
Mai meditációk

LOSONCZI PÉTER

Remény és dialógus - dialógus és remény

.Mínél jobban törekszünk... az ész vezetése szerint élni, annál jobban törek
szünk majd arra, hogy kevésbé függjünk a reménytőL" - írja Spinoza.' Ez
az idézet jól érzékelteti azt a dilemmát, amely - a racionalista gondolkodás
ban gyökerező- újkori filozófia reményfelfogását jellemzi. Felvetődhet tehát
a kérdés: van-e egyáltalán értelme a reményről beszélnünk? Jelen gondolatok
megfogalmazásakor kettős cél vezérel. Egyrészt röviden vázolnék néhány
olyan momentumot, amelyek - véleményem szerint - e "remény-telenség"
megerősödéséhez, illetve a reménytelenség - mondjuk így: a nihil - állás
pontjának elterjedéséhez vezettek.

Másrészt szeretném felmutatni egy olyan gondolkodói viszonyulás lehe
tőségét, melynek tükrében lehetséges és értelmes a reményről szólnunk.

Vizsgálódásainkat Descartes-tal kell kezdenünk, hisz "világkép-teremtő" fi
lozófiája (Heidegger) kihat az európai gondolkodás széles területeire. A des
cartes-i "módszer" - az igényeiben a matematikai tételek bizonyosságához
igazodó módszer - többirányú kisugárzását kell feltárnunk ahhoz, hogy
megértsük a racionalizmus ösvényét továbbtaposó Spinoza fent idézett kije
lentését.

A francia filozófus célja a korában újonnan felmerülő szkepszis cáfolata
volt. Saját fegyverükkel támad a szkeptikusok ellen (" ...akik csak azért kétel
kednek, hogy kételkedjenek..."2); vizsgálódásait maga is a kétely teljes körű
kiterjesztésével kezdi. Ugy találja azonban, hogy bármilyen kétségek is me
rülnek föl tudását illetően, egy dologban - éppen a gondolkodás tényét figye
lembe véve - mégsem kételkedhet: nevezetesen abban, hogy ő maga létezik.
Tehát a "cogito ergo sum" alaptétel révén létében - metafizikailag - bizonyos
sá vált res cogítanst-tól visszafelé haladva kell felépítenie a világot.

Természetesen itt nem áll módunkban behatóan foglalkozni mindazokkal
a kérdésekkel, amelyeket a descartes-i rendszer örökül hagyott, s amely kér
désekről máig viták folynak. Számunkra most az a magabiztos helyzet fon
tos, amelybe Descartes a .mödszer" kidolgozása révén jutott. Ez a magabiz-

"" gondolkodó szubsztancia

308



tosság adja az Értekezés alaphangiát'', s - a felmerülő bizonytalanságok elle
nére - a Meditationes-ban is meghatározó.

De miképp kapcsolható ez a remény témaköréhez?
Descartes szerint a remény olyan élménye a léleknek, amelyet valamely, a

maga szempontjából jónak ítélt dolog képzete kelt benne. Am ha következe
tesek akarunk lenni, akkor a módszerből eredő - fentebb már ábrázolt 
optimizmus szellemében el kell vetnünk a reményt. Ezt a feltevést látszik
alátámasztani az Ertekezésben ideiglenesként megfogalmazott harmadik er
kölcsi vezérelv, amelyet később Descartes tulajdonképpen véglegesít."

A hasonló alapokra épülő; a világot a matematika axióma-, illetve tétel-rend
szeréhez hasonlóan leíró spinozai filozófiában a remény már egyenesen "állha
tatlan öröm"-ként kerül tárgyalásra'', Spinoza a félelmet és a szomorúságot szo
ros összefüggésbe hozza a reménnyel, s így a remény nem pusztán - újabb
szójátékkal élve - "módszer-taní", hanem metafizikai szempontból is elvetendő
lesz7

• S bár meglehet, ho~ bizonyos értelemben mégiscsak beszélhetünk a re
ményről Spinoza esetében, ez még nem jelenti a remény rehabilitálását.

