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BERNHARD WALDENFELS 

A sajátban rejlő idegen 
Az érzelmek eredete

A modernségben nehezen jelölhető ki az érzelmek státusa. Mindenki tudja, hogy léteznek, de 
kérdés, hogyan és hol. A végletek skáláján mozog az értékelés. Aki mint „benső orákulumára” 
hivatkozik az érzelemre, „az lábbal tiporja a humanitás gyökereit”, fogalmaz Hegel A szellem feno-
menológiája előszavában: „Az emberrel ellentétes, az állatias abban rejlik, hogy megragadunk az 
érzelemben, és csak ennek révén tudunk megnyilatkozni.” Érzelmek: igen, de csak kifejtetlen, buta, 
szó nélküli kezdetként. Ugyanekkor Faust, Gretchennel szemben – nem minden hátsó gondolat nél-
kül – az érzések dicséretét zengi: nevezd ezt bárhogyan: / Öröm! Szív! Lélek! Isten! / De én szót 
nem találok / reá! Minden csak érzés; / a név, hang, füst csupán, / elfojtja ég tüzét.”1 Ennyire ellen-
tétes értékelések esetén kézenfekvő a gyanú, hogy titkos bűnrészességgel van dolgunk: azt átkoz-
zuk, illetve dicsőítjük mértéken fölül, ami hiányzik nekünk.

A túl- és az alulértékelés váltakozásában az érzelmek újkori szubjektiválása tükröződik: min-
denkinek az a meggyőződése, hogy az érzelemben csakis önmagánál van. Az érzelemnek ez 
az egyes szubjektum érzékelésére való leszűkítése a kozmosz varázstalanításának, azaz egy, az 
embert is magában foglaló, értelmes egész természettörvényeknek alávetett külvilágra reduká-
lásának a pontos megfelelője. Magyarázható és uralható mechanizmusok foglalataként a termé-
szet ettől kezdve nemcsak értelemtől, hanem érzelemtől is mentes. A végtelen terek örök csendje 
kiválthat ugyan rémületet, mint Blaise Pascalnál, ám ez csak maradványérzelem, amely önmagá-
ra veti vissza a szemlélőt. Az európai tudományok válságában Edmund Husserl azt mutatja meg, 
hogy a kozmikus életvilágba való tartozás elvesztését valamiféle pszichikai benső világ „kiegé-
szítő absztrakciója” ellensúlyozza. Az érzelmek tartományához mármost mindaz hozzátartozik, 
ami nem könyvelhető el sem dologi tulajdonságként, sem gyakorlatiasan, célszerűségként. Elemi 
formájukban az érzelmek valamely szubjektum privát állapotai: „Az az érzésem, hogy...”. Az én 
kvázi fizikai elemzése atomi érzetadatok (sensationes) feltételezéséhez vezet, amelyek kapcsoló-
dásra törekszenek, s így – mint Georg Christoph kifogásolja – „felragasztott szépségtapaszocskák-
ként” kezeljük az érzelmeket. Az érzések – mindaddig, amíg önmagukra vannak hagyva – irracio-
nálisnak, semmilyen szabálynak sem engedelmeskedőnek számítanak. Annak következtében, hogy 
Descartes elkülöníti egymástól a lelket/szellemet és a testet, az érzések kettéosztott tartománya jön 
létre, amelyben a szellemi, magasabb rendű érzések (pl. büszkeség és bú) állnak szemben az ala-
csonyabb rendű, állatias érzésekkel (pl. a bujasággal és az undorral). Az érzelemvilágban is meg-
van a „kiközösítettek helye”. Az érzelmek így fokozatosan kiszorulnak a világból, s Hegel ezzel 
épp ez ellen az érzelmi világelszegényedés ellen száll hadba a közvetítéseivel. Természetesen ellen-
tétes irányú mozgásra is van példa – ilyen Sterne Érzelmes utazása: a regényben az érzékenység 
kínálja a vezérfonalat a Franciaországban és Olaszországban tett, a meglepetésekre fogékony uta-
záshoz. Mint oly gyakran, most is az irodalom és a képzőművészet jelennek meg valami letűnőben 
lévő utolsó képviselőiként és valami születőben lévő első hírnökeiként. És például még Kantnál is 
keresik az útjukat az érzések, éspedig – a természeti és az erkölcsi törvények árnyékában leledző 
– kifinomult ízlés formájában.2

