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ÚTBAN A FILOZÓFIA FELÉ 

 

 

GYERMEK- ÉS IFJÚKOR, ISKOLÁK 

 

Az elemi iskolát Husserl 1869-ben, szülıvárosában fejezte be. Alig múlt 

10 éves, amikor gimnáziumba íratták, elıször Bécsben Leopoldstädter 

Realgymnasium, majd késıbb Olmützben a Deutsches Obergymnasium 

tanulója lett. Itt tett érettségi vizsgát 1876. június 30-án. A fiatal Husserl 

nem volt kiváló tanuló, érdeklıdést pedig éppen csak a reáltárgyak — 

különösen a matematika és a fizika — iránt mutatott, ezekben azonban 

észrevehetıen kitőnt társai közül. Alighanem ez volt az oka, hogy a 

család úgy döntött: a középsı fiút egyetemre küldi tanulni. Így került 

Husserl még érettségije évében, 1876-ban Lipcsébe, ahol az ottani egye-

temen matematikát, fizikát és csillagászatot hallgatott, és csak melléke-

sen — noha éppen a kor egyik legenciklopédikusabb tudósánál, Wil-

helm Wundtnál — filozófiát. Jóllehet érdeklıdését a filozófia iránt nem 

a lipcsei évek keltik fel, az itt töltött idıszak mégis jelentıs az ifjú Hus-

serl pályáján. Olyan kiváló természettudósok, matematikusok és filozó-

fusok veszik körül, és tartoznak szőkebb vagy tágabb ismeretségi köré-

hez, mint az asztrofizikus Friedrich Zöllner, a matematikus és késıbb 

herbartiánus filozófus Moritz Wilhelm Drobisch, Max Heinze, a filozó-

fiatörténész, aki alig egy éve érkezett Königsbergbıl, s 1876-ban újabb 

kiadásra készíti elı és dolgozza át Friedrich Ueberweg ismert filozófia-

történeti munkáját, a Grundriss der Geschichte der Philosophiet; egy teljes 

éven át itt magántanár Richard Avenarius, aki — mielıtt még 1877-ben 

Zürichbe költözne át — megírja és közzéteszi elsı nagyobb munkáját, a 
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Philosophie als Denken der Welt Gemäß dem Prinzip des kleinsten Kraft-

maßest, mely akárcsak Mach mőve, Az érzetek elemzése, a 20. század elsı 

évtizedében tesz szert népszerőségre. Ide érkezik meg Bécsbıl friss fi-

lozófiai doktorátussal az ugyancsak moráviai születéső fiatal Tomaš G. 

Masaryk is, akivel Husserl szoros barátságot köt. Masaryk, aki nemrég 

készítette el Platónról szóló disszertációját, mielıtt Lipcsébe jött volna, 

Bécsben az akkoriban igen népszerő Franz Brentanót hallgatta, s ezt 

tanácsolta barátjának is. Husserl azonban ekkor még mindig kevéssé 

érdeklıdött filozófiai kérdések iránt, s 1878-ban úgy döntött, hogy in-

kább Berlinbe megy át matematikai tudását elmélyíteni. A berlini Fried-

rich Wilhelm Egyetemen ekkor olyan világhírő matematikusok adtak 

elı, mint Leopold Kronecker, Ernst Eduard Kummer és Karl Theodor 

Weierstraß. A Berlinben eltöltött év mégsem csak a matematikai tudá-

sának további fejlıdését hozta Husserl számára. Itt kezdett elıször — 

nem utolsósorban Friedrich Paulsen pszichologisztikus elıadásainak 

ösztönzésére — filozófiai kérdések iránt komolyabban érdeklıdni. To-

vábbra is matematikával foglalkozik, 1881-ben Bécsbe megy matemati-

kai tanulmányai folytatására, sıt 1882-ben ugyanitt matematikai dokto-

rátust is szerez Leo Königsbergnél, Beiträge zur Theorie der Variations-

rechnung címő disszertációjával. Ezt követıen Weierstraß hívására Ber-

linbe utazik, és a nagy matematikus tanársegéde lesz. Alighanem már 

ekkor érlelıdik benne az elhatározás, hogy visszatérjen Bécsbe 

Brentano elıadásait hallgatni. Így, mikor 1883-ban Weierstraß, betegsé-

ge miatt, abbahagyja elıadássorozatát, Husserl megragadja az alkalmat, 

és Bécsbe költözik. Itt — kötelezı katonai szolgálatának letöltése után 

— megkezdi Brentano elıadásainak látogatását. „Elıször puszta kíván-

csiságból látogattam ezeket — írja visszaemlékezéseiben —, hogy hall-

hassam egyszer azt az embert, aki az akkori Bécsben annyi szóbeszédre 
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késztette az embereket, akit egyesek a legmagasabbra értékeltek és cso-

dáltak, mások pedig (és nem is kevesek) mint álcázott jezsuitát, mint 

simaszavú szónokot, mint szélhámost, szofistát és skolasztikust szi-

dalmaztak.”1 

 

 

ÚTBAN A FILOZÓFIA FELÉ: BRENTANO 

 

Brentano ekkorra már, a kor filozófusai között, kétségkívül nem akár-

milyen életpályát mondhatott magáénak. Délnémet nemesi család sar-

jaként született 1838-ban, iskoláit Aschaffenburgban, Münchenben, Ber-

linben, Münsterben végezte, s 1862-ben szerzett filozófiai doktorátust 

Tübingenben. Ugyanebben az évben rövid idıt a grazi dominikánu-

soknál töltött. Itt szerzett benyomásai indították arra, hogy teológiai 

tanulmányokat folytasson, elıbb Münchenben Ignaz Döllingernél, majd 

Würzburgban a teológiai szemináriumon. 1864-ben pappá szentelték, 

majd kinevezték rendkívüli tanárnak a Würzburgi Egyetemre, ahol hét 

évig tanított. Konfliktusa a katolikus egyházzal 1869-ben kezdıdött, a 

pápai tévedhetetlenség dogmájának kimondásakor. E nevezetes ese-

mény volt az elsı azon okok sorában, melyek ıt a hittételek felülvizsgá-

latára késztették és elvezették a papi rendbıl való 1873-as nevezetes 

kilépéséig. Ugyanekkor köszön le würzburgi egyetemi tanári állásáról 

is. 1874-ben az Auersperg kormány vallás- és oktatásügyi miniszteré-

nek, Karl von Stremayrnak a hívására Bécsbe költözik, ahol a filozófia 

rendes tanárának nevezik ki. Helyzete itt is ellentmondásos, míg hite-

                                                 
1 Edmund Husserl, „Erinnerungen an Franz Brentano”. Függelékként Oscar Kraus, Franz 
Brentano: Zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre c. könyvében, München: C. H. Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung, 1919. 153–154. o. 
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hagyott papként ki van téve az egyházi körök állandó támadásának, 

addig a bécsi értelmiség és egyetemi hallgatóság is bizalmatlanul fo-

gadja, mivel a jezsuiták titkos ügynökét látja benne. E kettıs bizalmat-

lanság dacára Brentano rövid idı alatt komoly tudományos tekintélyre 

tesz szert Bécsben, nem utolsósorban kiváló elıadói képességének s 

személyisége megnyerı vonásainak következtében. Nem árthat e tekin-

télynek az sem, hogy 1880-ban a klerikális befolyás növekedésével 

kénytelen megválni rendes tanári állásától, illetve azt magántanári 

megbízással cserélni fel.2 Brentano hatását késıbb jelentıs munkásságot 

kifejtı tanítványainak egész sora mutatja. Még Würzburgban hallgatta 

ıt Carl Stumpf, akivel azután Husserl is közvetlen kapcsolatba került, 

tanítványa volt Sigmunk Freud, Anton Marty, T. G. Masaryk, Alexius 

Meinong és 1884–1886 között maga Husserl is. Stumpf és Husserl visz-

szaemlékezéseikben egybehangzóan állítják, hogy a tanítványokat elsı-

sorban a mester filozófiájának radikalizmusa ragadta magával. 

Brentano fellépett a tudományos elméletekben felléphetı ködképek el-

len, s a „filozófia egyetemes forradalmát, pontosabban: alapvetı re-

formját” tőzte ki célul.3 Miközben e reformot próbálja végbevinni, elveti 

a korabeli német tudományos életre oly jellemzı tekintélytiszteletet és 

tudományos nacionalizmust, s egyaránt merít a középkori filozófusok, 

a német pszichologisták és angol empiristák gondolatrendszerébıl. 

„Külön nemzeti pszichológia” — írja fı mőve a Psychologie vom em-

pirischen Standpunkte elıszavában —, „mégha ez német volna is, éppoly 

kevéssé létezhet, mint német igazság. Ezért van, hogy munkámban nem 

                                                 
2 Hogy házasságkötését mint használják föl ellene, arról igen részletesen számol be maga 
Brentano , Meine letzten Wünsche für Oesterreich címő könyvében, Stuttgart: Verlag der J. G. 
Cotta’schen Buchhandlung, 1895. 11–16. o. 
3 Franz Brentano, Über die Zukunft der Philosophie, Leipzig: Verlag von Felix Meiner, 1929. 12. 
o. 
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kevésbé vettem figyelembe a mai angol filozófusok kiemelkedı telje-

sítményeit, mint a németekéit.”4 Az angol empirizmus hatása elsısor-

ban John Stuart Mill mővein keresztül érvényesül Brentano filozófiájá-

ban. İ gyızi meg arról, hogy a tudományos filozófia számára az egye-

düli alapot a pszichológia szolgáltatja. Természetesen elıbb ennek a 

pszichológiának ki kell nınie a gyermekbetegségeibıl, egységessé és 

következetesen tudományossá kell válnia. Csak ilyen pszichológia ala-

pozhatja meg az olyan komolyabb metafizikai kérdések végleges meg-

oldását, mint amilyen a test és a lélek viszonyának, a lélek halhatatlan-

ságának a kérdése. Brentano törekvése ezért az volt, hogy éppolyan biz-

tosan álló szilárd tudománnyá alakítsa a pszichológiát és erre ráépítve a 

filozófiát, mint amilyen például a fizika. Már 1866-ban, negyedik habili-

tációs tézisében ezt írja: „a filozófia igazi módszere nem más, mint a 

természettudományoké”5. Ez az alapgondolat húzódik meg az 1870-es 

években képviselt program mögött, mely a lélektant a természettudo-

mány módszerével, azaz empirikusan óhajtja felépíteni, és a felépítés 

tudományos voltát szavatolni. Ugyanez a gondolat ragadja meg Hus-

serlt is, és készteti a filozófia behatóbb tanulmányozására: úgy érzi, ez 

az a terület, melyen a tudományos gondolkodás elıtt a legnagyobb — 

és eddig még teljesen kiaknázatlan — lehetıségek és távlatok nyílnak, s 

hogy mindaz, ami eddig a matematikában vonzotta, sokkal inkább a 

filozófiában található meg. Bizonyára ezért csatlakozik Brentano leg-

                                                 
4 Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkte, Erster Band, Leipzig: Verlag von 
Duncker & Humblot, 1874. VI. o. 
5 Herbert Spiegelberg adata, miszerint e tézis a „hatodik habilitációs tézis” volna, nyilván 
téves. A hatodik tézis a fizikoteleológiai istenérvvel kapcsolatos kanti álláspontról szól, azt 
tagadja. Amire Spiegelberg hivatkozik, az a negyedik habilitációs tézis, mely így szól: „Vera 
philosophiae methodus nulla alia nisi scientiae naturalis est.” (A filozófia igazi módszere 
nem más, mint a természettudományé.) Lásd: Franz Brentano, Über die Zukunft der 
Philosophie, Leipzig: Verlag von Felix Meiner, 1929. 136. o. 
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szőkebb körő hallgatóságához, s jár el szemináriumok után a mester 

vendégszeretı házába az órán kezdıdött vita és beszélgetés folytatásá-

ra, ezért fogadja el a nyári szünetben Brentano meghívását annak 

wolfgangsee-i nyaralójába (St. Gilgen) s utazik oda 1886 júniusának kö-

zepén, ahol együtt tölti a nyári hónapokat mesterével, részt vesz csó-

nakkirándulásain és esti sétáin, melyek kiváló alkalmat nyújtanak a 

legkomolyabb filozófiai kérdések részletekbe menı megbeszélésére. 

Ekkor érlelıdik meg benne végleg az elhatározás, hogy elkövetkezı 

munkásságát a filozófiának szenteli. 

 Amilyen nagy hatással volt a brentanói program Husserlra, leg-

alább akkora jelentısége van a Brentano nyújtotta megoldási kísérlet-

nek a husserli filozófia kialakulására. Hogy ugyanis a filozófiát tapasz-

talati úton építjük fel, ez a program még sokféleképpen értelmezhetı 

aszerint, hogy mit tekintünk tapasztalatnak, azaz milyen annak a ta-

pasztalásnak a természete, mely a pszichikai jelenségeket feltárja elıt-

tünk. Az itt mindjárt felbukkanó nehézségeket érdekes módon az okoz-

za, hogy a természettudományok által vizsgált olyan jelenségek, mint 

amelyekkel például a fizika is foglalkozik, lényegesen eltérnek a lélek-

tan jelenségektıl, és éppen tapasztalhatóságuk módjában. Míg ugyanis 

a fizikai jelenségeket megfigyelhetjük, addig — mondja Brentano — 

ugyanezt a lelki élet jelenségeivel nem tehetjük meg. Brentano meggyı-

zı érveléssel támasztja alá ezt az állítását. Ha például megfigyelek egy 

fizikai jelenséget, mondjuk hallok egy hangot, akkor nemcsak a hang 

kerül tudatomba, de én is tudatába kerülök a hangnak. Ha mármost 

tudatában vagyok ennek a bizonyos hangnak, akkor ezzel egyidıben 

tudatában vagyok annak a lelki aktusnak is, melynek során a hangról 

tudomást szereztem, azaz annak, hogy a hangot hallom. Nem hallhatom 

azonban a hangot és nem lehetek e tevékenységemnek tudatában, ha 
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egyidejőleg nem vagyok tudatában annak is, hogy tudatában vagyok a 

hang hallásának; és így tovább a végtelenségig. Hogy ezt a végtelenbe 

menı regresszust kiküszöböljük, tisztázni szükséges a példában szerep-

lı lelki aktusok egymáshoz való viszonyát. Az említett példában ott 

követtük el a hibát, hogy a hangról, a hallásról és a hang hallásának a 

tudatáról azt feltételeztük, hogy ez három különbözı dolog, holott va-

lójában az elsı kettı egyszerően a harmadiknak két — természetesen 

különbözı szintő — tárgya. A hang hallásáról való tudomásomnak 

maga a hang az elsı, annak a hallása pedig a második (magasabb szin-

tő, reflexív) tárgya6. Ha nem így volna, akkor az — mint ahogyan pél-

dánk is mutatja — a lelki aktusok megragadhatatlanul végtelen számá-

ra vezetne. Ezek után, ha azt mondom, hogy megfigyelek egy lelki je-

lenséget, akkor azt állítom, hogy egy lelki aktus (a megfigyelés) elsı 

tárgyává teszem, vagyis a lelki aktust egy másik (értsd: más, mint lelki) 

aktus tárgyává, ami (feltéve, amit mindig, ha megfigyelésrıl beszélünk, 

felteszünk, hogy a megfigyelı nem azonos a megfigyelttel) lehetetlen — 

írja Brentanót értelmezve John Passmore.7 

 Ha a lelki jelenségeket nem is figyelhetjük meg fizikai jelenségek 

módjára, ezzel éppenséggel nem veszítettünk semmit, hiszen minden 

lelki jelenségünket, lelki aktusunkat átélhetjük. Az átélt lelki aktusokat 

pedig utólag leírhatjuk, azaz rendszerbe foglalhatjuk egy ilyen értelem-

ben empirikus pszichológia számára. Az így nyert leírás maga ugyan 

nem közvetlen bizonyosság a lelki aktusok felıl, de mindenképpen 

ilyen bizonyosság, azaz közvetlen átélés volt az alapja, és így arra vo-

                                                 
6
 A kétféle tárgyról és arról, milyen szerepet játszik ez a megkülönböztetés Brentano filozófiai rend-

szerében, részletesebben írok „Brentano és a kettıs tárgyiság elmélete. Pozitivista motívumok 

Brentano, Masaryk és Freud lélekfelfogásában” címő írásomban (Magyar Filozófiai Szemle, 2005/3. 

511–520. o.).  
7 John Passmore, A Hundred Years of Philosophy Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 
1968. 177. skk. o. 
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natkozik. Ezzel szemben a fizikai jelenségeket, jóllehet megfigyelhetjük, 

bizonyosak azonban csak annyiban lehetünk felılük, amennyiben azo-

kat egy lelki aktus közvetíti nekünk. Ez tehát a tapasztalati tudomá-

nyok között feltétlen prioritást biztosít a pszichológia tudományának. A 

lélektan tudományos megalapozottsága jelenti tehát a garanciát minden 

más tudományban elért ismeret érvényességére. Brentano ezért szem-

betalálja magát a lélektan, és egyáltalában a lelki jelenség specifikumá-

nak kérdésével. Mi tehát a lelki jelenségek fı-fı megkülönböztetı sajá-

tossága? „Minden lelki jelenség” — válaszol a kérdésre Brentano a 

Psychologie vom empirischen Standpunkteban — „azzal jellemezhetı, amit 

a középkor skolasztikusai egy tárgy intencionális (vagy mentális) ineg-

zisztenciájának neveztek, és amit mi — bár nem teljesen egyértelmő 

kifejezésekkel — tartalomra való vonatkozásnak, tárgya (Object) irá-

nyultságnak (ami tárgy alatt itt nem realitást kell érteni), vagy imma-

nens tárgyiságnak neveznénk. Mindegyik tárgyként tartalmaz magában 

valamit, bár nem mindegyik ugyanazon a módon. A képzetben valamit 

magunk elé állítunk, az ítéletben valamit elismerünk vagy elvetünk, a 

szeretetben szeretünk, a győlöletben győlölünk, a kívánságban kívá-

nunk stb. Kizárólag ez az intencionális inegzisztencia jellemzı a lelki 

jelenségekre. És ezzel definiálhatjuk is ıket, ha azt mondjuk: ezek olyan 

jelenségek, melyek magukban tárgyat tartalmaznak.”8 A lelki jelensé-

gek természetes osztályai ezek után aszerint alakulnak ki, hogy mi mó-

don tartalmazzák magukban a tárgyat, hogyan irányulnak saját belsı 

tárgyukra. Eszerint három fı csoport különül el: elıször a képzetek, 

másodiknak az ítéletek, harmadiknak pedig a szeretet és győlölet jelen-

ségei, melyeket a fenomenológia történetének amerikai kutatója, Her-

                                                 
8 Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkte. Id. kiad., 115. o. (II. könyv, 1. feje-
zet, 5. §.) 
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bert Spiegelberg után röviden emotív aktusoknak fogunk nevezni. Ezek 

az osztályok, noha jól elkülöníthetık, mégsem egyenrangúak. Ennek 

oka, hogy a képzetek, túl azon, hogy önmagukban is megállhatnak, a 

másik két osztály aktusainak is építıköveit képezik, amint ez jól belát-

ható. Az ítéletek és emotív aktusok velük szemben azzal jellemezhetık, 

hogy állító vagy tagadó módon tartalmazzák a képzeteket. Ha tehát 

például a „némely fa zöld” ítéletet mondjuk, úgy ezzel csak azt állítjuk, 

hogy „létezik zöld fa”. Az így nyert egzisztenciális ítélet pedig semmi-

képpen sem tekinthetı két képzet — a létezés és a zöld fa képzete — 

összekapcsolásának, mivel csak a zöld fa képzetének a meglétét állítja, 

így nincs több benne, mint maga ez a képzet egy meghatározott módon, 

azaz állításként. Hasonló a helyzet az emotív aktusokkal is. Ezek a ben-

nük adott képzetekhez értékelı módon viszonyulnak, a képzeteket sze-

retetre vagy győlöletre ítélik. Hogy ezt minek alapján teszik, az igen 

árulkodó Brentano filozófiájának mélyebb indíttatására, akárcsak az 

általa képviselt eszmetörténeti fejlıdés mozgató rugóira nézve. 

Brentano etikája, „gyakorlati filozófiája” már csak azért is fontos itt 

számunkra, mert éppen ebbıl a témából tartotta azokat az elıadássoro-

zatokat, melyeket Husserl az 1884–1886 közé esı két téli szemeszterben 

nála hallgatott. Jó és rossz, helyes vagy helytelen, szeressem vagy ne 

szeressem kérdésében az ember távolról sem egyéni ízlésének, szubjek-

tív meghatározóinak alapján dönt. Hogy az igaz ismeretet szeretem, a 

hamisat meg nem, ezt éppoly evidensen belátom, mint néhány ítélet 

állításának vagy tagadásának szükségszerőségét. Az etikai értékítéletek 

rendszerének pilléreit tehát éppen úgy az ezekben szereplı képzetek 

lényegére vonatkozó — és nyilván abból is származó — közvetlen belá-

tás által leírt összefüggések alkotják, mint az ítéletekét általában. Az 

ilyen összefüggésekre vonatkozó — nem hagyományos értelemben vett 
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— tapasztalás alapján lehet azután létrehozni azt a tudományos deskrip-

tív pszichológiát, mely a filozófia alapja lehet. Figyelemre méltó, hogy 

Brentano már nem tételezi fel az értékeknek azt a teljes és világon kívüli 

rendszerét, mely Bolzanónál még megvolt, s mely közvetetten azt az 

állítást foglalja magába, hogy a világon minden dolognak eleve létezik 

meghatározott értéke, amit csak ki kell róla mondani. Brentano szerint a 

jó és rossz csak némely esetben rendelhetı hozzá, és csak bizonyos dol-

gokhoz. Brentanót azután éppen az etikai — és következésképpen logi-

kai — normák és értékek ilyen felfogása akadályozza abban, hogy meg-

értse Husserl filozófiájának fı törekvéseit. „Miközben beismerte, hogy 

nem egészen világos számára, mire is vállalkozott Husserl a tiszta logi-

kában” — írja Marvin Farber, a fenomenológia keletkezéstörténetének 

szakavatott amerikai kutatója —, „úgy ítélte meg, hogy lehetetlen a fo-

galmakból intuitív úton következı minden igazságot egy elméleti logi-

kai tudomány számára teljes mértékben összegyőjteni; nem hajlott rá, 

hogy beleegyezését adja egy olyan kísérlethez, mely az igazságok elmé-

leti tudományát minden empirikus adat kizárásával akarja kialakítani. 

Brentano megjegyzései, bár magukban érdekesek, azt mutatják, hogy 

egyáltalán nem értette meg Husserl célját és tevékenységét.”9 Közre-

játszhatott ebben az is, hogy Brentano Husserl érett munkáit alig olvas-

ta, fıleg szembetegsége miatt, mely 1902-tıl egyre súlyosbodott. Annál 

inkább figyelemre méltó, hogy filozófiájában a századforduló körül ha-

sonló irányú változások játszódnak le, mint amilyen irányban tanítvá-

nyai, Alexius Meinong és Husserl tapogatóznak. Míg ugyanis korábban 

az általános fogalmakat mint eszmei létezıket nem tartotta besorolha-

                                                 
9 Marvin Farber, The Foundation of Phenomenology. Edmund Husserl and the Quest for a Rigorous 
Science of Philosophy. Albany: State University of New York Press, é. n. (eredetileg: 1943.), 13. 
o. 
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tóknak a létezı jelenségek (a fizikai és a pszichikaiak) közé, addig a ké-

sıbbiekben éppen erre tesz kísérletet, bevezetve egy, a husserli „ideális 

tárgy”, illetve a meinongi „objektívum” fogalmának megfelelı kategó-

riát (Sachverhalt). Ezzel maga is lépést tesz a pszichológizmus megha-

ladása felé, melyben a nagy áttörés éppen Husserl alapvetı munkája, a 

Logische Untersuchungen lesz (s melynek pszichologizmus-bírálatával 

Brentano, mint az egyik Husserlhez írt 1905-ös levelébıl is láthatjuk, 

egyetértett10). 

 Hogy mármost miben áll Brentano jelentısége Husserl számára, 

azt a következıkben összegezhetnénk. Elıször is arról gyızte meg ıt, 

hogy a filozófia mővelhetı pontos tudományként, tapasztalati alapon; 

ahol is tapasztaláson egy, a közvetlen lényegszemlélettel kibıvített ta-

pasztalást értett. Ezt a tapasztalás-felfogást Husserl késıbb saját feno-

menológiai módszerének alapjává tette. Másodszor, ugyancsak közpon-

ti kategória lesz nála a Brentano által bevezetett intencionális 

inegzisztencia fogalom is. Harmadszor, megteremtendı a deskriptív pszi-

chológiát, egész sor lelki aktust elemzett oly módon, hogy ezeket az 

elemzéseket Husserl késıbb saját fenomenológiai módszerének esetta-

nulmányaiként tekintette. Negyedszer, személyes hatásával közreját-

szott abban, hogy Husserl a filozófiát válassza élethivatásul. S végül, ı 

volt az, aki 1886-ban — miután úgy ítélte, hogy ez tanítványa fejlıdését 

elı fogja segíteni — Carl Stumpf figyelmébe ajánlotta a fiatal tudóst. 

                                                 
10 Az 1905. január 9-i levelében Brentano így ír: „Amit Ön pszichologizmusnak nevez, az 
lényegében Prótagorasz pantón tón ontón metron anthróposz-a. Erre Önnel együtt én is átkot 
mondok.” A levél megjelent a Franz Brentano, Wahrheit und Evidenz c. összeállításban. 
Leipzig: Verlag von Felix Meiner, 1930. 153–159. o. Idézetünk a 157. lapról való. 
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MAGÁNTANÁR HALLÉBAN (1887–1901): 

A DESKRIPTÍV PSZICHOLÓGIA JEGYÉBEN 

 

 

„AZ ARITMETIKA FILOZÓFIÁJA” 

 

Stumpf akkoriban a pszichológia és a filozófia professzora volt Hallé-

ban. Husserl az ı irányításával kezdett el habilitácós írásán, az Ueber 

den Begriff der Zahlon dolgozni. E munka közben a két tudós között szo-

ros együttmőködés, sıt életre szóló barátság alakult ki. Hogy e kapcso-

lat milyen fontos volt Husserl pályáján, jól mutatja már az a tény is, 

hogy a Halléban töltött éveket lezáró monumentális filozófiai munkáját, 

a Logische Untersuchungent Husserl éppen Carl Stumpfnak ajánlotta. A 

habilitációs írás, melyet 1887. július 26-án sikeresen megvédett, pszicho-

lógiai elemzés a szám fogalmáról, s ennyiben Brentano és Stumpf 

együttes hatását tükrözi. Bár az Ueber den Begriff der Zahlt kis példány-

számban kinyomtatták, fı gondolatai csak mintegy négy évvel késıbb, 

Husserl elsı jelentısebb mőve, a Philosophie der Arithmetik megjelenésé-

vel váltak hozzáférhetıvé a nagyközönség számára. 

