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MAKAI PÉ TER

Intentio Moderna
– Lé nyeg ös  sze füg gés szür kü let ben és egy han gú ság ban1 –

Ite et stantes loquimini in templo plebi omnia verba vi tae huius
Actus Apostolorum 5,20

Az em ber ere den dõ lét mód ja a kul tú ra, ha nem is 
azo nos min den eset ben a gon dol ko dás kul tú rá já val. Kö ze-
lebb rõl te kint ve ez zel a szó val il let jük a gon dol ko dó és 
sza bad lét mû ve lõ (la tin colere) te vé keny sé gét, a mû ve lõ 
te vé keny ség ré vén kép zõ dõ vi lá got; ma gát a szel le mi ak ti-
vi tást és az ak ti vi tás „fé nye” ál tal kü lön bö zõ szí nek ben 
meg vi lá gí tott lé te zést. A lé te zõk kel tör té nõ ele mi ta lál ko-
zás mind un ta lan ma gá ban hor doz za egy ér te lem adó rend 
ki bon ta ko zá sá nak le he tõ sé gét, amely azu tán te ret ké pez
„dol gok” ért he tõ mi nõ sé gé nek, mi vol tá nak ész le lé sé hez. 
Vi lá gunk – be vi lá gí tott vi lág. Nem a ter mé sze ti rend ér zé-
ki ke re té be il lesz ke dõ és ér te lem nél kü li ta pasz ta la ti adott-
ság ként me red az em ber re, ha nem ér tel me zé si tel je sít-
mény, egy ér tel mes ség re han golt lény be vi lá gí tott vi lá ga. 
Ös  sze füg gé sei sza vak ál tal ta golt és õriz he tõ ren det ala-
pí ta nak, egy el be szél he tõ és aján dék ként to vább ad ha tó 
vi lá got, amely nek táv la ta egy szer ép, és erõ tel jes fén  nyel 
meg vi lá gít va ha tá rol ja el egy más tól a dol go kat, más  szor a 
lé te zõk fény te le nül el mo sód va egy más ba ér nek, mint nap-
ja ink ban, a me ta fi zi kai gon dol ko dás meg ren dü lé sé nek 
tör té ne ti je le né ben. Mind két vi lág nak, ahogy a kö zöt tük 
át me nõ vi lá gok so ka sá gá nak, meg van a ma ga igaz sá ga.
Té ved nénk, ha az egyi ket ki zá ró lag a má sik függ vé nyé-
ben ér té kel nénk. A ha tá ro zott vo na lat kö ve tõ for mák 
egy ér tel mû sé ge és a fél ho mály vi lág ta lan sá gá ból da do gó 
sza vak kö zöt ti kont raszt ki raj zol ja a lé te zés szür kü le té be
ál lí tott eg zisz ten cia kör vo na la it, az örök em ber nek azt az 
alak ját, aki e szür kü le ti érin tett ség ben az ér tel met len ség-
gel küzd, és aki har mó ni á ba épü lõ rend he lyett for má kat 
bon tó ör vényt lát ma ga elõtt.2

A kul tú rák tör té ne ti kü lön bö zõ sé gé nek té nye egy szer re 
ta nús ko dik a lé te zést ek ként mû ve lõ em ber lé té rõl, an nak 
rögzítetlenségérõl és prob le ma ti kus sá gá ról. Ta lán épp a 
lé te zés e fel sza ba dult sá ga okán so ha nem le het vég ér vé-

nye sen ér tel met len né a ren del te tés után ku ta tó-ki ál tó ak ti-
vi tás. A szür kü let fé nye még sem tel jes sö tét ség. A lé te zés 
ér tel mes sé gé re vo nat ko zó kér dés ugyan is re mé li a vá lasz 
le he tõ sé gét; e kér dés ki mon dá sa és a vá lasz be fo ga dá sa 
té te le zi az alany gon dol ko dó ak ti vi tá sát és érin tett sé gét. 
Az ér tel mes ség re han golt lét nyi tot tá lesz, lé te a re mélt
ér tel mes ség függ vé nye, amely re fi gyel nie kell. Ese té ben 
a gon do la tok „lét meg ha tá ro zó erõ vel” te lí tõd nek, olyan 
le he tõ ség tér be hív ják, amely ben dön te nie kell ön ma gá-
ról, mi köz ben e gon dol ko dás ré vén meg ha tá ro zott lé te zés 
a ma ga ak tív-ér tel me zõ út ja so rán be te kin tést nyer het lé té-
nek ere den dõ meg ha tá ro zott sá gá ba is.

A lét ér tel mes sé gé re vo nat ko zó on to ló gi ai és az em ber
ki lé té re vo nat ko zó ant ro po ló gi ai kér dés ezen a pon ton
szo ros kö te lé ket al kot. Ahogy az em ber ki lé te meg ha tá-
ro zá sá nak sor sa, az ala nyi ol dal ön meg ér té se is két ol da lú 
ös  sze füg gés ben áll a tár gyi ol da lon ál ló tel je sít mén  nyel, 
az zal a ho ri zont-egés  szel, amely a gon dol ko dás fel- és el is-
me rõ te vé keny sé gé nek függ vé nyé ben ért he tõ vi lá gos ság-
gal aján dé koz hat ja meg és hat hat ja át az em be ri lé te zés 
vi lá gát. Az ön esz mé let ala nya az in ten ci o ná lis tárgy tu dat 
és a reflektív ön tu dat ket tõs moz gá sá nak ese mé nyé ben 
kép zõ dik, és egy olyan ak ti vi tás hát te rét al kot ja, ame lyet 
gon dol ko dás ként – ön ma gá ból ki lé põ és ön ma gá ba mé lye-
dõ „moz gás ként” – ha tá roz ha tunk meg. Eb bõl a gon dol-
ko dói ak tus-so ro zat ból a tár gyi ol da lon – a gon dol ko dás 
tár gya i ként, va la mi rõl va ló tu dat for má já ban – sza vak ban 
rög zí tett gon do la tok kö ve tik egymást.3 A dol gok a ma guk
el gon dolt va ló sá guk ban vál nak ért he tõ vé, az áb rá zo ló dó 
ös  sze füg gé sek meg ele ve ned nek, és lét re hív ják a ma guk
ott ho nos vagy el bor zasz tó va ló sá gát. S ha a gon dol ko dás 
al kot ja azt a vi lá got, amely az át te kin tõ tá jé ko zó dás le he-
tõ ség-fel té te le, ak kor ko ránt sem kö zöm bös, mi rõl mit 
gon dol az em ber, mi hez iga zod va gon dol ja a ma ga gon do-

1 Sze re tet tel ajánl va Gás pár Csa ba Lász ló nak.
2  Je le nünk a me ta fi zi kai gon dol ko dás utá ni kor, azt is mond hat nánk, szür kü le ti idõ szak. A szür kü let nem köl tõi ki fe je zés, ha nem – a fel vi lá go so dás szel-

le mi moz gá sá nak ki egé szí tõ pár ja ként – egy bi zo nyos szel lem tör té ne ti moz gás meg fo gal ma zá sá ra tett kí sér let. Hi á ba ku tat juk túl zott szen ve dél  lyel 
lé te zé sünk alap ját, és te szünk kí sér le tet a lét rend jé nek meg raj zo lá sá ra, az utol só nagy rend szer al ko tó, G. W. F. He gel után nem áll ren del ke zé sünk re 
olyan en cik lo pé di kus tu dástel je sít mény, amely egy sé ges egész be he lyez ve lát tat ná szá munk ra az em be ri éle tet. Eu ró pa szel le mi kul tú rá ja mint egy 
ös  sze rop pant ha gyo má nya i nak sú lya alatt: az el tört egész ré sze it meg vi lá gí tó fény ere je meg gyen gült, s a lé te eset le ges sé gét kör be ve võ koz mi kus 
csend ret te ne té vel szem be sü lõ je len ko ri em ber nem oszt ja a fel vi lá go so dás gon dol ko dó i nak hi tét ar ról, hogy e fény for rá sa az em be ri szel lem len ne, 
de leg alább is szkep ti ku san te kint egé szet meg vi lá gí ta ni ké pes ere jé re és a lét ere den dõ ér tel mes sé gé re.

