NEM KETTŐ
Kunszt György életéről
és munkálkodásáról
Miklóssy Endre

Az igazság nem kettősség. Kettősség
csak a meghasadt világban van.
(Csándógja-Upanisad)
2010 novemberében a „tanítók” utáni
korszakunk legfigyelemreméltóbb magyar gondolkodóját veszítettük el benne.
Nagy kort élt meg, 1924-ben született.
Jócskán kijutott neki e változatos évszázad fordulataiból, viszont életpályája, az
események, amiket el kellett szenvednie,
a cselekedetek, amikkel alakítani próbálta e világot, a gondolatok, amik tetteinek
az alapjai voltak, meglehetős betekintést
nyújtanak a korba, a mi egész korunkba
is. Mélyebben, mint egy egyszerű eseménytörténet.
Honnan?
A létezés, mint a gondolkodás színtere
Honnan jövünk? mik vagyunk? hová
megyünk? az emberi lét három alapkérdése. Kunszt György az irányát veszített
sváb-magyar középosztályból jött, amit
több nemzedéknyi hosszú, kiegyensúlyozott múlt után a 20. század jócskán
összekavart: volt a családjában, aki a
földosztó radikális népi mozgalommal
rokonszenvezett, volt, aki a középosztályi
Augiász-istálló megtisztításának reményében Hitler-rajongó lett, volt vakbuzgó katolikus is, szóval éppen a kiegyensúlyozottság az, ami eltűnt a világháborút követően. Egy érzelmi beállítottságú
ifjú számára környezetének ez a szellemi
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dezorientációja könnyen végzetessé
válhat, de egy fegyelmezett intellektus
számára, mint ő, ösztönző kihívás lehet.
A nácizmus éveiben Nietzschét mint az
antiszemitizmus ellenszerét olvasta, a
világképét azonban fenekestől felforgatta. Ekkor veszítette el a tételes vallásba
vetett hitét, ami élete hosszán át feldolgozandó problémát jelentett számára.
Korán kibontakozott a filozófiai érdeklődése, „Platónra, Krisztusra, Kantra és
Nietzschére hallgatok” (…) „ezen a módon nem lett belőlem falhoz állított valaki abban a világtörténelmi hullámban,
amely Versailles és Trianon ellenhatásaként a második világháborúban kulminált.”– írta akkori naplójában. Szellemi
inspirálói lényegesen a továbbiakban se
változtak.
Nyitott szelleme és többoldalú tehetsége – főleg a rajz és a matematika iránt
– vezették az építészmérnöki karra, de
irodalmi érdeklődése és kommunikációs
készsége is élénk volt. Ifjúkorának egyik
meghatározó eseménye volt, hogy kiválasztott cserkész-őrsvezetőként előadásokat tartott munkásfiataloknak, akik őt
valósággal bálványozták.
Majd elkapta a háború, kitelepítették
Németországba, de kalandos úton
Svájcba szökött. Az átélt kalandoknál

lényegesebb volt számára két itt szerzett
szellemi élménye: elég alaposan megismerkedett a marxizmussal és a vallásos
egzisztencialista orosz emigráns Bergya
jev filozófiájával. Hazatérése után évfolyamtársa, Kotányi Attila révén bekerült
a Csütörtöki beszélgetések körébe, s
megismerkedett e kör mértékadó szellemeivel, Hamvas Bélával, Szabó Lajossal
és Tábor Bélával, a „tanítók nemzedékének” e három kiemelkedő reprezentánsával. „A háború befejeztével példátlan
újrakezdési eufória öntötte el az emberiséget. Őket is a szellemi elhivatottságnak ez az érzése töltötte el a legfelső
szinten: azzal az igénnyel kezdték el a
beszélgetéseiket, hogy megtalálják és
deklarálják az újrakezdés szellemileg
legmagasabb rangú és legtágabb horizontú alapját.” Kunsztot mélységesen
megragadta a program és a szellemiség
is, elsősorban Szabó Lajos személyes és
intellektuális varázsa. Ez döntő hatást
gyakorolt az egész életpályájára és gondolkodására. 1949-től a szellemi útépítés
működési lehetőségei megszűntek. A
tanulmányai befejetése után a modern
építészet bűvöletében élő építész alkotói útját pedig elzárta a építészetre is
rátelepülő szocialista realizmus csodaszörnye. Visszaemlékezve írja:„az alakuló

tervezőintézeteket mindenkinek el kellett kerülnie, aki nem akart korrumpálódni ezzel a stílussal.”
Az Építőipari Tudományos Intézetben
találta meg a számára megfelelő kutatási területet. Szabó Lajos véleménye szerint azidőtájt az atomfizika volt a vezető
tudomány, Kunszt pedig a fölkeltett érdeklődését sikerrel kamatoztathatta a
nukleáris védőbeton-technika kidolgozásában. Tudományos tekintélyének
köszönhetően 1961-ben bevitték az Épí
tésügyi Minisztériumba, a szakmai kutatás irányítására. Ezidőtájt a minisztérium
fő feladata a tömeges lakásépítés megszervezése volt, ő azonban a kutatást
rögvest interdiszciplináris irányba fejlesztette, megszervezte hozzá a szükséges
szakember-gárdát, majd a CIB (Inter
national Council for Building Research)
konferenciájára kijutva építeni kezdte a
szakma nemzetközi kapcsolatait is. Amíg
csak a személyzeti főnök azt nem mondta, hogy „az ő szerepe az imperialisták
fellazító politikájának a része”, így aztán
egy fellazíthatatlan félanalfabétát küldtek helyette a további kongresszusokra.
Az az interdiszciplináris kutatás-sor,
amit a minisztériumban megszervezett,
megnyitott egy új tevékenységi kört
számára. Nagyszámú és sokféle anyaggal, kutatási jelentéssel kellett találkoznia,
de egyre nehezebb volt ezeket áttekinteni. Felismerte, hogy a kulcsszavak egy
beesése megkönnyíti ezt a feladatot,
segítségükkel információs modellek
szerkeszthetők. Ezeket pedig döntési
modell alapjául is fel lehet használni.
Tanulmányozni kezdte a tudománylogika és a kutatási módszertan összefüggéseit. Munkatársai segítségével kidolgozta a LOGEL fantázianevű tudományszervezési modellt, ez volt nagydoktori
értekezésének a tárgya is (megjelent az
MTA kiadásában, 1975-ben). Ennek a tekintélyével sikerült neki az akkor még
teljesen gazdátlan, talán még névvel
sem rendelkező környezetvédelmet
besorolnia a minisztérium kutatási célprogramjai közé, mint „környezetgazdaságot”. Modellje jelentős nemzetközi
feltűnést keltett, és éppen az ENSZ elé
akarták terjeszteni, amikor Kunsztot eltá-

volították a tudományos életből, „tűrhetetlen nyugati kapcsolataira” való hivatkozással.
Nyugdíjba került tehát, amit azonban
bizonyos mértékig megszabadulásnak
is tekinthetett. Mert bármennyire elmélyedt is ezekben a diszciplínákban, mégis csak gályának érezte az egészet ifjúkori fő elhivatottságához, a filozófiához és
a társadalomneveléshez képest. Most
pedig úgy érezte, megnyílt előtte a lehe
tőség ebbe az irányba. Annál is inkább,
mivel hamarosan bekövetkezett a fordulat, amit rendszerváltásnak mondunk.
Már ifjúkorában is többféle összefüggésben foglalkoztatta a filozófia, mint a
természettudományos és történelmi
világismeret lehetséges alapja egy kaotikussá szétesett világban. Mire jó a filozófia, ha még arra se, hogy legalább a
szellemünket megvédje Hitlertől, Sztálintól, a Mammon világuralmától? Ez
persze olyan alapkérdés, amit nem muszáj föltenni, de ha nem, akkor a gondolkodásunknak meg kell kettőződnie és
egyik fele elszáll az elvontság birodalmába, míg a másik mind nehezebben
igazodik el a tapasztalati világban.
Szabó Lajos magabiztos egység-filozófiája rendkívüli hatást tett rá. Az egység
őnála mindenek előtt a létezés és a
gondolkodás – kanti értelemben vett –
elválaszthatatlanságát jelenti, vagyis a
létproblémák megoldásának ígéretét az
értelmi megismerés segítségével.
Szakmai pályafutásának negyedfél
évtizede során megteremtett tekintélyét
eszközként kívánta használni céljai eléréséhez.
Hol? A gondolkodás,
mint a jelenlét megfejtése
A kilencvenes években Magyarországon,
de talán Európaszerte is valóságos Nietzsche-reneszánsz indult el, nem függetlenül a kommunista világrendszer ös�szeomlásától, amit a gondolkodók, úgy
látszik, részint Marx csődjeként éltek
meg, részint pedig minden orientációs
pont eltűnéseként. Weöres Sándor költői
tömörségű összefoglalásában: „Jó és
rossz irányt / Semmi se mutat. / Nem leljük
soha / A helyes utat."

Kunsztot ifjúkora óta foglalkoztatta
Nietzsche. Most szemrevételezte az
újabb értelmezéseket, és azzal a jellemző helyzettel találkozott, hogy afféle
Rohrschach-tesztként mindenki a saját
problémáira keres itt megoldást. Az
angolszászok formalizálják, kihagyják
belőle a lét-szerűséget. A németek a
múltjukat kívánják belőle megfejteni. A
franciák számára a kartezianizmus önkritikáját jelenti. Egyes amerikaiak a hatalom akarását olvassák ki belőle. A katolikus recepció a Krisztus személye előtti
hódolatot veszi észre benne. Kunszt
azonban már rendelkezett egy Szabó
Lajos által felépített metafizikai mélységű
megközelítéssel, így ezeket a nézőpontokat meglehetős kritikával tudta szemlélni. Számára a legfontosabb Heideg
gernek, valamint a japán gondolkodóknak a felfogása.
Nietzsche ide vágó próféciája a nihilizmus eljöveteléről szól:„A legfelső értékek
elértéktelenednek. Hiányzik a cél, hiányzik a válasz arra, hogy miért.”Vagyis, mint
mondja, „rájöttünk, hogy a létezés össz
karakterét nem tudjuk értelmezni sem
a ’cél’, sem az ’egység’, sem az ’igazságosság’ fogalmával. S ha ezeket, amikkel
mindeddig értéket vittünk a világba, kihúzzuk belőle, akkor a világot értéktelennek látjuk.”Az érték kategóriája az emberi uralomképzés igényéből ered, mondja, „naivitásából, hogy önmagát tegye a
dolgok értelmévé és mértékévé.”
Kunszt észrevétele szerint Heidegger
azonnal lecsap a kategória szóra, és a
nihilizmus okát arisztoteliánus módon
abban látja, hogy a világot nem tudjuk
egységes kategóriákban átfogni. Hát,
ezek a németek… Szóval, ha nincs átfogó filozófiai rendszer, akkor a nihil van.
„A cél, az egység, az igazságosság fogalmait” átfogó rendszer valóban volt,
mint Európa alapja, még ha nem is a filozófiai elgondolás szintjén, és valóban
eltűnni látszik – ez volt a kereszténység.
Kant óta nem szokás filozófiai kérdésnek
tekinteni, bár meg kell jegyeznem, hogy
ezzel a filozófia veszített.
Heidegger Nietzsche-értelmezése
szerint a nihil aktív, mint a szellem felfokozott hatalma, és passzív, mint hatal-
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dezorientációja könnyen végzetessé
válhat, de egy fegyelmezett intellektus
számára, mint ő, ösztönző kihívás lehet.
A nácizmus éveiben Nietzschét mint az
antiszemitizmus ellenszerét olvasta, a
világképét azonban fenekestől felforgatta. Ekkor veszítette el a tételes vallásba
vetett hitét, ami élete hosszán át feldolgozandó problémát jelentett számára.
Korán kibontakozott a filozófiai érdeklődése, „Platónra, Krisztusra, Kantra és
Nietzschére hallgatok” (…) „ezen a módon nem lett belőlem falhoz állított valaki abban a világtörténelmi hullámban,
amely Versailles és Trianon ellenhatásaként a második világháborúban kulminált.”– írta akkori naplójában. Szellemi
inspirálói lényegesen a továbbiakban se
változtak.
Nyitott szelleme és többoldalú tehetsége – főleg a rajz és a matematika iránt
– vezették az építészmérnöki karra, de
irodalmi érdeklődése és kommunikációs
készsége is élénk volt. Ifjúkorának egyik
meghatározó eseménye volt, hogy kiválasztott cserkész-őrsvezetőként előadásokat tartott munkásfiataloknak, akik őt
valósággal bálványozták.
Majd elkapta a háború, kitelepítették
Németországba, de kalandos úton
Svájcba szökött. Az átélt kalandoknál

lényegesebb volt számára két itt szerzett
szellemi élménye: elég alaposan megismerkedett a marxizmussal és a vallásos
egzisztencialista orosz emigráns Bergya
jev filozófiájával. Hazatérése után évfolyamtársa, Kotányi Attila révén bekerült
a Csütörtöki beszélgetések körébe, s
megismerkedett e kör mértékadó szellemeivel, Hamvas Bélával, Szabó Lajossal
és Tábor Bélával, a „tanítók nemzedékének” e három kiemelkedő reprezentánsával. „A háború befejeztével példátlan
újrakezdési eufória öntötte el az emberiséget. Őket is a szellemi elhivatottságnak ez az érzése töltötte el a legfelső
szinten: azzal az igénnyel kezdték el a
beszélgetéseiket, hogy megtalálják és
deklarálják az újrakezdés szellemileg
legmagasabb rangú és legtágabb horizontú alapját.” Kunsztot mélységesen
megragadta a program és a szellemiség
is, elsősorban Szabó Lajos személyes és
intellektuális varázsa. Ez döntő hatást
gyakorolt az egész életpályájára és gondolkodására. 1949-től a szellemi útépítés
működési lehetőségei megszűntek. A
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rátelepülő szocialista realizmus csodaszörnye. Visszaemlékezve írja:„az alakuló
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soha / A helyes utat."

