
Eltérő gyakorlatok: 
filozófia és történeti 
interpretáció 
„A” filozófia, „a” történeti interpretáció – minden okunk megvan arra, 
hogy tartózkodjunk az ilyesfajta általánosításoktól; nekem leg-
alábbis, aki történész vagyok, minden okom megvan rá. De lehetséges, 
hogy egy filozófusnak kevesebb oka van erre. Chesterton legalább-
is, úgy százhúsz évvel ezelőtt, a következőket írta G. B. Shaw-ról szó-
ló cikkében: „Mi értelme volna valakinek (mondjuk egy filozófusnak) 
arról beszélnünk, hogy minden szabadság megilleti, csak az általá-
nosítás szabadsága nem. Hiszen az általánosítás teszi az embert em-
berré.” Valójában persze nehéz elképzelni, hogyan is lehetne megtiltani 
az általánosítást az embereknek (ezen belül a filozófusoknak). Le-
hetünk bármilyen szkeptikusak az általánosítást, vagy — a másik ol-
dalon — a történeti rekonstrukciót illetően, voltaképpen szakadat-
lanul általánosítunk és rekonstruálunk életünk során. Chesterton 
mindenesetre úgy érezte, hogy az emberek közül különösen a f ilo-
zófusoknak van szükségük az általánosítás szabadságára. A tör té-
nészeknek pedig — gondolom — különösen a viszonylagosítás sza-
badságára van szükségük. 

Az egyik szakmát, a politikai eszmetörténet-írást, amelyhez félig-
meddig tartozom, úgy négy-öt évtizede megváltoztatta néhány tudós, 
akik szerint a kutatóknak nem a nagy egyéni szellemi teljesítményekre 
és azok egymásra hatására kellene figyelniük, hanem arra a közös 
nyelvi világra, amelyből egy-egy szöveg valaha fölépült; s el kell vá-
lasztani egymástól az egykori jelentés és az utólagosan megállapít-
ható jelentőség vizsgálatát. Úgy negyven éve ebben a szakmában tör-
ténetinek azok a vizsgálatok számítanak, amelyek e normákhoz tartják 
magukat. Mint ismert, Reinhardt Koselleck szellemes metaforával 
Gipfelwanderungnak nevezte a régi fajta eszmetörténetet, amely csak 
a legnagyobb szellemi teljesítmények, a „hegycsúcsok” iránt érdek -
lődött, a szövegkörnyezetük iránt nem. Quentin Skinner a „doktrí-
nák és a koherencia mitológiájának” nevezte a régi fajta eljárást, 
amelynek jegyében az eszmetörténész koherens elméletet keresett 
a tanulmányozott művekben, s interpretációjában, hogy e koherens 
tant elénk állíthassa, eltüntette a művek magától értetődő inkohe-
renciáját: hiányait és ellentmondásait. 

Csak a saját szakmáimra gondolva, úgy látom, az irodalomtör-
ténészek és a politikai eszmetörténettel foglalkozók megismerked-
tek ugyan Koselleck, Skinner és társaik elméleti javaslataival, mégis 
hajlamosak továbbra is a tanulmányozott szerzőjük szemléletéről be-
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szélni, noha csak a szövegéhez férhetnek hozzá, s hajlamosak egyéni 
teljesítményként pillantani a tanulmányozott művekre, elfelejtve, hogy 
szavakból, mondatokból, érvelésekből, narratívákból állnak, ame-
lyeket nem egyéni invenció hozott létre, hanem társas erőfeszítés. Mi-
vel csak rendszertelen olvasója vagyok filozófiatörténeti műveknek, 
nem tudom megmondani, vajon abban a szakmában mi a helyzet. 
Úgy sejtem, a Gipfelwanderung, az utólagos látószög kitüntetése, a ko-
herencia mítosza a filozófiatörténet-írást egykor legalább annyira 
jellemezhette, mint a politikai gondolkodás történetét — vagy még 
jobban. Vajon így van ez ma is? E kérdésre filozófiatörténészek tud-
hatják a választ, nem én. 

