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Köszönetnyilvánítás

E nagyjából hat éves munka során, mely az elsı és az utolsó mondat leírása között eltelt,
mérhetetlenül sok gondolatot kaptam tanáraimtól, akiknek az óráit az ELTE Filozófia
Intézetében a graduális és doktori képzésem idején látogattam. Külön köszönet illeti azon
tanáraimat, akik azoknak a német és francia fenomenológusoknak a világába vezettek be, kiktıl
elsı inspirációimat kaptam. Továbbá köszönöm Csikós Ellának a magas színvonalú Hegelkurzusokat, illetve Faragó-Szabó Istvánnak az ugyancsak minıségi szemináriumokat, és azt,
hogy még mővészettörténet szakos koromban arra ösztönzött, hogy felvegyem a filozófia
szakot. Köszönet illeti Olay Csabát, amiért a disszertáció korábbi stádiumának tekinthetı
szakdolgozatom védése után annak doktori keretekben történı továbbvitelére ösztönzött,
valamint elvállalta a témavezetı szerepét és sok fontos észrevétellel segítette a disszertáció
jelen formájának kialakulását. Ehhez hozzájárult többek között Ullmann Tamás és Farkas
Henrik gondolatébresztı opponensi véleménye, melyet a házi védésen fejtettek ki. Köszönet
végül Boros Gábornak, aki nemcsak az Újkori Doktori Iskola vezetıjeként, hanem tanáromként
is rendkívül sok segítséget nyújtott.
Végül és elsısorban hálával tartozom páromnak, Szombatfalvi Csillának a támogatásért
és az inspiratív beszélgetésekért, valamint baráti társaságomnak az értékes eszmecserékért és a
közösség-gondolat

fontosságának

megértéséért.

Köszönet

legvégül

édesapámnak

a

támogatásért.
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Elıszó
Mi irányítja a gondolkodást az abszolútumra, arra, ami mindenben feltétlen módon érvényesül?
Nem más, mint a boldogság keresése, vagy ami ugyanaz, a szeretet keresése. Alighanem ebben
áll a vallás és a filozófia közös gyökere – még ha a keresés módjában alapvetıen el is térnek.
Ugyanis mindkettı a keresésnek egy olyan útját jelentheti, amely a boldogságot, avagy a
szeretetet nem a feltételeshez igyekszik kötni, mivel a feltételek folyamatosan változnak, ami
által a boldogság/szeretet az esetlegességnek van kitéve, hanem a feltétlen módon
érvényesülıhöz,

amely

az

általa

keltett

és

iránta

érzett

boldogságot/szeretetet

megszüntethetetlenné szilárdítja. Mármost a feltétlenre irányuló gondolkodás problematikus
gondolkodás. A probléma abban áll, hogy a keresés ahhoz kötött, ami feltételes és
elkülönbözıdı

(meghatározott

és

változó

idıhöz,

térhez,

érzetekhez,

képzetekhez,

fogalmakhoz, testekhez, eseményekhez stb.), vagyis a gondolkodás problémája az, hogy
hogyan viszonyulhat ı maga a feltétlenhez az elkülönbözıdı feltételek közepette.
A keresés szempontjából döntı fontosságú annak belátása, hogy a feltétlen és a
feltételes között kétféle kapcsolat lehetséges. Elıször is a feltétlen adódhat a feltételesen
túliként, annak eredeteként, alanyaként, vagy céljaként. Ekkor a feltételeshez kötött keresés,
melynek, hogy kapcsolatba kerüljön a feltétlennel, önmagán kellene túllépnie, önmagát a
feltétlenre irányuló, ámde azt soha el nem érı útként határozza meg, míg a feltétlent
transzcendensként. A megszüntethetetlen boldogság/szeretet keresése így abból igyekszik erıt
meríteni, aminek elérését még lehetısége szerint is tagadja. A keresés feltétele nem más, mint
sikerességének lehetetlensége. Másodszor a feltétlen megmutatkozhat úgy, mint amelyet a
feltételes magában foglal, az elkülönbözıdı feltételesek általános konstitutív alapjaként. Ekkor
a feltételeshez kötött keresés a feltétlent immanens módon, azaz önmagában, elkülönbözıdı
önmagát megismerve avagy teremtve találhatja meg, és így valóban megtalálhatja. A
megszüntethetetlen boldogság/szeretet ekképpen – a feltételes által magában foglalt
feltétlenként értett – önmaga megismerésébıl vagy teremtésébıl fakad. A feltételeshez és
elkülönbözıdıhöz kötött keresés önmagában ismer feltétlen önmagára, illetve teremti feltétlen
önmagát. Az elıbbiek szerint kifejtett immanencia-gondolatnak tehát a következı elızetes
meghatározást lehetne adni: az abszolútum abban áll, hogy a feltételes magában foglalja a
feltétlent mint szinguláris elkülönbözıdı önkonstitúciójának univerzális elvét, azaz hogy a
feltétlen a feltételesben ismeri meg, illetve teremti önmagát mint feltétlent. Az immanens

Bevezetés
elkülönbözıdés filozófiája ennek a meghatározásnak igyekszik tartalmat és formát avagy
kifejezést adni.
Egy konkrét feltételes individuum vagy meghatározás az ıt individuáló vagy
meghatározó feltételek elkülönbözıdı szintézise. A disszertáció tézise szerint a minden
individuumban és minden meghatározásban érvényesülı abszolútum három szintézis
mőködéseként határozható meg, melyek a feltételeseket elkülönbözıdı feltételeik tekintetében
konstituálják. A három szintézis: a feltételeseket elválasztó diszjunktív szintézis, a feltételeseket
vonatkoztató konjunktív szintézis, illetve a feltételeseket összekapcsoló konnektív szintézis. A
feltételeseket egymáshoz való viszonyukban a három szintézis összjátéka konstituálja.
Másrészt a szintézisek egyoldalú transzcendens használata eredményezi a kanti értelemben vett
feltétlen ideákat: a diszjunktív szintézis transzcendens használata a minden feltételest
elválasztó/meghatározó Isten ideáját, a konjunktív szintézis transzcendens használata a minden
feltételest vonatkoztató Én ideáját, míg a konnektív szintézis transzcendens használata a
minden feltételest összekapcsoló Világ ideáját. Isten az elválasztott feltételesek feltétlen
eredeteként, idın túli múltjaként adott, az Én a vonatkoztatott feltételesek feltétlen alanyaként,
idın túli jeleneként tőnik fel, míg a Világ az összekapcsolódó feltételesek feltétlen céljaként,
idıtlenül eljövıként adódik. Az ideák a valóságot konstituáló, ám a valóságon túllépı
fogalmakként és hatalmakként jelennek meg, képzésük módja azonban valójában nem más,
mint a három konstitutív szintézis transzcendens használata, vagyis megint csak kanti
kifejezéssel: egy transzcendentális illúzió. Ezzel szemben a szintézisek együttes immanens
használata mutathatja fel a valóság által magában foglalt ideát, a feltételesek által magukban
foglalt feltétlent, mint a feltételesek szinguláris elkülönbözıdı önkonstitúciójának univerzális
elvét.
Ami a szintézisek immanens használatát illeti, az iménti meghatározást az immanencia
hegeli és deleuze-i fogalma alapján igyekszem kibontani. Így jutok el egyrészt az immanens
megismerés, másrészt az immanens teremtés abszolútumának fogalmához. Az elemzés során az
elıbb említett szintézisek konstitutív mőködését és egymáshoz való viszonyát próbálom
tisztázni. Ezután a szintézisek transzcendens használatával, vagyis azoknak az elveknek a
vizsgálatával foglalkozom, amik a valóságot konstituáló feltétlen transzcendens hatalmakként
jelennek meg. Végül harmadrészt az így képzıdı transzcendentális illúziótól való szabaddá
válás problémáját tekintem át, melyet a szeretet feltétlen immanens szeretetté válásának
lehetıségén keresztül igyekszek bemutatni. A disszertáció három fı része tehát az immanencia
fogalmának meghatározása, a transzcendentális illúzió létrejövésének elemzése és a
transzcendentális illúziótól való szabaddá válás lehetıségeinek vizsgálata.
8

Bevezetés

Bevezetés
Megadni az elmúltnak a maga szükségszerőségét anélkül, hogy determinálna, és megadni az
eljövınek a maga véletlenszerőségét anélkül, hogy talajtalanná válna – miféle jelen képes erre
anélkül, hogy önkénnyé válna? Megadni a tárgynak a maga zártságát anélkül, hogy kényszerré
válna, és megadni az eseménynek a maga nyitottságát anélkül, hogy határtalanná válna –
miféle én képes erre anélkül, hogy kisajátítássá válna? Megadni az elválasztottságnak a maga
szilárdságát anélkül, hogy mozdulatlan renddé válna, és megadni az összekapcsolódásnak a
maga folytonosságát anélkül, hogy egybeolvadna – miféle vonatkoztatás képes erre anélkül,
hogy relatívvá válna? A probléma az elkülönbözıdésbıl fakad, a jelen, az én, a vonatkoztatási
pont elkülönbözıdésébıl. A probléma az, hogy hogyan konstituálja magát az individuum, a
meghatározás az elkülönbözıdésben. A probléma az elkülönbözıdı önkonstitúció mint
egyszerre szinguláris és univerzális elv. Mármost az elkülönbözıdésnek kétféle iránya van: a
„hegeli irány” és a „deleuze-i irány”.Az egyik irány a vonatkoztató én jelenének megismerése
az elmúltra való emlékezés által, adott tárgyiságának meghatározása által, elválasztások
megtétele által (ez az én elmúlt történetem, ezáltal vagyok én az, akivé váltam). A másik irány
a vonatkoztató én jelenének megteremtése az eljövıre való megnyílás által, a világban adódó
eseménybe történı bevonódás által, összekapcsolások létrejövetele által (ez az az eljövı
esemény, ami velem történik, ezáltal vagyok én az a más, akivé válok). Az elkülönbözıdés
problémája tehát kétféle módon határozható meg. E kétféle mód: a jelen megismerése az
elmúltban és a jelen megteremtése az eljövıben; a vonatkoztató én megismerése „mint az, aki”,
és a vonatkoztató én megteremtése „másként, mint aki”.
Az elkülönbözıdı önkonstitúció problémája az immanencia problémája, a magában
foglalás problémája. Az immanencia olyan probléma, amelyet a maga problematikus jellegében
kell megérteni anélkül, hogy a problémán túllépnénk, azt transzcendálnánk, és ezzel
megoldanánk. Az elkülönbözıdı önkonstitúció problémáján túl a megoldás illúziói vannak,
transzcendentális illúziók, a feltétlen transzcendens idea illúziói. És éppen ezek a problémán
túli illúziók jelentik a problémából fakadó veszélyt. A veszély az, hogy a feltételes idıbeli
elkülönbözıdı önkonstitúciót egy feltétlen transzcendens idea uralja az idın túl: egy feltétlen
„Az” az idın túli múltban, akitıl minden tárgy mint elválasztott tárgy ered (minden Istentıl
van); egy feltétlen „Én” az idın túli jelenben, aki minden tárgy mint vonatkoztatott tárgy
alanya (mindent Én reprezentálok); vagy egy folyamatosan, idıtlenül eljövı feltétlen „Világ”,
amihez minden esemény kapcsolódni igyekszik (minden a Világhoz kell hogy csatlakozzon). A
9
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feltétlen transzcendens idea illúzió, az elkülönbözıdésbıl fakadó azon illúzió, hogy az
elkülönbözıdı önkonstitúció alárendelhetı egy feltétlen hatalomnak. Ám éppen ezért jelent a
feltétlen transzcendens idea megképzése veszélyt, mert amellett, hogy illúzió, egyszersmind
valós hatalom, abszolút hatalom, azaz minden vonatkozásban érvényesülı hatalom, amely
eredetként, alanyként, vagy célként uralja az elkülönbözıdı önkonstitúció folyamatát. A
feltétlen transzcendens idea azért veszély tehát, mert egyszerre illúzió és abszolút hatalom. A
feltétlen transzcendens idea illúziójának motivációja alighanem egy univerzális kérdés, egy
elnyomhatatlan univerzális kérdés felmerülése. Ez a kérdés az elkülönbözıdés folyamatára
mint totalitásra vonatkozik, és azon túlra kérdez. A kérdés tehát transzcendálja az
elkülönbözıdést. A kérdés vagy arra kérdez rá, hogy miért, vagy arra hogy kinek a számára
van minden. A miért kérdésnek azonban két értelme van: mi okból és mi végre. A „Mi okból
van minden?” kérdés egy mindent az idın túli múltban adományozó Objektum vagy „Az” felé
transzcendálja az elkülönbözıdést. A „Kinek a számára van minden?” kérdés mindent az idın
túl jelenlévı autonóm Szubjektum reprezentációjává téve transzcendálja az elkülönbözıdést. A
„Mi végre van minden?” kérdés mindent az idıtlenül eljövı Világ felé nyit meg, és ekképpen
transzcendálja az elkülönbözıdést.
A veszély elhárítása a probléma megértése: ha a feltétlen transzcendens idea veszélye
abban áll, hogy az elkülönbözıdı önkonstitúciót uralja, akkor a veszély elkerülése az
elkülönbözıdı önkonstitúció problémájának megértése. Az elkülönbözıdı önkonstitúcióra
mint problematikus immanens folyamatra kérdezı kérdés a „Hogyan szervezıdik az
immanencia?” kérdése. Ez a kérdés is valamiféleképpen az elkülönbözıdésre mint totalitásra
vonatkozik, ám mégis megmarad e totalitáson belül, megelégszik gazdagságával, és nem
igyekszik azt egy rajta túli feltétlen ideára visszavezetni; nem transzcendálja azt, hanem az
elkülönbözıdı önkonstitúció immanens folyamatára kérdez rá. Az immanencia problémája
tehát az elkülönbözıdı önkonstituáció módjának olyan meghatározása, mely elkerüli a
transzcendens abszolút hatalom megképzését, a miért és a kinek a számára kérdéseit. Az
elkülönbözıdı önkonstitúció a maga gazdagságában válik abszolútummá, az immanencia
abszolútumává. Ám az elkülönbözıdés kétirányú: a két irány a megismerés és a teremtés. Az
elkülönbözıdı önkonstitúció problémájának tehát két alternatív meghatározása adható. Ez a
két meghatározás adja egyszersmind a feltétlen transzcendens idea illúziójától mentes
elkülönbözıdı önkonstitúció két módját.
A három fenti bekezdés egy folyamatot ír le, a veszélyektıl megszabaduló, önmagát
problémaként megértı gondolkodás folyamatát: az elsı bekezdés jelzi a problémát, a második
a problémából adódó veszélyt, a harmadik pedig a veszély elhárítását a probléma megértése
10
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által. A disszertáció három része ennek a folyamatnak a menetét követi. Így tehát a disszertáció
elsı része az elkülönbözıdés két irányának, a megismerésnek és a teremtésnek mint
immanenciának a problémájával foglalkozik; a második rész a feltétlen transzcendens idea,
vagyis a transzcendentális illúzió keletkezésének veszélyét tárgyalja; a harmadik rész pedig a
veszélytıl, a transzcendentális illúziótól való szabaddá válást egy példán elemzi, mint az
elkülönbözıdı önkonstitúció problémájának megértését.

A. A transzcendentális idea kanti tana
Az immanencia fogalmának és a transzcendentális illúzió kialakulásának tárgyalására a
kiindulópontot Kantnak A tiszta ész kritikájában kifejtett transzcendentális idea-tana jelentheti.
A transzcendentális filozófia megkülönbözteti a tapasztalat kétféle, immanens és transzcendens
elvét, valamint meghatározza az illúzió három formájának genezisét. A kétféle elvrıl Kant a
következıket írja: „Immanenseknek nevezzük azokat az elveket, melyek alkalmazása
teljességgel a lehetséges tapasztalat korlátain belül marad, transzcendenseknek pedig azokat,
melyek a kategóriákat áthágják.”1 Az értelem tiszta fogalmai, amelyek a szemléletben adódó
sokféleséget kapcsolják össze, és így a lehetséges tapasztalatra korlátozódnak, immanens elven
nyugszanak.2 Ám az ész tiszta fogalmainak használata lehet immanens és transzcendens is. Az
ész tiszta fogalma, vagy transzcendentális ideája „valamely adott feltételeshez tartozó feltételek
totalitásának fogalma”, vagyis a feltétlen fogalma.3 A transzcendentális idea immanens
használata arra a módra irányul, ahogyan az értelem a tárgyakra vonatkozik. Mivel az értelem
nem képes önnön mőködését saját empirikus fogalmain túlmutató elvek szerint rendszerezni,
ezért az ész feladata a tapasztalati mőveletek egységének szabályozása.4 Ehhez van szükség
feltétlen fogalmaira, a transzcendentális ideákra mint immanens regulatív elvekre. Ám
amennyiben ezek az ideák a feltételes feltétlen konstitutív elveként mutatkoznak, már
transzcendens elveknek bizonyulnak. Mivel azonban nem maguk az ideák, hanem csak
használatuk az, ami túllép minden lehetséges tapasztalaton, ezért tárgyat konstituáló elvként az
ideák illúziónak minısülnek.5 A transzcendentális illúzió tehát akkor jön létre, ha az immanens
rendeltetéső elvek transzcendens elvekként tőnnek fel.

1

KANT 2004b, 300
I.m., 321
3
I.m., 318
4
I.m., 532
5
I.m., 516
2
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Az ész alapvetı mőködésmódja az elvekbıl kiinduló, következtetés alapján történı
ismeretszerzés. A következtetés az ítélet (Caius halandó) feltételét tartalmazó fogalomnak
(ember) általános feltétele (minden ember halandó) alá rendelése, és ennek alapján a tárgyra
vonatkozó ismeret megfogalmazása (Caius halandó). A tapasztalat esetében azonban az
általános feltételt, a feltételek összességét csak a feltétlen fogalma vagy ideája adhatja. A
következtetés során háromféle viszony szerint alkotható fogalom vagy idea a feltételesrıl: a
szubjektumhoz való viszony alapján, a jelenség vagy empirikus objektum sokféleségéhez való
viszony alapján, illetve valamennyi elgondolható objektumhoz való viszony alapján. A
következtetés az elsı esetben kategorikus, egymásnak ellent nem mondó predikátumok
vonatkoztatása egy szubjektumra.

S – P1, S – P2 stb. (P1 nem nem-P2)
A kategorikus következtetés szintetikus egysége maga a szubjektum. A második esetben a
következtetés hipotetikus: egy elem feltételes létezése az annak elégséges alapját képezı elem
függvénye.

ha p, akkor q
p
q

A hipotetikus következtetés szintetikus egysége a feltételek teljes sorozata. A harmadik esetben
pedig a következtetés diszjunktív: a meghatározásoknak a kizárt harmadik elvén alapuló
szétválasztása.

x vagy a, vagy nem-a
x nem nem-a
xa

A diszjunktív következtetés szintetikus egysége a szétválasztott meghatározások totalitása. A
tiszta fogalmak vagy transzcendentális ideák minden feltétel feltétlen szintetikus egységére
irányulnak. Ez alapján a háromféle transzcendentális idea a következı:
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1. a kategorikus és konjunktív szintézist végrehajtó feltétlen egység, a predikátum nélküli
szubjektum, az Én;
2. egy sor feltételes tagjainak hipotetikus és konnektív szintézise, a jelenségek alkotta sor
feltétlen egysége, a Világ;
3. egy rendszer elemeinek diszjunktív szintézise, a gondolkodás valamennyi lehetséges
tárgyának feltétlen egysége, Isten.6
Az Én „nem egyéb, mint ama puszta tudat, mely valamennyi fogalmunkat kíséri.”7 Az Én arra
utal, hogy minden gondolkodás egy tudathoz tartozik, egy tudat számára való gondolkodás.8
Az Én az appercepció szintetikus egysége, a képzeteket a „Gondolkodom” önmagával való
azonosságában összevonó, arra vonatkoztató konjunktív szintézis: minden képzet az Én
képzetem, az Én számomra való képzet: az én képzetem A és az én képzetem B és az én
képzetem C és …, ahol én=én=én=... Az Én mint regulatív elv nem más, mint a konjunkció
szintézise. Vonatkoztató szintézisként az Én problematikus idea. Egy idea annyiban
problematikus, amennyiben nem alkotható róla képzet, vagyis amennyiben megjelenítésének
nincs megoldása.9 Márpedig a szubjektum csak az általa vonatkoztatott képzetek, predikátumok
alapján ismerhetı meg mint jelenség, azaz mint empirikus szubjektum. A predikátum nélküli
szubjektum önmagában nem jeleníthetı meg. A feltételes predikátumok feltétlen szintetikus
ideája, a képzeteket konjugáló Én: a megismerhetetlen noumenon. Én = X.10 Az ész
paralogizmusa, látszatkövetkeztetése azon alapszik, hogy a szubjektumot szubsztanciaként,
empirikusan adottként gondolja el, vagyis az Én regulatív elvét mint tárgyat, és ebbıl
következıen mint konstitutív fogalmat használja.11 Ez az ész elsı transzcendentális illúziója.
Szemben az Énnel, amely a jelenségeket egy tudatban összevonó szubjektív szintézis, a
Világ a jelenségek objektív szintézisét adja. Másrészt míg az összes lehetséges tárgy mint
meghatározott, elválasztott tárgy feltételének szintézise Isten ideája, addig a Világ az
empirikusan adott tárgyak szintézise.12 A Világ empirikus feltételek sora, egymáshoz
kapcsolódása, konnekciója: ha A, akkor B; ha B, akkor C stb. A Világ mint regulatív elv a
tapasztalatban adottak konnektív szintézise, az egymással valamilyen viszonyba, valamilyen
6

I.m., 325-326. A háromféle viszony szerinti ítélet (kategorikus, hipotetikus és diszjunktív ítélet), valamint a
logikai alapelvek (az ellentmondás elve, az elégséges alap elve és a kizárt harmadik elve) közötti összefüggésrıl
Kant egy 1789. május 19-i keltezéső, Reinholdnak küldött levelében ír. Lásd KANT 1972, 391
7
KANT 2004b, 334
8
I.m., 331
9
I.m., 321
10 I.m., 334
11
I.m., 338-339
12
I.m., 353-354
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sorba rendezıdı tárgyak elve. A feltételek sora vagy végtelenbe vezetı sor (in infinitum), vagy
határozatlanba vezetı sor (in indefinitum).13 A Világ mint regulatív elv ennek a sornak a
továbbvitele, nem pedig totalitása. A konnektív elv szerint a sor a feltételestıl a feltétlen felé
halad, ám azt soha nem éri el, mivel a jelenségek totalitása nem lehet empirikusan adott. A
Világ mint a konnekciók szabályozó elve problematikus, megjeleníthetetlen elv. Az ész
antinómiái, ellentmondásai a Világ mint a feltételek totalitásából képzett feltétlen konstitutív
fogalom meghatározásából fakadnak (a világ idıbeli és térbeli határoltságának antinómiája, a
világ egyszerő részeinek antinómiája, az összes jelenség okának antinómiája, a világ okának
antinómiája). Ez a második transzcendentális illúzió.
Isten minden létezı meghatározásának alapja, regulatív elve. Minden létezı annyiban
létezı,

amennyiben

meghatározott.

Ez

azt

jelenti,

hogy a

létezınek

elıször

is

meghatározhatónak kell lennie, másodszor rendelkeznie kell a teljes meghatározással. A
meghatározhatóság tétele szerint „két egymással kontradiktórikusan szembeállított predikátum
közül a fogalmat csupán az egyik illeti meg.” A meghatározhatóság tehát az ellentmondó
predikátumok diszjunkciójának elvén alapul: x vagy A, vagy nem-A. A teljes meghatározás
tétele szerint „a dolgok valamennyi lehetséges predikátuma közül – amennyiben ezeket
összevetjük az ellentétükkel – egy meg kell illesse.” A teljes meghatározást a megfelelı
diszjunkciók megtétele adja ki. Ez utóbbi tétel ugyanakkor elıfeltételezi a lehetséges
predikátumok

összességét,

melynek

diszjunktív

korlátozása

eredményez

minden

meghatározást, azaz minden létezıt.14 Isten ideája pedig nem más, mint a lehetséges
predikátumok összességének e diszjunktív szintézise, vagyis minden létezı alapja. Mivel az
összes lehetséges predikátumot nem ismerhetjük meg, ezért sem a létezık teljes fogalma, sem
Isten ideája nem adott a tapasztalatban. Ez utóbbi pusztán az elválasztások szabályozó
elveként, problematikus, tárgyiságot nélkülözı elvként elıfeltételezett. Amennyiben a
lehetséges létezık elıfeltételezett totalitását magát is létezı dolognak, objektumnak, ens
realissimumnak tekinti az ész, vagyis Istent mint konstitutív fogalmat ragadja meg, ezzel egy
olyan ideált alkot, melynek feltétlen létezése nem vezethetı le a feltételes létezıkbıl, minthogy
éppen a feltételek vannak levezetve totalitásuk elıfeltételezett ideájából. Isten létezése minden
esetben elıfeltételezett marad. Ezen az elıfeltevésen alapul minden istenbizonyíték, mind az
ontológiai, mind a kozmológiai, mind a fizikoteológiai levezetés. Az ens realissimum
létezésének bizonysága az ész harmadik transzcendentális illúziója.

13
14

I.m., 426
I.m., 466-467
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Az Én a konjunktív szintézis feltétlen ideája, a Világ a konnektív szintézis feltétlen
ideája, Isten pedig a diszjunktív szintézis feltétlen ideája. Az Én a feltételesek együttállását
szabályozó elv (…és…és…), a Világ a feltételesek egymáshoz kapcsolódását szabályozó elv
(ha…akkor…), Isten pedig a feltételesek elválasztottságát szabályozó elv (vagy…vagy…).
Ezen transzcendentális ideák regulatív, problematikus, tehát immanens elvként való
alkalmazása biztosítja a tapasztalatban adottak együttállását, egymáshoz kapcsolódását és
elválasztottságát az értelem számára.15 Amennyiben azonban az elv konstitutívnak, vagyis
transzcendensnek mutatkozik, annyiban a transzcendentális idea a feltételeseket lehetıvé tevı
feltétlen transzcendens idea illúziójaként jelenik meg.
Kant tehát meghatározza a feltétlen transzcendens idea három illúziójának genezisét,
valamint az illúziók elkerülésének lehetıségét az értelem fogalmaira regulatív módon
alkalmazott ideákkal. A transzcendencia illúziója a tapasztalatot szabályozó három szintézis
valamelyikének a feltételes feltétlen ideájaként való megmutatkozásából származik. Az illúzió
azáltal kerülhetı el, ha a tapasztalat szervezıdésének folyamata a három szintézis immanens
használatának eredményeként kerül meghatározásra. Ezzel az immanencia problémáját akár
megoldottnak is lehetne tekinteni. Csakhogy úgy tőnik, maga a kanti transzcendentális filozófia
sem képes kiküszöbölni az immanens elv transzcendenssé válásának illúzióját.
Kant az immanens elvet az ész szubjektív elveként definiálja. Maga a szubjektum, mint
az appercepció konjunktív szintetikus egysége, a tapasztalat lehetıségfeltétele. Viszont
ugyanez a szubjektum, mint a konjunkció szintézisének feltétlen fogalma, az egyik
transzcendentális idea. A transzcendentális ideák az értelem mőködésének szabályozását
szolgálják. Ám az értelem maga a konjunkció, mint a szubjektum öntevékenységének aktusa.16

15

Az összetett dolgok e három szintézisét találjuk Locke-nál is. Értekezésében az elme háromféleképpen készít
összetett ideákat az egyszerő ideákból: egyetlen összetett ideába való egybeszerkesztéssel (konjunkció); két elem
egymás mellé állításával anélkül, hogy egyesítené ıket (konnekció); illetve minden más ideától való elválasztással
(diszjunkció). LOCKE 2003, 173
16
„[…] a sokféleség összekapcsolódását (conjunctio) […] a képzetalkotó tevékenység spontaneitása végzi el, s
mivel ezt a tehetségünket az érzékelıképességtıl megkülönböztetendı, értelemnek kell neveznünk, ezért – akár
tudatosan végezzük, akár nem, akár a szemléletben adott sokféleségbe visz összefüggést, akár különféle fogalmak
közé, s legyen bár az elıbbi esetben akár érzéki, akár nem érzéki a szemlélet – minden összekapcsolás értelmi
mővelet, melyet a szintézis általános megnevezéssel jelölünk. Ily módon mindjárt fölhívjuk rá a figyelmet, hogy
semmit nem képzelhetünk a tárgyban összefüggınek, amit elıbb mi magunk nem kapcsoltunk egybe; és
valamennyi képzetünk közül egyedül a kapcsolat nem származhatik tárgyaktól; ez csupán a szubjektum alkotása
lehet, lévén az összekapcsolás a szubjektum öntevékenységének aktusa. […] minden csak azáltal jelenik meg
összekapcsoltként a képzetalkotó tehetség számára, hogy az értelem kapcsolatot vitt bele.” (KANT 2004b, 143144) „Így tehát szemléletek sokféleségének szintetikus egysége mint a priori adott valami nyújt alapot azon
appercepció számára, mely a priori megelızi az én minden meghatározott gondolkodásomat. Ám a kapcsolat nem
a tárgyakban rejlik és nem kölcsönözhetı – mintegy észlelés útján – tılük, hogy csak ezáltal bocsáttassék be
értelmünkbe, hanem éppenséggel az értelem hozza létre, s maga az értelem nem egyéb ama képességnél, hogy a
priori kapcsolatokat teremtsünk, és adott képzetek sokféleségét az appercepció egysége alá rendeljük. Ez az
emberi megismerés legelsı alaptétele.” (I.m., 146-147)
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Az értelem tehát egyszerre immanens mőködés, és az immanens mőködés transzcendens elve:
egyszerre az, amit az ész feltétlen ideáinak immanens használata szabályoz, és a konjunkció
szintézisét konstituáló feltétlen szubjektum. Az ész mőködésének immanens elve már eleve a
szubjektum transzcendens elve által meghatározott.
Kant felmutatja a feltétlen transzcendens idea három illúzióját, és azoknak az
immanenciához való viszonyát, ugyanakkor mindezt az egyik

transzcendens idea

elıfeltételezése alapján teszi. A szubjektum transzcendentális ideájának regulatív használata
összeütközésbe kerül a megismerés lehetıségfeltételeként meghatározott transzcendentális
szubjektum ideájának konstitutív használatával. Az ellentmondás abból származik, hogy Kant a
feltétlen ideát eleve a tapasztalaton túllépı, transzcendens ideaként határozza meg, ugyanakkor
a tapasztalat lehetıségfeltételeit csak egy feltétlen ideával alapozhatja meg. A kérdés tehát az,
hogy lehetséges-e a tapasztalati valóságot olyan feltétlen idea konstitúciójaként felmutatni,
amely nem lép túl a valóságon, amelyet a valóság magában foglal, amely magának a
valóságnak a feltétlen ideája, mint a szinguláris elkülönbözıdı önkonstitúció univerzális
ideája. Lehetséges-e a három elıbb említett szintézisnek olyan használata, melynek során a
szintézisek nem feltétlen transzcendens ideaként, hanem az immanencia abszolútumának
szintéziseiként érvényesülnek? Mielıtt rátérnék az immanencia tárgyalására, két példán
keresztül szeretném röviden bemutatni, hogy hogyan képzıdhet a szintézisek transzcendens
használatából feltétlen idea. Kant esetében a transzcendens idea a konjunktív szintézisnek a
tapasztalaton túlmutató használatából adódott. A következı példák a két másik szintézis
transzcendens használatára vonatkoznak.

