
Rendszer és Szabadság
Vető Miklós gondolati architektonikája

1. Bevezetés

A magyar gondolkozásnak vannak rendszeres szemléletű alkotói,
akik letették műveiket az örökkévalóság asztalára. Ilyen mindenek -
előtt Böhm Károly, aki Az ember és világa című háromkötetes mun-
kájáért elnyerte a Tudományos Akadémia kiválósági díját 1906-ban.
De ilyen Pauler Ákos munkája is, aki Bevezetés a filozófiába című
munkájával az osztrák-magyar filozófiai tradíció jeles képviselőjé-
nek bizonyította magát. Műve ma is nagy haszonnal olvasható.
S ilyen Brandenstein Béla, aki az újskolasztikus gondolkodást dú-
sította fel enciklopédikus ismeretekkel és nagyszabású, a német
gondolkodásra reflektáló metafizikával. A sort talán folytathatnánk
— hiszen a marxizmus maga is rendszerre törekedett, s akik ebben
a körben alkottak, mint például Lukács György vagy Heller Ágnes,
maguk is kifejtett vagy kifejtetlen szisztematikát hoztak létre.

Külön kategóriát alkotnak azok, akik elszármaztak Magyaror-
szágról, s magyar anyanyelvűként németül, angolul, franciául vagy
más nyelven alkották meg életművüket. A legismertebb közülük Po-
lányi Mihály; őt követi Kolnai Aurél, Koestler Arthur, vagy a napja-
inkban oly befolyásos John Kekes. E szerzők nem egyszerűen kiváló
szakemberek, akik valamely részirányzat kapcsán érdemlegeset al-
kottak, hanem önálló és átfogó koncepcióval bírnak az egészről —
a gondolkodás univerzumáról. Ez az univerzum egyszerre történeti
és szisztematikus, diszciplináris és rendszeres, egyszerre igényel tör-
téneti pontosságot és kreatív alkotást, hagyománytudatot és újító
bátorságot. Mert a specifikus érdemek kétségkívül jelentősek; a tör-
téneti alaposság fontos; a felfedezés bátorsága a gondolkodásban
nélkülözhetetlen; de ha nincs meg a gondolkodó szabadsága arra,
hogy egészleges újdonságot gondoljon el, érvényessége korlátozott
marad. Fontos látnunk, hogy magyar anyanyelvű gondolkodóink
között nagy számban vannak mind historikus elmék, mind nagy
képzelőerővel megáldott gondolkodók; mert e kettő szintézise az,
ami a gondolkodás ügyét előre viszi.

Vető Miklós az utóbbi kategóriába tartozik: olyan gondolkodó,
aki nemcsak a történeti pontosság képviselője, hanem reveláció-
szerűen képes bemutatni már-már feledésbe merült gondolkodó-
kat, s ezáltal egyszerre merít erőt belőlük és ad erőt azoknak, akik
nem adják fel a gondolkodás korszakos küzdelmét. Ám Vető mind -
ezen túlmenően eredeti gondolkodó, aki a történeti jártasságot a
képzelet erejével párosítva a régi és az új színtézisét hajtja végre, és
alkotja meg kreatív gondolkodását.1
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2. Életművének főbb irányai

Vető Miklós életművét a következő csoportokra lehet felosztani:
a) A német idealizmus témájának és alkotóinak feltárása, elem-

zése;
b) A misztikus-vallási gondolkodás előtörténetének kevéssé is-

mert, de kiemelkedő alkotóinak bemutatása, elemzése;
c) Rendszeralkotó művek;
d) Eredetfeltáró reflexiók;
Az (a) csoportban találjuk Vető munkáinak szám szerint legfon-

tosabb darabjait, kezdve a kulcsműtől — De Kant à Schelling. Les deux
voies de l’idéalisme Allemand I–II (Millon, Grenoble, 1998–2000) — az
olyan munkákig, amelyek Fichtével, Schellinggel, Kanttal, Hegellel
és másokkal külön-külön foglalkoznak. Itt nemcsak a monografikus
műveket kell figyelembe venni, hanem a tanulmánygyűjteménye-
ket is, amelyek az összefoglaló munkák alapját mutatják be alaposan
és pontosan. Vető itt azt a módszert követi, amely másoknál is meg-
figyelhető: rendszeres művét az esettanulmányok és történeti feltá-
rások megkoronázásaként alkotja meg. Így e tanulmányok kiadása
a rendszeres mű háttereként különösen fontos.

