze-
rében, illetve az ezek mögött megbújó philosophia pigrorum gyakorlatában játszhatnak 
valamilyen – nem túl jelentős vagy egyenesen megtévesztő és káros – szerepet. Mel-
lesleg azután a negyedik könyvben Locke kísérletet tesz a maximák empirikus erede-
tének magyarázatára. 

Forrai azért tartja ezt – mit is pontosan? – félreértésnek, mert úgymond én egészen 
máshonnan közelítem meg az innátizmust, mint ő. Én, szerinte, adottnak veszem, hogy 
milyen innátista álláspontok vannak, és azt nézem, hogy Locke hol vitatkozik ezek-
kel. Ő viszont abból indul ki, hogy van egy bizonyos álláspont, amit maga Locke nevez 
innátizmusnak, s amit az első könyvben támad, és így az első könyvre, azaz Locke-ra 
bízza az innátizmus meghatározását. Nem tudom, hogy vitapartnerem végigolvasta-e 
írásomat, hiszen talán túl hosszúra sikerült érvelésem után arra a végkövetkeztetés-
re jutottam, hogy a Locke által bírált, mások által pedig naivnak becézett innátizmus 
nem valamilyen adott, történetileg körülhatárolt vagy körülhatárolható álláspont, nem 
Descartes, de nem is az angol teológusok stb. álláspontja, hanem egy Locke által fel-
épített és meghatározott konstrukció, amelynek a lényege éppen az, hogy milyennek is 
kellene lennie egy – az Értekezés szerzője által elfogadott négy feltételezésnek megfe-
lelő – filozófiailag következetes innátizmusnak, amiről persze Locke azt próbálja kimu-
tatni, hogy nevetségesen hamis. Mi is ekkor a félreértés? Ki ért félre mit?4

 4  Nekem úgy tűnik, hogy Forrai ezen a ponton éppenséggel korábbi önmagát értette félre. A jelek tanában ugyanis 
Yolton alapján amellett tör lándzsát, hogy Locke az első könyvben történetileg adott és körülhatárolható állás-
pontok, nevezetesen az angol teológusoknak, moralistáknak és egyházi embereknek tulajdonítható és tulajdo-
nítandó álláspontok ellen érvel. Az első könyvben szereplő elméleti elvek, valamint a negyedik könyvben sze-
replő maximák kapcsán pedig A jelek tana szerint Locke a skolasztikusokat csepüli. Válaszában viszont most 
azt állítja, hogy ő abból indul ki, hogy van egy bizonyos álláspont, amit maga Locke nevez „innátizmusnak”, és 
az első könyvre, azaz Locke-ra bízza az innátizmus meghatározását, vagyis ennek alapján kívánja megálla-
pítani, mit értett Locke innátizmuson. Amikor pedig azt vizsgálja, hogy kinek az álláspontja ez, éppenséggel 
a negyedik könyvet használja fel. (Ha ez igaz, akkor hová tűntek el – az előző paragrafusban még említett – 
angol teológusok?) Nem tudom, Forrai miként tudja összeegyeztetni a könyvében szereplő kitételeket a vita-
iratában mondottakkal. Én kínos ellentmondást vagy legalábbis valamiféle kínos diszkrepanciát látok a kettő 
között. Tovább növelik a zűrzavart a vitairat 180. oldalán tett kijelentések, nevezetesen: „én Locke-ról írok, s 
ezért az én szempontomból csak az számít, mit jelentett az innátizmus az Értekezés megírásának idején”, „[…] 
a 3.2. szakaszban éppen azon fáradozom, hogy azonosítsam, mely kortársaival vitatkozhatott Locke”, ugyan-
is ezek a kijelentések visszatáncolást jelentenek a könyvben képviselt álláspont felé, hiszen a könyv szerint 
az Értekezés megírásának idején az innátizmus az angol teológusok stb. álláspontját jelentette, és így nem 
Locke határozta meg az első könyvben, hogy mi is az az innátizmus, amit kritizált, hanem ez az innátizmus 
történetileg adott volt Locke számára.
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VI.

Roppant könnyű válaszolnom az említett oldalon felsorolt második – állítólagos – félre-
értésemre is. Forrai szerint az az ellenvetésem, hogy Rogers cikkének éppen a lénye-
ge kerülte el A jelek tana szerzőjének figyelmét, nevezetesen az, hogy „Locke-nak a 
végtelen ideájáról adott elemzése […] Descartes innátizmusa ellen irányul”, félreérté-
sen alapul. Ez állítólag ugyanazon okból félreértés, mint az előző, de itt még csak meg 
sem próbálja kifejteni, hogy miben is áll a félreértés. Kifejtés helyett ezt írja: „Bizony, 
Locke Descartes innátizmusát is bírálja, mondja Altrichter, Rogers cikkére hivatkozva. 
Bizony az I. könyv innátistája nem Descartes, mondom én, szintén Rogers cikkére hivat-
kozva. Ha ugyanis az I. könyv innátistája Descartes lenne, akkor miért a II. 17.-be teszi 
Locke Descartes egyik fontos innátista érvének bírálatát?”

Nos, hangsúlyozni szeretném, én sohasem mondtam, hogy az első könyv innátistája 
elsősorban Descartes volt, és Rogers cikkére is csak a második könyv kapcsán hivat-
koztam, és szó szerint azt mondtam, hogy a 2.17.-ben5 – nem pedig az első könyvben – 
Locke célpontja Descartes-nak az innátizmussal kapcsolatos egyik érve volt. Biztos, 
hogy csalódást okozok Forrainak, de én egy pillanatig sem kapcsoltam össze a 2.17.-
ben mondottakat az Értekezés első könyvével. A 2.17. és az első könyv fenti össze-
mosása Forraitól származik. Tehát, nem az én félreértésemről van szó, hanem éppen-
séggel arról, hogy félreértéseim talán túlbuzgó keresése közben Forrai nem fordított 
kellő figyelmet arra, amit írtam.

VII.

Bár az első könyv fókuszában nem Descartes áll, nem tűnik kétségesnek, hogy Locke 
az Értekezésben Descartes innátizmusát is megpróbálta belefoglalni bírálatába. És ez a 
kérdés vezet el a 4.7. problémájához is. Forrai azt mondja, hogy az első könyvben említett 
elméleti elvek azonosak a 4.7.-ben bírált maximákkal, és ott – a 4.7.-ben – Locke a sko-
lasztikusokat támadja. Sajnos ez a megállapítás így egyszerűen nem igaz, mert a 4.7.-
ben a skolasztikus koinai arkhai mellett metafizikai, fizikai és matematikai maximák vagy 
axiómák is szerepelnek, például Euklidész egyik axiómája vagy Descartes egyik princípi-
uma. Az persze igaz, hogy Locke elsősorban a skolasztikusokon köszörüli a nyelvét. Az 
viszont megint csak nem igaz, hogy a 4.7.-ben Locke említést sem tesz az innátizmusról. 
Az pedig, amit Forrai az 5. lábjegyzetben állít, nevezetesen, hogy „Altrichter szerint 
Descartes is az ellenfelek közé tartozik […] Szerintem nem, ti. a bizonyítás mikéntjéről 
Locke álláspontja megegyezik Descartes-éval”, eléggé – hogy is mondjam – meglepő-
nek tűnik számomra. Locke a 4.7.-ben többször is említi Descartes-ot név szerint, és 
hosszasan gyalulja azt a karteziánus maximát, miszerint a fizikai test azonos a kiter-
jedéssel, és ezért vákuum nem lehetséges.6 Forrai persze mondhatná megállapítása 
védelmében, hogy amikor Locke többször is említi Descartes-ot és Descartes egyik 
híres fizikai-metafizikai maximáját, igazából nem is Descartes-ra gondol, hanem vala-

 5   Az Értekezésre a Nidditch által szerkesztett szövegkiadás (LOCKE 1975) alapján hivatkozom, és római szá-
mok helyett ismét arab számokat használok. 

 6  Más kérdés az, hogy ma már csak nevetni lehet azon, ahogy Locke megpróbálja demonstrálni a karteziánus 
maxima következményének tekintett „Nem létezhet vákuum” kijelentést az „ami van, az van” és a „lehetetlen, 
hogy ugyanaz a dolog legyen is, meg ne is legyen” princípiumok segítségével. Hasonló bravúrt próbál meg a 
„létezik vákuum” kijelentéssel is, azt remélve, hogy ezáltal megmutatta, hogy egy kijelentést és ennek tagadá-
sát is le lehet vezetni tetszőlegesen megválasztott maximákból a koinai arkhai segítségével.
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melyik oxfordi vagy nem oxfordi skolasztikusra. De, ismervén Forrai szakmai kényessé-
gét és kvalitásait, nem hiszem, hogy komolyan megkockáztatná, hogy egy ilyen rossz 
viccel intézze el a dolgot. A 4.7.-ben található szöveg olyan erős bizonyíték, amit nem 
lehet negligálni vagy átértelmezni, és, hangsúlyoznom kell, a 4.7.-ben Descartes-ról, 
nevének többszöri említésével (4.7.12–13), is szó esik. És a textuális bizonyítékot azzal 
sem lehet lesöpörni a filozófiai porondról, hogy „[…] a bizonyítás mikéntjéről Locke 
álláspontja megegyezik Descartes-éval […]”. Ennek az interpretációs kitételnek ugyan-
is semmi relevanciája nincs a textuális bizonyíték szempontjából. Azért tűnik ez a láb-
jegyzet számomra meghökkentőnek, mert egyébként A jelek tanának szerzője igyek-
szik skrupulózusan tiszteletben tartani a textuális bizonyítékot.

VIII.

Forrai azt mondja, az egyik érve amellett, hogy az első könyvben Locke nem Descartes-ot 
támadja, éppen az, hogy Locke elsősorban az elvek innáta voltát tagadja, s csak 
másodsorban az ideákét. Hiszen „Descartes innáta ideákról beszélt, s bár ideákon 
olykor kijelentéseket ért, innáta ideái nem kijelentések (Isten létezik), hanem fogalmak 
(Isten)” (FORRAI 2008, 183). Azt hiszem, azt már tisztáztam, hogy én sem írtam vagy 
gondoltam, hogy az első könyv innátistája Descartes lett volna. Forrainak ez az érve 
azonban semmit sem bizonyít vagy valószínűsít, hiszen az, amit Descartes innáta ide-
áiról mond, egyszerűen hamis. Mint erre utaltam (ALTRICHTER 2008, 170), Descartes 
idea fogalma, csakúgy, mint Locke-é vagy Leibnizé (de a többi kortársé is), fölöttébb 
tisztázatlan. Az idea fogalma Descartes-nál7 számtalan, ma már megkülönböztetett és 
megkülönböztetendő dolgot takar: fogalmakat, képzeteket, „közös fogalmakat”, elveket, 
princípiumokat, igazságokat, örök igazságokat, kijelentéseket, elsődleges fogalmakat, 
a tudatos gondolatok formáit, sőt még következtetési szabályokat is. És a Descartes 
szerint velünk született ideákra ugyanez a – ma már könnyű ezt mondani – zűrzavar 
jellemző. Ha Forrai alaposabban olvasta vagy elemezte volna Descartes írásait, fel-
ismerhette volna ezt a zűrzavart, és nem írta volna le ilyen kategorikusan azt, hogy 
Descartes innáta ideái nem kijelentések, hanem fogalmak. Csak néhány példát hozok 
fel,8 ahol, pace Forrai, Descartes a leghatározottabban velünk született kijelentésekről, 
elvekről vagy axiómákról tesz említést. A Principiában, ahol az akarat szabadságának 
önevidenciájáról beszél, kijelentéseket hoz fel példának.9 Szintén a Principiában, ahol 
amellett érvel, hogy a velünk született örök igazságokat nem lehet felsorolni, sőt nem 

 7  A Meditationes vitájában (AT. VII. 160) például az idea hivatalos definíciója így hangzik: „Ideæ nomine intelligo 
cujuslibet cogitationis formam illam, per cujus immediatem perceptionem ipsius ejusdem cogitationis conscius 
sum; adeo ut nihil possim verbis exprimere, intelligendo id quod dico, quin ex hoc ipso certum sit, in me esse 
ideam ejus quod verbis illis significatur.” Eszerint a definíció szerint az idea azonos bármilyen gondolat formá-
jával, amelynek közvetlen észrevétele tudatosítja bennem a gondolatot, vagy ha a második részt is figyelem-
be vesszük, akkor az idea a megértett szavak (vagy mondatok – a szöveg ezt az értelmezést is lehetővé teszi) 
jelentésével is azonos. Ennél a definíciónál dodonaibb meghatározással – mint közismert – csak Locke tudott 
előállni (1.1.8.). És ha figyelembe vesszük az egyéb helyeken található jellemzéseket vagy meghatározásokat 
mind Descartes-nál, mind pedig Locke-nál, a kép még zűrzavarosabbá válik.

 8  A Regulae-ra nem hivatkozom, mert ez csak 1701-ben jelent meg először, bár volt egy holland fordítása 1684-
ben. Lehet, hogy Locke nem ismerte a Regulae-t, de az is lehet, hogy ismerte, hiszen Locke olvasott hollan-
dul. De voltak a műnek – hogy úgy mondjam – szamizdat kiadásai is, és, mint közismert, Leibniz már 1670-ben 
megvásárolta a Regulae egy példányát.

 9  „Quòd autem sit in nostrâ voluntate libertas, & multis ad arbitrium vel assentiri vel non assentiri possimus, adeò 
manifestum est, ut inter primas & maximè communes notiones, quae nobis sunt innatae, sit recensendum” 
(AT. VIII-1. 19). Az akarat szabadságával kapcsolatos kijelentéseket ebben az idézetben az első és leginkább 
közös fogalmak közé sorolja be, amelyek velünk születtek.
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is kell felsorolni tudnunk, kijelentéseket vagy kijelentés formájában megfogalmazott 
maximákat hoz fel.10 Azt is hozzá kell tennem, hogy a Meditationes és ennek vitája is 
számos kijelentés formájában megfogalmazott, közös fogalomnak, elsődleges foga-
lomnak, axiómának, velünk született eszmének szolgáltatja példáját.11 Egyszóval, ez 
az „érv” nem érv, hanem csak a felületes elemzés vagy olvasás egyik példája.

IX.

Azt írtam (ALTRICHTER 2008, 176), hogy bár Descartes és a karteziánusok, finoman 
fogalmazva, nem kerülték el Locke figyelmét az innátizmus bírálata során, ez nem lehet 
a teljes történet, mert számos fontos dolgot nem magyaráz meg, és ezután kezdek bele 
interpretációm felvázolásába, melynek során értelmezni próbálom azt a számos fon-
tos dolgot, amelyet nem tudunk megmagyarázni akkor, ha pusztán Descartes-ot állít-
juk a kritika középpontjába. Érdekes látni, hogy Yolton is úgy fogalmaz (YOLTON 1956, 
30), hogy Locke figyelmét valószínűleg nem kerülte12 el Descartes és a karteziánus 
álláspont a velünk született ideák kérdésében, majd kerek perec hátat fordít Descartes-
nak, amivel azt sugallja, hogy Descartes egyáltalán nem került Locke kritikájának még 
a látókörébe sem.13 Ha Forrai megfelelő figyelmet szentelt volna hivatkozott megál-
lapításomnak, észrevehette volna, hogy – leszámítva a „finoman fogalmazva” kité-
telt – én is csak annyit mondtam, hogy Descartes és a karteziánusok nem kerülték el 
Locke figyelmét. A gigantikus különbség köztem és Yolton, illetve Forrai között abban 
áll, hogy én másként értelmezem Locke kritikájának fókuszát, ugyanis nem gondolom 
azt, hogy elsősorban vagy kizárólag az angol teológusok stb. álláspontja volt Locke 
céltáblája. Továbbá Forrainál – nem is szólva Yoltonról – valamivel nagyobb súlyt fek-
tetek a Locke–Descartes viszonyra, és ezt a viszonyt textuálisan is megpróbálom alá-
támasztani. A fő kifogásom most is az, hogy a Locke–Descartes viszony jóval árnyal-
tabb elemzést igényelt volna, mint amit A jelek tanában olvashattunk, és vitapartnerem 
nem sokat tett az árnyaltabb elemzés érdekében.

X.

Forrainak komoly fejtörést okoz (Forrai 2008, 184., 9. lábjegyzet) az a kitételem, hogy 
ha nem is inkonzisztencia, de valamiféle diszkrepancia van az első könyv érvelése és 
a 4.7. érvelése között. Azt mondja a lábjegyzet végén: „[v]agy én vagyok nehéz felfo-
gású, vagy valami elírás történt.” Nos, én nem hiszem, hogy elírás történt, de azt sem 

10   Túl hosszú lenne leírni a teljes idézetet, de Descartes a következő kijelentéseket fogalmazza meg örök 
igazságokként, amelyeknek az elménkben van a helye, azaz, amelyek velünk születtek: Ex nihilo nihil fit; 
Impossibile est idem simul esse & non esse; Quod factum est, infectum esse nequit; Is qui cogitat, non 
potest non existere dum cogitat, majd hozzáteszi, hogy számtalan más hasonló igazság is van, amelyeket 
közös fogalmaknak vagy axiómáknak szokás nevezni (AT. VIII-1. 23–24). 

11  AT. VII. 135, 164–166, 205–206.  A Descartes leveleiben előforduló eseteket már nem is kell említenem.
12 Külön magyarázatot igényel ekkor, hogy Yolton miért is hagyta teljesen figyelmen kívül ezt a viszonyt.
13  Nagyon nehéz megtudni, hogy Yolton igazából mit is gondol, hiszen amikor áttekinti (YOLTON 1956, 27–28) a 

filozófia története során kifejtett modern és erősen rivalizáló álláspontokat Locke innátizmuskritikájának cél-
tábláját illetően – Descartes, cambridge-i platonisták, skolasztikus filozófusok, Herbert of Cherbury, különfé-
le vallási szekták, megnevezetlen angol gondolkodók –, azt a megjegyzést teszi (YOLTON 1956, 28), hogy „[a]z 
Értekezés Első Könyvében említett »a velünk született elveket elfogadó ezen emberek« egyetlen ilyen beazo-
nosítása sem mondható tévesnek”. Sőt azt is hozzáteszi, hogy még Cassirer észrevételében is van valami 
igazság, hiszen bizonyos mértékű konstruktivista tendencia jellemzi Locke gondolkodását. A következő olda-
lakon viszont – mindezt elfelejtve – kizárólag az angol teológusokra stb. fókuszál.

Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   91Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   91 2011.07.14.   12:30:352011.07.14.   12:30:35



92

Altrichter Ferenc � Újra az innátizmusról: válasz Forrai Gábornak

hiszem, hogy Forrai nehéz felfogású. Forrai problémája abból származik, hogy kímé-
letlenül megcsonkította az általam írottakat.

Az adott helyen (ALTRICHTER 2008, 175–176) azt írtam, hogy az első könyvben 
Locke amellett érvel, hogy a velünk születettség egyetlen respektálható szükséges 
feltétele, a consensus omnium nem teljesül. Ezt a szükséges feltételt úgy is kifejez-
hetjük, hogy ha egy idea velünk született, akkor az egyetemesen elfogadott. Locke 
ellenpéldái és modus tollens típusú érvei éppen azt akarják bizonyítani, hogy mivel a 
konzekvens nyilvánvalóan hamis, az antecedensnek is hamisnak kell lennie. Ezek az 
érvek viszont semmit sem bizonyítanak azok ellen, akik a consensust a velünk szü-
letettség elégséges feltételének tekintik, azaz azok ellen, akik azt állítják, hogy ha 
egy idea egyetemesen elfogadott, akkor az velünk született. És azt mondtam, hogy 
erre – „ez utóbbira” – később fogok példát hozni, majd a 181. oldalon adom meg a 
példát a népszerűsítő vallási irodalom említésével.

Ugyanitt azt is állítom, hogy a 4.7.-ben Locke szerint az önevidencia és társai nem 
tekinthetők a velünk születettség elégséges feltételének, azaz ha egy idea vagy maxima 
önevidens, akkor még nem feltétlenül velünk született. Locke itt komoly apparátust vet 
be azok ellen, akik állítólag azt mondják, hogy ha egy maxima önevidens, akkor az 
velünk született, és persze hosszasan, valamilyen alternatív magyarázatát próbálja adni 
a maximák önevidenciájának. Ezek az érvek azonban semmit sem bizonyítanak azok 
ellen, akik az önevidenciát a velünk születettség szükséges feltételének tekintik, azaz 
azok ellen, akik azt állítják, hogy ha egy maxima velünk született, akkor az önevidens. 
És erre az álláspontra hoztam fel Descartes-ot példaként.

Forrai nem különböztet meg négy nagyon is különböző kijelentést és négy különböző 
álláspontot, és – hogy az ő kifejezésével éljek – ez még csak a kezdete a nehézségeknek:

1. A consensus mint szükséges feltétel: 
 Ha egy idea velünk született, akkor az egyetemesen elfogadott. 
2. A consensus mint elégséges feltétel:
 Ha egy idea egyetemesen elfogadott, akkor az velünk született.
3. Az önevidencia mint szükséges feltétel:
 Ha egy idea velünk született, akkor az önevidens.
4. Az önevidencia mint elégséges feltétel:
 Ha egy idea önevidens, akkor az velünk született.14

Miután egyszerűen elhallgatta vagy kihagyta az általam mondottak utolsó részét, neve-
zetesen, „[…] ez utóbbira később hozok majd példát”, – és hadd ismételjem meg, a 181. 
oldalon hozom fel a példát –, persze, hogy nem érti, miről is van szó, és egy kínos foga-

14  Ennek a négy kijelentésnek és a négy megfelelő álláspontnak világos megkülönböztetése az én rekonstrukci-
óm. A korai modern filozófiában ennyire letisztított formában ezek nem találhatók meg. Sőt az egyes álláspon-
tok többnyire keverednek még ugyanazon szerzőnél is. Ha viszont valaki a consensust vagy az önevidenciát 
szükséges és elégséges feltételnek tekinti, akkor persze csak két kijelentésről és két álláspontról beszélhe-
tünk. Locke-nak is vannak olyan megfogalmazásai (például 1.2.2. és 1.2.3., vagy az Isten ideájával kapcsolat-
ban az 1.4.9.-ben), amelyek a második álláspontot sugallják. Halla Kim pedig egyenesen amellett érvel, hogy 
Locke szerint a consensus a velünk születettség szükséges és elégséges feltétele (KIM 2003). Jóllehet van-
nak Locke-nak – hogy úgy mondjam – fölöttébb gyanús megfogalmazásai, Kim álláspontját nem találom meg-
győzőnek, hiszen Locke érvelésének fő vonala az első könyvben mégiscsak a szükséges feltétel teljesíthetet-
lenségén alapul. Viszont az is igaz, hogy még az első könyvben is van olyan kitétele Locke-nak (1.3.4.), amely 
az első kettővel szemben a harmadik álláspontot sugallja. Ilyenformán igazán jogosan vethető fel a konzisz-
tencia vagy koherencia kérdése már ezt az egész problémát illetően is, amit tovább bonyolít még a clear and 
distinct szerepeltetése is az első könyvben.

Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   92Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   92 2011.07.14.   12:30:352011.07.14.   12:30:35



93

VILÁGOSSÁG 2010 nyár Vita

lomzavart produkál abból, ami teljesen nyilvánvaló. Locke érvei az előbb említett első 
és a negyedik álláspont ellen irányulnak, és így Locke valóban nyitva hagyja a kaput 
a második és a harmadik álláspont előtt. Forrai összegyúrja a harmadik és a második 
álláspontot, egyetlen álláspontnak tünteti fel ezeket, amikor azt mondja, hogy a kérdé-
ses álláspont – figyeljünk fel rá: Forrai egyes számot használ – „[…] világosan megfo-
galmazva, ez: ami innáta, az önevidens vagy amit mindenki elfogad, az innáta”, és úgy 
próbálja feltüntetni, mintha én ezt az általa kreált fogalomzavart15 tulajdonítottam vol-
na Descartes-nak. Kellemetlen, hogy idéznem kell magam, de én ezt mondtam: Locke 
„[i]ly módon tárva-nyitva hagyja a kaput az olyan innátisták – mint például Descartes – 
előtt, akik az önevidenciát és társait a velünk születettség szükséges feltételének vagy a 
consensust elégséges feltételének tekintik – ez utóbbira később hozok majd példát”. 

Ha Forrai nem hagyta volna ki az utolsó mondatot, azaz „[…] ez utóbbira később 
hozok majd példát”, akkor – miként egy figyelmesebb olvasó – talán ő is megértette vol-
na, miről van szó. Az „ez utóbbira” ugyanis éppen azt jelenti, hogy az olyan innátistákra, 
akik a consensust elégséges feltételnek tekintik. Nem hiszem, hogy megengedhető 
dolog kihagyni egy döntő fontosságú mondatot.

XI.

Az előbbiekben elmondottakkal kapcsolatban ki kell térjek a kritérium kérdésére is. 
A „kritérium” – a szó általánosan elfogadott jelentése szerint – ismérvet, ismertetője-
gyet jelent, vagy valami olyasféle mércét, sztenderdet, amivel valamit megítélünk vagy 
eldöntünk. Én mindvégig ebben az általános értelemben használtam a szót. Valahány-
szor pontosabb értelmezésre volt szükség, bevezettem az elégséges feltétel vagy a 
szükséges feltétel, vagy a szükséges és elégséges feltétel fogalmát, elvégre mindhá-
rom tekinthető valami olyasféle ismérvnek vagy mércének, amivel megítélünk vagy 
eldöntünk bizonyos dolgokat. Ahol viszont nem voltam biztos, hogy milyen feltételről 
van szó, vagy ennek a meghatározása nem volt közvetlenül releváns, ott meghagytam 
a „kritérium” kifejezést. Úgy gondolom azonban, hogy Descartes, Locke, Leibniz és 
a többiek nézeteinek alaposabb értelmezése során bizonyos esetekben nem eléged-
hetünk meg az ismérv, a mérce, azaz a „kritérium” puszta használatával, hanem meg 
kell próbálnunk – az adott szerző szövegeinek, nézeteinek és érveinek fényében – ezt 
lebontanunk vagy elégséges feltételre, vagy szükséges feltételre, vagy szükséges és 
elégséges feltételre, de semmi garancia nincs rá, hogy ezt mindig meg is tudjuk való-
sítani. Néhány esetben éppen ezt próbáltam megtenni; például Locke első könyvének 
esetében a consensust illetően, amikor ezt a velünk születettség szükséges feltéte-
leként, a negyedik könyv esetében pedig az önevidenciát illetően, amikor ezt elégsé-
ges feltételként fogalmaztam meg, vagy Descartes esetében, amikor az önevidenciát 
a velünk születettség szükséges feltételeként, vagy a népszerűsítő istenérvek eseté-
ben a consensust illetően, amikor ezt elégséges feltételként értelmeztem.

Forrai azonban olyasmit művel, amit én soha nem tettem meg, mégpedig azonosítja 
(FORRAI 2008, 183) a kritériumot a szükséges és elégséges feltétellel, és minden ész-
szerű indoklás nélkül szűkíti le erre, amikor a szükséges és elégséges feltételt nevezi 

15  A „világosan megfogalmazott” álláspont, azaz a Forrai által kreált fogalomzavar, természetesen nem lehet 
szükséges és elégséges feltétel, mert egy szimpla diszjunkció nem szolgáltathat semmi ilyesmit. Egy szük-
séges és elégséges feltétel megfogalmazásához „akkor és csak akkor” – vagy valamilyen szinonim megfo-
galmazás – kell. A kritérium kérdésére pedig a következő szakaszban fogok kitérni.
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ki „valódi kritérium”-nak. Forrainak persze jogában áll a kritérium fogalmát átdefiniál-
ni szükséges és elégséges feltételre, de egyáltalán nincs joga arra, hogy saját privát 
definícióját rávetítse másokra, és a saját definícióját kérje számon másokon. Márpedig 
pontosan ezt teszi az említett oldalon – eléggé lehangoló eredménnyel. 

Először, én azt mondtam, hogy az 1.3.4.-ben Locke az önevidenciát szükséges felté-
telként említi, és még a „kritérium” szót sem használtam, mert a szövegből elég világos, 
hogy szükséges feltételről van szó. Ki mondta vagy ki gondolhatta azt, hogy ezt szük-
séges és elégséges feltételnek kellene vagy lehetne tekinteni? Én soha semmi ilyesmit 
nem mondtam, és nem is gondoltam. Talán egyedül Forrai gondolhatott valami ilyesmit 
a „valódi kritérium” privát definíciója alapján. Vitapartnerem tehát nyitott kapukat dön-
get, amikor bejelenti, hogy az önevidenciát Locke ezen passzusában legfeljebb szük-
séges feltételnek lehet tekinteni – jómagam ugyanis semmi mást nem állítottam. 

Másodszor, én sohasem mondtam, hogy a clare et distincte belátás Descartes-nál 
a velünk születettség szükséges feltétele vagy elégséges feltétele, vagy szükséges és 
elégséges feltétele lenne. Mindvégig a „kritérium” szót használtam a fentebbi általános 
értelemben, mert a szövegek alapján nem tudtam és most sem tudom eldönteni, hogy 
Descartes milyen feltételnek tekinthette ezt. Forrai azonban eldöntötte, hogy „ez ponto-
san Descartes kritériuma”. Minimális konzisztenciát, vagy mondjam azt, koherenciát fel-
tételezve vitapartnerem részéről, ezen azt kell értenünk, hogy a clare et distincte belátás 
Descartes számára „valódi kritérium”-ot, azaz szükséges és elégséges feltételt jelent. Ha, 
per impossibile, Descartes nem írja át nagy hirtelen összes művét és az egész levelezé-
sét a Forrai-féle „valódi kritérium” fényében, akkor egyszerűen lehetetlenség lesz textuális 
bizonyítékot találni az eredeti írásokban egy ilyen értelmezés alátámasztására. 