 Ismeretes, hogy ez idı tájt a szám fogalmának különös jelentısé-

ge volt a matematikában; de hogy a természetes számokat isten terem-

tette volna, mint ahogyan azt Husserl egyik berlini tanára, Leopold 

Kronecker állította, ez kiváltképpen vitára késztette már a kortársakat 

is11. Mindenekelıtt a berlini matematikus tanítványait, közülük is Ge-

                                                 
11

  Kronecker természetesen nem a számok isteni eredetének eszméjét kívánta ezzel a kijelentésével 

hangsúlyozni, hanem éppenséggel a matematika egész építményének emberi konstrukcióját, mely a 

természetes számoktól kiindulva hozza létre a matematika egész, végtelen gazdagságú birodalmát. Ez a 

megállapítása azonban óhatatlanul kihívást jelentett a kor matematikusai számára annak vizsgálatára, 

vajon milyen még alapvetıbb, még elemibb alapfogalmakra lehetne visszavezetni a természetes szá-
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org Cantort, aki éppen a számok eredetét kutatva jutott el a halmazel-

mélet alapjainak lerakásához. Amikor Husserl Halléba érkezett Cantor 

már túl volt korszakos jelentıségő mőve, a Grundlagen einer allgemeinen 

Mannichfaltigkeitslehre megírásán, s így elméletét Husserl saját szám- és 

aritmetika-elméletének kiépítésekor felhasználhatta. Annál is inkább, 

mivel Cantor a 80-as években maga is Halléban tanított, s ifjabb kollé-

gájával közeli ismeretséget tartott fenn, mindenekelıtt szakmai alapo-

kon, lévén, hogy mindketten nemcsak Kronecker, de Kummer és 

Weierstraß tanítványai is voltak. 

 Így azután, mikor Husserl a számot tovább már nem elemezhetı 

pszichikai alapokra próbálta meg visszavezetni, érthetı, hogy a halma-

zok segítségéhez folyamodott. Míg a kor nagy matematikusa, az inkább 

már csak az utókor elismerte Gottlob Frege azt tartotta, hogy a számál-

lítás fogalmakra vonatkozik, azok tartalmi jegyét fejezi ki, addig Hus-

serl úgy gondolta, hogy a szám mindig összességekre, halmazokra utal. 

Mégpedig konkrét halmazok konkrét elemeire, s azt fejezi ki, hogy az 

illetı halmaz milyen formában tartalmazza elemeit. E formai elv a leg-

sajátosabb jellegzetessége minden halmaznak, s a számlálás során ép-

pen ezt a jellegzetességet hozzuk napvilágra. Ezért értelmetlen azt 

mondani, hogy a szám valamely fogalomra vonatkozik — légyen ez 

akár a halmaz általános fogalma is —, hiszen maga a fogalom is csak 

arról a halmazban rejlı formáról mond valamit, melyet a számállítások 

tesznek láthatóvá. A halmaz általános fogalmából pedig éppenséggel 

                                                                                                                                           
mokat. E kihívás kontextusában szemlélhetjük Husserl mővén kívül Frege tudománytörténeti jelentı-

ségő munkáját az Aritmetika alapjait (magyarul: Máté András fordításában: Budapest, 1999), melyben 

a szám fogalmának definiálására tesz kísérletet. A számok másodrendő predikátumként történı elem-

zésével egyszersmind komolyan hozzájárult a matematika logikai megalapozásának törekvéséhez, 

melynek eszmetörténeti jelentısége vitathatatlan. – Ehelyütt szeretnék köszönetet mondani Máté And-

rásnak és Pólos Lászlónak azért, hogy a szöveg elsı változatában szereplı Kroneckerrel kapcsolatos 

megjegyzés félreérthetı voltára ráirányították a figyelmemet. 
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sohasem lehet a szám fogalmát levezetni, mivel a szám kimagasló jelen-

tısége pontosan abban áll, hogy a számlálás aktusában közvetlenül és 

egyidejően juttatja hozzá a számlálót a halmazban mőködı alapstruk-

túra, meghatározó forma ismeretéhez. Az itt jelzett probléma már ép-

penséggel a késıbbi husserli filozófia egyik alapfogalmát elılegezi. Ha 

például kezünkbe veszünk egy térképet, és figyelmünket egy meghatá-

rozott pontjára irányítjuk, halmazt képezhetünk a London, Birmin-

gham, Edinburgh városokból, azaz egy összesség képzetéhez jutha-

tunk. Ahhoz, hogy összesség, értsd: sokaság keletkezzék, szükséges, 

hogy a benne részt vevı elemek, vagy más néven egységek különbözı-

ek legyenek, mert hiszen ugyan ki tekintené összességnek a „London, 

London, London” sorozatot. Ha azonban az egységek különböznek — 

ami, mint látható, szükséges feltétele a halmazoknak, illetve összesség-

nek — akkor, mint Frege írja 1884-es mővében, Az aritmetika alapjaiban, 

az „olyan kifejezések, mint ’sokaság’, ’halmaz’, ’összesség’… nem al-

kalmasak a szám értelmezéséhez.”12 Ahhoz ugyanis, hogy a halmazból 

szám keletkezhessék, a halmaz elemeinek azonosaknak kellene lenniük. 

Márpedig London, Birmingham, Edinburgh nem azonosak. Az ám, vá-

laszolja Husserl a Philosophie der Arithmetik lapjain, csakhogy itt Frege 

nyilvánvaló pontatlanságon érhetı, nevezetesen, hogy összekeveri az 

azonosság fogalmát az ekvivalenciájéval. Ha London nem is azonos 

Edinburgh-rel, egészen bizonyos, hogy ekvivalens vele, azaz van ben-

nük valami közös, mely összehasonlíthatókká teszi ıket. És, hogy ez 

nem a fogalom, ami alá tartoznak, legalábbis megszámlálhatóságuk 

szempontjából nem az, ez könnyen belátható. Ha az említett angol nagy-

városok mellé (tételezzük fel, hogy ez volna például Frege szerint az a 

                                                 
12 Gottlob Frege, Logika, szemantika, matematika. Válogatott tanulmányok. (Szerk. Ruzsa Imre.) 
Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980. 84. o. 
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fogalom, mely közös az említett egységekben) felvesszük, mondjuk 

Lisieux-t, a közepes mérető francia községet, akkor az így kapott ösz-

szesség ugyanúgy megszámolható lesz, mint ahogy az elızı volt, holott 

az ıket összekapcsoló fogalom már az európai település lenne. Ezek után 

valószínő, hogy a számlálás alapja nem valamely meghatározással 

megadható fogalom, hanem inkább egy meghatározatlan valami 

(Etwas) lesz, mely a megszámlált halmaz minden egységében benne 

lakozik, s melyre a számlálás során mindig rá lehet mondani, hogy 

„egy”. Ezek szerint tehát a halmaz úgy jön létre, hogy az egységeket 

mint valamiket képzeletemben egymás mellé állítom, azaz azt mon-

dom: „London és Birmingham és Edinburgh” ugyanaz, mint „valami és 

valami és valami”; mikor pedig számolni kezdek, ez utóbbit mint „egy 

és egy és egy”-et tekintem. — E gondolatsor fı gyengesége, mint arra 

utóbb Frege éleslátóan rámutatott, ott van, ahol Edinburgh-ból és Lon-

donból „valami” lesz. Husserl itt az általános fogalmak keletkezésérıl 

szóló brentanói elméletet követi — hiszen e mővében még tetemes 

Brentano és a pszichologizmus hatása —, s a „valami” fogalmát a „ha-

tározatlanul tekintés” lelki aktusával állítja elı. Tételezzük fel, hogy 

elıttem ül két macska, egy fekete és egy fehér. Hosszan, merengve né-

zem ıket, majd utóbb megpróbálom felidézni, mit is láttam magam 

elıtt. Ekkor elıfordulhat, hogy meg tudom mondani: az egyik fekete 

volt, a másik fehér, de hogy melyik volt a jobb és melyik a bal oldalon, 

azt már nem tudom; elıfordulhat, hogy olyan figyelmetlen voltam, 

hogy ezen kívül arra sem emlékszem, hogy ezek a macskák milyen 

helyzetben voltak elıttem, ültek-e vagy álltak. Sıt, az is megeshet, hogy 

azt sem tudom pontosan felidézni, macskák voltak-e vagy sem, két állat 

volt-e, vagy valami más, abban azonban biztos vagyok, hogy valami 

volt elıttem. Ha már most — veti ellen Frege — így származtatjuk a 
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szám alapját képezı „valamit”, akkor a számot nagyon ingatag talajra 

építjük, hiszen láthatjuk, hogy végsı, szilárd alapfogalmunk nem több, 

mint a tudós szórakozottságának eredménye.  

 Pedig Husserl komolyan gondolta, amit mondott. A számolás 

maga, továbbá az egész aritmetika, ha nem is egyesek szórakozottságá-

ból, de az emberi elme teljesítıképességének korlátozottságából, s álta-

lában az ember véges lény voltából ered. Végtelen lény — például egy 

isten — sohasem számol. Nincs rá szüksége. Közvetlenül képes ugyanis 

átlátni bármely halmaz formaelvét, struktúráját. Mi ezt csak számjeleink, 

számrendszereink segítségével tudjuk megtenni, s még így sem ugyan-

olyan biztonsággal. Lényeges különbség van ugyanis a halmazok nagy-

ságában, s e különbség az alapja számképzésünk két módjának. Míg a 

12 (egy tucat) elemnél kevesebbet tartalmazó halmaz számosságáról 

külön segédeszköz igénybevétele nélkül is tudunk képzetet alkotni, 

addig az ennél nagyobb halmazoknál ez már nem áll módunkban, s a 

közvetlen képzetalkotást kénytelenek vagyunk szimbolikus (vagy figu-

ratív) számképzéssel helyettesíteni. A szimbolikus számképzés az a 

kalkulus, aritmetikai mővelettan, amelynek segítségével új és újabb 

számokat tudunk — végsı soron a nem szimbolikus képzéső (valósá-

gos) számokból — elıállítani. „Ha egy tartalom számunkra nem köz-

vetlenül akként adott, ami, hanem csak közvetetten, jelekkel, melyek ıt 

egyértelmően jellemzik, akkor valódi helyett szimbolikus képzetünk van 

róla.”13 Az aritmetika mint általános mővelettan e meghatározásánál 

tanúi lehetünk a jel és a benne rejlı tartalom husserli megkülönbözteté-

sének — egyelıre még csak a számok esetére alkalmazva. A szimboli-

                                                 
13 Edmund Husserl, Philosophie der Arithmetik, Psychologische und logische Untersuchungen, 
Erster Band, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1970. 193. o. (Elsı kiadása: Halle a. S.: C. E. M. 
Pfeffer, 1891.) 
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kus számképzés szabályai maradéktalanul megadhatók olyan szabá-

lyokként, melyek pusztán jelekkel, formálisan végezhetık, s amelyek — 

jóllehet Husserlnál még meghatározott tartalmak, magánvaló számok 

(Zahlen an sich) viszonyait hivatottak kifejezni — magukban közömbö-

sek a bennük kifejezıdı tartalmakra nézve, s így tetszıleges tartalom 

törvényeit kifejezni tudó kalkulusokként is értelmezhetık. „Válasszuk 

el ezeket a típusokat (mőveleteket) fogalmi hordozóiktól, rögzítsük 

ıket egyszer s mindenkorra konvencionális jel-ekvivalenciák formájá-

ban (játékszabályok módjára), akkor a priori világossá válik, hogy min-

dennel rendelkezünk, ami fontos a jelek rendszertanának önálló kiala-

kításához, és hogy nem jöhet ki olyan eredmény, mely ne találná meg 

korrelátumát a fogalmak rendszertanának oldalán” — írja Husserl a 

Philosophie der Arithmetikben.14 

 A szimbolikus számképzet, pontosabban a tartalmát alkotó konk-

rét halmaz elemeinek számossága mindezek után igen figyelemre méltó 

lelki aktus közbejöttével adható meg. Ez az ún. alaki mozzanat, mely le-

hetıvé teszi számunkra egészen nagy számosságú halmazok szemléleti 

megragadását is. Ha például adott egy lapon 32 fehér és ugyanennyi 

fekete négyzet, mint ahogyan a keresztrejtvény fekete és fehér kockái, 

úgy elsı látásra nemigen tudjuk megmondani, hány fekete, illetve fehér 

négyzetet látunk. Ezzel szemben, ha ugyanezeket a négyzeteket egy 

sakktábla formájában látjuk viszont, akkor mind a fekete, mind a fehér 

négyzetek halmazának számosságáról egy szempillantás alatt a lehetı 

legpontosabb képet nyertük. Ez az alaki mozzanat teszi számunkra le-

hetıvé azt is, hogy az elénk kerülı, látszólag külön-külön felfogott dol-

gokban megpillantsuk azt az azonos tartalmat, mely egy halmazzá teszi 

                                                 
14 Uo. 239. o. 
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ıket. Ez a tartalom már most valójában nem is az egyes dolgokban, 

elemekben rejlik, hanem éppen ezek egymáshoz való viszonyában, ab-

ban az elrendezıdésben (és itt nem térbeli, hanem fogalmi-strukturális 

elrendezıdésre kell gondolnunk), melyet az egyes elemek egymáshoz 

képest kialakítanak, s amelyet felfogásunk nem logikai elemzés útján, 

hanem közvetlenül lát meg a jelenségekben. A husserli gondolatrend-

szer késıbb „eidosz”-nak, s a reá irányuló „Wesenschau”-nak — lé-

nyegszemléletnek — nevezett alappillérei nyertek itt, a Philosophie der 

Arithmetik gondolatmenetében tömör kifejtést. Már csak ezért sem ér-

dektelen megemlítenünk, hogy az alaki mozzanat gondolata ez idı tájt a 

kortársakat is foglalkoztatta. Christian Freiherr von Ehrenfels Gestalt-

Qualitätenje 1890-ben jelent meg, s vált egy egész pszichológiai irányzat, 

az alaklélektan alapkövévé; Husserl egy késıbbi nyilatkozata szerint 

mégsem ez az írás inspirálta a Philosophie der Arithmetik vonatkozó rész-

letét, mivelhogy a kérdéses rész már egy évvel von Ehrenfels tanulmá-

nyának megjelenése elıtt készen volt. Sokkal inkább Mach mőve, a 

Beiträge zur Analyse der Empfindungen lehetett az a munka, mely mind 

Husserlnak, mind pedig von Ehrenfelsnek kiindulópontul szolgált. 

 A Philosophie der Arithmetik, mely címlapján az „Elsı kötet” meg-

jelölést viselte, a kortársak körében — az egy Frege kivételével — ked-

vezı fogadtatásra talált, így magyarázatra szorul a tény, hogy a mő 

második kötete, mely — mint azt az elsı kötet elıszavában olvashatjuk 

— „fogalmazványban nagyrészt kész” volt, miért nem jelent meg. A 

Husserl-irodalomban igen elterjedt a nézet, hogy a szerzıt éppen Frege 

bírálata tartotta vissza mőve folytatásának kiadásától. Ezzel az értelme-
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zéssel szállt vitába J. N. Mohanty15, azt állítva, hogy Husserl már jóval 

Frege bírálatának megjelenése (1894) elıtt megtette azokat a lépéseket, 

melyek során a Philosophie der Arithmetik szemléletmódját meghaladta, s 

egyidejőleg megkezdte annak az új koncepciónak a kidolgozását, mely 

a Logische Untersuchungenban tárult az olvasóközönség elé. Ez a magya-

rázat mindenesetre jól összeegyeztethetı azzal, ami Husserl késıbbi 

tanítványa, W. R. Boyce Gibson freiburgi naplójában olvasható, misze-

rint „a ’Philosophie der Arithmetik’ publikálása után Husserlnél hosszú 

depressziós idıszak következett, 4 vagy 5 év: a Logische Untersuchungen 

lappangási évei.”16  

 

 

„LOGIKAI VIZSGÁLÓDÁSOK” 

 

„Mire megjelent, tulajdonképpen már túl is voltam rajta” — mondta 

Husserl a Philosophie der Arithmetikrıl egy késıi visszaemlékezésében.17 

És valóban, a mő kézirata még meg sem érkezett a nyomdába, amikor a 

Göttingische gelehrte Anzeigenban már napvilágot látott az a recenzió, 

melyet Husserl Ernst Schröder híres logikai munkájáról, a Vorlesungen 

über die Algebra der Logikról írt. Ebben a Husserl-írásban mutatta ki J. N. 

                                                 

15 J. N. Mohanty, „Husserl and Frege. A new look at their relationship”. Readings on Edmund 
Husserl’s Logical Investigations, szerk. J. N. Mohanty, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1977. 22–23. 
o. (Eredetileg: Research in Phenomenology V., 1975.)  
16 William R. Boyce Gibson, „From Husserl to Heidegger: Excerpts from a 1928 Freiburg 
Diary” (kiadta Herbert Spiegelberg). The Journal of the British Society for Phenomenology, 1971. 
II./1. 66. o. 
17 Edmund Husserl, „Persönliche Aufzeichnungen” (kiadta: Walter Biemel). Philosophy and 
Phenomenological Research, XVI. 1956. 294. o. – „Ich las viel in der ’Philosophie der 
Arithmetik’. Wie unreif, wie naiv und fast kindlich erschien mir dieses Werk. Nun, nicht 
umsonst  peinigte mich bei der Publikation das Gewissen. Eigentlich war ich darüber schon 
hinaus, als ich es publizierte. Es stammte ja im wesentlichen aus den Jahren 86/87.” 
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Mohanty azokat a kategóriákat (értelem és jelölet), melyek késıbb 

Fregének is segítségére voltak a Philosophie der Arithmetik bírálatakor. 

Schröder munkája, mely mint ismeretes, George Boole matematikai lo-

gikai gondolatainak népszerőbb kifejtése, több ponton is vitára készteti 

Husserlt. A Schröder felvonultatta logikai algebra ugyanis Husserl sze-

rint nem képes levezetni egész sor olyan következményt, melyet más-

különben az értelem szükségszerőnek ítél. Ilyen például a 2 < 3 eviden-

cia, mely ha adott a 2 és a 3, tisztán és világosan elıáll. Az igazi logiká-

nak az ilyen és ehhez hasonló összefüggések megállapítását is lehetıvé 

kell tennie. Így az algebrai logika — jóllehet egész sor deduktív eljárást 

tartalmaz — csak a logika egy részterülete lehet, egy logikai elmélet, és 

semmiképpen sem a logika elmélete és végleges, befejezett formája. 

 Ez utóbbi rangra már csak azért sem tarthat igényt, mert ahelyett, 

hogy a formális következtetés alapjait mutatná meg, csupán egy lehet-

séges technikáját tárja elénk. Csak érzéki jelekrıl beszél, ahelyett, hogy 

magukról a logikai tartalmakról szólna, melyeket a jelek csak képvisel-

nek. A jelek által képviselt tartalmakat azután szintén elnagyoltan keze-

li Schröder: nem különbözteti meg a jelek értelmét a jelöletüktıl, azok-

tól a tárgyaktól, melyekre vonatkozhatnak. Az elkövetett hibáknak és 

pontatlanságoknak végsı alapja természetesen az, hogy a schröderi lo-

gika szimbólumai pusztán terjedelmeket, osztályokat képviselnek — 

azaz, ahogy ma mondanánk, hogy ez a logika extenzionális (Umfangs-

logik). Ezzel szemben a helyesen megalapozott logikának a tartalom 

logikájának kell lennie, azaz a jelentés-összefüggéseken kell alapulnia. 

A „minden ember halandó” kijelentést tehát helytelen lenne úgy értel-

meznem, hogy a haladók osztályába tartozó lényeknek részét képezik 

az emberek osztályába tartozó lények; ehelyett inkább úgy volna helyes 

mondanunk, hogy az „ember” fogalmát alkotó állítmányok körébe tar-
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tozik a „halandó” állítmány is, a „kétlábú”, „gondolkodó”, „tollatlan” 

stb. állítmányok mellett. Nem nehéz belátni, hogy az így felépülı tar-

talmi logikában (Inhaltslogik) érvényesek lesznek mindazok a jelszabá-

lyok, melyeket Schröder alkalmaz, csak éppen fogalmak jelentéstartal-

mainak — némely — összefüggéseit fejezik ki, s nem osztályokra vo-

natkoznak18. Csakhogy az így nyert összefüggések mind feltételes össze-

függések. Ha azt mondom, hogy „minden ember halandó”, akkor ezzel 

még sem azt nem mondtam, hogy létezik ember, sem azt, hogy létezik 

halandó, mindössze annyit, hogy ha ezek léteznek, akkor közöttük a 

már említett összefüggés áll fenn. És ezen a ponton Husserl már tulaj-

donképpen meg is haladta saját pszichologizmusát — legalábbis ami a 

logikai törvények aktuális, konkrétan létszerő megalapozottságát illeti, 

s egyúttal lerakta egy platonizáló logika elvi alapjait is. Ezeknek az ala-

poknak a továbbépítéséhez kapott azután ösztönzést abból a recenzió-

ból, melyet Frege a Philosophie der Arithmetikrıl írt.19 

 Frege mindenekelıtt a mő alapgondolatát vitatja, az aritmetika 

alapfogalmainak pszichológiai magalapozását. Szerinte a szám éppen 

úgy nem pszichológiai kategória, mint ahogyan az Északi-tenger sem 

az. Kialakulásának magyarázatát ennélfogva éppúgy lehetetlen pszi-

                                                 
18

 1982-es könyvében (Husserl and Frege, Bloomington: Indiana University Press, 1982) Mohanty 

felhívja a figyelmet rá, hogy Frege az Umfangslogik–Inhaltslogik megkülönböztetés tekintetében an-

nak ellenére sem csatlakozik a tartalmi logika elsıbbségét hirdetık táborához, hogy neki magának 

jelentıs szerepe van a kétféle logikai megközelítés viszonyának meghatározásában, amennyiben Frege 

óta tudjuk, hogy az osztályok esetében nem az elemek számítanak a meghatározó mozzanatnak, hanem 

az a tulajdonság, mely az elemeket a szóban forgó osztály tagjaivá teszi. Azonban ennek a felismerés-

nek nem vonja le a radikális következményeit, mint azt Husserl és a tartalmi logika más hívei teszik. 

Frege mérsékeltebb álláspontja nem kíván önálló vizsgálódási területet bevezetni a jelentések és egy-

máshoz képest megállapítható viszonyaik számára, ehelyett inkább azon az állásponton marad, hogy a 

fogalmak jelentésbeli viszonyai végsı soron csak kifejezik a dolgok között fennálló viszonyokat, mint-

egy azokon alapulnak. Frege egyebek között azért maradt meg a terjedelmi logika határain belül, mi-

vel, mint Mohanty írja,  úgy vélte, „a logikának nem csupán a gondolatok konzisztenciájával, hanem 

igazságértékükkel van dolga.” (i. m. 10. o.)  
19 Frege recenziója megjelent a Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik CIII. 1894. 
évfolyamában, 313–332. o. 
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chológiai kategóriák segítségével megadni, mint ahogy nem lehet ezt a 

tengerek keletkezésének tudományos magyarázatakor sem megtenni. 

Husserl ott követi el a hibát, amikor nem tesz különbséget a képzet és 

aközött, amirıl a képzetet alkottuk. Márpedig a Hold és a róla alkotott 

képzet között tetemes különbség van, s legalább ekkora a különbség a 

szám és a számképzet között is. Az aritmetika alapja pedig maga a 

szám, mely teljesen független attól, hogyan alkottam képzetet róla. S 

ezzel a szám pszichológiai magyarázatának a létjogosultsága meg is 

szőnt. Ezek után Frege ismét elıáll régi javaslatával: vonatkozzék a 

számállítás fogalomra. Ez a megoldás mindenesetre lényegesen jobb, 

mint amit Husserl javasol. Mert ugyan ki kérdezett már olyat életében, 

hogy „London és Birmingham és Edinburgh, az mennyi?” S ki hallott  

már olyan állítást, hogy „London és Birmingham és Edinburgh, az há-

rom”? Ehelyett inkább ilyeneket kérdezünk: „Hány holdja van a Mars-

nak?”. És a válasz: „Két holdja van”, „Két Mars-hold van”, „Mars-hold 

— kettı van”, azaz a Mars-hold fogalmáról állítjuk az illetı számot, s 

így valóban értelmes számállítást kapunk. Ez esetben a szám nem tulaj-

donsága a Mars-holdnak, mint Husserl értelmezte (s Frege-t bírálva 

megmutatta, hogy ekkor mind a két Mars-holdnak külön-külön is ren-

delkeznie kellene a „kettı” tulajdonsággal), hanem a fogalom jegye, me-

lyet a számállítás állítmánya fejt ki. Husserl máskülönben már ott elkö-

vette a hibát, folytatja Frege, ahol azt fejtegeti, hogy a halmazképzési 

tevékenység — midın ti. a dolgokat képzeletben egymás mellé állítom 

— megelızi az elemek kapcsolatának meglátását, azaz a számlálást. Ez 

képtelenség, hiszen összetartozó elemeket az ıket összefőzı kapcsolat 

nélkül nem tudok elgondolni. 