B. A feltétlen transzcendens idea
Platón Államában Szókratész a dialektikus filozófiát a feltétlen kezdet felé haladó módszernek
nevezi. A dialektika célja a feltétlen idea megragadásával az ideák rendjének fogalmi
meghatározása. Szókratész a feltétlen ideát a Jó ideájaként határozza meg.17 A Jó ideája a
megismerés és a megismert létezés feltétlen ideája: a Jó az, ami minden megismerést és minden
létezést lehetıvé tesz, amiként a Nap fénye adományozza a szemnek a látóképességet és a
tárgynak a láthatóságot. Ám éppen mert a Jó ideája a létezést lehetıvé tevı alap, maga a
feltétlen idea „nem valóságos létezı, hanem messze túlszárnyalja a valóságos létezést
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méltóságával és erejével”.18 Mivel pedig a megismerés létezıkre, illetve a létezık ideájára
irányul, ezért a Jó ideája nem lehet a megismerés aktuális tárgya, csak olyan idea, amely felé a
megismerés végtelen módon törekszik. A Jó ideája a megismerésen és a megismerhetı
létezésen túli, transzcendens idea. Az, hogy a Jó ideája a létezés feltétlen alapja, azt jelenti,
hogy ez az idea nyújtja azt a hierarchikus rendet, ami szerint minden létezınek önnön
lényegébıl adódó funkcióját be kell töltenie annak érdekében, hogy az igazságosság
megvalósuljon (pl. aminek alapján az emberi lélek három részének, vagy az állam három
rendjének a maga feladatát el kell látnia). A kanti terminológia szerint tehát a Jó ideája a
valóság részeinek feltétlen diszjunktív szintézise, ahol minden rész megkapja a maga minden
más résztıl elkülönült lényegét. A Jó ideája ugyanakkor a valóságon túli idea, vagyis a valóság
feletti feltétlen transzcendens hatalomként jut érvényre. Hasonlóan ahhoz, ahogy a kanti
transzcendentális szubjektum a konjunktív szintézis transzcendens használatából képzıdı
feltétlen ideának bizonyult, a Jó platóni ideája a diszjunktív szintézis transzcendens
használatából adódó feltétlen idea.
Husserl a passzív szintézisrıl tartott elıadásaiban a megismerés teljes mértékben
meghatározott objektumát olyan ideaként definiálja, mely a folyamatosan megismert immanens
tartalmak sorozatának teljességét tartalmazza. A maga totalitásában megismert objektum egy
aktuálisan soha el nem ért, transzcendens idea.19 Ugyanakkor a tárgyak mások számára is
hozzáférhetıek, egy másokkal közös világban adódnak a tapasztalat számára. Éppen ezért Az
európai tudományok válságában Husserl a transzcendens objektumot a saját és idegen
tapasztalatok egymást kölcsönösen helyesbítı, interszubjektív egyöntetőségében konstituálódó
idealizációjaként határozza meg.20 A közös világ eszerint az interszubjektív módon tapasztalt
immanens tartalmak végtelen soraként idealizálódó tárgyak végtelen soraként érthetı meg: a
világ a tárgyak transzcendens totalitásainak transzcendens totalitása, a megismerés lehetıségein
túli, ám azt cél-okként mozgató feltétlen idea. Megint csak visszautalva a szintézisekre, a
husserli világfogalom a tartalmak sorozatainak totalitásaként értett ideaként, azaz az immanens
tartalmak feltétlen konnektív szintéziseként határozható meg. Ez az idea ugyanakkor
valóságosan soha nem adott a megismerés számára, vagyis a husserli világfogalom a konnektív
szintézis transzcendens használatából eredı feltétlen idea.
Az elızıekben a három szintézis, a konjunktív, a diszjunktív és a konnektív szintézis
transzcendens használatára, vagyis kanti terminussal élve az Én, Isten és a Világ feltétlen
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I.m., 509a-b
HUSSERL 1966, 16-24
20
HUSSERL 1998b, 32
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fogalmának képzıdésére mutattam be egy-egy példát.21 Mindhárom esetben az így létrejövı
feltétlen idea „kellésként”, a valóság feltételeit meghatározó, mégis valóságon túli ideaként
mutatkozik meg. A feltétlen transzcendens idea a valóságon túllépı abszolútum. Ezzel
szemben az immanencia abszolútuma a valóság által magában foglalt abszolútum, a
feltételesek által magában foglalt feltétlen, vagyis maga a valóság, ahogy az önmagát
elkülönbözıdésként konstituálja. Az immanencia pozitív meghatározása szerint önnön
konstitutív elveit magába foglaló folyamat, negatív meghatározása szerint pedig az a folyamat,
melynek konstitutív elvei nem lépnek túl önmagán. Az immanencia az, amit semmi nem
transzcendálhat; az immanencia önmagában csak mint abszolútum gondolható el. Az
immanens elkülönbözıdés filozófiája az elkülönbözıdı önkonstitúciónak mint a minden
vonatkozásban érvényesülı immanenciának, az immanencia abszolútumának a meghatározását
adja.

C. Az immanens abszolútum
A feladat tehát az elkülönbözıdı önkonstitúciónak mint immanens abszolútumnak a
meghatározása. Az elkülönbözıdı önkonstitúció azonban egyszerre természeti és szellemi
folyamat. Mármost a két folyamatnak nem képzelhetı el olyan végsı immanens ideája, mely
mind a szellemet, mind a természetet magában foglalná oly módon, hogy az maga sem
természeti, sem szellemi nem volna, vagy épp ellenkezıleg, egyszerre és azonos mértékben
volna természeti és szellemi. Egy ilyen idea szükségképp transzcendálná mind a szellem, mind
a természet immanens folyamatát, vagyis az elkülönbözıdı önkonstitúción túllépı idea volna.
Egy efféle abszolút idea elgondolására tett kísérletet Schelling. A transzcendentális idealizmus
rendszerében Schelling az ellentétes kiindulópontból, a természetbıl és az intelligenciából
levezetett

két

filozófia viszonyát

egymás

kölcsönös

kizárásában

és

egyszersmind

kiegészítésében látja, ami az abszolútum filozófiájának teljes rendszerét adja.22 A természet és
21

A három feltétlen transzcendens idea részletesebb tárgyalását lásd az Excedencia és transzcendencia címő
alfejezetben (1.2.3), valamit A fogalom transzcendentális illúziója címő fejezetben (2.1).
22
„A természet fogalmában nincs benne, hogy létezik intelligencia is, amely elgondolja. A természet, úgy tőnik,
akkor is létezne, ha nem volna semmi, ami elgondolja. A feladat tehát így is kifejezhetı: hogyan járul a
természethez az intelligencia, vagy hogyan jut a természet oda, hogy gondolkodás tárgya legyen? E feladatnál a
természetet vagy az objektívet tesszük meg elsınek. […] A természetfilozófiának […] az a feladata, hogy az
objektívet tegye meg elsınek, és belıle vezesse le a szubjektívet. Ha tehát létezik transzcendentális filozófia, akkor
számára csak az ellentétes irány marad: az, hogy a szubjektívbıl induljon ki mint elsıbıl és abszolútból, és belıle
hozza létre az objektívet. A természetfilozófia és a transzcendentális filozófia tehát a filozófia két lehetséges
iránya, és ha minden filozófiának arra kell törekednie, hogy vagy a természetet változtassa intelligenciává, vagy az
intelligenciát természetté, akkor a transzcendentális filozófia, amelynek az utóbbi a feladata, a filozófia másik
szükségszerő alaptudománya.” A filozófia egész rendszere „két alaptudomány által lesz teljessé: ezek elveiket és
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a szellem, az objektum és a szubjektum, a reális és az ideális abszolút azonosságát az
intellektuális szemléletben találja meg, ám anélkül, hogy azt levezetné, így az intellektuális
szemlélet mindvégig elıfeltevés marad. Az abszolút azonosság olyan eredet, mely túllép az
egzisztencián.23
Gondolatmenetünkben tehát újra a „schellingi” problémára bukkantunk, arra a
problémára, hogy hogyan határozható meg az abszolútum egyszerre természeti és szellemi
folyamatként. Ám mivel a feladat az, hogy a két kiindulópontból felmutassuk azok
elkülönbözıdı önkonstitúcióját mint abszolútumot, ezért nem érkezhetünk el a kettı
azonossági pontjához és nem is elıfeltételezhetjük azt – ezzel ugyanis magát az
elkülönbözıdést mint immanens abszolútumot számolnánk fel. A meghatározás nem a
magánvaló azonosságon, hanem a magánvaló különbségen alapuló valamilyen meghatározás
kell legyen. A probléma tehát ezúttal a következıképp fogalmazható meg: Ahhoz, hogy
eljussak az abszolútum immanens meghatározásához, kell egy kiindulópont, egy alapul vett
szintézis, mellyel ama meghatározáshoz eljuthatok. Azonban egészen más kiindulópontot, és
ezzel egészen más utat jelentene az, ha a szintézist a szellem szintéziseként, és mást, ha a
természet szintéziseként határoznám meg. Ha a szellem szintézisébıl indulok ki, akkor a cél az
abszolút tudás, a szellem önmagáról való tudása, ennek útja pedig a közvetlenül adódó
világnak, vagyis az esetlegesen és egymással külsıdleges kapcsolódásokban adódó tárgyaknak
az átszellemítése, azok megszüntetve megırzése a szellem fogalmának immanens
momentumaiként. A cél az, hogy a szubsztanciát „éppannyira mint szubjektumot is felfogjuk és
kifejezzük”.24 Ha viszont a természet szintézisébıl indulok ki, akkor a cél éppen a szubjektum
eljuttatása a természet szintéziséhez, a szubsztanciához. Ennek útja a tárgyiasító és
szubjektiváló folyamatok immanens létrehozó alapjának, a natura naturansnak a kifejezése egy
teremtı eseményben. Ez esetben tehát épp a szubjektumot kell szubsztanciaként kifejezni. Az
elsı utat Hegel járta végig, míg a másodikat Deleuze.25 Az elsı út az Er-Innerung, a belsıvéváló emlékezet útja, a második út a contre-effectuation, az ellen-aktualizáció útja. Az elsı út a
tudat reflektáló-negáló mozgásából indul ki és ezt teszi meg abszolút szintézissé; a második út
a természet teremtı-affirmáló mozgásából indul ki, és ezt teszi meg abszolút szintézissé.

irányukat tekintve ellentétesek egymással, de kölcsönösen keresik és kiegészítik egymást.” SCHELLING 1983,
36-39
23
„Elıször is mi semmi mást nem elıfeltételezünk, csak azt az egyet, ami nélkül minden más rákövetkezı
megragadhatatlan: az intellektuális szemléletet.” SCHELING 2012, 16 (a fordítást módosítottam – C. Gy.)
24
A szellem fenomenológiája, 17
25
Hogy az utóbbi utat miért Deleuze és miért nem Spinoza járta végig, arról lásd A kifejezés logikája címő
szakaszt (1.2.1.1).
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Mivel a cél az immanencia meghatározása, ezért az út magába kell foglalja a célt, nem
pedig kívülrıl kell eljutnia hozzá. Az utak az immanens elkülönbözıdés, az elkülönbözıdı
önkonstitúció útjai. Az elsı út, a szellem szintézisének útja, egyszerre megkülönbözteti magát
tárgyától és vonatkozik arra, és ezáltal vonatkozik önmagára. Az önmagát elkülönbözıdésként
konstituáló, önmagáról tudó szellem szintézise egy egyszerre elválasztó és vonatkoztató, egy
egyszerre diszjunktív és konjunktív szintézis. A második út, a természet szintézisének útja, egy
olyan ismétlıdı megkülönböztetés, amely magában foglalja azt az alapot, amitıl
megkülönbözteti magát, de ami nem különbözteti meg magát tıle; azaz azt a virtuális alapot,
ami egy univerzális konnektív szintézist alkot, és aminek az ismétlıdı megkülönböztetés az
aktuális és egyedi kifejezése. Az elkülönbözıdést ismétlı természet virtuális szintézise egy
konnektív szintézis. Mindkét szintézis mőködése elkülönbözıdı önkonstitúcióként határozható
meg, vagyis immanens szintézis; másrészt mindkét szintézis minden vonatkozásban
érvényesülı szintézis, vagyis abszolút szintézis. (Így a szellem szintézise magába foglalja a
természetet is, mint annak máslétét, ahogy a természet szintézise is magába foglalja a szellemet
mint a szubjektiválódás folyamatát.) A szellem egyszerre diszjunktív és konjunktív szintézise,
valamint a természet konnektív szintézise az immanens abszolútum két, egymást kizáró és
kiegészítı meghatározása. A két utat tehát már bejárták, a feladat immár csak az, hogy Hegel
és Deleuze vezetésével ez utakon újra végigmenjünk. A „schellingi” mozzanat pedig ezek után
abban állna, hogy a két utat nem pusztán egymást kizáró, de egymást ki is egészítı útként
határozzuk meg. Ezáltal jutunk el ugyanis az immanens abszolútum teljes, egyszerre szellemi
és természeti fogalmához. Mindennek kidolgozása az elsı rész feladata.
A két út megkezdése elıtt, mintegy az azokra való rálépésként elıször is lássuk, hogy
milyen módon alakítja át Hegel és Deleuze az immanencia kanti projektjét a transzcendentális
illúzió elkerülése érdekében.
Hegel számára a kanti transzcendentális filozófia egyik alapvetı problémája az, hogy
Kant az ideát transzcendensnek tekinti, azaz olyan valóságon túli ısképnek, amely felé mégis
törekedni kell. Vagyis Kant „megállt a puszta kellésnél”.26 Az idea immanens használatát így
Kant a tapasztalat egységének regulatív elveként definiálja, míg ezzel szemben minden
konstitutív használatot transzcendensnek és ezáltal illuzórikusnak minısít. Ám a „regulatív” és
„konstitutív” közötti különbségtevés alapja az, hogy Kant nem tudja elgondolni az észnek egy
olyan használatát, amely a feltétlen ideát immanens módon, vagy ami ugyanaz, igaz módon, a

26

A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Elsı rész, 103
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valóság által magában foglalt ideaként konstituálja.27 Márpedig ami valóságos, az éppen az
ésszerő idea: „minden valóság csak annyiban van, amennyiben magában foglalja és kifejezi az
ideát”.28 A transzcendentális idealizmust a spekulatív idealizmussal kell helyettesíteni, vagyis
az ész ideáinak transzcendentális tanát az ész ideáit magában foglaló valóság tanával. A
megismerés három transzcendentális ideája ezáltal a megismerés dialektikus mozgásának
három momentumává változik. Így lesz az Én ideájának paralogizmusából a magáért-való
szubjektum végtelen negativitása, a Világ ideájának antinómiáiból az önmagán-kívül-lét
végességeinek ellentmondásai, és Isten ideáljából a magánvaló szubsztancia végtelen
azonossága. A momentumok az önmagát megismerı megismerés immanens folyamatát
alkotják, azaz a megismerés immanens abszolútumát. A spekulatív dialektika a magánvaló
tárgy és a magáért-való tudat egyszerre elkülönülı és egymásra vonatkoztatott momentumának
immanens szintézise a magán- és magáért-való megismerésben. Az ész szintézise a tárgy és a
tudat ellentmondását megszüntetve megırzı szintézisként, egyszerre diszjunktív és konjunktív
szintézisként, a magánvaló szubsztancia és a magáért-való szubjektum szintéziseként fejezhetı
ki. Ezzel szemben az értelem megreked a képzetnek az elkülönbözıdı sokaságot összekapcsoló
külsıdleges, konnektív szintézisénél.
Hegellel szemben Deleuze problémája az, hogy Kant nem tudta következetes módon
végigvinni a transzcendentális filozófiát. A transzcendentális szintézist ugyanis a kor
közvéleménye által meghatározott pszichológiai tudat empirikus formáiból vezette le. Eszerint
a megismerés szintézise a „Gondolkodom” szubjektumának és egy meghatározatlan
objektumnak a korrelációja.29 Egy transzcendentális használatot azonban nem az empirikus
használatból kell levezetni. A transzcendentális empirizmusnak arra kell irányulnia, ami a
közvélemény perspektívájából empirikus úton már nem ragadható meg. A transzcendentális
idea nem a világon túli objektumokat konstituálja, hanem a világon belüli tapasztalatot.
Másrészt ez az idea nem a szubjektum, melynek feltétlen mivolta valóban a transzcendencia
illúziója, empirikus mivolta pedig csak eredménye a szintéziseknek. A transzcendentális mezı
immanens

problematikus

ideái

Deleuze-nél

nem

a

megismerés

szabályozásának

lehetıségfeltételeit jelentik, hanem az empirikus világ azon virtuális feltételeit, melyek az
aktuális eseményben fejezıdnek ki. A teret, az idıt és a tudatot nem a szubjektum számára
27

„Azzal, hogy Kant az ész magatartását a kategóriákkal szemben mint csak dialektikust határozza meg, mégpedig
a dialektika eredményét teljességgel csak a végtelen semminek fogja fel – az ész végtelen egysége elveszíti még a
szintézist is és ezzel ama kezdetét egy spekulatív, igazán végtelen fogalomnak; az értelem rendszeres
használatának ismert, egészen formális, pusztán regulatív egységévé lesz.” A logika tudománya. Második rész,
199
28
I.m., 354-355. Szemere Samu fordításában eszme szerepel, azonban a jelen tanulmányban – a Kanthoz, illetve az
ókori görög filozófiához való viszony hangsúlyozása végett – konzekvensen ideaként fordítom az Idee szót.
29
Différence et répétition, 176-177
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adódó fenomének tiszta formáiként, hanem a virtualitások aktualizációjának tiszta formáiként
kell leírni. Az aktualizáció konstitutív elve egy teremtı többletelv, a virtualitások
kapcsolódásainak

állandóan

megújuló

konnektív

szintézise,

amely

az

esemény

elkülönbözıdésének örök visszatérését generálja, míg a konjunktív és a diszjunktív szintézis a
kapcsolódásokat egy szubjektum számára adott objektumokként aktualizálja. A józan ész
számára azonban a virtualitások szintje elfedetté válik, így az csak az összevonó szubjektum és
az elválasztott objektumok korrelációját képes elgondolni.30
Mind Hegel, mind Deleuze bírálata arra irányul tehát, hogy Kant pusztán az idea
konstitúciójának transzcendens módját képes elgondolni, az idea immanens konstitúcióját
azonban nem. Az immanencia azonban éppen azáltal valósul meg, hogy az ideát képzı
szintéziseket nem pusztán regulatív elveknek tekintjük, hanem konstitutívaknak, az általuk
konstituált

folyamatot

pedig

valóságosnak,

a

feltétlennek

a

feltételesben

történı

megvalósulásának. Az immanens konstitutív szintézisek tehát nem lépnek túl azon, ami van,
hanem a valóság által magában foglalt szintézisekként mőködnek.
Mindazonáltal Hegel és Deleuze láthatóan két különbözı kiindulópontból az
immanencia két eltérı meghatározásához jut el. Az egyik az elválasztó szubsztancia és az
egybefogó szubjektum azonosságának ellentmondásaként adott, egyszerre magán- és magáértvaló idea; a másik az összekapcsolódások különbségének ismétléseként adódó idea. Az egyik
logika a kizárt harmadik és az ellentmondás immanenssé tett elvén alapul, a másik logika az
elégséges alap immanens elvén. Az elıbbi meghatározás a megismerés fogalmában és az
elmúlt, befejezett idı dimenziójában, a történelem idejében, míg az utóbbi a teremtés
fogalmában és az eljövı, folyamatos idı dimenziójában, az esemény terében fejezıdik ki. A
transzcendentális idealizmusból két út vezet a szintézisek illúziómentes használata, vagyis az
immanencia filozófiája felé: a spekulatív idealizmus és a transzcendentális empirizmus. A
tanulmány elsı része ennek a két útnak, valamint egymáshoz való viszonyuknak a kifejtésére
vállalkozik.

30

Christian Kerslake Immanence and the Vertigo of Philosophy címő könyvében amellett érvel, hogy Deleuze
immanencia-filozófiája posz-kantiánus, a kanti problémából kiinduló filozófia. Ezt többek között Deleuze-nek egy
korai, az 1956-57-es szemeszterben tartott elıadásával támasztja alá, mely a Qu’est-ce que fonder? címet viselte.
Az elıadás során Deleuze a filozófia feladatát az alap avagy az ész lényegi érdekének megvalósításaként határozza
meg. Ezt a feladatot elsıként igazán Hume, Kant és a poszt-kantiánus filozófia teszi magáévá az episztemológiai
megalapozásra irányuló kérdésfeltevésével. Kantnak a filozófia feladatáról alkotott koncepcióját az teszi
modernné, hogy az isteni végtelen intellektus helyére az ember konstitutív végességét állította. KERSLAKE 2009,
15-20
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1 Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két
fogalom komplementaritása
Az immanencia fogalmát tárgyaló rész elsı fejezetében a megismerés immanenciájának hegeli
fogalmát elemzem, egy olyan immanens mozgást, amely a konjunktív szintézis és a diszjunktív
szintézis, vagyis a szubjektum és az objektum, a tudat és tárgya azonosságának ellentmondása
alapján konstituálja magát. A második fejezetben a teremtés immanenciájának deleuze-i
fogalmát teszem vizsgálat tárgyává, mely a két elıbbi szintézist a konnektív szintézissel, az
eljövı esemény ismétlıdı elkülönbözıdésével alapozza meg – illetve alaptalanítja. A harmadik
fejezetben végül az immanencia két felvázolt meghatározásának az egymáshoz való viszonyát
és egymással való szembenállását elemzem. Röviden: az elsı fejezetben azt igyekszem
igazolni, hogy a hegeli immanens és abszolút szintézis egy egyszerre diszjunktív és konjunktív
szintézis; a másodikban azt, hogy a deleuze-i immanens és abszolút szintézis konnektív
szintézis; végül pedig a harmadikban azt kísérlem meg kimutatni, hogy a két szintézis az
egyetlen immanens abszolútum két egymást kizáró, ugyanakkor egymást ki is egészítı, vagyis
komplementer szintézise. A tárgyalás során a középpontban mindvégig az immanens
folyamatnak a szintézisek által történı megszervezése áll, ahogy az az immanens megismerés
során a vonatkoztatás és az elválasztás azonosságának ellentmondásaként, illetve az immanens
teremtés során, mint az elızı két szintézis feltétele, az összekapcsolódás különbségének
ismétléseként megvalósul.

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása

1.1 Hegel és az immanens megismerés fogalma
A jelen fejezet a megismerés immanens fogalmának tartalmát és formáját igyekszik körüljárni.
Az elsı alfejezet a megismerésnek mint az abszolútum fogalmának, vagy ami ugyanaz, az
abszolútum megismerésének mint az önmagát megismerı megismerésnek a fogalmával
foglalkozik, ahogy azt a hegeli filozófia kifejti. Ennek során a szöveg arra igyekszik választ
találni, hogy milyen mozgásként írható le a megismerés hegeli fogalma. A kiindulópontot A
szellem fenomenológiájának bevezetése jelenti.
A második alfejezet ennek a fogalomnak a logikai-metafizikai meghatározását
igyekszik megadni A logika tudománya alapján, ami a megismerés fogalmának ontológiai,
episztemológiai és logikai kifejtésébıl áll.
A harmadik alfejezet vázlatos filozófiatörténeti dimenziót kíván adni a fogalom
Hegelnél kiteljesedett alakjának, s azt vázolja fel, hogy hogyan jutott el a megismerés fogalma
e sajátos alakhoz. Minthogy ez a narratíva elıfeltételezi a lineáris történeti fejlıdés
koncepcióját, amely viszont nem kis mértékben kötıdik Hegelhez, és magához a megismerés
nyugati fogalmához, ezért a tárgyalás során Hegel saját filozófiatörténeti felfogása szolgáltatja
a kiindulópontot. Ez a kapcsolat egyúttal igazolja is a megismerés fogalmához kötıdı lineáris
történeti prekoncepció alkalmazását a fogalom tárgyalása során. Ám mivel a megismerés
fogalmának története nem fejezıdik be azzal, hogy azt a maga teljességében felszínre hozzuk
(sıt ez az esemény annak inkább „delelıje”), ezért a történeti tárgyalás azt sem nélkülözheti,
hogy miként vált a felszínre került fogalom kritikai reflexió tárgyává és hogyan vezetett a
megismerés abszolút fogalma a megismerés fogalmának abszolút megkérdıjelezéséhez.
A kifejtés módszere Hegel módszeréhez igazodik: a megismerés mozgását egyszerre
magánvalóságában tárgyiasítva és magáért-valóságában elsajátítva, hagyja, hogy a hegeli
fogalom önmaga bontsa ki saját implikációit. Ez a fogalom „maga számára” és „számunkra”
valóságának állandó egymásba játszása, anélkül hogy bármelyik oldal uralomra jutna a
megismerésben. Például egy hegeli állítás igazsága csak akkor vizsgálható, ha a vizsgálat
elfogadja Hegel igazság-koncepcióját, minthogy az szervesen összefügg az adott állítással,
mint forma a tartalommal. Ekkor azonban már – feltéve, hogy Hegel állítása a többi állítás
tekintetében következetes – az állítás igazságára vonatkozó kérdés tautológia.
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1.1.1 A recedencia fogalma

Hegel az abszolútum fogalmát szellemként határozza meg. Mit ért a „szellem” kifejezésen? Mi
a szellem? A kérdés egy meghatározásra vár: „a szellem ez és ez”. Ez a meghatározás értelme,
vagyis az értelem meghatározása. Ám az értelem meghatározása nem más, mint par excellence
végessé tétel.31 A szellem márpedig végtelen.32 Ezzel máris adódott egy meghatározás a
szellemre vonatkozóan, csakhogy ez így még a végessel szembeállított, tehát önmagában is
véges, vagyis igaz tartalmát nélkülözı meghatározás.33 Csak a kifejtett végtelen konkrét, csak
az alakuló végtelen az igaz.34 Csak mozgásában jut el a fogalom önmagához. A szellem tehát
mozgás. Mégpedig a mozgásnak nem abban az arisztotelészi értelmében, ami meghatároz egy
két pont közötti egyenest, hanem abban a zénóni értelmében, ami nincs ott, ahol van.35 A
szellem ebben az ellentmondó értelemben (és szintetizáló ésszerőségben) vett mozgás. Hiszen a
mozgás az ellentmondás közvetlen megjelenése.36 Ez esetben viszont a „Mi a szellem?” kérdés
voltaképp így hangzik: „Milyen mozgás a szellem?” A szellem mozgásának kifejtése így
magának a szellemnek a kifejtése lesz.