Harmadszor, nagyon nehéz eldönteni, hogy Locke a clear and distinct ismérvet szük-
séges vagy elégséges feltételként alkalmazza-e az általam hivatkozott passzusokban. 
Egy dolog biztosnak tűnik számomra, mégpedig az, hogy nincs olyan megfogalmazása, 
amelyből szükséges és elégséges feltételt lehetne kifacsarni. Forrai azonban megint nyi-
tott kapukat dönget, hiszen én sohasem mondtam azt, hogy Locke számára a clear and 
distinct jelleg szükséges és elégséges feltétel lenne. Én csak a „kritérium” szót használ-
tam a fentebbi általános értelemben, nem pedig Forrai privát definíciójának értelmében. 
Teljesen lehetséges, hogy vitapartneremnek igaza van, és Locke számára ez szüksé-
ges feltétel az említett helyeken (1.3.12., 1.4.4. és 1.4.7.), de én még ezt sem mertem 
megkockáztatni, hiszen Locke megfogalmazásai fölöttébb cseppfolyósak.

Negyedszer, egyáltalán nem világos, hogy Forrai mit is mond vagy mit is akar mon-
dani, amikor kijelenti, hogy elhibázott az az ellenvetés, miszerint Locke számára a 
consensus csupán szükséges feltétel. Ha az ellenvetés elhibázott, azaz nem igaz, 
akkor a consensusnak „valódi kritérium”-nak, szükséges és elégséges feltételnek kel-
lene lennie Locke számára, és így Forrainak azt kellene mondania, hogy a Locke által 
bírált innátizmus szerint egy idea akkor és csak akkor született velünk, ha egyetemesen 
elfogadott. De Forrai valami egészen mást mond. Ha eltekintek a nem túl világos meg-
fogalmazástól, amit vitapartnerem produkál, amikor olyasmiket állít, hogy az innátizmus 
diszpozíciós változatait Locke azért utasítja vissza, mert „ezek”, azaz a diszpozíciós 
változatok nem fogadhatók el elégséges feltételként, vagy amikor azt mondja, hogy 
„[h]a ez vagy valami hasonló volna a kritérium” (mire utal vissza itt az „ez”?, az egyik 
említett diszpozíciós álláspontra vagy a szükséges feltételre, vagy netán az elégséges 
feltételre, vagy pontosan mire is?), akkor úgy foglalhatnám össze álláspontját, hogy a 
Locke által bírált innátizmus egyik változata szerint, ha egy idea velünk született, akkor 
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az egyetemesen elfogadott (rövidítve: ha A, akkor B), míg a másik változata szerint, ha 
hajlamosak vagyunk vagy ha többségünk hajlamos bizonyos ideákat elfogadni bizo-
nyos körülmények között, akkor ezek az ideák velünk születtek (rövidítve: ha C, akkor 
A). Nos, akárhogy bírálja is Locke az innátizmus két változatát, először, a primitívnek 
becézett változatát azon az alapon, hogy a consensus mint szükséges feltétel nem 
teljesül, másodszor, a diszpozicionálisnak nevezett változatát azon az alapon, hogy – 
feltéve, hogy Forrainak igaza van – a velünk születettség előbb említett elégséges fel-
tétele nem teljesül, a két kondicionális kijelentésnek a konjunkciójából soha, de soha 
nem lesz „valódi kritérium”, azaz épkézláb szükséges és elégséges feltétel, elvégre a 
„ha A, akkor B, és ha C, akkor A” sohasem vonható össze „akkor és csak akkor” jelle-
gű kijelentéssé. Forrainak tehát először tisztáznia kellett volna önmaga számára, hogy 
mit is akart mondani, amikor kijelentette, hogy elhibázott az az ellenvetés, miszerint az 
első könyvben Locke számára a consensus csupán szükséges feltétel. 

XII.

Nem világos, hogy vitapartnerem mit is tekint harmadik félreértésemnek (FORRAI 2008, 
178). Azt a kitételemet-e, hogy Forrai minden önálló történeti vizsgálódás stb. nélkül átve-
szi Yolton népszerű, jóllehet téves álláspontját? Vagy pedig a Yolton tézisét megkérdője-
lező érvelésemet és megállapításomat tekinti-e félreértésnek, miszerint a kontinensen 
az innátizmusvitának eredetileg semmi köze sem volt a kartezianizmushoz stb.? 

Azt írja (FORRAI 2008, 180) – talán magyarázatként –, hogy ami a harmadik félre-
értést illeti, „[…] az inkriminált mondat, ha önmagában és szigorúan értelmezzük, 
hamis”. Melyik mondat az inkriminált mondat? Az a mondatom, hogy Forrai min-
den önálló vizsgálódás stb. nélkül átveszi Yolton téves álláspontját? Vagy pedig az 
a mondatom, hogy az innátizmusnak a kontinensen eredetileg semmi köze sem volt 
Descartes-hoz és a kartezianizmushoz stb.? Forrai hozzáteszi, hogy „[…] az ilyen 
történeti általánosítások, ha nem szerepelnek bennük olyan megszorítások, hogy 
»jobbára« vagy »elsősorban«, szinte mindig hamisak”. Milyen történeti általánosí-
tásokról beszél Forrai? Félő, hogy önmaga számára sem világította meg pontosan, 
hogy mit is akar mondani, és mit is tekint félreértésnek.

Az a mondatom, hogy Forrai minden önálló vizsgálódás vagy kritikai hozzáállás nél-
kül átveszi Yolton téves álláspontját, a legszaftosabb fogalomzavart feltételezve sem 
tekinthető történeti általánosításnak, és nevetséges lenne hozzátenni, hogy „jobbára” 
vagy „elsősorban”. Tehát, csak a második mondatom lehet az inkriminált mondat, s ez 
az, amelyben elvetem Yolton tézisét.

Mindenesetre, számomra úgy tűnik, ez a szándékolt „inkriminált mondat”, hiszen hozzá-
teszi, hogy „[a]ttól azonban, hogy én esetleg túlságosan sarkított formában fogalmazom 
meg álláspontját, Yolton maga még nem téved”. Yolton tézise Forrai megfogalmazásában16 
így hangzik: „[a] kontinensen az innátizmus egyértelműen Descartes-ot jelentette, Ang-

16  Minthogy kételyeim vannak azt illetően, hogy Yolton valóban ugyanezt mondja-e, ezért – ugyanúgy, mint 
előző cikkemben – a Yolton-tézisen mindvégig azt a megfogalmazást értem, amit Forrai adott meg. Yolton 
ugyanis leszögezi (YOLTON 1956, 27), hogy „Locke azért írt, hogy kimutassa a velünk született tudásba vetett 
hit bizonyos implikációit, függetlenül attól, hogy ez a vélemény miként fogalmazódott meg, azokat az impli-
kációkat, amelyek vagy teljesen megalapozatlanok, és ennélfogva elvetendők voltak, vagy amelyek fonto-
sak voltak, de nem annyira radikálisak, mint amennyire első pillanatra tűnhetnének. Locke elsősorban nem 
történészként írt, aki elődei nézeteinek magyarázatával és cáfolatával volt elfoglalva.” És ezután teszi meg 
Cassirerre és a konstruktivizmusra vonatkozó megjegyzését is. 
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liában azonban az erkölcs és a teológia megalapozását szolgálta” (FORRAI 2005, 61). 
A tézis első része ellen részletesen érveltem. Viszont Forrai – hogy a képletes kife-
jezést használjam – a kisujját sem mozdította meg annak bizonyítására, hogy érve-
im rosszak, elhibázottak; például, ha megmutatta volna, hogy Grotius innátizmusa is 
a kartezianizmusból származik, vagy a Cicero szabályával kapcsolatos vitát, vagy a 
Kína-vitát, vagy a consensusszal, illetve a közös fogalmakkal kapcsolatos vitát stb. mind 
Descartes vagy a kartezianizmus kezdeményezte, akkor filozófiai nyenyenyunyát vagy 
üres szóhalmazt tudott volna előállítani érveimből. De hát semmi ilyesmit nem csinál, sőt 
megint elkötelezi magát – már-már eléggé dogmatikusan – a Yolton-tézis mellett, és nem 
veszi figyelembe a nyilvánvaló vagy a lehetséges ellenérveket sem. Konklúzióm tehát 
az, hogy a Yolton-tézis első fele egyszerűen hamis, minden „jobbára” vagy „elsősorban” 
kvalifikáció nélkül, akár történeti általánosítás az, amit mondok, akár nem. 

Ami Yolton tézisének második felét illeti, én jóval árnyaltabban fogalmaztam. Azt 
mondtam, hogy ez sem tűnik plauzibilisnek, hiszen a kartezianizmus angliai recepció-
ja azt mutatja, hogy a diszpozicionális innátizmus az ismeretelméleti megfontolások-
ban is jelentős szerepet játszott, és így nem lehet azt állítani, hogy az innátizmus Ang-
liában elsősorban vagy kizárólag az erkölcs és a teológia megalapozását szolgálta. Én 
csak a cambridge-i platonistákat hoztam fel példának, de, azt hiszem, ez elég is.

A kartezianizmus angliai recepciójának még rövid áttekintése is külön könyvet vagy 
tanulmányt igényelne, hiszen a szűkebben vett cambridge-i platonisták mellett szá-
mos más jelentős figuráról is be kellene számolni, kezdve Sir Kenelm Digbyvel, az első 
angol gondolkodóval, aki már 1644-ben találkozott Descartes-tal és végezve Antoine 
Le Grand munkásságával, aki a kartezianizmus talán utolsó elkötelezett képviselője volt 
Angliában a XVII. század legvégén. Sőt ki kellene térni Locke, Barlow, Boyle, Clarke és 
Newton szerepére is, és elemezni kellene a Royal Society kartezianizmussal, különö-
sen a karteziánus fizikával, metafizikával és tudományfelfogással kapcsolatos attitűd-
jét is. De a jelen összefüggésben szerencsére teljesen elégséges csak arra utalnom, 
hogy maga Yolton is (YOLTON 1956, 40) elismeri17 – igaz, csak egy-két rövidebb meg-
jegyzés erejéig – az ismeretelméleti megfontolások jelentős szerepét a cambridge-i 
platonistáknál, nevezetesen Henry More-nál, és roppant röviden be is mutatja More-
nak az innátizmus mellett felhozott két, szigorúan ismeretelméleti érvtípusát,18 majd 
megemlíti (YOLTON 1956, 41), hogy mind More-nál, mind pedig Culverwelnél az alapvető 
filozófiai probléma az emberi elme aktivitásának kérdése volt. Azt értem, hogy Yolton, 
ha egyáltalán értelmezi, egyoldalúan értelmezi a történeti anyagot, elvégre elsősor-
ban teológiatörténeti, vallástörténeti szempontból nézi az egész vitát. Azt viszont egy-
re kevésbé értem, hogy Forrai miért nem figyelt fel a szűkebben vett ismeretelméleti, 
filozófiai, metafizikai kérdésekre is. Ahogy azonban eredeti írásomban is hangsúlyoz-
tam (ALTRICHTER 2008, 186), abban viszont semmi meglepő újdonság nincs, „[…] hogy 
– ugyanúgy, mint a kontinensen – Angliában is kibogozhatatlanul összeszövődtek a 
szűkebben vett filozófiai, ismeretelméleti megfontolások a teológiai, vallási és morális 
megfontolásokkal”. Ennek az ellenkezője okozott volna óriási meglepetést.

17  Yolton könyvével nem az a baj, hogy nem sorakoztat fel impresszív történeti anyagot, hanem az, hogy a törté-
neti anyag értelmezése, ha egyáltalán van értelmezés, fölöttébb egyoldalú, a szűkebben vett filozófiai kérdések 
elemzése egyszerűen hiányzik a könyvből. A könyv igazi érdeme, hogy idézetek – jóllehet nagyobbrészt kira-
gadott és nem túl sok összefüggést mutató idézetek – sokaságával megmutatta azt, amit mások is jeleztek már, 
azaz azt, hogy mennyire általánosan elterjedt volt az innátizmus valamilyen változata az angliai vitákban.

18 Mindkettő megtalálható Descartes-nál, bár az elsőnél More a karteziánus érvet Platón érvével kombinálja.
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Konklúzióm tehát az, hogy a Yolton-tézis második fele is hamisnak tűnik már a Yolton 
által megadott idézetek alapján is – feltéve, hogy Forrai nem tudja bebizonyítani azt, 
amit bizonyítania kellene, azt tehát, hogy a szűkebben vett filozófiai, ismeretelméleti, 
metafizikai megfontolásoknak nem volt szerepe az angliai vitákban, hogy például More 
ismeretelméleti érvei valójában nem is ismeretelméleti érvek stb.

XIII.

Forrai azt mondja (FORRAI 2008, 180), hogy a cambridge-i platonisták „emlegetése” nem 
elégséges ahhoz, hogy kételyt támasszunk Yolton tézisével szemben. Eme gunyoros meg-
jegyzésével kapcsolatban szeretnék néhány szó erejéig kitérni, először, a kartezianizmus 
angliai recepciójára, elvégre én összekötöttem Descartes recepcióját, a diszpozicionális 
innátizmust és a platonistákat. Másodszor, néhány észrevételt szeretnék tenni a plato-
nistákról is. Természetesen mindkét téma sokkal részletesebb elemzést igényelne, mint 
amire itt lehetőségem van. Nem árt azonban legalább a körvonalakat látni.

Nicolson úttörő jellegű cikke (NICOLSON 1929) indította el az angliai Descartes-recep-
ció pontosabb leírását és elemzését. Lamprecht viszont – klasszikus tanulmányában 
(LAMPRECHT 1935) – már részletesen taglalja a Descartes-recepció különféle fázisait a 
XVII. századi Angliában. Nagyon alaposan dokumentált írásában három fázisra osztja 
a recepciót. Az első fázisban, ami 1640 körül kezdődött – elvégre a Discours 1637-es 
megjelenése után elég hamar Angliában is jól ismert olvasmánnyá vált –, és körülbelül 
az 1660-as évekig tartott, Descartes ismeretelméletét, metafizikáját és fizikáját majd-
hogynem általános elismerés vette körül. Majdnem mindenki úgy vélte, hogy – példá-
ul a baconiánus természetrajzokkal ellentétben vagy magával Baconnel ellentétben, 
aki tudományos kísérletként akarta feltüntetni azt, hogy tyúkokat tömött meg hóval, 
azt remélve, hogy így a hideg fizikai természetét fel tudja majd tárni – a descartes-i 
matematizált természetfilozófia (fizika) és az evvel járó metafizika és ismeretelmélet 
egészen új fordulatot hozhat a tudomány és a filozófia fejlődésében. És sokan úgy vél-
ték vagy azt remélték, hogy Descartes filozófiája a Hobbes-féle materializmus ellen-
pólusaként, cáfolataként is felfogható. A második fázisban, ami már az 1650-es évek 
legvégén elkezdődött és az 1680-as évekig tartott, a karteziánus metafizika és fizika 
fontosabb tanításainak kritikája vált uralkodóvá, és Descartes ismeretelméletének főbb 
elemeit (például a módszeres kételyt, a szkeptikus érvek jelentőségét, az érzékszer-
vek szerepét, a res cogitans és a res extensa episztemológiai-metafizikai elválasztását 
stb.), valamint a descartes-i istenérveket és az egész karteziánus teológiát is komoly 
kritika érte.19 De a dualizmus valamilyen formája és a diszpozicionális innátizmus még 
mindig központi és pozitív szerepet játszott a vitákban. A harmadik fázis Locke-kal – 
aki a kartezianizmus jelentős részét egyszerűen elvetette, más fontos részét pedig 
inkorporálta az Értekezésbe – és Newtonnal kezdődött, akik hatására a kartezianizmus, 
néhány elkeseredett utóvédharc után, hosszú időre eltűnt az angol filozófiai és tudomá-
nyos életből. A képet az is színezi, hogy Sir Charles Cavendish javaslatára Descartes 
át akart települni Angliába. I. Károly angol király részben biztosította volna ottlétének 
anyagi fedezetét, de az angliai politikai események keresztülhúzták a dédelgetett ter-
vet. Az is hozzátartozik viszont az igazsághoz, hogy a kontinenssel ellentétben Angli-

19  Érdekes látni, hogy Ralph Cudworth viszont mindvégig elfogadta a pozitív végtelenre vonatkozó karteziánus 
álláspontot, de ugyanúgy, mint Descartes, ő is csak Istenre tartotta alkalmazhatónak ezt a fajta végtelent.
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ában sohasem alakult ki vagy létezett egy szigorúan karteziánus szekta, hiszen vala-
milyen mértékű kritikai attitűd végigkísérte az egész recepciót.20

A cambridge-i platonisták metafizikájának, ismeretelméletének, teológiájának, etiká-
jának elemzése eléggé elhanyagolt területe a filozófiatörténetnek. Közismert azonban, 
hogy Ralph Cudworth unszolására Henry More vette fel először a kapcsolatot Descartes-
tal, akivel levelezésben is állt. Descartes metafizikája, ismeretelmélete és fizikája elein-
te egészen elbűvölő hatást gyakorolt mindkettőjükre, hiszen a res cogitans karteziánus 
fogalmában a saját – Platón és a neoplatonisták által befolyásolt – nézetük megerősí-
tését látták, továbbá Descartes diszpozicionális innátizmusában az istenhit proléptikus 
„természetességének” (a „naturality”, a „natural”, a „connatural” vagy a „co-natural” szó 
majdnem mindig az „innate” vagy „native”, azaz a „velünk született” értelmében volt hasz-
nálatos) modern változatát fedezték fel.21 More pedig – bár a kezdetektől fogva volt vitá-
ja vele – Descartes-ot egyenesen a világ igazi csodájának nevezte, és Descartes-hoz 
írt egyik levelében, több mint hízelgő módon, szemébe mondja Descartes-nak, hogy 
hozzá képest az összes korábbi filozófus csak intellektuális törpének vagy pigmeusnak 
minősíthető. Később mindketten elég radikálisan felléptek Descartes metafizikája és 
fizikája ellen főleg a res extensa karteziánus, pusztán mechanisztikus felfogása miatt, 
mivel – úgy gondolták – a fizikai test azonosítása a kiterjedéssel kizárja az anyagi termé-
szet spirituális felfogását, kizárja a természet „plasztikusságát”, a „természet szellemét” 
(anima mundi), a természetben fellelhető vis formatrixot, a „spermatical power”-t, azaz 
a fizikai világ egyfajta teleologikus megközelítését és leírását. More, de nem Cudworth, 
érvelése szerint pedig kizárja az isteni attribútummal felruházott üres, abszolút tér léte-
zését is, illetve kizárja azt, hogy Isten is, aki mindenhol és mindig jelen van, rendelkez-
zék valamiféle térszerű tulajdonsággal. Továbbá az örök igazságok teremtésére vonat-
kozó karteziánus tanításban a legnagyobb intellektuális és morális veszélynek kikiáltott 
teológiai fatalizmus és az ezt dogmává merevítő kálvinista predesztináció hittétel bur-
kolt formában történő újraállítását látták. Majd letámadták Descartes-ot az állatok pusz-
ta mechanizmusként való felfogása miatt, és a test-lélek probléma descartes-i elemzé-

20  Minden valószínűség szerint egy újabb, még alaposabb feldolgozást tenne lehetővé a monumentális, 10 köte-
tes fakszimilekiadás-sorozat, GARBER, D. – ARIEW, R. (eds.) 2002. Descartes in Seventeenth Century England. 
London: Thoemmes Press. Sajnos azonban ennek egyetlen kötetét sem volt még módom áttanulmányozni.

21  Lamprecht (LAMPRECHT 1926) már felvetette és részletesen elemezte is a cambridge-i platonisták nézeteinek 
szerepét a XVII. századi innátizmusvitákban. Lamprecht széles körű egyháztörténeti, teológiai, filozófiai, 
valamint ismeretelméleti-metafizikai szemszögből tárgyalja és elemzi a platonisták nézeteit. S arra a végkö-
vetkeztetésre jut, hogy egyrészt, Descartes nézetei, Descartes óriási tekintélye miatt csak megerősítették a 
platonistákat saját – az emberi ész szerepét hangsúlyozó, racionális – teológiai, metafizikai, ismeretelméle-
ti és etikai álláspontjuk kifejtésében, másrészt, az innátizmus karteziánus és angol formája között az volt az 
alapvető különbség, hogy míg Descartes az innátizmust részben a külvilág új felfogásának világosságára és 
bizonyíthatóságára használta, addig a platonisták az innátizmus tanát a teológiai tanításokban definiált spi-
rituális világ, valamint a vallásból fakadó erkölcsi követelmények értelmezésének védelmére használták. Az 
elérhető evidencia fényében nagyon is kérdéses, hogy Lamprechtnek igaza van-e – hacsak a „részben”-t nem 
fejtjük ki részletesebben – következtetésének második felében Descartes-ot illetően, hiszen mind Descartes, 
mind a karteziánusok – akarva-akaratlanul – véresen komoly teológiai vitákba is belekeveredtek, például az 
átváltoztatás, a transzszubsztanciáció fizikai értelmezése, a Szentháromság kérdése, a lehetséges istenér-
vek stb. körül folytatott teológiai-fizikai-metafizikai-ismeretelméleti vitákba, amelyekben az innátizmus kér-
désének is elsőrendűen fontos szerep jutott. Nem véletlen, hogy – ellentétben Angliával – Franciaországban 
és Hollandiában Descartes művei tiltott olvasmányokká váltak. De súlyos tévedés lenne azt gondolni, hogy 
Lamprecht már megfogalmazta Yolton tézisét, hiszen Lamprecht sohasem mondott olyan abszurditást, hogy 
a XVII. századi kontinensen az innátizmus egyértelműen Descartes-ot jelentette, sőt felhívta a figyelmet a 
kartezianizmus előtti innátistákra a kontinensen és a platonisták előtti innátistákra Angliában, és azt sem állí-
totta, hogy Angliában az innátizmus elsősorban vagy kizárólag a vallás és az erkölcs megalapozását szolgál-
ta, minden ismeretelméleti vagy metafizikai megfontolás nélkül.
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se miatt, az idea fogalmának karteziánus értelmezése miatt, valamint az elsődleges és 
másodlagos minőségek különbségének descartes-i magyarázata miatt is stb. Azonban 
mindketten nagyon nagy hatást gyakoroltak – hogy mást ne említsek – Newton teológi-
ai, fizikai és metafizikai nézeteire. Az isteni attribútummal felruházott abszolút tér new-
toni fogalma például nagyobbrészt Henry More-tól származik, aki amellett, hogy New-
ton egyik tanára volt, tagja volt a Royal Societynak is. Cudworth is megkapta a felkérést 
a tagságra, de úgy tudjuk, visszautasította ezt. Cudworth és Culverwel nézetét pedig, 
miszerint az erkölcs szabályai objektíven érvényesek, és ezért az etika ugyanolyan 
bizonyítható tudomány, mint a matematika, Locke,22 úgy tűnik, egy az egyben vette át, 
s csak a megvalósíthatóság kudarcából fakadó frusztrációját adta hozzá. 

Ami pedig a consensust illeti, More nem fogadta el, hogy ez lenne a velünk szüle-
tettség szükséges feltétele, s a consensus helyett az önevidenciát tette meg ismérv-
nek, bár roppant nehéz megállapítani, hogy az önevidenciát szükséges feltételnek, 
elégséges feltételnek vagy szükséges és elégséges feltételnek tekintette-e. Cudworth 
viszont – nekem ez tűnik az elfogadható értelmezésnek – úgy érvel, mintha számára 
a consensus omnium az isteneszme természetességének, velünk születettségének 
elégséges feltétele lenne. Monumentális írásában (CUDWORTH 1837, Vol. I.) – amit Carré 
(CARRÉ 1953) a legolvashatatlanabb filozófiai műnek minősített (de valószínűleg más 
véleménye lett volna, ha el tudta volna olvasni a manapság produkált filozófiai műve-
ket, hiszen ezek majdnem fele igen komolyan pályázhat egy hasonló minősítés elnye-
résére) – talán a reneszánsz-humanista tradíció23 egyik utolsó képviselőjeként millió-
nyi, görög és latin szerzőktől vett idézetet sorakoztat fel álláspontja megtámogatására, 
valamint ellenfeleinek cáfolatára, és – most egy kicsit karikírozom – a különféle ateisták, 
a hülozoista, a hülopathikus, a kozmoplasztikus, az atomista ateisták, a teisták, a poli-
teisták, a teogonisták, a triarchisták, a diteisták, az ilyen vagy olyan fatalisták stb. egy 
Linnét is megszégyenítő klasszifikációjával áll elő. Már az Előszóban (CUDWORTH 1837, 
42), amikor az egész mű szinopszisát adja meg, a negyedik fejezet kapcsán ezt írja az 
isteneszme természetességével24 („naturality”) kapcsolatban: „[…] az egész emberi-
ség elméjében mindig is megvolt egy bizonyos prolépszisz vagy anticipáció az – iga-
zi ideájának megfelelő értelemben vett – Isten aktuális létezését illetően.” A negyedik 
fejezetben – az Isten igaz és valódi ideájának megint csak rengeteg idézettel megspé-
kelt körülírása után – megállapítja (CUDWORTH 1837, 366), hogy „[…] amit idáig elmond-
tunk, véleményünk szerint, elégségesnek tekinthető jelen vállalkozásunk szempontjá-
ból, ami annak bizonyítása volt, hogy az intelligensebb ókori pogányok, annak ellenére, 

22  Nem kell Locke-nak a Cudworth családhoz fűződő személyes viszonyát belekeverni ahhoz, hogy megálla-
píthassuk, Locke jól ismerte Cudworth művét, például a Stillingfleettel folytatott vitájában kétszer is abszo-
lút tekintélyként hivatkozik Cudworthre (LOCKE 1823, Vol. IV. 281 és 477). És a Some Thoughts concerning 
Educationben (LOCKE 1823, Vol. IX. 185−186) „a roppant nagy tudású szerző, dr. Cudworth” művét, amely-
nél jobbat – saját bevallása szerint – Locke nem is ismer, az elsődlegesen ajánlott olvasmányok közé veszi 
fel mindazok számára, akik a görög filozófusok nézeteivel akarnak megismerkedni. Wolfgang von Leyden 
(VON LEYDEN 1954, 39–43) pedig részletekbe menően mutatta ki, hogy Locke alaposan ismerte – oly sok más 
korabeli vagy korábbi szerző mellett – Culverwel művét is, amiről később fogok még egy-két szót ejteni.

23  A reneszánsz-humanista tradíció hatása az összes többi cambridge-i platonistánál is megtalálható. Például 
More és Culverwel is tobzódik a klasszikusokra való hivatkozásokban.

24  Yolton figyelmét teljesen elkerülte Cudworth innátizmussal kapcsolatos nézeteinek puszta említése is, jólle-
het a True Intellectual System 1678-ban jelent meg, tíz évvel a Yolton által kijelölt időpont előtt, és a mű Yolton 
bibliográfiájában is szerepel. Hasonlóképpen Yolton még említésre sem méltatja Newton tanárának és barát-
jának, a teológus-matematikus Isaac Barlow-nak az innátizmussal kapcsolatos igazán figyelemreméltó és 
nagy hatású – hiszen Barlow elsősorban a matematikai igazságok, illetve általában véve a szükségszerű igaz-
ságok szempontjából értelmezte az innátizmust – álláspontját sem.
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hogy az istenek sokaságát imádták, általában elismertek egyetlen, legfelsőbb, minden-
ható és egyáltalán nem teremtett Istenséget”. Majd megfenyeget azzal, hogy további 
bizonyítékokat hoz fel az ókorból, és fenyegetését be is váltja. 

Lehet, hogy rosszul értelmezem mondanivalóját, de nekem úgy tűnik, hogy Cudworth 
vacillál a consensus fogalmát illetően. Az Előszóban mondottakhoz képest itt és néhány 
más helyen is (CUDWORTH 1837, 370 vagy 496) az intelligensebb, a tanultabb emberek, 
vagy egyenesen a tudósok egyetértésére helyezi a hangsúlyt – egy kicsit úgy, ahogy 
később Voltaire tette –, de a True Intellectual System következő részeiben visszatér az 
eredeti felfogáshoz, sőt a consensust kiterjeszti a „jelenkori pogányok mindegyikére” 
(CUDWORTH 1837, 607), az indiaiakra, a kínaiakra, sziámiakra, a guineaiakra, az Újvilág 
lakosaira is. Ez utóbbi persze azt mutatja, hogy Cudworth is – mint majdnem mindenki 
a korban – ismerte az útleírásokat és az ezek által generált heves vitákat, de ezekből 
olyan konklúziót vont le, amely teljesen eltért a később Locke által levont következte-
téstől. Cudworth – mint oly sokan mások is – a prolépszisz sztoikus fogalmában és a 
diszpozicionális innátizmusban találta meg az alapot konklúziója levonásához.

Cudworth szűkebben vett episztemológiai nézeteinek taglalása külön tanulmányt igé-
nyelne, de szerencsére, a cambridge-i platonisták – akik között sokan mások is voltak 
még More, Cudworth és Culverwel mellett – filozófiájának részletesebb feltárása és 
elemzése elkezdődött már, s néhány nagyon fontos tanulmány25 eléggé árnyalt képet 
próbál festeni a platonistákról, a platonisták Descartes-hoz és az új tudományhoz való 
viszonyáról, valamint az egész cambridge-i iskola filozófiatörténeti szerepéről is.