Kunsztot ifjúkora óta foglalkoztatta
Nietzsche. Most szemrevételezte az
újabb értelmezéseket, és azzal a jellemző helyzettel találkozott, hogy afféle
Rohrschach-tesztként mindenki a saját
problémáira keres itt megoldást. Az
angolszászok formalizálják, kihagyják
belőle a lét-szerűséget. A németek a
múltjukat kívánják belőle megfejteni. A
franciák számára a kartezianizmus önkritikáját jelenti. Egyes amerikaiak a hatalom akarását olvassák ki belőle. A katolikus recepció a Krisztus személye előtti
hódolatot veszi észre benne. Kunszt
azonban már rendelkezett egy Szabó
Lajos által felépített metafizikai mélységű
megközelítéssel, így ezeket a nézőpontokat meglehetős kritikával tudta szemlélni. Számára a legfontosabb Heideg
gernek, valamint a japán gondolkodóknak a felfogása.
Nietzsche ide vágó próféciája a nihilizmus eljöveteléről szól:„A legfelső értékek
elértéktelenednek. Hiányzik a cél, hiányzik a válasz arra, hogy miért.”Vagyis, mint
mondja, „rájöttünk, hogy a létezés össz
karakterét nem tudjuk értelmezni sem
a ’cél’, sem az ’egység’, sem az ’igazságosság’ fogalmával. S ha ezeket, amikkel
mindeddig értéket vittünk a világba, kihúzzuk belőle, akkor a világot értéktelennek látjuk.”Az érték kategóriája az emberi uralomképzés igényéből ered, mondja, „naivitásából, hogy önmagát tegye a
dolgok értelmévé és mértékévé.”
Kunszt észrevétele szerint Heidegger
azonnal lecsap a kategória szóra, és a
nihilizmus okát arisztoteliánus módon
abban látja, hogy a világot nem tudjuk
egységes kategóriákban átfogni. Hát,
ezek a németek… Szóval, ha nincs átfogó filozófiai rendszer, akkor a nihil van.
„A cél, az egység, az igazságosság fogalmait” átfogó rendszer valóban volt,
mint Európa alapja, még ha nem is a filozófiai elgondolás szintjén, és valóban
eltűnni látszik – ez volt a kereszténység.
Kant óta nem szokás filozófiai kérdésnek
tekinteni, bár meg kell jegyeznem, hogy
ezzel a filozófia veszített.
Heidegger Nietzsche-értelmezése
szerint a nihil aktív, mint a szellem felfokozott hatalma, és passzív, mint hatal-
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mának hanyatlása. „A kettő összefüggése – mondja Kunszt – úgy látható, hogy
a passzív nihilizmus a kiábrándultság
nihilizmusa, az aktív nihilizmus pedig
átcsap mobilizált elvetemültségbe.”
Sklaven- und Herrenmoral, az urak és
a rabszolgák eltérő erkölcse, ahogyan
Nietzsche mondotta? Annyi biztos, hogy
ez az „aktív nihilizmus” csöppet sem ért
véget a nácizmus vagy a kommunizmus
bukásával, hiszen a világot megváltozott
formában de változatlanul a semmiből
értéket teremteni kívánó vak Hatalom
uralja. Kunszt György a hazai természetvédelem egyik legelső„ügyintézőjeként”
észre veszi azt is, hogy e pillanat attól
kritikus, hogy„az ember hozzáfog, hogy
a Föld feletti uralmat egészében átvegye.
Felkészült-e erre a hatalomátvételre?”Így
hangzik a nyilvánvaló tagadást tartalmazó kérdése.
Valahol ezen a ponton találkozott
Kunszt korunk francia gondolkodóival,
akik egyszersmind a posztmodern gondolkodás megalapozói közé is számítanak a hetvenes években írt műveikkel.
Közülük Gilles Deleuze és Felix Guattari
ragadták meg leginkább filozófiailag
alátámasztott korkritikájukkal.
Egyes francia filozófusok gondolkodásában mindmáig érvényesül a kartéziánus szemlélet: az ember, mint gépbe bújt
kísértet. Mindazonáltal szabadulni is
ebből kívánnak. Descartes az analitikus
függvénnyel hódította meg a gondolkodást, amely az előre kiszámíthatóság
matematikailag biztosított lehetőségével kínálta meg az elméket. A 20. század
megdöntötte ennek a matematikának
az egyedülvalóságát, felbukkant a matematikailag megalapozott korlátozott
kiszámíthatóság, a fraktálokkal, a káoszelméleti attraktorokkal, hozzá még Hei
senberg határozatlansági elvével. A két
francia az ember szellemi autonómiája
modelljének – növény-analógiával – a
rizómát, e gyökérgumó-szövedéket tekinti. Ennek bármely sejtje sarjadzásra
képes, és valamiféle hierarchiamentes,
közvetlen kapcsolatban van egymással
minden része.
Kunszt elsősorban híressé vált provokatív művüket ismerteti. A Kapitalizmus
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és skizofrénia abból indul ki, hogy ami
általános, az csak gép lehet, a várhatóan
győztes és egyetemes világrenddé növekedő kapitalizmus voltaképpen a Világgép uralmát jelenti – amely gépezet
természetesen csak értékmentes lehet,
lényegében a Nietzschével kapcsolatban mondottak szerint. „Nincs olyan
aspektus, mondják, amely ne mutatná
a kapitalista gépezet őrületességét és
racionalitásának patologikus karakterét.
A kapitalizmust olyan kegyetlenség jellemzi, amelynek nincs párja a kegyetlenség primitív rendszerében, és olyan terror,
amelynek nincs párja a terror despotikus
rezsimjében.”
A kapitalizmus összefügg a skizofréniá
val, már Jaspers is ekképp diagnosztálta,
mint„korunk betegségét”. Éppúgy, ahogy
a középkori társadalom függött össze a
hisztériával vagy a kommunizmus a pa
ranoiával. A pszichoanalízis, benne az
Ödipusz-komplexum kulcsszerepével,
az elnyomás mechanizmusának elfedésére való megtévesztő mítosz, amivel
száz éve mérgeznek minket. A valóságos
lelki sérülések fő oka az, hogy a kapitalizmus felfedezi a vágy és a munka közös
szubjektív lényegét, miközben folyamatosan elidegeníti egy elnyomó gépezetben, amely kettéosztja a lényeget, egyrészt az absztrakt munkát, másrészt az
absztrakt vágyat. A pszichoanalízis meg
ahelyett, hogy e szövevénnyel szembesítve gyógyítana, a gyerekkori sérülések
sablonképére vezet vissza mindent.„Ha
sikerrel jár, a páciens elveszít minden
lehetőséget arra, hogy kiismerhesse
magát a saját életében.” (Hamvas Béla is
észrevette, hogy a pszichoanalízis célja
az infantilis függés elmélyítése a problémamegoldás helyett.) Így azután a tény
leges tennivaló a„szkizoanalízis” volna, a
jelen tudathasadásos helyzet átvilágítása az egyes emberek számára. (Akik a
rizómáról mondottak szerint eztán már
el tudnak boldogulni az életükben.)
Heidegger tanulmányozása irányította a japán gondolkodók figyelmét az
európai filozófiára. Kunszt Györgyöt pe
dig, találkozván e japán recepcióval,
felvillanyozta, hogy látott valakiket, akik
mintegy kívülről reflektáltak a Nyugat

gondolkodási alapjaira. Ez részint megszabadulás egy kialakult és belülről oly
nehezen áttörhető szekunder értelmezési hagyomány„tükörfolyosójából”, ami
napjainkra egyre masszívabb gondolatrendőrséggé kezd szerveződni. Részint
pedig egy olyan általános világértelmezés ígérete, amely érdemi párbeszédet
nyit a különféle kultúrák között. Kunszt
nak a velük kapcsolatos tanulmányai
minálunk mindmáig hézagpótlóak.
Kunszt a három nemzedéken át tevékenykedett Kiotói Iskola legfontosabb
alakjának a Heideggernél tanult Nishitanit
tekinti. Az ő művén keresztül hasonlítja
össze a nyugati filozófiát a japán buddhizmus élmény- és gondolatvilágával.
Nishitani a nyugati görög-zsidó-ke
resztény gondolkodás legnagyobb
eredményének a személyiség fogalmának megteremtését tekinti. „Az ember
mint személy kétségtelenül a legmagasabb rendű eszme, amit az emberről
eddig koncipiáltak. Ugyanez áll Isten
eszméjéről is, mint személyről.”
Ámde ebben látja a legfőbb problémáját is. Úgy véli, Descartes híres cogito
ergo sum mondatának az a hibája, hogy
nincs benne kétely az Én létezésével
kapcsolatban. Ennek az oka az arisztotelészi filozófia szubsztancia-tana, amelynek logikailag szüksége van efféle változatlan létezőkre, és eképpen az egyént,
a természeti világot, Istent egyaránt
szubsztanciának állítja be.
A továbbiakban Kant vonja le a logikus
konzekvenciát: ha ez így van, akkor minékünk csak képzeteink lehetnek minderről, anélkül hogy tudnánk, hogy valójában micsodák. „Ezzel együtt – írja Ni
shitani – létünk maga egyetlen kérdőjellé válik. Valamivé, amiről nem tudjuk,
honnan jő és hová megy, valamivé, ami
lényege szerint felfoghatatlan és megnevezhetetlen. Kezdettől fogva lényegileg ismeretlen minden dolog, bármen�nyire ismerős is egyébként.” Az Én, mint
szubsztancia, ekképp a semmibe van
vetve és lényegében tehetetlenségre
kárhoztatva. Ez a modern egzisztencialista filozófia kétségbeesett nihilizmusa,
amit Sartre fejezett ki a legtisztábban.„Ezt
a nihilizmust néhány mélyen szántó

gondolkodó az egész európai kultúra
katasztrofális összeomlásának baljós
előjeleként értékelte”– mondja Nishitani.
Három gondolkodásbeli gyökerét pedig
a következőkben látja:
A modern tudomány és technika meg
teremtette ugyan a természet fölötti
uralmat, de igen súlyos áron. Mechanikus világot kellett érte berendeznie,
amelyben a természet immár mint
mesterséges természet, visszanyerte az
ember fölötti uralmat, vagyis újból megsemmisítette az emberi autonómiát.
A nyugati filozófia egocentrikus, önmagára reflektáló Én-fogalmat alakított
ki, amint már beszéltünk róla.
A keresztény vallás személyiség- és
történelem-felfogásában a történelem
vak személytelensége feloldatlanul ütközik Isten személyességével. „A természetet olyan közöny jellemzi, amely jó és
rossz, vagyis az emberi jelentések közti
különbséget semmibe veszi. S ha ezek
Istennek tulajdoníthatók, akkor őbenne
kell lennie e fagyos közönynek.”
Mindazonáltal Nishitani lát pozitív
mozzanatot is ebben a nihilizmusban.
„Az üdvtörténeti gondviseléshívő és a
szekularizált fejlődéskövető történelemszemlélet devalválódásával Nyugaton
fellépett történelmi nihilizmushoz hozzájárult a jelen folyamatos leértékelése
is a jövővel szemben, és ez elnyomorította a reális hétköznapi létezés szerkezetét az illúziók diktatúrájának a javára.”
Ehhez képest a nihilizmusnak felszabadító hatása is van, megnyit az „idő radikális valósága” számára.
Mindezen problémáknak, és a belőlük
fakadó nihilizmusnak is az oka Nishitani
szerint az ember személyiség-központú
önértelmezése. Felhívja a figyelmet
először is arra, hogy az Én minden valóságos élménye másokkal és a külső világgal kapcsolatos, és ebből az következik, hogy„a másikra irányuló figyelem az
önmagunkra irányuló legmélyebb összpontosítás.”
Sajnálatos, hogy Kunszt itt nem említi
a kiáltó párhuzamokat, amelyek Karácsony Sándor Másik ember-filozófiájában és Szabó Lajos egység-filozófiájában
vannak.