Nem mindig létezett az érzelmek ilyen szubjektív elszegényedése, s amikor igen, akkor sem 
csak ennyiről volt szó. A klasszikus gondolkodásban sokrétűen be van ágyazódva az, amit görö-
gül „pathosznak”, latinul pedig „affectusnak”, „affectiónak”, „emotiónak” és „passiónak” neve-
zünk: az érzékeléssel kezdődő észlelésbe; a törekvésbe, melyet vonz a kellemes és taszít a kelle-
metlen; a hallgatók hangulati és érdekhelyzetét figyelembe vevő beszédbe; a szenvedély túlára-
dásába, amelybe a világ mint egyetlen – ragyogóan világos vagy éjsötét – pontba összesűrűsö-
dik. A Szophoklész Antigonéjában legyőzhetetlen hatalomként megénekelt erósz, amely „a zsák-
mányának esik”, távolról sem az érzelmek egyes ember által irányított világának a része. Még a 
„concordia” (összhang, egység) és a „consensus” (egyetértés) szóból is kihallható a „közös célki-
tűzések” és „közös szabályozások” jelentésben benne nem foglalt felhang.3 Mindazonáltal a klasz-
szikus filozófiában is a Logosz (az elrendező és irányító ész) árnyékában van a pathosz, kivált a 
sztoa nagy hatást kifejtő iskolájában. A pathosz önmagában valami alogon, azaz valami irracioná-
lis, aminek meg kell hajolnia a Logosz uralma előtt. 

  1 Jékely Zoltán fordítása.
  2 Hasonló érvényes a tiszteletnek az ész által „gyakorlatilag előidézett” (KdpV 75) morális érzésére. Mindazonáltal valami újfajta 

nemesség jön létre az érzés tekintetében, amely kevés figyelemben részesül diskurzusaink argumentatív kerékművében és 
rendszereink szabásmintájában.

  3 A „concordia” szóban etimológiailag a „sziv” (cor), a „consensus”-ban pedig az érzékelés (sensus) rejlik benne. (A ford.)
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Már a klasszikus német filozófia környezetében, majd Ludwig Feuerbachnál, Søren Kierkegaard-
nál, Arthur Schopenhauernál és Friedrich Nietzschénél, e 19. századi filozófuslázadóknál, s végül a 
20. század új gondolkodói kezdeményezéseinél megváltozik ez a látásmód. Léteznek ma is törek-
vések, amelyek a lélek ezoterikus otthonát szándékoznak megteremteni az érzelemben, távol a 
technikailag beszűkült racionalitás rútságaitól. Meggyőzőbbek azonban azok a törekvések, ame-
lyek arra irányulnak, hogy új helyet jelöljenek ki az érzelmek számára, és sok szempontból új nevet 
is adjanak nekik. E törekvésekben különösen nagy részt vállal a fenomenológia.

Edmund Husserl kiszabadítja az érzelmeket a szubjektív börtönükből, éspedig azzal, hogy inten-
cionális, azaz jelentésekre irányuló érzelemként ragadja meg fogalmilag pl. a valamiben örömet 
lelés vagy a valami miatt bosszan-
kodás folyamatait; olyan érzelem-
ként, amely valódi (saját) szerepet 
játszik az értelemfeltárásban és az 
önmaga formálásában. Max Scheler 
valamiféle verbálisan meghatároz-
ható, olyan érzékeléssel helyettesí-
ti az érzet építőelemeit, amely meg-
nyílik és bezárul; Ernst Straus ehhez 
a gondolathoz kapcsolódva olyan 
történésként fogja fel az érzékelést, 
amely nem tartozik sem a szubjek-
tivitáshoz, sem az objektivitáshoz, 
mivel az érzékelő személy a világ-
ban és a világgal érzékeli magát. 
Heideggernél az ittlét diszpozíció-
jává (Befindlichkeit), olyan, a világ-
ban-leledzéssé (Sich-in-der Welt-
Befinden) változik az érzékelés, 
amely más és más árnyalatot kap a 
félelem, az öröm, az unalom stb. han-
gulatában. A francia fenomenológiá-
ban az érzések testi aspektusa erősö-
dik föl – például amikor Jean-Paul Sartre az érzelmek mágiáját és az érzelmi önelvarázsolást emeli 
ki, vagy amikor Maurice Merleau-Ponty a világgal, önmagunkkal az az idegennel való eredendő, 
preobjektív és preszubjektív érintkezésként írja le az érzékelést. 