3  Ter mé sze te sen a gon dol ko dás tár gyát leg in kább ki fe jez ni ké pes ar ti ku lá ci ós for má nak ma gá nak e tár gyá nak a sa já tos sá ga i hoz kell il lesz ked nie, s 
no ha nem ki zá ró lag a nyelv ké pes a gon do la tok ar ti ku lá lá sá ra, a kér dés ef fé le meg kö ze lí té se túl sá go san egy ol da lú. A fes tett kép, a ze nei hang sor, 
a moz du la tok egy más után ja ana lóg ér te lem ben „köz lés” ugyan, ám fo ko zott mér ték ben olyas mi rõl is hírt ad, amely nyel vi leg ki fe jez he tet len, és 
en  nyi ben nem ért he tõ – leg fel jebb nyel vi leg kö ze lít he tõ –, ahogy a nyel vi ki fe je zés ré vén be fo gott vi lág sem ma ga a tel jes ség, amely lé té nél fog va 
meg vi lá gít ha tat lan tar to mány is. Kü lö nö sen a nem-tár gyi as jel le gû mû vé sze ti al ko tá sok köz vet len ta pasz ta la tá ban mu tat ko zik meg az a – nyelvi
ar ti ku lál ha tó sá got transzcendáló – ti tok za tos ság, amely nek fo gal mi sá got el ol vasz tó jel le ge a „dol gok” ori gi ná lis lét sa já tos sá gá ra vet né mi fényt. 
A sza vak ál tal be vi lá gí tott vi lá gon túl, vagy épp ma gá ban e vi lágban, e vi lá got át ha tó mó don je len van a vi lág ta lan ság is, egy két ség te le nül lé te-
zõ, is me ret len, de épp ezen is me ret len sé gé nél fog va ti tok za tos má sik tar to mány, amely ben az el be szé lés le he tõ sé ge és a ki fe je zés le he tet len sé ge 
ana lóg mó don il lesz ke dik a meg kö ze lí tett lé te zõk lé té hez. A tra di ci o ná lis ant ro po ló gi ai szem lé let pél dá nak oká ért a kü lön bö zõ lel ki ké pes sé gek 
egy ér tel mû ré teg zõ dé sét raj zol ja, és ál ta luk egy sa já to san ta go zott on to ló gi ai ren det lát, amely nek te tõ pont ján a min dent be vi lá gí ta ni ké pes logos
áll, amely azon ban nem az em ber bir to ka. Va rázs ta lan ko runk ban ta lán épp a mû vé szet szol gál tat hat ta pasz ta la ti meg erõ sí tést ah hoz, hogy az 
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la ta it, egy ál ta lán mi ben lát ja, és mi ként fo gal maz za meg 
az em be ri eg zisz ten cia mi-hez tar tá sá nak önkonstitutív 
mér té ke it.

A kul tú ra, ahogy min den fé le ha gyo mány, Ja nus-ar cú 
je len ség. Vi lá gos sá got aján dé koz, mi köz ben te her men te-
sít is a sze mé lyes gon dol ko dás alól. Egy elõ ze te sen adott 
gon do latvi lág se gít a tá jé ko zó dás ban, meg sza ba dít a 
kér dé ses ség és a prob le ma ti kus ság sú lyá tól, ám ez zel pár-
hu za mo san el hal vá nyít ja a dol gok kal va ló ele mi ta lál ko zá-
sok köz vet len ta pasz ta la tát. Ál ta la „ki is mer jük” ön ma gun-
kat a vi lág ban, a szür kü let be ál lí tott exterior és interior 
„te rek” evi den ci á vá lé nye gül nek, a lét ret te ne tet kel tõ 
ol da la meg sze lí dül. Ez a kény sze rû és elõ ze tes evi den cia-
tu dat azon ban el ne he zít he ti az ala nyi pó lust ér vény ben 
tar tó ref le xió és a tár gyi pó lust fel nyi tó transz cen den cia
kor re la tív di na mi ká ját, ma gát a dif fe ren ciatu da tot, amely 
ál lan dó szel le mi moz gás ban tart ja, mint egy ára mol tat ja 
az ön- és vi lág esz mé lés ese mé nyét. Egy eset le ges lé tû, 
élõ kor pusz szel le mi kö zép pont já nak kép zõ dé sé hez el en-
ged he tet len a ref lex ív ön ma gá ba mé lye dés és a fel lelt
definienseket ki fe lé is ér vé nye sí tõ fun da men tá lis dön tés, 
amit ter mé sze te sen dön tõ koc ká zat ter hel, mi vel bár mi-
kor ki szó lít hat ja az alanyt ki mû velt vagy át gon do lat lan 
bel sõ és kül sõ vi lá gá nak te ré bõl. Az em be ri lét nek ezt a 
rögzítetlensége ál tal le he tõ vé tett alak vál to zá sát pél dáz za 
az eu ró pai szel lem tör té net kul tu rá lis vál to zá sá nak di na mi-
ká ja is. Eb bõl adó dó an egy bi zo nyos kul tú ra fenn ál lá sa és 
a gon dol ko dás-nél kü li ség ként le ír ha tó on to ló gi ai hi ány
nem fel tét le nül egy mást ki zá ró fenomena. A le het sé ges 
gon do lat ta lan ság vagy egy sze rû kí vül re irá nyu lás, amely 
nél kü löz bár mi fé le ön ma gá ra irá nyu ló fi gyel met, vagy 
vak ön ma gá ra tá jo lás, ame lyet pár hu za mo san a má sik ra 
irá nyu ló fi gye lem hi á nya kí sér. Ta lán a gon dol ko dás nem 
olyan ant ro po ló gi ai ál lan dó, amely szün te len ontikus 
fo lya mat ként hat ja át az em be ri lét ar chi tek tú rá ját. Sok kal 
in kább az em be ri lét eset le ges sé gé hez il lesz ke dõ lét jel-
lem zõ, ame lyet e kon tin gens lé ten be lü li kontingencia
jel le mez. E tény le ges sza ka do zott sá ga el le né re azon ban 
lé te zik – mint egy vé ges eg zisz ten ci át érin tõ eset le ges 
és sza bad ese mény fo lyo má nya, amely nek le he tõ ségfel-
té tel ét egye dül a ma gunk ere jé bõl egy sze rû en nem áll 
mó dunk ban át gon dol ni. Nem ren del ke zünk afe lett, „ami” 
e fo lya ma tos ság fenn tar tá sá hoz szük sé ges.