A kiutat a nihilizmus válságából Nishi
tani a buddhista szunyata-felfogásban
látja, és felfedezi ennek megfelelőjét a
nyugati misztikában, elsősorban Meister
Eckhartban. „Az Én az abszolút semmi
álarca”, persona, amelyben éppen ezért
születhet meg Krisztus, akinek a születését Eckhardt a lélek belsejében lejátszódó eseményként értelmezi. (Rákóczi
Ferenc Vallomásai a következőképpen
kezdődnek: „Tebenned érzem magam,
Jézusom, és azért nem Betlehemben
foglak keresni, hanem a szívemben,
melyet kegyelmed révén méltattál arra,
hogy szülessél benne.”)
Nishitani pedig ezen keresztül ad értel
met Nietzsche olyan fogalmainak, mint
a„halott Isten”, azaz a dolgoknak az elveszett transzcendentális rendező közepe,
és az„Örök visszatérés”, amelyben a keleti kozmikus-ciklikus gondolkodási mód
a világossá tett nyugati személyfelfogáshoz szervesen illeszkedik.
A dialektikus materializmus több évtizedes uralma alatt ideológiai leszámolás
áldozata lett az egész Marx előtti filozófia,
de maga a Mester is. A magyar szellemi
élet ennek megfelelően Szolzsenyicin
hasonlatával élve tökéletesen elrákosodott.„A dolgokat nem lehetett a nevükön
nevezni”, ahogyan Bibó István mondta,
a világ ekképpen a nyelv számára megfoghatatlanná és ezáltal áttekinthetetlenné is vált.
Az értelmiség érvényesülő hányadának ebben a közléshiányos, bár beszéd
dús közegben (Csengey Dénes Hamletparafrázisával: „őrült rendszer – de van
benne beszéd”) szükségképpen lakájszerepbe kellett süllyednie, aminek a
velejárója a gondolkodásbéli impotencia
és az érdeklődés hiánya, ami csak a karriert zavarná. A rendszerváltás át nem
tekintett viszonyait és értékeit így azonnal elsöpörte a globalizáció filozófiai
monizmusa (Moneyism). Alapjában vé
ve a materializmus nyerte itt el végső
formáját
Kunszt úgy vélte, a kommunista hatalom bukásával közvetlenül felépíthető
egy rendezett társadalom, amiben az ő
feladata az, hogy a félbeszakított magyar
filozófiai hagyományt rehabilitálja és

folytassa a szabaddá vált intézményitársadalmi keretekben. Felújítható a
hajdani csütörtöki beszélgetés a szellemi
centrum kialakítására, megteremthető
a korszerű katolikus keresztény gondolko
dás, megújítható az intézményes magyar filozófia, és mindebben ő szerepet
találhat elért tudományos sikereinek a
konvertálásával. Ám akadémikussá még
a saját szakterületén se válhatott, ámbár
időnként három akadémiai bizottság
munkáját is szervezte.
Filozófiai munkálkodását azzal az
igénnyel kezdte, hogy meg kell szabadulni a gondosan kidolgozott előítélettől,
hogy nincs jelentős magyar filozófia,
nem is volt, az egyetlen Lukács György
kivételével. Ez a tézis logikusan következett a dialektikus materializmusból, s így
joggal volt remélhető, hogy a hatalmi
bázis megszűnésével azonnal korrigálható lesz. Ezért szállt be Kunszt a Magyar
Tudomány folyóirat által 1991-ben kezdeményezett vitába. Ennek az alaphangját az a vitathatatlan állítás adta meg,
hogy a magyar iskolafilozófia csupán
függvénye volt mindig is a németnek,
önállóságáról így nem beszélhetünk.
(No ez ugyan Lukácson is elveri a port.)
Kunszt azonban, nem kis részben Karácsony Sándorra támaszkodva, egy más
féle filozófiai gondolkodás lehetőségéről
azt fejti ki, hogy a magyar írásos kultúra
tele van rendkívül eredeti filozófiai észrevételekkel, ezek szintézis nélkül is elég
egységes és izgalmas képet mutatnak.
(Támogatta a Galagonya magyarok cím
mel e tárgykörben akkoriban kiadott
szöveggyüjteményt, részt vett e hagyomány megmutatása céljából a figyelemre méltóan gazdag magyar Nietzscheirodalom szöveggyüjteményének, és a
Filozófiai Társaság harmincas-negyvenes
évekbeli, hallatlanul izgalmas jegyzőkönyveinek a szerkesztésében is.) Azokba a 20. századi gondolkodókba, akiknek
a nyugati Nagy Filozófia követelményeinek megfelelő, noha attól a szemléletében eredeti módon különböző átfogó
világlátásuk volt, belefojtotta a szót történelmünk legsötétebb cenzúrája. Közülük Kunszt Bibó Istvánt és tanítómesterét, Szabó Lajost emeli ki, s életművük
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mának hanyatlása. „A kettő összefüggése – mondja Kunszt – úgy látható, hogy
a passzív nihilizmus a kiábrándultság
nihilizmusa, az aktív nihilizmus pedig
átcsap mobilizált elvetemültségbe.”
Sklaven- und Herrenmoral, az urak és
a rabszolgák eltérő erkölcse, ahogyan
Nietzsche mondotta? Annyi biztos, hogy
ez az „aktív nihilizmus” csöppet sem ért
véget a nácizmus vagy a kommunizmus
bukásával, hiszen a világot megváltozott
formában de változatlanul a semmiből
értéket teremteni kívánó vak Hatalom
uralja. Kunszt György a hazai természetvédelem egyik legelső„ügyintézőjeként”
észre veszi azt is, hogy e pillanat attól
kritikus, hogy„az ember hozzáfog, hogy
a Föld feletti uralmat egészében átvegye.
Felkészült-e erre a hatalomátvételre?”Így
hangzik a nyilvánvaló tagadást tartalmazó kérdése.
Valahol ezen a ponton találkozott
Kunszt korunk francia gondolkodóival,
akik egyszersmind a posztmodern gondolkodás megalapozói közé is számítanak a hetvenes években írt műveikkel.
Közülük Gilles Deleuze és Felix Guattari
ragadták meg leginkább filozófiailag
alátámasztott korkritikájukkal.
Egyes francia filozófusok gondolkodásában mindmáig érvényesül a kartéziánus szemlélet: az ember, mint gépbe bújt
kísértet. Mindazonáltal szabadulni is
ebből kívánnak. Descartes az analitikus
függvénnyel hódította meg a gondolkodást, amely az előre kiszámíthatóság
matematikailag biztosított lehetőségével kínálta meg az elméket. A 20. század
megdöntötte ennek a matematikának
az egyedülvalóságát, felbukkant a matematikailag megalapozott korlátozott
kiszámíthatóság, a fraktálokkal, a káoszelméleti attraktorokkal, hozzá még Hei
senberg határozatlansági elvével. A két
francia az ember szellemi autonómiája
modelljének – növény-analógiával – a
rizómát, e gyökérgumó-szövedéket tekinti. Ennek bármely sejtje sarjadzásra
képes, és valamiféle hierarchiamentes,
közvetlen kapcsolatban van egymással
minden része.
Kunszt elsősorban híressé vált provokatív művüket ismerteti. A Kapitalizmus
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és skizofrénia abból indul ki, hogy ami
általános, az csak gép lehet, a várhatóan
győztes és egyetemes világrenddé növekedő kapitalizmus voltaképpen a Világgép uralmát jelenti – amely gépezet
természetesen csak értékmentes lehet,
lényegében a Nietzschével kapcsolatban mondottak szerint. „Nincs olyan
aspektus, mondják, amely ne mutatná
a kapitalista gépezet őrületességét és
racionalitásának patologikus karakterét.
A kapitalizmust olyan kegyetlenség jellemzi, amelynek nincs párja a kegyetlenség primitív rendszerében, és olyan terror,
amelynek nincs párja a terror despotikus
rezsimjében.”
A kapitalizmus összefügg a skizofréniá
val, már Jaspers is ekképp diagnosztálta,
mint„korunk betegségét”. Éppúgy, ahogy
a középkori társadalom függött össze a
hisztériával vagy a kommunizmus a pa
ranoiával. A pszichoanalízis, benne az
Ödipusz-komplexum kulcsszerepével,
az elnyomás mechanizmusának elfedésére való megtévesztő mítosz, amivel
száz éve mérgeznek minket. A valóságos
lelki sérülések fő oka az, hogy a kapitalizmus felfedezi a vágy és a munka közös
szubjektív lényegét, miközben folyamatosan elidegeníti egy elnyomó gépezetben, amely kettéosztja a lényeget, egyrészt az absztrakt munkát, másrészt az
absztrakt vágyat. A pszichoanalízis meg
ahelyett, hogy e szövevénnyel szembesítve gyógyítana, a gyerekkori sérülések
sablonképére vezet vissza mindent.„Ha
sikerrel jár, a páciens elveszít minden
lehetőséget arra, hogy kiismerhesse
magát a saját életében.” (Hamvas Béla is
észrevette, hogy a pszichoanalízis célja
az infantilis függés elmélyítése a problémamegoldás helyett.) Így azután a tény
leges tennivaló a„szkizoanalízis” volna, a
jelen tudathasadásos helyzet átvilágítása az egyes emberek számára. (Akik a
rizómáról mondottak szerint eztán már
el tudnak boldogulni az életükben.)
Heidegger tanulmányozása irányította a japán gondolkodók figyelmét az
európai filozófiára. Kunszt Györgyöt pe
dig, találkozván e japán recepcióval,
felvillanyozta, hogy látott valakiket, akik
mintegy kívülről reflektáltak a Nyugat

gondolkodási alapjaira. Ez részint megszabadulás egy kialakult és belülről oly
nehezen áttörhető szekunder értelmezési hagyomány„tükörfolyosójából”, ami
napjainkra egyre masszívabb gondolatrendőrséggé kezd szerveződni. Részint
pedig egy olyan általános világértelmezés ígérete, amely érdemi párbeszédet
nyit a különféle kultúrák között. Kunszt
nak a velük kapcsolatos tanulmányai
minálunk mindmáig hézagpótlóak.
Kunszt a három nemzedéken át tevékenykedett Kiotói Iskola legfontosabb
alakjának a Heideggernél tanult Nishitanit
tekinti. Az ő művén keresztül hasonlítja
össze a nyugati filozófiát a japán buddhizmus élmény- és gondolatvilágával.
Nishitani a nyugati görög-zsidó-ke
resztény gondolkodás legnagyobb
eredményének a személyiség fogalmának megteremtését tekinti. „Az ember
mint személy kétségtelenül a legmagasabb rendű eszme, amit az emberről
eddig koncipiáltak. Ugyanez áll Isten
eszméjéről is, mint személyről.”
Ámde ebben látja a legfőbb problémáját is. Úgy véli, Descartes híres cogito
ergo sum mondatának az a hibája, hogy
nincs benne kétely az Én létezésével
kapcsolatban. Ennek az oka az arisztotelészi filozófia szubsztancia-tana, amelynek logikailag szüksége van efféle változatlan létezőkre, és eképpen az egyént,
a természeti világot, Istent egyaránt
szubsztanciának állítja be.
A továbbiakban Kant vonja le a logikus
konzekvenciát: ha ez így van, akkor minékünk csak képzeteink lehetnek minderről, anélkül hogy tudnánk, hogy valójában micsodák. „Ezzel együtt – írja Ni
shitani – létünk maga egyetlen kérdőjellé válik. Valamivé, amiről nem tudjuk,
honnan jő és hová megy, valamivé, ami
lényege szerint felfoghatatlan és megnevezhetetlen. Kezdettől fogva lényegileg ismeretlen minden dolog, bármen�nyire ismerős is egyébként.” Az Én, mint
szubsztancia, ekképp a semmibe van
vetve és lényegében tehetetlenségre
kárhoztatva. Ez a modern egzisztencialista filozófia kétségbeesett nihilizmusa,
amit Sartre fejezett ki a legtisztábban.„Ezt
a nihilizmust néhány mélyen szántó