1.1.1.1 A momentumok

Milyen mozgás tehát a szellem? „A szellem, magánvalósága szerint, az a mozgás, amely a
megismerés”.37 A megismerés mozgása az igaz tudás felé halad. Az igazság a tudás azonossága
tárgyával.38 A megismerésnek tehát tárgyiasítania kell mozgását. A mozgásban ekképp
megjelenı alakot az igaz tudás felé való aktuális mozgás határozza meg. Eszerint adódik az

31

A határ „magának a valaminek immanens meghatározása, a valami pedig így a véges.” A logika tudománya.
Elsı rész, 92
32
„A végtelent egyszerő fogalmában elıször is az abszolútum egy új definíciójának tekinthetjük.” I.m., 111
33
„[…] vonatkozásukban a végtelen csak határa a végesnek, s ezzel csupán meghatározott végtelen, amely maga
is véges.” I.m., 113
34
„A végtelen […] lényegileg inkább csak mint alakulás van, de mint a mozzanataiban tovább meghatározott
alakulás.” I.m., 122. Szemere Samu fordításában a Werden „levés”, jelen szövegben azonban „alakulásként”
szerepel.
35
„A térnek ez az elmúlása és magának újból való létrehozása idıben és az idıé térben […] a mozgás.” A
filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Második rész. Természetfilozófia, 261. §. „[…] a mozgás
[…] mássá lenni magához képest, magát megszüntetni.” Elıadások a filozófia történetérıl. Elsı kötet, 229
36
A logika tudománya. Második rész, 48
37
A szellem fenomenológiája, 410
38
A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Elsı rész. Logika, 213. §. Hegel igazság-koncepciójáról
a késıbbiekben még szó lesz.
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azonosság magánvalósága, a viszonyulás másért-valósága és az önmagán kívüliség magáértvalósága.39
Ezen fogalmak alapján az igazság felé való haladás momentumokra osztható,40
mégpedig a következı módon:

1. Az elsı momentum a megismerés tárgya, mint magánvaló. A tárgy itt még nem tudott
közvetlenségként van. Ahhoz, hogy igaz lehessen, a megismerésnek így tovább kell
lépnie a tárgyról való tudáshoz, a tárgyra való vonatkozáshoz.41 Így jelenik meg
2. a megismerés tudata a megismerés tárgyával szemben (Gegenstand), mint másértvaló.42 Míg az 1. momentum esetében a tárgy közvetlenségben jelent meg, most
közvetítettként adódik: a tudat az, ami tárgyát tudja. A megismerés továbblépése így
tulajdonképpen elkülönbözıdés, melyet azért tesz, hogy egyáltalán tárgya legyen, hogy
az így tételezett tárgyára vonatkozhasson, hogy tudással bírjon róla.43 A tudatnak
tárgyáról való tudása alapján létrejött a tárgynak önmagától való megkülönböztetése,
diszjunkciója, ám mivel a tudat nem más, mint a tárgyra vonatkozó tudat, ezért a kettı
konjunktív viszonya is adott. Ám amennyiben ez adott, úgy szintén, immár magáértvalóan tárggyá tehetı. Ezáltal adódik
3. a megismerés mint arról való tudás, hogy a tudat különbségében vonatkozik a tárgyra,
tehát egyszerre diszjunktív és konjunktív módon.44 A megismerés úgy adott, hogy
39

A szellem fenomenológiája, 20
A logika tudománya a momentum (nyomaték) mozgástani kifejezését az ellentétek egységbe lépéseként
határozza meg „Valami csak annyiban szőnt meg, amennyiben egységbe lépett ellentétével; ha így közelebbrıl
mint reflektáltat határozzuk meg, helyesen nevezzük momentumnak.” A logika tudománya. Elsı rész, 82-83.
Emiatt a továbbiakban a Moment szó fordításaként a „mozzanat” helyett a „momentum” kifejezést alkalmazom.
41
„A tudat ugyanis megkülönböztet magától valamit, amire vonatkozik egyúttal; vagy ahogyan kifejezik ezt:
valami a tudat számára van; s ennek a vonatkozásnak vagy egy dolog létének a meghatározott oldala egy tudat
számára a tudás.” A szellem fenomenológiája, 52
42
„A tudat tud valamit, ez a tárgy a lényeg vagy a magánvaló; de a tudat számára is magánvaló; ezzel fellép ennek
az igaznak a kétértelmősége. Azt látjuk, hogy a tudatnak most két tárgya van, az egyik az elsı magánvaló, a másik
ennek a magánvalónak a tudat számára való léte. […] ennek a magánvalónak a tudat számára való léte az igaz,
ez pedig azt jelenti, hogy ez a lényeg, vagyis a tudat tárgya.” I.m., 54-55
43
„[…] az, ami elıször mint tárgy jelent meg, a tudat számára a tárgyról való tudássá süllyedt le, s a magánvaló a
magánvalónak a tudat számára való létévé lesz, ez az az új tárgy, amellyel fellép a tudatnak egy új alakja is, s
ennek valami más a lényege, mint az elızınek.” I.m., 55. A tudás mint egyszerre vonatkozás és elválasztottság:
ennek a gondolatnak az elızményét Reinhold tudat-tételében (Satz des Bewusstseins) találjuk meg: a tudatban a
képzetet a szubjektum megkülönbözteti a szubjektumtól és az objektumtól és mindkettıre vonatkoztatja.
REINHOLD 1978, 78; a tételrıl lásd HENRICH 2003, 131-139; Reinhold és Hegel tudat-filozófiájának
kapcsolódásáról BONDELI 1995, 73-78
44
„Mert a tudat egyrészt a tárgy tudata, másrészt önmagának a tudata; a tudat arról, ami számára az igaz, és a tudat
a reá vonatkozó tudásról. Mivel a kettı ugyanazon tudat számára van, ezért ez a tudat maga az összevetésük;
ugyanaz a tudat dönti el, hogy megfelel-e a tárgyról való tudása a tárgynak vagy nem.” (I.m., 54. A fordítást
módosítottam – C.Gy.) Ez tulajdonképpen azt jelenti, miként Pippin írja, hogy Hegelnél minden apprehenziót a
szubjektum tudata közvetít, vagyis a tárgyhoz való viszony szükségszerő eleme az én önmagához való viszonya.
Mindez nem vonja maga után azt, hogy ennek a szubjektum folyamatosan tudatában legyen, csak azt, hogy az
40
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önmaga számára van. A megismerés ily módon maga is megismerés tárgya, azaz
magánvaló (1. momentum). A megismerés ezen tárgyiasulása tehát annak köszönhetı,
hogy ez alkalommal a(z aktuális) megismerés magától a magáért-való viszonytól
távolodott el, hogy tudása tárgyává tegye azt. Vagyis egy újabb elkülönbözıdést hajtott
végre: a megismerés elkülönbözıdött a megismeréstıl, azaz önmagától, hogy önmagára
vonatkozhasson, hogy megismerje önmagát. Amit azonban ily módon megismer, az a
megismerés tárgya. Ezzel egy új tárgyhoz jutott el, amely számára igaz, és ez a mozgás
a tulajdonképpeni tapasztalat.45 Ám nem jutott el a magánvaló igazsághoz, az
önmagával való azonossághoz. Így már végre is hajtott egy újabb visszalépést, mikor
önmagát e tárgytól (melyet az elıbb még önmaga igazságának vélt) diszjunktív módon
megkülönböztette,
momentum).

és

egyszersmind

konjunktív

módon

rá

vonatkoztatta

(2.

46

A momentumok tehát voltaképpen nem mások, mint a megismerést önmagára vonatkoztató és
egyszersmind önmagától elválasztó nyomatékok. E momentumokat az önmagára vonatkozó
igaz tudás felé való haladás indukálja, az elkülönbözıdések folyamatosságát pedig a tudás
nem-igazsága, vagyis a megismeréssel való nem-azonosság biztosítja. E kettınek az ütközése a
negatív erı. Az ütközések a momentumokban a következıképpen jelennek meg:

önmagára való vonatkozás bármely tárgytudatban elıhívható, implicit módon minden tárgytudatban benne van, és
ekképpen a tudat igazsága (ezt nevezi Sartre nem-tételezı vagy nem-reflektált tudatnak). (PIPPIN 2001, 21-24)
Mindemellett meg kell jegyezni, hogy Pippin Kantból kiinduló Hegel-elemzése (bevallottan) túl közel marad
Kanthoz. Ahogy Stern fogalmaz, Pippin Hegelt egy poszt-kantiánus transzcendentális gondolkodóként határozza
meg, aki az én struktúráiból indul ki. Ezáltal az én és a gondolkodás elválasztott marad. (STERN 2009, 52) Az én
az értelem antinómiáinak affirmációja által jut el önmaga megismeréséhez, mivel „eredetük egy egységes forrás,
az Abszolút Szubjektivitás”. (PIPPIN 2001, 253) Pippin nem tudja összeegyeztetni az „antinómiák”
elkerülhetetlenségének végtelen mozgását az önazonos Abszolút Szubjektivitással, ennek azonban pusztán az az
oka, hogy ez utóbbi fogalom még absztrakt. Ahogy majd látni fogjuk, a végtelen mozgás tudata: ez maga az
abszolútum, az abszolút tudás.
45
„Ez a dialektikus mozgás, amelyet a tudat önmagán, mind tudásán, mind tárgyán végez, amennyiben a tudat
számára az új igaz tárgy fakad belıle, tulajdonképp az, amit tapasztalatnak neveznek.” (A szellem
fenomenológiája, 54.) Werner Marx kiemeli, hogy a tapasztalat az elızı tárgy megszőnése nyomán megjelenı
tárgy újszerőségére vonatkozik, ám nem vonatkozik a kettı közötti összefüggésre. A tapasztalat jelentésében
ugyanakkor az is benne van, hogy a tapasztalt tárgy megszőnésével nem válik elfeledetté, nem tőnik el, hanem
gyarapítja a tudat saját magáról való tudását. (MARX, W. 1981, 90-93, 97) Errıl az aspektusról az Aufhebung
fogalma kapcsán még szó lesz.
46
A megismerésnek mint önmagától visszalépı mozgásnak a gondolata a jénai elıadásokban bukkan föl:
„Közvetlenül ez a szemlélet lényege: valamely létezınek a tudása. A szellem pedig ez az önmagát önmaga által
közvetítı valami. Csak mint megszüntetı, a közvetlenségtıl visszalépı az, ami közvetlenül […]. Amikor általában
véve szemlél, azt szemléli, hogy számára van valamilyen lét, a szellem közvetlen; de ha kilép ebbıl a
közvetlenségbıl, visszatér önmagába, akkor magáért-valóan van. Ettıl a közvetlenségtıl menten tételezi magát;
elıször is ettıl távol tételezi magát. […] A szellem visszalép ettıl a léttıl, a létet magán a szellemen belül mint
nem-létezıt, mint olyant tételezi, ami általában meg van szüntetve.” Jénai reálfilozófia, 339-340 (A megszüntetés
fogalmáról a késıbbiekben lesz szó.)
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1. a megismerés tárgya (a magánvaló) nem azonos a megismeréssel;
2. a megismerés tárgyával szemben megjelenı tudat (a másért-való) nem azonos a
megismeréssel;
3. a megismerés a tárgy és a tudat viszonyát, azaz önmagát, magáért-valóan tárgyiasítja,
ám így, mint a megismerés tárgya (magánvaló), ismét nem azonos a megismeréssel.

Ezek a feltételek egyszersmind biztosítják a dialektika mozgásának folytonosságát és
szükségszerőségét, azaz az önmagára való vonatkozásában önmagától elkülönbözıdı
megismerés kezdet- és végnélküliségét.47 Ennek a végtelen elkülönbözıdésnek az önmagára
vonatkoztatása, önmagaként való megismerése, vagyis az elkülönbözıdéssel való azonosulás,
mint a tudat igazsága, nem más, mint az abszolút tudás. Az igazság így végül az egész
igazságaként nyer meghatározást.
A logika tudománya szerint az eddigi metafizika számára az igazság „a gondolkodás
egyezése a tárggyal, s ennek az egyezésnek a létrehozására – mert önmagában nincs meg – a
gondolkodásnak kell a tárgyhoz illeszkednie és alkalmazkodnia.”48 Ám a gondolkodás nem
idegen tárgyától, sıt éppenséggel az, amit a gondolkodás a dolgokról és a dolgokon megismer,
az „az egyedül valóban igaz”; tehát nem közvetlenségükben ismeri meg azokat, hanem „a
gondolkodás formájába emelve, mint elgondolt dolgokat.”49 Az igazság az, hogy „az
objektivitás megfelel a fogalomnak”.50 Ez a megfelelés azonban csak az abszolút tudásban
érvényesül,51 így annak tárgyiasult momentuma, az individuális létezı nem felelhet meg
fogalmának.52

A

tárgy
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egyúttal

a

megismerés

újabb

elkülönbözıdése. Az igazság így a momentumok nem-igazságából adódó önmagától-valóelkülönbözıdés, mint az önmagára vonatkozó szellem végtelen mozgása, azaz mint maga a
szellem.53
47

Konrad Cramer úgy fogalmazza meg ezt, hogy A szellem fenomenológiájának formális operátora a tudat
következı meghatározása: „megkülönböztet magától valamit, amire vonatkozik egyúttal”. Ennek a
meghatározásnak az elismerése a tudás feltétele. Ha valamely tudás elismeri, hogy a tudat egy esete, de nem
ismeri el, hogy mint olyan valamit magától megkülönböztet, amire egyúttal vonatkozik, akkor e tudás nem
helyezhetı a tudomány álláspontjára. Univerzális állításként megfogalmazva: minden x-re érvényes, hogy ha x
tudat, akkor megkülönböztet x magától valamit, amire egyúttal vonatozik. CRAMER 1978, 368-369
48
A logika tudománya. Elsı rész, 20-21
49
I.m., 21. A fordítást módosítottam – C. Gy.
50
A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Elsı rész. Logika, 213. §
51
A logika tudománya. Elsı rész, 25
52
A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Elsı rész. Logika, 213. §
53
Hegel igazságkoncepciójának újdonsága tehát nem a megegyezés formáját, hanem annak tartalmát érinti. Robert
Stern szerint, aki egy heideggeri különbségtételt alkalmaz, Hegel igazságelmélete nem propozicionális, hanem
materiális igazságelmélet. Vagyis Hegel elutasítja azt, hogy az igazság a tény és a „hozzá illeszkedı és
alkalmazkodó” állítás egyezése, és azt a dolog és annak fogalma közötti azonosságként határozza meg. (STERN
2009, 77-79) Robert Solomon az igazság hegeli fogalmának értelmezésében a kis Logika következı

28

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
Az igazság fogalma tehát két tételben foglalható össze:

1. az igazság nem más, mint a tárgynak és fogalmának azonossága;
2. mivel az igazság a megismerés igazsága, és mivel a megismerés mozgás, ezért a
momentumok igazsága, amely nem más, mint azonosságuk, önellentmondó.

Ez azt is jelenti, hogy a mozgás elvonatkoztatott alakjai (magánvaló, másért-való, magáértvaló) önmagukban ellentmondóak. Ugyanakkor a momentumok alakjai egyszersmind a
megismerés mindenkori tárgyai. Erre az összefüggésre világít rá az ellentmondás tézisének
hegeli megfordítása: minden dolog önmagában önellentmondó.54 Az elválasztott alakok tehát a
dialektika mozgástanában szükségszerően egymásra vonatkoztatottak.55 Az ıket irányító
mozgástörvények a következıkben foglalhatók össze:

1. egy magánvaló szükségszerően egy másért-való által van tagadva (lehetetlen, hogy egy
másért-való másért-valót vagy magáért-valót tagadjon);

szöveghelyébıl indul ki: „Filozófiai értelemben […] az igazság, általában elvontan kifejezve, egy tartalom
egyezése önmagával. […] az igazságnak mélyebb (filozófiai) jelentése részben már a mindennapi
nyelvhasználatban is megtalálható, így beszélünk pl. igaz barátról s rajta olyan barátot értünk, akinek
cselekvésmódja megfelel a barátság fogalmának. Éppúgy beszélünk igaz mőremekrıl.” (A filozófiai tudományok
enciklopédiájának alapvonalai. Elsı rész. Logika, 24. §) Az igazság, Solomon szavával élve, „self-satisfaction”,
önmagában való kielégülés. Ez a meghatározás Hegel szándékának megfelelıen alkalmas az igazság fogalmának
egy tágabb kontextusban való értelmezésére: „nem csak állításaink és hiteink elégíthetık ki, hanem vágyaink,
szándékaink, várakozásaink, szükségleteink, elırejelzéseink, reményeink, igazságérzékünk, neheztelésünk és
szerelmünk. […] Igaz barátaink azok, akik barátként kielégítik elvárásainkat […] Egy törekvés igazsága az, ami
kielégíti céljait vagy szándékait; egy törekvés akkor igaz, ha céljai vagy szándékai kielégülnek. A tudomány
igazsága a tudás, vagy következetesen racionális hit; az etika igazsága a modalitás vagy helyes cselekvés; a
mővészet igazsága a szépség; a vallás igazsága Isten; és a filozófia igazsága az igazság igazsága”, vagyis az
igazság különféle alakjainak a megértése. (SOLOMON 1987, 52-54) Ám épp ezért ezek az alakok a filozófiai
igazság, az abszolút igazság, vagyis az önmagát kielégítı igazság kielégítéseként nem-igaznak bizonyulnak, ahogy
az a kis Logika szöveghelyének továbbolvasásából is kiderül: „Nem-igaz akkor annyi, mint rossz, önmagában meg
nem felelı. Ebben az értelemben rossz állam nem-igaz állam s a rossz és a nem-igaz általában abban az
ellentmondásban van, amely egy tárgy meghatározása vagy fogalma és egzisztenciája között fennáll. […]
valamennyi véges dologban […] van valami hamisság, van fogalmuk és van egzisztenciájuk, de ez nem illik össze
fogalmukkal.” (I.m.) Slavoj Zizek a momentumok nem-igazságán alapuló hegeli igazságkoncepciót úgy felezi ki,
hogy a tárgy „a megtestesült nem-igazság”, mivel létezése épp a fogalmával való állandó meg nem egyezésen
alapul. (ZIZEK 1991, 164)
54
„Az önálló reflexiós meghatározás […] az ellentmondás.” A logika tudománya. Második rész, 44. Michael
Wolff mutat rá arra, hogy szemben a formális logika „ellentmondás”-fogalmával, Hegel esetében két
meghatározás közötti ellentmondás mindig feltételezi azok reflektált tartalmát, vagy Wolff kifejezésével az
ellentmondás két szembenálló meghatározás egyike és a szembenállás tartalmát adó „reflexiós logikai
szubsztrátum” közötti viszony. WOLFF 1986, 118, 126
55
„Magánvaló-lét és másért-való-lét elıször is különbözı; de hogy a valami magán is viseli ugyanazt, ami
magánvalósága szerint, és megfordítva, hogy magánvalósága szerint is az, ami mint másért-való-lét, - ez a
magánvaló-lét és a másért-való lét azonossága, ama meghatározás szerint, hogy maga a valami ugyanaz mind a két
momentumra nézve, hogy tehát elválaszthatatlanul vannak meg benne.” A logika tudománya. Elsı rész, 95. A
fordítást módosítottam – C. Gy.
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2. egy magánvaló és egy másért-való szükségszerően egy magáért-valóban szintetizálódik
(a szintézis elemeinek szükségszerő összetétele következik 1-bıl);
3. a magáért-való egyben magánvaló is (azaz negáltja egy másért-való és szintetikus eleme
egy magáért-valónak). Tehát nincs olyan magánvaló, amely ne volna magáért-való, és
fordítva, nincs olyan magáért-való, amely ne volna magánvaló.

1.1.1.2

Az Aufhebung fogalma

Látható, hogy minden magánvaló eleve negált és negációjukban szintetizált „egykori magán- és
másért-való” elemeket tartalmaz. Ezek az elemek a magánvaló magáért-valósága által
megszőntek azok lenni, amik voltak, mégis, mint a szintézis elemei, meghatározzák a
magánvaló-létet, és így megırzıdnek benne. E két aspektus egymásra utaltsága az Aufhebung
fogalmában jut kifejezésre.56 A tudás alakjának megszüntetése és megırzése azért feltételezik
egymást, mivel a megszüntetés „magán hordja még azt a meghatározottságot, amelybıl
származik”, míg a megırzés „magába zárja már azt a negatívumot, hogy valamit megfosztunk
közvetlenségétıl és külsı behatásoknak hozzáférhetı létezésétıl, hogy fenntartsuk.”57 A
megszüntetés tehát valójában csak a közvetlenség megszüntetését jelenti – a tárgynak mint a
tudat igazságaként tételezett tárgynak a megszüntetését, és a tudás egy momentumaként való
megırzését. Az elıbbi a szintézis konjunktív jellegére mutat rá, az utóbbi pedig a szintézis
diszjunktív jellegére. Voltaképpen a szintézis egyszerre konjunktív (a momentumokat magáértvaló módon összevonó) és diszjunktív (a momentumokat magánvaló módon elválasztva
megtartó), az Aufhebung kétértelmősége pedig ennek az ellentmondásnak a kifejezése. Az
Aufhebung a megismerés tárgyiasulását, a magáért-való-lét magánvaló-létté változását jelzi, azt
a pontot, ahol a tudat igazsága a tárgy nem-igazságába csap át. Az Aufhebung az önmagára
vonatkozó tudat önmagától való elkülönbözıdése.
Mit jelent a hegeli szintézisnek ez az ellentmondásossága? Láthattuk: a tudás önmagától
visszalépı folyamata a közvetlen tárgytól a tárgy és tudata elválasztásán és egyszersmind
vonatkoztatásán át e viszonynak az önmagát megismerı megismerésre vonatkoztatásához
vezet. A közvetlen képzetnek az általa magában foglalt momentumokra való felbontása: ez az,

56

„Az aufheben szónak a német nyelvben az a kettıs értelme van, hogy annyit jelent, mint megırizni, fenntartani,
s egyúttal annyit is, mint megszüntetni, valaminek véget vetni.” I.m., 82 [„Aufheben hat in der Sprache den
gedoppelten Sinn, dass es so viel als aufbewahren, erhalten bedeutet, und zugleich so viel als aufhören lassen, ein
Ende machen.”]
57
I.m.

30

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
amit Hegel analízisnek, „az értelem erejének és munkájának” nevez.58 Amit így kapunk, az
elválasztott, valóságos viszonyaiktól elvonatkoztatott, magánvaló absztrakt meghatározások
diszjunkt egymásmellettisége. Az analízis végeredménye az öntudat magával való azonossága
és meghatározásai, tárgya különbsége.59 A szintézis ezzel szemben a különbözı
meghatározások összekapcsolása, kanti értelemben vett konjunkciója a fogalomban. Ez a
reflexív ész szintézise. Az egymással viszonyba kerülı meghatározásokat egy egység fogja
össze, ám e meghatározások még külsıdlegesek az alapul szolgáló egység, az öntudat avagy az
appercepció szintetikus egysége vonatkozásában. Ezt nevezi Hegel a megismerés
végességének, mely kívülrıl veszi meghatározásait, vagy inkább azokat transzcendálja.60 Egy
újabb szintézisre van tehát szükség, ezúttal a spekulatív ész szintézisére, mely az elızı két
mőveletet önmagának mint immanens megismerésnek vagy mint abszolút ideának a
momentumaiként szintetizálja. A megismerés ezáltal úgy ismeri meg magát, mint ami
egyszerre elkülönbözıdik tárgyától (analízis) és vonatkozik arra (a reflexív ész szintézise), és e
kettısségben vonatkozik egyúttal önmagára (a spekulatív ész szintézise), melytıl ezzel ismét
elkülönbözıdik. A spekulatív ész szintézise az értelem analízisének és a reflexív ész
szintézisének szintézise; egy kettısséget, egy ellentmondást hordoz magában: nem pusztán
önmagára

vonatkoztató

konjunkció

(mint

Kantnál),

hanem

egyúttal

az

önmagára

vonatkoztatottól elkülönbözıdı diszjunkció is.61 Tehát nem szubjektív, de nem is objektív,
hanem – Marcuse kifejezésével élve – „abszolút szintézis”, mely a tudatot a tárgytól
megkülönbözteti, és egyszersmind rá vonatkoztatja, és ekképpen vonatkozik önmagára. Az
abszolút szintézis egyszerre konjunktív és diszjunktív szintézis.62

58

A szellem fenomenológiája, 24
A logika tudománya. Második könyv, 388
60
I.m., 392-393
61
Heinz Kimmerle a dialektikát az analízis és a szintézis belsı összetartozásaként határozza meg. Az analízis a
közvetlen, általános egységbıl a különbözık egymás mellé helyezésébe való átmenetet, a közvetlenül adott tárgy
belsı szerkezetének kifejtését jelenti. A szintézis ezzel szemben az, ami a közvetlenbıl saját belsı struktúrájának
mint a különbözık vonatkozásának magyarázatába megy át. A dialektika e két módszernek egy egységben történı
egymásra vonatkoztatása. (KIMMERLE 1979, 191-192) Ám a dialektika a reflexív észhez tartozik, az analízis és a
szintézis szintézise pedig inkább az, amit Hegel a spekulatív ész munkájának tekint.
62
Marcuse a következıképp jellemzi a hegeli szintézis, az „abszolút szintézis” e kettısségét: „’Észként’ az
eredendı, magában szintetikus princípium elıször is éppen szintetikus mivolta alapján lép mőködésbe: mint az
önmagához-viszonyulás egy meghatározott módja, az önmagához-viszonyulás az egyes módján, a sokféleségnek
az ezen a sokféleségen keresztül megtartott egység általi szintetizálása módján. Egy efféle egyes egység-lét
[einigendes Eins-sein] azonban csak az Én léteként, szubjektivitásként lehetséges, mely a sokaságot […] felfogni
[ver-nehmen], azt önmagától mint felfogó egységtıl megkülönböztetni […] és az ekképpen felfogottat és
megkülönböztetettet önmagára vonatkoztatni képes. Ám egy efféle különbség éppen a gondolat teljesítménye, és a
megkülönböztetı szintézisnek erre az eredendı princípium-mivoltára való tekintettel mondhatja Hegel, ’hogy
minden realitás éppen ebben a különbségben áll’. Csak egy megkülönböztetı, felfogó és a felfogottat magába
beépítı egység-lét képes a szintézis történésében, a ’végtelen tevékenységben’ magát önmagaként fenntartani;
csak így képes a mássá-válásban, a változásban, melyet a felfogott sokféleség felvétele és beépítése
szükségképpen maga után von, ugyanaz maradni. Csak a felfogó és tudó Én módján való lét lehet efféle ’magát
59
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Mi történik azzal a tudati alakkal, amitıl a tudat elkülönbözıdött? A tudat korábbi
alakja az aktuális megismerés számára „jelentéktelen mozzanattá süllyedt le; ami azelıtt maga
a dolog volt, már csak egy nyom; alakja beburkolódzott és egyszerő árnyalat lett.” Másrészrıl
viszont ez az alak mindig megırzött momentuma is annak a tárgynak, amelyre az aktuális
megismerés épp tekint, „ez az elmúlt létezés már megszerzett tulajdona az általános
szellemnek”.63 A megismerés önmagától elkülönbözıdı mozgásában elıtte marad mindaz,
amit addig konjunktív módon megszüntetve magáért-valóvá tett, és diszjunktív módon
megırizve magánvaló formára hozott. Ez az általa hátrahagyott út a szellem voltaképpeni
tárgya, vagyis ı maga. A megismerés minden mozzanata így a megismerés tárgyának
gazdagodását vonja maga után. A szellemnek az önmagától való folyamatos elkülönbözıdése
során a hátrahagyott önmaga egyre összetettebb tartalommal bír.64
A szellem fenomenológiája az egymást követı tudati alakok fenomenológiája. Ám az
egyéni tudás csak momentuma az abszolút tudásnak, így számára magánvalóan csak saját
meghatározott tárgyának egész volta adott, nem pedig a szellem által addig hátrahagyott út
egésze. Másrészt azonban magáért-való-létében önmagában ırzi minden megszüntetett
momentumát, még ha ezek a momentumok nem is jelennek meg számára fogalmaként, azaz
igazságaként. A fenomenológiai vizsgálódásokban tehát egy idıben két perspektíva vonul
végig.