Ha Forrai kicsit tájékozódott volna az angliai Descartes-recepció ügyében és 
a cambridge-i platonisták nézeteit illetően, akkor felismerhette volna, hogy az 
innátizmussal kapcsolatos ismeretelméleti, metafizikai stb. problémák körülbelül ugyan-
olyan fontos szerepet játszottak Angliában, mint a teológiai, vallási stb. kérdések a kon-
tinensen. És ekkor, persze megfelelő kritikával, kezelhette volna a Yolton-tézist is.

XIV.

Forrai azt mondja, hogy Yolton tézisét csak úgy lehet megkérdőjelezni, ha alapos tör-
téneti kutatásokat végzünk, amelyek kideríthetik, hogy Yolton nem olvasott bizonyos 
fontos szövegeket, s amit olvasott, olykor félreolvasta. Továbbá egy ilyen kutatás során 
azt kell tenni, amit Yolton tett: elolvasni a hozzáférhető kortárs – jelentős, közepes és 
kimondottan gyenge – szerzőket. Nos, Yolton bibliográfiája elég impresszív, elvégre, 
ha jól számoltam, 252 bejegyzést találhatunk benne: 4 kéziratos gyűjteményt, 183 töb-
bé-kevésbé korabeli könyvet vagy pamfletet, 17 különböző folyóiratot és 48 másod-
lagos forrást. Ezek között vannak ezer meg ezer oldalt kitöltő művek (például Pierre 
Bayle sok ezer oldalt kitöltő 12 kötete, Cudworth két műve, 1200 oldal, Leibniz 3500 
oldalnál is többre rúgó 7 kötete, Stillingfleet több ezer oldalas 6 kötete, fólió kiadásban, 
Locke művei 10 kötetben, több mint 4000 oldal, vagy az Acta Eruditorum első 50 kötete, 
Cassirer 1800 oldalas műve stb.), valamint 8–30 oldalas pamfletek (de egy figyelmezte-
tés helyénvaló: a fólió vagy kvartó kiadásban megjelent művek sokkal több oldalra rúg-
nak, ha a normál, mai oldalak szerint számítjuk ezeket) vagy modern tanulmányok. Ha 
egy bibliográfiai bejegyzésre – végtelenül konzervatívan – 700 oldalt számítok, akkor 

25  Lásd az Irodalomban felsorolt írásokat. Mellesleg jegyzem meg, hogy az általam adott irodalomjegyzék nem 
abba a kategóriába esik, mint amibe a Yolton-féle bibliográfiák (ez utóbbira vonatkozóan lásd jelen írásom 
XIV. szakaszát).
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Yoltonnak 176 400 oldalt (!) kellett volna elolvasnia. Ha az év minden napján 80 oldalt 
olvasott el, akkor is több mint 6 évébe került volna csak elolvasnia az anyagot, de ha 
egy napot minden héten pihent vagy golfozott, vagy valami mással foglalkozott, akkor 
kicsit több mint 7 évig tartott volna csupán csak elolvasnia a műveket.26 És ekkor jegy-
zetelésről, értelmezésről, az olvasott anyag összefüggéseinek feltárásáról, a szöve-
gek, a források értékeléséről és relevanciájáról stb. még nem is beszéltem. 

Fontos és igazán hasznos dolog összeállítani egy bibliográfiát valamilyen témakörben 
(a könyvtárosok nagyon nagy segítséget nyújthatnak ebben), de komoly kételyeim vannak 
azt illetően, hogy Yolton maga végigolvasta-e a bibliográfiájában szereplő összes művet. 
Például Cudworth 1200 oldallal szerepel a bibliográfiában, de a könyvben összesen két 
rövid utalást találunk rá: az első (YOLTON 1956, 27) teljesen irreleváns, mert Yolton itt csak 
Fraser megjegyzésének kapcsán említi Cudworth nevét, a másodikban (YOLTON 1956, 
206) Boyle és Cudworth neve együtt szerepel az észlelés korpuszkuláris elemzésének 
említésekor – ennyi az egész. Egyetlen szó sem esik Cudworth innátizmussal kapcsola-
tos felfogásáról és a Cudworth–Locke viszonyról. Vagy a másodlagos források közé fel-
vesz olyan műveket is (például Lasswitz kétkötetes, az atomizmus történetéről írt mun-
káját vagy Lechler majdnem 500 oldalas könyvét a deizmus történetéről stb.), amelyekre 
semmi utalás nincs a főszövegben. Vagy hogy egy másik példát hozzak, a másodlagos 
források között említi Lamprecht (LAMPRECHT 1935) klasszikus tanulmányát is, de egyet-
len rövid – nem túl releváns – utaláson kívül (YOLTON 1956, 27–28) Yolton könyve semmi 
jelét nem mutatja annak, hogy a szerző akárcsak végigolvasta volna a hivatkozott cikket, 
ami pedig a téma szempontjából lényegbevágóan fontos. Nem akarom a példákat tovább 
sorolni. Yolton mentségére azonban azt hoznám fel, hogy ő egy pillanatig sem állította, 
hogy végigolvasta az összes művet, hiszen csupán csak bibliográfiát állított össze, pon-
tosabban szólva még ez sem igaz, mert nem Yolton, hanem Yolton felesége állította ösz-
sze a bibliográfiát (YOLTON 1956, X), és – mint közismert, manapság egyre több esetben 
– a csatolt bibliográfia nem azonos az olvasott és feldolgozott művek listájával. Szóval 
Forrainak a jó tanácsát elsősorban Yoltonnak kellett volna címeznie.

XV.

Nem ócsárolni akarom Yolton könyvét, de kifogásolható az is, ahogyan az említett 
szerzők nézeteit bemutatja. Néhány kiragadott idézetet sorakoztat fel sok-sok szerző-
től, s az idézeteket belekényszeríti a „naiv innátizmus – diszpozicionális innátizmus – 
innátizmus tagadása” sémába, és ha egyáltalán valamit, édeskeveset tudhatunk meg 
az idézetek és a nézetek filozófiai vagy teológiai kontextusáról, az egyes szerzők álta-
lánosabb felfogásáról, amelybe az innátizmussal kapcsolatos álláspontjuk is beleágya-
zódik. Csak egy példán fogom illusztrálni kifogásomat, jelesül Nathanael Culverwel 
példáján. A cambridge-i platonista Culverwel műve (CULVERWEL 1669)27 az egyik leg-

26  Csak az óriási kontraszt illusztrálásának érdekében jegyzem meg, hogy W. von Leyden körülbelül 10 évet 
töltött el egyetlen kéziratgyűjtemény, a Lovelace-gyűjtemény áttanulmányozásával. Igaz, hogy ennek során 
előkészítette, sajtó alá rendezte, lefordította Locke-nak a természettörvényről írt értekezéseit (körülbelül 60 
oldal a latin eredetiben), valamint néhány kisebb, szintén a gyűjteményben talált írását is.

27  Culverwel könyve először 1652-ben jelent meg, a második kiadás (1654) valószínűleg kalózkiadás volt, és tele van 
értelemzavaró nyomdai hibával, a harmadik kiadás (1661) követi az első kiadást, de a nyomdai vagy szedési hibákat 
is reprodukálja, míg a negyedik, oxfordi kiadás (1669) az első kiadás némileg javított változata, amely a nyomdai vagy 
szedési hibák egy részét kiküszöböli, jóllehet maradt néhány nem túl zavaró szedési hiba, valamint egy durva oldal-
számozási hiba. A könyv népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy tizenhét év alatt négy kiadásban jelent 
meg. Yolton felesége az 1654-es és az 1661-es kiadást vette be a bibliográfiába. Én az 1669-es kiadást követem.
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szebb példája annak, amit én a zsidó-keresztény vallási tradíció és a görög-római filo-
zófiai tradíció összefonódásának neveztem, elvégre az egész könyv, mint a héberül, 
görögül, latinul és angolul megadott bibliai mottója is mutatja, a Példabeszédek köny-
vének 20.27. – az ész természetes fényére, a lumen naturaléra, a lucerna Dominira, 
az Isten mindannyiunkban fellelhető pislákoló mécsesére vagy gyertyájára vonatko-
zó – passzusának filozófiai-teológiai interpretációját adja meg hihetetlen mennyisé-
gű ókori, középkori és újkori filozófus és teológus nézeteinek felhasználásával. Egyik 
korabeli kritikusa, Henry More szerint, aki figyelmet fordított a metaforák, a hasonla-
tok, a veretes költői nyelvezet használatára, Culverwel egész könyve tulajdonképpen 
„prózában megkomponált költemény” volt. 

Yolton valamivel kevesebb mint egy oldalt szentel a műnek, s a nem egészen 
egy oldal több mint fele négy teljesen összefüggéstelen idézetből áll. Yolton idézi a 
VII. fejezet első két paragrafusát (CULVERWEL 1669, 44–45). Az első paragrafusban 
Culverwel azt állapítja meg, hogy „[v]annak bizonyos, az emberi létre rápecsételt vagy 
rányomtatott világos és kitörölhetetlen elvek, bizonyos primer és alfabetikus fogal-
mak, amelyek összekapcsolása révén ki tudjuk silabizálni a természet törvényét”. A 
közvetlenül ezután következő idézetben Culverwel – a sztoikus hagyománynak meg-
felelően – az isteni fénynek az ember lelkébe beültetett magjairól beszél, amelyek 
elvezetnek számos briliáns, az emberi lelket megkoronázó és boldogsággal eltöltő, 
másodlagos fogalomhoz. Yolton azonban vagy nem olvasta tovább Culverwel művét, 
vagy pedig elfelejtette megemlíteni, hogy pár sorral lejjebb Culverwel (CULVERWEL 
1669, 45) felsorol néhány világos és kitörölhetetlen, alapvető elvet,28 majd a követ-
kező paragrafusban (CULVERWEL 1669, 45)29 megállapítja, hogy „[m]ert nem szabad 
és nem is lehet azt gondolnunk, hogy a természet törvénye két vagy három közös 
fogalom határán belül helyezkedik el, és ebbe a határba beszorítható; az emberi ész 
ugyanis – mint egy körző, amely míg egyik szárával rögzíti a kör origóját, a másik-
kal viszont megrajzolja és meghatározza a kör kerületét – számos konklúziót von le, 
amelyek mind ezekben az első és központi jelentőségű elvekben találkoznak, illetve 
kulminálnak. Ugyanúgy, mint ahogy a nemes matematikai tudományokban is nem-
csak néhány elsődleges αίτήματα található, amelyeket elfogadunk, amint kérdés tár-
gyává válnak, ha már ezelőtt nem is, hanem vannak ezekre épülő szilárd és meg-
ingathatatlan bizonyítások is; szóval, ugyanígy a természet is rendelkezik bizonyos 
postulatával, bizonyos προλήψεισ-szel (amelyeket Seneca præsumptionesnek for-
dít le, mások viszont anticipationes animiként adnak vissza), amelyeket, mint a ter-
mészet jól tudja, egy racionális lény azonnal és habozás nélkül elfogad […]” és az 
ezekből evidens levezetéssel származtatható konklúziókat is magáévá teszi.

28  „Now these first and Radical principles are winded up in some such short bottoms as these: Bonum est 
appetendum, malum est fugiendum; Beatitudo est quærenda: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. And 
Reason thus Ώοτόκησε τόν νόμον, incubando super hæc ova, by warming, and brooding upon these first, 
and Oval Principles of her own laying, it being it self quicken’d with heavenly vigour, does thus hatch the Law 
of Nature.” Ezek az első elvek kísértetiesen hasonlítanak Herbert of Cherbury vagy Grotius első elveire, ami 
talán nem véletlen, hiszen Culverwel jól ismerte mindkét szerző műveit. Viszont az, aki nem veszi figyelem-
be Culverwel eme idézetének kontextusát, könnyen arra a következtetésre juthat, hogy a szerző az aktuá-
lis innátizmus valamilyen változatát fogadta el – ami persze egyáltalán nem igaz.

29 Culverwel kiemeléseit meghagytam, viszont szókezdő nagybetűit kisbetűkre írtam át.
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Yoltontól azonban nem tudjuk meg, hogy mennyire fontos szerepet játszott 
Culverwelnél is az innátizmussal kapcsolatban a prolépszisz sztoikus fogalma,30 és 
hogy Culverwel éppen a prolépszisszel összekötött diszpozicionális innátizmus alap-
ján bírálja és teszi nevetségessé (CULVERWEL 1669, 74) az aktuális innátizmus egyik 
változatát.31 Továbbá azt sem tudjuk meg, hogy Culverwel két ismérvet vagy kritériu-
mot fogalmaz meg a velünk született ideákra. Az egyik az önevidencia, hiszen ezek 
az ideák, csakúgy, mint a matematikai axiómák vagy teorémák, önevidensek, mihelyt 
megértjük, mit is mondanak ki. A másik viszont a consensus. Az egész X. fejezet a 
nemzetek vagy népek consensusáról szól, s Culverwel a fejezetet a végső konklúzió 
előrebocsájtásával kezdi, amikor megállapítja (CULVERWEL 1669, 63), hogy „[j]óllehet 
a természet törvényét elsősorban az ész hangja hirdeti ki, jóllehet a törvény kielégítő-
en feltárható az Úr gyertyája segítségével, mégis van egy másodlagos vagy pótlóla-
gos mód is, ami igazán jelentős fényt vet a törvény manifesztálódására, s ezalatt azon 
nemzetek összhangját, együttes consensusát értem, amelyek között talán semmi-
lyen κοινωνία, semmilyen συνθήκη, semmilyen közösség, semmilyen kapcsolat, vagy 
semmilyen egyesülés nincsen, mégis hallgatólagosan és spontán módon egyetérte-
nek a leglényegesebb és legalapvetőbb természeti törvények kötelességszerű betar-
tásában.

Ilyenformán, a nemzetek kellemes összhangja révén megtudhatjuk, hogy ugyanaz a 
természet hangolta össze őket. Amikor oly sok különböző nemzet esetében látjuk ugyan-
azokat a lenyomatokat és benyomásokat, akkor könnyen észrevehetjük, hogy eodem 
cummuni sigillo, azaz ugyanaz a közös pecsétnyomó gyakorolta hatását. Amikor lát-
juk, hogy ugyanazok a magok kerülnek ennyire különböző talajba, és mégis mindegyik 
növény növekszik, sokszorozódik, rügyezik és kivirágzik, majd elágazódik, sőt valamilyen 

30  Forrai kijelenti (FORRAI 2008, 182), hogy számára nem bír különösebb jelentőséggel az, hogy Locke kortár-
sai a sztoikus szókészletet használják. Ezzel azonban az egész innátizmusvita egyik legfontosabb interp-
retációs támpillérét veti el, és olyan abszurd módon jár el, mintha valaki például Descartes istenérveiről 
írva teljes komolysággal kijelentené, hogy számára nem bír különösebb jelentőséggel az, hogy Descartes 
a skolasztikus fogalomkészletet használja. Nem véletlen tehát, hogy Forrai csak két vérszegény szillogiz-
musféleség formájában tudja bemutatni azt, ahogy „az innátista érvel”. A két szillogizmusnak azonban nem 
sok köze van az analitikus filozófiában gyakran követett prezentálási módhoz sem, hiszen amikor egy filo-
zófiatörténeti érvet bemutatunk, nem kitalált argumentumokkal hozakodunk elő, hanem eléggé specifiku-
san meg szoktuk határozni, hogy ki vagy kik is azok, akik legalább megközelítőleg úgy érvelnek, ahogy ezt 
bemutatjuk. Forrai azonban még kísérletet sem tesz arra, hogy azonosítsa, ki vagy kik is érvelnek legalább 
megközelítőleg úgy, ahogy ő az innátista érveit bemutatja. Továbbá ha valóban igaz az, amit Forrai mond 
(FORRAI 2008, 180), nevezetesen az, hogy „[é]n Locke-ról írok, s ezért az én szempontomból csak az szá-
mít, mit jelentett az innátizmus az Értekezés megírásának idején”, akkor egyszerűen – hogy úgy mondjam – 
filozófiatörténeti paráználkodás a sztoikus fogalomkészlet teljes negligálása, hiszen az Értekezés megírá-
sának idején, de előtte is, az innátizmus a legszorosabban összefonódott a sztoikus fogalomkészlettel. És 
az sem véletlen, hogy Yolton és Forrai megközelítése semmit sem tud mondani az útleírások, a Kína-vita, 
a cicerói szabály stb. kérdéseiről, amelyek az Értekezés első könyvében igen jelentős szerepet játszanak, 
és komoly súllyal vannak jelen.

31  Yolton idéz pár – összesen hat és fél – sort (YOLTON 1956, 42) ebből a kritikából, de nem teszi világossá, hogy 
Culverwel egész kritikája egyfajta vulgárplatonizmus ellen irányul. Culverwel három téveszmét vesz célba: 1. 
az egyes emberi lélek létezett már kiteljesedett formájában az ember születése előtt is; 2. a lélek – mintegy 
Isten társaságában – teljesen spekulatív és kontemplatív volt, mielőtt a testbe került volna; 3. a lélek az előző 
léte során szerzett ideákat, eszméket magával hozta a testbe kerülése során (CULVERWEL 1669, 73). A Yolton 
által idézett kritika ez ellen az aktuális innátizmus ellen irányul. Culverwel ezután részletesen elemzi az emberi 
lélek, az érzékek és az értelem természetének kérdését, ami során – megint rengeteg idézettel és hivatkozás-
sal megspékelve – ismét a diszpozicionális innátizmust támogatja meg, sőt még azt is hozzáteszi (CULVERWEL 
1669, 78), hogy még az ilyen platonisták sem azt illetően tévedtek, hogy az emberi szellem az Úr gyertyája, 
hanem csak azt illetően, hogy ez a gyertya mikor és hogyan lett meggyújtva. Elvégre az Úr gyertyája vagy 
mécsese semmi más, mint a tudás, illetve a racionális okfejtés képessége és princípiuma.
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termékeny kifejeződésre jut, akkor tudjuk, hogy a természet keze, a természet generózus 
és sikeres keze volt az, ami ezeket a szeminális elveket elültette a talajba, és rögtön tud-
juk azt is, hogy ez [mármint a pótlólagos vagy másodlagos mód – A. F.] nem valamiféle 
vakvágány, hanem egyenesen via regia, amely mentén irdatlan mennyiségű utazóval és 
az emberek roppant nagy gyülekezetével, illetve tömegével találkozhatunk.”

Nagyon nehéz persze eldönteni, hogy Culverwel két kritériuma miként is funkcionál. 
Nekem azonban úgy tűnik, hogy az önevidenciát szükséges feltételnek, a consensust 
pedig elégséges feltételnek tekintette, jóllehet egyiket sem tekintette szükséges és elég-
séges feltételnek. De nem ez a kérdés itt, hanem az, hogy Yoltontól – a négy összefüg-
géstelen idézeten kívül – semmit sem tudhatunk meg Culverwel filozófiai-teológiai állás-
pontjáról. Nem tudhatjuk meg – és most már csak röviden utalok egy-két nagyon fontos 
további dologra –, hogy Culverwel szerint a közös fogalmak, a sztoikus hagyománynak 
megfelelően, csak „spermatical notions”, azaz a minden emberi elmében magszerűen 
vagy csíraszerűen meglévő, de az ész használatával teljes mértékben kifejleszthető vagy 
kibontakoztatható fogalmak, illetve konceptuális adottságok, röviden szólva, az emberi 
léleknek az ész egyetemes törvényei által körülhatárolt fakultásai; hogy a diszpozicionális 
értelmezés szerint vett elméleti elvek minden racionális gondolkodás lehetőségének 
szükséges feltételei; hogy az elméleti elvek nagyobbrészt majdnem tautológiák vagy azo-
nossági kijelentések, amelyeket senki sem vonhat kétségbe, ha egyáltalán használja az 
eszét; hogy az elméleti és a gyakorlati elveket illető consensus – Kant nézeteit megelő-
legező módon – nemcsak az emberre, hanem minden racionális lényre32 egyaránt jel-
lemzőek; hogy az észlelés vagy az érzékletek használata csak alkalom33 a közös fogal-
mak, az elméleti és gyakorlati elvek kibontakoztatására és világos megfogalmazására; 
hogy az érzéklet csak az elméleti bizonyosság kapuját jelenti, viszont az értelem ennek 
a trónját foglalja el; hogy az isteni mindentudás miként egyeztethető össze az idő termé-
szetével és a világ kontingenciájával, illetve az egyéb modalitásokkal; hogy mit is jelente-
nek a modalitások, ha az az elméleti elv, miszerint omne quod est, quando est, necesse 
est esse, érvényes; hogy a gyakorlati elvek objektivitása és univerzális érvényessége, 
valamint a hit és a tudás, a vallás és a tudomány összeegyeztethetősége miként is szár-
mazik a közös fogalmakból; hogy mi is volt Culverwel alapvető kifogása a szkepticizmus-
sal és ennek descartes-i megfogalmazásával szemben stb., stb.

Összegezve a mondottakat, kevesebb összefüggéstelen idézet, több filozófiai-teo-
lógiai értelmezés – hogy finoman fogalmazzak – kimondottan előnyére válhatott vol-
na Yolton könyvének. Továbbá Forrai innátizmussal kapcsolatos álláspontjának, illetve 
gondolatmenetének is igazán jót tett volna, ha Yolton nemcsak egy idézetgyűjtemény-
nyel állt volna elő, amit Forrai, sajnos, majdhogynem Szentírásként kezelt, holott a leg-
jobb indulattal is csak egy gyengécske apokrifnek tekinthetünk.

32  Culverwel eljátszik a gondolattal (CULVERWEL 1669, 68), hogy nemcsak új népek, hanem egyenesen új vilá-
gok, alternatív univerzumok is lehetségesek, amelyekben a racionális lények – ha vannak ilyenek – ugyan-
azokat a törvényeket, ugyanazokat az alapvető elméleti és gyakorlati elveket követnék, mint mi tesszük 
aktuális világunkban.

33  Yolton egy félmondat erejéig úgy tünteti fel (YOLTON 1956, 42), mintha Culverwel valamiféle arisztoteliánus 
vagy egyenesen empirista felfogást fogadott volna el az érzékletek szerepét illetően. Ez egyszerűen nem igaz. 
Viszont vannak Culverwelnek olyan kitételei az érzékeket és az érzékleteket illetően, amelyek komolyan fel-
vetik a konzisztencia kérdését, s a felmerülő konzisztenciaproblémát nem lehet betudni pusztán a metaforák 
és a költői nyelv túlburjánzásának.
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XVI.

Vitapartnerem szerint (FORRAI 2008, 179) a negyedik félreértésem az, amikor – állítólag – 
azt mondom, hogy a Yolton által felsorakoztatott idézetek tüzetesebb elemzése azt 
mutatja, hogy e szerzők a consensus sztoikus fogalma körüli vitához kapcsolódnak.

Forrait – úgy tűnik – nem zavarja az, hogy megint megváltoztatja az általam írottakat, 
én ugyanis nem ezt írtam. Én azt írtam (ALTRICHTER 2008, 177–178), hogy a Yolton által 
felsorakoztatott idézetek tüzetesebb elemzése egészen más képet mutat az úgyneve-
zett naiv vagy primitív innátizmust illetően – három lényegbevágó megfontolás alapján. 
Először leszögeztem, hogy Locke consensus fogalma nem azonosítható, de még csak 
párhuzamba sem állítható azoknak a Yolton által idézett szerzőknek a consensus fogal-
mával, akik egyáltalán használják ezt a fogalmat. Másodszor, felhívtam a figyelmet a 
metaforikus nyelvhasználat szerepére az egész vitában. Harmadszorra azt említettem, 
hogy „[…] az idézetek döntő többségében anticipációkról, prolépsziszekről, képessé-
gekről, csírákról és magokról, a lelkiismeret vagy az isteni fény szikráiról, természetes 
hajlandóságokról, közös fogalmakról esik szó a velünk született ideák és elvek jellem-
zésekor”. Nem tűnt fel kritikusomnak legalább az, hogy a consensus szó nem is szere-
pel ebben az utolsó felsorolásban? És az sem tűnt fel neki, hogy az egész érvelésem 
arra futott ki, hogy Yolton könyvének nem sikerült bebizonyítania, hogy a naivnak, pri-
mitívnek titulált innátizmust bárki is elfogadta volna a Locke előtti Angliában? 

Forrai a következő oldalon tesz kísérletet annak megvilágítására, hogy mi is a fél-
reértésem. Most nem térek ki arra, hogy valóban elfogadtam-e (mert nem fogadtam 
el), hogy Locke érvelése az általa megadott két lépésből áll. Saját álláspontjának rövid 
megismétlése után ezt mondja (FORRAI 2008, 180): „[…] akármit is mutat meg Altrichter 
tüzetesebb elemzése, az nem mond ellent annak, hogy a diszpozicionális innátizmus 
különféle fajtáinak locke-i jellemzései olykor szövegszerűen egyeznek az idézett [a 
Yolton által idézett – A. F.] szerzők saját megfogalmazásaival.”

Mi is ekkor a félreértés? De tegyük félre egy pillanatra ezt az újra meg újra felme-
rülő kérdést. Forrai ugyanis – sem a könyvében, sem a vitairatában – nem próbálta 
meg igazolni legalább néhány példa felsorolásával, hogy a diszpozicionális innátizmus 
locke-i jellemzései olykor szövegszerűen egyeznek a Yolton által idézett szerzők saját 
megfogalmazásaival. YOLTON, (1956, 30–48), mint már jeleztem, háromféle álláspontra 
hoz fel idézeteket. Először, az állítólag naiv, primitív innátista álláspontra, másodszor, a 
diszpozicionális álláspontra, harmadszor, arra az álláspontra, amely egyszerűen tagad-
ta a velünk született ideák vagy elvek létezését. Forrai, Locke kritikája alapján, négy 
változatát különbözteti meg a diszpozicionális innátizmusnak, amelyeket nagyon rövi-
den próbálok összefoglalni, remélve azt, hogy rövidségem nem jelenti a szerző néze-
teinek eltorzítását. Először, a gyerekek és az elmebetegek elméjében is ott vannak a 
velünk született ideák, csak ők nem veszik észre ezeket; másodszor, a consensus csak 
annyit jelent, hogy az emberek akkor fogadják el a velünk született ideák érvényessé-
gét, amikor elsajátítják az ész használatát; harmadszor, a consensuson azt kell érteni, 
hogy az emberek egyetértenek a velünk született ideák igazságával, mihelyt megismer-
ték ezeket, mihelyt megértették, miről is van szó; negyedszer, az elveket, amelyeket 
azonnal helyeslünk vagy elfogadunk, már ezelőtt is implicite tudjuk. 

Ha eltekintek az állítólagos naiv innátizmusra és az innátizmus tagadására felho-
zott Yolton-idézetektől és az Értekezés megjelenése után íródott idézetektől, vala-
mint Yolton saját interpretációs megjegyzéseitől, és el is kell hogy tekintsek tőlük, 
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hiszen ezek irrelevánsak a kérdést illetően, nos, akkor azt kell mondjam, hogy – fel-
téve persze, hogy valami nem kerülte el figyelmemet – egyetlen olyan idézetet sem 
találtam a könyv említett szakaszában, amely az első és a negyedik diszpozicionális 
innátizmusnak felelne meg. Van egy idézet Hale-től (YOLTON 1956, 33), amit a máso-
dik diszpozicionális innátizmusnak lehetne jóindulatú interpretációval megfeleltetni. 
Van egy idézet Stillingfleettől (YOLTON 1956, 37), akit viszont Yolton a naiv innátizmus 
legjelentősebb képviselőjének tekint (de ez utóbbi irreleváns), amit roppant jóindula-
tú interpretációval a Forrai-féle harmadik diszpozicionális innátizmusnak lehetne elég 
távolról megfeleltetni. Van egy félmondatos idézet More-tól (YOLTON 1956, 40), valamint 
egy másik idézet More-tól (YOLTON 1956, 41), amit szintén a harmadik változatra lehet-
ne felhozni, de hát közismert, hogy More Descartes diszpozicionális innátizmusának 
befolyása alatt állt egy jó darabig. Van egy idézet Fergusontól (YOLTON 1956, 43) és 
egy idézet Burthogge-tól (YOLTON 1956, 47) – ez utóbbit viszont Yolton az innátizmus 
harcos ellenségeként jellemzi (ez azonban megint irreleváns) –, amit jóindulatú értel-
mezés mellett szintén a harmadik változatra lehetne felhozni. Viszont még ezek ese-
tében sem lehet azt megállapítani, hogy Locke jellemzései szövegszerűen egyeznek 
az idézett szerzők megfogalmazásaival. Forrainak meg kellene vagy meg kellett vol-
na mutatnia, hogy „[…] a diszpozicionális innátizmus különféle fajtáinak locke-i jellem-
zései olykor szövegszerűen egyeznek az idézett szerzők saját megfogalmazásaival”. 
Ezt azonban nem tette meg. 

Ha viszont tényleg nincs ellentmondás aközött, amit én mondtam és aközött, amit 
Forrai mondott, azaz mindkettő lehet igaz, akkor mi is a negyedik félreértésem? Saj-
nos ezt sem tudjuk meg.

XVII.

Ami az állítólagos ötödik félreértésemet illeti, Forrai lehet, hogy megbántódott az egyik 
mondaton, amit a karikatúrában írtam,34 valamint a filozófiai fejvesztésre vonatkozó 
kitételemen. Én ezeket csak vicces vagy szarkasztikus megjegyzéseknek szántam, 
de ha mégis túlmentem a kritikai jó ízlés határán, és megbántottam, akkor ezennel 
őszintén elnézését kérem.