A (b) csoportba tartoznak Vető azon munkái, amelyek a miszti-
kus-vallásos gondolkodás kiemelkedő személyiségeit tárják fel,
mutatják be és elemzik nagy odaadással. Így említenünk kell első je-
lentős munkáját Simon Weilről (La Métaphysique religieuse de Simone
Weil. Vrin, Paris, 1971), amely több nyelvű fordításban, így magya-
rul is napvilágot látott. Idetartozik Edwards-monográfiája (La Pen -
sée de Jonathan Edwards avec une concordance des différentes éditions.
Cerf, Paris, 1987); Bérulle-könyve (Pierre de Bérulle: Opuscules de
Piété 1644. Millon, Grenoble, 1997); Fénelonról írt műve (Les Vérités
de la Volonté. Le système de Fénelon. Domuni, Toulouse, 2016); végül
Gabriel Marcelről írt bevezetője (Gabriel Marcel. Les grands thèmes de
sa philosophie. L’Harmattan, Paris, 2014).

A (c) csoportba tartozó munkák foglalják össze Vető voltaképpeni
gondolkodását. Már a következetes történészi munkája eredménye-
képpen is megjelentette a gondolkodás alapjáról írt Schelling reflexi-
óját (Le Fondement selon Schelling. Beauchesne, Paris, 1977), később a
rossz problémájáról írt szövegét (Le Mal. Éléments d’une doctrine
chrétienne du Mal. Vrin, Paris, 1981), végül legfontosabb szisztemati-
kus művét kell említenünk, A metafizika kiterjesztését (L’Élargissement
de la Métaphysique. Hermann, Paris, 2012). Ez utóbbit koronázza meg
most elkészült Szeretet-könyve (Court traité de l’Amour. 2016). Ha
igaz, hogy minden jelentékeny gondolkodónak lényegében egyetlen
könyve van, amelyre az utókornak különösen figyelnie kell, akkor
ez a könyv véleményem szerint az Élargissement.

Végül a (d) csoportba tartozó művek a számára fontos orientá-
ciót nyújtó szerzőkre vonatkozó reflexiókat tartalmazzák. Ilyen a
Gondos-Grünhut László-szövegek kiadása kísérőtanulmánnyal
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(László Gondos-Grünhut: Die Liebe und das Sein. Eine Auswahl. Hrsg.
von Miklos Vetö, Bouvier, Bonn, 1990; magyarul Gondos-Grünhut
László: Szeretet és Lét. Válogatott gondolatok. Kairosz, Budapest, 2013),
valamint több írása, amelyek olyan szerzőkkel foglalkoznak, mint
Philonenko, Whitehead, Marion, vagy Tilliette.

