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A háború
jenomenológiájához
A kérdés megközelítése abban az értelemben nem jelent majd elő

relépést , ahogyan azt a mai ember elvárn á. Ugyanis nem szolgálok
megoldásokkal, nem birkózom meg azzal a kérdéssel sem, hogy
meg lehet-e szüntetni a háborúkat az emberiség történelmében stb.
Sőt, éppenséggel hátrébb araszolok, és egy távolibb perspektívából
igyekszem szemlélni a dolgot, még akkor is, amikor látszatra ször
szálhasogató módon részletkérdések tárgyalásába bocsátkozom. A
husserli filozófia "kézműves ethoszát" igyekszem ötvözni, mond
juk így, a-t ört énelemfiloz ófusok vizionárius látásmódjával, s meg
kísérlem az egészet részleteiben látni, a részleteket pedig az egész
be összeolvasztani. A kérdés megválaszolása helyett a kérdések föl
vetését célzom meg, s ebben az értelemben nem jutok egyről a
kettőre, legfeljebb az egyről a nullára. Ám ez az a szám, amely
mégis kifordította sarkából a világot.

1Magyar Napló 1994.
febr. 18. V. 3. 18·20.

A jelenség megragadásának kisértete

Úgy gondolom, történelmi koroktól függetlenül minden férfit, aki
csak egyszer is kardot rántott, ágyút sütött el, vagy gépfegyvert
szorított az oldalához, hasonló érzés kerítette hatalmába; az el
nyomhatatlan és leplezhetetlen izgalom. Valami olyasmi lehetősé

gének az izgalma, amivel ezidáig a rendes életben nem rendelkez
tünk, amit egészen addig a pillanatig nem ismertünk, és most íme,
mégiscsak megadatott nekünk. Ez az érzés bizsergető, s komponen
seit tekintve a hódítás és a büszkeség dominál benne, egyáltalán,
megnyilvánulási formáit tekintve hasonló természetű, mint a nemi
gerjedelem. A láncait vesztett nemiség és a háborús Fat szoros
összefonódásáról írt a d élszl áv háború kapcsán Ivan Colovit, aki A
háborús kupleráj című esszéjében1 a szerb háborús folklór tárgyalása
kapcsán világított rá a nemiség és a háborús erőszak összekapcso-
lódásának lényegi jelenségeire: eszerint az igazi szerb férfi, leg
alábbis ezt sugallják a tömegtájékoztatási eszközök és a ponyvairo
dalom, nemcsak harcászati, hanem legalább olyan jól bevethető ne
mi fegyverrel is rendelkezik, s e kettő együtt a legteljesebb önmeg
valósítás eszköze. E jelenség maga azonban nem csak és kizárólag
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konkrét háborúhoz kapcsolható, s nem tudható le azzal, hogy ha
véget ér a háború, a jelenség maga is megszűnik, mert annál jóval
elementárisabb erejű. Ennek az elemi erőnek a bizonyítéka a mai
szlovák költő, Stefan Strá.iay verse, amely olyan társadalmi környe
zetben született, ahol a konkrét háborús élmény még kevésbé van
jelen, mint hazánkban.

Amikor a suhanc először I markol meg egy I élesre töltött fegyvert, I
nem az jut eszébe, I hogy a világért sem I használná - ellenkezőleg, I
egész testét átjárja az l-új, logikus és váratlan I lehetőség keltette ámu
lat: I fegyverrel a kézben I egész más a világ és hogy nem hihet I még
magának sem.

A büszkeség, az öntudat hirtelen, ugrásszerű megnövekedése,
a gátlásoktól való megszabadulás kíséri hát a fegyver birtokiásá
val járó izgalmat, s az egésznek meglehetősen baljós és sötét ár
nyalatot kölcsönöz az izgalom hátterében álló tagadhatatlan tény,
hogy a fegyver egyéni hatalmunk olyan megnövekedését okozza,
amelyet nem kísér tudatunk, szellemünk tágulása, sőt, olykor úgy'
látszik, mintha e kettő fordított arányosságban állna egymással.