1. Az egyik az abszolút tudás visszatekintése egy alakjára, amit A szellem fenomenológiája
a „számunkra valóan” kitétellel jelez. Az alak itt a szellemi mozgás egy
momentumaként jelenik meg, vagyis önmagában ellentmondásosan, nem-igaz voltában,
mely magánvaló-létében magáért-való mozgást végez. Az alak tehát az azt hátrahagyó
és

egyszersmind

arra

visszatekintı

abszolút

tudás

megszüntetve-megırzött

momentumaként adódik.
2. A másik maga a tudati alak, az egyéni tudat vonatkozása önmagára, amire az „önmaga
számára valóan” kifejezés utal. Az alak ez esetben mint egész, mint igaz, nem pedig
mint a mozgás egy momentuma jelenik meg. A tudat igaz tartalmát itt épp saját
elkülönbözıdése teszi megszüntetve-megırzötté, azaz nem-igazzá, ám ez csak az elsı

mozgató magával azonos lét’.” (MARCUSE 1968, 39-40) Marcuse e könyvében bemutatja, hogy hogyan jelenik
meg az elkülönbözıdés és az önvonatkozás kettıs struktúrája, a máslétben önmagánál-lét a Logika különbözı
kategóriáiban.
63
A szellem fenomenológiája, 22
64
Ahogy Werner Marx írja, „a szellemnek, mely a másiknál késıbbi, magasabban kell állnia, mivel a korábbit
emlékezetében megırizte és ezáltal gazdagabb, mint az.” MARX, W. 1981, 49
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perspektíva felıl válik láthatóvá. Ami az alak számára van, az az igazság folyamatos
kudarca és új reménye.65

A szellem fenomenológiájának vizsgálódásai azért igénylik a két nézıpont együttes
szerepeltetését, mivel a mő célja az, hogy az alakulatok számára megjelenı jelenségeket
önmagukban mutassa be, amelyek másrészt viszont csak az egész felıl bizonyulnak
ésszerőnek. Az abszolút tudásnak itt egyfajta „önmegtartóztatásként” kell megjelennie, egy
passzív szemlélıként, amely mintegy hagyja a fogalmakat „immanens ritmusukban”
megjelenni.66 Végtelen önmagára vonatkozó és önmagától elkülönbözıdı mozgásában egyrészt
átadja magát momentumainak, ezzel lemondva az abszolútum tudásáról, azaz önmagáról, és
„önmagát feláldozva” felveszi momentumainak mozgását, ezáltal közvetlen tudást nyerve
róluk.67 Másrészt ennek a tudásnak az igazsága épp abban áll, hogy az egész mozgása felıl
szemléli saját önfeláldozását, mely által visszanyeri önmagát mint abszolút tudást. Vagyis a két
perspektíva egymást feltételezi, csak ellentmondásukban fejthetı ki a szellem fenomenológiája.

1.1.1.3

Az Erinnerung fogalma

Az abszolút tudás tehát önmagát feláldozva jut el az egyéni tudáshoz. Az egyéni tudás útja az
abszolút tudáshoz pedig a mőveltségen keresztül vezet. A tudati alaknak át kell futnia saját
65

„Csak maga ez a szükségszerőség - vagyis annak az új tárgynak a keletkezése, amely a tudat számára kínálkozik,
anélkül, hogy a tudat tudná, mi történik vele - az, ami számunkra úgyszólván a tudat háta mögött megy végbe. […]
számára az, ami így keletkezett, csak mint tárgy van, számunkra egyúttal mint mozgás és alakulás.” (I.m., 55. A
fordítást módosítottam – C. Gy.) Labarriére a Fenomenológia „tudat számára való” olvasatát lineáris és felfedezı
olvasatnak nevezi, míg a „számunkra való” olvasatát körkörös olvasatnak, amelynek funkciója a tartalom
rendszerszerő elsajátítása a végpont felıl. Ez utóbbit tekintve különbséget tesz a szerkezetet vizsgáló statikus, és
mozgásoknak eltérı tartalmakon keresztül történı visszatérését elemzı dinamikus olvasat között. (LABARRIÉRE
1968, 38-65; Labarriére elméletének összefoglalását magyarul lásd BALOGH 2009, 35-39) E terminológia alapján
a jelen tanulmány a megismerés mozgásának vizsgálata során elsısorban a dinamikus körkörös olvasásra
koncentrál. A fenomenológiai vizsgálódások kétértelmőségérıl lásd még LUKÁCS 1976, 477-478.
66
A szellem fenomenológiája, 38. A passzív szemléletrıl: „[…] fel vagyunk mentve a kettı [fogalom és tárgy]
összevetésének munkája és a tulajdonképpeni vizsgálat alól, úgyhogy, mivel a tudat önmagát vizsgálja, számunkra
errıl az oldalról is csak a puszta nézés marad.” (I.m., 53-54) Adorno szemléletesen mutat rá a fenomenológiai
vizsgálódások e passzivitására: „Amennyire hangsúlyozza a fichteiánus Hegel a szellem általi tételezést,
amennyire aktív és gyakorlati a fejlıdés-fogalom, annyira passzív is a meghatározottal szembeni alázatosságában,
hogy számára a felfogás [begreifen] nem jelent mást, mint a saját fogalmainak való behódolást. A husserli
fenomenológia spontán receptivitása hegeli idea, azt leszámítva, hogy Hegelnél ez nincs egy bizonyos tudati
aktusra korlátozva, hanem az objektivitás és a szubjektivitás minden szintjén fejlıdik. Hegel mindenhol megadja
magát az objektum saját természetének, amely mindenhol valami közvetlenné válik a számára újra, de épp ez a
dolog elvének való alárendelıdés követeli a legnagyobb erıfeszítést a fogalom részérıl. Az erıfeszítés akkor
sikeres, amikor a szubjektum intenciói kioltódnak a tárgyban.” (ADORNO 1971, 255-256)
67
„A tudás nemcsak magát ismeri, hanem önmagának negatívumát is, vagyis határát. Az, hogy ismeri a maga
határát, azt jelenti, hogy fel tudja áldozni magát. Ez az önfeláldozás az a külsıvé válás, amelyben a szellem
bemutatja szellemmé válását a szabad esetleges történés formájában, magán kívül szemlélve tiszta énjét [Selbst]
mint az idıt, s éppígy létét mint teret.” A szellem fenomenológiája, 414. A fordítást módosítottam – C. Gy.
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Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
hátrahagyott múltját, kultúráját, elmúlt létezését (vergangene Dasein), ahogy „az, aki egy
magasabb tudományba fog, átfutja a rég elsajátított elıkészítı ismereteket, hogy tartalmukat
megjelenítse (gegenwärtig zu machen) a maga számára”.68 A felidézı tudat így a mőveltség
munkájában visszaugrik a magánvaló-létben megszüntetve-megırzött tartalmaihoz, hogy onnan
kihátrálva, önmagában egyre gyarapodva, magáért-való alakra hozza azokat. Ez egyrészt
fáradságos munka, hiszen minden momentumnál el kell idıznie, mivel csak annyiban léphet
hátra tıle, amennyiben azt igazságában, tehát egész voltában ismerte meg. Másrészt azonban
kevésbé fáradságos is, mert az, amin a tudásnak végig kell mennie, az ı saját útja, melynek ı
maga az eredménye, és melyet visszatekintve maga elıtt lát. Ez az út, a történelem, már a
szellem tulajdona, és csak ezt a már meglévı szellemi tulajdont kell az egyéni tudásnak
megszereznie, ezt a már bejárt utat kell „átfutva” bejárnia. A történelem egyes momentumainak
gondolati alakra hozását, magánvaló-létté változtatását a szellem már véghezvitte, amennyiben
tapasztalatként mindig is jelen volt a történelemben. Ám az egyéni tudás számára ez a tartalom
mőveltség híján csak közvetlen képzetként, ismeretségként, nem pedig ismeretként adódik.69 A
mőveltség feladata az, hogy a szellemet elhomályosító képzetek mögé tekintve újra elıhozza az
emlékezetben magánvaló formában megırzött momentumot, azaz megvalósítsa „lehetıséggé
enyészett” tartalmát, és mintegy az Aufhebung mozgásával szembe menve, magáért-valóvá,
belsıvé, fogalommá tegye azt. Ezáltal „az egyén megszerzi ezt a meglévıt, magába nyeli
szervetlen természetét és birtokba veszi a maga számára.”70
Ez a mozgás a voltaképpeni Er-Innerung mint emlékezés és mint belsıvé tétel,
önmagában való elmerülés, magába-szállás, önmaga tartalmainak tudatosítása, a magánvaló
magáért-valóvá válása.71 Míg tehát az Aufhebung folyamatosan magánvalóvá teszi önmaga
hátrahagyott alakjait, addig az Er-Innerung folyamatosan magáért-valóvá teszi saját
hátrahagyott útját, ezáltal „megbékél” saját mozgásával, azonossá válik önmagával, és
abszolút tudásként jelenik meg.72 Az abszolút tudás így maga az Er-Innerung végtelen
mozgása, amely egyben megbékélés az Aufhebung mozgásával, ám épp ezért az Aufhebung

68

I.m., 22
„Ami […] még hátravan és magasabbrendő átalakításra szorul, az a képzet és a formákkal való ismeretség
[Bekanntschaft]. A szubsztanciába visszavett létezést amaz elsı negáció csak közvetlenül helyezte az én [Selbst]
elemébe; ez a számára megszerzett tulajdon tehát a fogalmilag fel nem fogott közvetlenségnek, mozdulatlan
közömbösségnek még ugyanazt a jellegét mutatja, mint maga a létezés.” I.m., 23. A fordítást módosítottam – C.
Gy.
70
I.m., 23. A képzet és a gondolat közötti átmenetrıl lásd A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai.
Elsı rész. Logika, 1-5. §, Harmadik rész. A szellem filozófiája, 451-468. §
71
Elıadások a filozófia történetérıl. Második kötet, 133
72
„A szellem, magánvalósága szerint, az a mozgás, amely a megismerés, - ama magánvaló átváltozása magáértvalóvá, a szubsztanciáé szubjektummá, a tudat tárgyáé az öntudat tárgyává, azaz olyan tárggyá, amely éppannyira
megszőnt tárgy, vagyis fogalommá.” A szellem fenomenológiája, 410
69
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Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
mozgásának felfüggesztése is, amennyiben folyamatosan magáért-valóvá teszi saját magánvaló
tartalmait. A tudás „elhagyja létezését”, és „elmerül öntudata éjszakájában”.73 Ám
egyszersmind öntudatként, önmagára vonatkozó tudatként, a tudás újra elkülönbözıdik
önmagától, melynek eredményeképp az Er-Innerung mozgása is magánvaló tartalommá válik,
és „a tudásból újjászületett – az új létezés, egy új világ és szellemalak.” Így bár még mindig a
megismerés szembenálló alakjaként talál önmagára, de ez az alak már magában hordja azt, amit
az Er-Innerung hátráló mozgása magánvalóan megırzött számára.74
Az önmagától visszalépı tudat mozgása tehát a maga egészében két aspektusban jelenik
meg:

1. magáért-való mozgásában hátrahagyja önmagát mint magánvaló momentumot, hogy
megismerje azt önmagaként (Aufhebung). Ám mivel önmaga épp ez a hátrahagyó
magáért-való mozgás, ezért
2. a hátrahagyott magánvaló momentumot önmaga hátrahagyó magáért-való mozgásaként
sajátítja el és így ismer önmagára (Er-Innerung). Ez a megismerés azonban ismét
önmaga hátrahagyását jelenti és a mozgás 1. aspektusaként jelentkezik.

A mozgás két aspektusa egymást feltételezi és hozza létre, hiszen

1. a hátrahagyott momentum egészként való megırzésének feltétele annak mozgásban
való elsajátítása;
2. ez az elsajátítás azonban épp az önmagát hátrahagyó mozgás.

E két aspektus egymásra utaltsága másként kifejezve azt jelenti, hogy az abszolútum lényegileg
eredmény, vagyis „csak a végén az, ami valójában”, hiszen az egész „csak a fejlıdése által

73

I.m., 414. A jénai elıadásokban ez „a megırzés éjszakája”, melybe a létezı visszasüllyedt, a tudattalanul, nemtételezett módon birtokolt képek káosza, ahol „hol egy véres fej, hol meg egy fehér alak bukkan hirtelen elı, s
éppoly hirtelen le is tőnik.” Ebbıl az éjszakából emelheti ki az emlékezés képeit, hogy saját tárgyaivá tegye
azokat, hogy tárgyaiban a maga tudatával rendelkezzen. A szubjektum éjszakája az, ahonnan elıkerülve a
tudattalanba süllyedt tárgy létéhez a magáért-való-lét hozzáadódik. Jénai reálfilozófia, 340-342
74
A szellem fenomenológiája, 414. Marcuse írja: „Amikor a szellem belép világa alatti birodalmába, ’öntudatának
éjszakájába’, ott találja alászállt külsı létezésének az emlékezetben meglévı, belsıvé vált alakját [erinnerte
Gestalt]; ez a létezés most, és csak most megközelíthetı és áll nyitva az öntudat igaz tudása számára, most, és csak
most válhat igazságában tudottá és felfogottá. […] Amíg a szellem a világ mindenkori jelenlévı birodalmában él,
külsıvé válik; önmagáról való tudása mintegy belebonyolódik ebbe a külsıvé válásba, nem tudja elérni lényegét
és igazságát. Csak külsı létezésébıl alászállva lesz e tudás szabad, töri át véglegesen az eltárgyiasulást; csak az
emlékezı-belsıvé váló szellem [erinnerte Geist] szabad magánál- és magáért-valóan, csak ı képes a magáról való
igaz tudásból új létezést szülni.” MARCUSE 1968, 360
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Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
kiteljesülı lényeg.”75 Az abszolútum nem a kezdetben adott, melyet a megismerésnek egy
végtelenül közeledı mozgásban mind jobban el kell sajátítania, ezáltal egy örök Sollenre
kárhoztatva magát; nem, az abszolútum maga az önmagát megismerı megismerés mozgása. Az
abszolútum nem egy transzcendencia, mely eleve túl van és mindig is túl lesz a véges értelem
önmaga szabta határain; éppen az értelem mozgása alkotja azt a fejlıdést, melynek eredménye
az abszolútum mint immanens megismerés. A kiteljesülı lényeget az Aufhebung önmaga
alakjait hátrahagyó mozgása jelenti, míg ezt az önmagát hátrahagyó mozgást az Er-Innerung
sajátítja el önmaga abszolútumaként.76
A szellem - a szellem mozgása - tehát egy végtelen és folyamatos önmagán kívül
kerülés, és rálátás önmagára, mint ami ekképpen folyamatosan gyarapszik. A szellem léte
önmagát-hátrahagyó-lét, nem pedig önmagán-túllépı-lét. Mozgása nem transzcendens, hanem
önmagában önmagát hátrahagyó. Nevezzük az önmagában önmagát hátrahagyó lét mozgását
recedens mozgásnak. Mivel az önmagát-hátrahagyó-lét egyszersmind önmagát-magábanfoglaló-lét, ezért a recedens mozgás egyúttal immanens mozgás: a recedencia az immanencia
egy formája.
A szellem nem más, mint megismerés. A megismerés az igaz tudás felé halad, azaz
afelé, hogy azonos legyen önmagával. Ez a haladás önmagától-elkülönbözıdı-önmagáravonatkozást jelent, mely által a vonatkoztatott tartalom egyrészt egyre gazdababbá válik,
másrészt viszont el is válik magától az elkülönbözıdı-vonatkoztató szellemtıl. Ez ugyanakkor
feltétele is a további gazdagodásnak. Vagyis a megismerés voltaképpeni igazsága az

75

I.m., 18. Althusser mutat rá arra, hogy Hegelnél a tartalom kezdetben eleve adott, már meglévıként, elmúltként
adott, de ezt az adott tartalmat épp annak elsajátítása szünteti meg, nem mint tartalmat, hanem mint adottat, és így
a folyamat végén az eredeti tartalom már nem adottként, hanem közvetített eredményként jelenik meg. Ekképpen
válik a magánvaló tartalom magáért-valóvá, az adott tartalom önmagát elsajátítóvá, a szubsztancia szubjektummá.
A kezdet csak a végén kapja meg értelmét és igazságát. „A tartalom egy öregemberre emlékeztet, aki öregkorában
ismeri meg igazán azt a gyermeket, aki valaha volt, és aki így pontosan azért birtokolja igaz ifjúságát, mert
elvesztette.” ALTHUSSER 1997, 66
76
Ahogy Zizek írja, „pontosan addig nem ragadjuk meg az Abszolútumot, amíg továbbra is elıfeltételezzük, hogy
a reflektált véges értelmünk felett és azon túl van a megragadandó Abszolútum – valójában azáltal haladjuk meg a
külsı reflexió határait, hogy egyszerően tudatossá tesszük, hogy maga az Abszolútum miképpen foglalja magába a
külsı reflexiót.” Ez a tudatossá, azaz tulajdonképpen ésszerővé tétel pedig abban áll, hogy az értelem megfosztja
magát a transzcendencia illúziójától, és önmaga mozgását abszolútumként gondolja el. „Hegel számára az Ész
nem egy másik, ’magasabb’ képesség az ’absztrakt’ Értelem képességéhez képest; az Értelmet az az illúzió
határozza meg, hogy rajta túl van egy másik terület (akár a kimondhatatlan Misztikum, vagy az Ész), amely
elkerüli az Értelem általi diszkurzív megragadást. Röviden, ahhoz, hogy az Értelemtıl eljussunk az Észhez,
semmit nem kell hozzáadnunk, ellenkezıleg, ki kell vonnunk belıle valamit: amit Hegel ’Észnek’ nevez, az maga
az Értelem, megfosztva attól az illúziótól, hogy van valami rajta Túli. Ezért van az, hogy az Értelem és az Ész
közötti közvetlen választás során elıször az Értelmet kell választanunk […] azon egyszerő okból, miszerint nincs
semmi az Értelmen kívül vagy túl. Elıször az Értelmet választjuk: azután másodszor újra az Értelmet választjuk,
ezúttal bármi hozzáadása nélkül (vagyis anélkül az illúzió nélkül, hogy rajta túl vagy alatta van egy másik,
’magasabb’ képesség, még akkor is, ha ezt a magasabb képességet Észnek nevezik) – és ez az Értelem,
megfosztva attól az illúziótól, hogy van valami rajta túli, nem más, mint az Ész.” ZIZEK 2000, 84-85
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Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
önmagával egyezés állandó kudarca az önmagától elkülönbözıdı, önmagát hátrahagyó
mozgásban. 77 A szellem mozgása recedens mozgás.
A szellem fenomenológiája a recedens mozgásban kibomló momentumoknak, mint
egymásból következı tudati alakoknak az egymásutánját tárja fel a szellem magába-szállása
által. A momentumok egymásutánját éppen az elkülönbözıdı-vonatkoztató szellem határozza
meg. Így a jelenség elıször magánvaló tárgyként, majd e tárgytól elkülönbözıdı és önmagáról
tudó tudatként, végül a kettı ellentmondását megszüntetı szintéziseként, magán- és magáértvaló létként jelenik meg. Ez utóbbi a megismerés számára ismét mint magánvaló tárgy adódik,
amely viszont már magába foglalja és megırzi elızı momentumait.
Eszerint az elsı momentum a közvetlen magánvaló tárgy, az érzéki bizonyosságban
adott lét. Ám egy hátralépést követıen az, ami van, az én számára valóként jelenik meg, így
adott a különbség a tárgy és az én között, azaz a tudat tárgya és az öntudat között. Egy újabb
hátralépésként mutatkozik meg a kettıt magában foglaló, önmagát megismerı megismerés. A
szintézis azonban egy újabb visszahúzódás által elıször ismét mint tárgy, mint magánvaló lét
adódik, majd a tudat önmagára vonatkozásaként mint a megismerés magán- és magáért-való
léte. Az elsı esetben annak közvetlen bizonyosságáról van szó, hogy a tudat egyszersmind
maga az abszolút valóság, hogy a valóságban önmagát tapasztalja magánvaló létként. A
második esetben annak igazságáról van szó, hogy a tudat magát ismeri meg, amint megismeri
immanens, megszüntetve-megırzött momentumait. A tudat az elsı esetben észként, a
másodikban pedig szellemként jelentkezik. Az önmagáról tudó szellem mint abszolútum ismer
magára. Az abszolútum viszont a recedens mozgásban elsıként megint csak magánvaló
módon, a képzelet meghatározott tárgyaként, vagyis a vallás tárgyaként jelenik meg, és csak
ezt követıen adódik önmaga számára magán- és magáért-való léte, az abszolút tudás. Az
abszolút tudás pedig nem más, mint önnön recedens mozgásának, és a mozgásban
megmutatkozó tudati alakoknak a tudása, ahogy általuk eljut önmaga megismeréséhez.78
77

Megvilágító lehet itt párhuzamot vonni A lét és a semmi alapján Sartre és Hegel gondolkodása között. A tudatot
mindketten az igazság megismerésének állandó kudarcaként jellemzik. Ám míg Sartre az en-soi és a pour-soi
szembenállásában a kudarc negatív eseményére helyezi a hangsúlyt, addig Hegel az an-sich és a für-sich nemazonosságában a kudarc pozitív tudását emeli ki. Sartre számára a „recedum ad infinitum” az azonosság
elérésének kudarca, mely ugyanakkor az azonosság abszurd hite is. Hegel számára a „recedum ad infinitum” maga
az abszolút tudás, a végtelen maga a szellem, és a szellemnek önmagával, azaz önmaga mozgásával való
megbékélése. E pozitív momentum által a végtelen recedencia a kör formájába zárul, és affirmatív végtelenné lesz
(lásd A logika tudománya. Elsı rész, 122). E különbség felıl értelmezhetı Sartre Hegel-kritikája a tudatok harca
kapcsán. Sartre számára Hegel optimizmusa a kudarc negatív eseményének a beteljesülés pozitív eseményébe való
átfordításában áll, ami az Egészbe vetett hit abszurditása. Ám ezzel Sartre azonosítja a kudarc spekulatív tudását a
kudarc egzisztencialista eseményével. Sartre Hegel-kritikáját lásd SARTRE 2006, 299-304
78
Minden egyes momentum (a tudat, az öntudat, az ész, a szellem, a vallás) további momentumokra bontható, és e
momentumok egymásutánja a megismerés ugyanazon recedens mozgását jelenti. Például az érzéki bizonyosság a
tárgy és az én különbségét mutatta. Ezen belül a tárgy, amely közvetlen létében mint egyedi „itt és most” jelenik
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Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
A szellem fenomenológiája tehát a szellem recedens mozgásának alakzatait foglalja
magába. Bár a tudati alakok egymásutánja a történeti emlékezet által jelenik meg, látható, hogy
nem kronológiai, hanem a recedens mozgás logikája szerinti egymásutánról van szó. A
momentumok szukcesszivitása nem a történelem idıbeli esetlegességét, hanem a „megjelenı
tudás tudományának” logikai szükségszerőségét mutatja, mely e recedens logika szerint a
tudati alakok összes lehetséges formáját tartalmazza.79 Ebbıl következik, hogy a szellem
pontosabb meghatározása a recedencia logikájának formális kifejtésén keresztül adható meg. A
szellem formális fogalmát A logika tudománya bontja ki. Így a recedens mozgás logikai
kifejtése e mő alapján történhet.

1.1.2 A recedencia logikája
Hegel számára a logikai tudomány „a tulajdonképpeni metafizika vagy tiszta spekulatív
filozófia”.80 A logika a szellem fogalmának metafizikai meghatározása. Ugyanakkor a logika
„nem különbözik tárgyától és tartalmától, mert a magában-való tartalom, a dialektika, amelyet
önmagába foglal, mozgatja tovább ezt a tartalmat.”81 Vagyis éppúgy érvényes rá az Aufhebung
és az Erinnerung kettıssége által meghatározott mozgás, mint tárgyára. A logika, mint e
mozgás igazsága, maga „a tiszta fejlıdı öntudat”.82 Ebbıl következıen a logika tudományában
alkalmazott struktúra maga is az abszolút tudásnak az önmaga megszüntetve-megırzött
mozgásában elmerülı belsıvé-válása, mely épp ezért már elıre tudja momentumai
egymásutánját, mielıtt még önmagáért-valóvá tenné azokat.83 Ám épp ezzel biztosítja azt is,
meg, az én negáló mozgása által folyamatosan elkülönbözıdik: most nappal van, most éjszaka; itt fa van, itt ház.
Minden „itt és most” egyedi, de maga az „itt és most” általános. Az érzéki igazsága így a tudat tárgyát tekintve az
„itt és most” általánossága. Ez az általánosság azonban ismét tárgyként, az észrevevés általános tulajdonságokkal
rendelkezı tárgyaként, és ezzel egy újabb recedens mozgás magánvaló momentumaként jelenik meg. A szellem
fenomenológiája, 57-64
79
A szellemi alakok megırzése „a szabad, az esetlegesség formájában megjelenı létezésük oldaláról nézve: a
történelem; fogalmilag felfogott organizációjuk oldaláról nézve pedig a megjelenı tudás tudománya; a kettı
együtt, a fogalmilag felfogott történelem, alkotja az abszolút szellem emlékezetét [Erinnerung] […]”. (I.m., 415)
Amiképp Harris írja, „ahogy visszaemlékezünk az emberi vallásos és kulturális történelem menetére, felbecsüljük
a (természeti és szellemi) világot a maga egész kiterjedésében, és így az már öntudatosan hozzánk tartozik, mint a
mi emberi ’szubsztanciánk’. A Fenomenológia Hegel ’történelemfilozófiája’, abban a valódi spekulatív
értelemben, hogy a ’történelem’ megismeri az emberi kognitív tapasztalat minden módját.” (HARRIS 1995, 96)
Épp ebben áll, ahogy Werner Marx megjegyzi, a létezés véletlenszerő megjelenésének a fogalom szükségszerő
alakjára hozása, avagy a tudati alakok idıbeli véletlenszerő egymásutániságának felfogása az abszolút szellem
szükségszerő alakulásának momentumaiként. (MARX, W. 1981, 77-78)
80
A logika tudománya. Elsı rész, 3
81
I.m., 30. A fordítást módosítottam – C.Gy.
82
I.m., 25
83
A szerkezet „történeti értékő”, „annak a külsı reflexiónak az összeállítása, amely átfutotta már a kidolgozás
egészét, tehát elıre tudja és jelzi momentumai egymásutánját, mielıtt még sor kerülne rájuk.” I.m., 30-31. A
fordítást módosítottam – C. Gy.
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hogy a momentumok egymásutánja magából a tárgyból, a szellem recedens mozgásából
következzen.84
A logika tudománya így egyszerre folytatása és megalapozása A szellem
fenomenológiájának. A fenomenológiában tárgyalt tudat „a szellem mint konkrét, mégpedig a
külsılegességben elfogult tudás”.85 Ez „a megjelenı szellem, amely a maga útján megszabadul
közvetlenségétıl és külsı konkréciójától, a tiszta tudássá lesz”.86 A tiszta tudás pedig már a
saját lényegét elgondoló szellem, „a tudat arról a formáról, amelyben tartalmának belsı
önmozgása végbemegy”.87 Ez a megismerés formális mozgását kifejtı tudomány a logika. De a
forma kifejtése maga is a formáról való tudás, amibıl az következik, hogy a kifejtésben éppúgy
érvényesülnie kell a megismerés recedens mozgásának.
A logika tudománya tehát oly módon alapozza meg a tudatot tárgyaló fenomenológiát,
hogy eközben mégiscsak a tudat tárgyalja a logikát, így a logika szükségképp a tudat
mozgásában jelenik meg. A logika tudománya és A szellem fenomenológiája közötti kapcsolat
tehát maga is egyfajta dialektikát, méghozzá az alap és az egzisztencia dialektikáját mutatja.88
Ennek a viszonynak a kifejtése pedig természetszerőleg A logika tudományának a feladata.
A megjelenı tudat és a logika dialektikus viszonyának következménye, hogy a
Fenomenológia eredménye, a tiszta tudás, egyszersmind a logika elveként is szolgál. A tiszta
tudás viszont az, hogy „a létet tiszta fogalomnak, a tiszta fogalmat igazi létnek tudjuk.”89 Az
igazság ugyanis a fogalom azonossága tárgyával, vagyis önmagával, míg az igazság abszolút
tudása a fogalomnak önmagával való egyezésérıl való tudása. A logika tudománya, mint
önmaga által megalapozott tudomány, ennek az igazságnak a kifejtése. A logika tehát a
84

„[A]z összefüggés szükségszerőségének és a különbségek immanens keletkezésének meg kell lennie magának a
dolognak tárgyalásában, mert hozzátartozik a fogalom folytatólagos önmeghatározásához.” I.m., 31. Ahogy
Gadamer írja, a fogalom önmozgását a tudat és tárgya között lezajló, a Fenomenológiában kifejtett mozgás
határozza meg. A fogalom önmozgása abban áll, hogy a tudott tárgy elválaszthatatlan a tudó szubjektumtól.
GADAMER 1980, 12
85
I.m., 4
86
Uo.
87
I.m., 29-30
88
Így például míg A logika tudománya a tiszta lét fogalmával kezdıdik, addig A szellem fenomenológiája a tiszta
léttel mint az egzisztáló érzéki bizonyosság tárgyával veszi kezdetét. A két mőnek mint alapnak és egzisztenciának
a viszonyát látszik erısíteni továbbá az is, hogy az Enciklopédia keretein belül – melynek A logika tudománya az
elsı része –, a harmadik részben, A szellem filozófiájában újra felbukkan a tudat, az öntudat és az ész
fenomenológiája, mindezt pedig az objektív és az abszolút szellem követi. Wolfgang Bonsiepen kimutatta, hogy
Hegel már Nürnbergben feladta azt az elképzelését, hogy fenomenológiája bevezetésként szolgáljon a filozófiába.
Egy 1812-bıl származó szakvélemény arról tanúskodik, hogy a „Tudat”, az „Öntudat” és az „Ész” fejezeteket már
akkor egy olyan „Pszichológia” részeként gondolta el, amely megfeleltethetı a késıbbi Enciklopédia „Szubjektív
szellem” részének. „Ich teile den Vortrag der Psychologie in zwei Teile, a) des Erscheinenden, b) des an und für
sich seienden Geistes; - in jenem handle ich das Bewusstsein nach meiner Phänomenologie des Geistes, aber nur
in den dort bezeichneten drei ersten Stufen, 1. Bewusstsein, 2. Selbstbewusstsein, 3. Vernunft, in diesem die
Stufenfolge von Gefühl, Anschauung, Vorstellung, Einbildungskraft usf. ab.” Id. BONSIEPEN 2011, LII-LIII.
Az alap és az egzisztencia viszonyáról lásd A recedencia episztemológiája címő szakaszt (1.1.2.2).
89
A logika tudománya. Elsı rész, 36
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megismerés recedens mozgását, mint a szellem igazi létét, tiszta fogalomként tárgyalja. Lét és
fogalom egysége azonban a tudás mozgása során eredményként adódó egység, és csak e
mozgás kifejtéseként az, ami.90 A logika tudománya a tiszta gondolkodás tudománya, annak a
tiszta tudatnak a fenomenológiája, amely önmaga lényegét elgondolva a létbıl a fogalomba
megy át. A lét kategóriáira (lét, semmi stb.) irányuló gondolkodás önmagára reflektál, így a
gondolkodás tárgyát képezı kategóriák is reflexív kategóriákká (lényeg, alap stb.) alakulnak.
Ám az önmaga létén túlra, a lényegre tekintı gondolkodás magában ebben a mozgásban ismer
magára, így a spekulatív gondolkodás ezt az önmagát megismerı mozgást mint abszolút ideát
hozza fogalmi alakra. A logika három momentuma a lét, a lényeg (reflexív gondolkodás) és a
fogalom (spekulatív gondolkodás).
A logika felosztását a fenti elvnek kell áthatnia, méghozzá a szellem mozgása által
meghatározva. Ám mivel a szellem már végigjárta útját, és csak visszatekint a maga mögött
hagyott momentumokra, ezért a kifejtés a fogalom nézıpontjából történik. A fogalom
perspektívájából végrehajtott Er-Innerung a megismerés recedens mozgásának három alakját
veszi fel. Eszerint a logika három momentuma: a magánvaló fogalom, a másért-való fogalom,
és a magáért-való fogalom. A magánvaló fogalom a lét mint közvetlen magánvalóság, ezért az
elsı momentum a recedens mozgást mint ontológiát tárgyalja. A másért-való fogalom a lényeg,
vagyis a létrıl alkotott reflexió, ami azt jelenti, hogy a második momentum a recedens mozgást
mint episztemológiát elemzi. Végül a magáért-való fogalom a lét és a lényeg önmagában való
megszüntetve-megırzése, és így a harmadik momentum a recedens mozgást tiszta fogalmi
mozgásként, azaz logikaként veszi szemügyre.91 Vagyis a recedencia metafizikai kifejtésének
három momentuma az ontológia, az episztemológia és a logika.

