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A zene nem puszta hangok törvényszabta vonulása, hanem
muzsika, ami magasabb entitásra, a muzsikdban jelenlévő

re, szerzőre utal. Egészen más, mint lumgok muzstikldttan
sodr6dása, a zaj. A muzsika nem n ém űhat á el azzal, hogy
megfejtjük. Meghallani akarni kell, nem megfejteni akarni.
Itt a meghallás: megértés; a megfejtés: ki üresit és és meg
semmisítés. - Vajon megfejtő buzgalmunkközepette van-e
még fülünk a hallásra?

1.

1956-ban született Buda
pesten. A Miskolci Egye
tem Rlozófiatörténet Tan
székének oktatója. Leg
utóbbi írását 2004. 12.
számunkban közöltük.

A filozófiai gondolkodást a csodálkozás lobbantja fel. A filozófu st
csodálkozással tölti el a létező léte - az, hogy egyáltalán van - /
és a megismerés ténye, az, hogy az ember képes valódi ismeretet
nyerni a tőle k ül őnb özőről . A két tapasztalat két kérdéskört rajzol
ki: az on tológiát és az ismeretelméletet. A kettő természetesen
összetartozik, és úgyszólván egymást definiálják, de korántsem
mindegy, hogy a filozófiai reflexió melyik irányból indul: a »lét«
vagy az »ismeret« előzetes adottságából. Az ontológiát vagy az is
meretmetafizikát tenni az első helyre, noha mindkettő jogos/ kor
szakos különbséget eredményez. A modernitást megelőzően az
ontológia uralta a filozófiai vizsgálódást, s a metafizikai megala
pozás után tárgyalták az ismeretelméleti kérdéseket. Ezzel szem
ben az újkort inkább az ismeretelméleti érdeklődés jellemzi, és a
tárgyi értékű igaz ismeret lehetőségének megalapozásaként kezd
metafizikai reflexióba, ha egyáltalán eljut odáig. A két opció nem
esetleges, és nem felszíni különbséget eredményez, hanem lénye
gileg megszabja a filozófiai gondolkodás sorsát.

A kiindulási pont ugyanis meghatározza a belőle kiinduló
mozgás során bejárt utat, a filozófia pedig ez a konkrét út és en
nek az útnak a tudatosítása, illetve magának az úton-létnek 'a tu
datosodása. Nem egy már teljes intellektuális kapacitását kibon
takoztatott, öntudatos értelem által készített útleírás, hanem a
szellem ébredése. Az emberi szellem úgy ébred a világra és önma
gára/ hogy folyamatosan le- és megjegyzi mindazt, amivel léte
zése során találkozik »kint«, a »világban«, és »bent«, önmagá
ban . Az emberi szellem kibontakozása tehát egyrészt minden
útközben történő fejlemény, történés, esemény és felbukkanó do-
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log értelmességének, lehetséges értelmeinek az elgondoló megalko
tása, másrészt magának az úton-lévőnek az öneszmélése. Legmé
lyebb értelmében és alapvető lényegében ez a filozófia: szabad
kontingenciákból álló folyamat - más néven: történelem - so
rán magára és a világra - együttesen: a létre - ébredő emberi
szellem eszmélő kibontakozása.

A filozófia ezen sajátossága az összes többi, úgynevezett
"tárgytudománnyal" összevetve domborodik ki a legvilágosab
ban. A tárgy tudományok, amelyek szintén kiindulnak valamiből

(premisszákból, axiórnákból), mindig és kizárólag a tárgyuk felé
fordulnak, melyről úgy vélekednek, hogy bár különböző módon
közelíthető meg, de minden megközelítés közben azonos, vagyis a
megközelítésekkel és azok különböző kiindulási pontjával szemben
kőzömbös, Továbbá úgy gondolják, hogy bár lehetségesek "jobb"
vagy "rosszabb" megközelítések - tudománytörténeti tévedések
vagy kerülőutak -, de a tárgy mintegy békésen várakozik arra,
hogy valamely tudományos vizsgálódás egyszer csak felfedezze,
és minden tévedéstól mentesen, teljes mivoltában megragadja.