Ha elolvassuk a munkáknak legalábbis egy részét, ha belegon-
dolunk a szerteágazó tematika alapvető egységébe, ha megértjük,
hogy a történeti tanulmányok során, a régmúlt és mai gondolkodók
sokaságának értelmezésekor Vető Miklós valójában egyetlenegy te-
matikát tartott szem előtt és dolgozott ki a maga sokféle elágazásá-
ban, akkor még világosabb előttünk gondolkodói karakterének
szisztematikussága. Ezt a tematikát megadhatjuk talán egyik gyűj-
teményes kötete címével: Philosophie et Religion. Essais et Études
(L’Harmattan, Paris, 2006). A filozófia és vallás kapcsolatáról van
szó itt elsősorban kísérletek (essais) és tanulmányok (études) formá-
jában, amely kapcsolat egyszerre öleli fel az összetartozás és kü-
lönbség, az egység és önállóság, a szintézis és analízis megannyi for-
máját és példányát. Ez a mű az Élargissement alapozó kötete, tehát az
Élargissement-ban kifejtett gondolatok történeti megalapozását és
specifikus kifejtését tartalmazza. A filozófiai gondolkodás itt (és Vető
legtöbb művében) érintkezik a teológiai kérdésekkel ugyanúgy, mint
a misztika dimenziójával. Ha első munkájában Simone Weil „vallá-
sos metafizikájáról” (la métaphysique religieuse) írhatott a szerző, nem
túlzás kimondanunk, hogy Vető Miklós életműve ugyancsak egy-
fajta métaphysique religieuse. De milyen értelemben?

3. A szeretet metafizikája

A metafizika kiterjesztése (L’Élargissement de la Métaphysique), a kortárs
kontinentális filozófia összefoglalásának e nagyszabású kísérlete
egyszerre meditatív-kísérletező, ugyanakkor rendszeres bölcseleti mun-
ka. Ha végigtekintünk a tartalomjegyzéken, azonnal felismerjük a szisz-
tematikus törekvést. Az első rész címe Első filozófia, a másodiké Eidetika;
az első rész a speciális metafizika néhány alapproblémáját tárgyalja
(Kép [L’image], Újdonság [La nouveauté], Egyedi [Le singulier], Egy-
szeri [L’unique]), míg a második rész az általános metafizika témájában
kutakodik (Tér [L’espace] Idő [Le temps], Akarat [La volonté], Rossz
[Le mal], Jó [Le bien]). Miként a fejezetszámozás is mutatja (I–XIII),
a könyv egyetlen gondolatmenetet alkot, amely a kezdetben felvetett
problémákat egyre szélesebb körben és egyre mélyrehatóbban tárgyalja.
Mégis esszészerű ez a mű: a jegyzetek száma csekély, a történeti elem-
zések a téma kifejtésének szolgálatára szorítkoznak, az idézett szer-
zők rapszodikusan bukkannak fel, mutatván, hogy a szerzőnek e kö-
tetben (ellentétben a megalapozó tanulmánykötettel) nem célja akár
a jelentős gondolkodók eszmei összefüggésének, akár a vonatkozó szak-
irodalomnak az áttekintése. Ehelyett az átfogó gondolatokra és azok
tartalmára, egymással való kapcsolatára összpontosít.
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Miben is áll „a metafizika kiterjesztése”?2 Tartalmilag a szerző a
kanti metafizika kérdéseit kapcsolja össze a kortárs filozófia, főkép-
pen a fenomenológia nyomán létrejött fejlemények témáival. A „kép”
és a „szubjektivitás” vizsgálata — ebben a sorrendben — alkotja a
mű felütését; itt a kép autonómiájának kifejtése, a másolat sajátos sze-
repének megvilágítása a cél. A szerző ezt a gondolatot a magyarra
csak pontatlanul lefordítható le second kifejezéssel írja le, ami nem-
csak sorszámnévként — második —, hanem főnévként is használa-
tos a párbajsegéd, bajtárs, a zene világából ismert szekundáns értel-
mében. A szekundáns „fenomenológiai lényegének” (22. oldal)
kifejtése a szubjektum, az én fogalmának megközelítését szolgálja,
amennyiben „a szubjektum magáértvaló, visszatérés önmagába, ön-
tudat, vagyis saját léte szerint kettős. Ez a kettősség (…) valójában a
második meglétére vonatkozik, de a szekundáns értelmében.” (uo.)
A szubjektum, az én másodlagosság, de kedvező értelemben. Ehhez
némiképp hasonlóan a lét Vetőnél elsősorban önvaló, „ugyanaz” (le
même), immanencia, bezárkózás, határolt totalitás. Kiemelt jelentő-
ségű az egyedi és az egyszeri (a szinguláris és az unikális) problé-
mája; a rossz és a jó sajátos önállósága és egymáshoz való viszonya.
De idetartozik a tér és a háború összefüggésének felfejtése, a múlt–
jelen–jövő dimenzióinak átvezetése az ígéret és a remény proble-
matikájába; az akaratszabadság és a pozitív kérdésének kibontása.
A könyv csúcspontját és összegzését a jó túláradó jellegének feltá-
rása alkotja, megfelelően a Vető által többször idézett középkori té-
telnek: Bonum est diffusivum sui: a jó önmaga szétárasztása.