1.1.2.1 A recedencia ontológiája
A recedencia ontológiája a magánvaló, elvont és ellentmondásos momentumaira bontott
fogalom. A tiszta tudat számára itt saját mozgásának momentumai mind magánvaló létként
mutatkoznak meg. A logika elsı része tehát a lét tana.
A tudat momentumai a magánvaló, a másért-való és a magáért-való. A lét tanában ezek
a momentumok magánvalóságukban kerülnek kifejtésre, méghozzá a következıképpen:

90
91

Uo.
Uo.
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1. A magánvaló magánvaló léte az önmagával egyenlı lét meghatározhatatlan
közvetlensége.92 Ebben a közvetlenségben még csak szemléletrıl vagy gondolkodásról
sem igen beszélhetünk, mert szemlélet és gondolkodás eleve másért-való létet
feltételez.93 Másrészt a megismerés recedens mozgása alapján szükségszerő is e
továbblépés a másért-való léthez, amelynek a számára a magánvaló egyáltalán
megmutatkozik. A másért-való a magánvalótól elválasztott és mégis rá vonatkozó lét.
2. Most tehát a tiszta tudat számára a másért-való lét jelenik meg közvetlen
magánvalóságában mint „a tiszta, üres szemlélet”, amely éppenséggel a semmi.94
Magánvaló és másért-való szembenállása tehát ontológiai szinten a lét és a semmi
szembenállásaként jelentkezik.95 A semmi elvont, közvetlen negáció, vonatkozás
nélküli tagadás, egy magában való „nem”, amely éppolyan megragadhatatlannak
bizonyul, mint a tiszta lét.96 Míg tehát a magánvaló létnek a másért-való üres szemlélete
számára kell adódnia, addig a másért-való „ontológiai semmije” egy magánvaló létre
kell hogy vonatkozzon.
3. Ennek a vonatkozásnak az ontológiai kifejezése a létnek a semmibe, illetve a semminek
a létbe való alakulása, azaz az alakulás mint a lét magáért-valósága. „Az igazság sem
nem a lét, sem nem a semmi, hanem az, hogy a lét nem átmegy, hanem átment a
semmibe és a semmi a létbe. […] Igazságuk tehát ez a mozgás, amellyel az egyik
közvetlenül eltőnik a másikban [...]”. A lét és a semmi tehát „nem magukért léteznek,
hanem csak az alakulásban, e harmadikban vannak.”97 Az alakulás a magáért-való lét
ontológiai meghatározása, ami azt jelenti, hogy „ezt az átmenetet ugyancsak további
reflexiós meghatározás nélkül kell felfogni.”98 Vagyis az alakulás a magáért-valóság
magánvaló léte. Ám ennyiben már a magáért-való ment át magánvalóba, azaz a létezés
közvetlenségébe, mely momentumait megszüntetve ırzi meg.99 Az ugyanis, hogy „a lét
92

A fogalom felıl tekintve a magánvaló magánvaló léte afféle predikátum nélküli szubjektum. Lásd A recedencia
logikája címő szakaszt (1.1.2.3).
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I.m., 58
94
Uo.
95
Folytatva egy elızı lábjegyzetben megkezdett gondolatmenetet, a magánvaló és a másért-való szembenállása
jelentkezik Sartre mővének, A lét és a semminek az alapproblematikájaként is. Sartre számára ez a szembenállás
meghaladhatatlan, szerinte csak a rosszhiszemőség hiheti azt, hogy ezen az ellentmondáson túljuthat, hogy
szemléletként azonosulhat saját létével. A lét és a semmi viszonya valójában egy szükségszerően kudarcra
ítéltetett mozgás, melynek során a magáért-való „hiábavaló passiójárásában” igyekszik eljutni magánvaló létéhez.
Ez a kudarcra ítéltetett mozgás az, ami Hegel számára az alakulás fogalmában pozitív tartalmat nyer és igaz
tudássá válik.
96
A logika tudománya. Elsı rész, 59. Vagyis, ismét a fogalom perspektívájából nézve, a semmi egy szubjektumtól
és predikátumtól elvonatkoztatott tagadás.
97
I.m., 69. A fordítást módosítottam – C.Gy.
98
I.m., 78
99
I.m., 82
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nem átmegy, hanem átment a semmibe, és a semmi a létbe”, azt jelenti, hogy az
alakulás nem más, mint az Aufhebung fogalma, mely által a magáért-való magánvalóvá
válik, pontosabban már mindig eleve az, amikor a másért-való számára mint magánvaló
jelenik meg. Így az alakulás már mindig megtörtént, befejezett, azaz már mindig
létezés, mihelyt a megismerés magánvaló tárgyává válik, ám épp a megismerés az, ami
számára és ami által az alakulás megtörténik. A megismerés tárgyaként, azaz
gondolatként „csak abban az idıben jelenik meg, miután a világ befejezte alakulásának
folyamatát és elkészült.”100 Csak befejezett, elmúlt idıben. Az alakulás ontológiai
karaktere tehát a „gewesen”, a létezés a megismerés számára elmúltként adódik.

A három momentum a megismerés recedens mozgásának ontológiáját adja: a megismerés,
elkülönbözıdve önmagától, szemléli önmaga létét, ám ekkor már szemléletével azonos, amely
a léttel szembenálló semmi. Ez esetben viszont már eleve önmagától elkülönbözıdı
mozgásként ismer önmaga igazságára, vagyis mint átmenet a létbıl a semmibe, és - minthogy a
magáért-való egyszersmind magánvaló is – a semmibıl a létbe. Nem átmegy, hanem átment –
azaz már eleve így ismer magára, mindig lemaradva igazságának megképzésérıl, amely saját
megismerı mozgása mint a megismert dolog, és így az igazság lehetıségfeltétele.101 A
megismerés mozgásának eme önmaga létére reflektáló sajátossága a logika második részében,
a lényeg tanában kerül kibontásra.

1.1.2.2 A recedencia episztemológiája
A lényeg tanában a megismerés recedens mozgásának leírása a másért-valóság reflexiós
meghatározásai alapján történik. A lényeg tana így a recedencia episztemológiai kifejtése.
A megismerés másért-való mozgásának alapja a tudásnak a lét igazságára irányuló
mozgása. Ezért a tudat

nem áll meg a közvetlennél és meghatározásainál, hanem áthatol rajta azzal az elıfeltevéssel,
hogy a lét mögött még valami más is van, mint maga a lét, hogy ez a háttér a lét igazsága. Ez a
megismerés közvetett tudás, mert közvetlenül nem a lényegnél és a lényegben van, hanem
100

A jogfilozófia alapvonalai, 23
Ez az, amit Heidegger a hegeli tudat ontológiáját elemezve úgy ír le, mint „a már még-nemjében tartózkodni,
éspedig úgy, hogy ez a már a még-nemben van jelen.” Eszerint a tudat, mint jelenlét, önmaga útnak indítása a más
felé, ami végül is önmaga igazságának bizonyul. A tudat jelenléte tehát már-mindig úton-levés: a tudat „már”
meghaladta önmaga nem-igaz jelenlétét, mivel a más „még nem” jelenvaló létében ismer igazságára.
HEIDEGGER 2006, 160
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valami mással, a léttel kezdıdik, s elıbb egy utat kell megtenni, azt az utat, hogy túlmegy a
léten, vagy helyesebben, hogy bemegy a létbe. Csak amikor a tudás a közvetlen létbıl bensıvé
válik (sich erinnert), a közvetítés által találja meg a lényeget.102

A reflexív tudat számára tehát úgy tőnik, hogy a lényeg valami léten túli közvetlenség,
magánvalóság, ezért a megismerés túlmegy létén, hogy felfedezze azt, ami túl van rajta: saját
igazságát, a lényeget. A reflexió számára a megismerésnek ez a lényeg felé irányuló
transzcendens mozgása külsıdlegesnek mutatkozik a hátrahagyott léthez képest. „Ámde ez a
folyamat magának a létnek a mozgása.”103 Azaz a megismerés önmagát, a maga létét ismeri
meg recedens mozgásként. Nem önmagán túl, hanem önmaga elé lép. Látszólagos
transzcendenciája valójában recedencia.
A létet transzcendáló lényeg illúzió: a lényeg nincs túl a léten, maga a lét tárul fel
önmaga számára lényegként, amikor az hátra hagyja magát, hogy magába szállhasson, vagyis
emlékezhessen, amikor közvetetté válik, hogy a megismerés mozgásában közvetlenné
válhasson. E mozgás során jelenik meg a lét lényegként, pontosabban ez a létre irányuló
episztemológiai mozgás a lényeg.
A lényeg tehát nem lét, hanem a létre irányuló mozgás, tiszta másért-valóság. „A
lényeg – nincs, sem magánvalósága, sem magáért-valósága szerint; más által, a külsı,
absztraháló reflexió által van, s más számára, nevezetesen az absztrakció és egyáltalán a vele
szemben megmaradó létezı számára. Meghatározásában tehát a lényeg a magában halott, üres
meghatározás-nélküliség.”104 Ontológiailag kifejezve a másért-valóság magán- (és így magáért)való-léte szerint semmi.105 Episztemológiailag kifejezve a másért-valóság a megismerés
mozgása, mely a léttıl elkülönbözıdve, azzal szembe kerül és rá vonatkozik. Ám a lét nem
kiindulópontja ennek a mozgásnak: ami a léttıl elkülönbözıdik és rá vonatkozik, az magának a
létnek a végtelen mozgása, melynek a lét magánvalósága mindig csak megszüntetvemegırzötten kiragadott momentuma.106 A lét már eleve mozgásban van, nincs jelenléte, vagy
inkább jelenléte már mindig meghaladott, befejezett, elmúlt: „Das Wesen ist was gewesen
ist”.107
102

A logika tudománya. Második rész, 3
Uo. A fordítást módosítottam – C.Gy.
104
I.m., 4. A fordítást módosítottam – C.Gy.
105
Lásd A recedencia ontológiája címő szakaszt (1.1.2.1).
106
„A lényeg azonban, amint itt lett, nem valamilyen tıle idegen negativitás által, hanem saját negativitása, a lét
végtelen mozgása által az, ami.” I.m., 4
107107
„A német nyelv a sein igében megtartotta a lényeget [das Wesen] a múlt idıben: ’gewesen’; mert a lényeg az
elmúlt, de idıtlenül elmúlt lét.” I.m., 3 [„Die Sprache hat im Zeitwort Sein das Wesen in der vergangenen Zeit
„gewesen” behalten; denn das Wesen ist das vergangene, aber zeitlos vegangene Sein.”] Marcuse hozzáfőzi:
103
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Azonban mindez az abszolút tudás nézıpontja. A reflexív tudat számára a lényeg a
másért-való lét magánvaló alapjaként mutatkozik meg. Az alap részletes tárgyalására az
ontológiai bizonyíték kontextusában kerül sor. Az alap mint végsı alap a megismerésnek olyan
alapja, mely nincs másban megalapozva, mely tehát „eltőnik abban a tárgyban, amely mint
általa megalapozott jelenik meg.”108 Az alap a közvetítés puszta mozgása, anélkül, hogy ı
maga közvetített lenne. Mivel tehát alap nélküli, puszta másért-való mozgás, ezért magánvaló
léte meg is szőnik abban a másban, aminek a közvetítése. Az alap mozgása így egy önmagát
megszüntetı mozgás. Ezt a mozgást nevezi Hegel „alap-megsemmisítı szakadéknak”,
Abgrund-nak. „Isten lényege a szakadék [Abgrund] a véges ész számára.”109 A lényeg az alap
elvesztése, azé az alapé, amelyet éppen a léten túllépı tudat tételez. Az alap tételezése és az
alap elvesztése tehát ugyanaz a momentum: az alap eleve elvesztettként tételezıdik. Ez az
eleve-elvesztettként-tételezés adja a Wesen gewesen-jellegét.110
Az alapnak ebben az önfelszámoló mozgásában megszőnt az alap és a megalapozott
közötti különbség, a lényeg már nem másért-való, hanem magáért-való. A magáért-való lényeg
a tudat számára magánvaló jelenségként, azaz egzisztenciaként adódik.111 Az egzisztencia a
lényeg megszüntetve-megırzıdése.112

„’idıtlenül’ elmúlt: mert az ekképpen elmúlt nem tőnik el, nem semmi, hanem éppenhogy minden jelenvalóan
létezı meghatározottságban jelen van. […] amikor azt mondom: Caesar Galliában volt, nem negálom Galliában
való tartózkodását, hanem megırzöm; ez a „Galliában elmúlt lét” jelen van még a pompeiusi háború Caesarjában,
a meggyilkolt Caesarban, de még a mai Caesarban is! A jelen nem felváltja az elmúltat, hanem az elmúlt
megmarad a jelenben; a kettı egyáltalán nem ugyanabban a dimenzióban van! Az elmúlt a lét saját, a jelennel
szembeni tulajdonképpeni dimenzióját alkotja.” MARCUSE 1968, 78-79
108
I.m., 92
109
„[A] nyelv egyesíti ennek a megsemmisülésnek és az alapnak a jelentését; azt mondják, Isten lényege a
szakadék a véges ész számára.” I.m., 93 [„Die Sprache vereinigt […] die Bedeutung dieses Untergangs und des
Grundes; man sagt, das Wesen Gottes sei der Abgrund für die endliche Vernunft.”]
110
A reflexiónak ezt a logikáját nevezi Zizek retroaktív performativitásnak, amikor is a reflexió által elveszített
dolgot magának a reflexiónak a tételezése hozza létre, mint olyan dolgot, melyet a tudat úgy vesztett el, hogy
sohasem birtokolta. ZIZEK 1991, 164, 167
111
A logika tudománya. Második rész, 93
112
Érdemes az alap és az egzisztencia hegeli fogalmát összevetni Schellingnek az emberi szabadság lényegérıl írt
mővében kifejtett hasonló fogalmaival. Schelling ugyanúgy megkülönbözteti a lényeg két elemét, az alapot és az
egzisztenciát. Ám nála az alap magánvalóságában a megismerhetetlen alakulás, azaz másért-valóság, amely ezáltal
épp a megismerhetı megnyilvánulás, az egzisztencia alapja. (SCHELLING 1992, 56-57) A másért-valóság tehát
ez esetben nem a megismerés momentuma, hanem annak lehetıségfeltétele. Az alap itt potencialitásában megelızi
az egzisztenciát, és igazságában nem megy át az egzisztenciába, hisz igazsága maga az örök potencialitás. Az alap
és az egzisztencia közötti különbség a homály és a fény, a tudattalan és a tudott, a potenciális és az aktuális közötti
különbség, viszonyuk a létrejövés, a teremtés viszonya (I.m., 59-60). Hegelnél azonban mindkét fogalom a
megismerés recedens mozgásába ágyazódik be, ami azt jelenti, hogy az alap az egzisztenciában megszüntetve
megırzıdik, vagyis „egzisztenciába megy át”. Ami teremtésnek tőnt, a megismerésben „gewesen”-nek, már eleve
megszőntnek mutatkozik. Míg tehát Schellingnél az alap teremtı vágyakozása okozza az „Aufhebung” mozgását
és ezáltal a megismerést (I.m., 58), addig Hegelnél a megismerés megszüntetve-megırzı mozgásának az alap csak
egy magánvaló momentuma. Schellingnél a megismerés elıfeltételezi az állandó teremtést, Hegelnél viszont a
teremtés elıfeltételezi a megismerés végtelen recedens mozgását. Hegel ontológiája a léttel veszi kezdetét, míg
Schellingé a lét elıtti „sötétséggel”, az alakulás semmijével.
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Ezek után már megkísérelhetı a lényeg három momentumának (másért-való, magáértvaló, magánvaló) episztemológiai kifejtése, melynek a második momentummal kell kezdetét
vennie, minthogy az elsı, a magánvaló-lét önmagában nem képez episztemológiai
meghatározást.

2. A másért-való mozgásban megjelenı lényeg a másért-valóság magánvaló alapjaként
határozódik

meg.

Ám

a

magánvalóra

irányuló

másért-valóság

önmagától

elkülönbözıdve már eleve
3. a lényeg magáért-valóságaként jelenik meg (tehát mint az alap megszőnt mivolta),
mely ekként tárgyiasulva
1. magánvaló közvetlenség lesz, azaz egzisztencia, és másért-valóságában egy alapra vetül
ki (2. momentum).

Míg az ontológiai kifejtés számára a magánvaló lét jelentette a kezdetet, addig az
episztemológiai kifejtés a másért-való mozgásból indul ki, mely eleve a magánvaló létre mint
lényegre irányul. Ez a másért-való-lét ontológiailag semmiként határozódott meg. Ám
episztemológiai perspektívából szemlélve a másért-való-lét, mint a lét végtelen mozgása, maga
az igazság, azaz a magán- és magáért-való-lét. Az ellentmondás nem a létben, hanem a
szemléletben, az episztemológiai megközelítésben van. Míg az ontológia a momentumokat
elkülönítetten, magánvalóságukban vizsgálta, s így kapta a lét, a semmi és az alakulás
meghatározásait, addig az episztemológia a momentumokat mozgásukban feloldva, másértvalóságukban szemléli, és ekképpen a lényeg egyszerre másért-, illetve magán- és magáértvalóságához jutott el. A mozgás episztemológiája tehát az ellentmondásban jutott kifejezésre,
mely éppen a lényeg reflexiós meghatározása.113
Az ellentmondás a reflektáló értelem számára a gondolkodás kudarcát jelenti. Másrészt
viszont az ellentmondás magában a reflexió dialektikus mozgásában van. A logika
tudományának bevezetésében Hegel ezt az ellentmondást a következıképp fogalmazza meg:

A schellingi alap-egzisztencia viszony tehát feltőnı különbséget mutat a hegeli viszonyhoz képest.
Gyökerei ugyanis Hegellel ellentétben nem annyira a megismerés fogalmában, mint inkább a böhmei teremtéskoncepcióban keresendık. Böhme Szentháromság-értelmezésében az Atyát mint alap nélküli puszta akaratot
határozza meg, amely ezért megragadhatatlan, ám mégis akarat, olyan akarat, amely önmagát akarja. Az akarat
ezért alapba fogja önmagát. Az önmagát alapba fogó akarat így már ki is lépett alapjába, mely önmagát örökké
mint Fiút szüli. A Szellem a voltaképpeni teremtés, mely hét forrásszellem egymást szülését és egymást áthatását
jelenti. (BÖHME 1997, 23-25) Mind Böhme, mind Schelling iménti metafizikája a teremtés, és nem a megismerés
mozgásában bontakozik ki.
113
A logika tudománya. Második rész, 47. A mozgás és az ellentmondás viszonyáról lásd A momentumok címő
szakaszt (1.1.1.1).
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„A […] reflexió az, hogy túlmegy a konkrét közvetlen adottságon, s ezt meghatározza és
szétválasztja. De éppannyira túl kell mennie e szétválasztó meghatározásain is, s mindenekelıtt
vonatkoztatni kell ıket. E vonatoztatás álláspontján jelentkezik ellentmondásuk.”114 Az értelem
meghatározásainak önmagában való szükségszerő ellentmondása tehát a szétválasztás és a
vonatkoztatás, a diszjunkció és a konjunkció szintézisében rejlik. A „megismerés e fordulata” a
reflektáló értelem számára veszteségként és hanyatlásként tőnik fel.115 Az ellentmondás
megszüntetve megırzéséhez így már egy más típusú gondolkodásra, a spekulatív
gondolkodásra van szükség. A két szemléletmód, az ontológiai és az episztemológiai, egy
harmadik szemléletmódban, a spekulatív logikában válik megszüntetve-megırzötté.

1.1.2.3 A recedencia logikája
A fogalom tana a szellem fogalmát mint fogalmat tárgyalja. „A fogalom mármost a létnek és a
reflexiónak az az abszolút egysége, hogy a magán- és magáért-való-lét csak azáltal van, hogy
éppannyira reflexió vagy tételezettség, s hogy a tételezettség a magán- és magáért-való-lét.”116
A lét, mint magánvaló lét, egyszersmind önmagára reflektáló, magáért-való-lét, és ennyiben
reflexió – egységük nem más, mint a szellem fogalma. Az ontológiai és az episztemológiai
szemléletmód tehát egymást feltételezi, mindkettı ugyanannak a fogalomnak egy aspektusa, az
elıbbi a magánvaló-lét felıl, az utóbbi a másért-való lét irányából megközelítve a szellem
fogalmát. A tiszta tudatnak a két szemléletmódon, mint saját momentumain, végig kell mennie,
hogy elérkezzen saját fogalmához, amely épp a két momentum Aufhebung-jában áll. A logika
éppen az ontológia és az episztemológia ezen egymásrautaltságának és ellentmondásosságának
meghatározása. A fogalom tehát egyszerre a magánvaló közvetlensége és a másért-való
negativitása, közvetítése, és az, hogy ez a két momentum egy mozgást fejez ki. A lét tana és a
lényeg tana együttesen a fogalom genetikai kifejtését adja. A lét és a lényeg a fogalom
alakulásának momentumai.117 A logika ezeket a momentumokat egyszerre tekinti
elkülönítettségükben és mozgásukban, vagy más szóval: a logika a két momentumot
önmagában megszüntetve ırzi meg. Számára a momentumok magánvalósága és másértvalósága csak mint a magáért-valóság elemei érvényesek. A logika az ontológia és az
episztemológia Aufhebung-ja: nem ontológia és nem episztemológia, nem a megismerés

114

A logika tudománya. Elsı rész, 22
I.m.
116
A logika tudománya. Második rész, 188
117
I.m., 187
115
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feloldása a létben és nem a lét feloldása a megismerésben, hanem a kettı megszüntetvemegırzése a lét megismerésének recedens mozgásában.
A fogalom tehát egy önmagát hátrahagyó mozgás által jut el igazságához, azaz
önmagához. Ez a mozgás a fogalom tartalma. A fogalom eszerint nem egy önmagában üres
forma, melyet csak a szemlélet tölthet meg tartalommal, ahogy Kant állította. A fogalom
igazságát nem egy hozzá képest külsı szemléletbıl, hanem, a tudomány követelményeinek
megfelelıen, magából a fogalomból kell levezetni.118 A fogalom tárgyalásával kapcsolatban
különbséget kell tenni a történeti módszer és a tudományos módszer között. A történeti
módszer annak a történetnek az elbeszélését adja, hogy „mi megy végbe a képzeletben és a
megjelenı gondolkodásban”. Ez az elbeszélés az érzelmekkel és a szemléletekkel kezdi,
amelyekbıl azután az értelem kivonja az általánost. „De a filozófia ne legyen elbeszélése
annak, ami történik, hanem megismerése annak, ami igaz benne, s az igazból értse meg azt is,
ami az elbeszélésben mint puszta történés jelenik meg.”119 Az igaz a fogalom azonossága
tárgyával, így a fogalom igazsága szerint „nem elızhetı meg”, csak története szerint. A
filozófiának tehát a fogalomból, a fogalom eredendı mozgásából kell kiindulnia, nem pedig e
mozgás eredetébıl. A fogalom így megalapozza saját feltételeit, saját feltételeinek feltétlen
alapja.120 A realitás nem a fogalmon kívül van, hanem abból származik, vagyis a realitás a
recedencia mozgásának eredménye, ahogy az a logikából következıen a természetfilozófiában
és a szellem filozófiájában kidolgozásra kerül.121
A logika ugyanakkor formális tudomány, méghozzá az abszolút forma tudománya, mely
a tiszta tudatnak az önmagára vonatkoztatott meghatározásait tartalmazza. Az önmagára való

118

I.m., 197
I.m., 198. A történeti módszer meghatározását Locke Értekezésében találjuk meg: „Mostani szándékomhoz
elégséges lesz az ember megismerı képességét megvizsgálni, amint az az ıt megilletı tárgyakkal foglalatoskodik;
és azt fogom képzelni, hogy nem végeztem tökéletesen rossz munkát ama gondolataimmal, melyeket ebbıl az
alkalomból fejtek ki, ha ezzel az egyszerő, történeti módszerrel képes leszek valamilyen magyarázattal szolgálni
azokról az utakról, amelyeken értelmünk megszerzi a birtokába kerülı fogalmakat a dolgokról […]” (LOCKE
2003, 32. Kiemelés tılem – C. Gy.) Ez a történeti módszer, amely a res cogitans megjelenésével az újkori
filozófiában általánossá vált, határozta meg a fogalom és a szemlélet viszonyát Kant esetében is.
120
A logika tudománya. Második rész, 200. Az Enciklopédia Bevezetésében érzelem és szemlélet a tudat
tartalmainak formáiként kerülnek meghatározásra. A tudat tartalmai a formák meghatározottsága. A
meghatározottságok felfogására a filozófia fogalmakat tesz az érzelmek és szemléletek helyébe, hisz csak ezáltal
tudhatja meg, hogy mi az igaz ezekben a képzetekben. A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai.
Elsı rész, 3. §, 5. §
121
„[A] logika megmutatja az idea fölemelkedését arra a fokra, ahonnan a természet teremtıjévé válik s átmegy
egy konkrét közvetlenség formájához, amelynek fogalma azonban széttöri azt az alakot is, hogy önmagához
visszatérve, konkrét szellemmé váljon.” (A logika tudománya. Második rész, 201-202. A fordítást módosítottam –
C. Gy.) Az Enciklopédia három része, a logika tudománya, a természetfilozófia, és a szellem filozófiája az
önmagát megismerı szellem recedens mozgásának momentumait teszik tudományuk tárgyává: a logika
tudományának tárgya a magán- és magáért-való idea a maga közvetlenségében, a természetfilozófia tárgya az
önmagát külsıvé vált módon, máslétében megismerı idea, míg a szellem filozófiájának tárgya az önmagát magánés magáért-valóságában megismerı idea. (A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Elsı rész, 18.§)
119
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vonatkozás abszolút formája az én. A filozófiai tudományban az abszolút forma a fogalom,
ennek magáért-valósága tehát az én formális-logikai, avagy tiszta fogalma.122 Az abszolút
formának, az én fogalmának önmaga a tartalma és a realitása. A tartalom az abszolút formának,
az énnek az önmagára vonatkoztatott különféle meghatározásai, fogalmai, vagyis a fogalom
fogalmai. Az abszolút forma fogalma a magáért-való igazság, hiszen tartalma megfelel
formájának, realitása megfelel fogalmának.123 A magáért-való igazság a logika tudományának
feltétele, különben csak „a gondolkodás tényleges jelenségei természettörténeti leírásának
értékére tarthat igényt.”124
A fogalom mint általános fogalom magáért-valósága azonban a puszta önmagára
irányuló reflexió végtelensége, az én üres tételezése, vagyis negativitás, meghatározatlanság.
Ahhoz, hogy meghatározást kapjon, önmagát tárgyként, az ént mint valamit kell tételeznie,
mely által a fogalom végessé, elkülönbözıdıvé, azaz különössé válik. E különösség azonban a
magáért-való fogalom, az én különössége, vagyis egy önmagára reflektált különösség. Ez az
önmaga általánosságára visszavezetett különösség a fogalom önmeghatározása vagy
egyedisége. Ezáltal önmaga meghatározottsága, korlátozottsága egyúttal olyan tételezés,
amelyet saját szabad negativitása tételez. Ez az önmagát meghatározó és egyszersmind minden
meghatározásától elkülönülı mozgás az általános és különös ellentmondása, melyeket az
egyedi alakulása mozzanataiként magában foglal. E mozgás által válik az általános puszta
absztrakcióból egyszersmind egyedivé, konkréttá.125
Míg az ontológia esetén a momentumok magánvalóságuk szerint, létként mutatkoztak
meg, illetve az episztemológia tárgyalásánál másért-valóságuk alapján, lényegként, addig a
logikában magáért-való formájukban, fogalomként jelennek meg. Ez az elızıek alapján a
következı momentumokat mutatja:

1. A magáért-való fogalom magánvalósága szerint az önmagára vonatkozó reflexió
végtelen negativitása, vagyis meghatározatlan általánosság. De éppen ezzel már
önmagától elkülönbözıdve meg is határozta magát, azaz
2. önmaga által meghatározott különösséggé, másért-valóvá vált. Ám ez a másértvalóság a magáért-való fogalomhoz tartozik, és ennyiben már eleve magára
reflektált, vagyis
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A logika tudománya. Második rész, 193
I.m., 202
124
I.m., 204. A fordítást módosítottam – C.Gy.
125
I.m., 208-229
123
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3. magáért-való egyedi fogalom mint a meghatározatlan általánosság által tételezett
meghatározott különösség. A fogalom önmagába való visszatérése tehát egyúttal a
fogalom megoszlását is jelenti.
Az önmagát ily módon meghatározó és megosztó fogalom nem más, mint az ítélet.126 Az ítélet
(Urteil) „a fogalom megosztása önmaga által”. Az ítélet ursprüngliche Teilung, azaz már
eredendıen megosztás, amely saját mozgása által történik. Ez az eredendı megosztás az ítélet
magáért-való léte.127 Ez az önmagát megosztó magáért-való lét két önálló momentumként
jelenik meg. Az egyik a szubjektum mint önálló tárgy, a másik a predikátum mint önálló
általános meghatározás. Az ítélet a predikátum állítása a szubjektumról. Az igaz ítéletben a
predikátumnak a szubjektumhoz tartozónak kell lennie. A predikátum nem külsıleg
kapcsolódik a szubjektumhoz, hanem a szubjektum létéhez tartozik, a szubjektumnak
tulajdonított.128
A fogalom a két momentum, a szubjektum és a predikátum vonatkozása. Ugyanakkor
az ítélet momentumai maguk is fogalmak, az ítélet meghatározásának totalitásai.129 Látható,
hogy az ítélet momentumai esetén ugyanaz a folyamat érvényesül, mint a megismerés
momentumainál: a magáért-való fogalom eleve magán- és másért-való elemeket tartalmaz,
másrészt ı maga is megszüntetve-megırzött magánvaló elemmé válik egy ítélet magáért-
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A logika tudománya. Második rész, 230
„Az ítélet a fogalom megoszlása önmaga által; ez az egység tehát az az alap, ahonnan az ítéletet igazi
objektivitása szerint megítéljük. Ennyiben ez az eredetileg egynek eredeti megoszlása; az ítélet szó ilyképpen arra
vonatkozik, ami az ítélet magán- és magáért-valósága szerint.” (I.m., 232. A fordítást módosítottam – C.Gy.)
[„Das Urteil ist die Diremtion des Begriffs durch sich selbst; diese Einheit ist daher der Grund, von welchem aus
es nach seiner wahrhaften Objektivität betrachtet wird. Es ist insofern die ursprüngliche Teilung des ursprünglich
Einen; das Wort Urteil bezieht sich hiermit auf das, was es an und für sich ist.”] Az Urteil mint a szubjektum és az
objektum eredeti megoszlása – ebben az értelemben jelenik meg a szó Hölderlinnek az Urteil und Sein címő,
1795-96-os kéziratában, melyet 1971-ben Dieter Henrich fedezett fel. Hölderlinnél az eredeti megoszlás a Létre
mint elérhetetlen eredetre utal vissza. A tudat az eredeti, transzcendens egység újraalkotására törekszik, méghozzá
háromféle irányban, praktikus módon, az eredetre való emlékezéssel, vagy a szépség szereteteként, e törekvése
azonban szükségképp beteljesületlen marad. (HENRICH 2003, 291-295) Ehhez képest, ahogy látni fogjuk,
Hegelnél az eredeti megoszlás egy immanens folyamat része. (A fogalom e kettıs jelentésében, méghozzá az
alaphoz kapcsolódva, elsıként Fichtének az 1794-95-ıs téli szemeszterben tartott elıadásaihoz készített
jegyzetében bukkan fel. BAUM 1994, 91)
128
I.m., 233. A hegeli fogalom ennyiben a leibnizi fogalom örököse: ez utóbbi esetében is a szubjektum magában
foglalja a predikátumot, és a szubjektumot épp az általa magában foglalt predikátum fejezi ki. Ám míg Leibniznél
az eleve elrendelt harmóniának köszönhetıen a fogalom öröktıl fogva és örökkévalóan tartalmazza összes
predikátumát, addig Hegelnél a fogalom a megismerés folyamatában osztja meg magát, és csak a folyamat
eredményeként az, ami: az önmagát megismerı fogalom. Hegel kritikája a leibnizi fogalommal szemben épp az,
hogy az csak magánvalósága szerint foglalja magába meghatározásait, magáért-valóan nem: nem ı maga tételezi
immanens predikátumait, azok eleve adottak. Ezért van szüksége egy külsı erıre, egy transzcendens Istenre, aki
biztosítja a fogalmak közötti harmóniát, a monászok által különbözı szemszögekbıl kifejezett világ egységét.
I.m., 148-149
129
I.m., 232
127
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valóságában. Az ítéletben a szubjektum fogalma a magánvaló lét, míg a predikátum fogalma a
másért-való lényeg.
„Az alapul szolgáló [subjectum, hüpokeimenon] még nem egyéb a névnél.”130 Azt, hogy
fogalma szerint mi a szubjektum, hogy lényege szerint mi a név, csak a predikátum fejezi ki.131
A szubjektum csak a predikátumban válik szubjektummá.132 A predikátum nélküli szubjektum
ontológiai értelemben a közvetlen, meghatározatlan lét, episztemológiai értelemben az üres,
meghatározatlan alap. A szubjektum csak a predikátumban kap megkülönböztetést és
meghatározottságot, nem rendelkezik eleve azzal minden predikátumát megelızıen. A
predikátum tehát a szubjektum létezése (ontológiai értelemben), vagy egzisztálása
(episztemológiai értelemben).133 A szubjektum meghatározása által vonatkozik más
fogalmakra, lép velük kapcsolatba, „magában-való-létébıl az összefüggések és a viszonyok
általános elemébe lép, a valóság negatív vonatkozásaiba és kölcsönhatásába”.134 Másrészt a
predikátum önmagában nem állhat fenn, csak a szubjektumban „inherálhat”.135 A
predikátumnak nincs önálló léte, csak másért-való mozgása. A predikátum tehát puszta
negativitás, a létre irányuló lényeg. Az ítélet magán- és magáért-valóságának megszüntetve
megırzött momentumai tehát a szubjektum magánvalósága és a predikátum másért-valósága.136
Így az ítélet a megismerés recedens mozgását mutatja.
Eszerint az ítéletben az igazság, azaz az idea a megismerés.137 Az idea a fogalom és a
realitás egysége, a realitás igaz fogalma; ez pedig nem más, mint a megismerés abszolút ideája.
Fontos, hogy különbséget tegyünk véges megismerés és spekulatív megismerés között. A véges
megismerés csak keresi az igaz fogalmat, a fogalom és a realitás egységét, anélkül, hogy valaha
is megtalálná.138 A véges megismerés önmaga magáért-való fogalmában ugyan abszolút
bizonyosságot talál, ezáltal viszont önmagától elkülönbözıdik, és magánvalóvá teszi fogalmát.
Így a fogalom elveszíti tartalmát, formálissá válik, és a megismerés ezt a formális igazságot

130

I.m.
„[C]sak a fogalom, vagy legalábbis a lényeg és egyáltalán az általános adja a predikátumot, s ezután kérdezünk
az ítélet értelmében.” I.m., 231. A fordítást módosítottam – C. Gy.
132
I.m., 236
133
Ezt a szubjektum-predikátum viszonyt fejezi ki a középkori logika antecedens-consequens fogalompárja.
134
I.m., 235
135
I.m., 235-236
136
Zizek leírásában a hegeli ítélet a következı mozgást mutatja: a kijelentés formája létrehozza az elıször
semleges, absztrakt univerzálé meghatározásának várakozását, melyet a kijelentés második része kell hogy
beteljesítsen. Maga az állítás formája rejti a különbséget, míg a tartalom önmagával azonos marad, és nem
fordítva. A forma követeli meg, hogy az egyenlıség második része a genus egy speciesét, az absztrakt univerzálé
egy meghatározását hozza el. ZIZEK 1991, 35
137
A logika tudománya. Második rész, 374
138
I.m., 381
131
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próbálja reális igazsággá emelni.139 Ám ezáltal a magánvaló-lét még nem szőnik meg a
fogalom magáért-való-létével szemben, és így a fogalom és a realitás egysége nem valósul
meg.140
„A véges megismerés olyan ellentmondás, amely maga szünteti meg magát.”141 Az
ellentmondás az, hogy a megismerés igazsága egyúttal nem-igazság, hiszen igazsága az, hogy
önmagától való elkülönbözıdésében rejlik nem-igazsága. „Ennek az ellentmondásnak az
összeomlásában tartalma, a szubjektív megismerés és a magánvaló dolog, egybeesik, azaz
önmagában nem-igaznak bizonyul. De a megismerésnek saját folyamata által fel kell oldania
végességét és ezzel ellentmondását.”142 A spekulatív megismerés önmagába szállásával saját
elkülönbözıdı megszüntetve-megırzı mozgását ismeri meg, és így önmaga fogalmává és
igazságává válik. A spekulatív megismerés az abszolút idea, amely „magában foglal minden
meghatározottságot, s lényege az, hogy önmeghatározása vagyis elkülönbözıdése által
visszatérjen magába”. E visszatérés során jelenik meg a momentumoknak az a recedencia
mozgásába való beágyazódása, melynek az abszolút idea nézıpontjából történı kifejtése a
filozófia feladata.143
A logika ezen belül azt a mozgást mutatja be, melynek során az abszolút idea

egyszerő azonosságában bezárkózik fogalmába s még nem lépett be egy formameghatározottságban való látszásba. A logika tehát csak mint az eredeti szót mutatja meg az
abszolút idea önmozgását, amely megnyilatkozás, de olyan megnyilatkozás, amely mint külsı
közvetlenül ismét eltőnt, miközben ı van; az idea tehát csak azért van ebben az
önmeghatározásban, hogy hallja magát; abban a tiszta gondolatban van, amelyben a különbség
még nem máslét, hanem magának teljesen átlátszó és az is marad. – A logikai idea tartalma
tehát önmaga mint a végtelen forma […].144

A logika a szellemnek tiszta tudatként, tiszta gondolatként való magába-szállása. Ezáltal a
szellem önmagának minden tartalmától elvonatkoztatott formális meghatározását, minden

139

I.m., 381-2. A magáért-való én fogalmának magánvaló dologként való tételezése valósul meg a fogalom újkori
történetében, elsıként meghatározó módon a res cogitans esetében.
140
I.m., 383
141
I.m., 384
142
Uo. A fordítást módosítottam – C. Gy.
143
I.m., 421. Az immanens megismerés koncepciója, mely a kettıs vagy meghatározott negáció és az
ellentmondás fogalmaira épül, az 1804/05-ös évadban írt logikában jelenik meg. Az e mőben kifejtett immanens
megismerésrıl mint „a szubjektivitás elsı definíciójáról” lásd DÜSING 1995, 160-189
144
I.m., 422. A fordítást módosítottam – C. Gy. A logika a logosz, a szó, az Ige tudománya, annak igazságában és
érzékfelettiségében. A logika „Isten kifejtése, amilyen örök lényegében, a természet és egy véges szellem
megteremtése elıtt.” A logika tudománya. Elsı rész, 26
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megjelenésének alapul szolgáló metafizikai meghatározását adja. Ez a metafizikai forma egy
végtelen forma, a megismerés végtelen recedens mozgása. A mozgás formális meghatározása
ugyanakkor a tiszta tudat recedens mozgásában került kifejtésre, annak három momentumában:
mint ontológia, episztemológia és logika. A logika kifejtésének formája így épp a kifejtett
formát mutatja fel. A logika tudománya ezzel megadja a recedencia fogalmának mint az
immanencia abszolútumának logikai-metafizikai meghatározását.
Ez a fogalom azonban még nélkülözi tartalmát, saját „fejlıdése által kiteljesülı
lényegét”. A szellem mozgása ugyanis a történelemben válik külsıvé, így annak belsıvé tétele
is csak a történelmi idıben lejátszódó mozgásnak a kifejtéseként lehetséges.145 A megismerés
fogalmának kifejtése tehát elválaszthatatlan a fogalom történetétıl. A fogalom ugyanakkor a
gondolkodás formájában jut el saját tartalmához, ennek rendszeres kifejtése pedig a filozófia.146
A fogalom fejlıdésének története így a filozófia történetének tanulmányozásán keresztül válik
hozzáférhetıvé.

1.1.3 A recedencia fogalmának vázlatos története
A filozófiatörténeti elıadásokban Hegel különbséget tesz a filozófia belsı tartalma és külsı
története között. A belsı tartalom igazsága az idea, mely viszont csak „fejlıdése által ragadja
meg magát, hogy azzá legyen, ami.”147 A megismerés abszolút ideája tehát a történelemben és
a történelem által ismeri meg saját recedens mozgását. A filozófiatörténet az idea fejlıdésének
különbözı momentumait filozófiai rendszerekként fejti ki az idea nézıpontjából. Minthogy a
filozófia belsı lényege és külsı története egymást feltételezi, ezért „a filozófia történetének a
tanulmányozása magának a filozófiának a tanulmányozása”, vagyis az ideának mint fejlıdı
ideának önmaga általi megismerése, hátráló mozgásának külsıvé- és belsıvé-tétele. A
filozófiatörténeti elıadások tehát azt beszélik el, hogy hogyan jutott el a szellem saját
fogalmához, mozgástanának tudatához.148 A megismerés hegeli fogalmának tárgyalása így a
fogalom hegeli filozófiatörténeti tárgyalásához vezet el.

145

Az abszolút tudás önfeláldozó, idıbeli külsıvé-válása, mely egyszersmind az Er-Innerung magába-szállása is,
nem más, mint a történelem. A szellem fenomenológiája, 414
146
„[…] a filozófia a gondolkodásnak sajátos módja, az a módja, amely azt megismeréssé és megértı
megismeréssé teszi […]”, A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Elsı rész. Logika, 2. §
147
Elıadások a filozófia történetérıl. Elsı kötet, 35
148
Elıadások a filozófia történetérıl. Elsı kötet, 41-43, lásd még A filozófiai tudományok enciklopédiája. Elsı
rész. Logika, 13. §
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Itt egy módszertani kitérı válik szükségessé. Ez a tárgyalás ugyanis, szemben az eddigi
kettıs nézıponttal, egy hármas perspektívát feltételez: a filozófiatörténet által tárgyalt filozófia
önmaga számára való nézıpontját, a hegeli filozófia önmaga számára való nézıpontját, illetve
a „számunkra való” nézıpontot. A három tekintet egymásba játszását a recedencia fogalmának
kell meghatároznia. A hegeli filozófiatörténet e fogalom meghatározásának keretén belül kerül
elbeszélésre, ami viszont egyúttal a fogalomnak a történeti elbeszélés által érintett filozófiai
rendszerekben való konkrét megjelenésének kimutatását is megköveteli. Más szóval:
amennyiben a megismerés hegeli fogalma olyan mozgásként határozható meg, amely a
történelemben bontakozik ki, amennyiben tehát ez a fogalom elválaszthatatlan a hegeli
nézıpontból artikulált történeti fejlıdéstıl, annyiban a fogalom tárgyalása szükségessé teszi a
hármas perspektívából eredı kockázat vállalását. Azt a kockázatot, hogy a kifejtés egyrészt
Hegel és a tárgyalt filozófia önmaga számára való nézıpontjának összjátéka legyen, másrészt
az elıbbiek és a „számunkra való” nézıpont összjátéka. A fogalom fejlıdésének története e
hármas összjáték alapján kivitelezhetı, annak elkerülésével, hogy a három perspektíva közül
bármelyik is túlsúlyra jutna.
A filozófiatörténeti elıadások alapján a recedencia fogalmának mint az abszolútum
fogalmának történeti fejlıdése három fázisra bontható. E fázisok magából a fogalomból
következnek és abból levezethetık. A recedencia fogalma egy fejlıdést foglal magába, aminek
momentumai a magánvaló, a másért-való és a magáért-való. Ahhoz tehát, hogy a fogalom
eljusson önmagához, ahhoz, hogy önmagát a három momentum fejlıdı folyamataként ismerje
meg, saját történeti fejlıdésében elmerülve kell három momentumának formáját magára
öltenie. Másrészt a fogalom az, hogy a szubjektum: szubsztancia, azaz hogy a megismerés
magán- és magáért-való. Ez a két momentum képezi tehát a fogalom affirmatív elemeit mint a
közvetlen affirmáció és a kettıs negáció, míg a másért-való a negatív elem. Így a filozófia
történetében is a fogalom magánvaló és magáért-való alakjában mutatkozik affirmatív módon,
fogalomként, míg másért-való alakjában a képzelet formáját ölti magára. A fogalom
magánvalóságában ideaként mutatkozik meg, és az ókori filozófián belül Platón, Arisztotelész
és Plótinosz gondolkodásában bontakozik ki (maga is egy dialektikus fejlıdést mutatva). Ez
tehát a kontemplatív gondolkodás fázisa. Magáért-valóságában a fogalom szellemként jelenik
meg, ami az újkori filozófiában Descartes, Kant és a Kant utáni német idealizmus
filozófiájában érhetı tetten, szintén a fogalom dialektikus fejlıdését érzékeltetve.149 Ebben a

149

„Általánosságban a filozófia történetének tulajdonképpen csak két korszakát kell megkülönböztetnünk, a görög
és a germán filozófiát […] A görög világ a gondolatot az ideáig fejlesztette, a keresztény-germán világ ellenben a
gondolatot mint szellemet fogta fel; idea és szellem a különbségek.” I.m., 93. A fordítást módosítottam – C.Gy.
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fázisban jelenik meg a reflexív gondolkodás, és jut el végül a tudat a kontemplációt és reflexiót
szintetizáló spekulatív gondolkodáshoz, a magán- és magáért-való megismeréshez. Láthatjuk: a
két momentumban végbemenı fejlıdés megfeleltethetı annak, amit a logika három
momentumaként mint kontemplatív, reflexív és spekulatív gondolkodást határoztunk meg. A
két momentum között, a keresztény filozófiában, mely a vallásnak rendelıdik alá, a fogalom a
vallásnak megfelelı képzelet másért-való formájában jelentkezik: a fogalom ekkor csak utalást
jelent annak másvilági képzetére. A fogalom történeti fejlıdésének fázisai tehát:

1. a recedencia magánvaló fogalmának történeti fejlıdése az idea alakjában a görög
filozófiában;
2. a recedencia másért-való fogalmának történeti fejlıdése a másvilág képzetének
alakjában a középkori filozófiában;
3. a recedencia magáért-való fogalmának történeti fejlıdése a szellem alakjában az újkori
filozófiában.

1.1.3.1 A recedencia magánvaló és másért-való fogalmának történeti fejlıdése
A recedencia magánvaló fogalmának fejlıdése során a megismerés szubsztanciális vagy
objektív alakot ölt, és ideaként jelenik meg. Ez az alak a görög filozófiában Platónnál,
Arisztotelésznél és Plótinosznál megtestesülve egy dialektikus mozgást mutat. Ennek elemei a
következık:

1. a recedencia magánvaló fogalmának magánvaló-léte, mint a platóni idea;
2. a recedencia magánvaló fogalmának magáért-való léte, mint az arisztotelészi önmagát
gondoló gondolat;
3. a recedencia magánvaló fogalmának magán- és magáért-való léte, mint a plótinoszi
világlélek, az önmagát az ideák világaként gondoló gondolat.150

Ám mindenekelıtt azt kell tisztázni, milyen alakban lépett kezdetben színre a megismerés
fogalma. Hegel a filozófiatörténeti elıadások elsı kötetében a következıképp összegzi
Szókratész munkásságát:
150

„Platónnál a konkrét, önmagában meghatározódó gondolat a még elvont idea, csak az általánosság formájában;
Arisztotelész felfogása szerint az idea az önmeghatározás, amennyiben maga határozza meg hatékonyságát és
tevékenységét.” A plótinoszi idea „a totalitássá fejlıdött idea”. Ugyanakkor „a szubjektivitás, a végtelen magáértvaló-lét hiányzik”. I.m., 140-141. A fordítást módosítottam – C.Gy.
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Szókratésszel és Szókratész óta látjuk tehát a tudás fellépését, a világnak a tudatos gondolat
birodalmába emelését és a birodalom tárggyá válását. Azt látjuk, hogy már nem azt kérdezik, s
nem arra adnak választ, mi a természet, hanem hogy mi az igazság; vagyis a lényeg úgy
határozódott meg, hogy nem magánvaló, hanem olyan, mint amilyen a megismerésben.151

Eszerint Szókratésznél jelent meg a megismerés mint olyan belsı gondolati
teljesítmény, amely az igazságra irányul. A gondolat magán- és magáért-valóságában már
Anaxagorasznál feltőnt ugyan, de nem mint belsı, hanem mint általános forma.152 Ezzel
szemben Prótagorasz esetében a gondolat belsı tartalmat kap, és a másért-való negatív
mozzanatát viseli magán, ám hiányzik másik pólusának, a magánvaló igaznak az alakja.153
Szókratésznél válik tehát a gondolat elıször oly módon belsıvé, hogy annak célja mégis a
magán- és magáért-valóan igaz.154 Így a megismerés már eleve feladatként, a szellemnek az
idea felé vezetı mozgásaként határozódik meg: „a szubsztanciálist, bár örök, s magán- és
magáért-való, éppúgy nekem is meg kell alkotnom”.155 A feladat tehát az igaz fogalom
meghatározása. Az embernek önmaga tudása által kell eljutnia e célhoz, amely nem más, mint
maga a jó. Ennek útja a belátás, vagyis a tudás önmagára irányuló reflexiója, saját tudásának
tudása.156 A megismerés tehát már elsı mozzanatában önmagára pillant, már elsı mozdulata
egy önmagától való visszalépés, egy recedens momentum.
Ám míg Szókratész a magán- és magáért-való gondolatot csak az önmagáról tudó akarat
céljaként fogta fel, addig Platón ezt a mozgást a világegyetemrıl való tudássá tágította ki.157
Ezáltal azonban a megismerés mozgásában a hangsúly a magánvalóra, az ideára helyezıdött. A
fogalom meghatározásának mozgásában Platón igazként elkülönítette a meghatározás
magánvaló ideáját a meghatározandó érzéki különös önmagában nem-igaz-voltától. Így
„megnyitotta az intellektuális világot” mint a meghatározások magánvaló világát.158 E világ
megismerésének folyamata a dialektika, mely tehát Platónnál jelenik meg elsıként
tudományos, objektív formában. Míg Szókratész a dialektikát a megszokások által uralt
151

Elıadások a filozófia történetérıl. Második kötet, 81
Elıadások a filozófia történetérıl. Elsı kötet, 275-276. Düsing arra mutat rá, hogy Hegel Anaxagoras-kritikája
Platón Phaidon címő dialógusában adott bírálatát követi, mely szerint az anaxagoraszi nousz nem egy valóságos
folyamat meghatározott oka. DÜSING 1983, 54
153
Elıadások a filozófia történetérıl. Második kötet, 28
154
Ez a bensıség ugyanakkor nem bizonyosság. Szókratész daimonja „középen áll az orákulum külsıségessége és
a szellem tiszta bensısége között”. Így megıriz valamit a külsı determináltság momentumából is. I.m., 61-62
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I.m., 34
156
I.m., 49
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I.m., 110
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I.m., 130
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vélemények absztrakt képzetei ellen irányítja, és ezzel meghagyja szubjektív, ironikus
alakjában,

addig

Platón

a

dialektika

alkalmazásával

az

értelmi

meghatározások

ellentmondásosságát mutatja ki. Legtöbb dialógusa azonban megáll ezen a ponton, így
eredménye pusztán negatív, vagy egyáltalán nincs. Bizonyos dialógusai (Parmenidész, Szofista,
Philébosz) azonban eljutnak a tiszta gondolat szükségszerő mozgásának felmutatásáig, és így a
dialektika igaz fogalmáig. Hegel számára ugyanis az általános, mégis magában konkrét idea
csak a gondolat elkülönbözıdı és ellentétes fogalmakat önmagában kibontó mozgásának
meghatározása által adható meg (egy és sok, létezı és nemlétezı, határtalan és határolt). Az
idea e különbségek és ellentétek egybevonása. A meghatározott idea a dialektikus mozgás
eredménye. E dialektikus mozgás tudománya azonban nem kap Platónnál egy általános formát,
és még az utóbb említett dialógusokban is az értelmi kijelentések önmagukban való
feloldásában végzıdik.159
Az idea megismerése Platónnál a tudás, amely szembekerül a múló dolgokra vonatkozó
véleménnyel. A tudás elsajátításának folyamata a visszaemlékezés. Ez olyan mozgásként
jelenik meg, „ami nem lép ki magából”.160 A Menón dialógusában a következıket olvashatjuk:

A nem tudásban benne vannak a helyes vélemények azokról a dolgokról, amikrıl nem tud. És
most azok a vélemények fellebbentek benne, mint egy álom; ha pedig gyakran fogja kérdezgetni
valaki ugyanerrıl a dologról és sokféleképpen, […] végül nem kevésbé pontos tudomása lesz
mindezekrıl, mint bárki másnak […] nem azért lesz tudomása, mert valaki megtanította, hanem
a kérdezgetés eredményeképpen, ı maga hozza felszínre saját magából a tudást […] S ezt a
tudást felszínre hozni saját magából nem visszaemlékezés?161

159

A logika tudománya. Elsı rész, 31-32; A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Elsı rész.
Logika, 81. §.; Elıadások a filozófia történetérıl. Második rész. Reiner Wiehl szerint Hegel a platóni dialektikát
mintegy a kanti dialektika kritikájaként használja fel, amennyiben ez utóbbi külsıdleges reflexiója elválasztja a
fogalmat a valóságtól. (WIEHL 1965, 179-180) Másrészt viszont Kant az, aki megszabadítja a dialektikát az
önkény látszatától azáltal, hogy az ész szükségszerő mőködéseként tárja fel. Végül is a hegeli dialektika a platóni
és a kanti dialektika szintézisének és Aufhebung-jának tekinthetı. Másrészt viszont Gadamer és Künne is rámutat
arra a fontos különbségre, hogy míg a hegeli dialektika mozgása a momentumok ellentmondásán alapul, addig az
ellentmondás Platón számára nem „regula veri”. Épp az ellentmondások mővészetétıl kell megszabadítani az igaz
felosztást és meghatározást. A vélemények konjunkciójából származó ellentmondás nem az igazságot mondja ki,
hanem csak azt, hogy valamelyik állítást fel kell adni. (KÜNNE 1979, 109-146; GADAMER 1980, 21-22. Az
ellentmondás lehetetlenségérıl lásd Szofista 230b, 263d, Állam 436b. Gadamer kimutatja, hogy Hegel a 259b
félrefordítása által jut arra a következtetésre, hogy a Szofista az ellentmondás affirmatív fogalmát adja. I.m., 21)
Hasonló állásponton van Klaus Düsing, aki szerint a Parmenidész dialógusának paradoxonait és ellentmondásait
Platón az ideatan és a Szofistában körvonalazott dialektika kialakításának és apológiájának negatív
elıfeltételeiként írja meg. Így például míg a Szofistában az azonos különbözısége nem önmagában, hanem más
ideák tekintetében áll fenn, és így nem kerül ellentmondásba magával, addig Hegelnél az azonos, mint a
különbözıtıl különbözı, önmagában különbözı. (DÜSING 1983, 72-83)
160
I.m., 133
161
Menón, 85c-d

56

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
A szellem azt sajátítja el magáért-valósága szerint, ami már eleve megvan benne
magánvalósága szerint.162 A mozgás az Er-Innerung magába-szállásával mutat rokonságot, ám
különbözik is tıle annyiban, hogy Platónnál az emlékezés kizárólag az empirikus emberre
vonatkozik.163 Ez az emlékezés az önmaga belsı lényegébe tekintı egyes ember, aki
ugyanakkor e belsı lényegben a magánvaló ideát látja. Tagadva a másért-való lét
mulandóságát, a visszaemlékezı megismerés a magánvaló ideát önmaga igazságaként maga elé
állító recedens mozgást mutat.
A

platóni

megismerés

recedens

mozgásáról

a

barlang-hasonlat

nyújtja

a

legérzékletesebb képet, amely „a léleknek az ésszel felfogható világba való felemelkedését”
jeleníti meg.164 Eszerint a jó ideájának megismerése négy momentumra osztható. A
momentumok közötti átmenet a megismerı megfordulása és hátralépése, melynek során azzal a
fájdalmasan vakító fénnyel kell szembenéznie, ami a megismerı mögül világítva az addigi
megismerést fényforrása ismertté vált, sötétnek, árnyszerőnek tőnik, míg önmaga az új, hátulról
jövı tisztább megvilágításban a megismerés világosságaként adódik. A momentumok leírása a
legtisztább fényt, a jó ideáját ismerı nézıpontjából, mintegy „számunkra valóan” történik,
hangsúlyozva a „magában-való” megismerıtıl való távolságot. A négy momentum a
következı:

1.