 Vitathatatlan, hogy Frege megjegyzései a husserli koncepció alap-

jait érintik, éppen azokat az alapokat, melyeket maga Husserl is meg-
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próbált újraértelmezni — mint arról nemcsak a Schröder-recenzió, de a 

Voigttal folytatott több éves vitája20 is tanúskodik. Vagyis Frege bírála-

tát és Husserl saját következtetés-elméletének belsı átformálódását 

együtt tekinthetjük azoknak a változásoknak az okául, melyek — mint 

arra Farber rámutat —, Husserlt elvezették a Logische Untersuchungen 

korszakformáló gondolataihoz. 

 Látható, hogy Husserl antipszichologista fordulata nem 

egycsapásra következik be. Olyannyira nem, hogy 1896-ig Husserl 

számára még egyáltalán nem világos, hogy a logikai vizsgálódás to-

vábbviteléhez a pszichologizmust teljes egészében el kell vetnie. Ami-

kor azonban errıl végleg megbizonyosodik, a pszichologizmusnak 

olyan gyökerekig menı, teljes cáfolatát adja, hogy az nemcsak saját 

gondolkodói fejlıdésében, de korának gondolattörténetében is alapvetı 

fordulatot hoz: a pszichologista irány végleges vereségét. Ezzel a kriti-

kával veszi kezdetét a Logische Untersuchungen tényleges létrejöttének 

több éves folyamata. 

 Átfogóbban tekintve azonban már az 1890–1986 közötti logikai 

írások is ide tartoznak, annál is inkább, mivel egész oldalak, gondolat-

sorok kerülnek át ezekbıl a Logische Untersuchungenba, formailag mi-

nimális, ám lényegüket illetıen alapvetı változtatásokkal.  

                                                 
20 A. Voigt „Was ist Logik?” címmel jelentetett meg cikket Richard Avenarius folyóirata, a 
Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie XVI. (1892.) évfolyamában (289–332. o.), ahol 
Schröder védelmére kelt, s vitatta Husserl álláspontját. E cikket Husserl válaszcikke követte 
„A. Voigt’s ’elementare Logic’ und meine Darlegungen zur Logik des logischedn Calcüls” 
címen ugyanazon folyóirat XVII. (1893.) évfolyamában (111–120. o.), majd még további vita-
iratok következtek: A. Voigt, „Zum Calcül der Inhaltslogik, Erwiderung auf Herrn Husserl’s 
Artikel” (uo. 504–507. o.), majd Husserl, „Antwort auf die vorstehende ’Erwiderung’ des 
Herrn Voigt” (uo. 508–511. o.). A vita a folyóirat XVIII. évfolyamában folytatódott Voigt 
„Berichtigung” címő válaszcikkével (135.o.), s ugyanakkor zárult is le R. Avenarius kiadói 
vitazárásával: „Erklärung des Herausgebers” (Uo. 135–136. o.). —Ezzel kapcsolatban utalunk 
Marvin Farber, The Foundation of Phenomenology: Edmunk Husserl and the Quest for a Rigorous 
Science of Philosophy c. könyvének (id. kiad.) 80. skk. lapjára. 
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 1928-ban az idıs Husserl, talán kis nosztalgiával, ekképpen em-

lékezett vissza a Logische Untersuchungen születésére: „Eljött a pillanat, 

hogy mikor a katedráról a kortársainktól átvett eszméket fejtegettem, az 

az érzésem támadt, hogy semmi mondanivalóm sincs, hogy üres kéz-

zel, üres lélekkel lépek hallgatóim elé. És akkor elhatároztam, hogy 

minden fennálló ismeretelméletet saját magam és hallgatóim elıtt olyan 

könyörtelen és szigorú bírálatnak vetek alá, mely azután sokak felhábo-

rodását váltotta ki. Másrészt meg éppen ott kezdtem keresni az igazsá-

got, ahol addig senki, mivelhogy senki sem feltételezte, hogy ott is le-

hetne. Így keletkezett Logische Untersuchungenom.”21 A mő jelentıségét 

aligha becsülhetjük túl, különbözı köteteinek különbözı átdolgozott 

kiadásai nemcsak szerzıjük fejlıdésébe, de egyúttal húsz év filozófia-

történetébe engednek betekintést. „A világ számára még mindig a 

Logische Untersuchungen szerzıje vagyok” — panaszolta élete végén 

Husserl egy Farberhez írt levelében.22 

 A pszichologizmus híres kritikája, mellyel a mő kezdıdik, a ko-

rabeli logikai gondolkodás fı vitakérdéseibıl indul ki. Abból ugyanis, 

hogy a logika elméleti avagy gyakorlati tudomány-e, hogy más tudo-

mányoktól független-e vagy sem, hogy csak az ismert puszta formájá-

val foglalkozik, vagy esetleg tekintettel kell hogy legyen annak anyagá-

ra is, és hogy jellegében a priori levezetı, vagy empirikus-induktív tu-

domány-e. E kérdésekre válaszolandó, Husserl a következı példából 

indul ki: A mővész, midın anyagát megmunkálja, évezredes fogásokat 

követ, s hozza létre a mőalkotást — például a szobrot a szobrász — tö-

kéletesen és hibátlanul még akkor is, ha mindazoknak az alapvetıbb 

                                                 
21 Kark Schuhmann, Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls. Den Haag: 
Martinus Nijhoff, 1977. 331. o. 
22 Idézi a címzett, M. Farber, i. m. 100. o. 
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összefüggéseknek nincs is tudatában, melyek tevékenysége során érvé-

nyesültek. Ha a logikát is fogások tanának tekintjük, melyek alkalmazá-

sa során a tudós kiépíti tudományos elméleteit, úgy a logika tudomány-

tan (Wissenschaftslehre) lesz, mesterségtan (Kunstlehre): jellegénél fog-

va normatív diszciplína. Vagyis azoknak az eszközöknek, eljárásoknak a 

tárháza, melyekkel valamely cél a legkönnyebben elérhetı; azt mondja 

meg, mit kell tennünk célunk elérésére. A szempont tehát, ahonnan 

nézve rangsorolhatjuk eszközeinket, maga az elérendı cél lesz. Ha azt a 

normatív ítéletet mondjuk, hogy „A legyen B”, akkor ezt tényítéletként 

is felírhatjuk a „Csak az az A , mely egyúttal B is, rendelkezik a C tulaj-

donsággal” alakban, ahol C a normát jelenti. Eszerint a norma és a kö-

zött, amire a norma vonatkozik, ugyanolyan kapcsolat áll fenn, mint a 

feltétel és a feltételezett dolog között. A logika törvényeit jelentı nor-

matív ítéletek (elıírások) tehát elméleti tételeknek egy tisztán és világo-

san átlátható rendszerébıl származtathatók. Ezek a tételek alkotják az 

ún. „tiszta logikát”.  E tételekbıl azután könnyen elıállíthatók a logikai 

szabályok, valahogy így: a „Csak az evidensen belátható ítéletek való-

ban ismeretek” ítéletbıl azt a normatív ítéletet vezethetjük le, hogy „Az 

ítéleteknek evidensen beláthatóknak kell lenniük”. 

 A pszichologista logika mármost — mint Wolfgang Stegmüller 

tömören összegezi — a következıképpen érvel: „legyen a logika a helyes 

gondolkodás mesterségének tana, a logikai törvények legyenek gondolkodá-

sunk empirikus-pszichológiai elemzés által megállapított valóságos tör-

vényei, az legyen a helyes, ami ezeknek a gondolkodástörvényeknek megfelel; 

ha ez utóbbiak más természetőek lennének — és elvileg lehetnének 

olyanok —, akkor az igazság fogalma is teljesen más volna.”23  

                                                 
23 Wolfgang Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Eine kritische Einführung. 
3., lényegesen bıvített kiad., Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1965. 49–50. o. 
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 A pszichologizmus elfogadása azonban súlyos következmények-

kel jár — állítja Husserl. A pszichológia mint ténytudomány a gondol-

kodást valami külsıként elemzi, tények összegyőjtésén alapuló induk-

tív sejtések formájában fogalmazza meg legalapvetıbb törvényeit. Az 

általa megállapítható törvények csak közelítı érvényességére tarthat-

nak igényt. Ezzel szemben a logikatörvényei, mint amilyen például az 

ellentmondásmentesség elve vagy a szillogizmus-szabályok, a valóság-

ban nem sejtések, hanem szükségszerő, közvetlenül belátható evidenci-

ák. Ezt a jellegüket semmilyen pszichologisztikus logika sem tudja biz-

tosítani. A pszichologizmus, érvel tovább Husserl, egyszersmind szkep-

tikus relativizmus is: márpedig a szkepticizmus vádja a legsúlyosabb, 

amit egy elmélet ellen fel lehet hozni. Az ilyen elmélet azt is kétségbe 

vonja, amit saját érvényessége érdekében fel kell tételeznie.  

 A pszichologizmus szkepticizmusa, mondja tehát Husserl, a rela-

tivizmus formáját ölti. Lényegében Protagórász homomensura-tételét 

újítja fel, mikor úgy véli: az igazság annyiféle lehet, ahányan csak ítél-

nek felıle. Miközben tehát megadja a gondolkodás törvényeit — mert a 

pszichologista logika, mint minden más logika, végül kénytelen ezt 

megtenni —, megengedi annak lehetıségét, hogy létezzék másfajta 

gondolkodás is, mint aminek a törvényeit leírta; olyan gondolkodás, 

melyben hamis ugyanaz az ítélettartalom, mely a másikban igaz volt. 

Az „isten létezik” ítélet és az „isten nem létezik” ítélet tehát egyidejőleg 

igaznak bizonyulhat e pszichologista logikában, feltéve, hogy két, kü-

lönbözı gondolkodású egyedet vagy fajt vetettek empirikus vizsgálat 

alá. Azt állítani azonban — érvel Husserl —, hogy csak igaznak-vélés 

van, maga az igazság ezzel szemben nincs, önmagát aláásó elgondolás, 

lévén, hogy azt állítja: „azaz igazság, hogy nincs igazság”. Hogy ebbıl a 

szkeptikus relativizmusból kikerülhessünk, mindenekelıtt meg kell 
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különböztetnünk magát az igazságot annak kimondásától. E bolzanói 

megkülönböztetés értelmében — Husserl mővére, mint tudjuk, jelentı-

sen hatottak a 19. századi prágai matematikus és logikus, Bernard 

Bolzano logikai nézetei — a 8+6 = 14 igazsága merıben független attól, 

hogy kimondom-e állításként vagy sem. 

 A pszichologizmus álláspontjának cáfolását Husserl azon elıíté-

letek feltárásával folytatja és fejezi be, melyek úgymond minden 

pszichologista elméletben kimondatlanul bár, de benne rejlenek. Az 

elsı ilyen elıítélet: az értelmi funkciókra — mint lelki jelenségek meg-

határozott körére — vonatkozó szabályozó elıírásokat, magától értetı-

dıen, pszichológiailag kell megalapozni. Ezzel szemben áll az, amit 

Husserl már korábban megmutatott, hogy tudniillik a logikai törvények 

nem foghatók fel puszta elıírásként, mármint olyan elıírásként, mely 

egy kijelentés tartalmára vonatkoznék. A logikai törvények, Husserl 

meggyızıdése szerint, merıben mások, mint azok az elıírások, ame-

lyek ezeknek a törvényeknek a kimondására vonatkoznak. A logika va-

lamely tudomány valóságos tartalmából kiindulva az igazság általános 

lényegéhez tartozó összefüggéseket, magánvaló tételeket kutat, ezért a 

logikai törvények nem vonatkozhatnak valóságos, idıbelileg lejátszódó 

gondolkodási folyamatokra, hanem csak és kizárólag idıtlen, ideális 

tartalmakra, általános lényegösszefüggésekre. 

 Egy második elıítélet — az elsıt megalapozandó — azt állítja, 

hogy a logika tárgyát szemmel láthatóan lelki tevékenységek — úgy-

mint képzetalkotás, ítélés, következtetés stb. — képezik. Ezen az alapon 

— veti ellen Husserl alig hat évvel a Philosophie der Arithmetik után — a 

matematika tárgyát is lelki jelenségek alkotnák, s ez nyilvánvaló képte-

lenség. Hogy miért? Mert a pszichológia tudománya kizárólag térben és 

idıben lejátszódó folyamatokkal, konkrét egyedi jelenségekkel foglal-
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kozik, ezzel szemben a matematika — akárcsak a logika — ideális egy-

ségekkel és törvényszerőségekkel, melyek akkor is fennállnak és érvé-

nyesek, ha egyetlen lelki aktusban sem öltenek testet; a 8+6 = 14 akkor 

is igaz, ha többé senki sem gondol rá. Ugyanez a helyzet a logikával is. 

Benne az ítélés, következtetés stb. — ideális tartalmi egységek, és nem 

lelki aktusok. 

 „Egy harmadik elıítélet” — írja Husserl — „a következı tételek-

ben foglalható össze: minden igazság az ítélésben van. Ítéletet viszont 

csak evidenciájának esetén ismerünk el igaznak. E szó mondhatni sajátos 

és kinek-kinek saját belsı tapasztalásából jól ismert lelki jelleget, saját-

ságos érzést jelöl, mely érzés szavatolja annak az ítéletnek igazságát, 

melyhez hozzájárul.”24 Eszerint a logikának az evidenciaérzés lélekta-

nának kellene lennie. Ez az elgondolás azonban tarthatatlan — véli 

Husserl — mivel az evidencia érzése csak igaz ítélethez járul. Két 

kontradiktorikus ítéletnek tehát csak az egyikéhez; más szóval az ítélet-

nek igaz vagy hamis volta megelızi azt az aktust, amelynek során ezt 

belátjuk róla, azaz az evidencia nem más, mint az az érzés, amelynek 

segítségével valamely ítélet igazságát belsıvé tesszük. Az igazság maga 

pedig az az elvont eszme, mely az evidens ítéletekben aktuálissá válik. 

Az evidens ítéletben egyszerre van jelen: az ítélés; amirıl ítélünk; s a 

tudat, hogy a kettı összhangban áll. 

 A pszichologizmusnak ez a husserli kritikája, melynek alapja egy 

1896-ban tartott egyetemi elıadássorozat volt, s melyet végleges formá-

jában feltehetıleg 1897 márciusában vetett papírra a szerzı, a mő to-

vábbi kidolgozása szempontjából döntınek bizonyult. Arra késztette 

ugyanis Husserlt, hogy a kritika megalapozása céljából feltárja azokat a 

                                                 
24 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen I. Prolegomena zur reinen Logik, Halle a. S.: Max 
Niemeyer Verlag, 1900. 180. o. 
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pozitív elméleti alapokat, melyek a bírálatban, jóllehet kimondatlanul, 

de benne foglaltattak, s melyek így maguk is a logika alapproblémáinak 

egy lehetséges megoldását jelentik. 1897 ıszétıl 1901 elejéig Husserlt 

szinte kizárólag ez a feladat köti le: a kézirattöredékek nagy száma ta-

núskodik róla, hogy újraolvasta és átgondolta a legújabb filozófia és 

logika fı képviselıit, s eközben kikristályosodtak elıtte az új logikai 

elmélet, a tiszta logika alappillérei — lényegében még az 1898-as esz-

tendı elsı felében. 

 Valójában mi az, ami a tudományt tudománnyá teszi? — kérdezi 

Husserl. Mert, hogy nem valamiféle pszichológiai vagy egyáltalában 

valami reális összefüggés, melyben a gondolkodási aktusok rendezıdnek, 

az egyértelmő. A tudományt tudománnyá sokkal inkább egyfajta objek-

tív és ideális összefüggés alakítja, mely a gondolkodási folyamatnak egy-

séges tárgyi vonatkozást, s ennyiben ideális érvényességet biztosít. Az 

objektivitás e megfogalmazásban egyaránt illeti dolgok és igazságok ösz-

szefüggéseit. „Az egyik és a másik priori együtt adott, egymástól elvá-

laszthatatlan. Semmi sincs anélkül, hogy így vagy úgy meghatározott 

ne volna; és hogy van, s így vagy úgy meghatározott, éppen ez a ma-

gánvaló igazság, mely a magánvaló lét szükségszerő korrelátumát képe-

zi.”25 Ismeretrıl mármost ebben az esetben akkor beszélhetünk, ha a 

tényállás, a tárgyiság, magánvaló igazságok a priori összefüggései for-

májában adott a számunkra. „Az ismeretösszefüggéseknek ideálisan 

igazságok összefüggései felelnek meg.”26 

Lényegében a tudományok is ilyen igazságösszefüggésekbıl épül fel. 

Ezek az összefüggések elválaszthatatlanul összekapcsoltak az illetı tu-

dományterülethez tartozó tárgyiságok összefüggéseivel. A tudományos 

                                                 
25 Uo. 228–229. o. 
26 Uo. 230. o. 
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ismeret specifikumát persze az adja, hogy a számára adott tárgyiság 

alapvetı, szükségszerő összefüggéseit kívánja kifejezni. Ebbıl a szem-

pontból egy tudományos elmélet egységét azok az alapelvek biztosítják, 

melyek az adott tudományterületen általánosan érvényes igazságok. 

Csakhogy így a tudományok sajátos hierarchikus egymásra épülést 

mutatnak aszerint, hogy alapfogalmaikat — melyeknek kifejtı tárgya-

lása saját feladatuk nem lehet — mely más tudományokból merítik. 

Eszerint három fı típusuk különül el: az absztrakt (elméleti), a konkrét 

és normatív tudományoké. Ami a konkrét és absztrakt tudományok 

viszonyát illeti, nyilvánvaló, hogy az elıbbit az utóbbi alapozza meg; a 

normatív és az absztrakt tudományokról pedig ugyanezt Husserl már a 

pszichologizmus kritikájánál megmutatta. Miután ekképpen minden 

tudományt az absztrakt, az elméleti tudományokra vezettünk vissza, 

most már csak azt kell megmutatnunk, mi biztosítja egy ilyen tudo-

mány mint elmélet egységét, tudomány voltát, azaz mik „általában a 

tudomány lehetıségének a feltételei”.27 S Husserl — mint az várható — e 

kérdés megválaszolásakor sem lesz hőtlen korábbi önmagához, mikor a 

tiszta logika lényegi alaptörvényeiként bizonyos magasabb rendő el-

sıdleges fogalmakat — fogalmak fogalmait — és némely ezeket össze-

kapcsoló „elemi formákat” (nyelvtani alapformákat) jelöl meg. Olyan fo-

galmakat és formákat, melyek — jóllehet a gondolkodás minden lehet-

séges anyagától, meghatározott tárgyiságformájától megtisztítottak — 

alkalmasak ezek bármelyikének rendezésére, sıt mi több, ezek a 

tárgyiságformák csak és kizárólag ezekbe az elemi formákba és alapfo-

galmakba rendezıdve lehetnek adottak egy tetszıleges tudományos 

elmélet számára. 

                                                 
27 Uo. 237. o. 



33 

 

 Az elsı kötet teljes kéziratos anyaga 1899-re elkészült, s Husserl 

már a második kötet logikai részlettanulmányain dolgozott, miközben a 

lényegében kész kötet, mely a Prolegomena zur reinen Logik címet viselte, 

kiadatlanul hevert a szerzı asztalán. Husserl ugyanis még tovább akar-

ta finomítani a megfogalmazásokat, fontolgatta a kész mő átdolgozásá-

nak tervét, s az írás még jó ideig kiadatlanul is marad, ha Carl Stumpf a 

kéziratot egy óvatlan pillanatban el nem emeli Husserl asztaláról, s el 

nem viszi a Veit és Társa kiadóhoz, mely aztán, mint ismeretes, a má-

sodik kötet megjelentetésével kapcsolatos bizonyos kiadói nehézségek 

miatt kénytelen volt a mő kiadását átengedni a Max Niemeyer 

Verlagnak. Max Niemeyer az elsı kötetet 1900 júliusára megjelentette, s 

vállalta a második kötet kiadását is. Az elsı kötet megjelenése nagy, 

szinte egyedülálló feltőnést keltett filozófiai körökben. A pszichologiz-

mus, melynek a megjelent mő minden eddiginél radikálisabb bírálatát 

nyújtotta, még túl széles körő elterjedtségnek örvendett ahhoz, hogy a 

Prolegomena ne idézzen elı földrengésszerő megrázkódtatást az európai 

filozófia birodalmának e terjedelmes tartományában. Ehhez képest a 

második kötet megjelenése egy évvel késıbb lényegesen kisebb vissz-

hangra talált, s alapot nyújtott a szerzınek arra a késıbb sokat ismétel-

getett panaszra, hogy elméletének bírálói csak a mő elsı kötetét olvas-

ták, a második kötet pedig, melyben Husserl a tiszta logika törvényei-

hez vezetı szubjektív folyamatot elemzi, elkerülte figyelmüket. Husserl 

e megjegyzése természetesen nem vonatkozik azokra a kritikai meg-

nyilvánulásokra, melyek közvetlenül megjelenése után irányultak a 

Prolegomenára. A neokantiánus Paul Natorp például „Zur Frage der 

logischen Methode” címő vitacikkében28 a tiszta logikai feladatáról azt 

                                                 
28 Paul Natorp, „Zur Frage der logischen Methode”. Kant-Studien VI. Berlin: 1901. 270–283. o. 
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igyekezett kimutatni, hogy az végsı soron azonos a kanti ismeretkritika 

kitőzött feladatával. Azt állította továbbá, hogy Husserl a szkepticiz-

must túlságosan is könnyedén utasítja el, mikor önellentmondónak mu-

tatja be. Olyan ember szemszögébıl ítél, aki már elızetesen birtokában 

van az érvényes logikai törvényeknek, miközben a szkeptikus pontosan 

azt mondja, hogy ı is ezeket szeretné belátni, csak éppen ez lehetetlen-

nek tőnik számára. Végeredményben Natorp arra a következtetésre jut, 

hogy Husserl, ha túl tud jutni mővének bizonyos ellentmondásain (pl. 

az idıtlen és idıbeli struktúrák kapcsolatának megoldatlanságán stb.), 

akkor maga is kantiánus irányban fog tovább haladni. Mint a maga he-

lyén majd látni fogjuk, Natorp e jóslata lényegében helyesnek bizo-

nyult.  

 Igen tipikus az a mód, ahogyan a magyar Palágyi Menyhért ér-

telmezte Husserl Prolegomenáját. Palágyi írása, a Der Streit der 

Psychologisten und Formalisten in der modernen Logik29 szerint Husserl a 

logikát teljesen függetlenné akarja tenni a pszichológiától, s ezzel egy-

idejőleg a matematika alá akarja besorolni. Husserl joggal tiltakozott: ı 

csak a logika objektív tartalmát akarta megmenteni a pszichologizmus 

ismeretelméleti következményeitıl, s távol áll tıle, hogy a pszichológiai 

módszertani jelentıségét vitassa a logikus gondolkodás különbözı 

módját illetıen. Már csak azért sem állt ez szándékában, mivel saját 

tiszta logikai koncepciójának is a leíró pszichológiai elemzés képezi az 

alapját.30 Ez a késıbb fenomenológiainak nevezett módszer és néhány 

más alapvetı kategória körvonalazódik a Logische Untersuchungen má-

sodik kötetének hat vizsgálódásában. Olyanok, mint például a „jelen-
                                                 
29 Melchior Palágyi, Der Streit der Psychologisten und Formalisten in der modernen Logik, Leipzig: 
1902. 
30 Husserl recenziója Palágyi könyvérıl megjelent a Zeitschrift für Psychologie und Physiologie 
der Sinnesorgane XXXI. (1903.) évfolyamában, 287–294. o. 
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tés”, az „általános” és az „intencionalitás” kategóriája, melyek az elsı, a 

második és az ötödik vizsgálódás fı tárgyát képezik. 

 A jelentés problémáját Husserl lényegében aszerint tárgyalja és 

oldja meg, ahogyan azt már a Philosophie der Arithmetik után írt mővei-

vel és Frege recenziójával kapcsolatban bemutattuk. Egy kifejezés jelen-

tésében tehát meg kell különböztetnünk egymástól a jel értelmét és a 

tárgyat, amire utal. Ilyen módon érthetı meg az, hogy a „Napóleon”, 

„az austerlitzi gyızı” és a „waterlooi csatavesztı” kifejezések jelentése 

különbözı, noha az objektum, amit megneveznek, azonos. Ehhez ha-

sonlóan az önellentmondó fogalmaknak (négyszög alakú kör), fiktív 

neveknek (kentaur) és álszavaknak (abrakadabra) is ez a megkülönböz-

tetés biztosítja a jelentés lehetıségét, jóllehet nem létezik olyan objek-

tum, amire vonatkoznának. A jelentésrıl szóló vizsgálódást a mőben az 

általános problémájának részletes elemzése követi, melynek során Hus-

serl az újkori filozófia absztrakció-elméleteit vizsgálja meg kritikailag. 

„Más felfogások tévedéseinek kritikai megmutatása alkalmat fog adni 

nekünk arra, hogy saját felfogásunkat kiegészítés gyanánt kifejtsük” — 

írja Husserl.31 

 Legelsınek John Locke ide vonatkozó elméletét tárgyalja. Locke-

nak az érzékszervi tapasztalatok fogalmából indító — szenzualisztikus 

— filozófiája szerint csak egyedi dolgok léteznek. Ha tehát mégsem 

csak tulajdonnevekkel rendelkezünk, s ez nyilvánvaló, hanem olyan 

értelmes, világos jelentéső általános nevekkel is, mint „ember”, „há-

romszög” stb., akkor e tény magyarázatra szorul, vagyis meg kell mon-

danunk, mire is vonatkoznak e nevek tulajdonképpen. Szavaink — fog-

lalja össze Locke-ot Husserl — természetesen csak egyedi dolgokra, 

                                                 
31 Edmunk Husserl, Logische Untersuchungen II. Halle a. S.: Max Niemeyer Verlag, 1901. 119. 
o. 
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vagy egyedi dolgok — ugyancsak egyedi — részeire, mozzanataira vo-

natkozhatnak. Ez a meghatározás már magában hordja az absztrakció 

lehetıségét, ha tehát például egy pöttyös labdát tekintek, akkor nem-

csak azt mondhatom róla, hogy labda, hanem azt is, gömb alakú, fehér, 

piros stb. Ezeket az elvont — jóllehet egyedi — meghatározásokat az-

után módomban áll egymással úgy is összekapcsolni, hogy az így nyert 

fogalom — például a labda általános fogalma — egyszerre jelentse a 

pöttyös és nem pöttyös, a fehér és a nem fehér, a bır- és a gumilabdát, 

anélkül azonban, hogy külön-külön akármelyiket is elénk állítaná ezek 

közül. Ugyanez a helyzet a háromszög fogalmával. Ha kimondom a 

szót, nem hegyes- vagy tompaszögő, mégcsak nem is derékszögő há-

romszögre gondolok, hanem egyikre sem, s mindegyikre egyszerre. 