Azt mond tuk, a kép zõ dõ vi lág jel le gét dön tõ mó don 
meg ha tá roz za a kul tú ra ala nyá nak ön azo nos ság-tu da ta,
és az eg zisz tá lást meg ha tá ro zó iden ti tás-tu dat szo ro san 
ös  sze függ a kul tú ra ként ér tel me zett ho ri zont-tu dat tal.
Kü lö nös éles ség gel ve tet te fel az em be ri ön ér tés nek ezt 
a kér dé sét a múlt szá zad el sõ fe lé ben Max Scheler, aki 
ant ro po ló gi ai gon do lat ívét az aláb bi mó don in dí tot ta. A 
mo dern em ber ön ér tel me zé se há rom, egy más tól kü lön bö-
zõ, és egy más sal sem mi fé le ér tel mes egy sé get nem al ko tó 

tra dí ció ele me it hor doz za: (1) az an tik gö rög ha gyo mány 
animal rationale-ként ér tel mez te az em bert, aki a lét 
tu da to su lá sá nak on to ló gi ai he lye, és akit a koz mi kus lét
ér tel mes sé gé bõl va ló ré sze se dé se emel a töb bi lé te zõ fö lé; 
(2) a zsi dó-ke resz tény ha gyo mány az imago Dei ho ri zont-
já nak fé nyé ben, a sa ját per szo ná lis egyet len sé gé nek 
mi nõ sé gé rõl a ke gye lem elõ te ré ben dön tõ va ló ság ként 
gon dol ko dott ön ma ga fe lõl; (3) amíg a mo dern ter mé-
szet tu do má nyos vi lág kép pers pek tí vá já ból egy animal
naturale alak ja raj zo ló dik ki, aki a min den finalitásától 
fosz tott ter mé szet egyéb lé te zõ i tõl pusz tán fo ko za ti te kin-
tet ben különbözik.4 A mo dern em ber nek te hát nin csen 
fo gal ma ön ma gá ról, nem tud ja ki cso da, pon to sab ban 
ép pen ez a szi tu á ció tár ja fel vi lá go san az em ber ere den-
dõ lét hely ze tét, azt, hogy ele ve prob le ma ti kus lény ként 
kell szem be néz nie ön ma gá val, és eb bõl ki in dul va kell 
kí sér le tet ten nie ön ma ga meg ha tá ro zá sá ra. Ám a do lo gi 
ka te gó ri ák kal és tör vény ki je len té sek kel ope rá ló re duk tív 
tu do má nyos me to di ka be ál lí tó dá sá ban az óta is ott kí sért
az em ber lé nye gi indetermináltsága és lét sze rû kü lön bö-
zõ sé ge, más sá ga irán ti vak ság. A hu ma niz mus ma gát a 
kis ko rú ság ból ki lé põ au to nóm em bert te kin tet te a kul tú-
ra-kép zés ki zá ró la gos alap já nak, az az ép pen az elõb bi tra-
dí ci ók nak el lent mon dó ál lí tást tett, amen  nyi ben ta gad ta a 
kul tú ra-ala pí tó ese mé nyek em bert transzcendáló ere de tét. 
A szel lem tör té net ta nú sá ga ér tel mé ben a kul tú ra ere de ti-
leg par excellence val lá si ter mé sze tû je len ség, és a sa ját 
em be ri mér cé i hez il lesz ke dõ vi lá gi kul tú ra meg je le né se 
az em be ri ön ér tel me zés paradigmatikus át ál lí tó dá sá nak 
kö vet kez mé nye, azé a hu ma nis ta gon do la té, amely az 
em bert avat ja a do log mér té ké vé. Olyan má ig ha tó vi lág
kör vo na lai bon ta koz tak ki, amely ben a hu ma ni tás prob-
le ma ti kus sá gát fel ol dó vá la szok egye dül az em ber fe lõl
ér kez het nek, aki nem a ha gyo má nyok em lé ke ze te, ha nem 
a ka no ni zált tu do má nyos tu dás fe lõ li szem lé le ti mó dot igé-
nyel ön ma ga meg ér té sé hez, il let ve ab ban a sze ku la ri zált 
kul tú rá ban ta lál ön ma gá ra, amely õt füg get len egyén ként 
a ma ga jo ga i hoz se gí ti.

A conditio humanara irá nyu ló tu do mány te rü le tek mód-
sze re sen le szû kí tett meg ér tés ho ri zont ja i ból ki emel he tõ 
tel je sít mé nyek me cha ni kus ös  sze il lesz té se ré vén azon ban 
nem le het fo gal mat al kot ni az em be ri lét tel jes ség rõl; a 
tu do má nyos te vé keny ség is lé nye gi leg rá van utal va egy 
szá má ra kül sõ, tel jes meg ér tés ho ri zont ra, amely bõl az 
adott tárgy ra vo nat ko zó kér dé sek le ta po gat ják a vizs gált
„tárgy” lé nyeg ös  sze füg gé se it. Az em ber e prob le ma ti kus-
sá ga azért je lent ke zik ége tõ mó don épp a tech ni kai kor 
vi lá gá ban, mi vel a ha té kony inst ru men tá lis tu dástel je sít-
mé nyek utat nyit hat nak ugyan az élet anya gi alap ja i nak 
mû köd te té sé hez és meg le he tõ sen kér dé ses új ra ter me lé sé-
hez, de al kal mat la nok tel jes meg ér té si ho ri zon tot al ko tó, 
az élet ha tár kér dé se i re és ér té ke i re egy ér tel mû vá las  szal 

ösz tö nös tö rek vés, az ér zés be li tá jé ko zó dás vagy a spi ri tu á lis irá nyu lás ré vén fel de rí tett va ló mel lé ren de lõ vi szony ban áll az zal a vi lág gal, amely 
a nyelv ré vén mond ha tó, az az ana lóg mó don ugyan, de lé te zik. Az elõb bi ki ve ti ma gá ból az ér te lem fel tá ró igé nyét, no ha a spi ri tu a li tás vagy 
az ösztönösség… etc. for má ját öl tõ em be ri nyi tott ság elõtt ép pen ség gel meg mu tat koz hat, és bár a ki fe jez he tõ élet ke re tek el ha gyá sa (ih le tett ség, 
õrü let) nem koc ká zat men tes, az így fel tárt tar to mán  nyal va ló kap cso lat „ar ti ku lá ci ó ja” pél dá ul az al ko tás, il let ve az el ra gad tat ni ha gyás for má ját 
ölt he ti ma gá ra. Te hát ha a lét to ta li tá sa meg ha tá roz ha tat lan, és túl ha lad a vé ges ér te lem ré vén ar ti ku lál ha tó tar to má nyán, ak kor lé tez het olyas mi, 
amely hez nem a tar tal mi ki fe jez he tõ ség és a köz vet len nyel vi ért he tõ ség ad ja az ori gi ná lis hoz zá fé rést, ami bõl nem egy ér tel mû en a hall ga tás im pe-
ra tí vu sza kö vet ke zik, ha nem a lét hez iga zo dó el be szé lés ár nya lá sá nak kö ve tel mé nye. Vé gül is nem a lét csend jé bõl ki he lye zett szó ala pít ja meg 
az ele mi ta lál ko zá sok kü lön bö zõ út ja it? S te rem ti meg azon gon dol ko dás le he tõ sé gét, amely a „vi lá go san mond ha tó val” és a „ke vés bé ki fe jez he tõ-
vel” egy aránt ta lál ko zik? Ilyen for mán a nyelv mint szel le mi lét ese mény lé nye ge is mind un ta lan a ki fe je zen dõ lé té nek függ vé nyé ben ala kul, nem 
a gon do la tot fe je zi ki, ha nem ma gát a dol got – amen  nyi ben ez ontológiailag egy ál ta lán le het sé ges.