Én magam pathoszként vagy af-fekcióként (szó szerint: rá-hatásként)4 fogom fel azt az ala-
pot vagy hátteret, amelyből minden értelemre irányuló és szabályozott viselkedés fakad. A görög 
„pathosz” szó háromfélét jelent. Jelenti először is valaminek a megélését, ami megtörténik velünk, 
megérint, eltalál bennünket, mégpedig nem a mi tevőleges hozzájárulásunk nélkül, de azon túlmu-
tatóan. Ezzel a passzívum nyelvtani formája áll rokonságban, csak ez itt eredendően passzívként 
(Urpassiv) értendő, azaz önálló formaként, nem pedig az aktív redukált formájaként vagy megfor-
dításaként. A pathosz másodszor valami kellemetlent jelent, amely szenvedéssel kapcsolódik össze, 
ám a közmondásszerű „ki szenved, az tanul”5 jelenséget is magában foglalja. Végül pedig olyan 
szenvedélyt is jelent a pathosz, amely – mint a platóni erósz – kiragad bennünket a megszokott-
ból. A pathosz par excellence meglepetés6. Mindig túl korán érkezik, hogysem felkészülhetnénk 
rá, a válaszunk pedig mindig túl későn érkezik ahhoz, hogy teljesen a megélt tapasztalat szintjén 
legyen. Ez nem azt jelenti, hogy valami megelőzi a saját tapasztalatot, ahogyan az a külső szemlé-
lő számára megmutatkozik, hanem inkább azt, hogy önmagát előzi meg a tapasztaló. A valamely 
eseményből fakadó tapasztalat nem önmagánál, a sajátban, hanem máshol, az idegenben kezdő-
dik. A valamely pathoszból fakadó cselekvés és beszélés a reszponzivitás (szó szerint: a beszélés-
ben és a cselekvésben megmutatkozó felelősséget megelőző „válaszkészség”) alapvonását viseli 
magán. Ebből az következik, hogy nincs pathoszom abban az értelemben, ahogyan érzéseim „van-
nak”: a pathosznak ki vagyok téve. Továbbá: az újkor érzéseitől eltérően – mint Heidegger a Lét és 
időben kritikus hangvétellel megállapítja – a pathosz nem „kísérőjelenség”, amely „harmadik osz-
tályként” csatlakozik a megjelenítés és az akarás mellé. A pathosz nem is a tapasztalat puszta alko-
tóelemeit jelenti; ellenkezőleg: a pathosz úgy rejlik a tapasztalat középpontjában, ahogyan az óra-
billegő az órában. Aki úgy hiszi, „ura az érzéseinek” (ez kifejezetten férfi beszédmód!), megfeled-
kezik saját származásáról. 

A pathikus érzések székhelye nem a dolgok, nem is a lélek vagy a szellem: székhelyük az eleven 
test, amely az által érzi önmagát, hogy érez valamit, és amely a világhoz tartozásában sebezhető. Ez 

  4 affectio = ad + ficio: valakire valamilyen hatást gyakorolni, osztályrészül juttatni, stb. – a ford. 
  5 πάθει μάθος – Aiszkhülosz: Agamemnón, 178 (ford. Devecseri Gábor) – a ford.
  6 Überraschung: a szó eredeti jelentése: rajtaütésszerű támadás. (a ford.)
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az eleven test olyan testies én teste, amely azáltal vonatkozik magára, hogy ugyanakkor megvon-
ja magát önmagától – mint a tükörbe vetett saját pillantás vagy a saját hang visszhangja. Ahhoz, 
hogy egy tükörképet saját maga képeként vagy egy visszhangot a saját hangja visszhangjaként 
ismerjen fel, az énnek ki kell lépnie az önmagára vonatkozásából, és el kell veszítenie – a világ-
nak átadva – egy részt önmagából. Az önmagát megvonás a pszichofizikai testünk materialitására 
is vonatkozik, „agyam” titokzatosságát is beleértve, az idegi érzészónáival és a limbikus rendszer-
rel együtt. Csak akkor vagyunk fogékonyak, akkor lehet hatást gyakorolni ránk, ha nem vagyunk 
teljes egészében önnönmagunknál. Önmagunk e felmérhetetlensége-titokzatossága híján, amely – 
mint már Platón megerősíti – az őrültséggel határos, csak valamiféle langyos elégedettség marad-
na vissza számunkra.