E versbeli képre a későbbiekben időnként még vissza fogunk
utalni, mint a harcos képének jellegzetes 20. századi megrajzolá
sára. Olyan emblémának tekintem, amely a harcot és a háborút
szimbolizálja. A fegyverét szorító fiatalember képében megragad
hatjuk a harc és a háború legjellemzőbb jegyeit, melyek közül az
első, amelyet szóba hozunk, a hatalom.

A hatalom és a fegyver mint az elidegenedés eszköze

A hatalom felfogásom szerint nem egyéb, mint önmagunk kivetí
tése, önmagunk tárgyiasítása, ha úgy tetszik, önmagunk szubsztan
ciájának térben való felhigítása. Hatalmunk annál nagyobb, minél
szélesebb körben tudunk hatni (nyilván nem véletlen a magyarban
a közös tő), minél messzebbre tudjuk magunkat kivetíteni, minél
nagyobb területen tudjuk érvényesíteni akaratunkat. Mintegy kiter
jesztjük szubjektumunk határait, s ezzel tágítjuk tevékenységünk
kereteit. Célunk, hogy az életnek minél nagyobb területe tartozzék
hozzánk, legyen hatalmunk alá rendelve.

Miután azonban e szándékunkban és törekvésünkben nem ál
lunk magunkban a világon, miután nem lelketlen és passzív, ha
nem lelkes és aktív teremtményekkel is körül vagyunk véve, akik
minden jel szerint hasonló expanzióra törekszenek, a földön nem
létezik der Wille zur..., hanem csak die Willen zur... mert akaratom
a másikéba ütközik, s az ütközések folyamatossága küzdőteret

hoz létre - planetáris méretűt. Önmagunk "időbeli" kiterjesztésé
nek eszköze a nemiség - különösen hangsúlyozzák ezt egyes bi
ológusok, mint például Richard Dawkins - amellyel génjeinket
örökítjük tovább, míg "térbeli" kiterjesztésünk eszköze a fegyver.
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Mert a fegyver segítségével, a technika fejlődésének következmé
nyeként, egyre nagyobb terület fölött gyakoroihatom uralmamat.
(Már ha hagyják.)

A fegyver általi máshol való jelenlét természetesen önmagunk
ra is visszahat, visszahat jelen való létünkre, s jelen nem valóvá
változtatja át. Az ember számára ugyanakkor nem a kívülről rá
szegezett fegyver a legveszélyesebb. A fegyver természetének
sokkal ártalmasabb sajátossága, hogy abban tesz leginkább kárt,
aki kezében tartja. Ahhoz azonban, hogy ezt kifejthessük, vissza
kell térnünk a fiatal fegyveres képéhez: képzeljük hozzá, amint
egy mező közepén egyik lábát előrevetve fenyegetően, de min
denképpen feszülten néz a távolba, a horizontra szegezi pillantá
sát, miközben egyik kezét a géppisztoly agyára szorítja, másik ke
zét annak ravaszán nyugtatja. Egy eszköz és az eszköz használa
tának tudása által olyan hatalom keletkezett így, amely egy másik
hasonló fölbukkanását várja. Mind az eszköz, mind pedig a hasz
nálni tudás mögött a társadalom áll, amely anyagi javainak és is
mereteinek jelentős részét halmozta föl e fiatalember és a fegyve
re szövetségében, tehát a fegyveres fiatal férfi nem egyéb, mint az
emberi társadalom törekvéseinek egyik legjellemzőbb megnyilvá
nulása. Az eszköz és a tudás kettőséből most a tudást emeljük ki,
amely azonos azzal, amely fölébe emelte az embert a jó és a rossz
nem-tudásának. Mert a jó és a rossz tudása vagy nem-tudása kö
rüli herce-hurca volt az, amely létrehozta az első hatalmi harcot
az ember és Isten között, s elvezetett az első víllámháborúhoz,
amely egy fennálló status quo, jelen esetben a paradicsomi álla
pot megőrzésére vagy elvetésére irányult. Ezt a háborút az ember
gyorsan elveszítette, mert hogyan is értékelhetnénk másként az
Eden elhagyásának kényszerét?