A könyv voltaképpeni problémája, ami a metafizika kiterjesztését
megvalósítja, az újdonság kérdése: miben áll az új? Hogyan lehetsé-
ges? Hogyan kapcsolódik a régihez? A köznyelvben újnak nevezünk
egy tárgyat, egy megoldást, egy nyelvi fordulatot, akár egy merész
vonalvezetést építészetben, formatervezésben, ruházatban. Ezekben
és a hasonló esetekben az „új” viszonylagos. Az újszerű forma lehe-
tőségeit meghatározza az anyag, a statika, a technológia, az alkal-
mazás; a nyelvi újítást behatárolja a kontextus, a szemantika, a kom-
munikációs helyzet; s egy ruha sem lehet újszerű annyira, hogy
teljesen megtagadja a ruházat hagyományos funkcióját. A technika
terén a modern újítások hosszú evolúció eredményei. A tudományos
világképek felfedezései nyilvánvaló újdonságokkal szolgálnak, pél-
dául az emberi genom térképét egy évszázaddal ezelőtt legfeljebb
csak sejthették. Ám itt is rendelkezésünkre áll a tudománytörténet
folyamatának grafikonja, amelyen fokozatosan jutottunk el az em-
beri genetika felfedezéséig. Vető szerint a valóságban egyetlen radi-
kálisan újszerű létezik: a személy. A személy mint ilyen másból leve-
zethetetlen, másra visszavezethetetlen, helyettesíthetetlen unicitás;
egyszerisége a személyi azonosságban ragadható meg, ami minden-
kor ugyanaz. Noha biológiailag a leszármazásunk meghatároz min-
ket, személyiségünk maradéktalanul sajátos; mint fizikai lények egye-
diek vagyunk (ahogyan alacsonyabb szinten minden dolog az), de
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személyi létünkben egyszeriek. A „személyben” megjelenő újdonság
kifejtése Vető munkájának egyik legfontosabb teljesítménye.3

4. A metafizika szeretete

2012 után azt gondolhattuk, hogy Vető Miklós létrehozta a maga sum-
máját, és ezzel nagyjából össze is foglalta gondolati törekvéseit. Az
időközben megjelent munkák — Gabriel Marcel. Les grands thèmes de
sa philosophie (L’Harmattan, Paris, 2014), De Whitehead à Marion
(L’Harmattan, Paris, 2015) és Les Vérités de la Volonté. Le système de
Fénelon (Domuni, Toulouse, 2016) — azonban egyértelművé tették,
hogy a szerző, 80. életévéhez közelítve, ábrahámi termékenységet ké-
pes felmutatni. Ezt erősíti meg a Court traité sur l’amour kézirata, amely
a közeljövőben fog napvilágot látni. E munka a szeretet paradoxo -
nait elemzi végig mind történeti, mind szisztematikus szempontból.
Az egyik hatalmas olvasottságot vonultat fel, amely összegyűjti a szer-
ző e tárgyban korábban közölt írásait éppúgy, mint az elmúlt fél év-
század pregnáns szakirodalmát; s természetesen a klasszikusok felfogása
is szerepel a gondolatmenetben. Másfelől a szeretet szisztematikus
elemzése felhasználja a korábbi munkák, elsősorban az Élargissement
gondo latmeneteit, de ezeket kiegészíti, szélesebb összefüggésben gon-
dol ja át, és különös súlyt helyez a szeretetben megjelenő másság és
azonosság, alteritás és identitás kettősségének.