Azért fogalmaztam úgy az imént, hogy a filozófiatörténet-írást ta-
lán még jobban jellemezhették az elsorolt eljárások, a Gipfelwanderung 
és a többiek, mert maga a filozófia jellegzetesen kanonikus szellemi te-
vékenység, amely — ezt feltételezem — némiképp magához tudja ha-
sonítani a filozófiatörténet-írást is. Ha filozófus olvas egy régi állítást 
mondjuk a szabadságról, úgy képzelem, azt a kérdést teszi fel magá-
nak: tényleg az-e a szabadság, amit ez a szöveg annak mond? Ilyen ér-
telemben szerepel-e a filozófia klasszikus szövegeiben? Jól érvel-e mel-
lette, vagy lehetne jobban is? Ha történész olvassa ugyanazt a szöveget 
a szabadságról, azt kérdezi: vajon mit értettek e fogalmon akkoriban, 
abban a tér-időben, amelyben a szöveg íródott? A megfogalmazásá-
nak milyen nyelvi-szellemi előfeltételei voltak ott, abban a tér-időben? 
A történészt tehát az egykori konvenciók érdeklik, az egykori helyi tu-
dás, felőle véli megérthetőnek a szöveg kijelentéseit. A filozófust ellenben 
a szövegnek a filozófia klasszikus írásműveihez mért és egyben jelenbeli ér-
vényessége érdekli — s én éppen ezt nevezem kanonikus érdeklődés-
nek. A kanonikus vizsgálódások felhasználnak történeti tudást is, de 
a maguk nem-történeti, hanem jelenbeli kíváncsiságát követve. 

Amit eddig elmondtam, abban sok újdonság nincsen. Ugyanezt a 
kettősséget már sok-sok évtizeddel ezelőtt leírták ilyen vagy olyan 
módon, magyarul is. Prohászka Lajos 1947-ben írott míves esszéjé-
ben, amely A filozófia olvasásáról címet viseli, s arról szól, hogyan lehet 
megtanulni — vagy inkább eltanulni — filozofálni, így írt a bölcseleti 
témák, kérdések, válaszok kettős természetéről: „…a filozófia sajátos 
természetéből magától következik, hogy ma is vitázunk régebbi kép-
viselőivel. De éppen a kritikai szempontnak ez az egészen magában 
álló módja a filozófiában arra int, hogy történeti szemléletében az im-
manens szempontot se mellőzzük. Főleg, ha problémáinak fejlődé-
sében tekintjük. Meg kell tanulnunk, hogy a filozófiai problémák 
egytől egyig korproblémák: megérlelődésük és felmerülésük nem lo-
gikai, hanem legtöbbször történeti összefüggések szerint megy 
végbe. Itt is tehát a már ismert kettős szempont, amelynek egyszerre 
való alkalmazása a filozófia fő nehézségei közé tartozik.” 

Amit én kanonikus és történeti látószög vagy kérdésfeltevés kü-
lönbségének szoktam nevezni, Prohászka esszéjében logikai és tör-
téneti feszültségeként áll elénk. Szerinte a „kritikai szempontnak… 
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egészen magában álló módja” a filozófia, amelyben „ma is vitázunk 
régebbi képviselőivel”. Mit jelent ma is vitázni Platónnal? Azt, hogy 
az egykori kronotoposzon, az egykori konvención túlmenő érvé-
nyességet tulajdonítunk az állításainak, azaz nem történeti, hanem 
kanonikus kérdésekkel fordulunk feléjük. Kiélezve e választást, akár 
azt is mondhatnánk, azáltal változtatjuk vitathatóvá, hogy történeti-
etlenítjük a régi filozófus mondandóját, s lerövidítjük (ha eltüntetni 
nem is tudjuk) a távolságot, amely elválasztja a mi világunkat az övé-
től. Prohászka középutas javaslata arra int, hogy a vitatásnak ezt a 
logikai módját egészítsük ki a történetivel és viszont: egyensúlyoz-
zuk ki filozofálásunk során a logikai és a törté neti megközelítést. 

Ismert, hogy Robin G. Collingwood ennél szigorúbb előírással 
élt; továbbra is Prohászka kifejezéseit használva azt mondanám, 
hogy az angol történetfilozófus a történeti megértést a logikai elő-
feltételének tartotta (noha életművének nem minden írásában). Az 
önéletrajzából sokszor idézett szavak így hangzanak: „nem talál-
hatjuk ki, hogy valaki mit akar mondani, egyszerűen csak kiejtett 
vagy leírt szavai tanulmányozása révén… Ahhoz, hogy kitaláljuk, 
mire célzott, azt is tudnunk kell, mi volt a kérdés…, amelyre vála-
szul szánta az általa mondottakat vagy leírtakat.” A politikai esz-
metörténet-írás skinneri módját követő kutatók azt feltételezik, 
hogy a kérdéseket, amelyekre régi szövegek válaszként készültek, 
abban a tér-időben kell keresni, amelyben írták őket, mindenekelőtt 
abban a szövegkontextusban, amely nyelvileg lehetővé tette az elké-
szülésüket: amely nyelvet (szótárt, érveket, narratívákat) biztosí-
tott a számukra. Csakhogy eljut-e így valaha a filozófus a történe-
titől a logikaiig? A történészi kutatástól a filozofálásig? Nem arra 
fog-e ráébredni történeti kutatása során, hogy az állítások, amelye-
ket a régi szerzőknél talált és megérteni próbált, viszonylagos ér-
vényességűek: kronotopikusak? Lehet, hogy ezt az utat követve tör-
ténésszé változtatnánk a filozófusainkat. 