És nyertünk-e azóta háborút? Amennyiben feltételezzük, hogy
a háború mindig a fennálló viszonyok megváltozásához vezet, az
ember régi status quo-jához képest minden változás veszteség.
Ha valóban Isten képmásai vagyunk, minden rajtunk végbemenő

változás veszteség, torzulás az eredetihez képest. Amikor a gép
fegyverét szorító katona a szemhatárt pásztázza, azaz igazából
több ezer méterrel odébb van jelen, akkor nem mondhatunk mást,
mint hogy önmaga az adott pillanatban csökkent értékű személy
ként van önmagában jelen. Amikor valamilyen eszköz által a tér
ben valahol máshol tárgyiasulunk, akkor az eszközt önmagunk
szubsztanciájának higítására használjuk. Az emberi lényeg ilyen
fajta megritkulása figyelmeztet bennünket arra, hogy a háború
nak a fegyver birtoklásával járó gerjedeimen kívül egy másik,
igen fontos fenoménjához jutottunk el: az ember elsekélyesedésé
nek, felhígulásának a fogalmához, 20. századi szóhasználattal él
ve: az elidegenedéshez. Az önmagunktól való elidegenedés annál
teljesebb, annál nagyobb mértékű, minél hatékonyabb eszköz áll
hozzá rendelkezésünkre. Az ember hitetlenkedve csóválja a fejét:
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önmagunk kivetítésének, tárgyiasításának egyre hatékonyabb
módja határozná meg történelmünk menetét? A hajítódárdányi
távolsággal kezdődően a néhány száz lépésnyi puskalövésnyi
messzeségen keresztül a planetáris katasztrófát előidézni képes
kozmikus elidegenedés felé vezetne az utunk? És hol a vég?

E kérdés megválaszolására nem vállalkozom, csupán visszatér
ve kiinduló képünkhöz megkockáztatok egy feltevést, amely az
emberi akarat szabadságán alapszik: önmagunk fegyver általi tár
gyiasításának, kiterjesztésének lehetőségével nem kell feltételenül
élnünk, úgy is mondhatnánk, adva van a lehetőség igénybe nem
vételének, sőt határozott elutasításának az útja-módja.

Ennyit előlegzésképpen azok számára, akik e téma tárgyalásá
nak kanyargós ösvényén kitartottak mellettem, mielőtt újabb kap
tatóknak indulnánk.

A harc és a háború mint az eksztázis formája

Az emberi kultúra történetében nem volt mindig egyértelmű,hogy
a gondolkodók a háborúval szemben a béke pártját fogták. Hérak
leitosz számára a háború például "mindenek atyja és mindenek
királya", az emberi kiteljesedés formája, olyan tevékenység, amely
során vagy istenekké, vagy rabszolgákká válunk: "gyerekeket iste
nekké tett meg, másokat emberekké, egyeseket rabszolgákká tett,
másokat szabadokká" (O 53). E rövid töredékek első olvasatukban
a kömyezetén uralkodni vágyó ókori ember önkifejeződési formái.
A háborúnak és a harcnak ezt az alapvető jellelgzetességét nemcsak
hogy nem szabad szem elől tévesztenünk, hanem éppen ellenkező

leg - a harcoló emberről, a háborúzó nemzetekről ma is bízvást
feltételezhetjük, hogy úrrá akarnak lenni valamin, amit a legfőbb

veszélynek éreznek önmaguk létét illetően.