A munka két fő tézise: a szeretet önmeghaladás (sortie de soi); a
szeretet intencionális tárgya szeretetre képes tárgy (capable d’amier).
Noha a szeretet alapja az önszeretet, ebben, mint Ricouer kimondta,
önmagunk számára mások vagyunk — „önmagunk mint más” je-
lenünk meg (Soi-même comme un autre). Az önmagunk-mint-más
mássága azonban, miként Vető Jankélévitsre hivatkozva kimondja,
nem egy „másik önmagunk”, hanem „más, mint önmagunk”. („Le
vrai toi ne pourrait pas être une autre moi-même, mais un autre que
moi-même.”) A szeretet maradéktalan önmeghaladás, amely nem
önmagunk beteljesítésére, hanem a másik teljességére irányul.
Mivel az, akire a szeretet irányul, maga is erre a szeretetre képes, és
adott esetben ezt a szeretet valósítja meg, az eredmény a kölcsönös
önmeghaladásban megvalósuló egység. Ennek természetes és tör-
ténetileg csak fokozatosan letisztuló formája a házasságban meg-
valósuló hitvesi egység. A munka izgalmas fejezetekben tárgyalja a
szeretet különféle fajtáit, így a szülői, a rokoni, baráti szeretetet, és
az ellenség szeretetét is.

A munka három kiemelkedő jellegzetességet mutat: egyrészt tör-
ténetileg összefoglaló jellegű, másrészt szisztematikus, harmadrészt a
szeretetben adott metafizikai alapkérdéseket élesen felveti. E jellem-
zők miatt különlegesen sikerültnek tűnik, s remélhetően megjelenését
követően további szakvélemények is megerősítik e benyomásomat.
Már az Élargissement is „a szeretet metafizikája” alcímet kaphatta
volna, de a szeretetről szóló mű, a Court traité sur l’amour konkrét pél-
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dáját nyújtja a metafizika kiterjesztésének: olyan tanulmányt kínál,
amely megmutatja, hogy a nyugati metafizikának e komplex tovább-
fejlesztése sokkal életképesebb, mint azt egyes kritikusok állítják. Mert
miközben Vető munkája nem nevezhető fenomenológiainak, egzisz-
tencialistának, strukturalistának, vagy dekonstrukciósnak, e források
egy részét használva, valamennyit a keresztény filozófiai-teológiai
gondolkodás egységében összegezve bizonyítja, hogy ez a szinteti-
kus, összegző gondolkodás járható út: mind történetileg, mind szisz-
tematikusan képes új belátásokra jutni. Ekképpen Vető munkássága
a klasszicizmust és a modernitást ötvözi.

Az új belátások közül a legfontosabb az Élargissement-ban sokol-
dalúan kifejtett újdonság gondolata. Az újdonság lehetősége és ténye
a kanti szintetikus a priori tézisének alapfelismerése; eredete visz-
szavezethető Platón azon megállapítására, miszerint a pan és a holon
különbsége éppen abban áll, hogy az első, az összeg csak az össze-
tevők halmaza, a második, az egész valami más, új az összetevőkhöz
képest.4 A szeretet nem csupán önmagunk meghaladása és a szere-
tőre mint intencionális tárgyra való irányulás, hanem végered-
ményben az újdonság teremtése. Miként e gondolatot, sok tekintet-
ben Vető Miklós felismerésére támaszkodva, magam is kifejtem
Radical Revelation című munkámban, a valóság alapjellemzője az új-
donságra való ráirányulás, az újdonság megszakítatlan létrehozása
a természeti folyamatoktól kezdve a gondolkodásig, a társadalomig
és a történelemig. Az újdonság, amely éppúgy kifejeződik egy virág
kinyílásában, mint egy gondolatmenet konklúziójában, vagy — el-
sősorban és a legmagasabb értelemben — az új emberi személy szü-
letésében, minden kudarccal, kárral és rosszal szemben oly megha-
tározó a valóság egészében, hogy — miként Vető gondolatmenetéből
is kiemelhető — magának a Szentháromságnak is éppen ez a volta-
képpeni lényege.