Forrai ezt írja (FORRAI 2008, 180): „Ha Altrichter (5) vádját, miszerint szándékosan 
és tudatosan eltekintek Locke nézeteinek történeti szituáltságától, önmagában tekint-
jük, akkor meglehetősen abszurd, hiszen a 3.2 szakaszban éppen azon fáradozom, 
hogy azonosítsam, mely kortársaival vitatkozhatott Locke.”

Legkevésbé sem abszurd kifogásomat azonban meg tudom fogalmazni szarkaszti-
kus kifejezések nélkül is. Forrai A jelek tanának 3.2. szakaszában – véleményem sze-
rint – nem fáradozott eleget azon, hogy kellőképpen azonosítsa Locke kortárs vagy 
lehetséges vitapartnereit. Végül is Yolton könyvének központi szerepeltetése mellett 
összesen két rövid utalást találhatunk Aaron könyvére, egy rövid utalást Rogers cikké-
re, egy rövid utalást Cassirer megállapítására, egy rövid utalást Lamprecht egyik cik-
kére, két rövid utalást Gibson könyvére, egy utalást Wall cikkére, egy utalást Greenlee-
nek – a bibliográfiából kihagyott – cikkére, egy utalást Woolhouse könyvére, valamint 
néhány utalást Locke-ra és Descartes-ra. Úgy tűnik nekem, hogy elsősorban Yolton 
(angol teológusok), másodsorban Wall (igazoló innátizmus) és harmadsorban Gibson 

34  A karikatúrához azonban rögtön hozzátettem, hogy igazságtalanság lenne Forrai könyvét a karikatúra 
fényében ítélni meg.
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(korabeli skolasztikusok) fáradozott Locke kortárs vagy lehetséges vitapartnereinek 
azonosításán, és Forrai majdnem teljesen ráhagyatkozott ezekre az egyébként talán 
kiváló, de nem tévedhetetlen szerzőkre. 

Ellenvetésem sokkal világosabb lesz, ha szólok néhány szót a könyv intencionalitással 
foglalkozó történeti részéről, ugyanis komoly diszkrepancia van A jelek tana 3.2. sza-
kasza és a 4.2. szakasza között. A 4.2. szakaszban a szerző alaposan és részletekbe 
menően vázolja fel az ideák intencionális felfogásának történeti hátterét. Descartes 
ideafelfogásából kiindulva Arisztotelész nézeteinek részletes ismertetésével kezdi az 
áttekintést. Majd áttér Aquinói Tamás és az egyéb középkori filozófusok és teológusok 
– többek között Duns Scotus – nézeteinek tárgyalására. Visszatérve Descartes-hoz, 
megvilágítja még a Suarez–Descartes kapcsolatot is. Descartes ideafogalmának igen 
alapos elemzése után pedig kitér Malebranche és Arnould híres vitájára is. Mindezzel 
– hogy úgy mondjam – előkészíti és felpuhítja a történeti talajt Locke ideafelfogásának 
átfogó intencionalista értelmezése számára. Teljesen mindegy, hogy valaki egyetért-e 
vagy sem a felvázolt történeti háttérrel, vagy az ideák intencionalista felfogásával, a 
Forrai által adott történeti áttekintés és elemzés példamutató. Valami hasonló történe-
ti áttekintés és elemzés azonban teljes mértékben hiányzik az innátizmus részből, bár 
erre szintén égető szükség lett volna. A viccesnek vagy szarkasztikusnak szánt meg-
jegyzésektől eltekintve ez volt – és most is ez – a lényeges kifogásom. Ha viszont nem 
bántottam meg Forrait a fejvesztésre vonatkozó megjegyzésemmel, akkor azt mondha-
tom, hogy a 3.2. szakaszban valóban fej nélkül botorkál, viszont a 4.2.-ben emelt fővel 
irányítja olvasóit választott célpontja felé. Biztos vagyok benne, hogy meg tudta volna 
adni a példamutató történeti áttekintést az innátizmus kérdésében is, ha nem a Yolton-
féle – vagy, ne adj’ isten!, a Hacking-féle – könnyű kibúvót választotta volna.

XVIII.

Nem fogok most semmit sem mondani A jelek tanában követett módszer kérdéséről, 
és Forrainak erre a kérdésre vonatkozó megjegyzéseiről. A követett módszer kérdé-
se olyan problémákat vet fel, amelyekre terjedelmi okok miatt itt nincs módom érde-
mi választ adni, bár elismerem, nagyon fontos lenne egy-két kérdést tisztába tenni a 
filozófiatörténet-írás módszeréről is – talán egy másik tanulmány keretében. A mód-
szer helyett Locke-ra fogok koncentrálni, pontosabban néhány olyan megjegyzésre, 
amit Forrai tesz vitairatának IV. részében35 Locke álláspontját vagy az álláspont álta-
lam adott rekonstrukcióját illetően. 

Először is, Forrai teljesen félreérti az általam adott rekonstrukciót, amikor azt írja, 
hogy én ugyanúgy jellemzem Locke érvelésének általános szerkezetét, ahogy ő vagy 
bárki más. Ha csak annyit akart volna mondani, hogy én is egy dilemma formájú érve-
lést hámozok ki Locke első könyvéből, akkor igaza lenne, hiszen majdnem minden-
ki észrevette ezt az érvelési struktúrát. Én azonban a dilemma két szarvát vagy ágát 
egészen másként határozom meg, mint ahogy Forrai sugallja. A dilemma egyik ágát 
Locke konstrukciója vagy rekonstrukciója jelenti, azaz annak a felvázolása, hogy a 
négy tézis fényében milyennek is kellene lennie egy filozófiailag respektálható, kon-
zisztens innátizmusnak. Egy ilyen innátizmusnak, amelynek – nem véletlenül, hiszen 
Locke saját konstrukciójáról van szó – egyetlen történetileg hitelesíthető képviselő-

35  A vitairatban IV. helyett V. szerepel, de ez nyilvánvalóan nyomdai hiba.
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jét sem lehet találni, azt kellene állítania, hogy egy idea akkor és csak akkor született 
velünk, ha ugyanaz az idea mindenkiben mindig tudatosan lenne jelen. Locke a dilem-
ma másik ágába teszi a diszpozicionális innátizmus különféle – történetileg többé-
kevésbé hitelesíthető – változatait, amelyek Locke szerint valamiféle kibúvót keresnek 
a négy filozófiai tézis valamelyike alól, például a szigorú univerzalitást, a szükségszerű 
tudatosságot vagy az időbeli egyetemességet kikötő tézis alól. Érvelése már az 1.2.5.-
ben is félreérthetetlenné teszi, hogy a diszpozicionális innátizmus bármilyen válfaja 
abszurditáshoz vezet, ahhoz vezet, hogy minden ismeretünk tekinthető akár szerzett-
nek akár velünk születettnek, vagy mind velünk születettnek, mind pedig szerzettnek, 
s ezért maga a különbség értelmét veszti, az egész vita pedig a velünk született vagy 
szerzett ismeretekről csak üres szócsépléssé degradálódik, minden tartalmi különb-
ség nélkül. Hogy megismételjem a híres idézetet, Locke szerint a diszpozicionális 
innátizmus végső soron csak „[…] roppant helytelen beszédmód, amely, míg úgy tesz, 
mintha az ellenkezőjét állítaná, tulajdonképpen csak ugyanazt mondja, mint azok, akik 
tagadják a velünk született elveket” (1.2.5). Locke tehát a dilemma második ágát – a 
diszpozicionális innátizmus különféle változatainak, mint puszta kibúvóknak36 a részle-
tes elemzésével – reductio ad absurdum típusú érveléssel próbálja kiküszöbölni. Ilyen-
formán az innátista számára nem marad más, mint a dilemma első ága, ami viszont – 
mint a milliónyi ellenpélda mutatja – nevetségesen hamis.

Másodszor, bár nincs módom itt Locke érvelését értékelni, de meg kell jegyeznem, 
hogy amikor Locke a dilemma második ágában azonosította (1.2.5.) a diszpozicionális 
innátizmust a megismerés puszta képességének velünk születettségével, alapo-
san feladta a labdát például Leibniz számára, aki nem is késlekedett leütni azt. A 
diszpozicionális innátizmus Leibniz szerint, de már a Notae in Programma Descartes-
ja szerint sem azonosítható a megismerés puszta képességének velünk születettsé-
gével. Ha Descartes-nak és Leibniznek akár megközelítőleg is igaza van, akkor Locke 
a dilemma második ágát egy hamis feltételezés alapján fogalmazta meg. Ennek a kér-
désnek az elemzése azonban egy új tanulmányt igényelne.

Harmadszor, Forrai a következőket állítja (FORRAI 2008, 185) a szigorú univerzali-
tás tézisét illetően:

1. Locke a szigorú univerzalitás tézisét elfogadja, de komoly mértékben nem épít rá;
2. Locke nem nagyon tulajdonít jelentőséget a szigorú univerzalitás tézisének;
3. Locke sehol máshol nem fogalmazza meg ezt a tézist, csak az idézett levélben;
4. Locke az Értekezés megírásakor nem nagyon foglalkozott azzal, hogy pontosan 

milyen erős univerzalitási követelményt támasszon;
5. Locke az Értekezésben csak egy helyen (1.2.24.) állít olyasmit, ami a tézisre emlé-

keztet, de ott sem a tézist fogalmazza meg.

Forrai megállapításai azonban távol állnak az igazságtól. Az Értekezés első könyvének 
alapos elemzése ugyanis éppen azt mutatja, hogy Locke mind a megfogalmazásaiban, 

36  Locke az 1.2.6.-ban világosan megfogalmazza, hogy a nyilvánvaló abszurditást elkerülendő („To avoid this 
[…]”) szokás bevezetni a diszpozicionális innátizmus elsőként említett, az ész használatának elsajátítására 
utaló változatát. Hosszúra sikerült érvelése szerint (1.2.7.–1.2.16.) ez a kibúvó nem küszöböli ki az abszur-
ditást, majd az 1.2.17. elején meg is ismétli, hogy ez a kibúvó („This Evasion therefore of general Assent 
[…]”) nem válasz az abszurditás vádjára, sőt teljesen érintetlenül hagyja azt az abszurditást, miszerint min-
den ismeretünk tekinthető akár velünk születettnek, akár szerzettnek, vagy mind velünk születettnek, mind 
pedig szerzettnek. Locke hasonlóképpen érvel a többi kibúvóval kapcsolatban is.
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mind érvelésében igenis felhasználja a szigorú univerzalitás tézisét. Mielőtt azonban 
a textuális bizonyítékot felsorakoztatom, hadd jegyezzem meg, hogy Arisztotelész óta 
mindenki tisztában volt avval, hogy a szigorú univerzalitás cáfolatához egyetlen ellen-
példa is elégséges. Nem lenne szép dolog azt gondolni, hogy Locke éppen ezt felejtet-
te volna el egyetemi tanulmányaiból. Ami pedig a textuális bizonyítékot37 illeti, először 
is, Locke majdnem mindig a „universal consent” vagy a „universal assent” kifejezést 
használja (1.2.3–5, 24, 27–28, 1.3.1., 1.3.28., 1.4.16. stb.), jó néhány esetben persze 
áttér az azonos értelmű „general assent” kifejezésre. Magát az érvet is „argument of 
universal consent”-nek nevezi. Másodszor, Locke több helyen meg is fogalmazza, hogy 
mit is ért az univerzális consensuson. Például, az 1.2.3–4.-ben azt mondja, hogy az 
univerzális egyetértés azt jelenti, hogy az egész emberiség egyetért vagy egyetértene 
a kérdéses elveket illetően (lásd még 1.3.1., 1.3.20., 1.4.3., 1.4.9. – ez utóbbiban még 
azt is mondja, hogy „[…] all Mankind every where […]”, stb.). Ha ezek a megfogalma-
zások nem szigorú univerzalitást jelentenek, akkor nem lehet tudni, hogy Locke mit is 
ért, vagy mi mit is értsünk, az „all Mankind every where” kifejezésen.38 Harmadszor, 
ha az előbbi még mindig nem elégséges annak belátásához, hogy Locke a szigorú 
univerzalitás értelmében beszél a consensusról, akkor megemlítem, hogy az 1.3.11.-
ben leszögezi: „[w]hatever practical Principle is innate, cannot but be known to every 
one, to be just and good”. Mint az O.E.D. tanúsítja, de mindenki tudja is, az „every one” 
azt jelenti „minden egyes ember”. Az 1.3.20.-ban az „all Men” kifejezést használja, az 
1.4.21.-ben pedig ismét az „every one” kifejezéssel találkozhatunk. Negyedszer, az 
1.2.5. végén Locke expliciten is megfogalmazza a szigorú univerzalitás tézisét a két 
elméleti elvvel kapcsolatban, amikor azt mondja: „[i]f therefore these two Propositions 
Whatsoever is, is; and, It is impossible for the same thing to be, and not to be, are by 
Nature imprinted, Children cannot be ignorant of them: Infants, and all that have Souls 
must necessarily have them in their Understandings, know the Truth of them, and assent 
to it.” Mi mást jelenthet az „Infants, and all that have Souls must necessarily have them 
in their Understandings, know the Truth of them, and assent to it”, mint szigorú univer-
zalitást? Ötödször, az 1.2.24. elején Locke megállapítja: „[t]o conclude this Argument 
of universal Consent, I agree with these Defenders of innate Principles, That if they are 
innate, they must needs have universal assent. For that a Truth should be innate, and yet 
not assented to, is to me as unintelligible as for a Man to know a Truth, and be ignorant 
of it at the same time.” Ezen a helyen Locke éppen azt mondja ki, hogy az univerzali-
tást szigorú értelemben kell venni, hiszen a velünk született, de nem felismert és nem 
elfogadott igazság, azaz a kivételeket megengedő consensus omnium felfoghatatlan, 
mert ellentmondást foglal magában. Hatodszor, már a természettörvényről írt esszéi-
ben is szigorú univerzalitásként értelmezi a consensus omniumot, hiszen univerzális, 
általános, változatlan, kivétel nélküli, egyhangú consensusról beszél,39 jóllehet épp azt 

37  A következőkben az angol eredeti kifejezéseket vagy mondatokat idézem, mert az angol szöveg a perdöntő.
38  Könyvében Forrai is említi (FORRAI 2005, 36), hogy Locke szerint „[…] nincs egyetlen olyan alapelv sem, amely-

ben »az egész emberiség« egyetértene”, azaz hogy az univerzalitásnak az egész emberiséget magában kel-
lene foglalnia. Ez pedig semmi más, mint a szigorú univerzalitás tézise.

39  Lásd Locke jellemzéseit és saját kifejezéseit az Essays on the Law of Nature-ben (LOCKE 1954, 166 latin erede-
ti, 167 angol fordítás; 176 latin eredeti, 177 angol fordítás). Érdekes látni, hogy Locke még Cicero szabályát is 
expliciten megfogalmazza (LOCKE 1954, 122), igaz, nem az isteneszmével, hanem a moralitás alapjaival kap-
csolatban, amikor azt mondja, hogy „[c]um turpis et honesti aliqua apud omnes homines agnoscatur ratio, nec 
ulla gens sit barbara tam ab omni humanitate remota quae aliquam non habeat virtutis et vitii notitiam, laudis 
et vituperii conscientiam […]”. Locke az Értekezésben az isteneszmére, illetve a moralitásra vonatkozó cicerói 
szabályt éles kritikának veti alá, itt viszont a moralitást illetően még elfogadni látszik egy hasonló törvényt.
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akarja megmutatni itt is, hogy ilyesmi nem létezik. Nem hiszem, hogy Locke olyan kró-
nikus memóriazavarban szenvedett volna, hogy az Értekezés megírásakor már nem 
emlékezett erre, annál is inkább nem hiszem ezt, mert az Értekezésben majdnem szó 
szerint veszi át a consensus és az innátizmus ellen felhozott korábbi ellenpéldáinak és 
ellenérveinek egy részét. Hetedszer, mint jeleztem (ALTRICHTER 2008, 187–188), Locke 
ellenpéldái40 és modus tollens típusú ellenérvei teljesen hatástalanok és teljesen érdek-
telenek lennének, ha a consensus nem szigorú univerzalitást jelentene. Forrai meg-
állapításai tehát hamisak. A szigorú univerzalitás ügye ilyenformán nem csupán apró-
ság, és mondanom sem kell, nyilvánvalóan hamis megállapításokkal Forrainak egyik 
érvemet sem sikerült érvénytelenítenie. 

Negyedszer, Forrai azt mondja (FORRAI 2008, 186), hogy a szükségszerű tudatosság 
és az időbeli egyetemesség tézise – legalább is az általam adott megfogalmazásban – 
nem játszik szerepet Locke érvelésében. Majd hozzáteszi, hogy Locke nagyon jól teszi, 
hogy nem így – azaz nem ezeknek a téziseknek a fényében – érvel, hiszen ha így ten-
ne, akkor felhasználná saját idioszinkrátikus ideafelfogását. Nem fogok elmerülni a 
textuális bizonyítékok felsorolásában, hiszen néhány fontos szövegrészre, bizonyíték-
ra már előző írásomban is rámutattam, s Forrai a szövegszerű bizonyítékokat negligál-
ta. Csak annyit akarok megállapítani, hogy Forrai egy könnyed mozdulattal lesöpörte a 
porondról a Locke-kutatók és Locke-interpretátorok egyik lidércnyomásos nehézségét. 
Mégpedig azt, hogy felhasználta-e Locke az innátizmus bírálata során saját, az Érte-
kezés többi könyvében részletezett álláspontját az ideák, a tudatosság, az emlékezet, 
a tudás, az emberi elme stb. természetéről, vagy pedig nem, azaz az innátizmus bírá-
lata Locke pozitív nézeteitől függetlenül is megállja-e a helyét? Azok a Locke-kutatók, 
akik a diszjunkció első tagját fogadják el, durva cirkularitással vádolják meg Locke-
ot, akik viszont a második tagját fogadják el, felmentik Locke-ot a cirkularitás vádja 
alól, s amellett érvelnek, hogy az innátizmus kritikája független vagy függetlenné tehe-
tő Locke pozitív nézeteitől, vagy ahogy néha mondani szokás, Locke empirista prog-
ramjától. Akármi legyen is a „végső” igazság ebben a vitában, nem hiszem, hogy ezt, 
a Locke-interpretációkat végigkísérő – végtelenül nehéz, de lényegbevágó – kérdést 
olyan könnyedén el lehet intézni, ahogy ezt Forrai tette.

Ötödször, és utoljára, az általam elemzett négy tézis a Locke által felvázolt dilem-
ma első ágára, és csakis az első ágára, vonatkozik. Teljesen értelmetlen lenne eze-
ket úgy átgyúrni, hogy egyikük vagy másikuk, például a szigorú univerzalitás vagy a 
szükségszerű tudatosság, vagy az időbeli egyetemesség tézise valamiképpen alkal-
mazható legyen a dilemma másik ágára, azaz a diszpozicionális innátizmusra is, és, 
pace Forrai, semmi értelme nem lenne „kiigazítani” a téziseket azért, hogy könnyeb-
ben felmenthessük Locke-ot például a cirkularitás vagy valamilyen más nyilvánvaló 
abszurditás vádja alól. Elvégre a dilemma első ágában Locke – a négy alapvető tézis-
sel – éppen azt próbálja megvilágítani, hogy milyennek kellene lennie egy filozófiailag 
és logikailag respektálható innátizmusnak, nem pedig azt, hogy milyen is valójában az 

40  Egyáltalán nem világos, hogy Forrai mit is ért azon, hogy Locke „[…] végig szisztematikus kivételekkel operál 
[…]”, s Locke beérhetné annyival, hogy megtiltja a szisztematikus kivételeket. Locke azonban a gyerekek, az 
őrültek, az írástudatlanok mellett milliónyi más ellenpéldát is felhoz. Miért jelentenének szisztematikus kivételt 
az amerindiánok, az egyiptomi szent emberek, a mohamedánok, az antropomorfisták, a kannibálok, az ugyan-
abban az országban élő különféle emberek, a vidékiek, a városiak vagy a gyerekeiket minden skrupulus nélkül 
élve eltemető keresztény mingreliánusok, vagy a nem gyerek, nem őrült, nem írástudatlan sziámiak és kínai-
ak, vagy az ókori ateisták, vagy a gyerekeiket elpusztító ókori görögök és rómaiak stb.? Ha mindezeket szisz-
tematikus kivételnek tekintjük, akkor Locke ellenpéldái az égvilágon semmit sem bizonyítanak, sőt egyszerűen 
nevetségessé válnak, és felsorolásuk pusztán csak időpocsékolásnak és papírpazarlásnak minősíthető.
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innátizmus. Meg kell ismételjem, hogy a dilemma első ágában Locke konstrukcióját, és 
semmi mást, mint Locke konstrukcióját találhatjuk. A dilemma második ágában talál-
hatjuk a diszpozicionális innátizmus történetileg többé-kevésbé hitelesíthető változa-
tait. A dilemma két ágát azonban nem lehet és nem is szabad összemosni.

XIX.

Befejezésül csak annyit akarok mondani, hogy – mint látható – elég komoly nézetelté-
rés van Forrai és köztem az innátizmus kérdésében, de minden kritikám ellenére fenn-
tartom azt az álláspontomat, hogy könyvének megjelenése nagyon fontos mérföldköve 
lett a hazai filozófiai életnek. A könyv mindannyiunkat arra késztet, hogy újragondoljuk 
Locke filozófiájának és egyben az egész korai modern filozófiának – hagyományos, 
revizionista vagy akármilyen – interpretációját, állást foglaljunk Forrai értelmezésével, 
valamint érveivel kapcsolatban, és folytassuk vitáinkat a további lényegbevágó kérdé-
sekről. Végül, mint Faragó-Szabó István is megállapítja (FARAGÓ-SZABÓ 2008, 129), a 
könyvnek sikerült a hazai filozófiai életben precedens nélküli dolgot előidéznie, neve-
zetesen, sikerült elindítania az alantas politikai és ideológiai acsarkodásoktól mentes, 
érdemi szakmai vitát a filozófiatörténet és egyben a filozófia nagy kérdéseiről. Forrai 
már ezzel is kitörölhetetlenül beírta nevét a hazai filozófia történetébe.
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Forrai Gábor

Válasz Faragó-Szabó Istvánnak

Nagyon hálás vagyok Faragó-Szabó Istvánnak a könyvemről írott részletes bírálatáért. 
Sajnos azonban ezzel olyan helyzetbe hoz, mint annak idején Locke Stillingfleetet. Miu-
tán Stillingfleet bírálatára Locke egy kilencvenoldalas könyvben válaszolt, s a viszont-
válaszra ismét ugyanilyen terjedelemben felelt, a jó püspök panaszkodni kezdett, hogy 
nem győzi. Locke erre föl harmadjára kétszázhetven oldalt írt, s ezzel vége is lett a 
vitának. Nekem nem a terjedelem, hanem az ellenvetések száma okoz gondot. A bírá-
latban huszonhét fontosabb kifogást számoltam össze, melyekre okvetlenül válaszol-
nom kellene. Emellett a bírálat számos olyan megállapítást is tartalmaz, amelyek nem 
tekinthetők ellenvetésnek, de amelyekkel nem értek egyet. Ezért, mivel udvariatlanság 
volna még tovább halogatni a választ, nem fogok mindenre válaszolni.

1. LOCKE IDEÁI

Hogyan értsük Locke ideáit, mentális tárgyakként vagy intencionális tartalmakként? 
Az első felfogás szerint, ha a vacsorára gondolok, akkor gondolatom közvetlen tár-
gya egy mentális tárgy, mely különbözik magától az elgondolás aktusától, s a tényle-
ges vacsora gondolatomnak csupán közvetett tárgya. A második felfogás szerint nincs 
ilyen mentális tárgy, gondolatom egyetlen tárgya maga a tényleges esemény. Amikor 
azonban a vacsorára gondolok, az illető eseményt egy bizonyos módon gondolom el, 
jelesül vacsoraként, nem pedig az aznapi egyetlen étkezésemként vagy drága mulat-
ságként. Nem arról van szó, hogy a számos lehetséges mentális tárgy közül – vacsora-
mint-mentális tárgy, aznapi-egyetlen-étkezésem-mint-mentális tágy, drága-mulatság-
mint-mentális tárgy – az egyikkel foglalatoskodom, hanem arról, hogy egy eseményt, 
melyre sokféleképpen gondolhatok, éppen egy bizonyos módon gondolok el. Az ilyen 
elgondolási módokat szokás intencionális tartalmaknak nevezni. Én úgy gondolom, 
Locke ideáit inkább intencionális tartalmakként, semmint mentális tárgyakként kell érte-
nünk, míg Faragó-Szabó a másik értelmezés mellett száll síkra.

Azzal kezdem, hogy azt az álláspontot, melyet Locke-nak tulajdonítok, Faragó-Sza-
bó néhol kicsit félreérti. 

„De hogyan tudunk akkor számot adni arról, hogy az a vacsora, amitől másnap 
émelygek és az a vacsora, ahol a partnerem harmonikusnak találta a terítéket, 
ugyanaz a vacsora? […] Minden intencionális tartalom más módon jeleníti meg 
tárgyát. Mi köti össze őket? A vacsora maga (A) nem szolgálhat kritériumként, ugyanis 
Forrai leszögezi: a vacsora különféle elgondolási módjaiban megjelenő intencionális 
tárgyak és a nem-intencionális tárgyak közti viszony kérdését bolygatni értelmetlen 
(98). Persze jó oka van arra, hogy ezen a ponton elvágja a kérdezősködés fonalát. 
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Ha nem tenné, hasonló nehézségekkel kellene megbirkóznia, mint az IMMT- [= idea 
mint mentális tárgy] értelmezésnek” (114).1

A kérdésre pontosan az a válaszom, ami Faragó-Szabó szerint nem lehet, jelesül, hogy 
a két gondolatnak – partnerem gondolatának és saját gondolatomnak – ugyanaz a tár-
gya, ahol is e tárgy teljesen hétköznapi tárgy, nem pedig valamilyen mentális tárgy. 

Azon, amit Faragó-Szabó úgy fejez, ki, hogy az „intencionális tárgyak és a nemin-
tencionális tárgyak közti viszony kérdését bolygatni értelmetlen”, egyszerűen azt értem, 
hogy az intencionális tárgyakat nem úgy kell elgondolnunk, mint a létezők sajátos fajtá-
ját. Azt a felfogást utasítom el, hogy a tárgyaknak két fajtája lenne, intencionális és nem-
intencionális. Intencionális tárgyaknak egyszerűen azokat a teljesen hétköznapi tárgyakat 
nevezem, amelyekre történetesen valaki gondol. Vegyünk két pingvint. Az egyik állatker-
tünk lakója, és a lányom éppen rá gondol. A másik vígan úszkál a sarkvidéken, és soha 
senki nem gondol rá. Az első pingvin lányom gondolatának intencionális tárgya, a másik 
nem intencionális tárgya egyetlen gondolatnak sem. Együtt jár-e ez a különbség vala-
milyen más, fontos különbséggel? Nem. Az, hogy az első pingvin egy gondolat intenci-
onális tárgya, nem avatja ezt valamilyen sajátos, a második pingvintől különböző fajtájú 
entitássá, mentális entitássá pedig különösen nem. Ezért ez a felfogás nem vezet ugyan-
olyan nehézségekhez, mint az ideák mentális tárgyként való értelmezése.

Faragó-Szabót, sejtésem szerint, az téveszti meg, hogy egy helyen azt írom, az 
intencionális tartalom tartalmazza az intencionális tárgyat. Talán így okoskodik: ha 
az intencionális tartalom az elmében van, az intencionális tartalom pedig tartalmaz-
za az intencionális tárgyat, és ami az elmében van, mentális, akkor az intencionális 
tárgy mentális tárgy, s ekkor rögtön felmerülnek az ideákat mentális tárgynak tekintő 
értelmezéssel kapcsolatos kérdések. De a „tartalmazás” szó itt nem olyan értelemben 
szerepel, amely támogatná ezt a következtetést. Csupán arról van szó, hogy nem jel-
lemezhetem egy gondolat tartalmát anélkül, hogy említést ne tegyek a tárgyról, amely-
re vonatkozik. Azt mondom, a vacsorára gondolok. Ezzel egyszerre adom meg, hogy 
mire gondolok, és hogy hogyan gondolok rá. A mire (az intencionális tárgy) és a hogyan 
(az intencionális tartalom) megkülönböztetése csak akkor érhető tetten, ha felfigye-
lünk arra, hogy ugyanarra a dologra másként is gondolhatok, pl. aznapi egyetlen étke-
zésemként vagy drága mulatságként.2

Szintén félreértésen alapul a reflexiós ideákon alapuló ellenvetés. A reflexiós ide-
ák, vagyis az elmének a saját műveletére vonatkozó ideái, Locke szerint későbbiek 
az érzéki ideáknál. Gondolatainkra csak azután gondolhatunk, hogy már gondoltunk 
valamit. Faragó-Szabó szerint azonban a reflexiós ideák nem lehetnek intencionális 
tartalmak, mert „az intencionalista értelmezés a tartalom és a tárgy elválaszthatatlan 
egységét hirdeti” (114). Ezen feltehetően azt érti, hogy amennyiben jelen van egy inten-
cionális tárgy, akkor jelen kell lennie valamilyen megfelelő intencionális tartalomnak is. 
Ebben az esetben az ellenvetése vélhetően a következő. Reflexiós ideáinknak men-

 1  A hivatkozás nélküli oldalszámok Faragó-Szabó írására vonatkoznak, FARAGÓ-SZABÓ István 2008. Locke-ról – 
némileg másképp. Világosság 49, 11–12, 103–130. A tőle vett idézetekben szereplő oldalszámok saját könyvem-
re utalnak, FORRAI Gábor 2005. A jelek tana: Locke ismeretelmélete és metafizikája. Budapest: L’Harmattan.