A testies pathosz alakzataival tapasztalásunk minden regiszterében találkozunk: már a legegy-
szerűbb érzéki tapasztalás túllép az adatok és a feldolgozásuk regisztrálásán és kódolásán. A felénk 
sugárzó vagy ránk törő vörösnek vagy kéknek megfelel valamiféle piros- vagy kékmagatartás. 
Ez azt jelenti, hogy nem létezik semleges színészlelés: a szín észlelését már mindig is átszínezik 
az oda- és az elfordulás váltakozó formái, a könnyedén sikló vagy akadozó mozdulatok-mozgá-
sok, a lassabb vagy gyorsabb ritmusok. Ahogyan már az agykutató Kurt Goldstein a Der Aufbau 
des Organismus7 című könyvében, Johann Wolfgang Goethére és Vaszilij Kandinszkijra egyszer-
re hivatkozva megmutatja, a színészlelés érintkezik a színszimbolikával. Ha különbséget teszünk 
meleg és hideg színek között, vagy ha valaki vörös lesz a dühtől, sárga az irigységtől, nos, ilyen-
kor nemcsak képies kifejezésekről van szó: a nyers adatokat egyfajta érzelmi lakkréteg vonja be. 
Az etikai tartománya nem a helyes cselekvéssel kezdődik. Van éthoszuk az érzékeknek is: ez a 
pathoszból származik, még a szabályokat megfogalmazó előírások megjelenése előtt.8

A figyelem, amely nélkül szó szerint nincs semmi, ami említésre méltó vagy kívánatos volna, 
nem azzal kezdődik, hogy megfigyelési aktusok fényszóró módjára kivilágítanak egy sötét ter-
met, hanem azzal, hogy valami föltűnik vagy beugrik nekünk, valami fölkelti az érdeklődésünket, 
feszültséget idéz elő bennünk. Mindennek, ami új – az agyi folyamatokat is beleértve –, nemcsak 
információ-, hanem affekcióértéke is van. A felfigyelés, amelyben alakot ölt a feltűnő, maga is a 
válaszolás egy fajtája. Hogy újfent Lichtenberg jegyzetfüzeteiből idézzek: „Ha közben kávét ittam, 
s ezért mindentől megijedtem, ilyenkor egészen pontosan meg tudtam állapítani: az után ijedtem 
meg, hogy meghallottam a zajt; a fülünkön kívül tehát más szervekkel is hallunk.”9

Vannak olyan világérzések vagy alapdiszpozíciók, amelyekben a világ rendje és saját létezésünk 
is megrendül. Közéjük tartozik az ősidők óta a filozofálás alapvető indítékainak számító csodál-
kozás és a szorongás. A csodálkozás, ahogyan Platón Theaitétoszában olvashatjuk, olyan pathosz, 
amely rajtunk üt, megszédít bennünket, és egész testünkre hatást gyakorol, egész testünket a folya-
mat részesévé teszi. A csodálkozás nem pusztán megoldandó „probléma”. Nem is valami megta-
nulható, hanem legföljebb csak begyakorolható, mint a halál kezelése. Az olyan szituáció, amely-
ben – Wittgenstein egyszerű szavaival – „nem ismerem ki magam”, nem tévesztendő össze a nem 
tudással és az átlátás hiányával. Ha csak erről volna szó, bátran rá lehetne bízni a filozófiát valami 
„General Problem Solver”-re. Abban az apró kis valamiben, hogy „itt valami nem stimmel”, min-
dig van valami félelmet keltő. A filozófia – csakúgy, mint a művészetek – számára ez azt jelenti, 
hogy egy határon átlépve nemcsak a saját terepét műveli, mint a derék iskolafilozófia (vagy mint 
a pusztán akadémikus művészet).