4 Max Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928).
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szol gá ló kul tú ra kép zé sé re. Eb ben a vo nat ko zás ban vi lá-
gunk „so kat mon dó an” hall gat. A kul tú ra nor ma tív fo gal-
ma al kal maz ha tat lan nak bi zo nyul, a minõségteli élet vi telt 
hir de tõ ha gyo má nyok hang ja el né mu ló ban. Mind ez az 
egyén sze mé lyi ak ti vi tásá hoz ren de li vis  sza az em be ri 
problematikum át vi lá gí tá sá nak fel ada tát, aki nek egy plu-
rá lis sok szí nû ség ként le ír ha tó tér ben kell el sa já tí ta nia 
ön ma gát, és be lak nia a ma ga vi lá gát.

A dol gok ra ve tü lõ szür kü le ti fény vissz fény ében az 
em be ri arc vo ná sai is el mo só dó ak. Ért he tõ, ha a men  nyi-
sé gi leg fo lya ma to san bõ vü lõ tör té ne ti ada tok kal ren del ke-
zõ, ám a tör té ne ti ség vis  sza for dít ha tat lan ten ge lyét ki töl tõ 
ese mé nyek ele ven ös  sze füg gé sét (a jö võ re nyí ló je lent 
for mál ni ké pes em lé ke ze tet) nél kü lö zõ mo dern em ber nek 
nincs egy sé ges fo gal ma ön ma gá ról. Egy tá gabb ér tel me zé-
si ho ri zont ba il lesz ke dõ és nor ma tív ér vé nyes ség re igényt 
tar tó em beresz me tel je sít mé nyét az elem zés sel nyert tény-
sze rû ada tok men  nyi sé gi nö ve ke dé se és a tu do má nyok 
fe lõl ér ke zõ rész ered mé nyek bõ vü lé se ön ma gá ban nem 
ál lít hat ja elõ. Mind eh hez szin te ti kus-ér tel me zõ te vé keny-
ség re, te hát új fent mû ve lõ-ref le xi ós ak ti vi tás ra len ne 
szük ség. A me ta fi zi kai ho ri zont tá gas sá gá ról és a ko ráb bi 
ha gyo má nyok ér te lem igé nyé nek ér vé nye sí té sé rõl le mon-
dó mo dern pa ra dig ma, mi köz ben di ag nosz ti zál ja az egész 
ré szek re esett sé gét, nem ké pes az eg zisz ten ci á lis dön té sek 
meg ala po zá sát elõ ké szí tõ kul tú ra kép zé sé re. Za var áll be 
ar ra vo nat ko zó an, me lyek azok az egy sé ges ér tel me zé si 
ho ri zont ba il lesz ke dõ vá la szok, ame lye ket az „én” és 
a „te” együtt, ha gyo má nyo zás ra ér de mes ér vé nyes sé-
gi igén  nyel ren del ke zõ vá la szok ként mond hat na ki az 
em berlét ren del te té sé re és a tör té ne ti lét ér tel mé re vonat-
kozóan.5 Ez a hol ke se rû en, hol po zi tí van ér té kelt tény bár 
el ne he zí ti az át ha gyo má nyo zás kul tú ra kép zõ és -fenntartó 
len dü le tét, de ez zel pár hu za mo san fel erõ sít he ti a sze mé lyi 
tar to mány ér te lem ke re sõ erõ for rá sa it. 

A prob lé maadó dás ész le lé se és az ér te lem vesz tés 
ta pasz ta la ta lé nyeg ös  sze füg gés ben áll egy más sal. Kul-
tú ránk ban az em ber ki lé te kér dé ses, és e prob le ma ti kus-
sá ga okán kér dé sek kö zép pont já ban ta lál ja ön ma gát. 
Szel lem tör té ne ti ol dal ról e lé nyeg ös  sze füg gés ar ra mu tat 
rá, to vább nem ér vé nye sít he tõ, nem ma gá tól ér te tõ dõ az 
az ér te lem-ös  sze füg gés, amely a vizs gált fenomenon, az 
em ber mint olyan tár gyi tar tal má nak ko ráb bi ho ri zont ját 
ké pez te. A fel is mert ér te lem vesz tés a kér de zés te ré be tör-
té nõ be lé pés le he tõ ségfel té te le, ami a fi gye lem köz pont-
já ba ke rü lõ adott ság ar ti ku lá lá sá ra irá nyu ló erõ fe szí té sek 
fe lé mu tat hat. A ha gyo má nyok varázstalanodó fé nye
meg nyi tot ta an nak le he tõ sé gét, hogy a kér dés-vá lasz 
op ci o ná lis lo gi ká ját (új ra) beemel het tük az eg zisz ten cia 
lé nyeg szer ke ze té be, egy olyan, ön ma ga prob le ma ti kus sá-
gá ra rá éb re dõ va ló ság ról lé vén szó, ami ön meg va ló sí tó 
te vé keny sé ge tör té ne ti ki bon ta ko zá sát a sa ját meg ha tá ro-
zá sa (actio definiens) ré vén tel je sít he ti. Az em be ri lét part-
ta lan sza bad sá gá nak ál lí tá sa azon ban alig ha visz kö ze lebb 
a sze mély on to ló gi ai egyet len sé ge meg ér té sé hez, ah hoz 
az igaz ság hoz, amely tán meg en ge di a lé nyeg ta pasz ta la ti 
kö ze lí tést, de ki zár ja az egy ér tel mû ar ti ku lál ha tó sá got. 
Pa ra dox mó don az em ber re irá nyu ló és az em ber kér dé-
ses sé ge ál tal ki vál tott fi gye lem tör té ne ti leg erõ sö dõ össz-

pon to su lá sá val pár hu za mo san nö vek szik az em bert öve zõ
ér tet len ség, s a mo dern tu do má nyos ság ered mé nye i vel 
be ol tott fi lo zó fi ai ant ro po ló gia sem volt ké pes újraalkotni 
azt a kul tu rá lis me zõt, amely a prob le ma ti kus ság ín sé gét 
a rend el te tés vi lá gos sá gá nak ös  sze füg gé sé be ál lít va ten né 
el hor doz ha tó vá. 