gondolkodó az egész európai kultúra
katasztrofális összeomlásának baljós
előjeleként értékelte”– mondja Nishitani.
Három gondolkodásbeli gyökerét pedig
a következőkben látja:
A modern tudomány és technika meg
teremtette ugyan a természet fölötti
uralmat, de igen súlyos áron. Mechanikus világot kellett érte berendeznie,
amelyben a természet immár mint
mesterséges természet, visszanyerte az
ember fölötti uralmat, vagyis újból megsemmisítette az emberi autonómiát.
A nyugati filozófia egocentrikus, önmagára reflektáló Én-fogalmat alakított
ki, amint már beszéltünk róla.
A keresztény vallás személyiség- és
történelem-felfogásában a történelem
vak személytelensége feloldatlanul ütközik Isten személyességével. „A természetet olyan közöny jellemzi, amely jó és
rossz, vagyis az emberi jelentések közti
különbséget semmibe veszi. S ha ezek
Istennek tulajdoníthatók, akkor őbenne
kell lennie e fagyos közönynek.”
Mindazonáltal Nishitani lát pozitív
mozzanatot is ebben a nihilizmusban.
„Az üdvtörténeti gondviseléshívő és a
szekularizált fejlődéskövető történelemszemlélet devalválódásával Nyugaton
fellépett történelmi nihilizmushoz hozzájárult a jelen folyamatos leértékelése
is a jövővel szemben, és ez elnyomorította a reális hétköznapi létezés szerkezetét az illúziók diktatúrájának a javára.”
Ehhez képest a nihilizmusnak felszabadító hatása is van, megnyit az „idő radikális valósága” számára.
Mindezen problémáknak, és a belőlük
fakadó nihilizmusnak is az oka Nishitani
szerint az ember személyiség-központú
önértelmezése. Felhívja a figyelmet
először is arra, hogy az Én minden valóságos élménye másokkal és a külső világgal kapcsolatos, és ebből az következik, hogy„a másikra irányuló figyelem az
önmagunkra irányuló legmélyebb összpontosítás.”
Sajnálatos, hogy Kunszt itt nem említi
a kiáltó párhuzamokat, amelyek Karácsony Sándor Másik ember-filozófiájában és Szabó Lajos egység-filozófiájában
vannak.

A kiutat a nihilizmus válságából Nishi
tani a buddhista szunyata-felfogásban
látja, és felfedezi ennek megfelelőjét a
nyugati misztikában, elsősorban Meister
Eckhartban. „Az Én az abszolút semmi
álarca”, persona, amelyben éppen ezért
születhet meg Krisztus, akinek a születését Eckhardt a lélek belsejében lejátszódó eseményként értelmezi. (Rákóczi
Ferenc Vallomásai a következőképpen
kezdődnek: „Tebenned érzem magam,
Jézusom, és azért nem Betlehemben
foglak keresni, hanem a szívemben,
melyet kegyelmed révén méltattál arra,
hogy szülessél benne.”)
Nishitani pedig ezen keresztül ad értel
met Nietzsche olyan fogalmainak, mint
a„halott Isten”, azaz a dolgoknak az elveszett transzcendentális rendező közepe,
és az„Örök visszatérés”, amelyben a keleti kozmikus-ciklikus gondolkodási mód
a világossá tett nyugati személyfelfogáshoz szervesen illeszkedik.
A dialektikus materializmus több évtizedes uralma alatt ideológiai leszámolás
áldozata lett az egész Marx előtti filozófia,
de maga a Mester is. A magyar szellemi
élet ennek megfelelően Szolzsenyicin
hasonlatával élve tökéletesen elrákosodott.„A dolgokat nem lehetett a nevükön
nevezni”, ahogyan Bibó István mondta,
a világ ekképpen a nyelv számára megfoghatatlanná és ezáltal áttekinthetetlenné is vált.
Az értelmiség érvényesülő hányadának ebben a közléshiányos, bár beszéd
dús közegben (Csengey Dénes Hamletparafrázisával: „őrült rendszer – de van
benne beszéd”) szükségképpen lakájszerepbe kellett süllyednie, aminek a
velejárója a gondolkodásbéli impotencia
és az érdeklődés hiánya, ami csak a karriert zavarná. A rendszerváltás át nem
tekintett viszonyait és értékeit így azonnal elsöpörte a globalizáció filozófiai
monizmusa (Moneyism). Alapjában vé
ve a materializmus nyerte itt el végső
formáját
Kunszt úgy vélte, a kommunista hatalom bukásával közvetlenül felépíthető
egy rendezett társadalom, amiben az ő
feladata az, hogy a félbeszakított magyar
filozófiai hagyományt rehabilitálja és

folytassa a szabaddá vált intézményitársadalmi keretekben. Felújítható a
hajdani csütörtöki beszélgetés a szellemi
centrum kialakítására, megteremthető
a korszerű katolikus keresztény gondolko
dás, megújítható az intézményes magyar filozófia, és mindebben ő szerepet
találhat elért tudományos sikereinek a
konvertálásával. Ám akadémikussá még
a saját szakterületén se válhatott, ámbár
időnként három akadémiai bizottság
munkáját is szervezte.
Filozófiai munkálkodását azzal az
igénnyel kezdte, hogy meg kell szabadulni a gondosan kidolgozott előítélettől,
hogy nincs jelentős magyar filozófia,
nem is volt, az egyetlen Lukács György
kivételével. Ez a tézis logikusan következett a dialektikus materializmusból, s így
joggal volt remélhető, hogy a hatalmi
bázis megszűnésével azonnal korrigálható lesz. Ezért szállt be Kunszt a Magyar
Tudomány folyóirat által 1991-ben kezdeményezett vitába. Ennek az alaphangját az a vitathatatlan állítás adta meg,
hogy a magyar iskolafilozófia csupán
függvénye volt mindig is a németnek,
önállóságáról így nem beszélhetünk.
(No ez ugyan Lukácson is elveri a port.)
Kunszt azonban, nem kis részben Karácsony Sándorra támaszkodva, egy más
féle filozófiai gondolkodás lehetőségéről
azt fejti ki, hogy a magyar írásos kultúra
tele van rendkívül eredeti filozófiai észrevételekkel, ezek szintézis nélkül is elég
egységes és izgalmas képet mutatnak.
(Támogatta a Galagonya magyarok cím
mel e tárgykörben akkoriban kiadott
szöveggyüjteményt, részt vett e hagyomány megmutatása céljából a figyelemre méltóan gazdag magyar Nietzscheirodalom szöveggyüjteményének, és a
Filozófiai Társaság harmincas-negyvenes
évekbeli, hallatlanul izgalmas jegyzőkönyveinek a szerkesztésében is.) Azokba a 20. századi gondolkodókba, akiknek
a nyugati Nagy Filozófia követelményeinek megfelelő, noha attól a szemléletében eredeti módon különböző átfogó
világlátásuk volt, belefojtotta a szót történelmünk legsötétebb cenzúrája. Közülük Kunszt Bibó Istvánt és tanítómesterét, Szabó Lajost emeli ki, s életművük
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részletesebb elemzésével is megkíséreli a helyüket megteremteni a mai magyar
filozófiai gondolkodásban, felhasználva
jelenlegi helyzetünk megvilágítására és
az új utak kitűzésére is.
Szerinte „Szabó Lajost az emeli a 20.
század legfontosabb gondolkodói közé,
hogy kiemelkedő éleslátással végezte
Marx és Nietzsche komplementer értékelését. Emellett zseniális filozófiai teljesítményt produkált a nyelv-, a halmaz-, a
jel-, az érték-, a mozgalom-, és a tudományelmélet területén, sokban megelőzve az ide vágó nyugati fejlődést.”
A mai vallásellenes tudományos és
közgondolkodás számára igen provokatív és annak is szánt mondata: „ a logika
minden fontos és számba jövő lépése
a vallásos érzés és gondolkodás kultuszából nőtt ki”, erősen hozzájárulhatott
Szabó Lajos határozott elutasításához, de
az is kétségtelen, hogy hiányzik belőle a
szemléltető történelmi vagy logikai bizonyítás.
Szólni kell Kunszt Bibó-élményéről,
ami kettős gyökerű, egyrészt a magyar
társadalom, másrészt a világhelyzet
nyavalyáinak és gyógymódjainak meghatározása az ő szemében a század egyik
legfontosabb gondolkodójává tette.
Amint Szabó Lajos, úgy Bibó esetében
is a „nem-kettő” ragadta meg, a szó és a
tett harmonikus összhangja a személyben, az, ami a nyugati gondolkodásból
úgyszólván eltűnni látszik. Bibó, mint a
történelmi középosztály renegátja és
mint a magyar-zsidó szimbiózis-program hírdetője némileg hasonlít is őhozzá. A rendszerváltás körüli időkben a
magyar megújulás kulcsalakjának látszott, Kunszt is ebben az összefüggésben értelmezte az általa már régebben
ismert gondolkodó 1945 után készített
tanulmányait, amelyek a társadalmi
torzulásokat történelmi kihívásra adott
hamis válaszokból vezették le. A rendszerváltás lehetőségekkel és kockázatokkal is szemlátomást terhelt korszakát
analógnak látván az 1945, sőt az 1848
körüli helyzettel is, az elemzésében Kemény Zsigmond írásait is feldolgozza.
Egyikük a „kölcsönös félelemben”, a
másikuk az „oktalan illúziókban” látta
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korának magyar problématikáját, mindkettő nyilvánvalóan fennállt 1990-ben is.
Eszünkbe juthat itt Spinoza, aki szerint a
lélek két nagy ellensége a félelem és a
remény…
Bibó prófétikus éleslátással híva fel a
figyelmet nem csupán Németország
mind jobban fenyegető eltorzulására,
hanem ennek a társadalomtörténelmi
okaira is, szintén mint „hibás válaszokra”.
A forradalmunk leverésére adott világreakció, illetőleg az ezen keresztül kialakult
világhelyzet aztán a dolog továbbgondolására késztette, máig élő javaslatokat
is kidolgozott a világ konfliktusainak
kompromisszumos rendezésére. (Time
past, tehetném ma hozzá. A világhelyzet
radikálisan megváltozott, anélkül, hogy
javult volna, és az ésszerűségnek mintha
egyre kevesebb esély jutna benne.)
Bibó átértelmezi a konvencionális
európai történetírás fejlődés-eszméjét,
amely axiómaként tekinti pozitívumnak
a feudalizmusból az abszolutizmusba
vezető utat. Bibó szerint ugyanis ez egy
rendkívül káros zsákutca volt abban, amit
ő az európai civilizáció legfőbb értékének
tekint: a szabadság növekedésében.„Az
urak szabadsága is egy fajtája a szabadságnak”, mondja, nem megszüntetni kell,
hanem kiszélesíteni. Ebben az értelemben nem a francia állameszme a pozitív
jövő hordozója, hanem Svájc, Hollandia,
Anglia közhatalmi alakulása, és a keleti
térségben ilyen fejlődés csíráit látta Len
gyelországban és Magyarországon. E
történelemfelfogásból bontja ki azután
az iszonyatos károkat és szenvedést oko
zó, napjainkig érő jakobinus típusú forradalmak olyan alapos kritikáját, ami
mesze felülmúlja a legradikálisabb francia kritikusokét is.
Kunsztnak a rendszerváltás táján írott
tanulmányai teljességgel visszhangtalanok maradtak, a hazai helyzet, a szellemi
élet széthullása eleve kilátástalanná tette
minden erőfeszítését. (Például 1989-ben
művészettörténeti szimpóziumot rendezett a Nemzetközi Filozófiai Intézet a
budapesti Francia Intézetben. Azért került erre sor, mert megismerték szemé
lyesen Kunsztot párizsi nyüzsgése alkalmával. Mivel azonban a szervezésben