Nos, a filozófia esetében másként áll a dolog. Először is nem
egyszerűen tárgyleírás, hanem sokkal inkább állásfoglalás a leírt
tal (a tárggyal), a leíróval (a kutató emberrel) és magával a le
írással (a tudományos megismeréssel, illetve a filozófiával) kap
csolatban, s ezen állásfoglalás eredményeképpen mindennek a
tudatossá válása. A filozófia nem csupán leltár készítése az út so
rán észlelt tárgyakról és történésekről, hanem egyszersmind és
legfőképpen magának az úton létnek a tudatosítása, illetve az úton
lévőnek a tudatosadása, s ilyen értelemben nem tárgy-leképező, ha
nem tárgy-alkotó - tudniillik magának az útnak mint útnak és
úton létnek az értelmező elgondolása. Nyilvánvaló ugyanis, hogya
megismeréstől - az úton talált dolgok számbavételétől - kü
lönbözik mindennek a tudatosítása. Az előbbi az alanyból kifelé
tartó, kizárólag a tárgyra irányuló tárgy-vizsgálat, az utóbbi az
alanyt és a tárgyat átfogó, az alanyra visszahajló eszmélődés. Az
alanyt és tárgyat átfogó eszmélődés eredménye az útnak mint
útnak a tudatosítása, az alanyra irányuló reflexió pedig az em
bernek mint úton-lévőnek az öntudatosodása. Az első reflexió
tárgyi eredménye az »út«, a másodiké a gondolkodó »szubjek
tum«, aki úton lévőként ismer önmagára, és így - mint önma
gára ismerő - járja az utat, amely öntudatának kibontakozásá
val egyre inkább saját útjává válik. A tudományos megismerés
eredménye a vizsgált tárgyról nyert ismeret, a filozófiai eszmélő

dés eredménye az eszmélet: a megismerő alany öntudata. Ez
olyan "ismeret", amelynek nem feleltethető meg semmiféle léte
ző tárgy, mert nem egy tárgyi létezőre irányul, hanem egy alanyi
létmódra, amit egyben meg is valósít. A filozófiában tehát nem
egy létező válik megismertté, hanem egy létmód valósul meg: a tu
dat-öntudat. Az ilyenformán megvalósuló tudat a szellem. A tu-
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dat a szellem egyik módozata, a szellem az önmagát a tárgyi
megismerés által megvalósító tudat. Míg a tárgy tudományok a
mindenkori tárgyukkal foglalatoskodnak, s ha valamely részlet
tel végeztek, máris lépnek tovább, addig a filozófia feladata egy
részt az, hogy valamely értelmes »egésze-szé gondolja az addig
megszerzett ismeretet, a megismerésnek a folyamatát, valamint
az ember szakadatlan törekvését a megismerésre, másrészt úgy
gondolja el az értelmes egészt, hogy abba bele-gondolja az em
bert is mint gondolkodó szubjektumot, végül pedig hogy reflek
táljon mindennek - beleértve önmagát is - a (transzcendentá
lis) lehetőségi feltételére.

A filozófia tehát nem az útközben található tárgyak leltárba
vétele, hanem az úton-lét, a mozgás folyamatának megértése, s
ennek a megértésnek a megvalósulása, vagyis az út út-törő bejá
rása - a szellem.