Az eikaszia momentuma, amikor a megkötözött a falra vetített árnyképeket nézi,
azaz amikor a megismerés számára saját, a változó érzéki létezéshez kötött
véleménye tudásként adódik.165

2.

A pisztisz momentuma, a falra vetítı tőz fényének fájdalmas megismerése, mely
azzal a veszéllyel jár, hogy a megismerés meghátrál és az elsı momentum
állapotához menekül vissza, ahelyett, hogy megismerné a falon megjelenı képek
nem-igaz voltát, vagyis azt, hogy véleménye nem tudás.166 Ezt a veszélyt fokozza,
hogy ekkor még nem jut hozzá az igaz tudáshoz, mivel még nem lépett a barlangon
kívül. A második momentum tehát alapvetıen negatív momentum.

3.

A dianoia momentuma, amikor a barlang sötétségébıl a napfényre kijutott
megismerés, a ragyogó fényhez fokozatosan hozzászokva, rálát a tükrözıdésekre,
árnyképekre, testekre, és végül az égitestekre az öt tudomány (a számtan, a mértan,
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Elıadások a filozófia történetérıl. Második kötet, 132
I.m., 134
164
Állam, 517b
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I.m., 515c
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a szilárd testek tana, a csillagászat és

az összhangzattan szukcesszív

tudományainak) segítségével, és így igaz, változatlan tudáshoz jut.167
4.

A noészisz momentuma, amikor a megismerés a dialektika segítségével, „minden
érzékelés kizárásával”168 elfordul minden megismerttıl, hogy azok okára tekintsen.
Ekkor a napnak, a jó ideájának ama vakító fényére pillant,169 amit sosem lehet
megszokni, mivel a jó ideája nem létezı és nem megismerhetı, lévén, hogy ı
minden létezı minden megismerésének az oka.170 Puszta fénylés tehát, annak
fénylése, ami minden megismerést ad. Vagyis a negyedik momentum a második
momentumhoz hasonlóan negatív, ám itt a negatív momentum állandósul, és nem
vezet újabb affirmatív momentumhoz. Ez a megismerés mozgásán való átlépés a
negatív teológia momentuma.171

A megismerést fájdalmas útja során egy kényszerítı erı mozgatja. Ez az erı erósz, az a vágy,
amelyet a jó ideájának önmagában való szépsége, azaz a szép ideája tart vonzásában. (A
167

I.m., 516a-b, 525b-531c, 532b-d
I.m., 532a
169
I.m., 516c
170
I.m., 509b
171
A hegeli dialektika tulajdonképpen ezt a negyedik momentumot, az abszolút negativitás momentumát elhagyva
teszi a megismerés mozgását végtelenné. Hegel a negativitást csak mint „második momentumot”, csak mint egy
újabb negáció által affirmációba átcsapó negációt tételezi.
A negatív teológia platóni momentumának következményei Pszeudo-Dionüsziosz és Eckhart mester
gondolkodásában kapnak mélyebb kifejtést. Pszeudo-Dionüsziosz számára a momentumok eleve a via negativa
momentumaiként kapnak értelmet, melynek során a beszéd „alulról emelkedve a legmagasabb felé, az emelkedés
mértéke szerint egyre szőkebb lesz, majd a teljes felemelkedés után teljesen elnémul, és teljesen egyesül a
Kimondhatatlannal.” PSZEUDO-DIONÜSZIOSZ 1994, 263
Eckhart mesternél a megismerés recedens mozgása egyszersmind az én és Isten transzcendenciájának
megteremtése. „Születésemmel egyetemben született meg minden dolog, forrása voltam önmagamnak és minden
dolognak. Ha nem akartam volna, nem lennék és nem lenne semmi más sem. Isten se lenne ’isten’. Hogy Isten
’isten’, annak én vagyok a forrása.” (ECKHART MESTER 2000, 21) Az én egy elváló-önteremtı akarat: amíg én
van, oly módon van, hogy recedens mozgásában folyamatosan egy transzcendens elváló mozgást is végez. Az
elváló mozgás megképzi az elválás „ami”-jét, az ént, és „amitıl”-jét, Istent. „Midın önszántamból kicsordultam,
és átvettem tıle teremtett létemet, attól kezdve volt Istenem.” (i.m., 16) Az én és Isten szembenálló fogalmak,
elszakadás és transzcendencia. Az isteni lét csak az elváló perspektívában mutatkozik meg, csak ekkor lehet róla
beszélni, mint olyan múltról, amely sohasem volt jelen. Ebbıl a perspektívából az isteni lét akarat híján való, tiszta
megismerés, egy önmagát gondoló gondolat. „Létezésem elsı okában, a forrásban, melybıl fakadtam, még nem
volt Istenem. Nem akartam semmit, nem vágytam semmire. Amit akartam, az én voltam, és ami voltam, azt
akartam. Puszta létezés voltam és önmagam megismerıje, mentes Istentıl és minden dologtól.” (i.m.) Az elválás
elıtti lét a recedencia tartalom nélküli üres formája, magáért-való-létének magánvalósága. Ám az akarat
tartalommal tölti meg a formát, így megtörténik a transzcendens elválás a másért-való akarat (én) és a magánvaló
lét (Isten) között. Az akarat is megismeri a létet, de mint önmagához képest külsıt, mint magánvaló transzcendens
forrást. Isten tehát alapként tőnik fel, melyet ez esetben az egzisztálásra vonatkozó akarat hozott létre, nem pedig
fordítva. A teremtés szétválasztás, de ezt a szétválasztást a fénytıl elforduló akarat hozza létre, mely így
megteremti a fénnyel szembeni sötétséget. Az akarat a megismerés másért-való vágya, míg az isteni élet a
magánvaló megismerés vágy nélkül, nem-ismerı megismerés. Ám épp ezért az akarat számára az isteni létnek is
másért-való vágya, sóvárgása tárgyaként kell megjelennie. A vágy a vágynélküliség vágya. Számára immár a
teremtés transzcendenciája maga a bőn, amely a megismerés recedens mozgását tölti meg tartalommal, elszakadva
a tiszta, tartalom nélküli, azaz megismerés nélküli megismeréstıl.
168
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Philébosz a szépséget a jó egyik megnyilatkozási formájaként említi. A szépség természete a jó
lényegével rokon.172) A lakomában az út, ezúttal mint erósz útja, mely a szépet és a jót keresi,
szintén négy momentumban kerül leírásra. Az Államban kifejtett momentumokkal némi
hasonlóságot mutató négy momentum a test szépsége (melynek élvezete az eikasziával
rokonítható), a cselekedet szépsége, a tudományok szépsége (mely a dianoiához juttat el) és az
önmagában való szépség (amelynek belátása a noészisz).173
A jó ideája tehát a megismerés recedens mozgásában, a gondolkodás számára válhat
hozzáférhetıvé. Ez a hozzáférés azonban a visszaemlékezı megismerés magáért-való világától
elszakadt magánvaló ideák világában kellene, hogy megtörténjen. A magáért-való megismerés
célja a megismerést tagadó magánvaló.174
Ez a magánvaló Arisztotelésznél már magáért-valóságában mutatkozik meg, mint az
önmagát gondoló gondolat, a recedencia végtelen mozgásának mozdulatlan formája. Ez a
formális recedencia ébreszt vágyat önmaga iránt, mely által a phüszisz mozgása végbemegy.
Phüszisznek az tekinthetı, ami a mozgás és a nyugalom elvét önmagában hordja.175 Mozgása
lehet helyváltoztatás, növekedés és csökkenés, illetve minıségváltozás.176 A mozgás ellentétek,
és nem ellentmondások viszonya.177 A mozgás három alapelve: 1. az anyag, a mozgás
„amibıl”-je, potencialitása, a valamivé-válás képessége, a meghatározhatóság; 2. a
szubsztancia, a mozgás „amivé”-je, a megvalósultság, a meghatározottság; 3. a forma, a
mozgás „ami által”-a, a megvalósuló elrendezésre való irányulás, a meghatározás.178 A mozgás
feltétele egy mozgató megvalósult szubsztancia, egy meghatározó meghatározottság, valamint
a mozgás ható-oka és cél-oka.179 A megismerés a szubsztanciára, a meghatározottságra
vonatkozik.180 A mozgás során megvalósuló érzékelhetı egyedi szubsztancia megismerése az
általános forma vagy meghatározás révén történik, mely maga is szubsztancia, azaz
megvalósult, meghatározott létezı, ám keletkezés és pusztulás nélküli.181 Az anyag, lévén
meghatározás nélküli puszta meghatározhatóság, önmagában megismerhetetlen. A forma által
megismerhetı anyag vagy érzékelhetı (változékony anyag), vagy elgondolható (matematikai
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Philébosz, 64d-65a
A lakoma, 210a-211d
174
A Parmenidész dialógusa (különösen a 141e-142a) mutatja be az Egy magánvalóságának megismerésével
kapcsolatos apóriákat. (Ezt a dialógust Proklosz már mint az Egy transzcendenciájának negatív teológiáját
kommentálja. PROKLOSZ DIADOKHOSZ 1987)
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Fizika, 192b14-15
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I.m., 225b5-9
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I.m., 225b1-5
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Metafizika, 1032a12-25, 1071a8-11
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I.m., 1034b16-19, 1041a27-31
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I.m., 1031b20-21
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I.m., 1039b20-26
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tárgyak anyaga).182 A meghatározás nyelvi kifejezése a definíció, ami az elsı genus és a
differenciák egymás utáni megosztása az utolsó differenciáig.183
Az érzékelhetı egyedi szubsztancia lehet mulandó, illetve örökkévaló.184 Mivel az
örökkévaló szubsztancia nem keletkezhet, ezért neki nem lehet potenciális, vagy anyagi
alapelve. Az örökkévaló szubsztancia tehát keletkezés és pusztulás nélküli megvalósultság,
azaz forma. Minthogy a változásnak és az idınek nem lehet kezdete, így kell lennie örök
változásnak, vagyis folytonos mozgásnak, ez pedig a helyváltoztató körmozgás. Az örökkévaló
érzéki szubsztancia mozgása tehát körmozgás. Ám e mozgás örök keletkezésének is kell hogy
legyen olyan mozgatója, amely maga már nem feltételez mozgatót, vagyis mozdulatlan, és
amely egy örök megvalósultság, egy örök meghatározottság, tehát keletkezés és anyag
nélküli.185
A mozdulatlan mozgató úgy mozgat, ahogyan a törekvés vagy a gondolkodás (mint
értelmes kívánás) vágyik szép tárgyára.186 A mozdulatlan mozgató tehát egy cél-ok értelmében
vett „ami-végett”.187 A gondolkodás formák befogadásának olyan képessége, amely nem
szenved el anyagi hatást.188 A gondolkodás olyan meghatározhatóság, amely tisztán
meghatározásokra vonatkozik, olyan potencialitás, amely elkülönül a testtıl.189 Mivel
elkülönül, ezért a gondolkodás képes önmagát is elgondolni, azaz önmagától mőködni.190 Ez
esetben pedig azonos tárgyával.191 Az önmagát megismerı gondolkodás viszont olyan
elkülönültség, mely egyszerre mőködés, tehát megvalósultság, meghatározottság.192 Vagyis
kétfajta gondolkodás különböztethetı meg: egyrészt a „mindenné válás” mulandó és passzív
potencialitása, a minden meghatározássá alakulni képes meghatározhatóság; másrészt a
„mindent létrehozás” (minden potencialitást megvalósítás) tárgyával azonos megvalósultsága, a
minden meghatározhatónak meghatározottságot adó meghatározottság, amely „elkülöníthetı,
hatások által nem érintett és keveretlen, minthogy lényegénél fogva mőködés.” Ebbıl
következıen egyszersmind „halhatatlan és örök.” Minthogy nem szenved el hatást, lévén
puszta mőködés, ezért emlékei sincsenek. Így minden potenciális gondolkodást megelız, azok
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oka, mozgatója.193 Ebbıl kifolyólag a gondolkodásnak mint megvalósultságnak vagy
meghatározottságnak a tárgya saját maga. A gondolkodás önmagát gondolja el.194 Márpedig a
legszebb az, ami a legtökéletesebb és egyben a legboldogabb, ez pedig az önmaga számára
elégséges, az, ami nem törekszik semmilyen más célra.195 Ez a legboldogabb egyszersmind az,
amire minden irányul196, ami tehát azáltal mozgat mindent, ahogyan a törekvés vagy a
gondolkodás vágyik szép tárgyára, azaz úgy, hogy önmaga mozdulatlan marad. A mozdulatlan
mozgató az önmagát gondoló gondolat.197
Az elsı princípium tehát a végtelen recedencia formájának megvalósultsága. A forma
megvalósultsága pedig azt jelenti, hogy benne maga az elrendezésre való puszta irányulás
valósul meg örökkön örökké, az elrendezés minden anyagától mentesen. Meghatározottsága
maga a meghatározás mozgásának állandósága, mozdulatlansága. Az elrendezésre irányulás
eme örökkévalósága az a tökéletes és boldog szépség, ami minden lehetıség megvalósulásának
vágyát ébreszti. A forma tehát itt azt jelenti: a rend kifejezıdése. A meghatározás a rend
meghatározása. E meghatározás, e kifejezıdés mint cél-ok által lendül mozgásba a phüszisz,
hogy elérje a kifejezıdı rend állapotát. A phüszisz mozgásának elemei: a valamivé-válás
képességével rendelkezı megragadhatatlan érzéki rendnélküliség (anyag), az elrendezésre
irányuló kifejezıdés (forma), és a kettı érzéki-kifejezıdı megvalósultságaként megmutatkozó
létezı (szubsztancia). A meghatározhatóság, a meghatározás, és a meghatározottság.
Arisztotelész elsıként jut el a végtelen recedencia fogalmához, igaz, formális módon
meghatározva, mely a tartalmi mozgást oly módon indítja be, hogy annak formai célja. Így
tehát a mozdulatlan mozgató egyszerre ható-oka, cél-oka és formai oka a phüszisznek.
A megismerés ezzel, mint az elsı princípium, magáért-való módon, azaz abszolút
ideaként jelenik meg. Ám az abszolút idea magáért-való léte magánvaló és mozdulatlan módon
mutatkozik meg, mint az a tiszta formaként elkülönült princípium, ami mozdulatlanságában
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I.m., 430a14-25
Metafizika, 1072b14-30
195
Nikomakhoszi etika, 1177b17-27
196
I.m., 1094b4-7
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Mindez A lélek 430a14-25 szöveghelyének „averroista értelmezése” felé vezet. A Nikomakhoszi etika bizonyos
részei azt látszanak alátámasztani, hogy az ember lényege az isteni észre való törekvés, melynek mozdulatlan
mozgatója az isteni ész megvalósultsága. „Ha tehát az ész az emberrel összehasonlítva valami isteni, akkor a neki
megfelelı élet is isteni élet, az emberi élettel összehasonlítva. S éppen ezért nem is szabad azoknak az intelmei
szerint élnünk, akik azt mondják, hogy ember létünkre emberi módon, s halandó létünkre halandó módon
gondolkodjunk; ellenkezıleg, amennyire csak lehet, halhatatlan életre kell törekednünk, s mindent el kell
követnünk, hogy a bennünk levı legfenségesebb résznek megfelelı életet folytathassuk […] nyíltan kimondhatjuk,
hogy minden embernek ez a lényege […] Ez pedig az emberre nézve az ésszerő élet, mert hiszen ez teszi
elsısorban emberré az embert. Ez az élet tehát a legboldogabb is.” I.m., 1177b30-1178a8. Ez viszont azt jelenti,
hogy az emberi ész olyan potenciális forma, melynek megvalósultsága az isteni ész, az önmagát gondoló gondolat.
194
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minden más szubsztanciát transzcendensként mozgat.198 Magánvalóságában nélkülöz minden
tartalmat.199 Az önmagát gondoló gondolat a recedencia végtelen mozgásának formális
mozdulatlansága.
A platóni magánvaló idea és az arisztotelészi magáért-való gondolat szintézise
Plótinosznál jön létre, akinél az ideák magánvaló világa éppen az, ami az önmagát gondoló
gondolat, és amit az önmagát gondoló gondolat elgondol.200 A recedencia mozgása itt
abszolútumként határozódik meg, mint az önmagát szemlélı szemlélet határtalan teremtése.201
A phüszisz minden létezıje szemlélıdés által teremtett szemlélet, és egyszersmind szemléltet
teremtı szemlélet.202 A szemlélet teremtése egy olyan lefelé haladó sort alkot, ahol a sor
szomszédos elemei, mint a szemlélet és a szemlélet tárgya, egymáshoz képest különbséget
mutatnak. A sorban korábbi szemléletet vagy szemléleteket a sorban késıbbi szemlélet
potencialitásként, „megszüntetve és megırizve” tartalmazza.203
A szemléletnek két fajtája van. A sorban felfelé tekintı szemlélet azzal van
összekapcsolva, amibıl származik. Ez a szemlélet tehát önmaga potencialitásának
megvalósítása anélkül, hogy ezáltal bármit is teremtene. A felfelé tekintı szemlélet így
önmagában marad, voltaképpen nem más, mint egy önmagában elmerülı szemlélet, egy
magába-szállás. A sorban lefelé tekintı szemlélet az általa teremtett léttel van összekapcsolva,
és nem azzal, amibıl ı maga származik: eredete potencialitásként marad meg benne.204
A lélek olyan szemlélet, amely képes arra, hogy a sorban lefelé, önmagába, illetve a
sorban felfelé tekintsen.205 A lefelé tekintı lélek teremt, ami azt jelenti, hogy formát ad az
anyagnak.206 E teremtésben nyilvánul meg a szemlélet teremtı ereje. Ezáltal azonban a lélek
keveredik is az anyaggal, és saját transzcendens értelmi léte vagy logosza potencialitásba
süllyed. Potencialitása, egyfajta Aufhebung révén, magába foglalja az egész elıtte lévı sort. Ez
a sor a magába tekintı visszaemlékezés, vagyis tulajdonképpen egy Erinnerung által valósul
198

Elıadások a filozófia történetérıl, Második kötet, 215. Buckley nézetét osztom, aki az arisztotelészi és a hegeli
abszolútum közötti alapvetı különbséget abban látja, hogy míg az elıbbi esetben a mozdulatlan mozgató a világ
transzcendens elve, addig a szellem dialektikus mozgása a világban immanens elv. (BUCKLEY 1971) Hegel az
arisztotelészi önmagát gondoló gondolatot szabad tevékenységként határozza meg, vagyis a gondolatra helyezi a
hangsúlyt, és ezáltal állítja azt párhuzamba saját szubjektum-fogalmával (DÜSING 1983, 127-128). Ám Gadamer
kimutatja, hogy az arisztotelészi princípium esetében a hangsúly az elgondolt tárgyon van, amely a
legtökéletesebb tárgyként magával a gondolkodóval azonos. (GADAMER 1980, 26)
199
Ezzel a minden tartalmat nélkülözı formális mőködéssel magyarázható, hogy az arisztotelészi abszolút idea –
szemben a platóni, illetve a plótinoszi princípiummal – nemhogy az emlékezet mozgása által jut el önmagához, de
éppen az emlékezet hiányát feltételezi.
200
Elıadások a filozófia történetérıl. Harmadik kötet, 45
201
I.m., 31
202
PLÓTINOSZ 1998, 132
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I.m., 125
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I.m., 204-205
205
I.m., 166
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I.m., 124
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meg.207 Másrészt a lélek által szemlélt és teremtett létezın olyan szépség csillan fel, mely a
lélekben lévı transzcendenciára utal.208 Mindezek a lelket önmaga szemléletére irányítják.
Önmaga szemléletében a lesüllyedt transzcendenciájának hiányérzete és a rá való
visszaemlékezés együttesen szülik erószt, amely a szemléletet, még mindig önmagában
maradva, transzcendens egységléte felé, azaz a sorban felfelé irányítja.209 A lélek ekkor már
olyan szemlélet, amely tárgyát magában foglalja, és ezáltal önmagában marad. A lélekben a
megismerés azonossá válik a megismerttel.210 Az önmagába merülı lélek a megismerés
recedens mozgásának magáért-való-léte, míg a teremtı szemlélet a magáért-való-lét
homályosságának, azaz másért-valónak bizonyul.
Míg a lélekben a megismerés és a megismert egyesülés folytán válik eggyé, addig a
Világlélekben a megismerés és a megismert már lényege folytán egy.211 A Világlélek az
önmagát gondoló gondolat aktualitása, a magáért-való recedencia magánvalósága. Ám nem
csak formális magánvalósága, hiszen a Világlélek minden megismert megismerése, tehát
egyszerre minden megismert léte és teremtése.212 A Világlélek a létezık összességének
magánvaló egysége. Ám ezáltal a Világlélek magánvaló egysége a határtalan recedens mozgás
magáért-valósága, ezért magánvaló egységlétét egy magasabb princípiumtól kell kapnia. A
Világlélek így egyszerre tekint lefelé, mely által megteremti a magáért-való recedencia
magánvaló egységét, és – önmagába tekintve – felfelé, ahonnan magánvaló egységlétét kapja.
A magáért-való mozgás magánvaló egységének lehetısége az Egy, vagy a Jó, az a
transzcendencia, mely magánvaló egységként úgy adja ezt az egységet, azaz önmagát, hogy
közben mégsem válik másért-valóvá, vagyis önmagában marad.213 Adományában visszatartja
saját magát, önmaga elkülönült egységét, és ezáltal tartja fenn transzcendens jóságát. Az Egy a
recedencia teremtı mozgását teremtı transzcendencia.
A megismerés fogalma mint magáért-való recedencia Plótinosznál abszolút ideaként
jelenik meg, ám minden momentumában elválaszthatatlanul kapcsolódik a transzcendens
Egyhez, amely a recedenciának magánvalóságát adományozza. Ebbıl következıen az Egy nem
vonható a recedencia mozgása alá, azaz nem ismerhetı meg. Az Egy, vagy a Jó, Platónhoz
hasonlóan, ez esetben is a megismerhetetlen megismeréseként, vagyis negatív mozgásként
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I.m., 191
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I.m., 158
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jelenik meg.214 Ahogy Hegel mondja, a transzcendens egység az abszolút negativitás, a
teremtés eredete a magánvaló semmi, amely nem megy át a létezésbe, elszakad annak
mozgásától.215
Végül is a platóni momentumok Plótinosznál a következıképp válnak az abszolút idea
momentumaivá:

1. A sorban lefelé tekintı szemlélet számára megjelenik a phüszisz közvetlensége,
sokaságának magánvalósága.
2. Az önmagára tekintı szemlélet (a lélek) számára önmaga a phüszisz másért-való
teremtéseként jelenik meg. Ám teremtı ereje a szemléletet egy benne potenciálisan
meglévı felsıbb transzcendencia megvalósítása felé irányítja. Ezáltal
3. az önmagában felfelé tekintı-visszaemlékezı szemlélet számára feltárul a magáértvaló Világlélek, az önmagát gondoló gondolat recedens mozgása. Ez a gondolat
azonban nem puszta forma, mint Arisztotelésznél, hanem a sokaság másért-való
mozgását foglalja magába, így azonban még mindig tartalmazza a sokat.
4. Magánvaló egységét ezért a transzcendens Egytıl kell hogy kapja, ami viszont csak
úgy lehetséges, ha az Egy megvonja magát saját adományától, és, mint a negatív
teológia momentuma, kívül marad a megismerés és a lét mozgásán.

A plótinoszi megismerés-fogalom által felmutatott mozgás tehát egyszerre örököse a platóni
visszaemlékezı-önmagába merülı mozgásnak, mely a Jó ideájára irányul, ezzel egy negatív
teológiát eredményezve, illetve az arisztotelészi önmagát gondoló gondolat végtelen formális
mozgásának, mely épp a platóni mozgás által kapja meg formájának tartalmát.216 A plótinoszi
alak ugyanakkor mégsem eredményezi a megismerés abszolút fogalmát, az önmagát abszolút
módon megismerı megismerést, méghozzá a platóni tartalom átvételébıl következıen.
Ugyanis az Egy, a Jó transzcendens e fogalomhoz képest, vagyis kívül van a megismerésen, a
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Elıadások a filozófia történetérıl. Harmadik kötet, 41-42
I.m., 44
216
Ahogy Düsing fogalmaz, Hegel számára Plótinosz tette immanenssé Arisztotelész spekulatív teológiáját.
DÜSING 1983, 150. Jens Halfwassen három ponton lát Plótinosz és Hegel között kapcsolódást: 1. A szellem
lényegileg eredmény, ami azt jelenti, hogy a lét önmaga kibontásával jut el önmagához, és ez az önmagához való
visszatérés a szellem. 2. A tiszta gondolkodás önvonatkozása az egészként felfogott lét önmagán belüli
megkülönböztetése, az így kibontakozó sokaság megszüntetve-megırzése és a szellem önmagához való
visszatérése. 3. A szellem e mozgása egy triadikus egységet képez, melynek különbözı mozzanatai kölcsönösen
átjárják egymást. A kettejük közötti alapvetı különbség abban áll, hogy míg Plótinosznál az abszolútum csak vis
negationis az Egy transzcendenciájaként gondolható el, mely lehetıvé teszi az önmagát megkülönböztetı
gondolkodás egységét, addig Hegelnél az abszolútum maga a szellem immanens mozgása. HALFWASSEN 2012,
53-69
215
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megismerhetıségen, azaz a megismerés fogalmán. Ami hiányzik a megismerés fogalmának
abszolúttá válásához, az önmagát megismerı megismeréshez, az az a magáért-való
szubjektivitás-fogalom, ami az újkori filozófiával kerül elıtérbe.217
Elıbb azonban a plótinoszi abszolút idea a keresztény vallásban általános tudattá válik,
ám nem mint tiszta gondolat, hanem mint képzet, mint az emberi üdvösség céljaként tekintett
másvilág képzete. Ezáltal a keresztény tudat az idıbeli világ nem-igazsága és a képzeletbeli
másvilág igazsága között hasonlik meg. A belsı lényeg másért-valóságában folyamatosan a
túlnani képzetre vetül.218 A szellem a reformáció idején, a magára-való-vonatkozás
követelményével jut el önmagához, magáért-való bensıségességéhez. Ennek tartalma
kezdetben a vallási képzetekre szorítkozik. Ám mivel a legbensıségesebb egység formája a
gondolkodás, ezért a szubjektum magáért-való-léte hamarosan a filozófia alapelvévé válik,
méghozzá elsıként Descartes esetében.219

1.1.3.2 A recedencia magáért-való fogalmának történeti fejlıdése és teljes
fogalma
A recedencia magáért-való fogalma az újkorban a szellem szubjektivitásaként jelenik meg. Míg
tehát a görög filozófiában a recedens mozgás adományozója szubsztanciaként, ideaként
adódott, addig az újkorban ellenkezıleg, szubjektumként, szellemként tőnik fel. Ahogy az
ókori fogalom a szubjektivitás hiányát mutatta, úgy az újkori fogalmat a szubsztancia hiánya
teszi problematikussá.220 Ezt a problémát, a recedencia magán- és magáért-való fogalmának
szintézisét Schelling próbálja megoldani, ám anélkül, hogy e szintézis immanens
szükségszerőségét is biztosítaná. A fogalom végül Hegel fogalmában talál önmagára. Ez az
önmagához jutás tehát a magáért-való szubjektivitás útján történik, amely a következı alakokat
veszi fel:
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„A görög filozófia vége az újplatonikusoknál a gondolat, az üdvösség befejezett birodalma, az ideálok
magánvaló világa, ami azonban nem valóságos, mert az egész egyáltalán csak az általánosság elemében van.
Ebbıl a világból még hiányzik az egyediség mint olyan, ami a fogalom lényeges momentuma.” (Elıadások a
filozófia történetérıl. Elsı kötet, 95. A fordítást módosítottam – C. Gy.) Késıbb majd Spinoza abszolútuma is ezt
a hiányosságot mutatja. Spinoza szubsztanciájának és az emanáció tanának összefüggésérıl lásd A logika
tudománya, Második rész, 145-147
218
Elıadások a filozófia történetérıl. Harmadik kötet, 89-91
219
I.m., 184-190
220
„A szellem a magáról tudó szubjektivitás; de csak annyiban szellem, amennyiben tárgyát – s ez ı maga –
totalitásnak tudja és magáért-valósága szerint totalitás. […] E szubjektivitás, negatív egység, abszolút negativitás
által az ideál már nemcsak a mi tárgyunk, hanem önmagának is a tárgya. Ez az elv a keresztény világban jelent
meg. A modern elvben így a szubjektum magáért-valósága szerint, az ember, mint ember szabaddá lesz […]”
Elıadások a filozófia történetérıl. Elsı kötet, 95-96
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1. a recedencia magáért-való fogalmának magánvaló léte mint a karteziánus res cogitans
és a kanti tiszta ész;
2. a recedencia magáért-való fogalmának magáért-való léte mint a fichtei én;
3. a recedencia magáért-való fogalmának magán- és magáért-való léte mint a schellingi
intellektuális szemlélet és a hegeli szellem.