A racionalizmus magabiztosságával függ össze, ám messze túlmutat azon
az a folyamat, amely magának a módszernek a természetében megy végbe.
Ahogy arra - Nietzsche nyomán - Heidegger rámutat, a módszer itt már
"a világ előzetes terve'" lesz, s ennek nyomán "csak az számít igazán való
ságosnak, ami tudományosan kimutatható, azaz kiszámíthatói'' (a spinozai
remény-félelem-szomorúság párhuzam is a kiszámíthatatlanság ürügyén ke
rül megfogalmazásra!). Ez a felfogás korunkban jut el végletes - de talán
nem végleges - megvalósulásához: a kibernetíkai szemlélethez. A "kiberne
tikai világterv" (Heidegger), a vezérlésen alapuló világ eszméje mindent
puszta információvá degradál; az ember maga is csak semleges építőköve

lesz egy hatalmas automatának. S ha jól meggondoljuk, egy ilyen vezérelhe
tő, uralható világban valóban anakronizmus lenne a reményről beszélnünk!

Itt kell megemlítenünk a descartes-i fordulat fontos antropológiai követ
kezményét. Miután az egyedüli biztos támpont az "én" (a res cogitans), az
ember abszolút kitüntetett szerepbe kerül; úgymond .feldolgozza a világot"
(Heidegger). Ebben rejlik az újkori metafizikai fordulat végletes szubjektivi
tása (mint láttuk, a metafizika megalapozó funkciót tölt be itt), s ehhez még
párosul a (matematikai) módszerből eredő objektivitás-igény. Tehát e fordulat
színe és fonákja: a test, a lélek és a külvilág-problematika föloldatlansága.
Ezek azok a kérdések, amelyeket az utódok közül sokan és sokféleképpen
próbáltak megoldani, ám igazán megnyugtató válasz nem született.

Kétirányú folyamatnak lehetünk tanúi tehát: egyszerr.e megy végbe ~ "vi
lág felszámolása" (Tillmann J. A.) és a .Kiágyazódott Esz" (Szilágyi A.) 
valóban reménytelennek tűnő - elmagányosodása.

Szóltunk már a metafizika megalapozó szerepéről. Ez a szerep maga után
vonja azt is, hogy az adott kor metafizikai kérdései kihatnak az ember egész
világlátására, lét-élményére.

Ha elfogadjuk azt a véleményt, mely szerint lIa metafizikai gondolkodás
ban a világ eredendő egysége meghasadtan mutatkozík", akkor azt is lát
nunk kell, hogy az újkori filozófia esetén ez a hasadás különösen húsbavágó.
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Hiszen a metafizikai törésvonal az "én" és a külvilágközött húzódik; s te
kintve a fentebb említett objektivitás-igényt, az "eredendő egység" helyreál
lítása igencsak nehéz feladatnak bizonyul. Ez a felismerés vezetett el magá
nak a metafizikai gondolkodásnak általában vett kritikájához: a gondolkodók
mintegy Don Quijoteként próbálnak kitörni a metafizika szorításából.

Egymástól igencsak különböző válasz-kísérletek születnek, ám sem Nietz
sche heroizmusa, sem az embemek "dolgozó élőlényként" való leírása (He
idegger) nem vezet ki ebből a tragikus helyzetből.

Nietzschénél a metafizika tagadása (éppen a tragikum átélése folytán) 
úgymond - a tagadás metafizikájába csap át - ily módon a nihilizmus
betetőzi a metafizikát. A .munka metafizikai rangra emelése" pedig végső

soron a "létező elhasználásának" útjára (Heide9.~er) vezeti az embert, meg
újítva evvel a világ feldolgozásának folyamatát.

Nietzsche szerint a remény a "Pandora szeleneéjében rejtező... legnagyobb
szerencsétlenség'Y, míg a másik szemlélet képviselőinek - a racionalizmus
optimizmusának örököseiként - Spinozával kell egyetérteniük. Am a Hei
degger által leírt folyamat felismerése folytán könnyen hatalmába kerítheti
őket a bizonytalanság, a nihil.