Husserl szerint e locke-i elgondolásnak ott a fı hibája, hogy nem tudok 

háromszöget úgy elképzelni, hogy az se hegyes-, se tompa-, sem pedig 

derékszögő ne legyen; háromszög-képzetem bizonyosan vagy derék-

szögő vagy tompaszögő vagy hegyesszögő háromszög képzete lesz. 

 Hasonlóan problematikus, mint Husserl írja, John Stuart Mill 

absztrakcióelmélete is. Ezen elképzelés szerint az általános tárgyak ke-

letkezését a tárgy bizonyos jegyeit eredeti összefüggésükbıl kiemelı 

figyelem teszi lehetıvé; „megvan az erınk, hogy figyelmünket megál-

lítsuk rajtuk, hogy eltekintsünk a többi jegytıl, melyekkel ezeket együtt 

gondoljuk” — írja Mill.32 Az így kiemelt jegyet azután asszociációval 

egy szójelhez kapcsoljuk, s ez az asszociáció ad a szójelnek egységes 

általános jelentést. — Ez az elképzelés — Husserl szerint — abban hibá-

zik, hogy úgy veszi: amit nem tekintek az nincs; továbbá, hogy amit 

                                                 
32 John Stuart Mill, An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy and of the Principal 
Philosophical Questions Discussed in His Writing, London: Longmans, Green, and Co., 1865. 
(Második kiadás.) 321. o. 
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végül is tekintek, azaz amit figyelem segítségével a megfigyelt tárgyból 

kiemelek, attól, hogy más egyedi jegyeket nem veszek figyelembe, hiá-

ba állítja Mill az ellenkezıjét, még megmarad egyedinek, s nem válik 

csöppet sem általánossá. Például, ha nyáron a réten egy főszálra mutat-

va minden mástól eltekintve azt mondom csak, hogy „zöld”, ezzel még 

nem jutottam a zöld általános, azaz fajlagos fogalmához, csak az adott 

főszál merıben egyedi jegyét neveztem meg, melyet azután jogtalanul 

terjeszthetnék csak ki a réten látható többi főszálra. 

 Husserl megítélése szerint nem áll jobban Berkeley sem. Elmélete 

ugyanis, miszerint az általánosság az egyedinek a vele azonos típusú 

egységek összességére való vonatkozásban áll, nem oldja meg a prob-

lémát. Az a megállapítás, hogy az „ember” fogalom a terjedelmébe tar-

tozó összes dolgot („minden ember”) képviseli, még nem magyarázza 

meg e fogalom általánosságát, mivel szükségessé teszi olyan további 

lelki aktus felvételét, mellyel az „ember”-bıl „minden ember”-t nyerhe-

tünk. 

 A sort Hume zárja. Szerinte az általánoshoz nem is absztrakcióval 

jutunk, hanem úgy, hogy mikor valamely dolog képzete belép tuda-

tunkba, a képzet más, hozzá hasonló dolgok képzeteinek körébe lép be, s 

emiatt lehet például egy derékszögő háromszög, melyen alkalmasint a 

Püthagorász-tételt bizonyítjuk, minden más, vele egy hasonlósági cso-

portba tartozó háromszög (azaz derékszögő háromszög) képviselıje, 

általánosa. Hasonlósággal azonban — vitatkozik Husserl — semmi-

képp sem lehet értelmezni azt, hogy két dolog azonos fajhoz tartozik 

(tehát például, hogy derékszögő háromszög). Már csak azért sem, mert 

maga a hasonlóság is csak akkor állhat fenn, ha elıbb az azonosságot ér-

telmezni tudjuk, hiszen hasonlónak lenni annyi, mint hogy a hasonló 

dolgok bizonyos jegyei azonosak, azaz azonos fajhoz tartozók. 



38 

 

 Hogyan értelmezhetık mármost mindezen tanulságok figyelem-

bevételével az általános tárgyak Husserl szerint? Egy bizonyos, nem 

juthatunk el hozzájuk elemzés útján; ellenkezıleg, „felfogunk belátható-

an bizonyos kategorikus igazságokat, melyek ilyen ideális tárgyakra 

vonatkoznak. Legyenek érvényesek ezek az igazságok, úgy mindannak 

léteznie kell, amit ezek objektív érvényessége elıfeltételez. Ha belátom, 

hogy a ’4’ páros szám, hogy a kimondott állítmány ’4’ ideális tárgyhoz 

valóban hozzájárul, úgy e tárgy sem lehet puszta fikció, puszta façon de 

papler, a valóságban semmi.”33 Bizonyos fajlagos egységek tehát, me-

lyek az általános kifejezések jelentését, értelmét (Husserlnél e két kate-

gória közel azonos tartalmú) alkotják, már az egyedi dolgok és a rájuk 

irányuló tapasztalás, következésképpen az ettıl való absztrakció elıtt 

fennállnak. Ha mindezek után mégis megmaradunk az absztrakció kate-

góriája mint olyan lelki aktus mellett, melynek során az általános tár-

gyak keletkeznek, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy az absztrakció 

olyan lelki aktus, melynek során „általános nevek fajlagos egységekre való 

közvetlen vonatkozásukat elnyerik… Így ragadjuk meg a vörös fajlagos 

egységet közvetlenül, ’ıt magát’, valamely vörös [dolog] egyedi szemlé-

letének alapján.”34 Az általános tárgyak ilyen felfogása nem véletlenül 

ébreszt az olvasóban platóni asszociációkat: Husserl Brentanón keresz-

tül szoros szálakkal kapcsolódott Bolzano magánvaló tételek és igazsá-

gok fennállását hirdetı elméletéhez, mely a századforduló körül felerı-

södı osztrák neoplatonista filozófia ısforrása volt. Fı tartalmát tekintve 

ugyanezen — az általánost külön „létezıvé” hiposztazáló — felfogás 

fogalmazódik meg a Logische Untersuchungen általunk itt tárgyalt 1900–

1901-es elsı kiadásában is, a szubjektum, az én központi szerepét még 

                                                 
33 Edmund Husserl Logische Untersuchungen II. Id. Kiad., 124. o. 
34 Uo. 220–221. o. 
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nem valló, jóllehet kifejtését tekintve pszichologisztikus formában. Mint 

J. J. Kockelmans állítja, „Husserlt Brentano indította Bolzano Wissen-

schaftslehrejének tanulmányozására”,35 a mő valódi jelentıségét azon-

ban csak akkor látta át, mikor a 90-es évek elején maga is kifejezetten 

logikai jellegő vizsgálódásokba kezdett, s Lotze logikai és ismeretelmé-

leti nézeteivel, melyek a platóni ideatan felelevenítésének és újraértel-

mezésének tekinthetık, közelebbrıl is megismerkedett. Mindenesetre 

tény, hogy a Logische Untersuschungen elsı kötetének történeti-kritikai 

fejezetei között egyaránt helyet kap Lotze és Bolzano logikai elméleté-

nek értékelése, ahol is az utóbbi különösen figyelemre méltó elismerést 

kap: „a logikai ’elemtan’ dolgában” — írja Husserl — „mindent messze 

maga mögött hagy, amit a világirodalom rendszeres logikai vázlatok-

ban nyújt.”36 Bolzanót egyenesen Leibniz mellé állítja, s úgy véli, hogy a 

prágai matematikus csak azért nem tudta a mathesis universalis prog-

ramját közvetlenül is folytatni, mert a leibnizi hagyaték jó része akkori-

ban még csak kevéssé ismert volt, és mert „hiányzott a ’formális’ ma-

tematika és halmazelmélet mint a megértés kulcsa.”37 — Érdekes, ám 

korántsem véletlen, hogy a különben kiváló Farber — abbéli igyekeze-

tében, hogy a Logische Untersuchungent a késıbbi Husserl fenomenoló-

giai filozófiájának részeként tárgyalhassa — a mővel kapcsolatban 

nemcsak a „platonikus hiposztázist” tagadja, de még „Bolzano ismeret-

elméletét is szerfelett empirikusnak” tartja.38 Ezzel szemben Husserl 

monográfusa, a nem különben kiváló Paul Janssen tárgyilagosan álla-

pítja meg: „A Logische Untersuchungen legfontosabb közvetlen szellem-

                                                 
35 Joseph J. Kockelmans, A First Introduction to Husserl’s Phenomenology. Louvain: Duquesne 
University Press, Editions E. Nauwelaerts, 1967. XIV. o. 
36 Edmunk Husserl Logische Untersuchungen I. Id. kiad., 225. o. 
37 Uo. 226. o. 
38 Marvin Farber, i. m. 207. o. 
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történeti kihatásai mindenesetre nem szubjektív-idealisztikus jellegőek 

voltak.”39 Az ötödik vizsgálódást Husserl a tudatfogalom közelebbi 

elemzésének szenteli. A tudatnak — állítja Husserl — három meghatá-

rozása érdemel különös figyelmet. Az elsı szerint a tudat a szellemi én 

fenomenológiai fennállása mint a lelki élmények egységes szövevénye. 

A második szerint a tudat a saját lelki élmények belsı tapasztalása, a 

harmadik szerint pedig — és ez érdekli Husserlt legfıképpen — a tudat 

„összefoglaló megjelölés mindenféle ’lelki aktusra’ vagy ’intencionális 

élményre’”40. A tudatnak ilyen értelmezésével már Brentanónál talál-

kozhattunk, s jóllehet Husserl az intencionális aktusok fogalmát 

Brentanótól vette át, nála e kategória mégsem tartja meg eredeti 

brentanói értelmét, hanem új megfogalmazást s ezzel egy idıben új ér-

telmezést nyer. Brentano ugyanis — mutatott rá Husserl — bizonyos 

következetlenségeket engedett meg, miközben az intencionalitást defi-

niálta. „Mindenesetre nagyon megfontolandó és gyakran elég félreve-

zetı arról beszélni, hogy az érzékelt, kitalált, megítélt, kívánt tárgyak 

stb… ’belépnek a tudatba’, vagy fordítva, hogy ’a tudat’ (vagy ’az én’) ve-

lük ilyen vagy olyan módon ’viszonyba lép’, hogy ezeket a tudat ilyen 

vagy olyan módon ’felfogja’ stb…, hogy az intencionális élmények ’va-

lamit mint tárgyat magukban tartalmaznak’” — vélte Husserl.41 Az 

intencionalitás ilyen megfogalmazása ugyanis két félreértelmezésre is 

alkalmat ad. Az egyik, hogy a tudat, az én és a felfogott dolog között 

reális kapcsolat áll fenn, illetve reális folyamat játszódik le. A másik 

meg, hogy itt a tudatban fennálló két egyenrangú dologról, az aktusról 

és az aktusban helyet kapó intencionális tárgyról van szó mint két 
                                                 
39 Paul Janssen, Edmund Husserl: Einführung in seine Phänomenologie. Freiburg/München: 
Verlag Karl Alber, 1976. 23. o. 
40 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen II. Id. Kiad., 325. o. 
41 351. o. 
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„egymásba skatulyázott” lelki jelenségrıl. Ha helyesen értelmezzük az 

intencionális élmény fogalmát, akkor úgy fogjuk találni, hogy szá-

munkra itt valójában nincs jelen két külön élmény, a lelki aktusé és a 

tárgyé, hanem csak egy, „melynek lényegi leíró jellege éppen a vonat-

kozó intenció”42. A tárgy létezését az intencionalitás meglétéhez nem 

kell feltételezni, mivel az intencionális élmény minden különösebb ne-

hézség nélkül irányulhat nem létezı (fiktív vagy általános) tárgyakra is. 

Szilasi Vilmos, Husserl leghíresebb magyar tanítványa a következı-

képpen csoportosítja az intencionális tárgyakat: „1. reális objektumok… 

A tárgyi és az objektív fedik egymást; 2. Tárgyiság, mely nem objek-

tum…; 3. Egyáltalán nem létezı tárgyak; és 4. Olyan objektumok, me-

lyek tárgyiságukban engem félrevezetnek, becsapnak.”43 Husserl 

„tárgyra-irányultság” kategóriájának ez a jelentés-gyarapodása mind-

amellett érdekes módon a kategória brentanói használati körének sző-

kítésével jár együtt. Míg ugyanis Brentano számára az intencionalitás a 

lelki jelenségek jegye volt, addig Husserlnál már távolról sem intencio-

nális minden lelki jelenség. Azzal ugyanis, hogy az intencionalitás ka-

tegóriáját magasabb, tudati lelki jelenségekre, az ún. aktusokra alkalmaz-

ta, és a nem tudati jellegő tárgyat kirekesztette, mintegy transzcendálta 

a tudatról szóló elméletbıl, szükségessé vált olyan lelki jelenségek ér-

telmezése, melyek a transzcendenssé vált tárgyra közvetlenül, tudatta-

lanul vonatkoznak. Ezen jelenségek legfontosabbika az érzet. Az érzet-

ben adott számomra például egy papírlap fehérsége. Brentano mármost 

azt mondaná, hogy miközben a fehérségnek tudatában vagyok, lehetet-

len, hogy ne legyek tudatában annak is, hogy ezt a fehérséget érzékelem; 

                                                 
42 Uo. 352. o. 
43 Wilhelm Szilasi, Einführung in die Phänomenologie Edmund Husserls. Tübringen: Max Nie-
meyer Verlag, 1959. 16. o. 
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ezzel pedig az érzetet besorolja az intencionális lelki jelenségek körébe. 

Ezzel szemben Husserl szerint amikor a lap fehérségét érzékelem, ak-

kor itt semmilyen lelki aktus sem irányul az érzékelésre, illetıleg az ér-

zetre, hanem csupán magára a fehér lapra. 

 A Logische Untersuchungen második kötetének megjelenése 1901 

áprilisának végén az elsıénél hővösebb fogadtatásra talált. Talán ez 

volt a fı oka, hogy a kiadó — Max Niemeyer — a vizsgálódások érzé-

keléssel, fantáziával és szemléléssel foglalkozó harmadik kötetének ki-

adását túl kockázatosnak ítélte és nem vállalta. Idıközben a porosz ok-

tatási minisztérium — Husserl 1896 végétıl porosz állampolgár — a 

Hallei Egyetem több éves unszolásának engedve rendkívüli tanári ál-

lást létesített Husserl számára; ha nem is Halléban, de egy nem kevésbe 

híres egyetemi városban, Göttingenben. Ez az állás elıször teremtett 

számára elfogadható egzisztenciát, mivel Halléban évrıl évre, mindig 

csak „kivételesen” meghosszabbított magántanári ösztöndíjból élt. Pe-

dig közben megnısült: még 1886-ban elvette Malvine Steinschneidert, 

akit 1878-ban Lipcsében jegyzett el, és aki hozzá hasonlóan evangélikus 

hitre áttért izraelita volt. Ebbıl a házasságából Husserlnek — még a 

hallei évek alatt — három gyereke (Elisabeth, Gerhart és Wolfgang) 

született. Közülük Wolfgang tehetséges matematikusnak indult (az elsı 

világháborúban fiatalon meghalt), Gerhart pedig késıbb neves jogtudós 

lett.  
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TANÁR GÖTTINGENBEN (1901–1916): 

A TRANSZCENDENTÁLIS FENOMENOLÓGIA SZÜLETÉSE 

 

 

A göttingeni rendkívüli tanári állás elfoglalása a minisztérium támoga-

tása ellenére sem ment akadálytalanul. Az egyetem ugyanis hosszú ide-

ig nem volt hajlandó Husserlt meghívni, s a filozófiai kar Stumpf sze-

mélyes közbenjárása ellenére is szinte végig kitartott az elutasítás mel-

lett. Csak 1901 szeptemberében, tehát az utolsó utáni pillanatban szüle-

tett meg a határozat és azt követıen a kinevezés. Husserl utazott. A téli 

szemeszterben, mely mint rendszerint, ebben az évben is október végén 

kezdıdött, ugyanazokból a témákból tartott elıadásokat és filozófiai 

gyakorlatokat, melyeket már korábban Halléban is tanított: az ismeret-

elméletbıl és logikából, valamint etikából „Az akarat szabadságáról” 

címmel. Az ismeretelméleti gyakorlaton — heti egy alkalommal, hét fıs 

részvétel mellett — Berkeley Principles of Human Knowledge-át vette elı. 

Egyetemi órái mellett megpróbál bekapcsolódni a helyi — igen pezsgı 

— matematikai életbe: elıadást tart a Göttingeni Matematikai Társa-

ságban, matematikai publikáción dolgozik, mindezt a kinevezési okirat 

szellemében, mely nemcsak azt írja neki elı, hogy „a filozófia egész te-

rületét elıadásokban és gyakorlatokban érintse”, hanem azt is, hogy „a 

többi szaktanár oktató tevékenységét minden módon támogassa és ki-

egészítse”. Mégis hiba volna Husserl ismételt matematikához fordulá-

sának okát a kinevezési okmányban keresni. Annál is inkább, mivel a 

nagy múltú Göttingeni Egyetem akkoriban a világ egyik matematikai 

központja, Husserl pedig eredetileg matematikus volt, olyan matemati-

kus, aki ugyan filozófiai vizsgálódásokra adta a fejét, a matematikához 
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azonban, mint ezt az eddigiek során is láthattuk, sohasem lett hőtlen. 

Husserl odaérkezésekor az egyetem vezetı egyénisége David Hilbert 

volt, a matematika világhírő professzora, aki nevét a geometria axioma-

tikus felépítésének elméletével tette híressé. Husserl 1901. november 5-

én meghallgatta a professzor egyik elıadását „Az axiómarendszerek 

lezártságáról”, majd még ugyanebben a hónapban maga is felolvasást 

tartott, a véges halmazokról. Decemberben pedig, mint kézirataiból ki-

tőnik, azt a kérdést boncolgatta, hogy mi módon határozzák meg „az 

axiómák egy halmaz elemeit”. A törekvés, hogy mindazt, amit Halléból 

hozott, összeegyeztesse a helyi kutatási és elméleti irányzatokkal, érde-

kes módon etikai nézeteiben csapódik le elıször, mint 1902 márciusában 

Meinongnak írja: [a húsvéti szünetben] „etikai elıadásom teljes újjá-

formálásán dolgoztam”. Ezzel az újjáalakított — a formális axiomatika 

eszméjére épülı — etikai elıadássorozattal azután elıször a nyári sze-

meszterben lép hallgatósága elé. Ezek az 1901 és 1904 közé esı kísérle-

tek, kezdeményezések, próbálkozások azonban — bármennyire is meg-

van a kapcsolatuk Husserl fejlıdésének korábbi szakaszaival — a filo-

zófus gondolkodói fejlıdésébe nem tudtak szervesen beépülni; elsıdle-

ges céljuk talán nem is ez volt, hanem inkább, hogy a nehezen szerzett 

egzisztenciát megszilárdítsák, azaz általuk Husserl magát mint munka-

társat Göttingenben elfogadtassa. 

 Hogy 1904 tavaszára felhagy ezekkel a próbálkozásokkal, és visz-

szatér oda, ahol a Logische Untersugcungennál abbahagyta, annak alig-

hanem az az oka, hogy a további próbálkozásokat hiábavalónak ítélte, s 

hasznosabbnak látta, ha saját önálló tudományos pályáját építi tovább. 

Az 1904-es nyári szemeszterben azután ismeretelméleti elıadássoroza-

tát minden köntörfalazás nélkül „Az ismeret leíró pszichológiájának fı 

fejezetei” címen hirdeti meg, egyik tanítványának pedig azt írja, hogy 
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„most ismét kezdem magam az ismeret fenomenológiájának gondolat-

körébe beásni”44. Akinek e sorokat írja — Johannes Daubert — még 

1902-ben kerékpáron tette meg az utat Braunschweigıl Göttingenig, 

hogy Husserllal a Logische Untersuchungent megvitathassa: Daubert 

olyan sort indított el — a Husserlhoz mint „a mesterhez” messze föld-

rıl elzarándokoló tanítványok sorát —, mely évtizedek múltán sem 

akart véget érni. A tanítványok között már 1904–1905-ben elıfordul 

amerikai és orosz nemzetiségő, doktorátussal rendelkezı és doktorje-

lölt, egyszerő egyetemi hallgató és egyetemi magántanár egyaránt. 

Egyikük például — az amerikai W. S. Pitkin — a Logische Unter-

suchungen angol fordítására kér és kap engedélyt a mestertıl.  

 A tanítványok — a késıbbi követık — egyre szélesedı körétıl 

inspirálva próbálja meg Husserl a Logische Untersuchungen gondolat-

rendszerét meghaladni: „Azon fáradozom — írja november 17-én 

Daubertnak —, hogy a Logische Untersuchungen eszmevilágából kikeve-

redjem.”45 Újra — akárcsak 1900-as nagy mővének írása közben — a 

jelenkori logika történetét tanulmányozza (egyebek között A. Marty, J. 

Bergmann, H. Gomperz és W. Jerusalem mőveit), s közzé is tesz egy 

logikai-kritikai cikksorozatot „Bericht über deutsche Schriften zur 

Logik in den Jahren 1895-1899” címmel.46 Ennek a törekvésnek eredmé-

nyeképpen jut el 1905 elejére az ún. fenomenológiai módszerhez. „Meg-

gyızıdésem, hogy benne (a fenomenológiai módszerben) az ismeret-

kritika helyes módszerére teszek szert, olyannyira szilárd, hogy életcé-

lomnak látom — írja 1905. február 18-i levelében Gomperznak — általa 

                                                 
44 Közli Karl Schuhmann, Husserl-Chronik: denk- und Lebenweg Edmunk Husserls Id. kiad. 80. o. 
45 Uo. 84. o. 
46 E. Husserl, „Bericht über deutsche Schriften zur Logik in den Jahren 1895–1899”, Archiv für 
systematische Philosophie, 1903: 113–132., 237–259., 393–408., 523–543. o.; 1904: 101–125. o. 
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az ismeretkritika fı problémáit sorra hogy megoldjam.”47 Husserlt itt 

megfogalmazott életcéljának megvalósításában már nem zavarhatja 

meg az az újabb, a minisztériumi javaslatot elutasító határozat sem, me-

lyet rendes professzorrá történı kinevezését megakadályozandó az 

egyetem filozófiai kara — több neves filozófiaprofesszor, köztük 

Natorp, Riehl, Erdmann, Lipps, Windelband meleg ajánlása ellenére — 

hozott „tudományos jelentıség hiányára hivatkozva”, mellesleg 

ugyanabban az évben, hogy Husserlt a Bajor Tudományos Akadémia 

levelezı tagjává választotta. Olyannyira nem zavarhatja meg, hogy alig 

két évvel az eset után (mely mindazonáltal Vilmos császár személyes 

beavatkozásának köszönhetıen Husserl kinevezésével ért szerencsés 

véget), 1907. április 25-i és május 2-a között bevezetı elıadásokként egy 

nagyobb filozófiai alaptanfolyamhoz 12 hallgató elıtt Husserl megtartja 

híressé vált öt elıadását „Die Idee der Phänomenologie” címmel. Ebben 

elıször fogalmazza meg összefüggıen azokat a gondolatokat, melyekre 

a Logische Untersuchungen óta jutott s melyek átfogó összegzésére csak 

mintegy öt évvel késıbb, a nagy hatású Ideen einer reinen Phänomenologie 

und phänomenologischen Philosophie lapjain vállalkozott. 

 Mielıtt azonban Husserl fenomenológiai filozófiájának itt felbuk-

kanó alapkategóriáit vázolnánk, vessünk futó pillantást a fenomenoló-

giai gondolkodás Husserl elıtti történetére. Mert, mint ahogyan azt a 

fenomenológiai irányzat történetének polgári kutatói pontos és részle-

tes elemzésekben kimutatták, fenomenológiai gondolkodás már jóval 

Husserl elıtt is létezett. Herbert Spiegelberg alapvetı mőve — The 

                                                 
47 Husserl Gomperzhoz írt 1905. február 18-i sorait közli Karl Schuhmann, i. m. 87. o. 
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Phenomenological Movement — szerint48 bizonyos értelemben már Platón 

is gyanúba keveredett mint fenomenológus, mivel a jelenségek 

(phainomena) világát, hogy elkerülje a hérakleitoszi folyton változás re-

lativisztikus következményeit, megkülönböztette a változatlan formák 

világát képviselı logosztól. A fenomenológia igazi története mindazon-

által mégsem Platónnal, hanem a 18. század egyes angol, illetıleg né-

met gondolkodóival, filozófusaival veszi kezdetét.  