 2  A folytatásban Faragó-Szabó megpendíti, hogy az általa feltett kérdésre – mi a közös partnerem gondolatában és 
saját gondolatomban – a mentális tárgyként értelmezett idea segítségével tudunk leginkább felelni. Ezt nem iga-
zán értem. Ha a két gondolatot így jellemezzük, hogy „a vacsora, amelytől émelygek”, illetve „a vacsora, amelyen 
harmonikus volt a teríték”, akkor a két gondolatban kétségkívül van valami közös, jelesül a vacsora ideája. Ahhoz 
azonban, hogy valaki ezt megállapítsa, nem kell elköteleznie magát amellett, hogy az idea mentális tárgy. 

Forrai Gábor � Válasz Faragó-Szabó Istvánnak
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tális műveleteink az intencionális tárgyai. De mentális műveleteket már azelőtt vég-
zünk, hogy ideáink lennének róluk. Ha a reflexiós ideák is intencionális tartalmak vol-
nának, akkor léteznének intencionális tárgyak intencionális tartalmak nélkül, márpedig 
az általam javasolt „elválaszthatatlan egység” miatt ez lehetetlen. Vagyis az intencio-
nális értelmezés és amit Locke ír, együtt ellentmondáshoz vezet.3

Amit itt Faragó-Szabó elválaszthatatlan egységnek titulál, az a következő. Ha valami-
re gondolunk, azaz ha van valamilyen intencionális tárgyunk, akkor valamilyen módon 
gondolunk rá. Ha a vacsorára gondolok, akkor vacsoraként gondolok rá vagy drá-
ga mulatságként gondolok rá stb. Nem tudok valamire úgy gondolni, hogy ne valami-
ként gondoljam el. Vagyis nincs intencionális tárgy intencionális tartalom nélkül. Ebből 
azonban nem adódik semmilyen nehézség a reflexiós ideák esetében. Vegyük azt az 
időszakot, amikor még nincsenek reflexiós ideáim. Észlelek, akarok, megkülönbözte-
tek, elvonatkoztatok, de ezekről a műveletekről még nincsenek gondolataim. De mivel 
egyáltalán nem gondolok arra, hogy észlelek vagy akarok, észleléseim és akarásaim 
ebben az időszakban nem intencionális tárgyak. Intencionális tárgyak csak akkor lesz-
nek, ha gondolni kezdünk rájuk. 

Az intencionális tartalom értelmezés mellett négy érvet fogalmazok meg. Faragó-
Szabó háromra reflektál. Az első azon alapul, hogy Locke nem sok energiát fordít az 
ideák mibenlétének és ontológiai státuszának tisztázására, hanem végig úgy tesz, mint-
ha teljesen nyilvánvaló lenne, miről is beszél. Ez, állítom, jobban megérthető az általam 
javasolt értelmezés alapján. Faragó-Szabó szerint nincs így, mivel Locke sok kortár-
sa kezel nyilvánvalóként olyan dolgokat, amelyek cseppet sem nyilvánvalók; ráadásul 
az a felfogás, melyet Locke-nak tulajdonítok, semmivel sem inkább kézenfekvő, mint 
amelyet a rivális értelmezés tulajdonít neki. Mit mondjak? Faragó-Szabónak igaza van, 
ez egy rossz érv, visszavonom. De hogy futásom kevésbé legyen szégyenletes, vala-
mit hozzá kell tennem. Annak bemutatása, hogy Locke milyen nagyvonalúan kezeli az 
idea fogalmát, nemcsak azt a célt szolgálja, hogy megalapozzam saját értelmezése-
met, hanem azt is, hogy kételyeket ébresszek Locke azon fordulataival kapcsolatban, 
melyeket a mentális tárgy értelmezés mellett fel szokás hozni. Az olyan megfogalma-
zások, hogy az ideák az észlelés közvetlen tárgyai, a legtöbb kortárs szerzőnél elő-
fordulnak, olyanoknál is, akik nem tekintik az ideát mentális tárgynak. Ezért az ilyen 
megfogalmazásokat nem árt némi óvatossággal kezelni.

Második érvem Locke azon tanításán alapul, melyet Locke az elsődleges és másodla-
gos minőségek ideáival kapcsolatban állít, jelesül, hogy az elsődleges minőségek ideái 
hasonmások, míg a másodlagos minőségek ideái nem azok. Ha az ideákat mentális tár-
gyakként értelmezzük, írom, a hasonlósági tézis teljesen abszurd. Ebben az olvasatban 
a hasonlóság úgy értendő, mint a valóságos tárgyak és a mentális tárgyak tulajdonságai 
közötti egyezés. A másodlagos minőségek ideái azért nem hasonmások, mert színük, 
illatuk, ízük csak az ideáknak van, a valóságos dolgoknak nincs. Az elsődleges minősé-
gek ideái pedig azért hasonmások, mert nemcsak az ideáknak van méretük, alakjuk és 
mozgásuk, hanem a valóságos dolgoknak is. De hát hogyan lehetne egy mentális tárgy-
nak mérete, alakja, mozgása stb.? Ezek olyan tulajdonságok, melyekkel a fizikai tárgyak 
rendelkeznek, s azt állítani, hogy a mentális tárgyaknak is vannak ilyen tulajdonságaik, 

 3  Ugyanilyen alapon ellentmondásra vezetne az is, hogy a dinoszauruszok már az ember megjelenése előtt kihal-
tak. Gondolunk dinoszauruszokra, ezért a dinoszauruszok intencionális tárgyak. De intencionális tárgyak nem 
létezhetnek intencionális tartalmak nélkül. Tehát emberek már akkor is éltek, hiszen intencionális tartalommal 
az emberi gondolatok rendelkeznek.
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durva kategóriahiba, olyan, mintha a középosztály elektromos töltéséről vagy a szere-
lem tömegéről beszélnénk. Ha az ideákon intencionális tartalmat értünk, állítom, nincs 
ilyen nehézség. Az intencionális tartalom az a mód, ahogy valamit elgondolunk. Az, hogy 
a másodlagos minőségek ideái nem hasonmások, azt jelenti, hogy a dolgok valójában 
nem olyanok, amilyennek elgondoljuk őket. Mondjuk egy könyvet pirosnak látok. Ami a 
piros ideájának a dologban megfelel, az nem egy szín, hanem elsődleges minőségek 
valamilyen kombinációja: a könyv atomjai ilyen és ilyen mérettel, alakkal, mozgással bír-
nak, így és így vannak elrendezve. Az elsődleges minőségek ideái hasonmások, mert 
amikor a könyvet ilyen és ilyen alakúnak látom, az alakideának a dolog alakja felel meg, 
nem pedig valami más, mondjuk a töltése vagy az entrópiája. 

Faragó a bírálatot így kezdi: „A hasonlósági tézis kemény dió. Aki Locke-ot fel akar-
ja menteni a reprezentácionalizmus [így nevezem a mentális tárgy értelmezést] vádja 
alól, meg kell mutatnia, hogy nem fogadja el a tézist” (110). Ha tényleg így lenne, akkor 
nyilván reménytelen helyzetben lennék, mert hát Locke elfogadja, hogy az elsődleges 
minőségek hasonmások. De miért lenne így? 

Faragó-Szabó nem indokolja meg, hanem leszögezi, hogy két dolgot csak akkor 
tekinthetünk hasonlónak, ha mindkettőhöz hozzáférünk. Márpedig Locke-nál csak az 
ideákat ismerjük közvetlenül, ezért Locke nem is állíthatná fel a tézist. Én azonban, 
folytatja Faragó-Szabó, megkísérlem Locke-ot azzal megmenteni, hogy azt állítom, 
nemcsak tárgyak hasonlíthatnak egymáshoz, hanem tulajdonságok is. Márpedig ezzel 
nem lehet Locke-ot megmenteni (111).

Csakhogy én nem is erre teszek kísérletet, mert nem fogadom el, hogy két dolgot csak 
akkor tekinthetünk hasonlónak, ha mindkettőhöz hozzáférünk. A hasonlóság ugyanis, 
hadd fogalmazzak most némileg egyszerűbben, Locke-nál azt jelenti, hogy az ideák 
okainak leírásához ugyanazon fogalmakra van szükség, mint maguknak az ideáknak a 
leírásához. Alakideáinkat alakok okozzák, színideáinkat nem színek okozzák. Ha pedig 
a hasonlóságot így értjük, a hasonlósági tézis felállításához nem kell közvetlenül hoz-
záférnünk ideáink okaihoz. Locke-nak azt kell megmutatnia, hogy a dolgok viselkedé-
sének magyarázata során elég az elsődleges minőségekre hivatkoznunk, de nem kell 
hivatkoznunk színekre, szagokra és ízekre mint az elsődleges minőségektől független, 
önálló minőségekre. És Locke érveit az elsődleges és másodlagos minőségek megkü-
lönböztetése mellett pontosan ilyen módon értelmezem. (Erre még visszatérek.)

Annak a gondolatnak, hogy nemcsak a tárgyak hasonlíthatnak, hanem a tulajdonsá-
gok is, egészen más szerepet szánok. Az ideák mentális tárgy mivolta mellett ugyanis 
lehet olyan módon érvelni, hogy csak tárgyak hasonlíthatnak, s ennélfogva az ideák-
nak tárgyaknak kell lenniük. Ezt az érvet cáfolom azzal, hogy a tulajdonságok is hason-
líthatnak. Ez utóbbit Faragó-Szabó is triviálisan igaznak tekinti.

Következő lépésben szememre veti, hogy egy lábjegyzetben gondolom elintézhe-
tőnek az Értekezés egy fontos szakaszát, ahol is Locke azt állítja, hogy tudásunk csak 
annyiban valóságos, amennyiben ideáink megfelelnek a dolgok valóságosságának. 
E megfelelés kritériuma szerinte aligha lehet más, mint a hasonlóság (111−112). A vád 
igazságtalan, hiszen az adott lábjegyzetben könyvem egyik szakaszához irányítom az 
olvasót, ahol a valóságosság fogalmát négy oldalon át elemzem.4 A hasonlóság pedig 

 4  FORRAI 2005, 2.2. Most nem ismétlem el, amit a valóságosság kapcsán írtam. Elég annyi, hogy ezt nagyon 
fontos fogalomnak tartom. A Locke ismeretelméleti programját áttekintő 2. fejezetben nagyon nagy hangsúlyt 
fektetek rá, sőt könyvem első bekezdésében le is írom, hogy éppen a valóságosságról és az adekvátságról 
szóló passzusok miatt kezdtem el először gyanakodni, hogy saját korábbi, sztereotip Locke-felfogásommal 
valami nagyon nincs rendben.
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biztosan nem lehet a valóságosság kritériuma, hiszen a másodlagos minőségek ide-
ái nem hasonmások, ellenben az összes egyszerű idea valóságos. Sőt Locke részle-
tesen elmagyarázza, hogy az egyszerű ideák annak ellenére valóságosak, hogy nem 
mindegyikük hasonmás. (Pl. II.30.2.5) 

Végezetül Faragó-Szabó rátér az érvemre, s elismeri, hogy valóban abszurditás azt 
állítani, hogy az ideáknak méretük vagy alakjuk lehetne. „De hát – írja – mikor óvott 
meg egy filozófust az, hogy elképzeléséből abszurditás következik, attól, hogy ragasz-
kodjon hozzá” (112). Faragó-Szabó vélhetően nem amellett kampányol, hogy avassuk 
értelmezési elvvé a rosszindulat elvét, miszerint prima facie előnyben részesítendők 
az olyan értelmezések, amelyek a szerzőknek abszurditást tulajdonítanak. Arra gon-
dol, hogy tudomásul kell vennünk, hogy Locke ezen a ponton súlyosan melléfogott, 
mert az általam javasolt értelmezés nem tudja megmagyarázni, hogy Locke-nak miért 
„lenne szüksége” a hasonlósági tézisre (112). 

Nos, én nem fogalmaznék úgy, hogy Locke-nak „szüksége van” a hasonlósági 
tézisre. Korpuszkuláris szimpátiái miatt különbséget tesz a részecskék alapvető tulaj-
donságai között, melyekre magyarázatainkban hivatkozhatunk, s azon tulajdonságok 
között, amelyeket ezen alapvető tulajdonságok révén magyaráznunk kell. Ennek az 
artikulálására szolgál az elsődleges és másodlagos minőségek közötti megkülön-
böztetés, melyet részben, de nem kizárólag, a hasonlóság fogalma révén értelmez. 
A kérdés szerintem inkább az, hogy miért éppen erre a fogalomra apellál. Ezt a kér-
dést megválaszolom, de most inkább nem ismétlem el. Ami itt fontos, az az, hogy a 
megkülönböztetés és a hasonlóság fogalma egyáltalán nem ideafelfogásából fakad, 
s nem is annak révén magyarázandó.

Faragó-Szabó viszont feltehetően úgy gondolja, hogy a hasonlósági tézis csak az 
ideák mentális tárgyakként való felfogásával értelmezhető, ezért is kezdi bírálatát azzal, 
hogy meg kellene mutatnom, hogy a hasonlósági tézist Locke nem fogadja el. Beval-
lom, nem értem, hogy az ideák mentális tárgyakként való felfogása révén megmagya-
rázhatjuk, hogy Locke-nak „miért volt szüksége” a hasonlósági tézisre. Ha valaki azt 
gondolja, hogy az ideák mentális tárgyak, semmit nem kell mondani a valóságos tár-
gyakhoz való hasonlóságukról. Példaként tekinthetjük az érzetadat-elmélet XX. századi 
híveit, akik nem szólnak a hasonlóságról. Fogadjuk el azonban, hogy Locke-nak sem-
mi más nem jutott eszébe. Tegyünk ehhez hozzá még két dolgot, melyet maga Fara-
gó-Szabó állít. Egyrészt azt, hogy Locke a tézist valójában nem is állíthatná fel, hiszen 
az ideákat nem tudjuk összehasonlítani magukkal a dolgokkal, másrészt azt, hogy az 
ideáknak abszurd elsődleges minőségeket tulajdonítani. Ha ezt így összeolvassuk, a 
következőt kapjuk: mivel Locke az ideákat mentális tárgyaknak gondolta, szüksége 
volt a hasonlósági tézisre, melyet nem állíthatott fel, s amely más okból is abszurd. Én 
nem gondolnám, hogy Locke filozófiája ennyire egzotikus volna.

Az ideák intencionális tartalmakként való értelmezése melletti harmadik érvem az, 
hogy érthetővé teszi, Locke miért gondolja, hogy az invertált spektrum esetek nem 
eredményeznek félreértéseket. Locke szerint szavaink „elsődleges és közvetlen jelen-
tésükben” (III.2.2.) a beszélő saját ideáit jelölik. Vegyünk egy invertált spektrum esetet, 
amikor valakinek a gólyahír által felkeltett színideája kvalitatíve megegyezik másvala-
kinek azon színideájával, melyet az illetőben az ibolya kelt, és megfordítva. Amennyi-
ben az idea mentális tárgy, akkor a két beszélő más-más mentális tárgyat kapcsol a 

 5  Locke művére – LOCKE, John 2003. Értekezés az emberi értelemről. Ford.: Vassányi Miklós és Csordás Dávid. 
Budapest: Osiris – a szokásos módon, a könyv, a fejezet és a bekezdés számával hivatkozom.
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„sárga” és a „kék” szavakhoz, ennélfogva szavaik jelentése különbözik, következés-
képp félreértik egymást, s Locke ezt sehogy sem tudja kimagyarázni, hiába próbálko-
zik. Az általam javasolt értelmezésben kettejük intencionális tartalmai valóban külön-
böznek, de e különböző intencionális tartalmak egyazon intencionális tárgy (a gólyahír 
színe) elgondolási módjai. Kettejük szavai, eltérő intencionális tartalmak közvetítésé-
vel, de ugyanazon tárgyakat jelölik. Bár mások az ideáik, ugyanazokkal a szavakkal 
ugyanazokról a dolgokról beszélnek.

Faragó-Szabóval ezzel kapcsolatban három dologban is különbözik a véleményünk. 
Először abban, hogy hogyan kell Locke „elsődleges és közvetlen jelentés” kifejezését 
érteni. Faragó-Szabó azt állítja, hogy  a szavaknak Locke szerint valójában nincs is más 
jelentésük, mint az elsődleges és közvetlen jelentés, s mivel itt ez különbözik, a két beszé-
lő jelentései különböznek, és pont. Szerintem az „elsődleges és közvetlen jelentés” mel-
lett van másodlagos és közvetett jelentés, s itt ebben van egyezés. Erről majd később. 

Másodszor, önkényesnek találja, hogy az ilyen esetekben a másodlagos és közvetett 
jelentés lenne igazán fontos (113). Locke azt írja, hogy a normális és az invertált spekt-
rumú észlelő pontosan ugyanolyan megkülönböztetéseket tesz a dolgok között, s szava-
ival ugyanazokat a különbségeket jelöli, „ennélfogva teljesen kizárt, hogy ezáltal akár az 
ideák, akár a nevek összekeveredjenek, vagy hogy bármilyen hamisság legyen bármelyi-
kükben” (II.32.15). Vagyis szerinte nincs miért aggódnunk. Ez annyit legalábbis világos-
sá tesz, hogy nem én értelmezem önkényesen Locke-ot, hanem legfeljebb Locke söpri 
szőnyeg alá önkényesen az ideák különbségét. Szerintem azonban igazságtalan lenne 
Locke-ot azzal vádolni, hogy egy mondvacsinált indokkal akar megszabadulni a nehéz-
ségtől. Inkább az ellenkezője igaz: ezzel az esettel illusztrálja egy általános tézisét, jele-
sül, hogy az egyszerű ideáknak – s itt ugye azokról van szó – az a feladata, hogy segít-
ségükkel megkülönböztessük a dolgokban rejlő képességeket. Erre a tézisre alapozza 
azt, hogy az egyszerű ideák mind valóságosak (II.30.2) és mind adekvátak (II.31.2), s 
ez még a másodlagos minőségek ideáira is igaz, amelyek nem hasonmások. Ami szá-
mít, hogy sikeresen reprodukálják a dolgok képességei közti különbségeket, s mivel e fel-
adatukat tökéletesen ellátják, kvalitatív tulajdonságaik mellékesek. Az invertált spektrum 
tárgyalása, mely az ideák igazságáról és hamisságáról szóló fejezetben szerepel, amely 
fejezet részben az előző két fejezet témáit ismétli meg, pontosan ezt hivatott illusztrálni. 
Közelebbről itt arról van szó, hogy az invertált spektrumú személy ideái nem hamisak a 
valóságra nézve, hiszen ugyanazokat a megkülönböztetéseket teszi (II.32.14–16). És 
mivel a normális és az invertált beszélő verbális megkülönböztetései ugyanazon való-
ságos különbségeket tükrözik, a szavak esetében sincs szó hamisságról.

Harmadszor, Faragó-Szabó úgy gondolja, hogy hiába próbálom Locke válaszát véde-
ni, az invertált spektrum eseteknél igenis félreértés van. „Nos, pontosan ez történik, 
amikor azt mondom, hogy a kirakatban dalra kelt nyakkendő lila, s partnerem ezen azt 
érti, hogy szürke. Nem szívesen esnék áldozatul egy ilyen félreértésnek” (113). Nem 
tudom, miféle félreértésre gondol. Tegyük fel, temetésre kell mennem, de nincs feke-
te nyakkendőm. Hitvesem ezt mondja: „Vedd fel a szürkét!”. Én a „szürkén” lilát értek, 
s daloló lila nyakkendőben megyek a temetésre. Egy ilyen félreértésnek én sem szí-
vesen esnék áldozatul. De ez nem invertált spektrum eset! A temetésen kínos daloló 
lila nyakkendőben megjelenni. Nem kínos viszont olyan ideával megjelenni, melyet a 
résztvevők nem a „szürke”, hanem a „lila” szóval társítanak.
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2. ABSZTRAKT IDEÁK

Az absztrakt ideákról szólva Faragó-Szabó elsősorban nem Locke-értelmezésemet 
támadja, hanem azért bírál, mert Locke elképzelését jobbnak tartom Berkeley-énál. 
Mégis azzal kezdeném, hogy egy helyen félreérti Locke-ot. Szembeállítja ugyanis 
Locke „hivatalos” álláspontját, mely „az általános ideák létrehozását egy kihagyások-
kal és közös jegyek begyűjtésével tarkított szerkesztésként jellemzi” (116), egy másik 
passzussal, ahol „a jelentés általánossága nem az ideák sajátos természetében rejlik, 
hanem abban a viszonyban, amely képessé teszi őket más egyedi dolgok képvisele-
tére” (117). E szembeállítás szerintem jogtalan, mert a két passzus egyazon felfogás 
részei. Locke markáns nominalista: szerinte nincsenek univerzálék, sem a valóság-
ban, sem az elmében. Minden, ami létezik, egyedi, s ez alól az ideák sem kivételek. 
Ezért, csakúgy mint Berkeley, úgy véli, hogy egy idea általánossága jelentésében áll, 
abban, hogy számos egyedi dolgot jelöl. Azok az eljárások, amelyekkel általános ideá-
kat gyártunk – kihagyás és közös jegyek begyűjtése –, nem arra szolgálnak, hogy egye-
di ideákból természetüknél fogva általános létezőket, azaz univerzálékat készítsünk. 
Ezekkel az eljárásokkal egyedi ideákból olyan, szintén egyedi ideákat gyártunk, ame-
lyek képesek számos egyedi dolog megjelenítésére. Erre ugyanis nem minden egye-
di idea alkalmas. Ha az olvasó felmegy a Gellért-hegyre, s szemét a Szabadság-szo-
borra szegezi, szert tesz egy ideára. Ez az idea azonban nem fog mást jelölni, mint a 
Szabadság-szobrot. Önmagában nem fogja jelölni sem a szobrokat általában, sem a 
monumentális szobrokat, sem a nőalakot reprezentáló szobrokat, sem a fémből készült 
dolgokat. Valamit csinálni kell vele, hogy általános jelentésre tegyen szert. 

Locke és Berkeley véleménye abban különbözik, hogy mi is az, amit csinálni kell. 
Locke szerint meg kell fosztani azon vonásaitól, amelyek specifikusan a Szabadság-
szoborhoz kötik, s ily módon egy új ideát kell létrehozni. Berkeley szerint nem kell új 
ideát szerkeszteni, hanem elég más dolgokra is alkalmazni. Amikor például azt gon-
dolom, hogy az első szobrokat az ősember készítette, akkor a „szobor” szónak meg-
felelő idea szerepét nyugodtan eljátszhatja a Szabadság-szobor ideája.

Berkeley-val szemben az a kifogásom, hogy nincs általános megoldása arra, hogy az 
általános jelentésben használt egyedi idea ténylegesen mely egyedi dolgokra terjed ki. 
Mire vonatkozik az általános jelentésben használt Szabadság-szobor idea? A szobrokra 
általában? A monumentális szobrokra? A nőalakot ábrázoló szobrokra? A fémből készült 
dolgokra? Mi szabja meg, hogy melyikre? A geometriai ideákkal kapcsolatban Berkeley-
nak meggyőző válasza van. Amikor egy egyedi háromszög idea segítségével bebizonyí-
tok valamit, akkor ennek az egyedi ideának bizonyos vonásait felhasználom, másokat 
nem. A bizonyítás azokra a síkidomokra vonatkozik, amelyek rendelkeznek azon voná-
sokkal, melyeket a bizonyítás során felhasználok. A Pitagorasz-tétel bizonyítása során pél-
dául felhasználom, hogy a háromszög, amelyen a bizonyítást elvégzem, derékszögű, de 
nem használom fel azt, hogy történetesen egyenlő szárú. Ezért a bizonyítás a derékszö-
gű háromszögekre terjed ki, nem az egyenlő szárú derékszögű háromszögekre, s nem is 
az összes háromszögre. A bizonyítás tehát mintegy összeválogatja az egyedi idea bizo-
nyos vonásait, s a vonások ezen együttese jelöli ki, hogy mire is terjed a bizonyítás, hogy 
az általános jelentésben használt egyedi idea mely dolgokra is vonatkozik. 

Csakhogy az egyéb esetekre ez a megoldás nem általánosítható. Mondjuk, a Sza-
badság-szobor ideája révén gondolom el, hogy az első szobrokat az ősember készí-
tette. De min múlik, hogy éppen ezt gondolom el ezzel az egyedi ideával, s nem azt, 
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hogy az első monumentális szobrokat, az első nőalakot ábrázoló szobrokat, az első 
fémből készült dolgokat stb.? A szemléletesség kedvéért tegyük fel, hogy Berkeley-nál 
az általános gondolatok alakja a következő: „az első ilyeneket [a Szabadság-szobor] 
az ősember készítette”. Ennek csak akkor valamelyest meghatározott a jelentése, ha 
valahogy rögzítve van, hogy mi közös a Szabadság-szoborban és a többi dologban, 
melyeket a Szabadság-szobor ideája révén elgondolok. 

Faragó-Szabó azzal hárítja el az ellenvetést, hogy Berkeley szerint ahhoz, hogy 
valami általánosat fejezzek ki, nincs szükségem általános ideára, elég kritériumokat 
alkalmaznom. Ez azonban nem válasz a nehézségre, mert a kérdés éppen az, hogy 
honnan jönnek a kritériumok. A geometriai példák esetében ez érthető, a Szabadság-
szobor esetében nem. Locke válasza az, hogy miután elég egyedi dolgot látok, felfigye-
lek a hasonlóságokra és a különbözőségekre, s ezek alapján szerkesztek egy kritéri-
umrendszert, s az ilyen kritériumrendszert nevezi absztrakt ideának. Úgy gondolom, 
ha absztrakt ideán kritériumrendszert értünk, nem úszhatjuk meg absztrakt ideák nél-
kül. A geometriai eset azért speciális, mert ott a kritériumrendszer nincs előzetesen 
expliciten rögzítve, hanem impliciten adott a bizonyítási eljárásban.6 

Természetesen azzal, hogy Locke felfogását jobbnak tartom Berkeley-énál, nem 
kívánom azt sugallni, hogy ez a felfogás képviselhető. Az egyik súlyos problémára 
éppen Berkeley hívta fel a figyelmet. 

3. A SZAVAK JELENTÉSE

Locke-nak a nyelvről való gondolatait sokan úgy foglalják össze, hogy a szavak a 
beszélő saját ideáit jelentik, majd rögtön meg is cáfolják, mondván, hogy mivel min-
denki csak saját ideáihoz fér hozzá, a jelentés szükségképpen privát, és a megértés 
lehetetlen. Én amellett érvelek, hogy ez félreértés, s nem vet számot Locke intenciói-
val. Érvelésem fontosabb elemei a következők. 

Egy, Locke nem törekszik egy jelentéselmélet megalkotására abban az értelemben, 
ahogy Frege, Russell, a fiatal Wittgenstein, Carnap, Grice stb. egy jelentéselmélet megal-
kotására törekedett. A célja az volt, hogy eszközt adjon a félreértések és a dolgok termé-
szetéhez nem igazodó beszéd kiküszöbölésére. Valójában nem is alkotott önálló elméle-
tet, hanem csak a klasszikus arisztotelészi elméletet igazította hozzá saját ideatanához. 
Arisztotelésznél fogalmaink a dolgok természetes jelei, a szavak pedig a fogalmak kon-
vencionális jelei.7 Locke is így gondolja, csak „fogalom” helyett „ideát” mond.

Kettő, bár a szavak „elsődleges és közvetlen jelentésükben” a beszélő saját ideá-
it jelölik – mondja Locke –, az emberek feltételezik, hogy utalnak a mások ideáira és a 
dolgokra is. Úgy gondolom, e feltételezéseket Locke nem elvi alapon kifogásolja, nem 
filozófiai tévedésnek tartja ezeket. A problémát abban látja, hogy az emberek túlságo-
san is könnyedén veszik adottnak, hogy e feltételezések minden egyes esetben telje-

 6  Faragó-Szabó szerint ezt a nézetet nem tulajdoníthatom Locke-nak, mert az ő ideái epizódok, nem diszpozíci-
ók. Nem is tulajdonítom Locke-nak, mert éppenséggel amellett érvelek Ayersszel szemben, hogy Locke meg-
oldása különbözik Berkeley-étól. De nyugodtan tulajdoníthatnám, ti. az „implicit” itt egyszerűen az „explicit” 
ellentéte,  s nem vonja maga után, hogy itt valamilyen tartós, hosszú ideig létező dologról van szó.

 7  Ennek Faragó-Szabó talán azért nem szentel figyelmet, mert ezt könyvem legelején írom (FORRAI 2005, 16), nem 
a nyelvvel kapcsolatos fejezetben. Amúgy a könyv részben azért viseli A jelek tana címet, mert úgy gondoltam, 
ez nagyon frappánsan fejezi ki Locke ambivalens viszonyát Arisztotelészhez. Ez egyfelől egy arisztoteliánus 
fordulat, másfelől nagyon is antiarisztoteliánus, mert Locke ideái pusztán jelek, és nincs a dolgokkal azonos 
formájuk, mint Arisztotelész fogalmainak.
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sülnek. Márpedig nem ez a helyzet: a szavak eredendő tökéletlensége és saját hibáink 
okán sokszor nem értjük meg egymást, s beszédünk nem igazodik a dolgok termé-
szetéhez. A III. könyv arról szól, hogy milyen forrásai vannak ezeknek a hibáknak, és 
hogyan lehet orvosolni őket. Locke célja az, hogy módszereket javasoljon, amelyek 
révén biztosíthatjuk e feltételezések teljesülését. Ha úgy gondolta volna, a szavak csak 
a beszélő saját ideáit jelölik, és mást nem, miért írta volna meg ezt a könyvet? 