Már az an tik gö rög böl cse let prob lé ma ho ri zont já ban 
is ki emelt he lyet fog lalt el a vál to zás és az ál lan dó ság 
me ta fi zi kai prob lé má ja, ame lyet mint egy el len pó lus ként 
ér de mes érin te nünk a mo dern lét hely zet ge ne zi se utá ni 
vizs gá ló dá sunk so rán. Az alany elõtt nyí ló vi lág ban 
bi zo nyos ér te lem ben min den egyes bel sõ vagy kül sõ 
élet rez dü lés, le gyen az ese mény, tör té nés, moz gás vagy 
cselekvés… etc., be kö vet ke zé se és fenn ál lá sa mint olyan 
novum, va la mi, ami új. Ah hoz, hogy egy bi zo nyos élet rez-
dü lés ér tel mét azo no sít has suk, a már is mert rez dü lé sek, 
tör té né sek, cselekvések… etc. ér tel me fe lõl kell meg vi lá-
gí ta nunk azt, ha pusz tán ne ga tív mó don is. Így pél dá ul az 
em be ri élet gya kor lat le fo lyás mód já ban kell le gye nek bi zo-
nyos rög zít he tõ ál lan dók. Hí ven tük rö zi ezt az ethos ógö-
rög ki fe je zés eti mo ló gi á ja: az ál la tok le ge lõ je kö ré épült 
ott hon mint szo ká sos la kó hely nem pusz tán a ma ga kö rül-
ha tá rolt sá gá ban is me rõs tér, a tar tóz ko dás he lye, ha nem a 
tar tóz ko dás mi ként je is, az e tér ben zaj ló élet le fo lyás mód-
já nak is mét lõ dé se ré vén is mert ál lan dó sá got nyert lét mód.
A szo kás, a ha gyo mány sza bad kö ve té se min tát, for mát 
és ívet visz a szét tar tó tö rek vé sek so ka sá gá ba, már pe dig 
for ma nél kü li élet le he tet len. Ha min den egyes ese mény, 
tör té nés és cse lek vés min den eset ben tel je sen más len ne,
ha sem mi fé le is mét lõ dõ ele met nem is mer nénk fel az 
alany kül sõ és bel sõ vi lá gá nak le fo lyá sá ban, ak kor so ha 
nem len nénk ké pe sek a tá jé ko zó dás ra, és egy ál ta lán bár-
mi fé le tár gyi ság (ál lan dó ság, kva li tás, szubsztancialitás) 
azo no sí tá sá ra. Ha Sókratés nem len ne szubsztanciálisan 
em ber, és egy bi zo nyos tu laj don név vel il let he tõ egyet len 
va ló, mi köz ben fo lya ma to san vál to zó, más és más meg vi-
lá gí tás ban je lent ke zõ be nyo má sok kal ren del ke zünk ró la 
– egy hang a sö tét bõl; egy lát vány a nap fény ben; egy 
ját sza do zó gyer mek; egy mé reg po ha rat ivó öreg het ven
év vel ké sõbb, aki rõl me sél nek nekünk… etc. –, ha te hát a 
tü né keny be nyo má sok sem mi fé le is mét lõ dõ, ugyanazként
rög zít he tõ és is mert ként azo no sít ha tó ál lan dó sá got, mond-
hat ni pla tó ni eidos-t, nem mu tat ná nak fel, ak kor el vesz-
nénk a so ha nem azo no sít ha tó imp res  szi ók ör vé nyé ben. 
Ami egy szer x, az más  szor y, har mad szor azon ban már z,
és így to vább a vég te len sé gig. Eb ben az eset ben sem mi
nem tér ne vis  sza új ra, nem áll na ren del ke zé sünk re sem-
mi fé le ál lan dó ságta pasz ta lat, bár mi ként is ma gya ráz zuk 
azt (participatio, abstractio, illuminatio, associatio, apri-
oritas… etc.). Mind ez for dít va is igaz, ha pél dá nak oká ért 
min den kor min dent fe hér nek lá tunk, ak kor tu laj don kép-
pen sem mit sem lá tunk, mi vel nincs olyan hát tér, amely 
a ben ne meg je le nõ dol gok kör vo na la it elõ raj zol hat ná. Se 
az örök moz du lat lan ság ál la po tá ban – ami kor is min dig
min den ugyan az, és nem le het kü lönb sé ge ket von ni –, se 
az áll andó más ság ör vé nyé ben – ami kor min dig min den
kü lön bö zõ, és nem le het azo nos sá go kat ész lel ni – nem 
le het sé ges bár mit is meg-állapítani és ki-mondani, ami 
va la mi hez ké pest ilyen nek vagy olyan nak mu tat koz hat na, 

5  A szür kü let ben ta po ga tó zás egyik meg nyil vá nu lá si for má ja a jó élet re vo nat ko zó kér dés el hal vá nyu lá sa. A bol dog ság fo gal mát az Eu ró pá ban 
fel lán golt val lás há bo rúk idõ sza ká ig az em ber ren del te té ses cél ját és be tel je sü lé sé nek irá nyát ki fe je zõ – töb bé-ke vés bé ha tá ro zott tar ta lom mal fel-
tölt he tõ és nemegy szer egye te mes ség re jo got for má ló – eti kai ter mi nus ként ar ti ku lál ta a ha gyo mány.
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és ek ként vagy ak ként len ne elbeszélhetõ.6 A vi lág egye-
te met át ha tó fény, ma ga a lét, for mák ban fény lõ evi den-
ci á val aján dé koz za meg és hat ja át a vál to zás ba me rült 
vi lá got, le ha tol az em ber hez, és az öröklét igézeteként 
jó té ko nyan ma gá hoz öle li. Azt a döb be ne tet, azt a cso dál-
ko zás sal ve gyes ret te ne tet, ame lyet a lét re esz mé lõ em be ri 
ta pasz ta lat hor doz, har mó ni á vá old ja a lé nyegmeg ha tá ro-
zás si ke re ál tal kel tett meg kön  nyeb bü lés. 