 A „fenomenológia” terminust filozófiai értelemben elıször Jo-

hann Heinrich Lambert használta 1764-es mővében, a Neues Organon 

über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und der Unterscheidung 

von Irrtum und Scheinban, és a látszat elméletét jelölte vele. Alighanem 

tıle vette át a kategóriát Kant, s mint az Herzhez írott híres levelébıl 

kitőnik, egy tervezett mő elsı — a metafizikát bevezetı — részét jelölte 

vele. Ez a „Phänomenologie überhaupt” — általában vett fenomenoló-

gia — nyilván csak német megfelelıje annak a latin elnevezésnek — 

phaenomenologia generalis —, melyet Kant a mondott értelemben 

Lamberthez írt 1770. november 2-i levelében használt elıször. Késıbb 

Kant a Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft c. mővében a 

fenomenológiát olyan tudományterületként emlegeti, mint ami „a 

mozgással és nyugalommal abban a vonatkozásban” foglalkozik, „aho-

gyan azok számára megjelennek”. Kant e mőve után két évvel — 1788-

ban — jelent meg most már angol nyelvterületen az Encyclopaedia Bri-

tannica „filozófia” szócikkében J. Robinson tollából az a meghatározás, 

mely szerint a fenomenológia a filozófiának az a része, mely leírja és 

elrendezi a jelenségeket. E mővet követte Hegel Phänomenologie des 

                                                 
48 A fenomenológia Husserl elıtti történetének itt következı rövid ismertetését Spiegelberg e 
mővének vonatkozó fejezete alapján készítettük, a szöveg közti idézeteket is tıle vettük át: 
Spiegelberg, i. m. 1–20. o. 
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Geistese — 1807 —, melyrıl az idézett Herbert Spiegelberg, ellentétben 

francia kollégáival, vonakodik elismerni, hogy a husserli fenomenoló-

giához vezetı úton kitüntetett szerepe volna. Nem úgy Sir William 

Hamiltonról, aki szerinte elıször használja a fenomenológiát önállóan: 

1836-ban íródott, de csak 1858-ban megjelent mővében a Lectures on 

Metaphysics-ben. Hamilton felfogásában a szellem fenomenológiája — 

fenomenális pszichológia, melynek mindenekelıtt arra a kérdésre kell 

választ adnia: „mik azok a tények vagy phaenomenonok, amiket meg 

kell figyelnünk (tanulmányoznunk, vizsgálnunk kell)”. Mintegy tizen-

egy évvel késıbb, Hamilton elméletével összhangban — annak ellenére, 

hogy a mővet még nem ismerhette — Sir William Whewell a fenome-

nológiát olyan tudományterületnek értelmezi, mely a dolgok legısibb 

feltételeit kutatva azok természetes osztályait állapítja meg. A sort Ernst 

Mach 1894-es mőve, az Über das Prinzip der Vergleichung in der Physik 

folytatja, mely egy „átfogó fizikai fenomenológiáról” szól. E fizikai fe-

nomenológia a legkülönbözıbb fizikai jelenségektıl elindulva, a fizika 

legelvontabb fogalmainak feltárásához érkezik el. Mach mővének kü-

lön jelentıséget ad, hogy közvetlenül megjelenése után Husserl a legtel-

jesebb egyetértés hangján nyilatkozott róla. Eltekintve most a „fenome-

nológia” terminus használatának bizonyos eseteitıl (Eduard von Hart-

mann, Charles Sanders Peirce stb.), Husserlnak még egy elıdjérıl, he-

lyesebben kortársáról kell szólnunk, Theodor Lippsrıl. A müncheni 

filozófus és köre, úgyszólván Husserllal egy idıben, a születı fenome-

nológiával párhuzamos irányban tapogatózik. A közöttük fennálló két-

oldalú kölcsönhatást példázza, hogy Husserl göttingeni tanárságának 

egyik évében, 1905-ben Lipps hallgatói különösen nagy számban vettek 

részt Husserl óráin, ahogy Spiegelberg mondja visszaemlékezéseiben, 

ez volt „a müncheni invázió”. 
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 Ezzel a vázlatos áttekintéssel arra kívántunk rámutatni, hogy 

Husserl, mikor a fenomenológiát megteremti, nem a semmibıl hoz létre 

új filozófiát: valamiféle fenomenológia több-kevesebb folytonossággal 

már hosszú idı óta létezett. Amit Husserl tett, csak az, hogy felismerte 

benne azokat a lehetıségeket, melyeket kihasználva minden eddiginél 

maibb, korszerőbb filozófiai elméletet teremthet, olyat, mely hően ké-

pes visszaadni azokat a — és itt akár címkeként, egész szindróma kife-

jezésére is használhatjuk a szót: fenomenologikus — tartalmakat és élet-

érzéseket, melyek a század elejének Európáját és kiváltképpen Német-

országát uralták és áthatották. 

 Ilyen értelemben adja a „Die Idee der Phänomenologie” is a fe-

nomenológia legmagasabb szintő, legkorszerőbb, leghívebb kifejtését. 

Az írás fı célja, hogy az ismeretelmélet feladatkörének és módszereinek 

tisztázásával megteremtse a lehetıséget egy korszerő metafizika kiépí-

tésére. Husserl nézete szerint az ismeretelméletnek mindenekelıtt azt 

kell tudni kimutatni, hogy ismereteink valóban ismeretek; ez pedig úgy 

érhetı el, ha feltárjuk azt, ami ıket lehetıvé teszi. Az ismeretek e gyö-

keréhez a karteziánus kételkedéssel juthatunk, miközben azonban 

ügyelnünk kell arra, hogy elkerüljük az ismeretelméleti kétely szkepti-

kus csapdáját: azt a feltevést, hogy az ismeretelmélet mint elmélet maga 

sem lehetséges, ha egyszer egyetlen — kiindulópontnak választható — 

tételt sem ismer el biztos ismeretnek. E csapda a probléma pontatlan 

megfogalmazásából ered, a karteziánus kétely ugyanis csak a már meg-

levı ismereteket látja el a kétségesség indexével — az ismeretelmélet 

nem tekinthet igaznak más tudományokban felállított tételeket —, 

semmi sem zárja viszont ki azt, hogy ı maga szolgáljon ilyen elsı elıtti 

bizonyossággal, mely minden kételkedésnek megálljt parancsol. Így 

juthatunk el a „gondolkodom, tehát vagyok” descartes-i evidenciához. 



50 

 

Helytelen volna azonban azt állítani — és erre Husserl különös nyoma-

tékkal hívja föl a figyelmet —, hogy itt az evidenciaélményem, ez az 

idıbeli, egyszeri aktus garantálja magának az ismeretnek a lehetıségét. 

Helytelen volna, mivel — kísért megint Bolzano — az ismeret és a meg-

ismert közötti viszony merıben független a megismerést — esetleg — 

végzı éntıl. Itt úgy tőnhet, legalábbis elsı ránézésre, mintha ismét a 

Logische Untersuchungen platonizáló antipszichologista koncepciójával 

volna dolgunk. Az egyezés csaknem szó szerinti, ám a keretelmélet, 

melybe e gondolatsor illeszkedik, idıközben jelentıs változásokon 

ment keresztül. Míg ugyanis a Logische Untersuchungen a pszichikumtól, 

az éntıl való eltekintést ontológiai jelentéssel látta el és következetesen 

végigvitte, addig az 1907-es elıadások — fıleg ismeretelméleti kiindu-

lópontjuk következtében — az énbıl indulnak ki, s kísérelnek meg egy-

idejőleg az éntıl eltekinteni: „Ha kérdéssé teszem az Én-t és a világot, 

valamint az énélményt mint olyant, akkor elıáll az egyszerően szemlé-

lı reflexió, amelyik az illetı élmény appercepciójában adottra, azaz az 

én énemre, ennek az appercepciónak a fenoménjére irányul” — mondta 

Husserl 1907-ben.49 Husserl fenomenológiai ismeretelmélete, miközben 

kérdéssé tesz mindent, ami a megismerés számára nem immanens, lo-

gikai szempontból is más utat jár, mint a Logische Untersuchungen isme-

retelmélete. Zalai Béla, Husserl legjelentısebb magyar követıje még 

1905-ben is azt tartotta: a kérdés pontosan az, „hogy lehet-e deduktív 

elemeket úgy megszorítani, hogy az általuk szükségképpen végbevitt 

transzformáció ne… definiáló, tárgyat, irányt és tartalmat adó, hanem 

csak módszerbeli kiindulópont legyen”, hogy „tudományunk általános 

                                                 
49 E. Husserl, „A fenomenológia ideája”, Válogatott tanulmányai. Budapest: Gondolat Könyv-
kiadó, 1972. 71. o. 
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feltételei ne tartalmiak, hanem módszertaniak legyenek.”50 Ezzel szem-

ben Husserl már 1907-ben úgy fogalmaz, hogy csupán „a megismerés-

ben tanulmányozható az egyáltalában vett tárgyiság lényege valameny-

nyi alapalakzata szerint, ugyanis csupán benne van adva, csupán benne 

szemlélhetı evidensen. Ez az evidens szemlélés maga a megismerés a leg-

pregnánsabb értelemben; és a tárgyiság nem valami dolog, amelyik úgy 

van benne a megismerésben, mint egy zsákban, mintha a megismerés 

valamiféle, mindenütt ugyanolyan üres forma lenne, egy és ugyanaz az 

üres zsák, amelybe hol ezt, hol azt dugták bele. Az adottságban látjuk, 

hogy a tárgy a megismerésben konstituálódik… És a megismerés aktusai — 

tágabbra fogva — a gondolkodásaktusok általában nem összefüggéste-

len egyediségek, melyek összefüggés nélkül jelennek meg és tőnnek el 

a megismerés folyamatában; lényegszerően egymásra vonatkoztatva 

teleologikusan összetartoznak, a betöltıdés, megerısítés és hitelesítés 

megfelelı összefüggései és azok ellentéte jellemzi ıket. S éppen ezekrıl 

az értelmi egységet jelentı összefüggésekrıl van szó.”51 Látható, hogy 

Husserl itt — mint ahogyan azt Natorp annak idején elıre megjósolta 

— valóban közel került a kantiánus filozófia gondolatrendszeréhez. 

Hogy ezt ı maga is átlátta, jól mutatják kéziratai: már 1908 szeptembe-

rében feladatul tőzi ki a transzcendentális fenomenológia — így nevezi 

gondolatainak új rendszerét — „és Kant transzcendentállogikai mód-

szerének” összevetését.  

 A megismerésnek ezek a tárgyiságot teleologikus-tartalmi össze-

rendezettségük által konstituáló formái természetesen nem transzcen-

                                                 
50 Zalai Béla, „Metodológia a szociológiában”, A rendszerek általános elmélete. Összegyőjtött 
írások, Budapest: Gondolat Kiadó, 1984. 23. o. – eredetileg: „Methodológia a Sociologiában”, 
az Egyetemi Könyvtár kézirattárában F 69/i alatt, a 15. lapon. 
51 Husserl, „A fenomenológia ideája”. Id. kiad., 103–104. o. (A fordítást kis módosítással kö-
zöljük.) 
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densek, azaz sem a világhoz, sem a tapasztalható, érzéki énhez nem tar-

tozók, jóllehet közvetlenül adottak és szemlélhetık mint tiszta fenomé-

nek. Ezekhez a tiszta fenoménekhez a megismerı én a fenomenológiai 

redukció útján juthat el. A fenomenológiai redukció a husserli filozófia 

olyan alapkategóriája, mely 1905 nyarától kezdve (ekkor használja a 

kategóriát Husserl elıször jegyzeteiben), filozófiájának — minden ké-

sıbbi változás ellenére — központi fogalmaként szerepel: „Az ebben az 

értelemben vett fenoménre” — mondja Husserl — „az a törvény érvé-

nyes, melynek az ismeretkritikában alá kell vetnünk magunkat, a min-

den transzcendenst értintı epokhé törvénye. Az én mint személy, mint a 

világ dolga, és az élmény, mint ennek a személynek az élménye, beik-

tatva — történjék bár e beiktatás egészen határozatlanul — az objektív 

idıbe: mindez transzcendens, s ekként ismeretelméletileg semmi. Csu-

pán redukció által — melyet máris fenomenológiai redukciónak szándéko-

zunk nevezni — nyerek olyan abszolút adottságot, adottságot, amely-

ben már semmi transzcendens nincsen… A fenomenológiai redukció min-

den pszichikai élménynek megfeleltet tehát egy tiszta fenomént, amely a pszi-

chikai élmény immanens lényegét (elszigetelten) abszolút adottságként emeli 

ki. Minden ’nem immanens valóságnak’, minden a fenoménban benne 

nem rejlı, bár beleértett és egyben a második értelemben nem adott va-

lóságnak a tételezését kikapcsoltuk, azaz felfüggesztettük.”52 

 A fenomenológiai redukció ilyen értelemben történı bevezetését 

mindenekelıtt az tette lehetıvé, hogy Husserl idıközben kiszélesítette 

a lényegre és az általánosra vonatkozó elméletét. Mint ahogy arról már 

a Philosophie der Arithmetik tárgyalásakor szó esett, az egyedi fenomén-

ben a megismerés során megpillantható lényeg szemléletének (Wesen-

                                                 
52 Uo. 71–72. o. (Kis módosítással.) 
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schau) kategóriája Husserl gondolatvilágának állandó vezérmotívuma, 

lényeges eleme. Itt tárgyalt mővében Husserl további lépéseket tesz, 

hogy tisztázza e kategória pontos értelmét. Ekkor — 1907-ben — vezet 

be a lényegszemlélet, illetve a fenomenológiai redukció elméleti meg-

alapozására egy olyan gondolati-terminológiai megkülönböztetést, 

mely — fıleg 1913-as mőve, az Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 

phänomenologischen Philosophie közvetlen hatásaként — filozófiatörténe-

tileg közrejátszott a 20. századi (elsısorban a német és a francia) egzisz-

tencializmus gondolatrendszerének kialakulásában. Lét és lényeg: eg-

zisztencia és esszencia megkülönböztetésérıl van itt szó — „észlelet eg-

zisztenciát tételez, de van esszenciája is” — olvashatjuk Husserlnál. „Mi 

mást jelent azonban az egzisztencia és esszencia szembeállítása, minthogy 

itt a lét két módja az önadottság két modusában jelenik meg, melyeket 

meg kell különböztetnünk egymástól.”53 

 Az 1907-es elıadásokat Husserl nem publikálta. Így az elsı jelen-

tısebb írás, melybıl fejlıdésérıl az olvasóközönség képet alkothatott — 

nem számítva tehát ide azokat a kisebb recenziókat, melyek a Bulletin 

de la Société française de philosophie hasábjain láttak napvilágot 1906-ban 

és 1909-ben — a „Philosophie als strenge Wissenschaft” volt. Husserl, 

miközben már egy nagyobb ismeretelméleti mő — nyilván az Ideen — 

tervét latolgatta, szívesen tette meg ezt a kitérıt a vezetı újkantiánus 

Heinrich Rickert nemzetközi vállalkozása, a Logos címő induló folyóirat 

kedvéért. Rickertnek még 1910 januárjában megígérte, hogy közre fog 

mőködni a folyóirat kiadásában, mégis, a „Philosophie als strenge 

Wissenschaft” születésére majd két évig semmi sem utal. Mindezek 

után a cikk viharos gyorsasággal — 1910 decemberének vége és 1911 

                                                 
53 Uo. 97–98. o. 
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februárja között — készül el. A hirtelen alkotókedv okáról nem tudunk 

semmi közelebbit, annyi azonban bizonyos, hogy Wilhelm Dilthey 

1910. december 21-én adta postára — Husserlnak címezve — korszak-

formáló nagy mővét, a Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geistes-

wissenschaftent. Hogy Dilthey így tett, azon nincs mit csodálkoznunk, 

hiszen Husserl és Dilthey között, az elıbbinek Berlinben tett 1905. már-

ciusi látogatásától kezdıdıen, viszonylag szoros kollegiális kapcsolat 

áll fenn.54 Azon viszont annál inkább, hogy Dilthey 1910-es mőve mi-

lyen hirtelen és mély hatást gyakorolt Husserlra. Mintegy kezébe adta a 

kulcsot annak a problémának a megoldásához, amit a szellemtudo-

mányok jelentettek az antipszichologista kritika, illetve a fenomenoló-

giai redukció szempontjából. Amikor Husserl az egyes szaktudomány-

ok tartalmát ismeretkritikailag transzcendensnek, s így az ismeretkriti-

ka megalapozására alkalmatlannak ítélte, elsısorban a természettudo-

mányokat tartotta szem elıtt. Lényegében csak ezekrıl állapította meg, 

                                                 
54 Személyes ismeretségük úgy kezdıdött, hogy a más összefüggésben már említett amerikai 
W. S. Pitkin, aki eredetileg Dilthey hallgatója volt, hírül vitte Husserlnak, hogy óráin Dilthey 
tárgyalja a Logische Untersuchungen második kötetét. E hír hatására – és persze Dilthey szíves 
invitálására – kereste ıt fel Husserl említett berlini látogatásakor (ugyanekkor Georg Simmelt 
is meg akarta látogatni, aki azonban éppen akkor nem tartózkodott Berlinben). Ettıl az idıtıl 
kezdve Husserl maga is komolyabban megismerkedik Dilthey filozófiájával, amit jól mutat, 
hogy egyetemi órát is hirdet meg Dilthey gondolatainak tanulmányozására.  Dilthey egy 
1905-ben íródott cikkében nyíltan elismeri, hogy az a mód, ahogyan a lelki struktúrákat keze-
li, Husserl „korszakalkotó” Logikai vizsgálódásaiból ered. Lásd errıl: R. A. Makkreel: Dilthey: 
Philosopher of the Human Studies, Princeton University Press, 1992. 274. skk. o. Ugyanitt olvas-
hatunk arról is, hogy Husserl egy 1929-ben íródott levelében úgy emlékezik vissza erre az 
idıszakra, hogy Dilthey személyes hatása jelentette számára az egyik legfontosabb impulzust 
az Ideen megírására.  Husserl a fenomenológia szempontjából  nagyra értékelte Diltheynek 
azokat az elemzéseit, melyekben a kísérleti pszichológia vizsgáló módszereirıl kimutatta, 
hogy azok alapvetıen elhibázott képet adnak a lelki élet egészérıl, s így Dilthey máris sokat 
tett a naturalista lélektan kritikáján keresztül a fenomenológia megalapozása érdekében. 
Szándékai szerint azonban Dilthey céljai szerényebbek voltak, és a naturalista lélektan bírála-
tával csupán egy a szellemtudományok útjában álló akadályt kívánt eltávolítani, s meglehe-
tısen távol állt tıle a nagyralátó husserli cél, hogy bírálatával egy olyan ismeretelméletet 
alapozzon meg, mely egyaránt alkalmazható a természet és a szellem tanulmányozása során. 
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hogy semmivel sem járulhatnak hozzá a megismerés és a megismert 

dolog viszonyának tisztázásához. Külön problémát jelentenek azonban 

ebbıl a szempontból a szellemtudományok és maga a történelem szfé-

rája — ismerte föl Husserl, s hogy e felismerés nem csekély jelentıségő, 

mutatja nemcsak a „Philosophie als strenge Wissenschaft” ide vonatko-

zó fejtegetése, hanem az is, hogy 1913-tól kezdve több éven át a „Ter-

mészet és szellem” címő kollégium lesz Husserl leggyakrabban meg-

hirdetett egyetemi kollégiuma.  

 A szigorú tudományosság, melynek programját az 1911-es cikk 

meghirdeti, korunkban, mint bármely más korban is — véli Husserl — 

legkivált a filozófia bölcsességre törekvésében leli akadályát. A bölcses-

ség véges cél csupán: egy adott kor emberének nyújt lezárt, befejezett 

világnézetet. Ugyanakkor a tudomány — mint ahogyan azt az újkor 

nagy filozófusai megfogalmazták — valami egyetemes, mely az egyes 

korok (és általában az idı) fölött áll: „A tudomány abszolút idıtlen ér-

tékek számára szolgáló elnevezés. Az ilyen érték felfedezésétıl fogva 

hozzátartozik minden késıbbi nemzedék értékkincséhez, és nyilvánva-

lóan meghatározza a mőveltség, a bölcsesség, a világnézet anyagát 

éppúgy, mint a világnézeti filozófiáét.”55  Így az a történelmi értéknivel-

láló relativizmus, mely a historizmus és a világnézeti filozófia elfogadá-

sából ered, alkalmatlanná teszi e tanokat arra, hogy a filozófiai elméle-

tet — például világnézet-tipológiák útján — érvényesen, azaz tudomá-

nyosan megalapozzák. 

                                                 
55 E. Husserl, „A filozófia mint szigorú tudomány”, Válogatott tanulmányai, Budapest: Gondo-
lat Könyvkiadó, 1972. 179. o. 
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 A historizmus és Dilthey bírálata (jóllehet Husserl utóbb tagadta, 

hogy érvelése Dilthey ellen irányult56) két irányban is meghatározónak 

bizonyult Husserl további fejlıdése számára. Egyrészt a világnézeti, 

illetve szellemtudományok fenomenológiai redukció alá vonhatóságá-

nak bizonyításával megteremtette a lehetıséget a transzcendentális fe-

nomenológia mint átfogó filozófiai rendszer létrehozására — ezt talál-

hatjuk meg Husserl Ideenjében —, másrészt egyéb tényezık mellett köz-

rejátszott annak az erjedési folyamatnak a megindulásában, mely Hus-

serlt az Ideen koncepciójának részleges elvetésére és — éppen historizá-

ló irányban — meghaladására bírta57. 

 Ha a „Philosophie als strenge Wissenschaft”-ot nélkülözhetetlen 

kitérınek tekintettük az Ideen gondolatmenetének megalkotásában, ak-

kor tulajdonképpen hasonlót mondhatunk el magáról az Ideenrıl is: en-

nek írása, mint ismeretes Logische Untersuchungen második kiadásának 

elıkészítési munkálataiba ágyazódott bele. Husserl arra törekedett, 

hogy az 1900–1901-es mő második kiadása tükrözze azokat az eredmé-

nyeket, melyekre az elsı kiadás megjelenése óta jutott. Hogy ezt a nem 

kis feladatot végrehajtsa, azaz a Logische Untersuchungent mint minden-

ben a transzcendentális fenomenológia talaján álló mővet tárja az olva-

sóközönség elé, próbálta meg Husserl újabb gondolatrendszerét önálló, 

                                                 
56

 Husserl fel is ajánlotta Diltheynek, hogy ezt a Logos következı számában az olvasók számára egyér-

telmővé teszi, ám ez a jegyzet végül – talán Dilthey idıközben bekövetkezett halála okán – nem jelent 

meg. Makkreel álláspontja szerint Husserl szándéka ebben a tekintetben „minden bizonnyal nem volt 

ıszinte, mivel Husserl számos észrevétele a historicizmusról és a világnézeti filozófiáról szóló részben 

explicit vagy implicit módon, de Dilthey céljaira és módszereire vonatkoznak.” (i. m. 277. o.) 
57

 A kettejük filozófiai rendszerei között feszülı ellentét voltaképpen az egyén történelemben játszott 

szerepének eltérı meghatározására vezethetı vissza. Diltheynél az én maga társadalmi kapcsolatok és 

struktúrák találkozási pontjában áll, és cselekedetei ezeken keresztül érthetık meg. Ez az egyén ugyan-

akkor tapasztalataival és tapasztalásának fogalmi alapjaival együtt részt vesz a történelmi idıben és így 

maga is történetileg konstituálódik. Husserl az empirikus én tapasztalását másként fogja föl. Számára a 

tapasztalás csak akkor valósulhat meg, ha elızetesen adottak annak a priori lehetıségfeltételei, melye-

ket azonban csak az idıbeliség alól kivont transzcendentális én biztosíthat számára. Ezt a transzcen-

dentális ént szerepelteti azután az Ideenben. Késıbb, a Krisisben álláspontja Diltheyéhez közeledik. 
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új kifejtésben önmaga és a tanítványok népes tábora számára hozzáfér-

hetıvé tenni. Ezért, miközben a kifejtésen — az Ideen három könyvén — 

dolgozott, úgy döntött, hogy a Logische Untersuchungen átdolgozott má-

sodik kiadását csak azután fogja megjelentetni, miután régóta tervezett, 

s most megvalósulni látszó évkönyvsorozata, a Jahrbuch für Philosophie 

und phänomenologische Forschung elsı kötetében az Ideen elsı könyvét 

már publikálta. Ebben az elhatározásában nyilván jelentısen motiválta 

ıt, hogy úgy érezte, közel jutott ahhoz, hogy rendszerét végleges for-

mában végre megfogalmazhassa. A széles körben ünnepelt, már 53 

éves filozófus alighanem égetı szükségét érezte egy olyan könyvnek, 

melyben többé nem egyes kutatásokat, nem vázlatokat, kísérleteket, 

hanem eredményeket tud felmutatni, olyan eredményeket, melyek a szi-

gorúan tudományos filozófia idıtlen, örök épületét gazdagítják. „A 

tiszta fenomenológia” — írta az összegzı mő bevezetésében — „melyet 

mint a filozófia alaptudományát kívánunk felmutatni, lényegileg új… 

tudomány.”58 Olyan, amely a létezı világ egészének feltételeit és erede-

tét kutatja. Számára is az embert körülvevı világ (Umwelt) a kiinduló-

pont, akárcsak a természetes, tudomány elıtti beállítódás számára, a 

tiszta fenomenológia tehát nem alkot magának ezektıl eltérı ismeret-

tárgyakat. A természetes beállítódás általános tételét („Generalthesis 

der natürlichen Einstellung”) vonja csupán közelebbi vizsgálat alá, azt 

tudniillik, hogy a világ úgy adja magát a megismerés számára, mint 

létezı valóság.59 Az ember tudatában van e tételnek, meg van gyızıdve 

róla, hisz benne. Így pedig, ha nem is e tétel, de a tétellel kapcsolatos 

állásfoglalás a szubjektum hatalmába tartozik, s az emberi szabadság 
                                                 
58 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Erstes 
Buch, Allemeine Einführung in die reine Phänomenologie (Husserleana, Bd. III/1), Den Haag: 
Martinus Nijhoff, 1976. 3. o. 
59 Uo. 61. o. 
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nyilvánul meg benne — interpretálja Husserl Ideenjét Paul Janssen.60 Ha 

ez így van, még ezzel sem vonjuk kétségbe — szkeptikus módjára — a 

természetes beállítódás általános tézisét, hanem csupán reflexióval mó-

dosítjuk: e tézist, „miközben magában megmarad annak ami, mintegy 

’hatályon kívül’ helyezzük, ’kikapcsoljuk’, ’zárójelbe tesszük’.”61 Azaz 

— az 1907-es elıadások már említett kategóriáival élve — fenomenoló-

giai redukciót, illetve epochét (e két kategória Husserlnál ez idı tájt még 

közel azonos értelmő, jelentésük csak késıbb különül el) alkalmazunk. 