E kettő közül Faragó-Szabó csak a másodikról mond valamit, jelesül, hogy hiába ír 
olyan sokat Locke a félreértések kiküszöböléséről, a lényeg igazából az elején van, 
mert Locke könyveit azonos elv szerint szerkeszti, előbb jön a lényeg, aztán a variáci-
ók (117–118). Ez egyrészt nem cáfolja az érvet, másrészt nem is igaz. Az I. könyvben 
valóban Locke már az első fejezetben felvonultatja a leglényegesebb megfontolásokat. 
Nem igaz viszont sem a II., sem a IV. könyvre. A II. könyvben az első fejezetben sík-
ra száll az empirizmus mellett, de hát a könyv késői részeiben abszolút fontos témák 
következnek, melyek még csak anticipálva sincsenek a fejezet elején: elsődleges és 
másodlagos minőségek, az összetett ideák készítése és annak különböző típusai, sze-
mélyes azonosság, ideáink világossága, elkülönítettsége, valóságossága, adekvátsá-
ga. A IV. könyvben ugyanez a helyzet. Olyan abszolút fontos témák, mint az igazság 
mibenléte, az általános tudás lehetősége, a semmitmondó ítéletek, Isten létezésének 
bizonyítása, a becslés és a tudás megkülönböztetése, csak később következnek.

Faragó-Szabó, saját bevallása szerint, nem volt képes kideríteni, hogy miben is állí-
tok mást, mint a hagyományos értelmezés. Úgy gondolja, hogy ha megkapirgáljuk, 
Locke az én értelmezésemben is a privát nyelv híve. Azt írom ugyanis, hogy mivel az 
egyszerű ideák a dolgok puszta okozatai, neveik pedig az ideák jelei, e nevek eseté-
ben könnyen ellenőrizhetjük, hogy ugyanazt az ideát társítjuk-e hozzájuk. A megfelelő 
minőség automatikusan kiváltja az egyszerű ideát. Ha ketten ugyanazt a tárgyat néz-
zük, ugyanazon egyszerű ideáink lesznek. Ezért, ha a tárgy leírására ugyanazokat a 
szavakat használjuk, az azonos szavakhoz azonos ideákat társítunk. Faragó-Szabó 
szerint ez az eljárás kudarcra van ítélve, mert Locke is elismeri, hogy az automatiz-
mus nem működik kifogástalanul. Ezt egy idézettel támasztja alá (118). Lássuk, mit ír 
Locke. Kurziválással jelzem, amit Faragó-Szabó a főszövegben idéz.

„Semmi sem lehet bizonyosabb annál, mint hogy azon idea, melyet egy külső tárgyról 
befogadunk, az elménkben van; ez intuitív tudás. Ellenben hogy van-e valami több is, 
mint csupán ez az idea az elménkben; s ezen idea alapján vajon következtethetünk-e 
bármely, rajtunk kívül lévő dolog létezésére, ami megfelel ennek az ideának, nos, ez az, 
amit egyesek szerint megkérdőjelezhetünk, minthogy az emberek elméjében lehetnek 
ilyetén ideák, amidőn pedig semmi efféle dolog nem létezik, semmi effajta tárgy nem 
gyakorol hatást az érzékeikre. Mindazonáltal itt, úgy gondolom, mégiscsak van egy 
bizonyítékunk, mely minden kétséget kizár; mert bárkinek fölvethetem a kérdést, hogy 
őbenne nem tudatosul-e leküzdhetetlenül egy másféle észlelés, amidőn nappal tekint föl 
a Napra, illetőleg amikor éjjel gondol reá; amidőn valóságosan megízleli a citvármagot, 
vagy megszagol egy rózsát, illetve csupán gondol arra az ízre vagy illatra? Éppoly 
egyszerűen megleljük a különbséget, mely egy, az elménkben a saját emlékezetünk 
által fölelevenített, s egy másik, az elménkbe érzékeink útján épp megérkező idea 
között fennáll, ahogyan két tetszőleges, elkülönített idea között is” (IV.2.14).
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Locke majdhogynem az ellenkezőjét mondja, mint amit Faragó-Szabó kiolvas: igenis 
meg tudjuk különböztetni azokat az eseteket, amelyekben ideánknak megfelel vala-
mi, azoktól az esetektől, amelyekben nem. Az adott bekezdés egyébként „Az egyedi 
létezés érzéki tudása” címet viseli, s ez az első hely, ahol Locke amellett érvel, hogy az 
érzéki tudás valóban tudás.8 Továbbá, az automatizmus szerintem csak az egyszerű 
ideák esetében működik, az érzéki tudás azonban egyedi dolgok létezésére vonatko-
zik, a dolgokról való ideáink pedig szubsztanciaideák, nem egyszerű ideák. 

Faragó-Szabó szerint valójában azt javaslom, „cseréljük le az „azonos jelentés” 
szókapcsolatot „azonos jelölet”-re” (119). Nem. Éppen azt javaslom, hogy ne tekint-
sük Locke felfogását egy modern értelemben vett jelentéselméletnek. Sőt, a szavak-
ról szóló fejezet vége felé Kripke és Putnam kapcsán amellett is érvelek, hogy a jelölet, 
avagy referencia fogalmának nincs helye Locke felfogásában (148–149).9

Ezek után Faragó-Szabó elmagyarázza, hogy Locke azért gondolja, hogy a sza-
vak elsődleges és közvetlen jelentésükben ideáinkat jelölik, mert a szavak és az ideák 
kapcsolata önkényes (119). Ebben teljesen igaza van, én is említem, bár nem helye-
zek rá nagy hangsúlyt. De miért következne az önkényességből privátnyelvfelfogás? 
Ennek alátámasztására Locke-ot idézi. Én is ezt teszem, s megint kurziválással jel-
zem, mi az, amit Faragó-Szabó idéz.

„És minden egyes embernek olyannyira csorbíthatatlan a szabadsága, hogy a szavakkal 
a tetszése szerinti ideákat helyettesítse, hogy senkinek nem áll hatalmában arra bírni 
őket, hogy ugyanazok az ideák legyenek az elméjükben, amelyek neki, amikor azokat 
a szavakat használják, amelyeket ő. És ezért ismerte el maga a nagy Augustus, hogy 
még a világot kormányzó hatalom birtokában sem tudott egy új latin szót alkotni, ami 
épp annyi, mintha azt mondta volna, hogy képtelen volt önkényesen kitűzni, hogy 
alattvalói ajkán és köznapi nyelvében valamely hang melyik ideának legyen a jele. 
Igaz, hogy a köznapi használat az összes nyelvben egy hallgatólagos megegyezés 
folytán bizonyos hangokat bizonyos ideákhoz rendel, ami annak a hangnak a jelentését 
annyiban korlátozza, hogy az ember, hacsak nem ugyanarra az ideára alkalmazza, 
nem beszél helyesen. És hadd fűzzem hozzá, hogy hacsak az ember szavai nem 
ugyanazokat az ideákat idézik fel a hallgatóban, amelyeket beszéd közben velük 
helyettesít, nem beszél érthetően. Azonban bármi legyen is a következménye annak, 
hogy valaki a szavakat akár általános értelmüktől, akár címzettjük egyedi felfogásától 
eltérően használja, annyi bizonyos, hogy amikor használja őket, jelentésük a saját 
ideáira szorítkozik, és semmi másnak nem lehetnek a jelei” (III.2.8).

Faragó-Szabó hozzáfűzi: „Más szóval: nincs kibúvó. Se műveltség, se tudás, se köz-
használat, de a tökéletesítés semmilyen más formája sem képes társiasítani az idea és 
szó összekapcsolásának magányos elmebeli aktusait” (119). De a szöveg nem hagy 
kétséget afelől, hogy olykor sikerül ugyanazokat a szavakat ugyanazokhoz az ideák-
hoz rendelnünk, vagyis helyesen és érthetően beszélnünk. Való igaz, hogy szavaink 

 8  A lábjegyzetben Faragó-Szabó angolul idézi ezt a részletet, az utolsó mondat nélkül. Fogadjuk el, hogy Locke 
itt téved, s valójában nem tud kritériumot adni, amelynek segítségével eldönthetnénk, hogy ideánk megfelel-e 
valamilyen valóságos létezőnek. Még ekkor sem értem, hogy ez miért tenné Locke-ot a privátnyelv hívévé. 
Miért lenne valaki attól, hogy nem tudja leküzdeni a szkepticizmust, a privátnyelv híve?

 9  Más szempontok alapján Ian Hacking is amellett érvel, hogy a XVII. századi filozófusokat, beleértve Locke-ot, 
meglehetősen anakronisztikus posztfregeiánus jelentéselméleti fogalmak révén kell értelmezni. HACKING, Ian 
1975. Why Does Language Matter to Philosophy? Cambridge: Cambridge University Press, 15–53.
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saját ideáink jelei, de ez nem gátja a megértésnek. Az önkényességből pedig csak az 
következik, hogy lehetséges a félreértés. 

Az önkényességre való hivatkozás számomra azért is zavarba ejtő, mert nagyjából 
mindenki egyetért azzal, hogy Locke-nak az önkényességet illetően igaza van. Ahhoz, 
hogy egy szót használni tudjunk, valamiféle mentális reprezentációval kell társítanunk 
– más kérdés, hogy Locke elmélete e reprezentációk természetéről sok sebből vér-
zik. Ezek a mentális reprezentációk mindig az illető személy mentális reprezentáci-
ói. Ha nekem semmilyen mentális reprezentációm nincs a pirosról, nem fogom tudni a 
„piros” szót használni. Az pedig valóban önkényes, hogy egy mentális reprezentáció-
hoz milyen hangsort társítunk. „Piros” helyett használhatnánk a „red”-et vagy a „rot”-
ot. Akkor nagyjából mindenki a privátnyelv-koncepció híve lenne?

Kicsivel később Faragó-Szabó azt írja, hogy a probléma az emlékezettel kapcso-
latos: „hogyan tudnánk biztosítani a szavak és ideák memoriális összetartozását – 
azt tudniillik, hogy ugyanarról a szóról mindig ugyanaz az idea jusson eszembe –, ha 
ennek kritériumát önkényesen szabályozzuk?” (120). Ez az ellenvetés teljesen jogos 
lenne, ha abból indulnánk ki, hogy a szavak nem kapcsolódnak semmi máshoz, csak 
ideáinkhoz. De Locke szerintem nem így gondolja, s a félreértések kiküszöbölésére 
javasolt metódusa pontosan ezt használja ki. Mások ideáihoz közvetlenül nem férünk 
hozzá, s így nem figyelmeztethetjük őket arra, hogy rossz ideát társítottak a szóhoz. 
A külső dolgokhoz azonban egyaránt hozzáférünk. Ezért a félreértések kiküszöbölé-
sére Locke azt a módszert javasolja, hogy hivatkozzunk valamilyen nyilvános mintá-
ra.10 Ez az ideák különböző fajtáit jelölő szavak esetén más-más módon történik. A 
legegyszerűbb a helyzet az egyszerű ideákat jelölő szavak esetében, ti. a megfelelő 
ideát a neki megfelelő minőség automatikusan kiváltja – ahogy ezt már írtam. A leg-
rosszabb a helyzet a kevert móduszoknál, itt ugyanis – szemben az egyszerű ideákkal 
és a szubsztanciaideákkal – Locke szerint nincsen természeti minta. Ebben az eset-
ben az egyetlen lehetőség a definíció. Rögzítenünk kell, hogy az adott szóhoz tartozó 
idea milyen egyszerű ideákból áll össze. A definíciót természetesen szavakban kell 
megfogalmaznunk, de ez érthető lesz, mert egyszerű ideák neveit tartalmazza, mely 
nevek jelentése már természeti mintákhoz köthető. Ezen a ponton Locke nagyon is 
tudatában van a memóriánk gyengeségéből adódó korlátoknak. Egy bonyolult idea-
kombinációt nehéz változatlanul megőriznünk, ezért is van az, hogy etikai kérdések-
ben oly gyakran bonyolódunk feloldhatatlannak tűnő vitákba.

4. AZ ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MINŐSÉGEK

Az elsődleges és másodlagos minőségek megkülönböztetéséről már volt szó koráb-
ban. Leírtam, hogy Faragó-Szabó és jómagam másként ítéljük meg a megkülönböz-
tetés szerepét Locke filozófiájában: szerinte az szervesen kapcsolódik Locke-nak az 
ideákról vallott felfogásához, szerintem független attól, s a korpuszkuláris filozófia irán-
ti szimpátiáját tükrözi. De nemcsak a megkülönböztetés jelentőségében nem értünk 
egyet, hanem abban sem, hogy Locke-nak sikerül-e megalapoznia. Faragó-Szabó 
szerint nem. Locke érvelése csupán „kínlódás” (122), s eleve is kudarcra van ítélve, 
mert nem áll módunkban „egy tapasztalaton kívüli (mondhatni isteni) látószögből” egy-
szerre szemlélni a dolgokat és az ideákat (124), hogy megállapíthassuk, az elsődle-

10  FORRAI 2005, 137–143.
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ges minőségek ideái hasonlóak e minőségekhez, míg a másodlagos minőségek ideái 
pedig nem azok. A tapasztalat alapján pedig Locke aligha győzhet meg bennünket a 
tapasztalatnak ellentmondó korpuszkuláris felfogás igazságáról (122). 

Locke kudarcát Faragó-Szabó két érven demonstrálja. Az első „azt igyekszik kimutat-
ni, hogy a másodlagos minőségek ugyanolyanok, mint az érzetek (például a szélgörcs)”; 
ez szerinte a II.8.16–23-ban található, s Faragó-Szabó szerint én körbenforgónak talá-
lom, míg szerinte durva kategóriahiba. Ezt az érvet nem tudom Locke egyetlen érvé-
vel sem azonosítani. Bár Locke-nak van egy olyan érve, mely a másodlagos minősé-
gek és az érzetek közti párhuzamot aknázza ki, ezt én a II.8.16–18-ban lokalizálom, s 
éppenséggel azt igyekszem megmutatni, felmenthető a körforgás vádja alól.11 

A másik érv a II.8.19-ben található, s azon alapul, hogy a porfírnak a sötétben nincs 
színe; erre Faragó-Szabó szerint körforgás nélkül nem tudjuk a distinkciót alapozni. 
Az érv, némileg rekonstruálva, a következő. 

(1)  A porfírnek a világosban van színe, a sötétben nincs. 
(2)  Ez magyarázható oly módon, hogy (a) a színnek megfelel valamilyen ideánkhoz 

hasonló minőség, mely történetesen éppen akkor van meg a dologban, amikor 
világos van; vagy oly módon, hogy (b) színideáinkat a visszavert fénysugarak 
idézik elő (mely visszaverődés a dolog korpuszkuláris szerkezetétől függ), s a 
sötétben nincs fénysugár, amely színideákat idézhetne elő.

(3) (b) sokkal jobb magyarázat (a)-nál.
(4) (a) téves, (b) helyes.
(5) Ha (a) téves és (b) helyes, akkor színideáinknak nem felelnek meg a dolgokban
     rejlő, ideánkhoz hasonló minőségek.

(6)  A szín nem elsődleges minőség.

Körbenforgó ez az érv? Nem. Körbenforgással esetleg akkor vádolhatnánk, ha úgy gon-
dolnánk, hogy (3) eleve feltételezi a korpuszkuláris felfogást. Csakhogy nem feltételezi. 
(b) azért plauzibilisebb (a)-nál, mert nehéz elfogadni, hogy a fény független a színtől, s 
pusztán a véletlen műve, hogy a dolgok akkor színesek, amikor világos van.12

Ettől az érv persze távolról sem lesz konkluzív. Hiába plauzibilis (3), nem biztos, hogy 
igaz. De még ha igaz is lenne, a (4)-re való következtetés abduktív, azaz következte-
tés a legjobb magyarázatra, az ilyen következtetések pedig sohasem konkluzívak. De 
attól, hogy az érv nem konkluzív, még meglehetősen erős. 

Az érvet természetesen sokkal finomabban is lehetne elemezni, de már ennyiből is lát-
ható, hogy Faragó-Szabó vádjai nem helytállóak. Locke-nak nem kell előfeltételeznie a 
korpuszkuláris felfogás igazságát. S nem igaz az sem, hogy Locke-nak vagy egy tapasz-
talaton kívüli isteni nézőpontra kell helyezkednie, olyanra, ahonnan egyszerre szemlélheti 
az ideákat és a dolgok minőségeit, vagy pedig a tapasztalat alapján kell a tapasztalatnak 
ellentmondó konklúziókat igazolnia. Amikor Locke azt írja, hogy a porfírnak a sötétben 
nincs színe, a tapasztalatra hivatkozik, s nem szemléli mintegy kívülről a tapasztalatot. 

11  FORRAI 2005,157–158.
12  Bár Locke nem veti fel ezt a lehetőséget, a véletlen kiküszöbölhető olyan módon, hogy azt mondjuk: a dol-

gok színeit a fény okozza. A szín azonban ebben az esetben is másodlagos minőségnek fog bizonyulni, 
legalább két okból. Egy: az elsődleges minőségek elválaszthatatlanok az anyagi testektől (II.8.9). Mivel 
létezhetnek testek szín nélkül, a szín nem elsődleges minőség. Kettő: ugyanabban a fényben különböző 
testeknek más-más színük van. De egyazon fény csak akkor okozhat a testekben különböző színeket, ha 
e testekben van valamilyen további, más jellegű különbség. Ekkor viszont a szín nem valamilyen autonóm 
minőség, hanem a testek más minőségeitől függ. 
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Azt, hogy egy minőség jelen van-e a dologban, csak ideáink alapján tudjuk eldönteni. A 
sötétben nincs ideám a porfír színéről (szemben az alakjával, méretével, hőmérsékleté-
vel stb.), ergo sötétben nincs színe. De egyáltalán miért mondana ellent a korpuszkuláris 
felfogás a tapasztalatnak? Való igaz, a tapasztalat önmagában nem sugallja a korpusz-
kuláris felfogást: a korpuszkuláris felfogáshoz csak akkor érkezhetünk el, ha tudományos 
választ kívánunk adni tapasztalatainkra – ez azonban nem ellentmondás.

De még ha igazat is adunk Locke-nak abban, folytatja Faragó-Szabó, hogy a másod-
lagos minőségek ideáinak nem felelnek meg autonóm minőségek, az semmiképpen 
nem tartható, hogy a másodlagos minőségek ideáit elsődleges minőségek okozzák. 
Ennek két oka van. Az első, hogy Locke azt írja, hogy „nincsen semmi felfogható ösz-
szefüggés” a kétféle minőség között (IV.3.13.). Miután Locke egyértelműen leszöge-
zi, hogy a másodlagos minőségek ideáit az elsődleges minőségek kombinációi okoz-
zák, Faragó-Szabó megjegyzése nyilván úgy értendő, hogy Locke itt ellentmondásba 
keveredik. A IV. könyvben Locke valóban több helyen leírja, hogy nem tudjuk, hogy az 
elsődleges minőségek miként képesek másodlagos minőségek ideáit felkelteni. Eze-
ken a pontokon azonban tudásunk korlátairól van szó. A „tudás” kifejezést Locke meg-
lehetősen szigorú értelemben használja, s teljes joggal állítja, hogy az elsődleges 
minőségek és másodlagos minőségek ideáinak oksági kapcsolatáról nincs tudásunk. 
Akkor tudunk valamit, ha önevidens belátásunk van róla, ha önevidens belátások révén 
bizonyítani tudjuk, vagy ha aktuális érzéki tapasztalatunk van róla, s itt valóban nem 
rendelkezünk egyikkel sem. A tudás azonban Locke-nál csak az ismeret egyik fajtája. 
A másik a becslés, avagy hozzájárulás. Ha egy kijelentést tudunk, akkor tökéletesen 
bizonyosak vagyunk benne, semmi kétségünk nincs vele kapcsolatban. Vannak azon-
ban olyan kijelentések, amelyek igazságában nem lehetünk tökéletesen bizonyosak, 
mégis komoly, bár nem konkluzív indokaink vannak arra, hogy igaznak tartsuk őket – 
az ilyen ismereteket nevezi Locke becslésnek. Mármost az a gondolat, hogy a másod-
lagos minőségek ideáit elsődleges minőségek okozzák, nem tudás, hanem becslés. 
Ezt Locke ugyan expliciten nem fogalmazza meg, de így kell gondolnia. Egyrészt azért, 
mert a természeti dolgokra vonatkozó ismereteinket – leszámítva a közvetlen érzéki 
bizonyosságot és a semmitmondó kijelentéseket (durván, az analitikus igazságokat) 
– a becslés kategóriájába sorolja. Másrészt azért, mert az olyan nemkonkluzív érvek, 
mint a porfírral kapcsolatos érv, becslést alapoznak meg, nem tudást.

A másik ok, hogy „abból, hogy meddő vagy értelmetlen autonóm másodlagos minő-
ségeket feltételezni, még nem következik, […] hogy más minőségek váltják ki őket ben-
nünk” (123). Valóban, nem következik, ha a következtetésen érvényes deduktív követ-
keztetést értünk. De itt becslésről van szó, s ezért be kell érnünk a valószínűséggel. A 
kérdés tehát az, hogy ez-e a legvalószínűbb feltételezés. Nos, ha a másodlagos minő-
ségek ideáit nem a testek elsődleges minőségei idézik elő bennünk, akkor két lehető-
ségre tudok még gondolni. Az első az, hogy ezeket elménk maga termeli ki valamilyen 
módon. Csakhogy a másodlagos minőségek ideái meglehetősen jól korrelálnak egymás-
sal és bizonyos elsődleges minőségekkel. Ha a kristálycukorra jellemző állagú anyaggal 
találkozom, azt fehérnek látom és édesnek találom. (Ilyen korrelációk nélkül nem len-
nének szubsztanciaideáink.) Ezek a masszív korrelációk cseppet sem meglepők, ha a 
másodlagos minőségek ideáit a testek elsődleges minőségei idézik elő, viszont pusz-
ta véletlennek minősülnek, ha a másodlagos minőségek ideái pusztán az elméből szár-
maznának. A második lehetőség az, hogy a másodlagos minőségek ideáit közvetlenül 
Isten kelti fel bennünk. Istennek nyilván nem okozna nehézséget a korrelációkról gon-
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doskodni. Ezzel az a baj, hogy mindent megmagyarázhatunk azzal, hogy Isten így ren-
dezte el, így az ilyen magyarázatnak nincs informatív értéke. Ha az ilyenfajta magyará-
zatokat kielégítőnek találnánk, semmi szükségünk nem lenne a tudományra. Vagyis, ha 
meggyőzőnek tartjuk Locke érvelését amellett, hogy másodlagos minőségek ideáinak 
a testekben nem felelnek meg autonóm minőségek, valóban az a legvalószínűbb, hogy  
ezeket az ideákat az elsődleges minőségek kombinációi okozzák. 

Faragó-Szabó kifogásolja azt is, hogy a hasonlóságot – szerinte – a típus–példány 
viszony segítségével értelmezem (123–124). Ezen a ponton ismételnem kell magamat. 
Azt, hogy az elsődleges minőségek hasonmások, a másodlagos minőségek pedig nem, 
a következőképpen értelmezem. Az elsődleges minőségek ideáit elsődleges minőségek 
okozzák, a másodlagos minőségek ideáit azonban nem másodlagos minőségek okoz-
zák, hanem elsődleges minőségek. Egy alakideát valamilyen alak okoz, de egy színide-
át nem egy szín okoz, hanem bizonyos elsődleges minőségekkel bíró részecskék alakja, 
száma, mozgása, elrendezettsége.13 A Faragó-Szabó által kifogásolt ponton azt a kér-
dést vetem fel, hogy az oksági reláció két oldalán példányok vagy típusok szerepelnek. 
Az előbbi azt jelentené, hogy egy adott egyedi elsődleges minőségideát mindig ugyan-
az az egyedi elsődleges minőség okoz – egy adott körideát mindig ugyanaz a kör alak. 
De ez az értelmezés nyilván elfogadhatatlan: egy adott körideát éppúgy okozhat egy kör 
alakú, mint egy ellipszis alakú test. Ráadásul Locke-nak ismernie kellett az érzékszervi 
észlelés megbízhatóságával szembeni szkeptikus érveket, pl. hogy a vízbe merített egye-
nes evező megtörtnek látszik. Ezért az oksági reláció két oldalán típusoknak kell állniuk: 
valamilyen alakideát mindig valamilyen alak idéz elő. Másként fogalmazva: egy az alak-
típusba tartozó ideapéldányt valamilyen az alaktípusba tartozó minőségpéldány okoz. 
Látható, semmi olyat nem állítok, hogy a hasonlósági viszony típus–példány viszony. 

5. AZ ÁLTALÁBAN VETT SZUBSZTANCIA

Az általában vett szubsztanciáról most már kicsit másként gondolkodom, mint a könyv 
megírásakor, de amit Faragó-Szabó bírál, változatlanul fenntartom. Véleményünk 
abban különbözik, hogy a dolgok rendjében mi felel meg az általában vett szubsztan-
ciaideának. A hagyományos értelmezés szerint, melyet Faragó-Szabó képvisel, az 
általában vett szubsztancia valamiféle tulajdonság nélküli tulajdonsághordozó, vala-
milyen puszta partikuláré. Való igaz, hogy az általános szubsztancia ideája Locke sze-
rint egy puszta tulajdonsághordozó ideája. Ez az idea csupán azt fejezi ki, hogy vala-
mi tulajdonságokat hordoz. Én azt vitatom, hogy ennek az ideának a dolgok rendjében 
ténylegesen egy olyan entitás felelne meg, amelynek nincsenek tulajdonságai, hanem 
csak hordozza e tulajdonságokat. Másként fogalmazva: Locke nem feltételezi egy olyan 
entitás létezését, amely pontosan megfelelne ennek az ideának. Ami az ideának meg-
felel, az szerintem valami olyasmi, mint a valóságos lényeg.

Az általános szubsztancia ideájára – írom – Locke-nak azért van szüksége, hogy 
különbséget tegyen szubsztanciaideák és móduszideák között. A fa, az arany, a kutya, 
a féltékenység, a házasságtörés és a szólásszabadság ideái egyformán összetett 
ideák, de az első három és a második három között nagy különbség van. Az előbbi-
ek önmagukban fennálló dolgok ideái, az utóbbiak nem ilyenek: féltékenység nincs 
önmagában, kell hozzá valaki, aki féltékeny. Az általános szubsztancia ideája ezt a 

13 Ezt részben a hasonlósági tézis első megfogalmazásának filológiai elemzésére alapozom (FORRAI 2005, 156).
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különbséget hivatott megragadni: a szubsztanciaideákban ott van ez a komponens, a 
móduszideákból ellenben hiányzik. Faragó-Szabó azonban úgy gondolja, hogy „nem 
követel komolyabb intellektuális erőfeszítést elhatárolni őket [a szubsztanciaideákat] 
a móduszok ideáitól sem, hiszen kézenfekvő, hogy az utóbbiak saját kreatúráink, az 
előbbiek nem azok” (125). E megfogalmazást Locke vitatná, mivel az összetett ideákat 
kivétel nélkül szándékos készítményeknek, az elme teremtményeinek tartja (II.12.1–2). 
Ezt persze Faragó-Szabó jól tudja, s ezért feltehetően egy másik locke-i tanításra gon-
dol, jelesül arra, hogy a szubsztanciaideákat ténylegesen létező dolgok másolatának 
szánjuk, míg a móduszideák nincsenek másolatnak szánva: a szólásszabadság ideá-
ját jóval azelőtt alkottuk meg, mintsem az ideának megfelelő elrendezés ténylegesen 
létrejött volna. Locke azonban nem használja fel ezt a különbséget a kétféle idea meg-
különböztetésére. Szerinte maga az idea tartalma határozza meg, hogy milyen típusba 
tartozik. Nem arról van tehát szó, hogy van egy bizonyos egyszerű ideákból álló ösz-
szetett idea, s ez attól függően lesz szubsztanciaidea vagy móduszidea, hogy minek 
szánjuk.14 Ennek a szándéknak tükröződnie kell az idea felépítésében.

Faragó-Szabó négy érvet sorakoztat fel amellett, hogy az általános szubsztancia 
valóságos megfelelőjének tulajdonság nélküli tulajdonsághordozónak kell lennie, nem 
pedig valami olyasminek, mint a valóságos lényeg. Az első az, hogy az általános 
szubsztancia elvileg megismerhetetlen, míg a valóságos lényeg megismerhetetlen 
ugyan, de nem elvileg megismerhetetlen (127). Csakhogy Locke sehol nem jelzi, hogy 
az általános szubsztanciával kapcsolatos tudatlanság bármiben különbözne a tudat-
lanság szokásos fajtáitól. Csupán annyit mond, hogy nincs róla világos ideánk, márpe-
dig tudatlanságunknak sok más esetben is ez az oka. Továbbá, a test szubsztanciával 
kapcsolatos tudatlanság egyik példájának azt tartja, hogy képtelenek vagyunk meg-
magyarázni a test egyik alapvető tulajdonságát, a részek kohézióját. Ezt pedig azzal 
szemlélteti, hogy az erre vonatkozó tudományos magyarázataink nem jók (II.23–24.). 
Ez azt sugallja, hogy a szubsztanciával kapcsolatos tudatlanság ugyanolyan jellegű, 
mint a tudatlanság szokásos formái, amikor is elvben lehetséges ugyan tudományos 
magyarázat, de ténylegesen nem tudunk ilyet adni.