Wittgenstein Tractatusa úgy tűnik, végleges - ám igen szigorú - megol
dással szolgál. Ha elfogadjuk, hogy csak a "logikai térben fennálló ... tények" 
ről teszünk kijelentéseket, az azon kívül eső dolgokról pedig hallgatunk, ak
kor - végső soron - "az élet problémájának megoldását e probléma eltű

nése jelenti" majd.14

*
/

/X

"Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell"ls - így szól hát a hallgatás
tétele. Végletes megosztottsággal kell szembenéznünk újra: a termé
szettudományos leírás és a hallgatás között választhatunk.

Am valóban így áll-e a dolog? Az eredendő egység felismerése valóban
csak hiú ábránd marad?Nem így lesz, ha lemondunk arról, hogy helyreállít
suk - tehát megkonstruáljuk -, s ha hajlandóak vagyunk tiszteletben tar
tani a "világ szakralitását" (Varga Mátyás). Ha - feladva a birtoklás és a
győzelem igényét - készek vagyunk a világgal való dialógusra. Ennek lehe
tőségére "nyit ablakot" Martin Buber dialogikus bölcselete.

Buber így kezdi En és Te című művét:

"A világ kétarcú az ember számára, amiként kétarcú
az ember magatartása a világban.
Az ember magatartása kétarcú, amiként kettő az
alapszó, amit kimondani képes.
Az alapszók nem szayak, hanem szópárok.
Az egyik alapszó az En-Te szópár.
A másik alapszó az En-Az szópár..."

Az Én-Az alapszó a tapasztalás világát, a puszta tárgyak világát fedi le.
Buber tehát nem tagadja a tapasztalati megismerés lehetőségét és szükséges
ségét. Mert bár az En-Az alapszót "sohasem mondhatja egész lényével az
ember", mégis a "világ alapigazságához tartozik: csak az Az rendezhető".
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Ahogy igaz lesz, hogy "Az nélkül nem élhet az ember...", úgy fontos hang-
súlyozni: "...aki csak Az-zal él, nem ember". ,

Mert az embemek alapvetőenszüksége van az En-Te alapszó kimondására
- ezt az alapszót "csak egész lényével mondhatja" -, szüksége van arra,
hogy "viszonyban álljon" ("az embert akínek azt mondom: Te, nem tapasz
talom... viszonyban állok vele..."). Az En-Te viszonyulás - az embereken és
a világon kívül - Istennel is fennállhat; sőt: a végső cél éppen ez. Am fontos
hangsúlyozni, hogy - mint arra Fila Béla rámutat - "súlyos félreértés lenne,
ha Istent az örök eszmék.. világában keresnénk". Nem lIa lét szegélyén, va~
azon túl rejtőzik, hanem egyszerűenott van minden En-Te találkozásban".
Isten tehát itt nem valamiféle metafizikai "legfőbb létező"!

Az En-Te alapszót kimondó ember kívül áll a múlt és a jövő örökös dilem
máján: "ami lényegi - a jelenben éljük meg". (Ez a jelen ,nem "pontszeru
jelen..., hanem valóságos, kitöltött és beteljesült jelen...". Az En-Te viszonyban
álló ember mindig e lényegi jelen részese - s hozzátehetjük: ez a világ szak
ralitásának megélése egyben.

S hogy mit mondhatunk ezek után a reményről? ,
A remény: magában a dialógus lehetőségében rejlik Ugy is mondhatjuk,

hogy az En-Te viszonyban álló, a dialógusban részt vevő embert éri. Hiszen
nem egypólusú világról beszélünk itt, s a megjelenő kettősség - a "maga
tartás" és a dialógus kettőssége - nem hasadást jelent. Eppen ellenkezőleg:

átmenetet és kölcsönösséget ("A viszony - kölcsönösség...").
"Az Az-világból való kilépés nem tanítható előírások formájában...", a "Te

kegyelem által találkozik velem - hiába keresném, hogy megtaláljam..."
Mondhatjuk úgy is: "megmutatkozik" .18 A remény tehát nem valamiféle me
tafizikai irányultság vagy ehhez kapcsolódó etikai norma. Nem függés -
~ándék. ,

De etika-e ez egyáltalán? Nagyon is az! Am: ez az "etika nem lehet tudo
mány", s azzal, amit mond "tudásunk semmilyen értelemben nem gyarapo
dik.." .19 S - újra Wittgenstein szavait "elorozva,,2o- elmondhatjuk: az etika
és az esztétika egy.
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