De mit is jelent az egykori szövegkontextusa felől megérteni régi 
szövegünket? Skinnert egyszer megkérdezték egy interjúban, mit 
kell elolvasnia a kutatónak, ha történetileg kívánja megérteni Ma-
chiavellit, s az angol történész-filozófus félig viccesen, félig komo-
lyan azt válaszolta, hogy előbb el kell olvasni az összes írását, aztán 
mindazokat a műveket, amiket ő maga olvasott, s azután nem árt 
azokat is elolvasni, amelyeket azon művek szerzői olvastak, akiknek 
a művét a firenzei titkár olvasta. Ez egyszerre tűnik túl soknak és túl 
kevésnek. Soknak azért tűnik, mert annak, mit kell elolvasnunk, egy-
szerűen a kutatói kérdésünkből kell következnie. Kevésnek pedig 
azért, mert a szerzőnk társas közegének nem elméleti műfajairól, be-
szédműfajairól nem tesz említést. Lehetséges, hogy a filozófiatörté-
nésznek, aki mondjuk Nietzschéről ír, nemcsak azt kell kérdeznie, 
mely nagy (vagy kis) gondolkodók mely művei hatottak rá legin-
kább, hanem azt is, milyen beszédmódok ismerhetők fel a szövegé-
ben? Úgy tűnik, Kalliklész fejtegetései a platóni dialógusból, vagy 
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Carlyle mondandója a Hősökről befolyásolhatta, hogy milyenné lett 
az Übermensch a nietzschei szövegekben. De vajon nem kellene-e ösz-
szevetni e fogalom filozófusi használatát a cselédtartás korabeli sza-
bályaival és gyakorlatával? A cselédekkel, a cselédekről való beszéd 
feltárható diszkurzusával? A párbajképesség szabályaival? A párbaj-
képtelennek minősülőkkel szembeni úri eljárásmóddal? 

Persze, mondhatná valaki, hogy akkor az már nem filozófiatör-
ténet lesz, hanem kultúrtörténet. Ezt mondták az újhistorizmus kép-
viselőinek, Stephen Greenblatt-nek és társainak is, amikor irodalmi 
alkotásokat — mondjuk Shakespeare drámáit — korabeli hétköznapi, 
azaz jogi, pénzügyi, ítéletvégrehajtási szövegek kontextusába he-
lyeztek. És ezt mondták a művészettörténész Michael Baxandall-nek 
is, aki a Botticelli-festményeket a korabeli táncok, mértékegységek, 
ünnepségek leírásainak a segítségével értelmezte. Legfeljebb a filo-
zófiatörténettel is az történne, mint Greenblatt kezén az irodalom-
történettel, Baxandall kezén a művészettörténettel — nem tűnik rossz 
kilátásnak. De talán vannak is ilyen filozófiatörténetek, amelyek ma-
guk mögött hagyják a filozófia magában való történetét — ezt Önök 
jobban tudják, mint én tudhatom. 

Noha korábban azt sugalltam, hogy a filozófiatörténet-írás vélhe-
tően jobban kötődik kanonikus célokhoz és eljárásokhoz, mint más 
történészi ágazatok, ez nem biztos, hogy igaz. Valójában a kanonikus 
és a történeti célok és eljárások jócskán összekeverednek mindegyik 
történészi ágazatban. A történészek azért is tudják nehezen kordában 
tartani kanonikus késztetéseiket, mert úgy érzik, behozhatatlan előny-
ben vannak a szereplőikkel szemben: tudniillik tudják a jövőjüket. Tud-
ják, hogy mihez vezettek a korabeli tettek, s tudják, mi lett a korabeli 
értékelések, önértékelések sorsa — a történészek saját értékeléseiket e 
többlettudásra alapítják. „Kossuth hibát követett el, amikor…” „Szerb 
Antal tévesen ítélte meg az Ulyssest, mert…” Ó, mennyivel okosabb 
is a történész! Ám a történeti anyagát éppen ezért véti el. Kanonikus 
pillantása nem illeszkedik a korabeliek perspektíváihoz, így elvéti a 
korabeli jelentést; amit tesz, az az utólagos jelentőség visszamenőle-
ges érvényesítése a történeti anyagon. Szerintem nem különösebben 
érdekes, hogy X. történész úgy véli, hogy Kossuth hibát követett-e el 
— inkább az a kérdés, hibának látta-e a „hibát” Kossuth és kortárs 
szereplőtársai, s ha igen, miért, ha nem, miért nem? A helyi tudás az 
érdekes, és nem a történész utólagos értékelése. 