infarktusa miatt nem vehetett részt, a
háta mögött kihagyták a javasolt témák
közül Makovecz Imrét, Bartók Bélát, Lu
kács Györgyöt. A tanácskozás elsüllyedt
a jelentéktelenségben, akárcsak a magyar
művészet nemzetközi ismertsége.)
A hozzá forduló fiatalokat mindig szívesen ellátta szellemi munícióval, előadóként vagy aktív hallgatóként szívesen
és gyakran vett részt a Hamvas Béla vagy
Karácsony Sándor jegyében szerveződött közösségek megbeszéléseiben,
egyetemi speciális szemináriumokon, a
Német-Magyar Filozófiai Társaság, a
természettudományos érdeklődésű Filozófiai Vitakör, a Keresztény Magyar Értelmiségi Mozgalom konferenciáin.
Ide sorolhatjuk a nagyszerű visszatéré
sét az építészetelméletbe is. Ami ugyan
végigkísérte szellemi munkásságát, de
inkább alkalmi hozzászólások formájában. Most viszont lehetősége nyílt egy
szintetikus mű megírására. Volt erre szel
lemi fogadókészség is, mert az építészek
között, a szellem más területeitől eltérően, úgy látszik, létezik a párbeszéd igénye.
Tucatnyi hozzászólás, ismertetés, kritikai
vélemény követte a könyvet, amelyben
a legújabb építészet filozófiai összefüggéseit igyekezett megmutatni.
Egy régi tréfás mondás szerint a jó
amerikai a halála után Párizsba jut. Peter
Eisenman, az amerikai építész, ezek sze
rint még annál is jobb, mivel ő még
életében oda jutott.
Az Újvilágba áthajózott művészeti
avantgardnak szembe kellett néznie egy
naturalista hajlamú közszellem konzerva
tivizmusával, ez lehet az oka, hogy ott
virágzott ki a művészet-magyarázó verbalizmus, „the painted words” (festett
malaszt – Bartos Tibor magyarításában)
ahogyan az amerikai kultúrkritika fenegyereke, Tom Wolfe ironizált rajta. Nem
egészen jogosulatlanul, mivel e recepció-kultusznak valóban megvan a hajlama arra, hogy a műalkotás helyébe
lépjen. Viszont hiányzott hozzá a filozófiai mélysége. Ezt találta meg a verbalizmusra szintén hajlamos, de ehhez meg
fontolt elméleti alapokat is kereső
Eisenman a Nietzschéből kiinduló új
francia gondolkodókban, akik hadat

Eisenman, a Nunotani cég irodaháza, Tokió, részlet

üzentek a 20. századi modernizmus gon
dolkodási kényszerpályáinak.
Kunsztra, akinek a szellemi indulása
gondolkodóként nagymértékben Nietzschére, építészként meg a modernizmusra támaszkodott, erős hatással volt
ennek a modernség utáni (posztmodern) szellemi irányzatnak a megismerése, és erről írta meg azt a könyvet Klein
Rudolffal közösen, amit valószínűleg a
főművének tekinthetünk, és ami a magyar filozófiai és az építészeti irodalomban is egyedülálló: Peter Eisenman – A
dekonstrukciótól a foldingig.
Jacques Derrida, a dekonstrukció fran
cia filozófusa, abból a nietzschei felszólításból indult ki, hogy „törjétek össze a
régi értéktáblákat”. Kérdés azonban,
csakúgy, mint mestere esetében, hogy
voltaképpen mit kíván dekonstruálni.
Alapeszméjében az elzsibbadt gondolkodás „tükörfolyosóját”, gyökerében a
metafizikával, amit ő szemlátomást üres
spekulációnak tekint. A lerombolni szándékozott értelmi kényszerűség azonban

egy másik szinten szükségképpen rekonstruálódik őnála is, akár a mesterénél.
Derridánál a logika zsarnokságának a
helyére a verbalizmus kerül, mint nyelvi
asszociáció.
Derrida van annyira anti-kartéziánus,
hogy a cogito ergo sum ontológiai elégtelenségét felmérje, s ezért ki kívánjon
lépni a létező valóságba. Így találkozott
az építészettel, pontosabban az építészeti tradícióval, amit ekképpen tűz ki
dekonstruálandónak:„az építészeti szimbolika a metafizika utolsó mentsvára”.
Debütált e felfogás a párizsi Parc de la
Villette Bernard Tschumi által 1982-ben
tervezett rekonstrukciójában. Ezt az ipa
ri korszakból hátramaradt fél négyzetkilométernyi hulladékterületet minden
eddigi építészeti és urbanisztikai kánon
felrúgásával „dekonstruálták”, egy, az itt
napnál világosabban kudarcot eredményezett racionális funkcionalizmus paródiájaképpen, egyúttal visszatérve e paródia őséhez, Marcel Duchamphoz is, aki
a századelőn ready made néven állított

ki funkciójától megfosztott, de éppen
ezáltal szimbolikus jelentésre szert tett
tárgyakat, mint például egy WC-kagylót
fontaine aláírással. Ebben a parkban a
„racionalizmus”raszterhálóját míniumvö
rösre, a Modern Ipar emblematikus színére festett és ironikusan funkciótlan, de
az elveszített funkcióra jelként visszautaló objektumok sora tűzi ki. Egyébiránt
kétségkívül látványos, tehát esztétikai
jelentése van. Ironikus dekoráció egy
nyilván hazug ikonikus megjelenítés
vagy szintoly hamis funkcionalizmus
helyett.
A dekonstrukció tárgya itt az üres
konstrukció. Kérdés azonban, hogy ha
valahol nem az eltorzult ész rombolásának eredményével állunk szemben, akkor mit fogunk dekonstruálni.
Mi legyen egy sokszáz éves történelmi
várossal, ahová egyszer csak befúj eme
öntörvényű építészet szele? Kell-e, szabad-e ezt dekonstruálni, azaz történelmiesztétikai téveszmék megkövesedett
dokumentumaként megsemmisíteni?
Az kétségtelen, hogy a helyzet nietzschei:
folyamatos rombolása a nem-tudjukmiért létezőnek és folyamatos megvaló
sítása a nem-tudjuk-minek. („A jelentés
nélküliség felszabadított jelentés”. Kunszt
hivatkozása azt hiszem, alappillére lehet
a virtualitás világának, ahol az őt körülvevő űrben végre szabadon asszociálhat
az ember, teremtőképességének teljes
félreértésével.)
Eisenman végül szakított mesterével,
más tájékozódási pontot keresett, és úgy
tűnik, ennek olyan mélyebb jelentése
van, ami talán elsősorban hívta fel Kunszt
figyelmét a problémakörre.
Vonzódása az építészethez nagyrészt
a gótika csodálatából indult ki, vagyis
mondhatjuk, abból az építészeti szimbolikából, amit itt éppen kiátkoznak és
dekonstruálnak. De vegyünk észre va
lamit. A gótikus építészet, mint Panofsky
részletesen kimutatta, valóban a skolasztikus teológia trinitárius szimbolikájára
épül. Ez azonban teljességgel adekvát
módon felel meg a térépítés céljának,
vagyis a bazilikális tér továbbfejlesztésének és az ehhez szükséges építéstechni
kai feltételeknek. Sem azt nem mondhat
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részletesebb elemzésével is megkíséreli a helyüket megteremteni a mai magyar
filozófiai gondolkodásban, felhasználva
jelenlegi helyzetünk megvilágítására és
az új utak kitűzésére is.
Szerinte „Szabó Lajost az emeli a 20.
század legfontosabb gondolkodói közé,
hogy kiemelkedő éleslátással végezte
Marx és Nietzsche komplementer értékelését. Emellett zseniális filozófiai teljesítményt produkált a nyelv-, a halmaz-, a
jel-, az érték-, a mozgalom-, és a tudományelmélet területén, sokban megelőzve az ide vágó nyugati fejlődést.”
A mai vallásellenes tudományos és
közgondolkodás számára igen provokatív és annak is szánt mondata: „ a logika
minden fontos és számba jövő lépése
a vallásos érzés és gondolkodás kultuszából nőtt ki”, erősen hozzájárulhatott
Szabó Lajos határozott elutasításához, de
az is kétségtelen, hogy hiányzik belőle a
szemléltető történelmi vagy logikai bizonyítás.
Szólni kell Kunszt Bibó-élményéről,
ami kettős gyökerű, egyrészt a magyar
társadalom, másrészt a világhelyzet
nyavalyáinak és gyógymódjainak meghatározása az ő szemében a század egyik
legfontosabb gondolkodójává tette.
Amint Szabó Lajos, úgy Bibó esetében
is a „nem-kettő” ragadta meg, a szó és a
tett harmonikus összhangja a személyben, az, ami a nyugati gondolkodásból
úgyszólván eltűnni látszik. Bibó, mint a
történelmi középosztály renegátja és
mint a magyar-zsidó szimbiózis-program hírdetője némileg hasonlít is őhozzá. A rendszerváltás körüli időkben a
magyar megújulás kulcsalakjának látszott, Kunszt is ebben az összefüggésben értelmezte az általa már régebben
ismert gondolkodó 1945 után készített
tanulmányait, amelyek a társadalmi
torzulásokat történelmi kihívásra adott
hamis válaszokból vezették le. A rendszerváltás lehetőségekkel és kockázatokkal is szemlátomást terhelt korszakát
analógnak látván az 1945, sőt az 1848
körüli helyzettel is, az elemzésében Kemény Zsigmond írásait is feldolgozza.
Egyikük a „kölcsönös félelemben”, a
másikuk az „oktalan illúziókban” látta
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korának magyar problématikáját, mindkettő nyilvánvalóan fennállt 1990-ben is.
Eszünkbe juthat itt Spinoza, aki szerint a
lélek két nagy ellensége a félelem és a
remény…
Bibó prófétikus éleslátással híva fel a
figyelmet nem csupán Németország
mind jobban fenyegető eltorzulására,
hanem ennek a társadalomtörténelmi
okaira is, szintén mint „hibás válaszokra”.
A forradalmunk leverésére adott világreakció, illetőleg az ezen keresztül kialakult
világhelyzet aztán a dolog továbbgondolására késztette, máig élő javaslatokat
is kidolgozott a világ konfliktusainak
kompromisszumos rendezésére. (Time
past, tehetném ma hozzá. A világhelyzet
radikálisan megváltozott, anélkül, hogy
javult volna, és az ésszerűségnek mintha
egyre kevesebb esély jutna benne.)
Bibó átértelmezi a konvencionális
európai történetírás fejlődés-eszméjét,
amely axiómaként tekinti pozitívumnak
a feudalizmusból az abszolutizmusba
vezető utat. Bibó szerint ugyanis ez egy
rendkívül káros zsákutca volt abban, amit
ő az európai civilizáció legfőbb értékének
tekint: a szabadság növekedésében.„Az
urak szabadsága is egy fajtája a szabadságnak”, mondja, nem megszüntetni kell,
hanem kiszélesíteni. Ebben az értelemben nem a francia állameszme a pozitív
jövő hordozója, hanem Svájc, Hollandia,
Anglia közhatalmi alakulása, és a keleti
térségben ilyen fejlődés csíráit látta Len
gyelországban és Magyarországon. E
történelemfelfogásból bontja ki azután
az iszonyatos károkat és szenvedést oko
zó, napjainkig érő jakobinus típusú forradalmak olyan alapos kritikáját, ami
mesze felülmúlja a legradikálisabb francia kritikusokét is.
Kunsztnak a rendszerváltás táján írott
tanulmányai teljességgel visszhangtalanok maradtak, a hazai helyzet, a szellemi
élet széthullása eleve kilátástalanná tette
minden erőfeszítését. (Például 1989-ben
művészettörténeti szimpóziumot rendezett a Nemzetközi Filozófiai Intézet a
budapesti Francia Intézetben. Azért került erre sor, mert megismerték szemé
lyesen Kunsztot párizsi nyüzsgése alkalmával. Mivel azonban a szervezésben