5. Az alteritás paradoxona

A sortie de soi mint a szeretet lényege az újdonságra mutat. Az új-
donság tisztán másság, ami nem vezethető vissza alkotóelemeire,
okaira, a létrehozás folyamataira. Egy gyermek, noha genetikailag a
felmenői genetikai állományát örökli, noha fizikai megszületése
a szülőktől függ, noha akár „szakasztott apja” vagy „anyja” is lehet,
mégis — új valóság, másra visszavezethetetlen, helyettesíthetetlen,
felülírhatatlan, mint ilyen elpusztíthatatlan, egyszer s mindenkorra
adott. Röviden kifejezve: személy, azaz abszolútum. Az emberi sze-
mély feltételes abszolútum, s alapja a feltétlen abszolút személy, aki
örökkévalóan ténylegesül a Szentháromság belső viszonyainak kö-
zösségében. A Háromság három személye örökkévaló újdonságként
adott, születik, származik és egyesül az isteni lényeg egységében —
anélkül, hogy sokféleségét elveszítené. Az emberi személy ennek az
újdonságnak a realizációja a teremtés újdonságának keretei között,

4Platón:
Theaitétosz 204b.
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ami valamiképpen minden újdonság meghaladhatatlan szélsősége:
mert a teremtés éppen a totális másság a teremtőhöz képest.

Akár a Szentháromságot sokféleségét, akár a teremtés másságát,
akár a másik személy redukálhatatlan újdonságát vesszük, egy bi-
zonyos: az itt megjelenő másság az azonosság oly végső és alap-
vető valóságán nyugszik, amit felfognunk nehéz, szinte lehetetlen.
A szentháromságtani sokféleség nem helyezhető szembe a szent-
háromságtani egységgel, hanem a kettő — a sokaság és az egység
— egyetlen, végtelen egységben egyesül, s már mindig is egyesült.
A személy újdonsága visszahajlik abba, amiből ered, s ezt a hagyo-
mányt a maga újdonságába beolvasztja, ahogyan a gyermek is, fel-
nővén, fokozatosan felismeri, miképpen hordozza, viszi tovább,
újítja meg szülei hatásait a maga életében. A metafizikai újdonság
egyszerre teljes visszavezethetetlenség az előzményekre, ugyanak-
kor ezen előzmények maradéktalan hordozása, Aufhebungja. Hegel
zseniális meglátásának itt különös jelentősége van, mivel a meg-
szüntetés és megőrzés e fogalomban kiegészül a döntő újdonsággal:
a Szellem beteljesülése teljes újdonság, ami az előzményeket — me-
tafizikai, logikai, morális és történeti értelemben — magába ol-
vasztja. Az újdonságot csakis ebben a szintézisben gondolhatjuk el
elégségesen, mivel a szeretet sem egyszerűen önmeghaladás, ha -
nem beteljesülésre, szintézisre irányuló önmeghaladás.

Az alapproblémát annak elgondolása jelenti, amit hagyományo-
san egységnek nevezünk. A végtelen egység nem numerikus, ha -
nem metafizikai; nem elkülönült, hanem átfogó; nem statikus, ha nem
tiszta ténylegesség (actus purus, energeia). Itt az újdonság feltételei az
újdonság feltétlenségében egyesülnek. S e feltételek között szerepel
a természeti, a logikai és a történeti genealógia, aminek során az új-
donság lehetővé válik és megjelenik, hogy az előzményeket a maga
újdonságában maradéktalanul egyesítse. A másságon túl tehát ott
van az azonosság tényleges fogalma, amely lehetővé teszi és betel-
jesíti a másságot. A szeretet egyesülésre irányul, amiben a sokféleség
eggyé válik, majd ezt az egységet az újdonságban realizálja.