Ám ha egy kul tú ra szá má ra az em be ri lé te zés ben meg-
mu tat ko zó szür kü le ti ho má lyos ság az ere den dõ ta pasz ta-
lat, ak kor az olyan be széd mód is hi te les le het, amely a 
mö göt tes fény hi á nyá nak kez de ti igaz sá gá ból ki in dul va 
gon dol ko dik, és kér dez rá lé té nek e lát ha tat lan ság ban rej-
tõ zõ alap já ra. Az egy ér tel mû sé get kö ve te lõ em be ri ra ci o-
na li tás és az ér tel met len ség gel szem be sü lõ eg zisz ten ci á lis 
ret te net e mo dern lég kör ében ke vés bé ész lel he tõ a kér de-
zõ és a kér de zett lé té nek cso dá ja, és mind az, ami en nek
kap csán egy ál ta lán mond ha tó. Pél dá ul az, hogy a kér de zõ 
be nyo má sai nem alapta la nok: a tár gyi ol da lon lé te zik 
va la mi (substantia), és az ala nyi ol da lon lé te zik va la ki 
(subiectum), aki ké pes az elõb bit szem lé le té nek tár gyá-
vá (obiectum) emel ni. E fo gal mak a gon do la ti ak ti vi tás 
ref lex ív ta pasz ta la tá nak el sõ hír nö kei. Egy ön ma gát ak tus-
köz pont ként ös  sze gyûj tõ és vi lág ból ki-he lye zõ, to váb bá 
a fel tá ru ló tól el-ha tá ro ló dó és at tól kü lönb sé get ké pe zõ 
(ex-cent ri kus) alany a ki raj zo ló dó tár gyi pó lus le he tõ ség-
fel té te le ként ön ma ga vi lá gá ra esz mél. A lá tó és a lá tott,
a hal ló és a hal lott, a gon do ló ala nyi ság és a gon dolt tár-
gyi ság kö zött olyan út fe szül, ame lyet a szü le tõ fi gye lem 
tesz meg, mi a latt az út so rán el ér a „do log hoz”, kö zel 
ke rül hoz zá, és jel ké pe sen szól va „meg érin ti” azt. Eköz-
ben e fi gye lem sa já tos te vé keny sé get fejt ki: a tá vol ból 
ma gá hoz en ge di a han got, vagy ön ma ga lép ki a tá vol ba a 
szem lélt fe lé. Pél dá nak oká ért ilyen tá vo li pont a csil lag,
aho vá az em be ri fi gye lem el ha tol, és ilyen kö ze li pont az 
em ber ön ma ga, akit meg kö ze lí te nek a szó lí tó sza vak. Bár-
mit is tesz az em ber, amen  nyi ben gon dol ko dik, min dig és 
szük ség képp más hol van, il let ve más fe lé tart, ak kor is, ha 
ép pen ön ma gá ban mé lyed el: gon dol va la mit, tö rek szik 
va la mi re, sze ret valakit… etc. Ré szint te hát a tu da tos ság, 
a más nál-lét e le he tõ sé ge ala poz za meg a meg ér tés és a 
do log gal tör té nõ ta lál ko zás ese mé nyét. Eh hez dif fe ren cia-
tu dat, máshol-lenni-képes fi gye lem és a mind ezt hor do zó 
lét hez ren delt ta pasz ta la ti me zõ szük sé ges, egy ere den dõ 
ál lít mány, amely ki mond ja: „»én« va gyok”, te hát „nem 
va gyok »az«”. Ez a dif fe ren ciatu dat kép zi és tart ja éb ren
azt az alap ve tõ fi gyel met, amely egy vi lág be fo ga dá sá ra 
nyí lik, és amely egy olyan alany sa já tos sá ga ként ír ha tó le, 
aki, mint „én”, éber, és aki a ma ga ol da lá ról ké pes fel tár ni 
a két pó lus kü lönb sé gé nek mély sé gét.

Nem pusz tán az em ber lép oda a vi lág elé, és „érin-
ti” an nak dol ga it, ha nem a vi lág is el ér az em ber hez, és 
„érin tet té” te szi õt. Nem úgy, ami ként pél dá ul a le hul ló kõ 
nyo mot hagy a ned ves ta laj ban, ha nem ezen érin tett ség rõl 
va ló tu dat for má já ban, amely fel fi gyel ar ra, ami ép pen tör-

té nik, sõt a fáj dal ma san vagy öröm te li mó don meg érin tett 
lét for má já ban, aki érin tett sé gé ben el vál toz hat, és egy 
más lét for má ját ölt he ti ma gá ra. En  nyi ben min den ta pasz-
ta lat – leg alább is ha nem mély sé ges pas  szi vi tás ként 
kí sé rel jük meg le ír ni a kül sõ és bel sõ vi lág hoz tör té nõ 
kö zel ke rü lés, a be-fo ga dás és ki-lé pés e sa já tos együt te sét, 
ha nem fel fe dez zük ben ne a ref le xi ós ak ti vi tás rez dü lé se it 
– a gon dol ko dó mó don tör té nõ lét szá má ra azo nos meg ér-
tés ese mé nyé vel, amely az iga zi ta lál ko zá sok elõ fel té te le. 
Érin tett sé gét – át élt és át gon dolt ese mény tör té net ként – az 
em ber ma gá val hor doz za.

Ren del te té se azon ban nem tel je sít he tõ ki lé te szel le mi 
meg ha tá ro zá sá nak hi á nyá ban. A fi gye lem irá nya és tar-
tal ma kü lön bö zõ lé nyeg fo gal mak ra épü lõ kul tú rá kat ala-
pí tott, jól le het a Scheler ál tal ve gyít he tet len nek ér té kelt 
ha gyo má nyok nak lé te zik egy kö zös ele me: mind há rom 
ant ro po ló gi ai gon do lat kör az alany – ele mi ta lál ko zá-
sok ból ere dõ – gon do la ti ak ti vi tá sá hoz ve zet he tõ vis  sza; 
az em be ri ön ér tés mind há rom eset ben a tár gyi pó lu son
kép zõ dõ ér tel me zé si tel je sít mé nyek ke re tén be lül nyer te 
el a ma ga tar tal mi-de fi ni tív vi lá gos sá gát, bár mer re és 
bár mi re irá nyult az in ten ció. Lí rai nyel ven szól va, ami-
ként a másik ra irá nyu ló fi gye lem le he tõ sé ge nyit utat a 
ta lál ko zás ese mé nyé hez, úgy az em ber ön meg ér té se is rá 
van utal va az igé zõ má sik ra. A min den ko ri ön ér tel me zés 
an nak függ vé nyé ben han go ló dik, ami vagy aki az ala nyi 
ol dal fi gyel mi elõ te ré ben áll, le gyen ez a vo nat koz ta tá si 
cent rum a kozmikus-numinózus min den ség, az egé szen
más is me ret len va ló sá ga, az anya gi ter mé szet szót lan vi lá-
ga, az ál ta lá nos hu ma ni tás esz mé nye – ami kor a csil la gos 
ég fe lett raj zo ló dik ki a bel sõ mo rá lis tör vény –, vagy a 
põ re egy sze rû sé gé ben kö ze le dõ alter sze mé lye. Az át el-
len ben meg mu tat ko zó vagy túl ról meg nyi lat ko zó má sik 
lé te és mi vol ta, to váb bá e más ság ész le lé sé re ké pe sí tõ 
fi gye lem az ön ref le xió alap ve tõ konstituense, és az ön ma-
ga ke re sé sé re in du ló em ber ere den dõ rá utalt sá gá nak
bi zo nyos sá ga. A modernitás paradigmatikus ant ro po ló-
gi ai for du la ta ezt a lét gaz da gí tó rá utalt ság-ta pasz ta la tot 
sze gé nyí tet te el, ami kor hal lat lan mó don ki ter jesz tet te a 
sa ját-élet au to nó mi á já nak lét meg ha tá ro zó jel le gét.