De mindezzel nem azt kívánom mondani, hogy a történészek ne 
értékeljenek — ugyanahhoz a ponthoz jutottunk vissza, amit a kez-
deti Chesterton-intelemnél már tárgyaltam. Szerintem egyszerűen aján-
latos reflexív módon eljárni, s megkülönböztetni saját szövegünkben 
a történeti és kanonikus mozzanatokat — nem árt, ha tudjuk, mit csi-
nálunk. Ennyi az egész, amit erről mondani akartam. Én magam iro-
dalomkritikus is vagyok, nemcsak eszmetörténész. Kritikusként, 
kortárs irodalomról írva kanonikus látószöget alkalmazok, amelyhez 
olykor történeti tudást is felhasználok. Eszmetörténészi tanulmá-
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nyaimban ellenben igyekszem korlátozni a kanonikus késztetést (ha-
csak nem épp az a feladatom, hogy érvényesítsem). Ám lehetséges, 
hogy ezzel a gyakorlati megoldással ellaposítom magát a kérdést, s 
így a válaszom elfogadható esetleg egyes eszmetörténészeknek, de nem 
az a filozófusoknak. Úgyhogy zárásul igyekszem kiélezni a dilemmát. 

A filozófiai tudás — íme, a legszélesebb általánosítás az előadá-
somban — elidőtlenítő és tértelenítő eljárásokkal által jön létre, hogy 
elérhesse „az” ember, „a” létező, „a” szabadság stb. fogalmát. No -
ha részben olyan szavakat használ, amelyeket hétköznapi környe-
zetének beszédműfajai is használnak, a filozófiai beszéd hajlamos 
arra, hogy kiemelje a maga fogalmait e beszédműfajokból, megtisztítsa 
őket (mármint megtisztítsa őket a társadalomtól) és áthelyezze egy 
másik, igazi kontextusba, a filozófia sajátos szövegterébe. Az a filo-
zófiatörténet-írás, amely olyan lenne, mint a kosellecki vagy skin-
neri eszmetörténet-írás, valójában a filozófia eljárásainak a vissza-
fordításával foglalkozna: rekonstrukciós eljárásában igyekezne újra 
társadalmi energiával feltölteni a filozófiai szöveg szavait, vissza-
helyezni azon beszédműfajok közegébe, amelytől bepiszkolódott, kap-
csolatba hozni azzal a helyi tudással, amely témájának és formájának 
az előfeltételei közé tartozott, s ezzel visszanyerni annak a közösnek, 
amelyből egyéniként kivált. De vajon ebben az esetben nem a filo-
zófia ellenlábasa volna ez a bizonyos kosellecki, skinneri filozófia-
történet-írás? Vagy éppen hogy lehetőség volna a filozófia számára 
önmaga újraértésére? Erre én nem tudhatom a választ.
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA 

GAVIN D’COSTA 
Az egyház és a zsidóság 
Katolikus tanfejlődés a II. Vatikáni zsinat után 
 

Az elmúlt hat évtized során olyan folyamatokat lehetett megfigyelni 
a katolikus gondolkodásmódban, amelyek kibontakozásához más-
kor évszázadokra volt szükség. Valóságos tanfejlődés ment végbe, 
mégpedig a zsidó néppel kapcsolatban. A kiindulópontot az a fel-
ismerés jelentette, hogy a zsidó néppel kötött isteni szövetség visz-
szavonhatatlan. Idővel az is egyértelművé vált, hogy a bibliai kor 
után sem veszítette hatályát, azaz a kereszténység sem érvényte-
leníti. De mi mondható el akkor keresztény nézőpontból a zsidó szer-
tartásokról, amelyekkel a szövetség népe kifejezi hitét? Hogyan ítél-
hető meg, hogy Isten földet ígért a zsidó népnek? És vajon 

végezhető-e keresztény misszió a zsidók körében? A könyv történeti összefüggések felvázolá-
sával, az összes jelentős egyházi dokumentum elemzésével, hatalmas szakirodalmi tájékozódás alap-
ján, mégis közérthető módon ered e kérdések nyomába, s a válaszok, amelyekkel szolgál, egészen 
új, váratlan megvilágításba helyezik a katolikus egyház és a zsidóság kapcsolatát.  Ára: 3.500 Ft