Világítsuk meg ezt egy példán: Tegyük fel, hogy két ember
két különbözö kezdőpontról járja végig a Magyar Nemzeti Galé
riát; az egyik a "jelen"-töl halad visszafelé, a másik fordítva, de
ezt nem tudják, mert a képek nem tartalmaznak kronológiai in
formációt, illetve nincs kijelölve egy abszolút mozgásirány. Felte
hető, hogy mindketten valamiféle értelmes »egész« tudatára fog
nak ébredni, de mivel különböző utat jártak be, ezért különbözó
lesz az »egészv-nek az "értelme", jelentése, jóllehet mindkettejük
számára ugyanazok a képek fogják közvetíteni az »egész«-t. A
végén azt fogják mondani, hogy különbőző kiállításon voltak, s
egészen másként fognak vélekedni az európai képzőművészet

ről. Mindketten megalkotnak valamiféle »egész«-t, mégpedig an
nak alapján, amit tárgyilag - a kiállított műalkotások formájá
ban - láttak. Mivel azonban különböző sorrendben látták a
képeket, s így különbözö lépéseken haladtak keresztül, ezért az
»egész« is külőnbözö lesz. A kialakulás eltérő folyamata, az ere
dettörténet különbsége ugyanis eltérő »egész--t eredményez. Az
»egész« mint értelmesség nem végeredmény, hanem kifejlődés,

folyamat: genealógia, más néven: történelem.
Az »egész«, a kiállítás "értelme" nem azonos a kiállított tárgyak

kal, hanem azok közvetítésével a látogatók tudatában bontakozik
ki (konstituálódik). A tárgyak által közvetített »egész« nem egy
újabb, mindent átfogó tárgy, hanem »tudat«. Ennek az »egész--nek
a tudata a filozófia, létrejötte-kibontakozása pedig a szellem.

Továbbá mivel a szubjektum a bejárt út során realizálódik
mint az út közben öntudatosodó entitás, ezért a két szubjektum
más és más léttartalommal gazdagodik, noha tárgyi értelemben
ugyanazt az utat tették meg. Ha feltételezzük, hogya kiindulási
ponton a kettő tökéletesen azonos volt, a végén mégis két kü
lönbőző szubjektum áll elő. Az emberi szubjektumot a bejárt út,
a leélt élet története azonosítja: az egyes lépésekből felépülő út
szingularitása.
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A megvalósult szellem a gondolkodás által bejárt út. A bejárt
út nem azonos az indulási pont és a cél között mérhető távol
sággal, hanem az a tájék, amely a haladás közben feltárul. A tá
jék nem topográfiai-geometriai adat, hanem a feltárulás eseménye,
melynek összetevői a haladás sebessége, a körültekintés pillantá
sa, a meg-megálló meditáció, sőt az esetleges visszafordulás
vagy hosszabb-rövidebb kitérő (noha nem világos, mi is a "kité
rő" jelentése egy olyan úton, amely nem előttünk van, hanem a
nyomunkban támad; elvégre a szellem útja nincs előre megírva,
az emberiség nem valami kész térkép szerint halad, bár nem
szűnik meg térképeket szerkeszteni és jövőt tervezni). Ez az ele
ven mozgás a szellem.

Mert más irányban halad, ezért más szellemi tapasztalat bir
tokába jut az a gondolkodás, amelyik a lét magától értődőségé

ből indul ki, s így érkezik a megismeréshez - és csakugyan
elérkezik hozzá -, mint a másik, amelyik a megismerésből in
dul ki, s mint tudjuk, korántsem biztos, hogy elérkezik a léthez.
- Az újkor útja még nyitott.

2.

Korábban azt mondtuk, a filozófiának három feladata van. Mit je
lent ez a szellem jelenkori állapotában?