A hérakleitoszi mondat szövetén - különösen a második ré
szen - átsüt annak tudása, hogy a harc és a háború elementáris
erő az ember életében, amely képes őt kiragadni mindennapisá
gából, s átröpíteni valamiféle orgiasztikus szférába, amelyben va
lójában megmutatkozik, ki mennyit is ér: hiszen egyeseket a harc
és a háború határhelyzetei istenekhez tettek hasonlatossá, illetve
rabszolgákká változtattak. Válaszokat kell adnunk bizonyos kihí
vásokra, amelyek legmélyebb egzisztenciánkat érintik. E válasza
dást pedig míndíg meg kell előznie az önmagunkkal - lelkünk
kel, lelkiismeretünkkel ~ való szembesülésnek. E szembesülés ál
tal válik a külvilággal, a létezőkkel való külső harc belső termé
szetűvé. Olyan kérdésekre kell válaszolnunk, hogy ha eszköze
inknél és értelmünknél fogva hatalmunkban áll megsemmisíteni
másokat, megtehetjük-e. Nem csoda, ha e kérdés olyan felfoko
zott lelkiállapothoz vezet, amelynek semmi köze a megszokott
mindennapisághoz. "A harcos szerepének az a sajátossága, hogy
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az embert ember voltának a peremére szorítja, amindennapiság
melegéből a nemlét fagyos birodalmába. Ebben a szembesülésben
felbomlik az ember és a szerep egysége" - írja Jan Patoéka.3

Patoékának igaza van abban, hogy a mindennapiságból való
kilépés egyben a benne játszott szerep elhagyását is jelenti,
ugyanakkor azonban nem jelenti a teljes és tökéletes .Jemeztele
nedést" , a szerepektől való végleges megszabadulást. mert a harc
nak és a háborúnak is megvan, létrejöhet a maga mindennapisá
ga, megszokottá válhat, sőt szerepek is kialakulhatnak benne. A
háborús eksztatikon, a háborús magánkívüliség ugyanis csak rö
vid intervallum az ember életében, amit rövidesen az új, de már
háborús mindennapiság követ. A harcosból zsoldos vagy rabszol
ga lesz, s a harci szellem csupán nehezen és mesterséges eszkö
zökkel tartható ébren. A háború és a harc mindennapiságának
legékesebb példája a civil társadalmakba tagozódó fegyveres erő

létezésének lehetősége: a foglalkozásként jelenlévő rendőrségé,

katonaságé. fegyveres testületeké.

Harc vagy háború?

Mindezidáig együtt tárgyaltuk a harc és a háború fogalmát, s a
kettő jelentésmezejének nagyrészt egybeeső területével foglalkoz
tunk. Most essék szó arról, amiben különböznek egymástól. A két
fogalom között valójában közös jelenség húzódik meg - e jelen
séghez és egymáshoz való viszonyuk azonban eltérő. A harc való
jában elsődleges, a háború belőle származtatott másodlagos jelen
ség. Harcot az egyén folytat létéért. életéért, s mint ilyen, elválaszt
hatatlanul hozzátartozik az emberi lényeghez. A harcnál jóval
újabb keletű jelenség a háború, amely már a történelmi ember jel
legzetessége. A háborút az emberi történelem szülte meg azáltal,
hogy az egyéni és az esetleges harcokat közösségi és szisztematikus
harcsorozattá szervezte. E harcsorozat, azaz a háború célja ugyan
az, mint a harcé: valaminek a megszerzésére irányul, ami azidáig
nem volt a harcoló fél birtokában. A történelem előtti ember, aki
idejének nagy részét létfenntartására fordította, csak annyi energiát
fordíthatott a másikkal való harcra, amennyit valószínűleg pótol
hatott a megszerzett zsákmányból. A történelmi ember az egyre
nagyobb zsákmány megszerzésének reményében egyre nagyobb
energiát fordíthat háborúskodásra, amely során a felhalmozott em
beri és anyagi energiaforrások felszabadulnak. A háború nem
egyéb társadalmilag magas szinten szervezett harcnál.