A második ellenérve az, hogy amennyiben az általános szubsztancia olyan, mint a 
valóságos lényeg, akkor korpuszkuláris felépítésűnek kellene lennie, de Locke még 
hasonlót sem mond (127). Az általános szubsztancia szerintem annyiban emlékeztet 
a valóságos lényegre, hogy ebből fakadnak az illető dolog tulajdonságai, éppen úgy, 
ahogy a természeti fajták tulajdonságai a fajta valóságos lényegéből fakadnak. Ez a 
hasonlóság nem vonja maga után, hogy az általános szubsztancia valóságos megfe-
lelőinek kivétel nélkül korpuszkuláris szerkezetűnek kell lenniük. 

A harmadik ellenvetés az, hogy a szubsztancia minden dolog esetében azonos, míg 
a különböző fajták valóságos lényegei különböznek. De Locke nem azt állítja, hogy a 
szubsztancia minden dolog esetében azonos, hanem azt, hogy a szubsztancia ideá-
ja azonos. A fáról, az aranyról és a kutyáról való ideámban ugyanaz az általában vett 
szubsztanciaidea található. Ebből csak abban az esetben következtethetünk arra, hogy 
a fában, az aranyban és a kutyában pontosan ugyanaz a szubsztancia van jelen, ha 

14  Amúgy, ezen a ponton Faragó-Szabó túlságosan is jóindulatú Locke-kal szemben. Nem „kézenfekvő” ugyanis, 
hogy csak a szubsztanciaideák vannak másolatnak szánva. A féltékenység ideájának például meg kell felelnie 
a valóságos mintának. Ha valaki a féltékenység ideájának megalkotásakor kihagyja azt a mozzanatot, hogy a 
féltékeny személy számára ilyen vagy olyan okból fontosnak kell lennie annak a személynek, aki a féltékeny-
ség tárgya, akkor annak ideája ugyanolyan módon inadekvát (a locke-i értelemben), mint az arany olyan ide-
ája, amely csak két egyszerű ideát tartalmaz, a sárgát és a képlékenyt.
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feltételezzük azt, amit vitatok, éspedig, hogy van egy olyan entitás, amely pontosan 
megfelel a szubsztanciaideának. De a kifogás nem pusztán körbenforgó, hanem ellent 
is mond annak, amit Locke ama kérdés kapcsán ír, hogy Istent, a véges szellemeket 
és a testet ugyanabban az értelemben nevezzük-e szubsztanciának. E kérdésre végül 
nem ad választ, de azt elmondja, hogy az a gondolat, hogy a három esetben egyazon 
szubsztancia különböző módosulásaival van dolgunk, „badar tanítás” (II.13.18.).

Negyedszerre, Faragó-Szabó azt állítja, hogy míg a valóságos lényegek alá vannak 
vetve a változásnak, keletkeznek és elmúlnak, míg „egy folyton-folyvást változó szubsz-
tancia nem volna szubsztancia többé” (127). Nem ismerek olyan szöveghelyet, ahol 
Locke azt állítaná, hogy a szubsztancia örök és változatlan. A szubsztanciáról sokan 
mondtak ilyet a fogalom története során, de éppen elegen mondták az ellenkezőjét is. 
Ráadásul az a bekezdés, amelyből Faragó-Szabó idéz (III.3.19. – nem 9.), inkább azt 
mutatja, hogy a létező dolgok mulandók. Locke azon a helyen azt magyarázza, hogy 
azok, akik a lényegeket öröknek tartják, a lényegre mint absztrakt ideára, vagyis a név-
leges lényegre gondolnak, mert csak az absztrakt ideák nem mulandók.
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Brendel Mátyás

Az analitikus és egzisztencialista filozófia, 
valamint az élet értelme

A filozófia laikusoknak sokszor olyan absztrakt diszciplínának tűnik, amelynek nem sok 
haszna van. Az olyan területek, mint az etika, emberibbnek tűnnek kérdéseikkel, sokszor 
nyomósak, ám nyugtalanítóak is lehetnek. Viszont pont ilyenkor volna igazán szükséges, 
hogy a filozófia válaszaival fel tudja oldani a feszültséget. Akár a laikusoknak is. 

Az élet értelmének kérdését egy igen különös kettősség jellemzi. A köznapi ember-
nek sokszor ez a filozófia non plus ultrája: ha azt hallja, hogy „filozófia”, könnyen meg-
lehet, hogy ez a kérdés jut eszébe, és ha valakik az élet értelméről beszélgetnek, 
azt szinte biztosan „filozofálásnak” fogja mondani. Ez a probléma azok közé tarto-
zik, amelyet mindenki ért, bárkinek lehet véleménye róla. Tehát igen sok „konyhafi-
lozófiai” elmélet forog közkézen.

Ehhez képest a szakma meglehetősen keveset foglalkozik a kérdéssel, legalábbis 
nem célozza meg közvetlenül. Nem ismeretes igazán jelentős filozófustól olyan könyv, 
amelynek ez volna a címe vagy ez volna a fő témája. Vajon miért? Talán azért, mert a 
kérdés triviális és már megválaszolt? De akkor a közembernek ez miért nem nyilvánva-
ló? Vagy azért, mert reménytelenül nehéz? Ez nem szokta a filozófusokat megakadá-
lyozni abban, hogy vizsgálódjanak, könyvet írjanak egy témáról, sőt még abban sem, 
hogy saját válaszukat egyenesen kikiáltsák mint helyes megoldást.

Van egy elég nyilvánvaló oka annak, hogy filozófusok közvetlenül viszonylag keveset 
foglalkoznak az élet értelmének kérdésével. A probléma ugyanis az értékek fogalmán 
keresztül az etika területével szorosan összefügg. Az etika pedig a filozófiának egyik 
nagyon is terebélyes ága. Sok esetben egy gondolkodó etikai álláspontjából kiderül 
vagy következik véleménye az élet értelméről is. Ebben a cikkben általában megpró-
bálom elkerülni, hogy az etika „dzsungelébe” belevesszek, hiszen számos cikk és kötet 
megfelelő részletességgel bemutatja. Néhány esetben viszont – jobb híján – egy-egy 
filozófus etikájából fogok következtetni a válaszára az élet értelmével kapcsolatban. 

Az analitikus és kontinentális filozófia szétválása egy közismert szakfilozófiai témája 
a kortárs filozófiatörténeti kutatásnak, sokan vázolják fel a töréspontokat, mások pró-
bálnak közös nevezőket keresni. Magam azon álláspont mellett vagyok, hogy a két filo-
zófiai irányzat annyira különböző, hogy diszciplináris szétválásra volna szükség, ahogy 
ezt már kifejtettem máshol (BRENDEL 2008). Az élet értelmének kérdése viszont azért 
roppant érdekes, mert a két nagy irányzat itt sokkal közelebb áll egymáshoz, mint más 
témákban. Cikkemben először is ezt próbálom bemutatni. Ezután azonban olyan fon-
tos különbséget fogok kimutatni, amellyel visszatérek az analitikus és kontinentális filo-
zófia diszciplináris töréspontjára.

A kontinentális filozófián belül csak az egzisztencializmussal foglalkozom, mivel ez 
egy elég jelentős irányzat, és a kérdés szempontjából lényeges filozófusok szinte mind 
idetartoznak. Először az egzisztencialista filozófia főbb képviselőit fogom bemutatni, 
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aztán az analitikus filozófia néhány képviselőjének témába illő válaszait. Ezek után 
összegyűjtöm a hasonlóságokat, majd kiemelem azt a bizonyos fontos különbséget, 
amely a töréspontot jelenti. 

EGZISZTENCIALIZMUS

Mivel egy cikk lehetőségei igen korlátosak, és a mi szempontunk speciális, ezért az 
egzisztencialista filozófiát csupán a legjelesebb képviselőivel illusztrálom, nézetei-
ket szükségszerűen tömören mutatom be, és csak az adott témára szorítkozom. Egy 
ilyen áttekintésben óhatatlan bizonyos leegyszerűsítés, de a konklúzió szempontjá-
ból ez nem releváns.

A téma bemutatásában néhány összefoglaló műre fogok támaszkodni. Először is 
Julian Young könyvére (YOUNG 2003), melynek címe The Death of God and The Meaning 
of Life. A mű két részre tagolódik: az első rész címe: „Isten halála előtt”, a másodiké „Is-
ten halála után”. A címek nyilvánvalóan Nietzsche ismert szállóigéjére utalnak. Young 
leírja, hogy Nietzsche szállóigéje az isten nélküli, világi világképek előtérbe kerülésé-
ről és a klasszikus, hívő, főleg keresztény világképek háttérbe szorulásáról szól.

Számunkra igazából a könyv második része az érdekes, ebben – Young kifejezésével 
élve – az igazvilágmentes gondolkodókról van szó. A kifejezés arra vonatkozik, hogy az 
igazvilág-filozófiák mind egy bizonyos ideális végcél felé való törekvést látnak, és ebben 
látják az élet értelmét, legyen az a keresztény mennyország vagy a kommunista társa-
dalom. A második részben olyan filozófusok sorakoznak, ahol egy tényleges optimális 
világ már nem jelenik meg. Young ebben a részben sorakoztatja fel az egzisztencialis-
ta filozófusokat Nietzschétől Heideggeren, Sartre-on és Camus-n át Derridáig. Meg kell 
jegyezni, hogy nem minden egzisztencialista filozófus ateista, de a meghatározó egzisz-
tencialista filozófusok – Kierkegaard-on kívül – vagy kifejezetten ateisták voltak, vagy az 
élet értelmének kérdésénél nem a vallásos doktrínákból indultak ki.

A második összefoglaló jellegű könyv írója Yuval Lurie (LURIE 2006), őt nemcsak az 
egzisztencialista Sartre és Camus, hanem az analitikus Wittgenstein bemutatásánál 
is felhasználom. Mindkét filozófiai vonulatot nagyjából időrendben fogom ismertetni, 
mert ez a gondolatmenetem fonálnak is jól megfelel. Kezdjük mindjárt a legkorábbi filo-
zófussal, akit egzisztencialistának szoktak nevezni, Kierkegaard-ral!

KIERKEGAARD

Kierkegaard lesz az egyetlen kivétel, akinél a vallásos hit jelentős szerepet játszik. 
Ugyanakkor –bár fanatikus hívő – kora vallásosságát kritizálja, mert azt túlzottan „csor-
daszelleműnek” tartja. A keresztény korszellemet akkoriban a hegeliánus világkép hatá-
rozta meg, mely hegelianizmust a dán filozófus nagyon is közelről ismert meg, még 
fiatalkorában. Később azonban erősen individualistává válik, és tulajdonképpen ez az 
individualizmus lesz az egzisztencializmus egy fontos magja. 

Kierkegaard három nagy életstílust különböztet meg (LURIE 2006, 61): az esztétikait, 
az etikait és a vallásost. Az „esztétikai” megnevezés modern korunk olvasójának fél-
revezető: tulajdonképpen világi életstílusról van szó, érzéki élvezetekről és racionális 
gondolkodásról. Ezzel az életformával Kierkegaard maga is próbálkozott, de hamar 
rájött, hogy ez nem az ő világa. A második életstílus a morális, amikor egy nagyobb, 
etikai értelem vezérli az embert. Ez Kierkegaard szemében nyilván jobb választás, de 
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a legteljesebb életstílus a vallásos, amit ő maga is képvisel. Ideálja Ábrahám, aki Isten 
parancsára hajlandó lenne feláldozni fiát. Kierkegaard természetesen érvel a saját dön-
tése mellett: a hedonista hamar kiég, az etikus nem tudja megemészteni, hogy végül 
is nem menthet meg mindenkit a világon, hiszen számtalan igazságtalanság létezik a 
Földön, és lehetetlen mindet megoldani. A mélyen vallásos hívő viszont egy olyan élet-
célt követ, amit soha meg sem kérdőjelez, gondolkodás nélkül, teljes átéléssel élhet 
benne, és ez az egzisztencialista ideál.

Kierkegaard megkülönbözteti az objektív és szubjektív kérdéseket, és ő a szubjektív 
világba pozicionálja magát, ahol szerinte a szubjektív igazság uralkodik. Ez a szubjek-
tív igazság Kierkegaard saját fogalma, és önellentmondásos. Ahogy Cooper megjegyzi: 
„Kierkegaard megjegyzései a szubjektivitásról és igazságról, őszintén szólva zagyvaság” 
(SOLOMON–SHERMAN 2003, 58). Hiszen ha valami igaz, akkor óhatatlanul érvelünk mellet-
te, ahogy Kierkegaard meg is teszi, ugyanakkor máshol azt mondja, nem lehet érvelni a 
szubjektív igazságok mellett. Ez az ellentmondás problémát jelent, mégis ragaszkodik a 
fogalmához, nyilván azért, mert az „igazság” hite szenvedélyesebbé teszi az életszem-
léletét, és szerinte csak a szenvedélyesen megélt életnek van értelme. 

Nincs okunk késégbe vonni, hogy Kierkegaard maga tényleg így érzett. Felmerül-
het azonban a kérdés, hogy miért lenne ez szükségszerű? Miért ne lehetne szubjek-
tív nemigazságok, döntések mellett szenvedélyesen kiállni, vagy miért ne volna egy 
kevésbé szenvedélyes élet is értelmes? Emberek tömegei érezhetnek máshogy, mint 
Kierkegaard. Cooper is felveti, hogy miért ne lehetne egy ateista elragadtatott, szen-
vedélyes (SOLOMON–SHERMAN 2003, 53)? Hozzátesszük, hogy akár igaza van annak az 
ateistának, akár nem, Kierkegaard számára az igazi egzisztencialista hívő. De fogunk 
látni hiteles, szenvedélyes egzisztencialista ateistát is a következőekben.

Van továbbá a fanatikus vallásos életszemléletek árnyoldala is. Ha ugyanis a szub-
jektív vallási „igazságok” mellett érvelni kellene, de valójában nem lehet, akkor ez köny-
nyen vallásháborúkhoz vezet. Az objektív igazságok melletti érvelés eszközeit ismerjük: 
empirikus és logikai eszközök. De mi a szubjektív „igazságok” melletti kiállás általá-
nos módszertana? Nincs ilyen, és ha nincs, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy 
a vallási fanatikusok előbb-utóbb logika, szemlélődés és mérések helyett kardhoz és 
pokolgépekhez nyúlnak.

Kierkegaard maga is azt gondolja, hogy ideálja már nem aktuális, és a későbbi Euró-
pában még kevésbé jellemző a keresztény fanatizmus és fundamentalizmus ezen foka, 
legalábbis a nagyobb tömegek számára. Kierkegaard filozófiája tehát nemcsak elmé-
letileg, de gyakorlatilag is avítt. Legfeljebb szentimentális naivitással fordulhat vala-
ki feléje. A fundamentalizmus felerősödése pedig manapság inkább veszélyként jele-
nik meg.

NIETZSCHE

Nietzsche – meglepő módon – bizonyos szempontból nagyon is hasonlít Kierkegaardra: 
ő is individualista, ő is ellenzi a vallásos csordaszellemet, az ő alternatívája azonban 
egészen más.

Nietzsche a felületes kommentárok ellenére egyáltalán nem nihilista (SOLOMON 1998, 
114), sőt pont az isten halálával fenyegető nihilizmus problémáját próbálja megoldani 
új filozófiájával. Ha maga Nietzsche nem is volt az, de filozófiája megpróbál nagyon is 
optimistának lenni: ideálja a preszókratikus görög filozófia. Életfelfogásában a nemesi 
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erkölcs áll szemben a szolgaival (SOLOMON 1998, 120). A nemesi erkölcs alapját a vir-
tus képezi, és ennek tökéletesítése. Ez vezet el az Übermensch-elképzeléséhez. Filo-
zófiájában az akaratnak jelentős szerepe van, mert az akaraterő önmagában is erény, 
akárcsak az ókori görögöknél. Továbbá az akarat az az eszköz, amely egy önmagát 
tökéletesítő embernek szükséges az erényeinek erősítéséhez.

Nietzsche ideálja az életművész, aki szereti életét, melyet remekművé tud alakíta-
ni. Egy olyan ember, akinek szenvedélyes a szíve, de elég hűvös a feje ahhoz, hogy a 
szenvedélyeit csahos kutyákból daloló madarakká szelídítse (YOUNG 2003, 102). Ha ezt 
a gondolatot Kierkegaard-hoz hasonlítjuk, akkor hasonlóságot, de fejlődést is látunk: a 
szubjektív szív, a szenvedély fontos, azonban az objektív igazság, az ész szerepe is nél-
külözhetetlen. Nietzsche feloldotta Kierkegaard „szubjektív igazság” ellentmondását.

Nietzsche elképzelése, az ún. örök visszatérés egy olyan életről szól, amelyet ha 
újraélnénk, pont ugyanúgy vinnénk véghez: Ennek a ciklikus világképnek nem a szó 
szerinti igazsága az, ami érdekes számunkra, hanem a metaforikus fogalmi eszköz: 
egy roppant érdekes gondolatkísérlet életünk értékelésére.

A keresztény életmód a szolgaerkölcshöz tartozik. A túlvilágba vetett hit Nietzsche 
szerint a gyengék menekvése.1 Ám nyilvánvalóan nem lehet mindenki nemes. Ez azt 
jelenti, hogy Nietzschének el kell ismernie, a szolgamentalitásra is szükség van. Ő 
maga természetesen a nemesi virtus mellett áll ki, számára ez az élet értelme, de ez 
már magában foglalja, hogy más életfelfogásoknak is kell, hogy legyen legalábbis lét-
jogosultsága. Végül is nincs tehát abszolút jó és rossz, annál is inkább, mert a jó és 
rossz mértéke az ember (NIETZSCHE 1885/2000, 37–40).

Számos kérdés merül fel azonban itt is: nyilvánvaló ellentmondás van a szolgaetika 
alacsonyabbrendűsége és szükségessége között. Ha mindenki olvasná és követné 
Nietzschét, akkor lehetetlen helyzet alakulna ki. Hivatkozhatnék itt az ellentmondás 
alátámasztására Kant kategorikus imperatívuszára, de ez messze vezetne. A kate-
gorikus imperatívusz ugyan témába vágna, de Kanttal túl messzire mennénk visz-
sza a történelemben.

HEIDEGGER

Érdekes párhuzamokat figyelhetünk meg Heidegger és Nietzsche között, melyek nem 
véletlenek. Heidegger ideáljában az ókori görög filozófia szintén központi helyet kap, de 
nem pont ugyanazok a filozófusok. Nála ez az idealizáció már-már menekvésszámba 
megy, és igazából nem találunk progresszív elemet (BRENDEL 2008, YOUNG 2003, 199). 

Heidegger Nietzschéhez képest konzervatív, rokonszenvezik a német paraszti élet-
móddal is. Mintha – Dosztojevszkijhez hasonlóan – a moderntől, a technikától, a racio-
nalitástól egyenesen menekülne. Nietzschével ellentétben Heideggernél az ókori görö-
gök idealizálása a modern technológia előli menekvés (YOUNG 2003, 198).

Heideggernél a hitelesség (Eigentlichkeit) roppant fontos (YOUNG 2003, 112), és fóku-
szált autonómiaként írja le. A korai Heidegger még individualista – egy egzisztencia-
lista filozófus nem is nagyon tehet mást –, a konformizmust mint a halál előli menek-
vést kritizálja (YOUNG 2003, 114).

 1  Ez a gondolat nyilvánvalóan hasonlít Karl Marx szállóigéjére, mely szerint a vallás a népek ópiuma, ám Marx 
kívül esik a cikkem terjedelmén.
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De kései filozófiájában mintha az individualizmus és a szociális konformizmus egyen-
súlyában teljesen az utóbbi javára borult volna fel a mérleg. Ez tulajdonképpen a kései 
Heidegger egzisztencialista voltát is megkérdőjelezi (ami nem új gondolat). 

Heidegger saját szavai szerint nem csinál etikát, ám filozófiájában olyannyira kive-
hetőek a preferenciái, hogy ez nagy súllyal esik latba. Nem keresztény és nem fun-
damentalista, mint Kierkegaard, ám tulajdonképpen hasonlóan konzervatív és avítt. 
Kevés ember követheti az ókori görögökhöz való menekvését. A halál, a semmi motí-
vumának túlhangsúlyozása pedig kissé sötétre festi filozófiáját.

SARTRE

Sartre nagy tisztelője és kritikusa volt Heideggernek. Politikai szempontból teljesen 
ellentétesek, és Sartre filozófiai szempontból is más utat jár be, de mint látni fogjuk, 
nem igazán jutott sokkal messzebb.

Egzisztencialista filozófusként ő is erősen individualista, és ezt az individualizmust 
újabb ragyogással tudja megtölteni. A halál helyébe a szabadságot helyezi: ez az, ami-
től a konform ember fél, és amit az individualista szeret (LURIE 2006, 210). Az életnek 
mi tulajdonítunk értelmet, és ez is választás kérdése (LURIE 2006, 259).

A fiatal Sartre az abszolút szabadság hirdetője, ám ezzel óvatosan kell bánnunk.
Az abszolút szabadságot abban az értelemben hirdeti, hogy mindig vannak válasz-
tási lehetőségeink. És emiatt mindig van felelősségünk is. Elismeri azt a fontos ösz-
szefüggést, amit Heidegger is hangsúlyozott, miszerint az életbe mindenki „bele van 
vetve”, tehát bizonyos körülmények közé születik, és ezek igen erős korlátokat jelen-
tenek. Később akár olyan erős korlátok is felmerülhetnek, mint egy háború vagy nemi 
erőszak, amikor azt gondolnánk, hogy egyáltalán nincs szabadságunk. Sartre rámu-
tat, hogy van, mint ahogy felelősségünk is (YOUNG 2003, 135).2 

A szabadság azonban veszélyes, hiszen ha minden választás, akkor az életnek nincs 
értelme (YOUNG 2003, 138). Az, hogy az értékeket, alapcélokat választjuk, alap nélkülivé 
teszi életünket. Ezért a köznapi ember általában elnyomja ezt a fajta szabadságot. Sartre 
önbecsapásról beszél, rossz hitről (mauvaise foi) (LURIE 2006, 217), ami arra utal, amikor 
valaki a korlátok miatt a szabadságáról megfeledkezik, és a felelősséget elutasítja.

A késői Sartre közelebb kerül a kései Heideggerhez, és azt hangsúlyozza, hogy 
mások megítélése fontos identitásunk szempontjából (YOUNG 2003, 146). Erről szól 
híres sora: „a pokol az a másik ember”. Ez azonban a dilemmát is jelzi. Egyrészt szük-
ségünk van identitásunk szempontjából más emberek megítélésére, másrészt vágyunk 
a szabadságra. Egyrészt szeretnénk, ha szabadon választhatnánk meg a céljainkat 
(az élet értelmét), másrészt nem érezzük ezt kielégítőnek, és külső, „objektív” meg-
erősítésre támaszkodunk. 

A pokol abból fakad, hogy nem lehet összeegyeztetni a szabad választást a lénye-
gi identitással. Sartre végül is elég közel kerül ahhoz a nihilizmushoz, ami még Nietz-
schét fenyegette (YOUNG 2003, 155). 

Sartre megoldatlan problémája az, hogy az identitás, az emberi lényeg és szabad 
választás ellentmond egymásnak. Szerinte végül is fogalmilag nem lehet identitást 
választani, az identitás választása oximoron (YOUNG 2003, 144).

 2  Mivel nem tartozik a témába, nem foglalkozom a szabad akarat és determinizmus kérdésével, ami egyéb-
ként Sartre filozófiájának egy fontos és érdekes része. A szabadságot a köznapi értelemben létezőnek 
tekintem.
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CAMUS

Camus filozófiájában az „abszurd” fontos szerepet játszik, bár nem ő vezette be ezt a 
szót az egzisztencializmusba. Már Sartre-nál is ugyanilyen kontextusban került elő: 
az abszurdum az, hogy az életnek nincs egy nagy narratívája (YOUNG 2003, 163), 
azaz egy átfogó célja. A racionalitás – Camus szerint – ezt mondja nekünk, tehát az 
értelmes élet és a racionalitás között kell választanunk (YOUNG 2003, 164). A raciona-
litás elvetése filozófiai öngyilkossághoz vezet, az értelmetlen élet pedig – úgy tűnik – 
tényleges öngyilkossághoz.

Camus mégsem mondja, hogy öngyilkosnak kell lennünk, mert az abszurditás nem 
jelenti, hogy az élet értelmetlen. Két megoldást ad, két műben. Sziszüphosz mítoszában 
a megoldás a lázadás (YOUNG 2003, 165), illetve az abszurditás elfogadása, az önámí-
tás elkerülése és a tisztességes küzdelem (LURIE 2006, 255). A másik megoldás Don 
Juan (YOUNG 2003, 166), ő a puszta mennyiségben látja az élet értelmét: minél több nőt 
megszerezni. Camus persze nem egyszerű hedonizmusban látja a megoldást, hanem 
egyfajta egyszerű, nagy hiteket elkerülő, az egyszerű dolgokat élvezni tudó, könnyed 
mediterrán életfelfogásban. Egy olyan emberről szól, akinek vannak rövid távú, termé-
szetes céljai, de nincsenek nagy ideológiái (YOUNG 2003, 168).

Camus megoldása praktikusnak tűnik, és napjaink tömegeinek tényleg járható út. Ugyan-
akkor a reflexió, a filozófia feladását is jelenti. Pont annyiban lehet praktikus megoldás, 
amennyiben az ember el tudja kerülni az „agyalást”. Ez a megoldás pedig sekélyes.

Bár Camus praktikusan követhető, de egy teoretikus embernek nem kielégítő. Neki az 
egzisztencializmusból még mindig Sartre lehet a legkedvezőbb megoldás. Lurie rámu-
tat arra, hogy Sartre úgy érvelt Camus ellen, hogy bár nincsenek objektív értékek, de az 
életnek lehetnek értékei, melyeket mi tulajdonítunk neki (LURIE 2006, 258). És bár láttuk 
Sartre filozófiájában is a problémákat, ez mégiscsak eddig a legígéretesebb válasz.

EGZISZTENCIALISTA ÖSSZEFOGLALÁS

Kierkegaard-tól Camus-ig életszemléletek sokaságát láttuk. Ezen szemléletek igen 
diverzek voltak, sokszor egy korszellemet tükröztek, vagy éppen ellenkezőleg: az író 
szubjektív mentalitását. Láttuk, hogy Kierkegaard szembement korának szellemével, 
ugyanakkor közel sem modern, előremutató szemléletet képviselt. Nemcsak később lett 
avítt, hanem már akkor az volt. Hozzá hasonlóan, bár Sartre és Camus modernebbek, 
mégis aligha reprezentálják a korabeli párizsi átlagpolgárt, a világ más kultúráiról nem is 
beszélve.

Ha az élet értelmével küszködő olvasót vesszük, aki a filozófiától vár választ, akkor a 
bemutatott életszemléletek közül sokan találhatnak maguknak valót, de ki-ki másikat, 
és így egyikük sem mondható igaznak. Ha egy útkereső kamaszt vagy egy életviteli vál-
ságban elgondolkodó, kétségbeesett felnőttet képzelünk, aki valamiféle választ keres 
az élet értelmére, akkor könnyen el tudjuk képzelni, hogy beletemetkezik Kierkegaard-
ba, Nietzschébe, Heideggerbe. Sőt ez igen jellemző jelenség. Az is igaz, hogy ezen 
filozófusok művei sokáig lefoglalhatják, irányíthatják. De később túl sokszor lesz belő-
le kiábrándulás, csalódás. Egy szkeptikusabb ember pedig lehet, hogy eleve nem elé-
gedett ezekkel a válaszokkal. És nem véletlenül. 

Az egzisztencializmus nem tudott választ adni az élet értelmének kérdésére. Végül 
mintha eljutott volna annak a gyenge felismeréséig, hogy az életnek nincs objektív 
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értelme, és hogy ezekben a kérdésekben az individuum szubjektív választásokat 
tesz. Lehet szabadabb, autentikusabb választásokról beszélni, de nem lehet igaz 
és hamis válaszokról.

Nehéz eldönteni, hogy az egzisztencializmusban ez a konklúzió belátás eredmé-
nye-e, vagy egyszerűen a szabadság szeretetének következménye. Láttuk, hogy 
Kierkegaard még igen távol van ettől a belátástól a maga szubjektív igazságával, és 
csak Sartre jut el odáig, hogy azt mondja, nincsenek objektív értékek, csak szubjek-
tív értékek, amiket mi tulajdonítunk dolgoknak (LURIE 2006, 258). Plauzibilisebbnek 
tűnik, hogy Sartre esetében sem racionális belátásról van szó, hanem inkább csak 
arról, hogy az egzisztencializmus hosszú történetében az élet realitásának nyomása 
kényszerítette ki ezt a „haladást”. Racionális belátás esetében nem maradhattak vol-
na azok a bizonyos problémák, amelyekről beszéltünk.

A logikai belátás hiánya megjelenik abban is, hogy bár Sartre és Heidegger is beszél 
arról, hogy nem adnak erkölcsi útmutatást, ám végül is egész életművük egy erősen szub-
jektív életszemlélet igazságként való bemutatása, és annál nem is sokkal több. Ha valaki 
az objektív és szubjektív distinkcióját komolyan veszi, akkor nem filozofálhat ily módon.

Magam is több olyan megjegyzést tettem, mint hogy Kierkegaard avítt. Ez sem 
objektív érv, legfeljebb a mai társadalom életérzése felől nézve praktikus meglátás. 
Kierkegaard avítt szemlélete, Heidegger antik menekvése nem azért nem igaz, mert 
nem tetszik valakiknek, vagy mert nem praktikus. Azért nem igaz, mert nincs objektív 
igazolása. Ezt észben kell tartani az objektív és szubjektív distinkciója szerint.