Ha tehát ezek után valaki — a természetes beállítódás szellemében — 

úgy véli, hogy a világ létezik, akkor már most fenomenológiai nézı-

pontból errıl a valakirıl és a világ létére vonatkozó tételrıl úgy fogok 

ítélni, hogy a világ léte az illetı által vélt, vagy hitt, esetleg tudott. A va-

lóságos világ léte ennyiben a tudat intencionális — vagy ahogyan Hus-

serl ez idı tájt egyre gyakrabban nevezi: „cogitatív” — élményeinek 

korrelátuma, úgymond „cogitatum”. Az elgondolt világ létezésében 

való bizonyosság pedig éppenséggel nem magából e világból ered, ha-

nem a cogitatióban közvetlenül megélt élmény léte felıl szerzett bizo-

nyosságból. „Valamely természetnek a léte nem lehet feltétele tudat lé-

tének, mivel az elıbbi maga is a tudat korrelátumaként áll elı, szabá-

lyozott tudati összefüggésekben konstituálódóként létezik csupán” — 

írja Husserl.62 A végigvitt fenomenológiai redukció után juthatunk el a 

tiszta, az abszolútan adott tudathoz. „Az abszolút tudat” pedig — ol-

vashatjuk az Ideenben — „a világ tagadásának maradéka.”63 

 A kantiánus vonásoknak ez a szemmel látható felerısödése 

Husserlnál, melyrıl a fentiekben már esett szó, nyilvánvalóan nem 
                                                 
60 Paul Janssen, i. m. 65. o. 
61 Ideen, id. kiad., 63. o. 
62 Uo. 109. o. 
63 Uo. 103. o. 
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Kant közvetlen hatásán alapul. Husserl persze kiválóan ismerte Kantot, 

s elég tudatos filozófus volt ahhoz, hogy a helyenkénti egyezésekre, 

melyek a nagy német klasszicista gondolkodó s közte megvoltak, idırıl 

idıre föl is hívja a figyelmet. Mégis, a mondott jelenségnek inkább ma-

gyarázatául szolgál, hogy egyrészt a fenomenológiai filozófia mozga-

lommá szélesedése megszüntette azt a korábban ható kényszert, hogy 

magát más befolyásos irányzatoktól — például az igen széles körben 

elterjedt neokantiánus filozófiától — élesen elhatárolja, másrészt pedig, 

hogy a háborúra készülı Németország társadalmában és szellemi éle-

tében olyan változások történtek, melyek kiváltképpen kedveztek bizo-

nyos kantiánus szellemben építkezı filozófiai konstrukciók létrejötté-

nek. 

 

 

A „LOGIKAI VIZSGÁLÓDÁSOK” MÁSODIK KIADÁSA 

 

Az Ideen megjelenését néhányhónapos eltéréssel a Logische Unter-

suchungen második, átdolgozott kiadásáé követte. Az elsı kiadástól el-

térıen most, 1913-ban a mő második kötete — a jelentıs bıvítések mi-

att — két részkötetre oszlott, s elıször csak az elsı részkötet jelent meg. 

Az olvasóközönség tehát kézhez kapta az elsı kötetet, a második kötet 

elsı felét, s türelmetlenül várta a második kötet második felének — 

melynek az utolsó, a hatodik vizsgálódás módosított szövegét kellett 

volna tartalmaznia — megjelenését, amit a kiadó még ugyanarra az év-

re ígért. A kötet azonban késett. Husserl ugyanis — mint arról koráb-

ban már szó esett — azt szerette volna elérni, hogy a Logische 

Untersuchungen, átdolgozása után, kifejezze szerzıje újabb, transzcen-

dentálfenomenológiai gondolatait, „méghozzá úgy, hogy az utolsó 
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vizsgálódásban lényegében elérje az Ideen színvonalát” — olvashatjuk a 

második kiadás októberben kelt elıszavában.64 Hogy ez nem kis nehéz-

ségekkel járó célkitőzés volt, arra Husserl egyik göttingeni tanítványa, a 

magyar Enyvvári Jenı is rámutatott az Athenaeum lapjain közzétett re-

cenziójában: „Az eredeti munkát teljesen az Ideen niveaujára felemelni 

csak annak újramegírása által vált volna lehetségessé” — írta 1914-ben 

Enyvvári.65 Feltehetıleg ugyanez a felismerés fogalmazódott meg 

Husserlban is, mikor még 1913 augusztus–szeptemberében a hatodik 

vizsgálódásból kinyomtatott négy ív terjedelmő részt bezúzatta, és 

hozzákezdett a vizsgálódás teljes újraírásához, amit a kötet 1921-es 

megjelenéséig más munkák és feladatok — például az Ideen második és 

harmadik könyvének kidolgozása — mellett fontos feladatának tekin-

tett. 

 Az Ideen szellemében átalakított Logische Untersuchungen — fıleg 

második kötetében — jelentıs eltéréseket mutatott az elsı kiadáshoz 

képest. Míg például az elsı kiadás a pszichikus élmények „objektív” 

tartalmát emlegeti,66 addig a második kiadás már csak „ontologikus”, 

illetve „intencionális” tartalmakról beszél.67 Husserl 1913-ban hibásnak 

ítélte és kijavította az elsı kiadásnak a fenomenológiát a deskriptív 

pszichológiával azonosító álláspontját.68 Ez a módosítás adott azután 

Farbernak alkalmat arra, hogy — mint már említettük — tagadja a hus-

serli mő platonizáló jellegét. Tanulságos megemlítenünk, hogy 

Farberral ellentétben Szilasi Vilmos Husserl-könyve szerencsés termi-

                                                 
64 E. Husserl, Logische Untersuchungen I. Halle a. S.: Max Niemeyer Verlag, 1913. XII. o. 
65 Enyvvári Jenı recenziója a Logische Untersuchungen 2. kiadásáról. Athenaeum, 1914/4. 74–75. 
o. 
66 E. Husserl, Logische Untersuchungen II. Halle a. S.: Max Niemexer, 1901. 16. o. és 242. o. 
67 E. Husserl, Logische Untersuchungen II/1. Halle a. S.: Max Niemexer, 1913. 16. o. és 248. o. 
68 E. Husserl, i. m. (1901): 16. o., 42. o., 374. o. és E. Husserl, i. m. (1913): 16. o., 42. o., 379. o. 
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nológiai megkülönböztetéssel utal a két koncepció közötti különbségre, 

midın a késıi Husserlt jellemzı transzcendentális konstitúció korszaka 

mellett, deskriptív és transzcendentális fenomenológiai korszakot különböz-

tet meg Husserl pályáján. Ugyanezen különbségnek megfelelıen mond 

Husserl a belsı tapasztalás, illetve a deskriptív elemzés helyett közvet-

len intuíciót, valamint intuitív lényegelemzést.69 A második kiadásban 

az „intencionális tartalom” kategóriával kapcsolatban pedig a követke-

zı lényegre mutató megjegyzéseket teszi: „A ’fenomenológiai’ szót, 

akárcsak a ’deskriptív’ szót a könyv elsı kiadásában tényleg kizárólag 

valós élmény fennállására vonatkozóan alkalmaztuk… A végigvitt vizs-

gálódások ismételt átgondolásakor és az érintett dolgok mélyebb meg-

fontolása esetén viszont érezhetı és egyre érezhetıbb lesz, hogy az in-

tencionális tárgyiság mint olyan (úgy véve, ahogy magában a konkrét 

aktus-élményben tudott) leírása, szemben a valós aktus-fennállá-

sokéval, tisztán intuitív és adekvátan végbeviendı leírásoknak egy má-

sik irányát jelenti és hogy ezt is fenomenológiainak kell jelölni.”70 Ezzel 

párhuzamosan Husserl, hogy megmentse az „én vagyok” evidenciáját, 

bevezeti a második kiadásába annak a „tiszta énnek mint maradéknak” 

a „fogalmát, melyrıl korábban oly lenézıen nyilatkozott”71. 

 A három év, amit a Logische Untersuchungen második kiadásának 

részleges megjelenése után Göttingenben eltölt, Husserl életének két-

ségkívül nem a legszebb korszakát jelenti. Látszatra ugyanazt a tevé-

kenységet folytatja, mint eddig, elıadásokat tart, szemináriumokat ve-

                                                 
69 E. Husserl, i. m. (1901): 412. o. és E. Husserl, i. m. (1913): 438–439. o. 
70 E. Husserl, Logische Untersuchungen II/1. Halle a. S.: Max Niemexer, 1913. 397. o. 
71 Nyíri Kristóf, „Az osztrák platonizmus Bolzanótól Husserleg”. A Monarchia szellemi életé-
rıl: Filozófiatörténeti tanulmányok, Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980. 232. o. — A két 
kiadás összevetésekor nagyban támaszkodtam Nyíri Kristóf publikálatlan elıtanulmányaira, 
melyek rendelkezésemre bocsátásáért ez úton fejezem ki köszönetemet. 
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zet, publikál, ám valójában — fıleg ami filozófiájának továbbépítését 

illeti — igen kevéssé halad elıre. Mindezt külsı körülmények idézik 

elı: az 1914-ben kirobbanó elsı világháború a kisvárosi egyetem életét 

is átalakítja. Husserl kollégái, barátai, legjobb tanítványai, két fia is a 

frontra mennek, s csak nagyritkán tudnak hazalátogatni. Az állandó 

aggódás a barátok és a családtagok életéért rányomja bélyegét a filozó-

fus mindennapjaira. Alkotókedve minimális, nem lelkesíti, hogy filozó-

fiai elıadássorozata „nıi kollégiummá” alakult; erıs dohányos lesz, 

olyannyira, hogy 1915 szeptember-októberében nikotinmérgezéssel 

kórházba utalják. Ilyen körülmények között kapja meg a Freiburgi 

Egyetem meghívását Heinrich Rickert megüresedett katedrájára. Hus-

serl a meghívást elfogadja, s miután Frigyes badeni nagyherceg 1916. 

február 9-i keltezéső kinevezı okmányát kézhez kapja, átköltözik 

Freiburgba. 

 Husserl katedraváltása nem jelentette a köré szervezıdött iskola 

(melyet azonban mindig csak mozgalomnak nevezett) felbomlását. 

Leghőségesebb tanítványai — közülük az ismertebbek: Roman In-

garden és Edith Stein — követték mesterüket Freiburgba, s nemcsak 

tanúi, de egyúttal részesei is voltak a fenomenológiai mozgalom továb-

bi szélesedésének. E jelenségnek fı oka, mint arra a korábbiakban tör-

tént már utalás, mindenekelıtt magának a husserli filozófiának a kor 

igényeivel kialakított természetes harmóniája, nem szabad azonban le-

becsülnünk a filozófus iskolaszervezı módszereinek hatékonyságát 

sem, Husserl nem lezárt rendszer kiépítésére törekedett; filozófiáját 

mindig is kezdetnek tekintette, mely mintegy megnyitja más kutatások 

elıtt a lehetıségek végtelen szféráját. Igyekezett a legkülönbözıbb tu-

dományterületekhez tartozó tudósokat és hallgatókat megnyerni a fe-

nomenológia szellemében történı munkára, együttmőködésre. Hogy 
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ezt mi módon tette, arra kiválóan fényt derít Karl Jaspers — jóllehet kis-

sé távolságtartó, ám annál hitelesebb — visszaemlékezése a közöttük 

még Göttingenben 1913-ban lezajlott találkozásra: „Barátságos fogadta-

tásban, dicséretben volt részem és — mily idegenkedést váltott ez ki 

belılem! — a tanítványaként kezelt. Ellenkezésképpen kérdeztem va-

lamit: mi is volna tulajdonképpen a fenomenológia, ez nem világos 

elıttem. Mire Husserl: Ön kiválóan őzi írásaiban a fenomenológiát. 

Nem kell tudnia, mi az, ha helyesen gyakorolja. Tegye csak továbbra 

is!”72  Edith Stein pedig a következıképpen emlékszik vissza Husserllal 

való elsı találkozására: „Megjelenésében nem volt semmi különös vagy 

erıltetett. Elıkelı professzortípus volt. Középtermető, testtartása mél-

tóságos, feje szép és jelentékeny. Beszéde azonnal elárulta a született 

osztrákot; Morvaországból származott, és Bécsben tanult. Éppen akkor 

töltötte be 54. évét. — Az általános megbeszélés után az újakat egyen-

ként magához hívta. Amikor bemutatkoztam, ezt mondta: ’Dr. Reinach 

úr már beszélt Önrıl. Olvasott már valamit a mőveimbıl?’ — A 

Logische Untersuchungent… — ’Az egészet?’ — Az egész második köte-

tet. — ’Az egész második kötetet? Nos ez valóságos hıstett!’ — mondta 

nevetve.”73 

 

 

 

 

                                                 
72 Karl Jaspers, Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze, München: R. Piper Verlag, 1958. 
368. skk. o. 
73 Edith Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie, Louvain–Freiburg: Nauwelaerts és Verlag 
Herder, 1965. skk. o. Idézi Puskely Mária „Edith Stein” c. írásában, ld. A szerzı Akik a jobbik 
részt választották c. kötetét, Róma: 1978. 69–70. o.; az itt közölt fordítást módosításokkal vettük 
át. 



64 

 

A TRANSZCENDENTÁLISFENOMENOLÓGIA 

RENDSZERÉNEK BETETİZÉSE 

 

 

TANÁR FREIBURGBAN (1916–1928) 

 

Freiburgi munkásságának mind feljebb ívelı pályáját a filozófus ma-

gánéletének tragédiái elızik meg: még szinte meg sem kezdi elıadásait, 

mikor értesítik kisebbik fia, Wolfgang verduni elestérıl. Ugyanebben az 

évben meghal édesanyja, s nem sokkal késıbb második fia súlyos sebe-

sülésérıl kap hírt. Alig pár hónap — 1917 decemberéig —, s a Kant-

Studien felkéri, írjon nekrológot Adolf Reinachról, tanítványából lett 

elsı göttingeni kollégájáról, aki bevonulásáig a Husserl köré szervezı-

dött, ahogy Edith Stein nevezte „göttingeni kör” lelke volt. „Elég sokáig 

elkeseredett, majdnem kétségbeesett voltam” — írta errıl az idırıl 

Husserl egy 1917. szeptember 27-én kelt levelében —, „hiszen az életem 

értelmérıl, a küldetésemrıl volt szó.” S ugyanekkor hírt ad arról, hogy 

dolgozik ismét, s úgy látja, félbehagyott munkáinak befejezéséhez „a 

háború dacára” is már csak „egy-másfél jó évre van szüksége”74. 

Husserlnak, hogy kikerüljön a háború elıidézte válságából, bizonyára 

nagy segítségére van az a megbecsülés, mely itt Freiburgban érezhetıen 

körülveszi. Egyetemi funkcionáriussá, majd késıbb egy évre dékánná is 

választják, tanársegédet kap — választása Edith Steinre esik, aki ekkor-

tól (1916) kezdi meg Husserl Gabelsberger rendszerő gyorsírással ké-

szített göttingeni kéziratainak rendezését —, javaslatára Heideggernek 

(aki különben még Husserl elıdjénél, Rickertnél habilitált) magántanári 

                                                 
74 Közli Karl Schuhmann, i. m. 216. o. 
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megbízást, késıbb pedig Husserl mellett tanársegédi állást adnak. 

Mindezzel párhuzamosan megválasztják a Heidelbergi Tudományos 

Akadémia rendkívüli tagjának, Frigyes badeni nagyherceg magánki-

hallgatáson fogadja, s nem sokkal késıbb titkos udvari tanácsossá ne-

vezi ki. Hogy Husserl Freiburgban igen kedvezı munkakörülményeket 

mondhatott magáénak, jól mutatja, hogy mikor 1923 júliusában Berlin-

ben kínálnak neki katedrát, határozott nemmel felel. 

 Mindez korántsem hoz számára megbékélést a világgal. Ezt lát-

hatjuk legalábbis filozófiájában. A súlyos kimenetelő háború új irányt 

szab gondolatainak. „Fennáll a természet megszőnésének lehetısége?” 

— kérdezi 1918 nyarán egyik kéziratlapján. „Jelenkori kultúránk nem 

igazán a mi kultúránk” — jegyzi meg elégedetlenül egyhelyütt.75 1919-

ben kézjegyével látja el Romain Rolland „A szellem függetlenségéért” 

címő felhívását, Kautsky kommentárjain keresztül tanulmányozza a 

Szociáldemokrata Párt „Erfurti program”-ját. 

 Még tart a háború, mikor megfogalmazza új feladatát. Eszerint a 

fenomenológia nem elégedhet meg többé ismeretelméleti–tudomány-

elméleti feladatok megoldásával, hanem részt kell vennie abban a fo-

lyamatban, mely a háborúban összeomlott régi Európa kultúrája, szel-

lemi és tudományos élete helyére új életet teremt. Ez a „megújulás”, 

melyet 1923-ban a japán Kaizo címő folyóiratban megjelent cikkében76 is 

emleget, képezi azt az új szempontot, melyköré a húszas és harmincas 

évek fenomenológiáját kiépíti. Nemzetközi tekintélyének állandó növe-

kedése mellett bizonyára ez a program is közrejátszott abban, hogy a 

háború után, 1922-ben ı legyen az elsı tudós a kontinensrıl, akit meg-

hívnak Angliába elıadást tartani. 

                                                 
75 Uo. 227., és 262. o. 
76 E. Husserl, „Erneuerung. Ihr Problem und ihre Methode”, Kaizo, 1923. 84–92. o. 
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 Az 1922. június 6-a és 12-e között tartott nagysikerő londoni elı-

adássorozat után Husserl látogatást tesz az Arisztotelész Társaságban, 

mely ıt még ugyanebben az évben levelezı tagjává választja. A londoni 

elıadások anyagát kísérelte meg Husserl, hazaérkezése után, filozófiai 

rendszerének új, minden eddiginél teljesebb kifejtésévé, ahogy kartezi-

ánus mintára nevezte: elsı filozófiává kibıvíteni és átdolgozni. E törek-

vése mutatkozik meg 1923–1924-ben tartott egyetemi elıadásaiban, 

ahol rendre újratárgyalja szinte mindazokat a gondolatokat, melyek 

egész eddigi filozófiai fejlıdésében szerepet játszottak: megpróbálja 

rendszertanilag tisztázni a különbözı korszakaiban fellépı különbözı 

kategóriák, gondolatok viszonyát. Így jut el 1924 nyarára a pszichológia 

és a fenomenológia egymáshoz való viszonyának problémájához, tehát 

egy olyan problémához, melynek megoldásával már kétszer — elıször 

a Logische Untersuchungen elsı, másodszor ugyanezen mő második ki-

adásának írásakor — megbirkózni látszott. Az elıadások, melyeket e 

probléma jegyében tartott — s melyeknek hallgatója volt Rudolf Car-

nap, a Bécsi Kör késıbbi vezetı egyénisége is — szinte kikerülhetetle-

nül hozzák magukkal azt az újabb (bár még korántsem végsı) összeg-

zést, melyet 1929-ben Formale und Transzendentale Logik címen tárt a 

nyilvánosság elé.  

 A mő sorra veszi és egységes rendszerbe foglalja a Philosophie der 

Arithmetik, a Logische Untersuchaungen és az Ideen gondolatait, ennek 

során azonban új fogalmakat és megkülönböztetéseket is bevezet. Ilyen 

például a formális ontológia és az apofantikus logika kutatási területé-

nek elhatárolása. A jelenkori logikában két tradíció hat – állapítja meg 

Husserl  –: az egyik az Arisztotelésztıl induló, a középkori skolasztika 

közvetítésével ható logika, melyre az a jellemzı, hogy a benne tárgyalt 

fogalmak jelentéskategóriák (Bedeutungskategorien). E kategóriák a dol-
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gokra vonatkozó ítéletek, kijelentések, fogalmak. Az apofantikus logika – 

így nevezi el Husserl ezt a logikai tradíciót –, e kategóriák használatára 

nézve állapít meg szabályokat és összefüggéseket. Nem így a formális 

ontológia, mely – mint azt Husserl már a Logische Untersuchaungenban is 

tárgyalta –, Leibniz mathesis universalisát továbbfejlesztve képezi az 

újabb kori logika másik fı hagyományát. Eszerint a logikában távolról 

sem azon jelentések, fogalmak és ítéletek összefüggéseirıl akarunk 

mondani valamit, melyek tudatunk képzıdményei, hanem sokkal in-

kább magukról a tárgyakról. Ezért a logikában tárgykategóriáknak 

(Gegenstandskategorien), úgymint halmaz, tény, viszony, tulajdonság, 

rész, egész stb. kell szerepelniük. E kategóriák azután maguknak a tár-

gyaknak az elrendezıdését, tulajdonságát, formáját és viszonyát mint 

szintaktikai létmeghatározottságot fogják leírni. „Innen már csak egy 

lépés, hogy ezt a matematikát mint ontológiát (a priori tárgytant), de 

mint formálist, az általában vett Valami tiszta módozataira vonatkozót 

tekintsük. Ezzel tehát szert tennénk arra a fı eszmére is, hogy ennek az 

ontológiának, az általában vett tárgyiságok e matematikájának különös 

területeit a priori szerkezeti meggondolásokban meghatározzuk”77. E 

formális ontológiának – tiszta matematikának –, miközben fı feladatát, 

a lehetséges elméletformák és összefüggéseik levezetését teljesíti, nem 

is kell, hogy a megismerést illetıen más gondja is legyen, „mint az 

’ellentmondásmentességé’, mint a közvetett vagy közvetlen analitikus 

konzekvencia” – véli Husserl.78 A magát formális ontológiaként megfo-

galmazó fenomenológia mindezek után nem áll ellenségesen szemben 

az apofantikus logikával – a leíró pszichológia e késıi képviselıjével. 

                                                 
77 E. Husserl, Formale und Transzendentale Logik, Versuch einer Kritik der logischen Vernunft 
(Husserliana, Bd. XVII.), Den Haag: Martinus Nijhoff, 1974. 82. o. 
78 Uo. 145. o. 
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Viszonyukat Husserl úgy jellemzi, hogy a leíró lélektan – az 

apofantikus logika – is közvetve a tárgyiság szférájáról tesz megállapí-

tásokat, azonban a tárgyakat mint feltételezetteket, mint pszichikai ak-

tusaink velejáróját kezeli, míg a formális ontológia a tárgy objektív lé-

nyegére összpontosítja figyelmét. A leíró lélektan mintegy közvetítı tag 

a megismerésben a formális ontológia – a transzcendentális fenomeno-

lógia – álláspontja felé vezetı úton. Érdekes, hogy Zalai Béla a tiszta 

logika és pszichológia viszonyát illetıen már 1906-ban lényegében e 

késıi husserli koncepciót fogalmazta meg „A közvetlen tapasztalás ösz-

szefüggés-rendszere” címő doktori disszertációjában. Mint Zalai írja, 

„pszichologizmus és formai logika (reine Logik) vívják a nagy harcot a 

logikai igazságok abszolút és relatív értékeiért; a ’formai’ logika sem 

tagadja, hogy az alaptételek, bár mint abszolút törvényszerőségek lé-

nyegesen különböznek a pszichológia empirikus törvényszerőségeitıl, 

a lelki jelenségek absztrakt (vagy teljesebben és általánosabban: anali-

zált) momentumaiban találják meg azt az alapot, ami nekik a ’belátás’, 

’közvetlen szemlélet’, ’szükségszerő’ vagy ’a priori’ igazság jellegét bi-

zonyítja az empirikus lefolyás a posteriori törvényszerősége mellett.”79 

 A Formale und Transzendentale Logik, akárcsak az Encyclopaedia Bri-

tannica számára készített „Fenomenológia” szócikk, 1929-ben jelent 

meg, tehát már Husserl 1928-as nyugdíjba vonulása után. Mégis azt kell 

mondanunk, hogy mindkét írás a nyugdíjaztatás elıtti idıszak gondo-

latrendszerének képezi szerves részét. Errıl árulkodik többek között az 

a megkülönböztetés, melyet Husserl – mint arról már szót ejtettünk – a 

fenomenológiai redukció és az eidetikus redukció korábban azonos jelentéső 

kategóriák használatában bevezet : „A fenomenológiai redukció” – ol-

                                                 
79 Zalai Béla, „A közvetlen tapasztalás összefüggés-rendszere”. Athenaeum, 1907. 187. o. 
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vashatjuk az imént említett „Fenomenológia” szócikkben – „megterem-

tette a valóságos, majd a lehetséges belsı tapasztalás ’fenoménjeihez’ 

vezetı utat, az ’eidetikus redukció’ benne megalapozott módszere viszont 

utat nyitott a tisztán lelki össz-szféra invariáns lényegalakzataihoz.”80 

Könnyen belátható, hogy a kétféle redukció bevezetése csupán a formá-

lis ontológia és az apofantikus logika közötti különbségtétel módszer-

tani következményét jelenti.  

Husserl itt tárgyalt korszakában sem csökkent a tanítványok sze-

repe. A göttingeni idıszakhoz képest azonban némiképpen megválto-

zott a mester és tanítványainak kapcsolata: míg Göttingenben Husserlt 

hallgatni és követni egyet jelentett egy vadonatúj, még csaknem ellen-

zéki filozófiai rendszer létrehozásában való részvétellel, addig 

Freiburgban Husserl filozófiája már a világhír küszöbén átlépett, afféle 

akadémiai irányzatnak számított, melynek követése inkább önálló és 

alkotó mővelését. Talán ez a fı oka annak, hogy a korszak egyik legje-

lentısebb Husserl-tanítványa, Martin Heidegger, már csak a mestertıl 

való komoly eltávolodással, a közöttük végbemenı elhidegülés árán 

tudta a fenomenológiát önállóan és alkotó módon továbbépíteni. Hei-

degger, aki még Rickertnél habilitált, majd elıbb freiburgi magántanár-

ként, késıbb pedig rövid ideig Husserl tanársegédeként szoros kapcso-

latot tartott fenn a mesterrel, a „kedvenc tanítvány” volt, akinek Hus-

serl minden segítséget megadott (például rendelkezésére bocsátotta az 

Ideen II. könyvének Edith Stein által összeállított kéziratos anyagát), 

hogy a filozófiában minél komolyabb elırehaladást tegyen. Még 1923-

tól kezdıdı marburgi professzorsága idején írta meg fı mővét, a Sein 

und Zeitot, melyet Husserlnak ajánlott, s a husserli Jahrbuchban publi-

                                                 
80 E. Husserl, „Fenomenológia”, Válogatott tanulmányai. Id. kiad., 202. o. 
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kált 1927-ben. A mővet megjelenésekor mindenki – Husserl is (egészen 

addig, míg évekkel késıbb idıt nem szakított behatóbb tanulmányozá-

sára) – a fenomenológia jóllehet új szempontú, de hő, bár kissé nehezen 

érthetı kifejtésének tekintette, és erre engedett következtetni nemcsak a 

mő ajánlása, hanem Heidegger nyilatkozata is a Sein und Zeitban, mi-

szerint „az itt következı vizsgálódások nem jöhettek volna létre a Hus-

serl lefektette alapok nélkül”81. Elhidegülésük csak késıbb következett 

be, mikor már Heidegger – Husserl nyugdíjazása után, az ı javaslata 

alapján – elfoglalta annak freiburgi katedráját, s megtartotta „Was ist 

Metaphysik” címen 1929-es székfoglaló elıadását. Ez az elhidegülés 

késıbb fokozódott, s jóllehet még évekig szoros és jónak mondható 

személyes kapcsolatot tartottak fenn, az idı, s fıként a történelem 

elırehaladtával ez megváltozott. Heidegger – igaz 1933-ban, a náci ha-

talomátvétel után egy feleségével íratott levélben biztosítja Husserlt, 

hogy e nehéz napokban is változatlan hálával tekint mindarra, amit érte 

tett82 – Husserl és Heidegger közös tanítványának, Karl Löwithnek 

1939-es szavaival szólva: „azzal bizonyította ’tiszteletét és barátságát’, 

hogy egyetlen szót sem pazarolt vagy kockáztatott meg”83 Husserl ha-

lálakor, annak jelentıségét értékelni. Itt, 1929-ben mindamellett még 

csak a közöttük filozófiai szempontból fennálló különbségekrıl beszél-

hetünk. Husserlnak ugyanis a Sein und Zeit alaposabb tanulmányozá-

sakor idıközben rá kellett ébrednie, hogy Heidegger valójában már 

más utakon jár, mint a Husserl képviselte ortodox fenomenológia84. 