6. Architektonika

E gondolati világ alapelve a személy unicitása (egyszeriség, unicité),
amit Vető gondosan elkülönít a szingularitástól (egyediség, sin -
gularité). A szingularitás egyediség, de ismételhető és helyettesít-
hető; az unicitás ismételhetetlen és helyettesíthetetlen. A személy
lényege az unicitás, ami szingularitásban exemplifikálódik. Az uni -
citások sokasága, egyfajta Lebniz-féle kozmoszban, a szeretet tér-
erejében áll fenn: mindegyik a másikra mint szeretőre (szeretetre
képes személyre) irányul, s ez a kölcsönös egymásra-irányultság al-
kotja a teremtett univerzumot. Az Ineinandersein ezen univerzuma
azonban maga is szeretetből fakad, tudniillik a teremtő végső sze-
retetéből, aki képes létrehozni a magától különbözőt. Az unicitásnak
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tehát két fajtája van, a végtelen és a véges, amelyek mégis egymásra
irányulnak a szeretetben. A szeretet sorti de soi, de ebben mégsem
vész el az unicitás, hanem voltaképpeni módon kiteljesedik. Hiszen
az unicitás a szeretetből, a szeretetben és a szeretetért áll fenn, ez
adja a lényegét; az unicitás nem más, mint folytonos sortie de soi.

Mindennek van történelmi-eszkatologikus dimenziója, ez azon-
ban Vető elemzéseiben nem kerül előtérbe. Mi ennek a hiánynak az
oka? Véleményem szerint az, hogy Vető munkásságának architekto-
nikája klasszikus értelemben metafizikai: perenniális igazságokat
keres és talál, ezeknek egymáshoz való viszonyát mutatja meg, de
mindezt nem tartja fontosnak történelmileg (geschichtlich) értelmezni.
Amit kínál, valóban, az arisztotelészi értelemben vett episztémé archi -
tektoniké, amit nyugodtan nevezhetünk etikainak. Egyrészt már Arisz  -
totelész is az etikát nevezi a voltaképpeni átfogó tudománynak, más-
felől hiba lenne említés nélkül hagyni azt a gondolkodást, amely
részben Vető kortársa és igen nagy hatással volt rá: Emmanuel Lé -
vinasról van szó, aki az első filozófiát nem kis részben Vetőéhez ha-
sonló értelemben nevezte etikának. Lévinas, akit Vető Miklós korunk
legjelentősebb gondolkodójának tart, sokféleképpen megjelöli Vető
munkásságát; ebből itt csupán a másik meghatározó jelentőségét em-
lítem az „ugyanazzal” szemben, aminek szoros következménye Lévi -
nas gondolkodásának etikai iránya. A másikhoz való viszony ugyanis
etikai, s ez a jelleg Vető munkájában is megjelenik. A különbség itt az,
hogy Vetőnél a szeretet metafizikája kerül leírásra — ami azonban per
definitionem etikai kell, hogy legyen.

7. Vető Miklós jelentősége

Vető életműve a kortárs francia gondolkodás szerves része. Eredete
a misztikus-vallási gondolkodás, amely mások mellett oly kiemel-
kedő személyek munkásságában bontakozott ki, mint Bérulle, Fé -
nelon, Bergson, Marcel, Simone Weil, vagy Lévinas. Vető ennek a
hagyománynak a folytatója, miközben intuícióját az akkurátus tör-
ténész hatalmas tudásanyagával képes kifejteni. E tudásanyag
meghatározó része a klasszikus germán gondolkodás, különösen
az a szakasz, amely a nyugati filozófia legfontosabb fejezete: De
Kant à Schelling.