A fi gye lem le szû kí té se, a má sik va rá zsát el sze gé nyí tõ 
be ál lí tó dás vi gasz ta la nul nyo mo kat hagy az ego lé té ben, 
el szi ge te li õt a má sik tól, és el vág ja az ön el sa já tí tás hoz 
ve ze tõ utak le he tõ sé gét. A transzcendálásra kép te len 
ön ma gá ra vo nat koz ta tás vagy a ref lek tá lat lan kí vül re 
irá nyu lás le ál lít ja a sze mé lyi hát tér kö zép pont ját ki kris-
tá lyo sí tó szel le mi moz gást. Az ön transz cen den cia és a 
ref le xió két irá nyú ese mé nyé ben fel vi lág ló dif fe ren cia-
tu dat ész le lé se el ne he zül, és ez az ér tel mes eg zisz ten cia 
ös  sze om lá sát, a fi gye lem ön ma gá ba ha nyat lá sát ve tí ti 
elõ re. Az „én” ön ma gá ra irá nyu ló fi gyel me és egologi-
kus ön ma gá hoz iga zo dó vi szony tar tá sa pél dá ul le bont ja 
a ho ri zonttu da tot, mi u tán aki a fel nyí ló ta pasz ta la ti vi lág 
gaz dag sá gá ban ele ve mind un ta lan ön ma gát ke re si és 
„ta lál ja”, to váb bá min den más nak pusz tán ma gá ra vo nat-

6  Ma gá ban a gon dol ko dás ban adó dó ta pasz ta la ti egészho ri zont nem identitas és differentia ész lel he tet len sé ge ként adott, ha nem a kü lön bö zõ sé gek 
és azo nos sá gok ész le lõ – bár két ség te le nül kü lön bö zõ képp ész lel he tõ és ar ti ku lál ha tó – tá jé ko zó dá sá nak le he tõ sé gé ben. Egy szó val az em ber bel sõ
és kül sõ vi lág ta pasz ta la ta ér tel mi leg ta golt, le gyen bár e ta golt ság a vi lág mint olyan vagy az em ber ész le lõ ké pes sé gé nek a jel leg ze tes sé ge, mind-
azo nál tal ész lel he tõ kü lönb sé gek meg-ál la pí tá sá nak és ki-mon dá sá nak – az az a fo lya ma to san áram ló ta pasz ta la ti élet fi gyel mi köz pont já ba ke rü lõ 
adott ság tár gyi ér tel me sza vak ál ta li rög zí té sé nek – le he tõ sé ge ként adott. A szel le mi ak tus köz pont ból be vi lá gí tott és a tár gyi pó lu son ész lel he tõ 
hu mán vi lág ta pasz ta lat – a szó leg tá gabb ér tel mé ben – lo gi kus, no ha a lé te zõ höz va ló hoz zá fé rés, mint azt a har ma dik meg jegy zés alatt tár gyal tuk, 
nem ki zá ró lag a be széd ré vén le het sé ges. 
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koz tat va tu laj do nít je len tõ sé get, az egy re ke vés bé ké pes 
ész lel ni azo kat az ön azo nos sá gát ké pe zõ tar tal ma kat és 
kér dé se ket, ame lyek ön ma gá nak más tól va ló kü lönb sé gé-
ben és más hoz va ló ha son ló sá gá ban adód nak. A fi gye lem 
(tu dat-in ten ció) rög zí té se és egyirányúsítása lé nyeg ös  sze-
füg gés ben áll a meg ér tés ho ri zont já nak (ho ri zonttu dat) 
le szû kü lé sé vel. A ho ri zonttu dat le szû kü lé se ese tén nem a 
tár gyi pó lu son ta lál ha tó ér te lem-ös  sze füg gé sek ér vé nyes-
sé ge lesz kér dé ses sé, vagy az ér tel mi evi den cia ho má lyo-
sul el, ha nem egy et tõl lé nye gi leg kü lön bö zõ tör té nés, az 
ala nyi pó lus on to ló gi ai át ala ku lá sa kö vet ke zik be. Nem 
va la mi nek az ér tel me kérdõjelezõdik meg, ha nem va la ki-
nek az ér tel me tû nik el. Az ér te lem vesz tés hermeneutikai
ese mé nye dön tõ mó don kü lön bö zik az ér te lem nél kü li vé 
vá lás on to ló gi ai ese mé nyé tõl. Amíg az elõb bi az alany 
tár gyi meg ér té sé nek za va ra, mond hat nánk, a vi lá gos ság 
hi á nya, ad dig az utób bi ma gát az ala nyi sá got ren dí ti meg, 
ha a lét meg ha tá ro zó igén  nyel fel lé põ gon dol ko dás hi á nya 
a min den na pi ság szek ven ci á i ból nem is lát ha tó.

A tör té ne ti ha gyo má nyok ra tar tóz ko dón, nemegy szer 
elõ írt sem le ges ség gel te kin tõ mo dern em ber prob le ma-
ti kus sá ga mö gött nem egy sze rû en ár tat lan kér dé se ket 
fa kasz tó nemér tés rõl van szó, ha nem elõ í té le tek bõl ere dõ 
fél reér tés rõl, il let ve a gon do latnél kü li ség ér tet len sé gé rõl. 
A nor ma tív ön ér tel me zés hi á nyát, az ön ér tés ín sé gét nem 
az em ber ki lé té re vo nat ko zó vá la szok hi á nya ké pe zi. 
Vá la szok lé tez nek – igaz, sok szor nem ép pen hí zel gõ ek, 
és kü lön bö zõ sé gük okán az ön mû ve lés el té rõ kul tú rá it ala-
pít ják –, ám hi á nyoz nak azok a gon dol ko dás be li erõ fe szí-
té sek és fun da men tá lis dön té sek, ame lyek egy ér tel me zé si 
ho ri zont nak nor ma tív jel le get köl csö nöz nek, el in dít va azt 
az on to ló gi ai fo lya ma tot, ame lyet a lét gaz da go dá sa ként
ír hat nánk le. Alap ve tõ dön té sek hi á nyá ban az eu ró pai kul-
tú ra ha gyo má nya i ból ki len dü lõ em ber egy szer re szen ve di 
el szür kü le ti vi lá gá nak ér tel met len sé gét, és ön ma ga érint-
he tet len vi lá gá ba zár va ret teg bár mi fé le ta lál ko zás tól.

Az el sza ba du ló és vi szo nyí tás nél kü li ön ál lí tás ba tör té nõ 
zu ha nás bár azok ból a sza vak ból él, ame lyek ben ott rej lik
egy tá gas ho ri zont el be szé lé sé nek le he tõ sé ge, ha az ön- és 
vi lág ta pasz ta lat le szû kül, ak kor egy szer smind az a „tár gyi” 
ta laj hú zó dik vis  sza, amel  lyel a sza vak – ontikus, a „dol gok-
tól” va ló kü lön-lé tük el le né re – on to ló gi ai egy sé get ké pez-
nek. Ilyen for mán a be széd ab ban az eset ben le het ér te lem-
kép zõ ese mény, ha és amen  nyi ben lé te zik meg ne vez he tõ 
vagy meg szó lít ha tó má sik, ami vagy aki az em bert ön ma ga 
ar ti ku lá ci ó já hoz se gí ti, le gyen ez – kép le te sen szól va – a 
föld, az ég, az is te nek vagy a má sik em be ri sze mély.