ANALITIKUS FILOZÓFIA

Az analitikus filozófiában az élet értelmével közvetlenül szinte egyetlen ismert képvi-
selő sem foglalkozott egészen az utóbbi időkig (BAGGINI 1985). Ennek megvan a maga 
oka, amely mindjárt ki is fog derülni.

Az analitikus filozófiában is időrendi sorrendben fogunk haladni, és Wittgensteinnel 
kezdjük, aki az első analitikus filozófusok egyikének mondható. Sőt az analitikus filo-
zófia megalapítójának. Az elsőség tekintetében Bertrand Russell személye volna kér-
déses, akit viszont nem fogok tárgyalni. Wittgenstein esetében továbbra is Lurie köny-
vét használjuk, amely szerencsére részletesen foglalkozik Wittgensteinnel. 

WITTGENSTEIN

Az analitikus filozófia legáltalánosabb jellemző jegye a nyelvi elemzés. Így bármilyen 
probléma vizsgálata a kérdés, az állítás jelentésének, értelmességének vizsgálatá-
val kezdődik. Érdekes módon, miközben igen kevés szó esik az élet értelméről, mind-
járt az analitikus filozófia egyik első képviselőjénél, Wittgensteinnél megtaláljuk azt a 
választ, amely végig fog vonulni az egész fejezeten.

„Érezzük, hogy még ha feleletet is adtunk valamennyi lehetséges tudományos kér-
désre, életproblémáinkat ezzel még egyáltalán nem érintettük. Akkor persze nem 
marad egyetlen további kérdés sem, és éppen ez a válasz. Az élet problémájának 
megoldását e probléma eltűnése jelenti. (Vajon nem ez az oka annak, hogy azok az 
emberek, akik előtt hosszas kételyek után az élet értelme világossá vált, nem tudják 
aztán elmondani azt, miben is áll ez az értelem?)” (WITTGENSTEIN 1963, 177).
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Wittgenstein tehát azt mondja, hogy nincs is olyan kérdés, hogy „mi az élet értelme”; 
illetve, hogy a kérdés nem értelmes. Először mint tudományos kérdést találja értelmet-
lennek. Ez még tág teret adhatna további spekulációkra, hiszen a tudományon kívül 
széles területek lehetnek. Csakhogy ennél többről van szó: hamarosan elmarad a jel-
ző, és általánosan nyilvánítja értelmetlennek a kérdést, ami ezzel el is tűnik. Az élet 
értelme kérdésében ugyanis igazán érvényes Wittgenstein híres létramotívuma:

„Az én kijelentéseim oly módon nyújtanak magyarázatot, hogy aki megért engem, 
végül felismeri azt, hogy értelmetlenek, ha már fellépvén rájuk túllépett rajtuk. (Úgy-
szólván el kell hajítania a létrát, miután felmászott rajta.) Meg kell haladni ezeket a 
tételeket, akkor látja helyesen a világot” (WITTGENSTEIN 1963, 177). 

Ám Wittgenstein maga sem követi saját maximáját tökéletesen. Ennek oka talán az 
lehet, hogy ő még nem teljesen kiérlelt analitikus filozófus. Az, hogy Wittgenstein ebben 
a kérdésben nem ilyen egyértelmű, az mindjárt a Tractatus idézett szöveghelyét kör-
bevevő szövegből is kitűnik. 

Lurie arról számol be, hogy Wittgenstein a kérdéshez Tolsztojon át érkezett el (LURIE 
2006, 89; Tolsztojra még visszatérünk, azért nem részletezem), és a filozófiai választ 
hiába találta meg ilyen határozottan, maradt benne egy kielégítetlen igény (LURIE 2006, 
145). Ez mutatkozik meg a miszticizmus iránti vonzódásában, és abban is, hogy magá-
ban a Tractatusban is van az öröklétnek egy olyan költői megfogalmazása, ami egy-
fajta attitűdöt jelent, és amely az élet értelmére mégis valamilyen abszolút, metafizi-
kai választ akar adni. Hiába mondja Wittgenstein, hogy ez értelmetlenség, küzd vele, 
és megjelenik a filozófiájában. Akár nyelvileg kimondhatatlan miszticizmusra való uta-
lásként, akár úgy, hogy mégis beszél arról, amiről hallgatni kell: az örökkévalósággal 
kapcsolatos attitűdjéről.

„A halál nem eseménye az életnek. A halált az ember nem éli át. Ha az örökkévaló-
ságon nem végtelen időtartamot, hanem időtlenséget értünk, úgy örökké él az, aki a 
jelenben él. Életünk éppúgy vég nélküli, ahogy látóterünk határ nélküli” (WITTGENSTEIn 
1963, 177).

Ez a misztikus attitűd nem kifejezetten transzcendens a transzcendens vallásos értel-
mében. Ezekben Wittgenstein nem tud hinni. Sőt, nem hogy nem tud hinni, azt mond-
ja, hogy (i) értelmetlenség hinni bennük, (ii) nem oldanának meg semmit.

„Az emberi lélek időbeli halhatatlansága, ami tehát egyet jelent a halál után is tar-
tó, örök továbbéléssel, nemcsak hogy semmiképpen sincs biztosítva, hanem ami 
a legfőbb, e feltevés egyáltalán nem nyújtja azt, ami általa mindig elérni kívántak. 
Megoldódik-e bármilyen rejtély azáltal, hogy örökké életben maradok? Végül is nem 
éppen annyira rejtélyes-e ez az örök élet, mint a jelenlegi? A térben és időben való 
élet rejtélyének megoldása téren és időn kívül fekszik. (Nem természettudományos 
problémákat kell itt megoldani)” (WITTGENSTEIN 1963, 177).

Wittgensteinnek érzelmileg mégis szüksége van arra, ami szerinte értelmetlenség, ami 
lehetetlen. Valamilyen abszolút életértelemre. Valamire, ami túlmegy az életnek sze-
mélyesen tulajdonított értelmen. Ez lehetetlen, és mégis, Wittgenstein szeretné. 
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Wittgenstein tehát sokszor a misztikumhoz fordul, máskor a művészi esztétikában 
véli megtalálni a megoldást. Lurie több ellenvetést tesz, ezek közül itt kettőt emelnék 
ki: az első, hogy ahhoz, hogy valaki érdemesnek találja az életét az életre, nem kell, 
hogy valami nagyon csodálatosnak lássa, továbbá ha mégis, akkor azt nem kell, hogy 
a misztikumban találja meg (LURIE 2006, 162–163).

CARNAP

Carnap megkülönbözteti az „igaz-hamis” kérdéseket, amelyek a teoretikus kérdések; 
és praktikus problémákat, amelyekre nincs igaz válasz, amelyekben válasz helyett dön-
tésekre van szükség. Az élet értelme számára feltehetően egy olyan probléma lenne, 
amelyre nincs igaz válasz, de minden embernek szüksége van ebben a problémában 
is praktikus döntésekre, elhatározásokra, szubjektív megoldásra. 

Wittgenstein azt mondja, hogy a filozófiának nem az a feladata, hogy válaszoljon ilyen 
(teoretikusan) értelmetlen kérdésekre. Carnap ezt úgy egészíti ki, hogy megmondja 
azt is, hogy mi az, ami jogosan foglalkozhat ezzel a kérdéssel. Merthogy az élet értel-
me szubjektíven értelmezve az életérzéssel szoros kapcsolatban van, annak kifeje-
zése pedig a művészetek feladata. 

Ez azt jelenti, hogy Carnap szerint a filozófia azért nem foglalkozik az élet értelmével, 
mert azon túl, hogy analizálja a kérdést, kimondja teoretikus, objektív értelmetlensé-
gét, azt is kimondja, hogy illetéktelen benne. Az élet értelmének szubjektív problémá-
jával tehát kétféleképpen lehet valamit kezdeni. Egyrészt minden embernek választá-
sokat, döntéseket kell hoznia az életcéljait illetően, és ez minden ember magánügye, 
nem diszciplína kérdése. Másrészt a művészetek kifejezhetnek, ábrázolhatnak élet-
stílusokat, így az emberek egymásra hatással lehetnek, egymással kommunikálhatják 
életérzéseiket. Ez utóbbi pedig segít az előbbiekben való döntésben.

Carnap az Überwindung (CARNAP 1931) második részében az ún. Lebensphilosophie-
ról3 beszél, és arról, hogy ez a fajta filozófia az életszemlélet kifejezéséről szól, de tel-
jesen alkalmatlan eszközökkel, hiszen elméleti stílusban teszik, azaz objektív igaz-
ságot nyilvánítanak maguknak. Érdekes módon pont Nietzsche az egyik – egyébként 
pozitív – példája, és Heidegger a másik, akit viszont vehemensen kritizál. A különbség 
oka, hogy Carnap Nietzschénél úgy látja, hogy a kifejezés tényleg szubjektív stílusban 
marad, azaz ő nem követ el kategóriasértést. Carnap számára Nietzsche Zarathustrája 
irodalmi mű, művészet, és ezért rendjén való.

A diszciplínák, kérdések, problémák és a nyelv egyfajta alapvető felosztását látjuk 
tehát Carnap filozófiájában. A tudomány és a filozófia objektív, igaz-hamis kérdések 
megválaszolásával foglalkozik, a művészet pedig szubjektív, nem igaz, nem hamis 
érzések kifejezésével, ábrázolásával foglalkozik. A magánember pedig saját kis prak-
tikus kérdéseiben döntést hoz, mindkét diszciplínát felhasználva: a tudást a világról és 
mintákat a lehetséges életérzések teréből. 

Carnapnál nem marad semmi hely valamilyen miszticizmus, metafizika iránt. Bár 
tudjuk, hogy családjában a spirituális attitűdre látott mintát, és érzelmileg van olyan, 
amivel rokonszenvez, de ettől filozófiáját teljesen mentesíteni tudja. Carnap hű önma-
gához: csak nagy nehezen találunk pár sort a könyveiben az élet értelmének kérdé-
séről. Íme egy az Aufbauból (Carnap 1928): 

 3  Magyarul „életfilozófia”, de a német elnevezés használatos magyar szövegben is.
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„Az »élet talányai« (Lebensrätsel) nem kérdések, hanem a gyakorlati élet szituáci-
ói. […] A rejtvény inkább abban a feladatban áll, hogy az élethelyzettel »elboldogul-
junk«, a megrázkódtatást kiheverjük, és talán, hogy a további életet még gyümöl-
csözővé is tegyük” (CARNAP 1928, 260. §183).

Mennyire hasonlít ez Wittgenstein fentebb idézett mondataihoz! Az Aufbau utolsó feje-
zete szorosan kapcsolódik a Tractatushoz. Olyannyira, hogy utolsó mondata a Tractatus 
utolsó mondatát idézi. Pontosan ugyanarra a konklúzióra jut, mint Wittgenstein. De 
mennyivel kidolgozottabb apparátus van mögötte! 

Mivel Carnap közvetlenül nem sokat foglalkozik a kérdéssel, ahogy fentebb emlí-
tettem, közelíthetünk az etika felől is. Sajnos ebben a témában sincs igazán részletes 
műve, de például (CARNAP 1996, 22–25) nagyon röviden összefoglalja Carnap etikai 
nézeteit. Megkülönböztet leíró, empirikus etikát, és normatív etikát. A normatív etiká-
ról azonban Carnap azt mondja, hogy nincs faktuális vagy teoretikus tartalma, hanem 
kívánságokat, előírásokat fogalmaz meg félreérthető formában. Ez is megerősíti azt, 
hogy Carnapnak az értékek nem lehetnek objektív tények, és az életnek nem lehet 
objektív értelme.

Carnap számára Nietzsche, Heidegger és nyilván a későbbi egzisztencialista filozó-
fusok semmiféle igazságot nem írnak le, hanem kifejezik életérzésüket. Így egyiküknek 
sem lehet igaza. Hogy néhány példát adjunk, amelyek nem Carnap példái.

Kierkegaard azt mondja, hogy az igazi szenvedély tétlen. Van-e emellett empirikus 
vagy logikai érve? Van-e megfigyelés, ami ezt alátámasztja? Következik-e ez nyelvi 
elemzésből? Van-e az „igazi” szónak olyan értelmezése, ami itt világosan alkalmaz-
ható lenne? Mit akar jelenteni ez a szó itt? Nyilvánvalóan semmi objektívet, itt arról van 
szó, hogy Kierkegaard számára az igazi szenvedély tétlen, ő ezt értékeli nagyra, ő ezt 
idealizálja. Mindez csupán érzés, nem igazság. 

Vagy például Nietzsche esetében, a keresztények talán nem érzik az ő életmódju-
kat ugyanolyan nemesnek, mint Nietzsche az ő nemesi életideálját? Dehogynem, sok 
esetben igen. És szerencsére, mert mint mondtuk, nem lehet mindenki olyan értelem-
ben nemes, ahogy Nietzsche gondolja, a „szolgákra” is szükség van, és emiatt igen-
csak szerencsés, ha a „szolga” „nemesnek” érzi magát. Sőt a keresztények nemes-
érzése semmivel sem hamisabb, mint Nietzsche nemesi életérzése.

Carnap szemszögéből tehát mindegyik egzisztencialista megküzd az élet értelmének 
életproblémájával, és ad rá egy „választ”, de a „válasz” valójában nem válasz, hanem 
választás. Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger és Sartre mintája is csupán egy lehet-
séges út, a választás szubjektív beállítottságtól függ. 

Carnap filozófiájára a kontinentálisok közül talán mégis leginkább Sartre-ra hason-
lít, akinél a szabadság a legerőteljesebben megjelenik. Carnap számára a szabadság 
ebben a kérdésben olyan teljes, hogy ezzel szinte nem is foglalkozik. Olyannyira nincs 
igaz válasz a kérdésre, hogy még a saját életszemléletét sem írja le igazán, ám élet-
rajzírói tudnak róla valamit mondani. Gottfried Gabriel (GABRIEL 2004, 9) például egy 
roppant idilli leírását adja a fiatal Carnap részvételének egy baloldali, ifjúsági mozga-
lomban, ami meghatározó volt életszemlélete szempontjából. Élete végéig jellemez-
te a kirándulások szeretete, a dohány, a drogok, az alkohol és a kávé kerülése, hogy 
az életet természetes módon élvezhesse. Karl Popper szintén egy elragadó kis törté-
netet mesél el Carnapról és a tiroli Alpokban tett kirándulásaikról a Conjectures and 
Refutationsban (POPPER 1963, 342), amikor bevezetést ír a Carnappal vitázó fejezet-
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hez. Carnap maga azonban sohasem volt a saját életszemléletének fogadatlan próká-
tora: filozófiai álláspontjához hűen életszemléletét nem hirdette igazságként, de még 
filozófiaként sem propagálta.

Carnap tehát nagy lépés az analitikus filozófiában, hiszen Wittgensteinhez képest sok-
kal jobban kibontott eszköztárat ad nekünk. Ezen eszköztár miatt filozófiája sokkal követ-
kezetesebb, és végül az egzisztencialista filozófia interpretálásához is egy keretet ad.

SCHLICK

Schlick a logikai pozitivisták közül az a szerző, akinél kivételesen találunk egy egész 
könyvet az etikáról: Fragen der Ethik (SCHLICK 1930), és akinek álláspontját ebből fogjuk 
rekonstruálni. Rekonstruálni, mert ebben a könyvben sincs az élet értelmének kérdése 
hangsúlyosan kiemelve. Schlick természetesen bécsi körös filozófusként Carnaphoz 
nagyon hasonló nézetet képvisel.

Egy fontos tartalmi kiemelés az objektív-szubjektív distinkció explicit hangsúlyozá-
sa, ami Wittgensteinnél és Carnapnál csak hallgatólagosan van jelen. Az is nyilván-
való, hogy az értékek kérdése teljesen a szubjektív tartományban van, és ezért a nor-
matív filozófia szempontjából tárgyalhatatlan. Schlick elutasítja az etika minden olyan 
részét, amely ennek a szubjektív tartománynak a preskriptív megközelítését jelentené. 
Ebből pedig az következik, hogy nyilvánvalóan az élet értelmének kérdése számára 
nem megválaszolható, hiszen az a szubjektív és objektív tartományok közötti kategó-
riatévesztés (Carnap fogalmával élve) lenne. Schlick számára világos, hogy a szub-
jektív kérdésekre nem lehet objektív válasz, azaz nem lehet olyan válasz, amelyet egy 
filozófus leír, és mások számára mint igazságot prezentál. Mindenkinek magának kell 
megkeresnie a számára megfelelő választ. Ez harmonizál Carnap imént bemutatott 
nézetével, mely szerint ezekben a kérdésekben az író legfeljebb kifejezhet, hatást gya-
korolhat, mintát adhat, de nem válaszolhat meg semmiféle igazságot. 

Schlicknél találjuk meg az analitikus filozófiában a leginkább problémamentes, leg-
tisztább elméleti konstrukciót, amely az élet értelmének kérdését eliminálja, és filozó-
fiailag problémamentessé teszi. Ez az a fogalmi szigor, ami Wittgensteinnél hiányzik, 
és ami emiatt nála némi misztikus maradvány gondot okozott.

NAGEL

Nagel az analitikus filozófiában hasonlít Camus-hoz az egzisztenciális filozófiából, leg-
alábbis a mi szempontunkból. Érdekes módon a leginkább idevonatkozó írása, a „The 
Absurd” (NAGEL 1971, a továbbiakban „Absurd”) pontosan Camus-t kritizálja, de mint 
látni fogjuk, nem tud igazán túllépni rajta.

Nagel filozófiájában szintén fontos az objektív és szubjektív tartományok kettőssége. 
Számára a tudat kérdésében is ez jelent megoldatlan problémát. Nagel egy a szubjek-
tív és objektív tartományokon átívelő gondolkodásmódban lát kiutat, ugyanakkor nem 
mutat semmiféle lehetőséget erre. Így nála is azt látjuk, hogy megválaszolatlan kérdé-
sek maradnak, és ezek gondot jelentenek. 

Nagel Camus művét elemezvén az abszurditásról azt mondja, hogy ez a gondolko-
dás velejárója. Itt tulajdonképpen pont arra gondol, hogy a szubjektív „gondolkodás” és 
az objektív gondolkodás feszültségéből adódik az abszurditás, amelynek kezelésére 
csak az iróniát tudja javasolni. Ez pedig egy nem igazán kielégítő konklúzió.
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Nagel az „Absurd”-ban még nem nevezi meg az objektív és szubjektív distinkcióját. 
Objektív helyett „sub specie aeternitatis” nézőpontról beszél, ami egy objektív nézet-
nek felel meg. Arról beszél, hogy ez az objektív nézőpont feszültségben van a szubjek-
tív nézőponttal. Nevezetesen, hogy az emberek természetesen csak bizonyos szub-
jektív célokért tudnak élni, de amint erről az objektív nézőpontról kérdeznek rá, akkor 
probléma van azok igazolásával. Leírja, hogy a célokat más célokkal lehet igazolni, 
de a célok végtelen regresszusa paradoxonhoz vezet, amelyet csak önigazoló célok-
kal lehet feloldani. Szubjektív nézőpontból nincs gond, hiszen amikor nem objektíven 
gondolkodunk erről, akkor vannak önigazoló célok. Csak objektív nézetből tűnik ez fel, 
és ez Nagelnél az abszurditás oka. 

Persze ha ez volna az igazság, akkor el kellene fogadnunk, de Nagel hibája abból 
adódik, hogy nem veszi a szubjektív és objektív distinkcióját olyan megfelelő szigorú-
sággal, mint például Schlicknél láttuk. Schlicknél nincs ilyen probléma, a szubjektív kér-
désekre nincs igaz válasz, nincs lehetőség velük filozófiailag foglalkozni. Így nincs értel-
me objektíven rákérdezni a szubjektív célok igazolására. A szubjektív céloknak nincs 
szükségük igazolásra. Ha akarjuk őket, akkor ez elég indok arra, hogy akarjuk őket.

Schlicknél nincs abszurd. Nagel abszurditása nem egy tényleges paradoxon, hiszen ha 
az objektív és a szubjektív distinkcióját komolyan vesszük, akkor a két terület közötti kate-
góriasértés nem abszurd, hanem egyszerűen gondolkodási hiba. Ha Nagelnek van is vala-
milyen abszurditásérzése, akkor ez is csupán egy érzés, amit más nem kell, hogy érez-
zen, és tény, hogy nem is érez mindenki, tehát Nagel problémája sem filozófiai probléma, 
hanem magánügy, amivel magának kell elboldogulnia (hogy visszautaljunk Carnapra).

FLEW

Flew – Wittgensteinhez hasonlóan – Tolsztoj felől közelíti meg a problémát (FLEW 1984, 
164–167). Wittgenstein válaszainak is tudatában van, és az ellen érvel, hogy létez-
ne valamilyen misztikus igazság. Gilbert Ryle-ra hivatkozva megkülönbözteti a „tudni, 
hogy”-ot és a „tudni hogyan”-t, azaz az elméleti és gyakorlati tudást. Ez a megkülön-
böztetés hasonlít Schlick és Carnap distinkcióira is, akikről azonban mintha nem len-
ne tudomása, mert nem hivatkozik rájuk. 

Wittgenstein misztikusságra való hivatkozását idézve (FLEW 1984, 165), Flew amel-
lett érvel, hogy szó sincs misztikus igazságról, hanem mind Tolsztoj, mind Wittgenstein 
tulajdonképpen egy életmódot, életfelfogást, attitűdöt keres. Mindez nagyon is hasonlít 
Carnap diagnózisára, Flew esetében csak azt kifogásolhatjuk, hogy illett volna hivat-
koznia. A logikai pozitivizmus filozófiájára a későbbi analitikus filozófia sok tézise visz-
szavezethető. Lehet, hogy Flew nem olvasta Carnapot, Schlicket, lehet, hogy elfelej-
tette, lehet, hogy csak lustaság volt a hivatkozás elmaradása. Az is könnyen meglehet, 
hogy a logikai pozitivizmus filozófiája az analitikus filozófiában úgy élt tovább közvetett 
utakon, hogy nehezen lehetne nyomon követni a konkrét útját. Talán Flew sem tudta, 
honnan származnak ezek a gondolatok.

ANALITIKUS ÖSSZEFOGLALÁS

Nyilvánvaló, hogy amikor Wittgenstein a Tractatusban kérdésről beszél, akkor mindig 
objektív kérdésekről van szó, nem szubjektívekről. Wittgenstein nem mondja ki ezt a 
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distinkciót, de a Tractatus csak úgy értelmezhető, ha a „kérdést” mindig „objektív kér-
dés”-ként értelmezzük, a problémát pedig objektív problémának.

Az analitikus filozófusoknál a különféle distinkciók fontos szerepet kapnak, és az 
élet értelmének kérdésében többé-kevésbé egy eliminativista megoldást támaszta-
nak alá. Sok későbbi filozófus újra felfedezi ugyanazokat az érveket, anélkül, hogy 
ismerné a korábbi logikai pozitivistákat, akiknek fogalomkészlete nagyon is alkal-
mas a kérdés rendezésére. 

Időrendben haladva azt láthatjuk, hogy Wittgensteinnél még az okoz problémát, 
hogy nem elég kiforrott a fogalomkészlete, a filozófiai rendszere. A logikai pozitivisták 
rendszere már nagyon is alkalmas a kérdés tisztázására, olyannyira, hogy gyorsan 
le is zárják, és alig foglalkoznak vele. Később ez feledésbe merül, és a későbbi anali-
tikus filozófusok hol szerencsésebben, hol kevésbé szerencsétlenül tudják kezelni a 
kérdést saját kútfőből. Flew szerencsésebben, Nagel kevésbé.

Az analitikus filozófia, és ezen belül különösebben Carnap rendszere, arra is alkal-
mas, hogy az egész kontinentális filozófia munkásságát e kérdésben mint a szubjek-
tív problémára adott különféle mintát értelmezzük, és ami ezen túl mutat, azt kategó-
riasértésnek vehessük. Így érthetővé válik a különféle életfilozófiák változatossága 
Kierkegaard-tól Sartre-ig.

AZ ANALITIKUS ÉS KONTINENTÁLIS VÁLASZOK ÖSSZEVETÉSE

Carnap tézisét felidézve az egzisztencialisták az életérzésüket fejezik ki. Sokszor 
maguk is írók. De ha nem, náluk nem sok különbség van író és filozófus között. Az 
egzisztencialisták filozófiájában sok a közös, de túl sok a különbség, és ez a különb-
ség filozófiai és gyakorlati problémát is okoz a követőinek. Az ember összezavarod-
na, ha mindet komolyan venné. A filozófiai kérdés, hogy miért van ekkora diverzitás az 
egzisztencialista életfelfogásokban. A válasz pontosan abban rejlik, hogy nem igazsá-
gokról van szó. Nem tekinthetjük tehát az egzisztencialista filozófiát egy, az igaz élet-
érzés megtalálása felé vezető diskurzusnak. 

Inkább gondolhatjuk, hogy a Carnap által emlegetett „elboldogulás” egy-egy törté-
netét olvashatjuk. És egzisztencializmust olvasgatni is eme „elboldogulás” része lehet. 
Ha visszatérünk a praktikus kérdésünkhöz, hogy egy, az élet értelmét illetően kérdé-
sekkel küszködő ember hogyan találhat a filozófiában megoldást, akkor az egziszten-
cializmus inkább a nehezebb, hosszabb út lehet, az analitikus filozófia a hatékonyabb. 
Mert még az egzisztencialisták analitikus értelmezései is sokkal jobban eligazítanak 
bennünket, mint az egzisztencialisták maguk. Én magam is őket használtam fel. 

Az analitikus filozófia gyorsan lezárja a teoretikus kérdést, és igazi szabadságot tár 
elénk. Ez sem gyors megoldás, hiszen a gyakorlati problémákat meg kell oldani. Az 
„elboldogulás” egy része még ezután is hátravan. Továbbra is kell mindenkinek élnie, 
tapasztalnia, keresnie és döntenie. Ezt a filozófus nem is veheti el az olvasótól. De a 
teoretikus problémákon ekkor már túl vagyunk. Teoretikus értelemben szilárd alapok-
ról kezdhetjük az „elboldogulást”. 

Az olvasó jobban jár az analitikus filozófiával. Az nem fog egy szubjektív kérdésre 
objektív választ adni neki. Nem tudja megadni a lehetetlent, de nem is csapja be ez ügy-
ben. Viszont tisztázni fogja számára, hogy itt nincs szó igazságról, hanem döntésről, 
praktikus választásról, érzésekről és életről van szó. Az analitikus filozófia tiszta keretet 
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ad a laikusnak ahhoz, hogy azon belül már saját felelősségére, szabadon dönthessen. 
A döntést illetően pedig a filozófus nem is veheti át a felnőtt ember saját szerepét.

Az analitikus filozófia egy olyan keretrendszert ad, amely megóvja az olvasót a legin-
kább kétségbeesett kísérletektől. A keretrendszer hozzásegíthet, hogy a schopenhaueri, 
dosztojevszkiji, camus-i pesszimizmust elkerüljük (ha akarjuk), mivelhogy szilárd tudatá-
ban leszünk annak, hogy azok nem az igazság súlyával nehezednek ránk. Ha ezt a pesz-
szimizmust választjuk, akkor az a mi választásunk, nem pedig az igazság kényszere.

Sok egzisztencialistánál megfigyelhető egy idilli „aranykorba” menekülés. Nietz-
schénél és Heideggernél az ókori görögök, Schopenhauernél és Hessénél a buddhiz-
mus, Camus-nál a gondolkodás nélküli, tudatlan élet, amely csak érzékel, élvez, nem 
értelmez. Mindezek nem teljesen kielégítő vagy egyenesen irreális utak. Kierkegaard 
fanatizmusa manapság egészen biztosan irreális.

Az egzisztencializmus ezekben az esetekben legtöbbször zsákutcába kerül, az ana-
litikus filozófia azonban eszközt ad nekünk arra, hogy rájöjjünk, Dosztojevszkij, Scho-
penhauer, Heidegger és Camus érvelése nem racionális. Így nem a racionalitást kell 
elvetnünk. Az analitikus filozófiának itt nemcsak igaza van, de hasznos is, már ameny-
nyiben a pesszimizmus és neurózis elkerülését haszonnak tekinthetjük. 

Láttuk tehát, hogy az élet értelmének kérdésében is megjelenik a kontinentális és 
az analitikus filozófia között a legfontosabb különbség: az objektív és szubjektív dis-
tinkciójának elfogadása, illetve elutasítása. Láttuk, hogy az analitikus filozófusoknál 
is adódtak problémák az élet értelmét illetően, de ezek mindig eme distinkció megin-
gásánál jelentkeztek. Az analitikus filozófusok, még ha meg is feledkeznek erről, egy 
olyan hagyományban dolgoznak, amely hangsúlyt fektet erre. Ez az alapvető distink-
ció az, amely az analitikus és kontinentális filozófia diszciplináris szétválását eredmé-
nyezi. Akkor is, ha láttunk bizonyos konvergenciát ebben az egy kérdésben. 

Az analitikus filozófiában érdekes módon az objektív és szubjektív megkülönböz-
tetése a logikai pozitivizmusban volt a legtisztább. Ott találjuk a leginkább probléma-
mentes válaszokat. Ironikus módon ez az irányzat azóta kihalt, és az ilyen értékes fel-
ismeréseket sajnos nem mentette meg a megfelelő biztonsággal még az analitikus 
filozófia sem. Itt az ideje, hogy újra feltárjuk őket!
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