A harc és a háború mint önkifejeződési forma mai társadal
munkban is jelen van. Ennek csak egyik oka a térségünkben fo
lyó háború példája, ám vakság volna csupán erre visszavezetni a
háborús akarat erősödését, amely most már a szubkultúra szférá
jából egyre inkább polgárjogot nyer a társadalmi életben is. Egy
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budai gimnázium közelében álló buszmegálló falán láttam a kö
vetkező firkát: "Háborút!" Szembeötlő, hogy e sürgető követelés
nem tartalmaz célt, nem irányul senki és semmi ellen, csupán ele
mi erővel feltörő akaratot fejez ki. Alá egy kevésbé forrófejű kom
mentátor, akinek nemes indulata megbocsáthatóvá teszi szavait, a
következőt írta: "Ha megkapnád, rinyálnál, mint a fürdős kur
va..."

A háború, sőt, a háborúnak még csak gondolati szinten való
akarása vagy elutasítása is a magánkívüliség állapotába kergeti az
embert. Mennyivel eksztatikusabb hát a valóság maga. A harcoló
ember, a háborúzó nép a magánkívüliség állapotában van. Ez az
állapot értelmezhető pozitívan és negatívan egyaránt. Pozitívan
annyiban, amennyiben általa elmenekülhetünk a nem-mindenna
piságba, azaz a lét igazabb birtoklási módjába, ahol a mindenna
piság törvényei hatályon kívül helyeztetnek. A kérdés csupán az,
mi kerül e törvények és szabályok helyébe? Mert a harc és a há
ború egyszerre lemondás és orgia. Persze fölvetődik a kérdés, igazi
nem-míndennapisághoz vezet-e a harc és a háború eksztázisa,
vagy csupán jól álcázott kelepce, amelyben szirének tanyáznak, s
a pszeudo-eksztázis dalát éneklik? Nem önmagára gyújtja-e házát
a háborúzó ember, hogy melegedhessen a tűzvésznél, amelyben
minden java a lángok martalékává válik? A háborúzó nép nem
ahhoz a gazdához hasonlatos-e, aki, amikor kigyulladt a tűzhe

lye, kiszaladt az udvarra, s kívülről látott neki az oltásnak ahe- 
lyett, hogy belülről fogott volna hozzá?

Megkockáztathatjuk. hogy a harc és a háború önmagunkból,
bensőnkből fakad, S, fő hajtóereje a vágy, a sóvárgás valamiféle
más, valamiféle teljesség után. E más és teljesség az Ószövetség első
könyveiben a Kánaán, az Újszövetségben az Éden: a földi és az égi
haza. Így jelentkezik a Bibliában a jobbért folyó küzdelem: a külső
ellenséggel, a leigázóval szembeni fizikai harc az önmagunkkal
vívott belső küzdelemmé változik át. Míg a dávidi zsoltárok ereje
és szépsége a külső és a belső ellenséggel folytatott küzdelem fe
szültségéből származik, a keresztények számára a Jóért folyó küz
delem végérvényesen a lélek mezejére terelődött. Ez a legabszt
raktabb síkon vívott legvalóságosabb harc a legvalóságosabb el
lenséggel: önmagunkkal. Kíméletes embertársunk iránt, s kegyet
len önmagunkkal szemben. Egyébként nem vagyunk több az ösz
tönlénynél, kakukkfiókánál, aki idegennek érezvén magát a fé
szekben, amelybe véletlen folytán belévettetett, meg akar szabadul
ni versenytársaitól, így kilökdősi őket a fészekből. Ezt az ösztönt
pedig a létért való félelem és a bizalom hiánya táplálja. Mert ha
nem bízunk abban, hogy nekünk is jut, .úgy viselkedünk, mint a
tanítványok a csodálatos kenyérszaporítás előtt. Holott, ha a vég
telent valóban végtelenként, a mindenhatót valóban mindenható
ként képzeljük el, nem szenvedhetünk hiányt.
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