Ahogy a be fe lé irá nyu ló ön ki bon ta ko zás, úgy a ki fe lé 
irá nyu ló sze re tet szá má ra is nél kü löz he tet len az alany gon-
do la ti ak ti vi tá sa, nél kü le nem len ne ké pes sem egy ség ben 
tud ni, sem egy ség be ál lí ta ni ma gát a má sik kal. Az ön ér tés 
és a gon dol ko dás hi á nya leg alább ilyen szo ros ös  sze füg-

gés ben áll a má sik hi á nyá val, il let ve az ego ön ma gá ra 
irá nyu ló fi gyel mé nek rög zí tett sé gé vel. A ta lál ko zás kon-
tin gens ese mé nyé nek ki szá mít ha tat lan cso dá ja azon ban 
bár mi kor meg ren dít he ti a min den ko ri „én” szür kü le ti 
vi lá gát. Bár nem egy sze rû en az ego vi lá gá ról van szó! A 
má sik ön oda adá sa olyan on to ló gi ai tör té nés, amely ma gá-
nak a vi lá got al ko tó alany nak a lé tét érin ti, és mint ilyen 
nél kü löz he tet len. Ha az ön fel fo gás ho ri zont ja az alter lé té-
hez vagy egye ne sen a má so dik sze mély szó lí tó meg nyi lat-
ko zá sá hoz kö tött, ak kor a gon dol ko dás sal át ha tott élet út 
transz cen den tá lis hát te re ki mond ha tat lan és ar ti ku lál ha tat-
lan, ön ma gá ban, mint af fé le tematizálhatatlan mély ség be 
bo ru ló ano nim éj sza ka, nem mu tat hat irányt a re mélt
tel jes sé ge fe lé. Az ego mö göt tes tar to má nyá ban „csend” 
van, ez zel szem ben ren del te té sé nek for rá sa má so dik sze-
mély ként elõt te áll: a ta lál ko zás ese mé nye lé nyeg sze rû en 
az el sõ sze mély „elõ te ré ben” tör té nik. E ta lál ko zás nél kül 
a „hát tér” fény te len és meg ne vez he tet len marad.7

Az „elõtt” tar to má nyát ré szint a be széd for mál ja, biz-
to sít va a má sik meg szó lít ha tó sá gá nak le he tõ sé gét. A 
mély sé ges hall ga tás ban el fosz la nak a sza vak, fel ol dód-
nak az on to ló gi ai ha tá rok, s a sza vak kal ki mond ha tat lan 
mély ség be zu ha nó em bert el len áll ha tat lan – a sem mi sü-
lés vagy az át lé nye gü lés ha tá rá ig fe szü lõ – érin tett ség 
ke rít he ti ha tal má ba. Sza vak nél kül, mond hat nánk, nincs 
ref le xi ós ak ti vi tás, és nincs az érin tett ség be fo ga dá sá hoz 
éber ala nyi ság sem. A pas  szi vi tás mély sé gé ben ugyan is 
ak kor tör tén het bár mi, ha az érin tett ség re egy ere den dõ 
ak ti vi tás a vá lasz. Az érin tett ség „ki fej té sé hez” meg ne-
ve zés szük sé ges, amely meg ne ve zés „szó vá té tel ként” a 
dol got ön ma ga ér tel mé hez se gí ti. A meg ne ve zés se gít ség, 
amely vi lág ra hoz és egy vi lág ré szé vé avat; ma ga a vi lág
is „vi lág ként” van, ahogy a kü lön bö zõ dol gok is, leg alább-
is traszparens ol da lu kat te kint ve, a ró luk va ló be széd for-
má já ban adot tak. A szó az adás – az ér tel mes lé tet adás
– ele men tá ris alapfenomenonja. A ta pasz ta la tot sza vak 
ré vén tör té nõ érin tett sé ge for mál ja ér tel mes sé; s az ego 
mind un ta lan az alter ál tal ki mon dott sza vak is mét lé sé vel 
kez di, az õt érin tõ vi lág ér tel me mint olyan már – a má sik 
sza vai ál tal – ki mon da tott, ami fel tár ja a meg aján dé ko zott-
ság ele men tá ris ta pasz ta la tát, amely ott mun kál min den
ha gyo mány szívében.8

Bár men  nyi re is vi gasz ta lan a szür kü let ho má lya, a 
má sik kon túr ja i nak fel is me ré sé hez ele gen dõ fényt biz to-
sít. Ha a tá vol ság en ge di, a sza vak a sö tét sé gen ke resz tül 
is át ha tol nak. Érin tett sé günk fel is me ré sé hez ele gen dõ 
pusz tán az ön ma gun kat szem lé lõ és az ön ma gunk ra 
hall ga tó fi gye lem meg for dí tá sa, és új ra é led het a re mény
a fel fog ha tat lan má sik kal tör té nõ ta lál ko zás ra, aki elõtt
ön ma gunk ban az ál lan dó krí zis ál la po tá ban lé te zünk. És 
kö szö ne tet mon dunk. Kü lö nö sen an nak, aki a szür kü let-
ben Mi ner va után ki ált.

7  A transz cen den tá lis kér dés fel te vés irá nyá ból kö ze lí tõ ant ro po ló gi ák nak szem be kell néz ni ük a kö vet ke zõ prob lé má val: aposteriori ta lál ko zásese-
mény „té nyé nek” hi á nyá ban az ap ri o ri hát tér be vi lá gí tá sá ra irá nyu ló ref le xi ók kön  nyen cél ta lan ná vál nak, vis  sza zu han nak ön ma guk ba, fel erõ sít ve 
ez zel a szür kü le ti em ber azon fé lel mét, amely ben ön ma ga „mély sé ges mé lyét” sa ját sze mé lyes sé gé nek vég le ges „el ve szett sé gé vel” azo no sít ja.
Egy ef fé le lét hely zet – anonym sze mé lyes ség nek ne vez he tõ – zárt sá gát is mé tel ten a ta lál ko zás nyit hat ja fel. A má sik nak szó ló hí vás és a má sik
(új ra) je len-lé té re tör té nõ vá ra ko zás olyan eti kai be ál lí tó dás, amely egy ben le he tõ ség is az adott sze mély szá má ra. Le he tõ ség, amely a sa ját-éle ten 
túl len dí tõ moz gás so rán rá ta lál hat lé te finalitásának sze mé lyé hez szó ló tar tal má ra.

8  Kö zel rõl szem lél ve a ha gyo má nyo zás (la tin tradere) fo lya ma ta em be ri ta lál ko zá sok so ra: aki ad, fel ajánl ja az ál ta la el sa já tí tott „ré git”, aki el fo-
gad, ma gá ba eme li az ál ta la el sa já tí tan dó „újat”. Az élõ ha gyo mány szí vét az adás eti kai lo gi ká ja és mind két ol dal ról a má sik ön-oda adá sa él te ti. 
Ugyan ak kor min den ge ne rá ci ó nak – akár har mó ni á ba épü lõ ren det, akár for má kat bon tó ör vényt ta lál ma ga elõtt – új ra kell ar ti ku lál nia a ma ga
kér dé se it, és így vagy amúgy, a holt ha gyo má nyok kal szem ben vagy egy élõ ha gyo mány ba il lesz ked ve ál lást kell fog lal nia, mi lyen ke re tek kö zött 
lát ja ki tel je sít he tõ nek éle té nek mi nõ sé gét, ami le he tet len az ele ven gon dol ko dás és a más ra irá nyu ló fi gye lem ki mun ká lá sa nél kül.