                                                 
81 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Erste Hälfte (Jahrbuch für Philosophie und 
phänomenologische Forschung, Bd. 8.), Halle: 1927. 38. o. 
82 Karl Schuhmann, i. m. 
83 Karl Löwith, Von Hegel bis Nietzsche, Zürich–New York: Európa Verlag, 1941. 5. o. 
84

 Husserl és Heidegger személyes viszonyának alakulását, csakúgy mint filozófiai rendszerük kölcsö-

nös egymásra hatását behatóan elemzi Schwendtner Tibor Husserl és Heidegger. Egy filozófiai össze-
csapás analízise c. monográfiájában (Budapest: L’Harmattan, 2008.). Innen egyebek között 
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Hogy azonban a Sein und Zeit mintegy egzisztencialista koncepció-

ja még alkalmas volt a fenomenológia kifejezésére, azt jól mutatja a 

freiburgi katedra egyik késıbbi örökösének, Husserl másik kedvenc 

tanítványának, a magyar származású Szilasi Vilmosnak filozófiai mun-

kássága. Szilasi, aki a Tanácsköztársaság leverése után, jobb kilátások 

híján hagyta el Magyarországot, mőszaki tanulmányok folytatása mel-

lett kapcsolódott Husserl szőkebb baráti társaságához85, a husserli gon-

dolatokkal azonban nem ekkor kezdett el ismerkedni. Odahaza, még 

1919-ben Magyarországon közzétett egy kisebb tanulmányt A tudati 

rendszerezés elméletérıl címmel, melyben a már általunk is idézett Hus-

serl-követı, Zalai Béla rendszerelméleti-rendszerfilozófiai gondolatai-

nak továbbgondolására tett kísérletet. „E dolgozat” – írja – „Zalai Béla 

emlékének van szentelve és azon gondolatoknak, melyek ıt foglalkoz-

tatták.”86 Zalai, aki Böhm Károlynál, Alexander Bernátnál, majd rövid 

ideig Németországban Wilhelm Wundtnál és más pszichologista pro-

fesszoroknál tanulta a filozófiát, már elsı publikált filozófiai munkájá-

ban, „A közvetlen tapasztalás összefüggés-rendszeré”-ben a Logische 

Untersuchungen antipszichologista koncepcióját tette magáévá, késıbb 

                                                                                                                                           
megtudhatjuk, hogy Husserl jó ideig csak Heidegger habilitációs írását ismerte, s egészen 
1929-ig személyes beszélgetéseik alapján úgy vélte, Heidegger a Husserl mővelte fenomeno-
lógia talaján áll, annak további kiépítésén munkálkodik. „Heidegger székfoglaló elıadása, a 
híres ’Mi a metafizika?’ aztán” – írja Schwendtner – „a jelenlévı Husserl számára nyilvánva-
lóvá tette, hogy újra kell gondolnia Heideggerhez főzıdı kapcsolatát, s a következı hónapo-
kat a Lét és idı alapos tanulmányozásának szentelte.” (i. m. 25. o.) Az alapos tanulmányozás 
nyomán egyértelmővé vált számára a tetemes különbség filozófiai pozícióik között. 
Schwendtner idézi Pöggeler interpretációját, aki szerint az elıadás „a fenomenológiától vett 
búcsúnak” tekinthetı, majd hozzáteszi: „Véleményem szerint azonban Heidegger ebben az 
elıadásban nem annyira a fenomenológiától [. . .], hanem inkább magától Husserltıl vett 
búcsút.” (uo.)  
85 Errıl részletesebben lásd Déry Tibor Ítélet nincs címő önéletrajzi regényét, Budapest: Szép-
irodalmi Kiadó, 1969. 
86 Szilasi Vilmos, A tudati rendszerezés elméletérıl, Bevezetés. Budapest: Franklin-Társulat, 1919. 
3. o. – Szilasival kapcsolatban két kiváló tanulmány is eligazít: Gál István, „Babits és Szilasi 
barátsága”, Babits–Szilasi Levelezés, Budapest: Irodalmi Múzeum, é. n. (1980) és Lee Congdon, 
„Szilasi Vilmos és a magyar kultúra”. Filozófiai Figyelı, 1980/3–4. 29-51. o. 
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pedig írásaiban több ponton olyan gondolatokat fogalmazott meg, me-

lyek éppen a húszas évek Husserlját elılegezték. Nevezetesen Leibniz 

ún. monászaihoz való viszonyuk jelenti a két filozófus közötti hasonló-

ság alapját. Husserl 1921-tıl kezdıdıen találja a tiszta ént a leibnizi 

monászokhoz hasonlónak, velük logikailag és ismeretelméletileg ekvi-

valensnek. Zalai „rendszerei” ezzel szemben már 1910-ben fölveszik a 

monászok legfıbb tulajdonságait: a rendszer „adekvát mértéke egyedül 

önmaga, s más rendszerek számára érthetetlen, inkomparábilis” – ol-

vashatjuk Zalainál. – „Mélyen és belsıen önállóak e rendszerek, átha-

tatlanok és incommensurábilisak, egyik sem érti a másik lényét: anél-

kül, hogy egymást megmérnék, harmóniában tartják egymást.”87 Mind-

ezek után nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a Hus-

serl-kutatók közül éppen Szilasi az, aki Husserl utolsó korszakáról 

szólva a leibnizi monász-tannak kiemelkedı jelentıséget tulajdonít: 

„Husserl hivatkozása a monász-tanra” – írja könyvében – „azonban 

csak akkor nyeri el teljes élességét, ha megfontoljuk, hogy Leibniz sze-

rint nincs más realitás, mint a monászok univerzuma. Ha minden egyes 

számára a más monádok (ill. mindegyik másik) és megfordítva: transz-

cendens realitások, úgy… mindegyik a magában valót tükrözi, mert 

mindegyik tükrözi a magukat tükrözı monászokat.”88 Husserl – Zalai-

val teljes összhangban – ezt írja egyik 1925-ös jegyzetlapján: „A 

monászoknak ’nincsenek ablakaik’, de minden monász oksági kapcso-

latban áll a többi monásszal.”89 

Szilasi számára, mint az e fejtegetésbıl nyilvánvalóan adódik, a 

húszas évek husserli filozófiájához – Zalain keresztül – közvetlen út 

                                                 
87 Zalai Béla „Etikai rendszerezés”, Alexander-emlékkönyv, Budapest: l910, 116-121. o. 
88 Szilasi Vilmos, i. m. 123. o. 
89 Közli Karl Schuhmann, i. m. 290. o. 
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vezetett, így nem meglepı, hogy ı is, akárcsak Heidegger, túl kívánt 

lépni, vagy akaratlanul is túllépett a mester rendszerén, s mint az 1930-

as Husserl-cikkébıl (mely a Nyugatban jelent meg) is kitőnik, a husserli 

fenomenológia kategóriáit leginkább heideggeri értelemben használja 

és ismerteti. Ez azonnal érthetıvé válik, ha figyelembe vesszük, hogy 

Heideggerrel ugyanolyan jó viszonyt tartott fenn, mint magával 

Husserllal.90 Nem volna azonban teljes a kép, amit Szilasi és Husszerl 

gondolatrendszerének kapcsolatáról vázoltunk, ha nem tennénk emlí-

tést még két magyar filozófusról, aki a husserli filozófia magyarországi 

recepciójához jelentısen hozzájárult, s így részt vett annak a szellemtör-

téneti közegnek a kialakításában, ahonnan Szilasit – filozófiai nézetei-

nek kialakításakor – az elsı és legjelentısebb hatások érték. Pauler 

Ákos és a már többször idézett Enyvvári Jenı, Zalai Bélával csaknem 

egyidıben kezdeték népszerősíteni Husserl tiszta logikáját (Pauler) és 

újabb – fenomenológiai – rendszerét (Enyvvári). Enyvvári, Husserl 

személyes hatására – lévén, hogy Göttingenben ı maga is a Husserl-

tanítványok köréhez tartozott – Magyarországon (késıbb úgy is mint a 

Magyar Filozófiai Társaság elnöke) az elsık között szerzett híveket 

nemcsak a Logische Untersuchungennak és a Ideennek, hanem Bolzano 

filozófiájának is.  

Utoljára hagytuk a Husserl-tanítványok, illetve követık sorában 

Max Schelert. Scheler, különösen 1913-tól, tehát fı mővének, a Der 

Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethiknek Jahrbuch-beli meg-

jelenésétıl kezdıdıen, maga is a fenomenológia legszakavatottabb hir-

detıi közé számított. Többen úgy ítélték, hogy még Husserlnál is hitele-

sebben és mélyebben tolmácsolja az új irányzat eszméit. Ehhez járult, 

                                                 
90 Errıl igen pontos képet nyerhetünk a már idézett Babits–Szilasi Levelezésbıl. 
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hogy Scheler – aki valóban nem tartozott Husserl közvetlen tanítványai 

közé – mindig is tagadta, hogy eszméinek kialakításában a göttingeni 

mesternek a legkisebb része is lett volna. S jóllehet ebben Husserl kétel-

kedett, Schelert Heideggerrel egy sorban, az új filozófia legígéretesebb 

képviselıi közé számította, s freiburgi tanítványainak körében ennek az 

értékelésének gyakran hangot is adott. Így történt ez azon az 1928-as 

májusi vasárnapon is, mikor Husserl szemináriumának résztvevıi teára 

voltak hivatalosak mesterükhöz, s egyikük – a magyar Kolnai Aurél – 

Scheler váratlan halálának hírével érkezett meg az összejövetelre. 

Hogy Scheler valóban kiemelkedı szerepet játszott a fenomeno-

lógiai mozgalom történetében, mutatja az is, hogy többek között a fiatal 

Lukács György is az ı közvetítésével került kapcsolatba a transzcen-

dentális fenomenológia eszmerendszerével. Lukács – noha sem 

Schelernek, sem Husserlnak nem vált, átmenetileg sem, követıjévé – 

1912–1914-ben Heidelberegben írt elsı összefoglaló jellegő mővészetfi-

lozófiai–esztétikai mővében számos lényeges vonatkozásban együtt 

halad a fenomenológiával. 

Lukács itt, miközben a mőalkotások lehetıségének hogyanjára 

keresi a választ, több olyan kategóriával él, melynek megfelelıje megta-

lálható Schelernél, vagy éppen Husserlnál. Vonatkozik ez a fenomeno-

lógia központi kategóriájára, a fenomenológiai redukcióra is: ez Lu-

kácsnál mint egynemő redukció születik újjá, mint olyan redukció, mely-

lyel a mő – egynemősítı – közegét állítjuk az esztétikai vizsgálódás 

homlokterébe. A fenomenológia Lukács gondolkodói fejlıdésében be-

töltött szerepét mindazonáltal hiba volna túlbecsülni, különösen, ha 

figyelembe vesszük, amit Lukács egy késıi visszaemlékezésében mond 

a Schelerrel még Heidelbergben folytatott beszélgetéseirıl, mely szerint 

magát már akkoriban igen határozottan elhatárolta a fenomenológiai 
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módszer elfogadásától. De hogy valamilyen kapcsolat létezett Lukács 

és a fenomenológia között, azt jól mutatja (A heidelbergi mővészetfilozófia 

és esztétikán kívül) a tény, hogy késıbb Lukács elemzıen visszatért a 

transzcendentális fenomenológia nem egy kategóriájára, például a 

Wesenschau már többször említett husserli terminusára is, valamint az, 

hogy Magyarországon 1945 után elıször éppen a Lukács-tanítvány 

Vajda Mihály törte meg nagyobb tanulmányokkal azt a csendet, mely 

Husserl örökségét évtizedekig körülvette.  
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UTOLSÓ ÉVEK (1928–1938): 

AZ „ÉLETVILÁG” FENOMENOLÓGIÁJA 

 

Husserl 1928-as nyugdíjazása semmilyen szempontból sem jelent pá-

lyáján törést vagy korszakhatárt. Továbbra is ugyanazt végzi, amit ed-

dig: órákat tart az egyetemen, kéziratokon dolgozik, az ıt körülvevı 

tanítványok szellemi fejlıdését irányítja. Nyugdíjazása is fokozatosan 

játszódik csak le: eredetileg már az 1928-as nyári szemesztert sem akar-

ta hivatalában tölteni, Heidegger akadályoztatása miatt azonban meg-

kérték, hogy az év végéig még lássa el a katedrával járó teendıket. Mi-

kor azután végleg elhagyja a katedrát, mintegy fellélegezve, egyhu-

zamban – körülbelül három hónap alatt – megírja, majd nyomdába adja 

régen érlelt mővét, a már említett Formale und Transzendentale Logikot, s 

hozzákezd Párizsban, a Sorbonne-on tartandó elıadásainak kidolgozá-

sához. Párizsba még 1928 júniusában, áprilisi két amszterdami elıadá-

sát követıen hívták meg. E meghívást Husserl igen jelentısnek érzi, s 

ezért elhatározza, hogy a francia kultúra e fellegvárában csak olyan 

gondolatait fogja elıadni, melyek már kellıképpen kiérleltek, s filozófi-

ai nézeteinek nélkülözhetetlen bázisát alkotják.  

Ha figyelembe vesszük azt az átalakulást, melyen Husserl gondo-

latrendszere a húszas évek elejétıl átment, aligha tarthatjuk puszta 

szónoki fogásnak, hogy filozófiáját Husserl a 20. század kartezianiz-

musának nevezi. A fenomenológiai redukció alapgondolata, a cogita-

tióban fellelt evidens bizonyosság, az univerzális ésszerő filozófia radi-

kális eszméje: mind Descartes mővének eredménye – Husserl csak új 

értelemben, új megvilágításban állította ıket, mint saját filozófiájának fı 

elemeit, elénk. Descartes persze – vélte Husserl – nem volt mindenben 

következetes, s így nem tudta maradéktalanul megvalósítani, amit célul 
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tőzött ki. Meghirdette ugyan a programot, hogy a filozófusnak le kell 

magában rombolnia mindent, ami a meglévı tudományokból ered, s 

meg kell kezdenie egy olyan új tudomány kiépítését, mely kizárólag az 

egyedül bizonyos belsıre épül, e bizonyosság érvényességi körét azon-

ban úgymond helytelenül határozta meg, s így elvétette az általa meg-

hirdetett program igazi megoldását. Hiába tekintett el a külsı, ismeret-

elméletileg transzcendens világtól, a „gondolkodom, tehát vagyok” 

helytelen értelmezése következtében újra visszaesett a külsı világ érvé-

nyességének naiv feltételezésébe. A „vagyok” énjét nem határolta el – s 

ez Husserl szerint döntı félreértés – a világban létezı konkrét, empiri-

kus éntıl, s így a – még csak az imént zárójelbe tett – világot visszavette 

eredeti jogaiba. Én, ha csak egyike vagyok a világban létezı dolgoknak, 

ugyan hogyan is ítélhetnék a külvilág létének érvényessége felıl? Már-

pedig az ismeretelméleti redukciónak, azaz az egyedül bizonyosra mint 

evidensre történı visszavezetésnek, pontosan ez volna a fı értelme. A 

descartes-i programot tehát úgy hajthatnánk végre következetesen, ha a 

„gondolkodom, tehát vagyok” énjét nem a világ dolgaként, mintegy 

térbeli struktúraként, nem valóságként, hanem a már jól ismert „tiszta 

énként”, vagy ahogy Husserl újabban nevezi, „transzcendentális ego-

ként”, a valóság tiszta lehetıségeként értelmeznénk. Magáról a világról, 

eredete és teljessége szerint, mindenesetre csakis egy ilyen énben fo-

galmazódhat meg érvényes ítélet. Egy ilyen én természetesen nem az 

egyedi valóságdarabokat fogadja magába (például érzékelés útján), ha-

nem a világ, sıt bármely elképzelhetı világ lehetséges struktúráját. 

Ezeken a transzcendentális egóban rejlı a priori struktúrákon kívül az-

után értelmetlen volna a világnak más felfogható struktúráit is feltéte-

lezni, mivelhogy a világ – legalábbis az énben létrejövı érvényessége sze-

rint nem lehet olyan, amilyennek én nem tudom elgondolni. Miután 
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Husserl ily módon egy mintegy fichtei fordulattal fölöslegesnek nyil-

vánította és rendszerébıl kirekesztette a kanti magánvalót, kénytelen 

szembenézni a szolipszizmus veszélyével. A transzcendentális ego 

ugyanis teremti, konstituálja a világot. Ám nem az egyediségében sok-

féle, esetleges, valóságos, aktuális világot (ami persze mindig is transz-

cendens marad a számára), hanem e világ lehetıségének szférájában egy 

olyan apodiktikus kapcsolatokból felépülı immanens világot, melynek 

minden része szükségszerő levezetésekkel visszavezethetı a legközvet-

lenebb evidenciákra. Miközben a transzcendentális ego így tesz, hidat 

épít a számára transzcendens világ felé, eszmei típusok formájában 

meghatározza mindazokat a képzıdményeket, formákat, melyek az 

aktuális világban egyáltalán elıfordulhatnak. Az én e „hasadásával” 

(így nevezi Husserl), azonban még mindig nem hárult el a szolipsziz-

mus veszélye. Husserl számára a szolipszizmus mindenekelıtt rend-

szerének leegyszerősítését jelentené. A világhoz, véli, az én elıször két-

ségkívül szolipszista módon viszonyul. E kezdetleges viszonyát azon-

ban utóbb módosítja az, hogy a világban más éneket, alteregókat fedez 

fel, akik elıbb szintén szolipszisztikusan tekintik a világot, késıbb pe-

dig ık is felfedezik a többi „másik ént”. A fenomenológiának, s így a 

transzcendentális egónak is, ezt a tényállást ismét csak fel kell dolgoz-

nia, s a világot is újra kell konstituálnia mint interszubjektív lehetséges 

tapasztalat tárgyát. Sıt, ami az ego a priori struktúráit illeti, azokat is 

mint interszubjektív a priori struktúrákat kell – természetesen csak a 

fenomenológiai szemlélet e magasabb fokán – kezelnie. Az inter-

szubjektivitás ilyen elmélete, a leibnizi monadológiának e husserli vál-

tozata (s ebben Szilasinak kétségkívül igaza van) egyike a legjelentı-

sebb elemeknek a késıi Husserl gondolatrendszerében. Ennek ellenére 

a párizsi elıadásokban e gondolatsor valamivel kisebb súlyt kapott, 
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mint amekkorát – a húszas évek kéziratos jegyzettöredékeinek tanúsá-

gára tekintettel – várhattunk volna. Az interszubjektivitás részletesebb 

kidolgozását azután a párizsi elıadások továbbfejlesztett, és eredetileg 

1931-ben francia nyelven megjelentetett változata, a Méditations 

Cartésiennes tartalmazza. Husserl álláspontja szerint új filozófiája a 

descartes-i univerzális, a tudományokat egyetemesen megalapozó és 

összefoglaló filozófia programját valósítja meg, midın a már korábban 

kidolgozott „formális ontológia” kategória mellé felveszi az „univerzá-

lis konkrét ontológiát” is, mely „nem üres, formális ontológia, hanem 

olyan, amelyik minden regionális létlehetıséget magában foglalna”91. 

A február 20. és március 8. közé esı párizsi tartózkodása alatt 

Husserl nemcsak elıadásokat tart, és francia kollégáival – Alexandre 

Koyréval (aki korábban tanítványa volt, utóbb pedig a tudománytörté-

net területén, T. S. Kuhnra is hatást gyakorolva, jelentıs nemzetközi 

elismerést vívott ki magának), valamint Gabriel Marcellal – találkozik, 

de még ugyanazon a napon, hogy meglátogatja a Louvre-t, eleget tesz a 

német nagykövet meghívásának is. Hazafelé úton pedig négy napra 

megáll Strassburgban, ahol szintén elıadást tart. Ezen az elıadáson – 

ahol különben már igen részletesen érinti az interszubjektivitás téma-

körét – sokan mások mellett ott ül Albert Schweitzer, a 20. század nagy 

humanista mővésze és tudósa.  

 Hazaérkezése után azonnal nekilát elıadásai alaposabb kidolgo-

zásához. Rövid idın belül el is készíti, és francia meghívói felkérésére 

elküldi Párizsba a Karteziánus meditációk – idıközben Husserl így kezdte 

el emlegetni a Párizsban tartott elıadásokat – német szövegét, mely az-

után francia fordításban, mint fentebb már említettük, 1931-ben meg is 

                                                 
91 E. Husserl, „Párizsi elıadások”, Válogatott tanulmányai. Id. kiad. 273. o. 



80 

 

jelent. A mő német verzióját Husserl eredetileg a Jahrbuch soron követ-

kezı számában akarta közölni, azonban a szöveg ismételt áttekintése-

kor az átdolgozás mellett döntött. Tanársegédével, a „nélkülözhetetlen” 

Eugen Finkkel közösen kerestek és dolgoztak bele a mőbe régi kézira-

tokat, úgy, hogy az eredeti munka egy újabb – hatodik – vizsgálódással 

is bıvült, megjelentetésére mégsem került sor. Ebben minden bizonnyal 

döntı szerepe volt annak az elıadássorozatnak, melyet Husserl 1931 

júniusában tartott különbözı német városok – Frankfurt a. M., Berlin, 

Halle és Göttingen – Kant-társaságaiban. Ez az elıadáskörút, mely a 

Párizsban elmondottak hazai népszerősítését célozta, világossá tette 

Husserl számára, hogy filozófiáját több oldalról félreértik, hogy lénye-

gében azonosnak tekintik Scheler vagy Heidegger gondolatrendszeré-

vel. Ezeket a félreértéseket eloszlatandó halasztotta el a Karteziánus me-

ditációk legújabb változatának kiadását, s határozta el, hogy kifejezetten 

német használatra újra átírja a mővet úgy, hogy abból – kritikai fejeze-

tek beiktatása útján – világosan kitőnjék, hogy mi a husserli fenomeno-

lógia lényege, és hogy miben különbözik a jóllehet vele némiképpen 

összefüggı, mégis más filozófiai rendszerektıl. E további halogatás 

azonban a mő német kiadása számára végzetesnek bizonyult, lévén, 

hogy a filozófus érdeklıdése közben más tárgy felé fordult, amennyi-

ben újra elıvette a már több mint harminc éve állandóan vissza-

visszatérı témát: az idıkonstitúció problémáját. Arra az elhatározásra 

jutott ugyanis, hogy újabb összefoglaló jellegő alapmőben rendszerezi 

mindazt, amire egész eddigi filozófiai fejlıdése során jutott, s erre az 

idı problémája különösen alkalmasnak ígérkezett, mivel ezt a témát 

1905 óta folyamatosan elemezte, a kéziratlapok tanúsága szerint szinte 

minden más tárgynál részletesebben. Bizonyára úgy érezte, hogy e 

probléma kapcsán kiválóan föl lehetne építeni minden eddigi korsza-
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kának egyesített gondolati vázát. Miközben Husserl ezen a tervén dol-

gozott, Eugen Fink még egy darabig a Karteziánus meditációk szerkeszté-

sét végezte, majd utóbb ı is áttért az idıkonstitúció problémájának át-

gondolására és a problémára vonatkozó husserli kéziratok rendezésére. 

Ennél a feladatnál azután jó ideig meg is maradt, olyannyira, hogy 

Husserl, mikor – nem kis részt a viharos gyorsasággal egyre szélsısége-

sebb és tragikusabb fordulatokat hozó történelem késztetésére – ismét 

más irányban kezdi keresni gondolatrendszerének folytatását és lezárá-

sát, az idıkonstitúcióra vonatkozó mővet Finkkel közös mőként akarja 

majd megjelentetni. 

 A történelem azonban idıközben jelentısen átformálta Európa s 

benne Németország arculatát. Husserl további életmővének szempont-

jából erre az átalakulásra, az ezt alkotó fontosabb eseményekre kell itt 

most jelzésszerően utalnunk. – A császári Németország az elsı világ-

háborúból legyengülve, vesztesként került ki. A háború utáni forra-

dalmi megmozdulások, melyeknek fı hajtóereje a munkásság volt, nem 

tudták kellıképpen megoldani a német társadalomban felgyülemlett 

ellentmondásokat. Az 1919-ben létrejött polgári demokratikus rendszer 

– a „weimári köztársaság” – kezdettıl fogva, egészen 1933-as végleges 

megszőnéséig, nagyon ingatag volt. Hiába vettek benne részt különbö-

zı polgári pártok mellett a szociáldemokraták, ez sem a munkásság 

több éven át meg-megújuló forradalmi megmozdulásainak, sem a 

nagytıke támogatta jobboldal hatalmi törekvéseinek nem vetett véget. 