infarktusa miatt nem vehetett részt, a
háta mögött kihagyták a javasolt témák
közül Makovecz Imrét, Bartók Bélát, Lu
kács Györgyöt. A tanácskozás elsüllyedt
a jelentéktelenségben, akárcsak a magyar
művészet nemzetközi ismertsége.)
A hozzá forduló fiatalokat mindig szívesen ellátta szellemi munícióval, előadóként vagy aktív hallgatóként szívesen
és gyakran vett részt a Hamvas Béla vagy
Karácsony Sándor jegyében szerveződött közösségek megbeszéléseiben,
egyetemi speciális szemináriumokon, a
Német-Magyar Filozófiai Társaság, a
természettudományos érdeklődésű Filozófiai Vitakör, a Keresztény Magyar Értelmiségi Mozgalom konferenciáin.
Ide sorolhatjuk a nagyszerű visszatéré
sét az építészetelméletbe is. Ami ugyan
végigkísérte szellemi munkásságát, de
inkább alkalmi hozzászólások formájában. Most viszont lehetősége nyílt egy
szintetikus mű megírására. Volt erre szel
lemi fogadókészség is, mert az építészek
között, a szellem más területeitől eltérően, úgy látszik, létezik a párbeszéd igénye.
Tucatnyi hozzászólás, ismertetés, kritikai
vélemény követte a könyvet, amelyben
a legújabb építészet filozófiai összefüggéseit igyekezett megmutatni.
Egy régi tréfás mondás szerint a jó
amerikai a halála után Párizsba jut. Peter
Eisenman, az amerikai építész, ezek sze
rint még annál is jobb, mivel ő még
életében oda jutott.
Az Újvilágba áthajózott művészeti
avantgardnak szembe kellett néznie egy
naturalista hajlamú közszellem konzerva
tivizmusával, ez lehet az oka, hogy ott
virágzott ki a művészet-magyarázó verbalizmus, „the painted words” (festett
malaszt – Bartos Tibor magyarításában)
ahogyan az amerikai kultúrkritika fenegyereke, Tom Wolfe ironizált rajta. Nem
egészen jogosulatlanul, mivel e recepció-kultusznak valóban megvan a hajlama arra, hogy a műalkotás helyébe
lépjen. Viszont hiányzott hozzá a filozófiai mélysége. Ezt találta meg a verbalizmusra szintén hajlamos, de ehhez meg
fontolt elméleti alapokat is kereső
Eisenman a Nietzschéből kiinduló új
francia gondolkodókban, akik hadat

Eisenman, a Nunotani cég irodaháza, Tokió, részlet

üzentek a 20. századi modernizmus gon
dolkodási kényszerpályáinak.
Kunsztra, akinek a szellemi indulása
gondolkodóként nagymértékben Nietzschére, építészként meg a modernizmusra támaszkodott, erős hatással volt
ennek a modernség utáni (posztmodern) szellemi irányzatnak a megismerése, és erről írta meg azt a könyvet Klein
Rudolffal közösen, amit valószínűleg a
főművének tekinthetünk, és ami a magyar filozófiai és az építészeti irodalomban is egyedülálló: Peter Eisenman – A
dekonstrukciótól a foldingig.
Jacques Derrida, a dekonstrukció fran
cia filozófusa, abból a nietzschei felszólításból indult ki, hogy „törjétek össze a
régi értéktáblákat”. Kérdés azonban,
csakúgy, mint mestere esetében, hogy
voltaképpen mit kíván dekonstruálni.
Alapeszméjében az elzsibbadt gondolkodás „tükörfolyosóját”, gyökerében a
metafizikával, amit ő szemlátomást üres
spekulációnak tekint. A lerombolni szándékozott értelmi kényszerűség azonban

egy másik szinten szükségképpen rekonstruálódik őnála is, akár a mesterénél.
Derridánál a logika zsarnokságának a
helyére a verbalizmus kerül, mint nyelvi
asszociáció.
Derrida van annyira anti-kartéziánus,
hogy a cogito ergo sum ontológiai elégtelenségét felmérje, s ezért ki kívánjon
lépni a létező valóságba. Így találkozott
az építészettel, pontosabban az építészeti tradícióval, amit ekképpen tűz ki
dekonstruálandónak:„az építészeti szimbolika a metafizika utolsó mentsvára”.
Debütált e felfogás a párizsi Parc de la
Villette Bernard Tschumi által 1982-ben
tervezett rekonstrukciójában. Ezt az ipa
ri korszakból hátramaradt fél négyzetkilométernyi hulladékterületet minden
eddigi építészeti és urbanisztikai kánon
felrúgásával „dekonstruálták”, egy, az itt
napnál világosabban kudarcot eredményezett racionális funkcionalizmus paródiájaképpen, egyúttal visszatérve e paródia őséhez, Marcel Duchamphoz is, aki
a századelőn ready made néven állított

ki funkciójától megfosztott, de éppen
ezáltal szimbolikus jelentésre szert tett
tárgyakat, mint például egy WC-kagylót
fontaine aláírással. Ebben a parkban a
„racionalizmus”raszterhálóját míniumvö
rösre, a Modern Ipar emblematikus színére festett és ironikusan funkciótlan, de
az elveszített funkcióra jelként visszautaló objektumok sora tűzi ki. Egyébiránt
kétségkívül látványos, tehát esztétikai
jelentése van. Ironikus dekoráció egy
nyilván hazug ikonikus megjelenítés
vagy szintoly hamis funkcionalizmus
helyett.
A dekonstrukció tárgya itt az üres
konstrukció. Kérdés azonban, hogy ha
valahol nem az eltorzult ész rombolásának eredményével állunk szemben, akkor mit fogunk dekonstruálni.
Mi legyen egy sokszáz éves történelmi
várossal, ahová egyszer csak befúj eme
öntörvényű építészet szele? Kell-e, szabad-e ezt dekonstruálni, azaz történelmiesztétikai téveszmék megkövesedett
dokumentumaként megsemmisíteni?
Az kétségtelen, hogy a helyzet nietzschei:
folyamatos rombolása a nem-tudjukmiért létezőnek és folyamatos megvaló
sítása a nem-tudjuk-minek. („A jelentés
nélküliség felszabadított jelentés”. Kunszt
hivatkozása azt hiszem, alappillére lehet
a virtualitás világának, ahol az őt körülvevő űrben végre szabadon asszociálhat
az ember, teremtőképességének teljes
félreértésével.)
Eisenman végül szakított mesterével,
más tájékozódási pontot keresett, és úgy
tűnik, ennek olyan mélyebb jelentése
van, ami talán elsősorban hívta fel Kunszt
figyelmét a problémakörre.
Vonzódása az építészethez nagyrészt
a gótika csodálatából indult ki, vagyis
mondhatjuk, abból az építészeti szimbolikából, amit itt éppen kiátkoznak és
dekonstruálnak. De vegyünk észre va
lamit. A gótikus építészet, mint Panofsky
részletesen kimutatta, valóban a skolasztikus teológia trinitárius szimbolikájára
épül. Ez azonban teljességgel adekvát
módon felel meg a térépítés céljának,
vagyis a bazilikális tér továbbfejlesztésének és az ehhez szükséges építéstechni
kai feltételeknek. Sem azt nem mondhat
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juk, hogy az épület az elgondolt szim
bólumból nőtt ki, sem azt, hogy ez a
szimbolika csupán verbális applikáció az
építésmódhoz, sem pedig azt, hogy
nincs közük egymáshoz. Ez az építészet
szellem és létezés teljes összhangját va
lósította meg, vagyis a képe egy egyszer
valóságosan létezett világharmóniának.
Fülep Lajos nagy építészeti tanulmányában az írta, hogy az élő építészet
megszűnt a klasszicizmussal, mert elveszett belőle a spirituális komolyság és
ezért üres forma-applikációvá hullott
szét. Ma már úgy tűnik, hogy ez a komolyság elveszett a modernizmusból is.
Vajon mi a helyzet a modernen túl?
„Feltehető, hogy Eisenman Deleuze
térelméletét relevánsabbnak ítélte, mint
Derridáét” – mondja Kunszt az építész
eszmei fordulatáról. A folding, vagyis
eszmerendszere centruma, redőt, hajtogatást jelent és Deleuze az ő Leibnizkönyvében vezette be 1988-ban e fogalmat a filozófiába. Osztozik Wölfflinnel az
„örök barokk” gondolatában, sőt ezt általánosítani kívánja az esztétika területéről.
Az alapja az önmagába zárt, rejtőző mo
nasz, ami a külső világ redőiben létezik,
és ezek a redők elsősorban a Fenti és a
Lenti világot választják el egymástól. „A
nehézkedés és a felemelkedés dialektikája”– mondja Deleuze a redőről. (Greco
festményei különösen jól szemléltetik
ezt a tézist.) Ha a dekonstrukcióról azt
mondtuk, hogy az üres konstrukciót kívánja tagadni, akkor a foldingról azt
mondhatjuk, hogy a Rejtőző körülírása,
olyasféleképpen, ahogyan a barokk mű
vészet kedvence, a redő érzékelteti az
általa elrejtett formát. Kísérlet tehát a lineárisan egyoldalú kartezianizmus
transzcendentális átértelmezésére, ekképpen a nihilizmus és a benne foglalt
romboló ösztön meghaladására.
Építészetelméletként mindenekelőtt
a monaszt, az önmagába zárt, mégis
rejtélyes kapcsolatokkal rendelkező létezőt, Leibniz titokzatos fogalmát azonosítja az épület belső terével. Ebből következik a határoló felület redőként való
felfogása. A hordozó és a burkolóelv elválik egymástól, ez már a modernizmusban is megtörtént. Itt azonban valóságos
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Descartes-ellenes kihívásként úgy jelenik
Olyan épületet, amely vitathatatlanul
meg, mint a derékszög dekonstruálása. eleget tesz a negatív teológia eme köMondhatjuk, Eisenman épületei mintha vetelményének, csak egyet ismerek: a
ezzel tréfálkoznának. A lényeg azonban ronchampi kápolnát, le Corbusiernek a
mélyebben van. Ez a rendetlenség ma- megfontolt tényismeret és a korláttalan
gába foglal egy strukturált rendezettsé- intuíció kapcsolatából keletkezett egyeget, ami azonban csak az átgondolt dülálló remekművét. Ez az épület maraelemzés számára nyílik meg, tehát nem déktalanul megfelel annak az igénynek,
jelent olyan felfogható esztétikai élményt, amit a gótikus szintézissel kapcsolatban
mint amilyet a történelmi épületek nyúj említettem, és így maradéktalan kifejetanak. Van mégis egy meghökkentő zője a mi korunk szellemi alapjainak is. Az
kapcsolódása a múlthoz, mégpedig a zarándoktömeg, amely jó fél évszázada
Frank Lloyd Wright kései, geometriai folyamatosan özönlik ide, jól mutatja az
emberben élő, de oly nehezen kielégítalapú organikus építészetéhez.
Ennek az építészetnek a szellemi tar- hető igényt a hitelességre.
talmát Derrida nyomán Kunszt úgy foHová? A transzcendens,
galmazta meg, hogy „negatív teológia”.
mint lét és gondolat pereme
Ismeretes az a probléma, amivel az Isten
attributumairól beszélni kívánók kerül- Kunszt György az életét végül is nem
nek szembe, mivel azok csak pontatlan tekintette sikeresnek. Rendkívüli erejű
hasonlatai lehetnek az Abszolút, min- elhivatottság-tudat élt benne, és ezzel
dent magába foglaló Létezőnek. Huizin arányos roppant szellemi energiák. Kezga összefoglalása szerint ezért először a dettől megvolt mindehhez az alapvető
fény, nagyság, fenség fogalmaival kísére célkitűzése is. A művét mindazonáltal
lik meg, azután ellenkezőleg, a sötétség, csak töredékként tudta értelmezni, mia mélység fogalmaival, utána ellentét- dőn élete végén visszatekintett rá. Amipárokkal, de végül nem marad más, mint kor számvetést csinált, megkísérelte ve
zérfonalképpen a szánkhja filozófiáját
a hallgatás.
A dekonstruktivista filozófia tehát nem felhasználni.
Ez az ortodox hindu gondolkodási
volna más, mint a negatív teológia egyik
aktuális formája – így összegzi Kunszt rendszer hangsúlyozottan dualista, elégDerrida mondanivalóját – „és akkor a gé eltérően az indiai gondolkodás főáradekonstruktivista építészet sem egyéb, mától. De a világ és az ember között nem
mint a szakrális építészet egyik aktuális
formája. Az ’aktualitás’ pedig az európai Le Corbusier, a Ronchamp-i kápolna, részlet
kultúra szekularizálódott mivoltát jelenti.”
A formáló lényege az, hogy Derrida intenciói szerint radikálisan lemond minden ikonikus szimbólumról. A jelentésüket veszített ikonok kiküszöbölését
Eisenman„bálványtalanításnak” tartja.
A negatív teológia hallgatása mélyén
egy olyan folyamatos, megfeszített személyes összpontosítás van, amely ugyan
nem nyerhet kifejezést, ám egyáltalán
nem azonos az üres kifejezéstelenséggel.
Talán Nietzsche nosztalgiája volna a meg
felelő építészeti képe, aki hatalmas, üres
csarnokról ábrándozott, ahol az ember
gondolatai zavartalanul kibontakozhatnak. (Míg például Descartes ebből a
célból bebújt a kandallóba, hogy ott
jobban összpontosíthasson.)