Másrészt nem tagadható, hogy Vető a magyar gondolkodásban
is gyökerezik: Gondos-Grünhut László nem magányos jelensége
volt a 20. század első fele magyar szellemi életének, hanem má-
sokkal együtt — mint Hamvas Béla, Várkonyi Nándor, Pauler,
Bran denstein stb. — egy jól meghatározható karakter hordozója.
Ebben a karakterben a szisztematika és a misztika egységet alkot a
masszív történelmi tudattal, amely elemek mindegyikét a magyar
nyelv sajátos grammatikája alapozza meg.

Végül leszögezhető, hogy Vetőt önnön keresztény elkötelezettsége,
ami a nyugati hagyomány egészéhez kapcsolja, egyetemes jelenséggé

25



emeli. Ez az elkötelezettség teszi lehetővé, hogy a nyugati gondol-
kodást szerves egységként felfogva — Platóntól Marionig s tovább —
megpillantsa benne az újdonság megalkotásának lehetőségét. Lát-
nunk kell: egyes gondolkodóknál az újdonság megformálása együtt
jár a destrukció követelményével, ám éppen ezt küszöböli ki Vető el-
kötelezettsége, ami a hagyományt és az újdonságot szintézisben
egyesíti. E szintézisben hatalmas szerepet játszanak olyan gyökeres
megújítók, mint Ágoston vagy Kant, de egyben azok is, akik a meg-
újítás eredményeit szervesen visszacsatlakoztatták a hagyomány ele-
ven szövetébe, mint Lévinas. Vető tehát ma a legismertebbek közé
tartozik, aki mindannyiunkat tanít itt Európában vagy a glóbusz más
pontjain. Munkássága igazi legacy, amit folytatni azok kötelessége,
akik megértették, hogy az újdonság mindig a hagyomány örök szö-
vetébe ágyazódva képes kifejteni a maga erejét.

Nekünk, akik — származzunk eredetileg bárminő nyelvi háttér-
ből — ugyancsak magyarul beszélünk születésünktől fogva, ez a
munkásság a legvilágosabban kapcsolja össze a hazai gondolkodás
hagyományát a nyugat-európaival és az egyetemes filozófiával
egyaránt. Szisztematikussága egyben a szabadság lehetőségét nyitja
meg, ahogyan életművének középponti gondolata, a nouveauté
novatrice — a megújító újdonság — annak a megújítása, amiből
minden újdonság származik. A nouveauté novatrice önmagát meg-
újító újdonság, aminek eredménye a folytonos újulás: egyfelől annak
az újdonsága, amiben a nouveauté novatrice megjelenik, másfelől az,
amire a nouveauté novatrice hatással van. Mivel az újdonságot szük-
ségképpen a régivel való kapcsolatában tudjuk csak elgondolni,
ezért az újdonság mind episztemológiailag, mind ontológiailag a ré-
gihez kapcsolódik; ám ebben a keretben mégis másra visszavezet-
hetetlen újdonság jelenik meg. Ezt a viszonyt nevezhetjük parado-
xonnak is, mivel világosan belátható, hogy az új csak a régi alapján
létezhet, de ezen az alapon mégis más, mint a régi, vagyis: új. A pa-
radoxon abban áll, hogy az újat csak a régi vonatkozásában fog-
hatjuk fel, mégis attól elkülönülten és önmagában látjuk — mint új-
donságot.

Vető Miklós metafizikája klasszikus és újító egyszerre; közép-
pontjában mégis az az — éppúgy teológiai, mint filozófiai, törté-
nelmi és személyes-misztikus — gondolat áll, amelyet a Szentírás
fogalmazott meg először ebben a korszakban: „Mindenki, aki Krisz-
tusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, minden újjá lett.” —
ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδού, γέγονεν

καινά τὰ πάντα — (2Kor 5,17) E bibliai részben is kifejeződik az új-
donság paradoxona, amennyiben az új valóság a régivel szemben,
mégis a maga alapján kerül meghatározásra.
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