Az 1923-ig szinte folyamatosan fennálló forradalmi helyzetet csak a 

nagytıke és ezzel együtt a jobboldal jelentıs megerısödése szüntette 

meg. A tıkés viszonyok stabilizációját segítette elı az a négymértékő 

amerikai kölcsön is (Dawes-terv), mely 1929-ig, a nagy New York-i 

tızsdekrachig és az utána következı, és az egész világon tovagyőrőzı 
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gazdasági válságig meghatározta Németországban a politikai erıviszo-

nyokat. A jobboldal elıretörését jelezte egyebek között Paul von Hin-

denburg köztársasági elnökké választása (1925) és az a tény is, hogy az 

országban soha nem látott ütemben kezdetek szaporodni a különbözı 

militarista és revansista szervezetek. Németország új háborúra készült. 

Ezt kezdetben burkoltan, majd egyre nyíltabban tette és tehette. Már az 

1925-ös locarnói egyezménnyel világossá vált, hogy a nyugati hatalmak  

– fıként Anglia – nem nézik rossz szemmel a német politikai étvágy 

növekedését, feltéve, hogy az kelet felé irányul. A gazdasági válság a 

német politikai életben az ellentétek további kiélezıdését, a politikában 

járatlan kispolgári rétegek aktivizálódását, a munkásmozgalom jelentıs 

kiszélesedését és megerısödését hozta. A német nagytıkének úgy tőnt, 

hogy az eddig is rosszul funkcionáló köztársaság ilyen körülmények 

között már nem képes fenntartani a meglévı status quó-t, s ezért hata-

lomra segítette a kispolgári tömegek körében amúgy is egyre népsze-

rőbb náci pártot, amelyben azután – legalábbis ami a diktatórikus kor-

mányzás bevezetését, a munkásmozgalom kegyetlen eszközökkel tör-

ténı visszaszorítását, a militarizmus, a fegyverkezés fokozását, és egé-

szében a revansista elgondolások állami politika rangjára emelését illeti 

– nem kellett csalódnia. Hitler 1933-as hatalomra jutása szinte egycsa-

pásra meghozta az összes párt megszőnését, a kommunistaüldözés és 

az antiszemitizmus eddig ismeretlen mértékő felerısödését, Németor-

szág kilépését a Népszövetségbıl (1933), az általános hadkötelezettség 

bevezetését (1935), légierı és hadiflotta kiépítését, a rajnai demilitarizált 

övezet megszállását (1936).  

 Husserl, aki bár annak idején 1886-ban – még Masaryk tanácsára 

– áttért protestáns hitre, a náci Németországban származása után min-

den további nélkül az üldözött zsidósághoz tartozónak számított, s így 
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közvetlenül, a saját helyzetén érezhette és tapasztalhatta, mit is jelent a 

fasizmus egy nép életében. Legelıször is németségében kényszerül 

meghasonlásra. „Úgy gondolom” – írja egy 1933. április 6-i levelében –, 

„hogy nem voltam a legrosszabb (régi stílusú és kaliberő) német, és há-

zam a valódi nemzeti szellem hona volt.”92 Abban reménykedik, hogy a 

„rossz világ ellenére” „munkájának szentelve erıit tud élni”93 „Állandó 

harcban állok az engem megilletı csendért, a lélek csendjéért…, mely 

nélkül nem ébrednek bennem gondolatok” – írja 1934-ben.94 E vissza-

vonulás a lélek csendjébe azonban nem a világ dolgaitól való félrevonu-

lást, elzárkózást takar. Éppen ellenkezıleg. Husserl utolsó mőve, a Die 

Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomeno-

logie, melynek elsı két része, ha nem is Németországban, de még a filo-

zófus életében – 1936-ban – megjelent, pontosan a filozófia és a filozó-

fus elé tőzi ki az európai szellemiség korabeli válságából való kijuttatá-

sának feladatát. A mő, mely természetesen újabb bevezetés kíván lenni 

a transzcendentális fenomenológia filozófiájába, szemmel láthatóan 

egész sor új kategória dimenziójában mozog, mely kategóriák újdonsá-

gát szinte kizárólag a történelemre, a gyakorlatra vonatkozásuk adja. 

Még a fenomenológiai redukció – rendszerében nélkülözhetetlen – 

alapfogalmát is átértelmezi, s mint a jelenkorra irányuló, ahogyan egyik 

korabeli jegyzetlapján is nevezi: gyakorlati redukciót tekinti. Igen csábító 

innen azt a következtetést levonni, hogy Husserlt, ezt a korábban tisz-

tán elméleti filozófust nyilván nem más, mint a fasizmus németországi 

hatalomra jutása, s e helyzet közvetlen átélése késztette erre a hirtelen 

és radikális fordulatra. E következtetés levonása azonban kissé elha-

                                                 
92 Karl Schuhmann, i. m. 428. o. 
93 Uo. 426. o. 
94 Uo. 447. o. 
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markodott volna. Nem mintha bárki is tagadni akarná, hogy a végleges 

– noha töredékesen maradt – mő, melyet szerzıje döntıen 1935–1936-

ban vetett papírra, magán viseli, méghozzá igen jelentıs mértekben, 

annak a konkrét történelmi idıszaknak a jegyeit, amelyben keletkezett. 

A fontosabb gondolati hangsúlyok, a megfogalmazások, mind-mind az 

1933 utáni Németországra utalnak. Errıl ír maga Husserl is egyik leve-

lében, melybıl kiderül, hogy a mővet „az 1935-ös német olvasó számá-

ra” írja.95 És mégis, mindennek ellenére azt kell mondanunk, hogy ma-

ga az alapeszme, a történelmi világra, s azon belül elsısorban a jelen-

korra történı redukció gondolata jóval 1933 elıtt, még a húszas évek 

végén kezdte foglalkoztatni Husserlt. Az „életvilág” (Lebenswelt) termi-

nus, mely a filozófus utolsó nagy mővének jelképpé növekedett kategó-

riájaként lett ismert, már 1928-ban feltőnik az embert körülvevı világ 

(Umwelt) kategóriájának szinonímájaként (menschliche Lebenswelt).96 

S hogy itt nemcsak véletlen szóhasználatról van szó, jól mutatja, hogy 

1930-tól kezdıdıen igen gyakran tőnnek fel további rokonértelmő ka-

tegóriák, úgymint „élı jelen” (strömende Gegenwart). Ezzel párhuzamo-

san további olyan – fıleg történelmi jellegő – problémák egész sorával 

találkozhatunk az itt tárgyalt idıszak husserli kéziratai között, melyek 

éppen a Krisis lapjai által váltak ismertté a nagyközönség számára. E 

tényeket semmiképp sem hagyhatjuk figyelmen kívül a Krisis keletke-

zéstörténetének megítélésekor. A transzcendentális fonomenológia 

historizáló irányban tapogatózását tehát inkább kell a weimari korszak, 

mint a német fasizmus korának elméleti visszahatásaként tekintenünk. 

Amit azonban így a fenomenológia historizáló fordulatáról mondot-

tunk, az még nem kell hogy magára a Krisisre is igaz legyen. Husserl 

                                                 
95 Uo. 463. o. 
96 Uo. 327. o. 
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számos korábbi mővénél tanúi lehettünk annak, hogy az összegzı mő-

vek (Logische Untersuchungen, Formale und Transzendentale Logik, stb.) a 

keletkezésüket megelızı gyakran felettébb hosszú idıszak kutatásai-

nak anyagát többé vagy kevésbé módosított formában – az összegzés 

szempontjai szerint hangsúlyozva és (át-)értelmezve – magukba foglal-

ják. Alighanem ez történt a Krisis esetében is. Ez esetben azonban az 

elımunkálatok és az összegzés keletkezése között igen jelentékeny, és a 

filozófiai elmélet mélyebb társadalomtörténeti meghatározottságára is 

kiható cezúra húzódik, s ez ad a kérdésnek különös fontosságot. A tisz-

tázáshoz szerencsére további adatok állnak a rendelkezésünkre. Hus-

serl a weimari korszakban foglalkozott ugyan a fenomenológia történe-

ti alapokra való visszavezethetıségének gondolatával, semmi sem utal 

viszont arra, hogy ezeket a kutatásait egységes rendszerbe össze akarta 

volna foglalni. Ez a helyzet egészen 1934-ig, amikor is Husserl meghí-

vást kap a Prágai Filozófuskongresszusra, melynek elıkészítıi „a filo-

zófia jelenkori feladatai” témát jelölik meg elıadása tárgyául. Tulaj-

donképpen ez a felkérés teremti meg az alkalmat a filozófusnak, hogy 

korábbi – az emberi történelemre vonatkozó – kutatásait összegezze, 

különös tekintettel most már a szorosabb értelemben vett jelenkor prob-

lémáira, viszonyaira és benne saját legújabb életérzéseire. A téma elsı – 

levél formájú – vázlatos kifejtését alaposabb anyaggyőjtés követi, mely-

lyel párhuzamosan Husserl végleg abbahagyja az idıkonstitúció termé-

szetére vonatkozó „alapmő” kidolgozását. És hogy Husserl megtalálta 

azt a kapcsot, amely a weimari korszak történelemkutatásait a jelenkor 

fı válságának kifejtı és átfogó elemzésével hozza össze, hogy amikor a 

jelenkor (1935) válságáról ír, akkor az a weimari korszak eredményeit 

maradéktalanul összefoglalja, azt jól mutatja a cím, mellyel prágai elı-

adássorozatát illette: „A humanitás problémája”. 
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 A prágai elıadások érdekessége, hogy elıször nem is Prágában, 

hanem már elıbb Bécsben – rövidített formában – elhangzottak. Az 

1935. május 7-i elıadás, melyet Husserl, tekintettel a nagy érdeklıdésre, 

május 10-én (lényeges változtatásokkal) megismételt, a Wiener 

Kulturbund szervezésében az Österreichisches Museum elıadótermé-

ben zajlott le. Husserl a bécsi meghívást mindenekelıtt azért fogadta el, 

hogy rokonait és ismerıseit láthassa, és mert ez idı tájt Németország-

ban a helyzet már kibírhatatlanná vált számára. Megfordul a fejében a 

gondolat, hogy jó volna visszatérni szülıföldjére (Amerikába, mint ez 

1933-ban a University of California meghívásakor kiderült, nem akart 

áttelepülni). „Már K[appel]-ban is járt az eszemben, hogy 

N[émetországban]-ban úgysem bírnám már ki sokáig, és hogy nem 

volna-e lehetséges, hogy régi szülıhazámba visszatérjek.”97 Ezzel a 

gondolattal utazik el Prágába is, ahol a legkülönbözıbb intézetek és 

szervezetek alkalmi felkérésére is rögtönzött – mindig nagy sikerő – 

elıadások egész sorozatát tartja, majd ezen elıadássorozat után vissza-

utazik Freiburgba. Hogy prágai tartózkodása vagy volt tanítványa és 

munkatársa Ludwig Landgrebe közbenjárása volt-e az oka, nem tudjuk, 

de tény, hogy még 1936 januárjában meghívást kap a prágai egyetemre. 

A hazatelepülés vágya azonban ábránd maradt. Amire Husserl hátralé-

vı életidejébıl jutott, az már csak utolsó mőve, a Krisis egy részének – 

mint említettük, a mő töredékben maradt – megírására volt elegendı. 

 Amire Husserl e végsı összegzı mővében vállalkozott, az nem 

kevesebb, mint egy, a Karteziánus meditációkban már felmerült probléma 

új szempontú megoldása. A problémát az okozza, hogy miközben a 

transzcendentális ego konstituáló tevékenységével sikerült értelmez-

                                                 
97 Uo. 467. o. 
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nünk a világot (természetszerőleg mint a lehetıségek, az intencionális 

horizontok világát), maga a tiszta én a konstitúción kívül rekedt. Más 

szavakkal fogalmazva: ha be is tudtam látni, hogy a megismerésben a 

megismert tartalmak a tudat a priori intencionális lehetıségei szerint 

jönnek létre, kérdéses marad a lehetıségek eredete, azaz, hogy milyen 

intencionális struktúrák hozzák létre magát a transzcendentális ént. 

Míg az Ideen Husserlja még megtehette, hogy a természetes beállítódást 

látványos radikális fordulattal tudományon kívülinek nyilvánítsa, ad-

dig ugyanezt a Karteziánus meditációk interszubjektív konstitúcióról 

beszélı szerzıje – legalábbis soron következı mővében – már nem te-

hette meg. Ha a világ konstitúcióját kiszabadítom szolipszisztikus bör-

tönébıl, többé már nem hivatkozhatom – legfeljebb bizonyos naivitás-

sal – a priori struktúrákra, melyek az énben minden további nélkül adot-

tak. Ez az a pont, ahol a kritikus és önkritikus filozófiai elmélet a kons-

titúció alapjait kikerülhetetlenül a tényleges interszubjektivitás, a törté-

nelem szférájában kell hogy keresse. Mint a maga helyén a „Filozófia 

mint szigorú tudomány”  kapcsán már említettük, Husserl az 1910-es 

cikkben bírált szellemtörténeti historizáló irányzat életfilozófiai kon-

cepciója felé fordul. S ezt érdekes módon úgy teszi, hogy elismeri: a té-

nyekre épülı historizáló tudomány, a szellemtörténet semmivel sem 

járulhat hozzá a világ szükségképpeni szerkezetét idıtlen, örök igazsá-

gokban leíró tudomány épületéhez.  Husserl álláspontja ebben a kér-

désben olyannyira nem változott, hogy a jelenkori válságot is minde-

nekelıtt az elmélet válsága által elıidézettnek tekinti, éppen egy szők, a 

tényeknek túlságosan is nagy szerepet tulajdonító empirizmus – a 20. 

század pozitivizmusa – és egy félreértelmezett racionalizmus következ-

ményének. Valójában ez az a pont, ahol a filozófia hozzájárulhat az eu-

rópai kultúra e válságának leküzdéséhez, mégpedig úgy, hogy tisztázza 
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azoknak az eszméknek és céloknak az igazi természetét, melyek az eu-

rópai civilizáció változatlan lényegét, teloszát képezik. E lényeg Husserl 

szerint ott keresendı, ahol az ember rácsodálkozik a világra, azt a tisz-

tán elméleti érdekő tudományos reflexió tárgyává: témájává teszi. Mi-

kor azonban így tesz, magát a tudományt is elfogulatlanul kell szemlél-

nie. Ha föl is adja naiv objektivista álláspontját, s a transzcendentalizmus – 

mint Husserl véli – egyedül helyes útjára lép, még akkor sem, sıt ebben 

az esetben különösen nem szabad visszariadnia egy, a tudomány lé-

nyegére vonatkozó szemléletbıl közvetlenül adódó felismeréstıl, an-

nak a felismerésétıl tudniillik, hogy elıfeltevés nélkül szigorú tudomá-

nyunk legalapvetıbb fogalmai, szemléleti kategóriái, az ész legfıbb 

törvényszerőségei pontosan abból a tudomány elıtti, de a tudomány 

által feltételezett világból erednek, mely a gondolkodó embert, a tudóst 

– a filozófust is – körülveszi, magába foglalja. Így ez az embert körül-

vevı világ, a már említett életvilág lesz az, melybe beleszıve tiszta tu-

dományunk elıfeltevésmentes eszméi létrejönnek, s utolsó korszakában 

Husserl a fenomenológiai filozófia elé azt a feladatot állítja, hogy ennek 

a kapcsolatnak a tudománya legyen. A fenomenológia kutatási terüle-

tének és részben módszerének ez újabb átformálása mindamellett nem 

tekinthetı olyan gyökerekig menı fordulatnak, mint amilyennek pél-

dául az olasz Husserl-kutató, Enzo Paci állítja be, aki a fenomenológiát 

a Krisis „életvilág” kategóriájából kiindulva egyenesen Marx történe-

lemfilozófiai álláspontjával rokonítja. Sokkal inkább arról van szó, hogy 

az idıs Husserl – igaz, fenntartásokkal – Dilthey életfilozófiai nézetei-

hez közeledett. Igen érdekes, hogy Zalai Béla ebben a vonatkozásban is 

az idıs Husserléval jelentıs egyezéseket mutató koncepciót dolgozott 

ki még 1910-ben: a rendszerek – írja az „Etikai rendszerezés”-ben – „az 

élı individuumban s mélyen és teljesen az élı korban önálló létükben 
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egységes létté egyesülnek”98. Az élı kor, Husserlnál az élı jelen, azután 

sajátos viszonyt alakít ki saját múltjával. Míg egyik részrıl a jelen éppen 

saját múltjának közvetítésével nyeri el mindenkori értelmét, a másik 

oldalon a múlt pontosan a jelenben a megismerı által átélt, kialakított, s 

értelemmel csak így rendelkezı kategóriák, meggyızıdések segítségé-

vel érthetı meg. A jelen és a múlt közötti – történetileg lejátszódó – két-

irányú mozgás a megismerésben, mely számára a meghatározó mozza-

nat nem más, mint a történelemben mindig jelenlevı célszerőség, a 

telosz, nagyban emlékeztet a hegeli filozófia konstrukciójára, mint arra 

többen – közöttük Th. W. Adorno is – rámutatnak. Máig nyitott kérdés 

azonban, hogy e kétségtelen párhuzam történeti szempontból hogyan 

értelmezhetı. Francia filozófusok között elterjedt nézet, hogy a husserli 

fenomenológia, a maga végsı alakjában, a hegeli folytatásaként érthetı 

csak meg. Mások – például Spiegelberg – a fennálló párhuzamokat in-

kább külsıdlegeseknek tekintik. 

 Husserlt a Krisis gondolatmenetének teljes befejezésében 1937 

augusztusában betegsége akadályozta meg. A betegség – mellhártya-

gyulladás –, mely kezdetben enyhe lefolyásúnak indult, az év decembe-

rében súlyosra fordult. Husserl már sejtette, hogy nem éli túl. Utolsó 

kéziratlapját 1938. április 4-i dátummal látta el; április 27-én meghalt. 

Halálos ágyához nem kért papot semmilyen vallásból: „Filozófusként 

éltem” – mondta –, „és meg akarok próbálni meghalni is akként.”99 

 A huszadik század egyik legnagyobb gondolkodóját halála után 

két nappal helyezték örök nyugalomra a Freiburg melletti Günterstal 

temetıben. A gyászbeszédet Eugen Fink tartotta. Az egyetemrıl mind-

                                                 
98 Zalai Béla, „Etikai rendszerezés”, Alexander-emlékkönyv. Id. kiad., 121. o. 
99 Karl Schuhmann, i. m. 488. o. 
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össze egyetlen volt kolléga jött el. Alig néhány nap múlva kezdıdött 

meg Németországban a zsidók koncentrációs táborokba hurcolása.  

 

A HAGYATÉK 

 

A hatalmas mennyiségő kézirattömeget, melyet a filozófus hátraha-

gyott, Husserl már életében az utókornak szánta. 1916-tól kezdıdıen 

céltudatosan törekedett a kéziratok tematikus összerendezésére: e 

munkát azonban legszívesebben volt tanítványaira bízta, akik – Edith 

Stein, Ludwig Landgrebe, Eugen Fink – egész köteteket szerkesztettek 

össze a különálló kéziratlapokból (ilyen kötet például a Landgrebe ki-

adásában 1939-ben megjelent Erfahrung und Urteil). A Gabelsberger 

rendszerő gyorsírással készült kéziratlapok (összesen mintegy 45 000 

darab) Husserl számára a gondolkodás egy meghatározott formáját je-

lentették; mint arról H. L. van Bredának az 1950-ben indult Husserl-

összkiadás, a Husserliana elsı kötetéhez írt elıszavából tudomást sze-

rezhetünk, Husserl 1900 után szinte képtelen volt írás nélkül gondol-

kodni, elıfordult, hogy naponta 7–10 órát töltött íróasztala mellett. 

 Husserl eredetileg úgy tervezte, hogy kéziratait a prágai Filozófi-

ai Kör gondozására bízza, mondván, hogy így a Brentano- és a Husserl-

hagyaték ugyanabban a városban lesz fellelhetı; errıl meg is állapod-

tak, ám 1938-ban a politikai helyzet a legkevésbé sem kedvezett az el-

képzelés valóra váltásának. Így történt, hogy a Németországban a meg-

semmisülés veszélyének kitett kéziratokat megmentendı, Husserl öz-

vegyének a beleegyezésével, H. L. van Breda azokat külföldre szállítot-

ta. Elızetesen ugyanis a louvaini Institut Supérieur de Philosophie úgy 

nyilatkozott, hogy hajlandó a kéziratok számára archívumot létesíteni. 

A létrehozott archívum, a „Husserl–Archief te Leuven” azután elıbb 
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van Breda, az ı halála után pedig Samuel IJsseling vezetésével ma is 

fennáll, és a nem jelentéktelen Husserl-kutatás centrumát képezi, vala-

mint emellett elsısorban a kéziratok kiadásával foglalkozik.  

A husserli filozófia hatásáról szólva legelıször utalnunk kell arra 

a körülményre, hogy élete végére Husserl komoly nemzetközi hírnévre 

és tekintélyre tett szert, ami kortársai számára érdekessé, a következı 

filozófus-nemzedék számára pedig szinte kikerülhetetlenné tette a vele 

vagy gondolataival való megismerkedést. Közvetlen tanítványairól – 

Heideggerrıl, Szilasiról, Carnapról, Koyréról – már szóltunk, úgyhogy 

most csak azokat említjük meg, akik élete végén keresték fel ıt 

Freiburgban filozófiai eszmecsere céljából. Charles Morrisról, az ameri-

kai strukturalizmus kiemelkedı képviselıjérıl, Ortega y Gassetról (akit 

jelen sorozat egy már megjelent kötete bemutatott az olvasónak), s 

Herbert Marcuséról, a frankfurti iskola egyik vezetı egyéniségérıl kell 

itt említést tennünk. Jóllehet nem személyes találkozáson alapul, mégis 

jelentıs az a hatás, amelyet a fenomenológia a francia egzisztencializ-

musra, legelıször is a fiatal Jean-Paul Sartre-ra gyakorol, akinek elsı 

filozófiai mőve, a Berlinben 1934-ben íródott La transcendence de l’Ego, 

gondolatvilágát tekintve mélyen a husserli gondolatrendszerben gyö-

kerezik. Hasonlóan meghatározó a fenomenológiai gondolkodásmód – 

Heidegger közvetítésével – a német egzisztencializmus ateista ágának 

filozófiájában is. S éppen a hatások e sokfélesége, az, hogy a husserli 

filozófia sokszor a legkülönfélébb, társadalmi tartalmát tekintve a legel-

lentétesebb iskoláknak és filozófiáknak válhatott kiindulási pontjává 

(erre példa Sartre és Heidegger filozófiája), mutat rá, hogy Husserl 

gondolatrendszerében, igaz még kifejezetlenül, de ott feszülnek mind-

azok az ellentmondások, melyek a 20. század polgári világát s e világ 

filozófiai kifejezıdését áthatják és uralják. 
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 Ugyanezzel függ össze, hogy a fenomenológia napjainkban nem-

csak mint más, korszerőbb filozófiai elméletek ıse felettébb jelentékeny, 

de önálló és élı filozófiai áramlatként is egyike a ma Nyugaton legjob-

ban elterjedt irányzatoknak. Az önmagát szemlélı és elemzı polgári 

világ a fenomenológiában olyan filozófiára lelt és lel ma is, mely még 

nem végletesen, mindamellett a polgári filozófia egész eddigi fejlıdését 

magas, akadémiai színvonalon összegzı módon fejezi ki mindazokat a 

tartalmakat, melyek a késıi polgárság élet- és gondolkodásmódjának 

konstitutív elemeit képezik. S ez az, ami a husserli filozófiának nemcsak 

idıszerőségét, de egyúttal végsı történeti korlátozottságát is jelenti. 
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ÉLETRAJZI VÁZLAT 

 

 

 

 

Edmund Husserl a Monarchia-beli Proßnitzban született 1859. április 8-án 
német ajkú zsidó szülık gyermekeként. Alsó- és középfokú iskoláit szülıváros-
ában, majd Bécsben és Olmützben végezte. Érettségije után matematikai, fizi-
kai és csillagászati kollégiumokat kezdett hallgatni a Lipcsei Egyetemen. Idı-
vel érdeklıdése szinte kizárólag a matematika felé fordul: Bécsbe, majd Ber-
linbe megy ilyen irányú tanulmányok folytatására. 1883-ban rövid ideig a vi-
lághírő matematikus, Weierstraß tanársegéde lesz. .1884-tıl ismét Bécsben 
találjuk: Franz Brentanót, az akkori Bécs szellemi és társasági életét oly nagy 
izgalomban tartó filozófust hallgatja. Brentano fordítja Husserl érdeklıdését 
végleg a filozófia felé, s az ı ajánlásával habilitál 1887-ben Carl Stumpfnál a 
Hallei Egyetemen. Halléban Husserl – miután áttért protestáns hitre – felesé-
gül veszi Malvine Steinschneidert, akitıl három gyermeke születik. Ugyanitt 
írja meg Philosophie der Arithmetik c. mővét, valamint a nevét ismertté tevı 
Logische Untersuchungent. 1900-ban Vilmos császár kinevezı „rendkívüli ta-
nárnak” a Göttingeni Egyetemre. Itt – ahol 1906-tól kezdve már „rendes ta-
nárként” ad elı – kezdi meg az utóbb transzcendentális fenomenológiának ne-
vezett filozófiai rendszer elméleti kiépítését, melynek elsı jelentısebb doku-
mentuma az Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 

Philosophie lesz (1913). Itt, Göttingenben veszi kezdetét a köré csoportosuló 
tanítványok tevékeny részvételével, valamint önálló filozófiai évkönyv alapítá-
sával az ún. fenomenológiai mozgalom, mely Husserl 1916-os, a Freiburgi 
Egyetemre történı kinevezése után nemzetközi méretıvé szélesedik. A freiburgi 
évek gondolati fejlıdését összegzı mővek – a Formale und Transzendentale 

Logik és a Méditationes Cartésiennes – már csak Husserl 1928-as nyugdíjba 
vonulása után láttak napvilágot. Utolsó mővét, a Die Krisis der europäischen 

Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie-t töredékesen hagyta 
az utókorra. 1938. április 27-én halt meg; hamvai a Freiburg melletti 
Günterstal temetıben nyugszanak. 
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