Az emlékezet, amely időközben emlékezetkultúraként különös hírnévnek örvend, kétségkívül rá 
van utalva megismételhető struktúrákra, az emlékezet kollektív helyeire, jelekre és rituálékra. Ezek 
azonban minden tartalmat nélkülöznek, ha nincs valami, ami újra és újra felébreszti emlékezetün-
ket. Ez a több, amely maga mögé utasítja a puszta emlékezési képességeinket, csakis úgy gondol-
ható el, hogy valami megérint bennünket, testileg belénk vésődik. „Azért égetünk be valamit, hogy 
megmaradjon az emlékezetben: csak az marad meg az emlékezetben, ami szüntelenül fájdalmat 
okoz” – Nietzsche e kijelentése A morál genealógiájából10 olyan pathikus, a mélyben munkáló tör-
ténést idéz meg, amely sohasem teljesen kulturalizálható vagy moralizálható. Nemcsak gondola-
tok, hanem emlékek is akkor jönnek, amikor ők akarnak, s nem akkor, amikor mi akarjuk. 

Az érzéskifejezéssel olyan tartományba lépünk, amelyben saját- és idegentapasztalat szétszálaz-
hatatlanul egybefonódik. Attól a kifejezésmódtól is tartózkodni kell, amely testre és szellemre hasa-
dásra utal, mintha mondjuk a haragban az jelenne meg kívül is, ami belül már megvan. A szimpá-
tia természetéről és formáiról írott művében (Wesen und Formen der Sympathie11) azt a felfogást 
vallja Scheler, hogy a haragpír nemcsak megmutatja a haragot, hanem a harag az arc vörösre hevü-
lésében realizálódik (s a szégyenpír esetében ugyanez a helyzet); nos, ez a jelenség valami sajátos 
testbeszédre utal, amely a Freud-féle tünetképződésben is fontos szerepet játszik. A tév- és a kény-

  7 Kurt Goldstein: Der Aufbau des Organismus. Haag, Nijhoff, 1934.
  8 Nietzsche morálfiziológiája az affektusok által kifejtett jelbeszédével ebben az értelemben a megannyi felépítménymorál 

ellenmérge, a maguk túlságosan is emelkedett érzéseivel együtt. 
  9 Georg Christoph Lichtenberg: I. Allerlei Gedanken: Die Natur. In: Ausgewählte Schriften, S. 3–11. Stuttgart, Cotta, 1893, 5.
10 Zur Genealogie der Moral, Zweite Abhandlung, 3. §.
11 Max Scheler: Wesen und Formen der Sympathie. Bonn, F. Cohen, 1923.
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szercselekvésekben – például a kézmosási kényszerben vagy az elalvási ceremóniában – fellépő 
tünetek nemcsak valami mást jelentenek, hanem ténylegesen valamit valami mással is helyettesí-
tenek. A pathikusság jegyét magán viselő testbeszéd elemei például a szemantika és a pragmatika 
előtti prenyelvet képező hanglejtés, tempó és ritmus, azaz a jelhez kapcsolódó jelentés (szemanti-
ka) és a cselekvésmeghatározó szándék (pragmatika) számára előre tárolt elemek. A zenét létreho-
zó hangban az fejeződik ki, ami azt megelőzően szólít meg, ösztökél, ingerel bennünket, hogy sza-
vakba foglalnák vagy cselekvésekre váltanánk. Ehhez jön még az arcjátékban, tartásban, járásban, 
öltözködésben és testdíszítésben artikulálódó testbeszéd. A privátnyelv wittgensteini szétszedése 
nem utolsó sorban olyan kifejezési szférára utal, amelyben fülkék, zugok, redők és rések vannak 
ugyan, ám amelyben nincs sem védett belső, sem valami különleges testi tartomány, amely csakis 
tiszta, ösztönös önérzést engedne meg.