tesz minőségi különbséget, Kunszt ezért szefüggő technikai probléma, mint az
találhatta alkalmasnak a saját létproblé- idézetből is látható, hogy túl nagy fonmái megalapozott áttekintésére. A tosságot tulajdonított a kommentárokrendszer alapvető kettőssége a Púrusa, nak. Ami kétségkívül meg is felel a „korami szilárd és örökkévaló létezők soka- szerű tudományosság” követelményésága, és a Prakriti, ami a világ káprázata, nek, de nem szükségképpen felel meg
s ami a Púrusát a megszületésre csábítja. az ismeretelmélet még alapvetőbb köA következőkben viszont megjelenik az vetelményének. (Csupán a más lehetőegység, az Ahamkára, az Én-csináló, ami ség kontrasztjaképpen írom ide Hamvas
tulajdonképpen erőfeszítés a létezésnek Béla nevét, aki fütyült minden beilleszés tartalmainak a megszerzésére. „Csak kedésre, minden kommentárra, viszont
az keletkezhet, amit a képesség önma- hagyott ránk egy óriási, világot átfogó
gában, mint elhatározott szándékot életművet.)
hordoz” – kommentálja Hamvas Béla.
„Engem egész életemben kínozott az
Azt hiszem, erre a keretre azért volt Isten” – mondja Dosztojevszkij egyik reKunsztnak szüksége, hogy elkerülje gényhősének a szavával, Kunszt gyerekNietzsche szellemi önéletrajza, az Ecce kori vallásosságát a kiüresedett kegyesHomo alapproblémáját, aki görcsösen a ség és a klerikális képmutatás miatt vesaját akarata eredményének kívánta szítette el, aztán hozzá jött még a „kalalátni az életét, bár lépten-nyomon kitűnik pácsos filozófus”, Nietzsche hatása, majd
az írásból, hogy ez nem így van, s ettől a történelmi katasztrófa élménye. (Ez így
az egész már némileg a téboly felé tar- együtt azt hiszem, nem rossz adalék
tónak látszik. Kunszt tehát a következők- Nishitani válságkritikájához sem.) Mindkel kezdi.„Mitől tekinthető egy önéletrajz ez azonban nem vallástalanságot ereda szánkhja szellemében írottnak? Attól, ményezett benne, hanem a deus abs
hogy a szerző az életét a Természet mű conditus, a rejtőző Isten élményét.
vének tekinti és nem a sajátjának, viszoAmikor, már 1990-ben, megkísérelték
nya az élethez csupán a tanú szerepe s a félbe hagyott szellemi tradíció felélesznem képzeli, hogy ő lenne a motorja tését, Tábor Béla, vele egyetértőleg, kovagy formálója.” Csak hozzátapadt az őt runk alapproblémáját úgy fogalmazta
formáló erőkhöz, folytatja a gondolatot. meg, hogy„teizmus és ateizmus roppant
Főművének szánt egy átfogó filozófiai erőinek kereszteződése”(TAREK). A muntanulmányt a hagyomány jövőjéről, en kaprogram meghiúsult, azonban a cím
nek csak néhány töredéke jelent meg, jól mutatja Kunsztnak a centrumra irámint prolegomena. A hagyomány jelen- nyuló erőfeszítését. Ez őnála részben
tősége Kunsztnál megegyezik a tradici- Szabó Lajos öröksége is, aminthogy Isten
onalisták felfogásával, vagyis hogy min- létezésének és a kereszténység kérdéséden jövő csak a hagyományból épülhet nek az összefonódása is.
fel. A tervezett mű vázlata a következő:
A lét végső összefüggését filozófiai
1. kapitalizmus és nacionalizmus
alapon vizsgáló Kunszt a következő
2. zsidó-keresztény és keleti vallásosság
problémát véli felfedezni Szabó Lajos3. dekonstruktivista építészet és mate- ban:„Teológiájának alapvető ellentmonmatikai világmodellek
dása, hogy egyidejűleg azonosította
4. szerelem és halál.
magát a zsidó-keresztény teremtésdog„Időről időre aztán elfog a kishitűség mával, s ugyanakkor Parmenidész létfelezzel a programmal kapcsolatban. Mind- fogásával, amely szerint a Lét története
egyik elemének óriási irodalma van, amit ’az egységes hasadása és ellentmondó
már nem tudnék feldolgozni, enélkül részeinek a megismerése’. Azért se lett
pedig dilettáns vállalkozás lenne az volna szabad ezt megtűrnie, mert axióegész.” – írja csüggedt önkritikával. Itt mája volt, hogy ’kettő nem létezik’, márlátható, hogy mit vesztett azzal, hogy túl pedig a teremtésdogma szerint Isten és
sok energiát pazarolt az illeszkedésre a világ kettő.” (Anélkül hogy itt belemenvalamihez, ami nem is létezik. Ezzel ös�- nék a kérdésbe, az ellentmondás felol-

dását megtaláljuk Alekszej Loszev abszolút dialektika fogalmában, amit ő az ortodox hitvallás alapjaiból vezet le.)
A filozófia törekvése az, hogy a világot,
amelyben élünk, a végső dolgokra vonatkozó ismereteink alapján értsük meg.
Ez motiválta a nagy skolasztikus gondolkodót, Anselmust, midőn felállította híres
ontológiai Istenbizonyítékát. Ennek a
lényege erős egyszerűsítésben az, hogy
Istennek, mint elgondolható legnagyobbnak léteznie kell, mivelhogy a tökéletességhez a létezés is hozzá tartozik.
Ilyen, hogy Istenbizonyíték, eladdig még
nem volt, a hagyománytól ez teljességgel idegen, Anselmusnak a logika felmagasztalása volt vele a célja. Sokféle szem
pontból sokszáz éve vitatkoznak rajta, a
racionalista Kunszt számára pedig döntő
fontosságú kérdés volt, ami sohasem
hagyta őt nyugodni.
Szabó Lajos, aki szintén nagy fontosságúnak tartotta az ontológiai bizonyítékot, a modern matematikai axiomatika
(a Gödel-tétel) felhasználásával ezt így
fogalmazta meg:„Csak egyetlen Istenbizonyíték van, de ez teljesen kielégítő, Isten nem bizonyítható, mert léte és feltételezése minden biztonságnak és bizonyításnak a végső alapja.” Ehhez az ő
gondolkodási rendszerében hozzátartozik, hogy a létezés és az értékelés nem
kettő, azaz kölcsönösen feltételezik egymást. Kunsztot azonban ez nem elégítette ki, szerinte rendkívül szellemes
ugyan, de nincsen igazán végiggondolva. (Rám is neheztelt, mert el tudtam
fogadni minden további nélkül.) Az Isten-bizonyításokról való lemondást úgy
értékelte, mint „menekülést az istenprobléma spekulatív terhétől.” Legyen
igaza. Hanem akkor mit jelent a ragaszkodás az Istenbizonyításhoz? Úgy hiszem, az ő személyes alapproblémája itt
van elrejtve.
Nézzük meg ehhez röviden a létezés,
a bizonyítás és az Isten szó jelentését.
A létezés valamilyen részesedés az
érzékelhető világban, és a szó tulajdonképpeni értelmében nem bizonyítható,
amiképpen Huckleberry Finn sem tudta
bebizonyítani öreg néger barátjának,
hogy vannak olyan emberek, akik fran-
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juk, hogy az épület az elgondolt szim
bólumból nőtt ki, sem azt, hogy ez a
szimbolika csupán verbális applikáció az
építésmódhoz, sem pedig azt, hogy
nincs közük egymáshoz. Ez az építészet
szellem és létezés teljes összhangját va
lósította meg, vagyis a képe egy egyszer
valóságosan létezett világharmóniának.
Fülep Lajos nagy építészeti tanulmányában az írta, hogy az élő építészet
megszűnt a klasszicizmussal, mert elveszett belőle a spirituális komolyság és
ezért üres forma-applikációvá hullott
szét. Ma már úgy tűnik, hogy ez a komolyság elveszett a modernizmusból is.
Vajon mi a helyzet a modernen túl?
„Feltehető, hogy Eisenman Deleuze
térelméletét relevánsabbnak ítélte, mint
Derridáét” – mondja Kunszt az építész
eszmei fordulatáról. A folding, vagyis
eszmerendszere centruma, redőt, hajtogatást jelent és Deleuze az ő Leibnizkönyvében vezette be 1988-ban e fogalmat a filozófiába. Osztozik Wölfflinnel az
„örök barokk” gondolatában, sőt ezt általánosítani kívánja az esztétika területéről.
Az alapja az önmagába zárt, rejtőző mo
nasz, ami a külső világ redőiben létezik,
és ezek a redők elsősorban a Fenti és a
Lenti világot választják el egymástól. „A
nehézkedés és a felemelkedés dialektikája”– mondja Deleuze a redőről. (Greco
festményei különösen jól szemléltetik
ezt a tézist.) Ha a dekonstrukcióról azt
mondtuk, hogy az üres konstrukciót kívánja tagadni, akkor a foldingról azt
mondhatjuk, hogy a Rejtőző körülírása,
olyasféleképpen, ahogyan a barokk mű
vészet kedvence, a redő érzékelteti az
általa elrejtett formát. Kísérlet tehát a lineárisan egyoldalú kartezianizmus
transzcendentális átértelmezésére, ekképpen a nihilizmus és a benne foglalt
romboló ösztön meghaladására.
Építészetelméletként mindenekelőtt
a monaszt, az önmagába zárt, mégis
rejtélyes kapcsolatokkal rendelkező létezőt, Leibniz titokzatos fogalmát azonosítja az épület belső terével. Ebből következik a határoló felület redőként való
felfogása. A hordozó és a burkolóelv elválik egymástól, ez már a modernizmusban is megtörtént. Itt azonban valóságos
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Descartes-ellenes kihívásként úgy jelenik
Olyan épületet, amely vitathatatlanul
meg, mint a derékszög dekonstruálása. eleget tesz a negatív teológia eme köMondhatjuk, Eisenman épületei mintha vetelményének, csak egyet ismerek: a
ezzel tréfálkoznának. A lényeg azonban ronchampi kápolnát, le Corbusiernek a
mélyebben van. Ez a rendetlenség ma- megfontolt tényismeret és a korláttalan
gába foglal egy strukturált rendezettsé- intuíció kapcsolatából keletkezett egyeget, ami azonban csak az átgondolt dülálló remekművét. Ez az épület maraelemzés számára nyílik meg, tehát nem déktalanul megfelel annak az igénynek,
jelent olyan felfogható esztétikai élményt, amit a gótikus szintézissel kapcsolatban
mint amilyet a történelmi épületek nyúj említettem, és így maradéktalan kifejetanak. Van mégis egy meghökkentő zője a mi korunk szellemi alapjainak is. Az
kapcsolódása a múlthoz, mégpedig a zarándoktömeg, amely jó fél évszázada
Frank Lloyd Wright kései, geometriai folyamatosan özönlik ide, jól mutatja az
emberben élő, de oly nehezen kielégítalapú organikus építészetéhez.
Ennek az építészetnek a szellemi tar- hető igényt a hitelességre.
talmát Derrida nyomán Kunszt úgy foHová? A transzcendens,
galmazta meg, hogy „negatív teológia”.
mint lét és gondolat pereme
Ismeretes az a probléma, amivel az Isten
attributumairól beszélni kívánók kerül- Kunszt György az életét végül is nem
nek szembe, mivel azok csak pontatlan tekintette sikeresnek. Rendkívüli erejű
hasonlatai lehetnek az Abszolút, min- elhivatottság-tudat élt benne, és ezzel
dent magába foglaló Létezőnek. Huizin arányos roppant szellemi energiák. Kezga összefoglalása szerint ezért először a dettől megvolt mindehhez az alapvető
fény, nagyság, fenség fogalmaival kísére célkitűzése is. A művét mindazonáltal
lik meg, azután ellenkezőleg, a sötétség, csak töredékként tudta értelmezni, mia mélység fogalmaival, utána ellentét- dőn élete végén visszatekintett rá. Amipárokkal, de végül nem marad más, mint kor számvetést csinált, megkísérelte ve
zérfonalképpen a szánkhja filozófiáját
a hallgatás.
A dekonstruktivista filozófia tehát nem felhasználni.
Ez az ortodox hindu gondolkodási
volna más, mint a negatív teológia egyik
aktuális formája – így összegzi Kunszt rendszer hangsúlyozottan dualista, elégDerrida mondanivalóját – „és akkor a gé eltérően az indiai gondolkodás főáradekonstruktivista építészet sem egyéb, mától. De a világ és az ember között nem
mint a szakrális építészet egyik aktuális
formája. Az ’aktualitás’ pedig az európai Le Corbusier, a Ronchamp-i kápolna, részlet
kultúra szekularizálódott mivoltát jelenti.”
A formáló lényege az, hogy Derrida intenciói szerint radikálisan lemond minden ikonikus szimbólumról. A jelentésüket veszített ikonok kiküszöbölését
Eisenman„bálványtalanításnak” tartja.
A negatív teológia hallgatása mélyén
egy olyan folyamatos, megfeszített személyes összpontosítás van, amely ugyan
nem nyerhet kifejezést, ám egyáltalán
nem azonos az üres kifejezéstelenséggel.
Talán Nietzsche nosztalgiája volna a meg
felelő építészeti képe, aki hatalmas, üres
csarnokról ábrándozott, ahol az ember
gondolatai zavartalanul kibontakozhatnak. (Míg például Descartes ebből a
célból bebújt a kandallóba, hogy ott
jobban összpontosíthasson.)