Az említett hármas feladat koronként különböző mértékben
foglalhatja le a filozófiát. A transzcendentális reflexió a mindenko
ri feladatának számít, noha módszeres tudatossággal Kant dom
borította ki elsőként. A tudományok ismeretszerző szorgalmának
és magának a tudományos gondolkodásnak a fellendülése idején
nyilvánvalóan megnő a jelentősége a szaktudományos ismeretek
integrálásának, valamiféle totalitás felvázolásának, olyan egyete
messég elgondolásának, amelybe az egyes ismeretek beilleszthe
tők úgy, hogy egységes egészet alkossanak. Ám jelenkorunkban
talán mégis az ismeretet szerző, tudományt művelő és ugyanakkor
a végességét megélő, a történelmet alakító-formáló és ugyanakkor a
történelem által elsodort, az alkotó és ugyanakkor a szenvedéssel
találkozó és a szenvedésben magára találó - egyszóval a tapasz
taló gondolkodás létmódjában valóságos - emberi szubjektum körül
sűrűsödik a filozófia gondja. Ma, amikor a részszerinti tudás ára
dása nem csupán az értelmesség egyetemlegességét veszélyezteti,
de magát az embert is elsodorhatja, mégpedig észrevétlenül, mél
tán érezzük a filozófia legfőbb feladatának, hogy úgy gondolja el
a szaktudományos ismereteket integráini képes értelmes egészt,
hogy abba az értelmességet a maga integratív törekvésében elővé

telező gondolkodó emberi szubjektumot is bele-gondolja a szen
vedésben átvérzett emberi egzisztenciával egyetemben. Nem elég
tudományos semlegességgel leírni a létezők működését, beleértve
az 'ember' nevű létezők populációjának működését is, hanem
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magának e leírás alanyának ezen tevékenységéró1 is számot kell
adni, azaz értelmet kell találni az emberi törekvések számára is.
De nem csak annak, amit az ember cselekszik, hanem annak is,
amit elszenved, ami vele megesik, tehát esendő létének, amelyen
megtörik a tudás mindenhatóságába vetett hit, és így a realitás
kemény józanságával "észhez térítve" egy tágasabb és szervesebb
észhez, eszmélődő gondolkodáshoz vezet. Különben ránk záródik
a tudományos gnózis falansztere, egy olyan tökéletes működést

mutató rendszer eleven arc és megszólító jelenlét nélküli törvé
nye, amelyben minden mindennel összefügg, és nem engedélyezi
azt a sajátos transzcendenciát, amit eleddig a kinyilatkoztatás-ta
pasztalat, az isten-gondolat vagy a humanitás-eszme formájában
emelt önmaga fölé és köré az ember.

3.

A gondolkodó emberi szubjektum bele-gondolása az Egészbe kü
lönleges dolog. Az ember önmagára vonatkozó gondolkodását
úgy is jellemezhetjük, mint törések-töretések észlelését. A nagy eu
rópai minták (görög dráma és filozófia, bibliai kinyilatkoztatás,
humanizmus) szerint az ember eleddig úgy értelmezte magát,
mint különállást - kiállást, kilépést, kizárást, vagy kitaszítást -,
elhívást vagy meghívást. Kilépett a természeti zártságból és átlé
pett az ideák, a szellem, a humanitás, az isteni jelenvalóság terébe.
Kitaszítatott és elhívatott: megfosztatott a biológiai működés biz
tonságától, de megajándékoztatott a választás szabadságával.
amely súlyos teher - és mégis felemelő. Kant "két világ polgárá
nak" mondja az embert.

Finoman lépdelve a szavak érzékeny jelentésárnyalataiban: A
törések és töretések nem feltétlenül jelentenek töredezettséget. Ép
pen ellenkezőleg: a törések és töretések megtapasztalása ad hírt
a töretlen Egészről. Eddigi eszmélése során az ember a törésvo
nalak mentén észlelte magát, a határon: Isten és a természet
között. Úgy vélte, ez az ő súlyos léttapasztalata és feladata: a hatá
ron állva összekötni a részeket és megjeleníteni az Egészt. A ter
mészet szorításában, gyomorgörcstől görnyedve Istenre gondolni
- így vagy úgy, de mégiscsak. Ha úgy vesszük, egy keserű ká
romkodás az integritás kínzó hiányában megtapasztalt Egész po
gány megidézése is lehet. Költőnk merész fordulatával: katedrális.

Miért olyan fontos a törés/töretés e kulturális mintákká szer
veződő tapasztalata? Nos, e súlyos és fájdalmas - nemes - ta
pasztalatnak az ébrentartásán fordul az ember embersége, azon,
hogy a jelen kultúra képes-e továbbra is táplálni azt az érzé
kenységet, amely kész erre a tapasztalatra.