A testbeszéd valamiféle testbeszélgetésben folytatódik. Ez a kisgyermek és az anyai referen-
ciaszemély affektív, érzelem meghatározta párbeszédével kezdődik. „Ismerd fel anyád mosolyod-
dal”12: Vergiliusnak ezek e csecsemőt az édesanyjára mosolyogni buzdító szavai (melyeket René 
Spitz a csecsemőkorról írott könyve13 mottójául választott), a meghittség szféráját nyitják meg 
(vagy éppenséggel nem nyitják meg, mint a hospitalizmus esetében14): a motorikus és az affektív 
mozzanatok eredendően átfedik egymást. Ez folytatódik a felnőtt életében. A hallgató tekintetével 
„hírül adja, hogy már megértett egy félig kifejezett gondolatot”, emlékeztet bennünket Heinrich 
von Kleist az értelem és önmagunk folyamatos pathoszból-születésére15. 

Sok más kérdés mellett megválaszolandó marad az érzések normalizálását és a lehetséges 
technizálásukat firtató. Csak meglepetésekből áll az érzések világa? Ez a feltevés az érzéke-
lés és az észlelés felcserélését jelentené. Ott következik be minden kétséget kizáróan a normali-
tás, ahol megismételhető alakzatokban, szabályozott menet szerint és rituálékban csapódnak le az 
érzésmegnyilatkozások. Megtanuljuk a fájdalomban összeszorítani a fogunkat, szabadjára enged-
ni rokonszenvünket, kinyilvánítani együttérzésünket, megtanulunk kárörömmel hallgatni. E jelen-
ségek mögött azonban az érzések széles skálája húzódik meg. A skála hidegpólusához az érzések-
kel játszadozó diplomáciai taktika vagy az érzelmek irányításának útjain közeledünk. Egészen az 
emberi viselkedés és élménymegélés operacionalizálásáig elmenve a másikra vágyakozás végül 
objektív szükségletre redukálódik – mint amikor hiányzik a szükséges mennyiségű olaj, illetve 
vércukor. A Dieter Dörner EMO-jához hasonló érzelemgép csak mint megnyíló szelepet ismeri az 
érzelemkitörést. Így tehát helyes érzelmek esetén minden bezáródik. A skála forrópontját a sokkok, 
a traumatizálódások, a mindenféle, váratlanul és a programmal szembeszegülve fellépő meglepeté-
sek képezik. Ezzel nem zártuk ki funkciófokozó stimulánsokként való alkalmazásukat. Semmi sem 
akadályozza meg az embert abban, hogy beleszője magát a szimulációiba. Ám a fabrikált pathosz 
nem volna már pathosz. A fabrikált pathoszt pathoszként elfogadva különbséget kellene tennünk 
valamiféle, a szokásos magatartásunk hátterét képező kötött pathosz (amelynek megjelenése olyan 
észrevétlen lehet, mint a mindennapi köszönés) és a megszokott összefüggések közül kirántó, sza-
badjára engedett pathosz között. A pathosz így csak közvetetten, a megszokottól való eltérésként, a 
minden megtanulhatóban benne rejlő megtanulhatatlan feleslegeként, a sajátban rejlő idegenként 
volna megragadható. Ha azonban a normálistól eltérőként kiiktatjuk a pathikus felesleget, akkor a 
Nietzsche által figyelmeztetően megidézett, csak normálérzéseket ismerő „normálemberhez” köze-
ledünk. Az ember, a „még meg nem állapodott állat”16 státusát tekintve ekkor a mesterségesen rög-
zített állathoz közelítene. Az itt kifejeződő „emberrel ellentétesség” nem azon alapszik, hogy az 
ember továbbra is tapad a nyers kezdetekhez, hanem azon, hogy a logosz lehasad a pathoszról, 
amelynek pedig a lendületét és erejét köszönheti. 

Ábrahám Zoltán fordítása

[Forrás: Bernhard Waldenfels: Das Fremde im Eigenen. Der Ursprung der Gefühle. In: Der blaue 
Reiter. Journal für Philosophie 2004/2, 27–31.] 

12 Vergilius: IV. ekloga, 60, Lakatos István fordítása. (A ford.)
13 René A. Spitz: The first year of life: a psychoanalytic study of normal and deviant development of object relations. New York, 

International Universities Press, 1965.
14 Ez különösen a gyerekeknél, a hosszabb kórházi tartózkodás sajátosságai – például a referenciaszemély viszonylag gyakori 

cserélődése – következtében fellépő betegség.
15 Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden.
16 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, 62. §. 