tesz minőségi különbséget, Kunszt ezért szefüggő technikai probléma, mint az
találhatta alkalmasnak a saját létproblé- idézetből is látható, hogy túl nagy fonmái megalapozott áttekintésére. A tosságot tulajdonított a kommentárokrendszer alapvető kettőssége a Púrusa, nak. Ami kétségkívül meg is felel a „korami szilárd és örökkévaló létezők soka- szerű tudományosság” követelményésága, és a Prakriti, ami a világ káprázata, nek, de nem szükségképpen felel meg
s ami a Púrusát a megszületésre csábítja. az ismeretelmélet még alapvetőbb köA következőkben viszont megjelenik az vetelményének. (Csupán a más lehetőegység, az Ahamkára, az Én-csináló, ami ség kontrasztjaképpen írom ide Hamvas
tulajdonképpen erőfeszítés a létezésnek Béla nevét, aki fütyült minden beilleszés tartalmainak a megszerzésére. „Csak kedésre, minden kommentárra, viszont
az keletkezhet, amit a képesség önma- hagyott ránk egy óriási, világot átfogó
gában, mint elhatározott szándékot életművet.)
hordoz” – kommentálja Hamvas Béla.
„Engem egész életemben kínozott az
Azt hiszem, erre a keretre azért volt Isten” – mondja Dosztojevszkij egyik reKunsztnak szüksége, hogy elkerülje gényhősének a szavával, Kunszt gyerekNietzsche szellemi önéletrajza, az Ecce kori vallásosságát a kiüresedett kegyesHomo alapproblémáját, aki görcsösen a ség és a klerikális képmutatás miatt vesaját akarata eredményének kívánta szítette el, aztán hozzá jött még a „kalalátni az életét, bár lépten-nyomon kitűnik pácsos filozófus”, Nietzsche hatása, majd
az írásból, hogy ez nem így van, s ettől a történelmi katasztrófa élménye. (Ez így
az egész már némileg a téboly felé tar- együtt azt hiszem, nem rossz adalék
tónak látszik. Kunszt tehát a következők- Nishitani válságkritikájához sem.) Mindkel kezdi.„Mitől tekinthető egy önéletrajz ez azonban nem vallástalanságot ereda szánkhja szellemében írottnak? Attól, ményezett benne, hanem a deus abs
hogy a szerző az életét a Természet mű conditus, a rejtőző Isten élményét.
vének tekinti és nem a sajátjának, viszoAmikor, már 1990-ben, megkísérelték
nya az élethez csupán a tanú szerepe s a félbe hagyott szellemi tradíció felélesznem képzeli, hogy ő lenne a motorja tését, Tábor Béla, vele egyetértőleg, kovagy formálója.” Csak hozzátapadt az őt runk alapproblémáját úgy fogalmazta
formáló erőkhöz, folytatja a gondolatot. meg, hogy„teizmus és ateizmus roppant
Főművének szánt egy átfogó filozófiai erőinek kereszteződése”(TAREK). A muntanulmányt a hagyomány jövőjéről, en kaprogram meghiúsult, azonban a cím
nek csak néhány töredéke jelent meg, jól mutatja Kunsztnak a centrumra irámint prolegomena. A hagyomány jelen- nyuló erőfeszítését. Ez őnála részben
tősége Kunsztnál megegyezik a tradici- Szabó Lajos öröksége is, aminthogy Isten
onalisták felfogásával, vagyis hogy min- létezésének és a kereszténység kérdéséden jövő csak a hagyományból épülhet nek az összefonódása is.
fel. A tervezett mű vázlata a következő:
A lét végső összefüggését filozófiai
1. kapitalizmus és nacionalizmus
alapon vizsgáló Kunszt a következő
2. zsidó-keresztény és keleti vallásosság
problémát véli felfedezni Szabó Lajos3. dekonstruktivista építészet és mate- ban:„Teológiájának alapvető ellentmonmatikai világmodellek
dása, hogy egyidejűleg azonosította
4. szerelem és halál.
magát a zsidó-keresztény teremtésdog„Időről időre aztán elfog a kishitűség mával, s ugyanakkor Parmenidész létfelezzel a programmal kapcsolatban. Mind- fogásával, amely szerint a Lét története
egyik elemének óriási irodalma van, amit ’az egységes hasadása és ellentmondó
már nem tudnék feldolgozni, enélkül részeinek a megismerése’. Azért se lett
pedig dilettáns vállalkozás lenne az volna szabad ezt megtűrnie, mert axióegész.” – írja csüggedt önkritikával. Itt mája volt, hogy ’kettő nem létezik’, márlátható, hogy mit vesztett azzal, hogy túl pedig a teremtésdogma szerint Isten és
sok energiát pazarolt az illeszkedésre a világ kettő.” (Anélkül hogy itt belemenvalamihez, ami nem is létezik. Ezzel ös�- nék a kérdésbe, az ellentmondás felol-

dását megtaláljuk Alekszej Loszev abszolút dialektika fogalmában, amit ő az ortodox hitvallás alapjaiból vezet le.)
A filozófia törekvése az, hogy a világot,
amelyben élünk, a végső dolgokra vonatkozó ismereteink alapján értsük meg.
Ez motiválta a nagy skolasztikus gondolkodót, Anselmust, midőn felállította híres
ontológiai Istenbizonyítékát. Ennek a
lényege erős egyszerűsítésben az, hogy
Istennek, mint elgondolható legnagyobbnak léteznie kell, mivelhogy a tökéletességhez a létezés is hozzá tartozik.
Ilyen, hogy Istenbizonyíték, eladdig még
nem volt, a hagyománytól ez teljességgel idegen, Anselmusnak a logika felmagasztalása volt vele a célja. Sokféle szem
pontból sokszáz éve vitatkoznak rajta, a
racionalista Kunszt számára pedig döntő
fontosságú kérdés volt, ami sohasem
hagyta őt nyugodni.
Szabó Lajos, aki szintén nagy fontosságúnak tartotta az ontológiai bizonyítékot, a modern matematikai axiomatika
(a Gödel-tétel) felhasználásával ezt így
fogalmazta meg:„Csak egyetlen Istenbizonyíték van, de ez teljesen kielégítő, Isten nem bizonyítható, mert léte és feltételezése minden biztonságnak és bizonyításnak a végső alapja.” Ehhez az ő
gondolkodási rendszerében hozzátartozik, hogy a létezés és az értékelés nem
kettő, azaz kölcsönösen feltételezik egymást. Kunsztot azonban ez nem elégítette ki, szerinte rendkívül szellemes
ugyan, de nincsen igazán végiggondolva. (Rám is neheztelt, mert el tudtam
fogadni minden további nélkül.) Az Isten-bizonyításokról való lemondást úgy
értékelte, mint „menekülést az istenprobléma spekulatív terhétől.” Legyen
igaza. Hanem akkor mit jelent a ragaszkodás az Istenbizonyításhoz? Úgy hiszem, az ő személyes alapproblémája itt
van elrejtve.
Nézzük meg ehhez röviden a létezés,
a bizonyítás és az Isten szó jelentését.
A létezés valamilyen részesedés az
érzékelhető világban, és a szó tulajdonképpeni értelmében nem bizonyítható,
amiképpen Huckleberry Finn sem tudta
bebizonyítani öreg néger barátjának,
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ciául beszélnek. A létezésről csak a létező
Az elrejtett pedig, amiről a szánkhja
közvetlen vagy előző tapasztalása tehet beszél, végtelenségig elrejtett marad a
tanuságot, vagy a közvetítő szavaiba gondolat számára, de megfogható alavetett bizalom, de ezek logikai értelem- kot ölt a ritusban, a kultuszban, amelyben nem bizonyítékok.
ben az elrejtettre, mint a világ egészét
Más a helyzet az úgynevezett matema magába foglalóra hagyatkozhatunk.
tikai egzisztenciával. A matematikában
A keresztény összetartozás kultuszáaz tekinthető létezőnek, ami ellentmon- nak a szertartásai és a hozzájuk tartozó
dás-mentesen beilleszthető a matema- együttlét a benne lévő emberi esetleges
tika rendjébe. Például ekképpen létezik ségek miatt mindvégig zavarták és elidea gyök mínusz egy, viszont nem létezik genítették Kunszt intellektusát. „Ezzel a
a nullával való osztás. (Bonyolítja még ezt hívőállománnyal együtt kellene hitet
is, hogy a matematika axiomatikus alap- vallanom?” – tiltakozik az empirikus köjaiban viszont logikai ellentmondásokat zösség ellen, nem érezvén az ember
találhatunk, nem járhatunk a végükre, kozmikus lény-mivoltát s így nem találcsak újabb, és a köznapi tapasztalat szá ván meg a közösséget. Holott az embermára olyan elfogadhatatlan, nyakatekert nek a közösség az ontológiai alapja, és
definíciókkal, mint az, hogy „a rész akko- egy közösség formája az annak valósára, mint az egész.”)
gos alapját, mint elrejtettet egészében
Nem vezethető le a létezés a gondolko tartalmazó kultusz.
dásból, amit a bizonyítás jelentene. Szabó
„Az Én-csináló önmagára vonatkoztat”
Lajos se ezt tette az idézett meghatáro- – tanítja a Szánkhja Karika. Ám ez az Én
zásában, hanem a figyelmet hívta fel a maga az üresség, amit csak a Nem-énnel
létezés és gondolkodás hiteles alapjaira. lehet kitölteni. Ennek a lehetősége pedig
(Mindez csöppet sem valami ártalmat- kettős. A nem-szabadság kitöltheti a
lan szőrszálhasogatás. A létező logikai tudatalatti meghatározottságaival. Ez
bizonyítása, hogyha hatalmat tud sze- ama „saját világ” amelyben Hérakleitosz
rezni, rögvest nekilát, hogy elpusztítsa szerint minden álmodó él, míg az ébren
mindazt, amit önmaga szükségszerűsé- lévők világa közös. Valóságos, nem képgéből nem tud levezetni. Erről szólt az zeletbeli szabadság csak ebben a közös
egész huszadik század, valamennyi világban lehetséges, olyan tudatos erőromboló rögeszméjével.)
feszítéssel, ami a másik ember, és az

egész külső világ tárgyiasító alárendelése helyett azok egyenrangú létezésének
tudomásul vétele. Nem könnyű, és be
sem fejezhető ez, ámde feladat.
Kunszt György végezetül, immár gyakorlatilag megvakultan, de szellemi frissességét megőrizve mintha ráérzett
volna erre, megbékülten hagyta itt az
árnyékok világát.
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kőszeghy attila, Kolinger margit
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rudolf steiner előadása • előszó: kálmán istván
berta erzsébet • a goetheanumtól goethéig
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