A törések és megtöretések. az ütközés és nekiütődés határta
pasztalata éleszti fel az ember különleges éberségét, a határokon
átlendülő eszmélődést. Ezek jelzik számára, hogy tapasztaló lény
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a szó valódi értelmében: képes észlelni a tőle különbözőt mint
különbözöt, s ezáltal önmagát mint szubjektumot. Csak tapasz
talni képes lény ébredhet rá a valóságra. Az érzékelés ugyanis
feloldja a létezőt a környezetben, így bezárja; a tapasztalás vi
szont felnyit, ha kelt feltör. Maga a tapasztalás mindig negatív,
elszenvedés, de hozadéka, a benne megjelenő. a tapasztalat: vala
mi pozitivitás, valaminek a megjelenése, ami mintegy betör a je
lenbe, hogy a jelenvalóvá váljon. Ez a becsapódás fájdalmas, de
a megjelenő valami értékes jelenvalóság.

Az értékes jelenvalóság mindig megmarad a tapasztalás tarto
mányában: nem kebelezhető be a tudatba, az elmébe, nem válik
tudássá. Isten, a műalkotás, a természeti világ mint alkotás 
mindig ismeretlen jelenlétet idéz, amely bár létem, személyem,
énem tartalma, de egyben velem szembenálló is. A tapasztalás
küszöbén, az új és új, mindig fájdalmas, létem határát karcoló ta
pasztalás nyomán serken ki az Én. A tapasztalás ajándékaként. a
fájdalom erejében születik meg a szubjektum, a tapasztaló alany,
akinek Én-jét a vele szemben lévő Másik állandó tapasztalata 
hiánya vagy jelenléte - hívja elő, eleveníti meg. Az Én csak egy
másik jelenvalóság jelen valóságában válhat önmaga számára je
len való jelenvalóvá: önmagáról tudó, önmaga birtokában lévő,

azaz önléte határait önnön jelenlétével kitöltő tudatos Én-né.
A tapasztalás végső értelme tehát nem az, hogya tapasztalat

tudássá álljon össze, hanem az, hogyamegtapasztalt, kitartva a
határon, a tapasztalás fájdalmában hírt adva magáról őrizze

megragadhatatlan ismeretlenségét, mert csak e titokzatos jelen
létnek az állandó stimulusa képes valóságos szubjektumot fa
kasztani. A valódi tapasztalás egyrészt nem érzékelés, ami bioló
giai mintává, ösztönné formálódik, másrészt nem alakul át
tudássá, amely azután magába zárja a tapasztaló alanyt is, meg
szüntetve alanyiságát, egy működő rendszer elemévé, tárgyává
üresítve szubjektivitását. A tapasztalás eredendő értelme: meg
szólítás. A megszólítás az ismeretlennek a létmódja: jelentkezés
és állandó jelenlét. Minden tapasztalat, amely a maga ismeretle
nével megérinti az emberi értelmet: megszólítás. A valódi meg
szólítás arról ismerszik meg, hogy nem némítható el tudássá for
málva, hanem mindegyre csak hangzik, megfejthetetlenűl, mint
a muzsika. Ugyanakkor meghallását tanulni kell.

A mondottakból kiviláglik, hogy az, akit a bibliai vallások »Is
tenv-nek neveznek, a legfájdalmasabb és legelevenebb tapaszta
lásban jelentkezik, mint abszolút-ismeretlen-abszolút-jelenvaló. A
személy fenyegetettségének idején komoly szerepe van a vallás
nak, hogy fordulna oda a kor üzemszerűségének kábulatába szé
dülő emberhez, elvégre a vallás a tapasztalás ezen elemi esemé
nyének a szülötte, formájának ismerője, tartalmának őrzője és
esetleges megvalósulásának előkészítő tanítója.

Az Ige hallgatója.
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