A recedens mozgás mint szubjektivitás Descartes filozófiájában jut el magánvaló tudatához.
Indikátora a bizonyosság, amely „a tudás mint olyan a maga tiszta formájában mint magára
vonatkozó.”221 Módszere a kétely, amely elfordul az Isten által nyújtott tiszta és
megkülönböztetett igazságtól, ám ezáltal egy olyan bizonyossághoz jut el, amely már nem
Istentıl való, amely önmagában és önmagáért van. Megjelenik tehát az önmagát önmaga
bizonyosságában tudó szubjektum mint gondolkodás. Ez a gondolkodás a belsı magánálvalóság, a megélt közvetlenség.222 Ám a közvetlenség maga a lét. A cogito ergo sum esetében
tehát nem egy következtetésrıl van szó, hanem „a lét és a gondolkodás összefüggésének
tételezésérıl.”223 A gondolkodás mint lét a res extensától elkülönülı res cogitans, amelynek
sajátossága a maga felé fordulás formális mozzanatában van. A res cogitans voltaképpen egy
önmagától visszalépve önmagát tárggyá tévı momentum. Ez a visszalépés a „mi vagyok én, aki
szükségszerően vagyok, valahányszor kimondom, hogy vagyok?” kérdésben történik meg.224 A
„mi vagyok?” kérdés ugyanis önmagát magánvaló resként ragadja meg, míg a hátralépés
magáért-való mozgása, az önmagától elkülönülés és az önmagára vonatkozás kettıssége nem
tudatosul számára. Nem érinti valóságos mozgását, így azt a magánvaló objektumot sem, ami
elıl önmaga mögé lépett, és ami ezáltal csak önmagán keresztül, mint önmaga ideája jelenik
meg. Ezáltal „végtelen elvont szubjektivitássá” válik, tartalom nélkül.225 A subiectum az
221

Elıadások a filozófia történetérıl. Harmadik kötet, 243
I.m., 247
223
I.m., 244-245. „Amikor […] észrevesszük, hogy gondolkodó dolog vagyunk, ez olyan elsı ismeret, amelyre
nem valamely szillogizmus segítségével következtetünk. S amikor valaki azt mondja, ’én gondolkodom, tehát
vagyok, vagyis létezem’, a létezést akkor sem szillogizmus útján vezeti le a gondolkodásból, hanem úgyszólván az
önmaga által ismeretes dolgot az elme egyszerő intuíciója révén fölismeri, amiként ez nyilvánvaló abból is, hogy
ha a létezést szillogizmus által vezetné le, akkor elızıleg ismernie kellene ama fıtételt: ’mindaz, ami
gondolkodik, van, vagyis létezik.’ Ténylegesen azonban inkább az utóbbit tanulja meg annak alapján, hogy
önmagában tapasztalja: nem lehetséges, hogy gondolkozzék, ha nem létezik.” DESCARTES 1994a, 119-120; id. A
filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Elsı rész. Logika, 127-128
224
„[V]égül is le kell szögezni: az ’én vagyok, én létezem’ kijelentés – valahányszor kimondom, vagy elmémmel
megragadom – szükségszerően igaz. Most azonban még nem látom pontosan, mi is vagyok, tudniillik mi az az én,
aki immár szükségszerően vagyok.” DESCARTES 1994a, 34
225
Elıadások a filozófia történetérıl. Harmadik kötet, 244. A filozófia érdeke így „már nem annak megismerése,
mi igaz, magán- és magáért-való, hanem az érdek szubjektív, hogyan jön létre valami megismerésünkben, hogyan
jutunk a képzetekhez.” I.m., 300. Ennek köszönhetıen a kialakuló természettudományokban a hangsúly a
222
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önmagát önmaga „alá vetı” megismerés számára adódó res cogitans. Reflexiója csak
dologként, nem pedig mozgásként tudatosul.
Ezt a mozgást, mint a „Gondolkodom” szintetizáló aktusát, a kanti filozófia próbálja
meg feltárni, ám nem magáért-valóságában, csak magánvalóságában. E filozófia ugyanis arra
tesz kísérletet, hogy a megismerés elé lépjen, és így magát a megismerést igyekszik
mozgásában mint képességet magánvaló tárgyává tenni. Ennek megértéséhez érdemes lesz a
kritikai filozófia rendszerét röviden áttekinteni.
Kant esetében az önmagától hátra lépve önmagát tárggyá tevı megismerés mozgása
nem más, mint a tulajdonképpeni felvilágosodás, amikor is az ész, képességei tekintetében,
kizárólag önmagára támaszkodik.226 Ebben a hátralépı mozgásban az ész önmagát mint
egyetemes észt nyilvános törvényszék elé, a tiszta ész kritikája elé állítja, azzal az érdekkel,
hogy autonómmá váljon, amely egyben a legfıbb jó elérésének feltétele.227

Ezt csak

jogállapotban, méghozzá a megismerı-képességek (az érzékelı-képesség, az értelem, a
képzelıerı és az ész) polgári alkotmányában valósíthatja meg, a többi képesség felett gyakorolt
hatalmának korlátozásával.228
Az ész alkotmánya az egyes megismerı-képességek feladatait a következıképpen
szabályozza: a kaotikus érzéki sokféleségbıl az érzékelı-képesség a tér és az idı formája által
szemléletet, az értelem pedig a kategóriák és az appercepció szintetikus egysége által
fogalmakat hoz létre. A két képesség egymástól elválaszthatatlan, ebben az együttmőködésben
jön létre az adódó jelenség formája, és ezáltal maga a megismerés. Kettejük kapcsolatát a
képzelıerı szintézise és sematizmusa biztosítja. A felvilágosult ész a törvényszék elıtt aláveti

tapasztalatra, az észrevevésre kerül, az igazság nem a gondolatban, hanem az érzéki létben határozódik meg,
ezáltal pedig a fogalmak érzéki létezıkként jelennek meg. I.m., 319. A gondolati meghatározások objektivitását a
hume-i szkepticizmus szünteti meg, felmutatva a tudás mögött húzódó szubjektív elvet a szokásban. Ennek
következtében azután Kantnál a képzetek forrása a tapasztalatból az értelembe kerül át. I.m., 301, 353
226
„Sapere aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! – ez tehát a felvilágosodás jelmondata.” KANT 1974b,
80. A kritikai filozófia és a felvilágosodás összefüggéseirıl lásd FOUCAULT 1991, 95-96
227
A felvilágosult ész elválaszthatatlan a nyilvánosság követelményétıl. „A felvilágosodáshoz semmi egyéb nem
kell, csak szabadság, annak is a legértékesebb fajtája: nevezetesen az ész minden kérdésben való nyilvános
használatának szabadsága […]” KANT 1974b, 82. A nyilvánosság ugyanis a jog feltétele. A közjog
transzcendentális formulája szerint „jogtalan mindaz a mások jogaira vonatkozó cselekvés, melynek vezérelve
nem tőri a nyilvánosságot.” KANT 1995, 51
228
„A tiszta ész kritikáját valóságos törvényszéknek tekinthetjük, mely a tiszta ész valamennyi vitájában
ítélkezhet. Mert a kritika […] arra hivatott, hogy meghatározza az észnek egyáltalán mint észnek a jogait, és az ész
legfıbb intézményei alapján ítéljen felılük. […] Ebben az állapotban minden viszályt peres úton kell elintéznünk
[…] a jogállapotban a vitát ítélet zárja le, és ez, lévén hogy az ellentétek gyökeréig hatol, okvetlenül örök békét
teremt.” KANT 2004b, 591-592. Ez egyszersmind a történelem célja: „Az emberi nem történetét nagyjában úgy
kell tekinteni, mint a természet rejtett tervének a véghezvitelét, hogy egy belsıleg és erre a célra külsıleg is
tökéletes államalkotmányt hozzon létre, mint az egyetlen állapotot, melyben az emberiségbe ojtott összes
képességeit tökéletesen kifejlesztheti.” „Ezek a természeti képességek, melyek végsı fokon az ész használatára
törekszenek, az emberben csak a fajban, nem pedig az individuumban fejlıdhetnek ki tökéletesen.” KANT 1926,
8. és 2. tétel
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magát a kritikának, amely meghatározza az ész jogait a többi képességet illetıen, aszerint, hogy
„minden ítéletét önnön alkalmazásának alapvetı szabályaiból meríti”. Ez alapján a természet
megismerése terén átadja a törvénykezést az értelemnek, mely által megszünteti saját ideáival
való visszaéléseit, azaz „természeti állapotát”, ahol jogtalan állításainak „kizárólag háború
útján szerezhet érvényt”.229 Ez azt jelenti, hogy nem támaszt jogtalan igényt a természet
megismerése feletti törvénykezésre, és ideáit nem konstitutív, hanem csak regulatív módon
használja az értelem tekintetében. Az önmagával való visszaélés ugyanis útját állja az ész tiszta
használatának és így autonómiára vonatkozó törekvésének. 230
A reflektáló ítélıerı biztosítja a képességek közötti harmonikus viszont és teleológiai
ítéletként a természetnek a szabadság irányába mutató célszerőségét.231 Ugyanis ez teszi
lehetıvé az ész gyakorlati használata során, hogy érvényesüljenek azok az ideák, melyeket
ugyan az értelem nem képes megadni a szemlélet alapján, ám mégis feltételei a tiszta ész azon
gyakorlati használatának, melynek tárgya a legfıbb jó, azaz erkölcs és boldogság egybeesése.
Ezek az ideák: Isten és a halhatatlanság.232
A gyakorlati ész e feltételek alapján az akarat maximáját általános törvényhozás
elveként határozza meg, azaz önmagának ad törvényt, mellyel egyúttal biztosítja a harmadik és
legalapvetıbb szükséges feltételt, az akarat szabadságát.233 Ezáltal az ész autonómmá válik, ám
nem érzéki természetként, ahol továbbra is a természet törvényeinek heteronómiájától függ,
hanem érzéken-túli természetként, amely egyedül önmagának ad törvényt.234
Önmagától hátralépı és önmagát szabályozó mozgásában így az ész megvalósítja
szabadságát, ám egy olyan értelmi világban, amely csak a végtelenben találkozhat a
természettel, hogy tárgyát, a legfıbb jót megvalósítsa. Az önmaga számára ily módon tudatossá
vált önmagától-elszakadás egy kettıs világban találja magát: egyrészt a természet korlátozó
világában, melytıl elszakad, másrészt az érzékin-túli megismerhetetlen világában, melyben
csak a szakadást képes tudatosítani, valamint a végtelenben való önmagával-egyesülés
reményét. A gyakorlati ész így végül csak a Sollen-ig jut el, amelynek Sein-jét, konkrét
megvalósulását végtelenül elhalasztja.235
229

„E kritika híján az ész mintegy természeti állapotban leledzik, s állításainak és igényeinek kizárólag háború
útján szerezhet igényt. A kritika viszont, mely minden ítéletét önnön alkalmazásának alapvetı szabályából meríti,
s melynek tekintélyét senki nem vonhatja kétségbe, a kritika megteremti számunkra a jogállapot nyugalmát.”
KANT 2004b, 591
230
„A tiszta ész ideái önmagukban sohasem lehetnek dialektikai természetőek, csalóka látszat csak akkor
származik belılük, ha visszaélnek velük.” I.m., 535
231
Kant kritikai filozófiája, 294
232
KANT 2004a, 8
233
I.m.
234
I.m., 55
235
Elıadások a filozófia történetérıl. Harmadik kötet, 419
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Ám minthogy a végtelen nem lehet az érzéki szemlélet tárgya, így az ész arra ítéli
magát, hogy ne legyen képes tárgyát megvalósítani, és csak absztrakciókat termeljen.236 Így
azután az ész saját feltétlen fogalmának sem képes realitást adni, ami pedig a transzcendentális
filozófia voltaképpeni tárgya.237 Az, amit az ész önmaga elé lépve önmagaként ismer meg, a
magánvalóvá tett magáért-való megismerés. Ezáltal viszont a megismerés addigi magánvaló
tárgya a most már magánvaló megismerésen túl feltételezhetı „X” megismerhetetlenségévé
változik.238
Az iménti ellentmondások összességükben arra vezethetık vissza, hogy a tiszta ész
kritikája a magáért-való megismerı-képességet magánvalóságában teszi tárggyá. A
megismerı-képességet tárggyá tenni ugyanis annyi, mint azt megismerni. Így a megismerés
sosem jut el céljához, mert épp önmaga mozgása a célja.239 Az önmagától elkülönülés és az
önmagára vonatkozás végtelen mozgása az önmagával azonossá válás kellésének rossz
végtelenévé válik. A megismerés magáért-való természetének félreismerése miatt jut Kant
Scholasticus sorsára, aki „úszni akar tanulni, mielıtt a vízbe merészkedik.”240
Végül is Fichténél jut el a megismerés saját recedens mozgásának megragadásához,
ahhoz, hogy „az abszolút forma épp az abszolút magáért-való-lét, az abszolút negativitás”.241 A
tudománytan a tudásról szóló tudomány, azaz az önmagát saját mozgásában tárggyá tevı tudat.
Kiindulópontja Descartes kiindulópontjához hasonlóan az énnek mint a gondolkodás
tevékenységének bizonyossága.242 Ám Descartes-tól eltérıen Fichte „nem vesz fel semmi
empirikust kívülrıl”.243 Ezzel az egész tudománytant az alapelvbıl próbálja levezetni, és ezáltal
zárt rendszerré tenni. Ennek az alapelvnek pedig a formális szubjektivitást, a reflektáló ént teszi
meg.
A reflexió megjelenítés, azaz a nem-énnek az én önmagától való hátralépése általi
tételezése. Az elméleti tudománytanban a megjelenítés, a nem-én határozza meg az ént. A
gyakorlati tudománytanban ellenben az énnek kell meghatároznia a nem-ént. Az én ez esetben
236

I.m., 406-408
I.m., 393. A kifejezhetetlenség konzekvenciáit a logika szempontjából Wittgenstein Tractatusa vonja le. A
Tractatus a logikát transzcendentális logikaként határozza meg, amely az elgondolhatóság és kimondhatóság
határait mutatja föl. „A logika nem tan, hanem a világ tükörképe. A logika transzcendentális.” (WITTGENSTEIN
2004, 6.13) A világ határaként meghatározott szubjektum konjunktív szintézise a világ logikai vázának kiterítése,
mely által a kép teljesen leírható, a tényre vonatkozó gondolat maradéktalanul kifejezhetı a kijelentésben. (i.m.,
5.632, 6.124, 6.341, 6.342)
238
I.m., 405-406
239
I.m., 394
240
A filozófiai tudományok enciklopédiája. Elsı rész. Logika, 10. §. Lásd még Elıadások a filozófia történetérıl.
Harmadik kötet, 394, 463
241
Elıadások a filozófia történetérıl. Harmadik kötet, 433
242
„Hegel Descates ’cogito’ elvében már a fichtei én kiindulópontját mint minden filozófia alapját látja.”
DÜSING 1983, 161
243
I.m., 435
237
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már nem megjelenítı, hanem abszolút kauzalitás, önmaga oka. Egy ilyen kauzalitás azonban
teljességgel megszüntetné a vele szembeállított nem-ént, ezért ez a kauzalitás csak a
végtelenben befejezett kauzalitásként, azaz törekvésként gondolható el. Mivel tehát a
megismerés recedens mozgásában az én a maga végtelen hátralépésében rögzítve marad,
amellyel szemben folyamatosan egy nem-én tételezıdik, ezért a tudománytan az énnek az
önmagához való visszatérését – Kanthoz hasonlóan – törekvésként a végtelenbe tolja ki. Ez
viszont azt jelenti, hogy a tudománytan nem képes létrehozni saját zártságát.244 Csak újabb és
újabb meghatározásokig jut el az én. Az ellentmondás feloldása csak követelmény, „hogy a
korlátot folyton-folyvást meg kell szüntetnem, a határon mindig túl kell mennem a
végtelenségig, a rossz végtelenségig, s mindig új határt találok.”245
A Tudománytan tehát az öntudatot immár a végtelen recedens mozgás elveként
tematizálja. Ugyanakkor ezt az elvet az én formális fogalmában dolgozza ki, mely által az elv
„eredettıl fogva szubjektív, ellentéttel terhelt.”246 Ahogy Nicolai Hartmann írja, Fichténél az én
„kizárólag magával foglalkozik, saját reflektálását reflektálja, a reflektáltat forgatja körbe, és
nem töri meg a kört, nem jut el egy tényleges tárgyig, ami magában maradó.”247 Az önmagától
elkülönülés és az önmagára vonatkozás kettıssége az én állításának és tagadásának körében
marad. Ami hiányzik, az az énnel szembeni objektum magánvalósága.
Ezt a hiányosságot a schellingi filozófia igyekszik megoldani. Schelling egyrészt
átveszi az öntudat magáért-való jellegét, másrészt igyekszik azt a magánvaló természettel
összhangba hozni. Míg tehát Fichte számára a filozófia két módja, az objektivitásból kiinduló
dogmatizmus és a szubjektivitásból kiinduló idealizmus egy döntési helyzet elé állít, addig
Schelling esetében a két lehetıség nem zárja ki egymást, inkább egy érem két oldalának
tekinthetık, melyek egy indifferenciában kell hogy egybeessenek. A transzcendentális
idealizmus rendszere ezt az indifferenciát, a természet és a szellem, a tudattalan és a tudatos
indifferencia-pontját keresi. Ebbıl következıen ez az azonosság fogalmi módon nem adható
meg, csak a közvetlen szemléletben érhetı el, amelynek ugyanakkor intellektuálisnak kell
lennie. Ám ahhoz, hogy az intellektuális szemléletet igazolni lehessen, annak egy
tapasztalatban kell objektiválódnia.248 Ez a tapasztalat a mővészet tapasztalata. A filozófia
megjelenési formája így a zsenialitás. A megjelenés oly módon történik, hogy a zsenialitás
tudatos és öntudatlan produktivitása végtelen ellenmondásba kerül, és ez a végtelen
244

I.m., 440
I.m., 444; a korlát, a határ, a kellés és a rossz végtelen összefüggéseirıl: A logika tudománya. Elsı rész, 105116
246
Elıadások a filozófia történetérıl. Harmadik kötet, 433
247
HARTMANN 1974, 309
248
Elıadások a filozófia történetérıl. Harmadik kötet, 465
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ellentmondás a mőalkotás egységében véges módon tárgyiasul. Eszerint az intellektuális
szemlélet objektivációja az esztétikai szemlélet.249 Ám mivelhogy ez a forma esetleges, ezáltal
a filozófia megszünteti annak lehetıségét, hogy általánossá váljon.250 Továbbá Schelling az
intellektuális szemléletet anélkül teszi meg azonossági pontnak, hogy ennek igazságát
bizonyítaná, mivel erre a szemlélet formája nem is képes.251 A bizonyítás csak a
gondolkodásban, a fogalomban történhet.
Ez Hegelnek a filozófiatörténeti elıadásokban adott bírálata. Ám létezik egy másik
kritika, mely közvetlenül mutatja az átmenetet A transzcendentális idealizmus rendszerébıl A
szellem fenomenológiájába. Ezt a kritikát azonban Reinhold jegyzi. A Recenzió a schellingi
transzcendentális idealizmus rendszerérıl címő írásában Reinhold a szubektum és az objektum
közvetlen azonosságának gondolatát problematizálja. Nézete szerint ha e megfelelést tudásként
akarjuk meghatározni, ennek feltétele egy reflexió arról, hogy igazán tudjuk-e azt, amirıl az
igaz tudás szól. Mármost az igaz tudás feltételezi elválasztottságát tárgyától, és egyszersmind
vonatkozását e tárgyra (Reinhold tudat-tétele alapján). Az elkülönbözıdésnek a közvetlen
tudást követı tapasztalatában adódik számomra az, hogy tudásom valamirıl való tudás, azaz
egy változásnak kitett, szubjektív tudás. A tudás megváltozása azonban a tárgy megváltozását
is eredményezi, ami e tárgyban objektív módon, azaz változhatatlanként jelenik meg. Ha a
tárgyból indulok ki, és magamat eleve e tárgyról való tudás állapotában határozom meg, akkor
amit igaznak találok, az nem a tudásom, hanem maga a tárgy. A tárgy objektivitásának
számomra való adódására csak az arra való emlékezéssel (Erinnerung) jutok el, hogy a tárgy
egy bennem végbement változásként adódott. Vagyis egy olyan szubjektum-objektum
viszonyhoz jutok, melyben az utóbbinak kell elsıbbséget adnom. Nem nehéz észrevenni ebben
a leírásban A szellem fenomenológiája bevezetésében megjelenı tudat-struktúrát, valamint az
ahhoz kapcsolódó fogalmakat (az elkülönbözıdés és vonatkoztatás egyidejőségét, a magában
való és a számunkra való különbségét, a magánvaló és a számunkra magánvaló különbségét,
valamint az Erinnerungot mint e különbségtételek alapját).252 Amit Hegel ehhez hozzátesz, az
az abszolút tudásnak a magába-szálló önmagára pillantása, melyben az általa szemlélt alakokat
fogalmi alakra hozza. A Reinhold által felvetett probléma hegeli meghatározása tehát az
öntudat végtelen magáért-való recedens mozgása. Eltérıen Fichtétıl ez a recedens mozgás
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SCHELLING 1983, 398-400
„A filozófia azonban természeténél fogva képes arra, hogy általános legyen; mert talaja a gondolkodás, s épp
ezáltal ember az ember.” Elıadások a filozófia történetérıl. Harmadik kötet, 462
251
I.m., 466. Schelling késıbbi filozófiájának a hegeli filozófiához való viszonyáról lásd A recedencia
episztemológiája címő szakaszt (1.1.2.2).
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Reinhold Recenziójáról, valamint annak a Fenomenológia bevezetésével való összehasonlításáról lásd
BONDELI 1995, 73-78. Ennek fényében különösképp figyelemreméltó, hogy filozófiatörténeti elıadásaiban
Hegel nem tér ki Reinholdra.
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egyben a szubjektummá váló szubsztancia mozgása is.253 E mozgás „nem a tárgy mozgása,
nem a gondolat független mozgása, hanem a tárggyal párhuzamosan mozgó gondolat.”254 Az
önmagában elmerülı, az ideát megismerı anamnészisz platóni mozgása kiegészül az én
végtelen negativitásának fichtei mozgásával. Ez a magánvaló-létét külsıvé- és belsıvé-tevı
magáért-való-lét, az önmagától önmaga elé visszalépı megismerés öntudata. A magán- és
magáért-való recedencia.
A megismerés így Hegel filozófiájában kapta meg mozgástanának kifejtett alakját, ahol
is mint önmagától távolodó mozgás mutatkozott meg. Ezzel, mintegy újabb Aufhebung által, a
megismerés színre lépett fogalma maga is megismerés tárgyává, a Hegel utáni filozófia kritikai
tárgyává válhatott. Valóban, elıször, mint Kierkegaard és Marx esetében, a hegeli megismerésfogalom egy újabb hátralépést követıen egy újfajta megismerésmód tárgyaként kérdıjelezıdött
meg. Ezzel szemben Nietzsche a megismerés mindenkori mechanizmusa ellen intéz támadást, a
megismerés történeti fogalmát akarja felszámolni.
A következıkben tehát a Hegel utáni filozófiai elméleteknek a megismerés hegeli
fogalmához való viszonya kerül elıtérbe, vagyis az, hogy az általuk meghatározott mozgások
milyen viszonyban állnak a recedencia mozgásával.

1.1.3.3 A recedencia magán- és magáért-való fogalmának kritikája

Kierkegaard a megismerés recedens mozgásában a hangsúlyt az abszolút szabadság
megbékélésérıl az abszolút szabadság felett érzett szorongásra helyezi át, és ezáltal
egyszersmind a szellem abszolút szükségszerőségérıl a szellem abszolút lehetıségére.
Kierkegaard meghatározásában a szellem az a viszony, ami önmagához viszonyul, a
megismerés végtelen recedens mozgása, egy önmagától megszabadulni akaró önmagán-kívüllét.255 Ennek a mozgásnak a tudása a szorongásban nyilvánul meg.256 A kétségbeesés az, hogy
a szellem nem tud önmagán-kívül-lététıl megszabadulni, hogy miközben állandó mozgásában

253

„[…] minden azon múlik, hogy az igazat ne csak mint szubsztanciát, hanem éppannyira mint szubjektumot is
felfogjuk és kifejezzük. […] Az eleven szubsztancia továbbá az a lét, amely valójában szubjektum, vagy ami
ugyanaz, amely valójában csak annyiban valóságos, amennyiben önmaga tételezésének mozgása, vagyis mássá
válásának önmagával való közvetítése.” A szellem fenomenológiája, 17. A fordítást módosítottam – C. Gy.
254
HARTMANN 1974, 383-4. „A szubjektum tapasztalja, ahogy az objektumok alakulásában ı maga alakul, ez a
magáról való tudás. Ez a tapasztalat általános elmélete.” I.m., 310
255
KIERKEGAARD 1993a, 19-20
256
„A szorongásban a tudás teljes valósága mint a tudatlanság borzalmas semmije tükrözıdik vissza.”,
KIERKEGAARD 1993b, 54
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nem tud önmagává válni, ugyanezen okból képtelen arra is, hogy semmivé váljon.257 A
kétségbeesés tehát a recedens mozgástól való megszabadulás vágya és ugyanakkor ennek
lehetetlenségének a tudata. A kétségbeesés az, hogy a recedens mozgás szorongató tudása
abszolút tudás.
Ám a recedens mozgás transzcendálható annak teremtı alapja felé, mely által a
megismerésnek az elmúltra való emlékezete az eljövı teremtésének ismétlésévé válik.258
Ezáltal a választás által, az „elıre emlékezés” által, amelyet csak a hit mozdulata tesz lehetıvé,
az egyén egy olyan abszolút viszonyba kerül az örökkévalóval, amely kívül van a megismerés
recedens mozgásán, és épp ezért az elkülönülés és a vonatkozás kettısségeként már nem
fejezhetı ki a megismerés számára, nem hozható a magánvaló-lét formájára.259 A hit lovagja
egy olyan paradox viszonyban van, amely az abszurd erejénél fogva jön létre.260 A megismerés
recedens mozgása tehát lefedi a teljes kifejezhetı etikai-történeti világot, ám e megismerhetı és
elmúlt (megismerhetı, mert elmúlt) világ mögött ott rejlik az eljövı teremtés ismétlése.
Recedencia és transzcendencia viszonya tehát mintha az egzisztencia és az alaptalan alap, az
Abgrund viszonyát mutatná, ám épp a hit ismétlése a biztosítéka annak, hogy az alap nem
mutatkozik eleve megszőntként az egzisztenciában, hanem valóban transzcendencia marad.
Ezzel az ugrással a hit átlépi a megismerhetıséget, és paradoxonná válik.
A marxi filozófia egyrészt megırzi a szellem recedens mozgástanát, másrészt azonban
meg is szünteti azt. Marx A szellem fenomenológiájának jelentıségét abban jelöli meg, hogy

257

A kétségbeesés abból a viszonyból származik, „amelyben a szellem önmagához viszonyul, azáltal, hogy Isten,
aki az emberbıl viszonyt formált, elengedi ıt, és a viszony önmagához viszonyul, és ettıl a viszonytól nem tud
megszabadulni, nem tud semmivé válni.”, KIERKEGAARD 1993a, 22
258
Kierkegaard szerint a görögök számára a „minden megismerés emlékezés” azt jelentette: „az egész létezés,
mely itt van, jelen volt”. Ezzel szemben az, hogy „az élet ismétlés” azt jelenti: „a létezés, mely itt volt, létezni
kezd”. Kierkegaard tehát a görög filozófiában megjelenı recedenciával szemben egy ellentétes irányú mozgást ír
le: „A görögök épp az ellenkezı irányban haladnak; az újabb filozófia pedig egyáltalában nem végez mozgást,
csak megszüntetve-megırizve cirkuszol, s ha végez is mozgást, azt mindig az immanenciában teszi; ezzel
szemben az ismétlés transzcendencia volt és az is”. Kierkegaard tehát az ismétlésen, vagy „elıre emlékezésen”
alapuló transzcendencia-fogalmat a görögök emlékezésen alapuló recedencia-fogalmával állítja szembe, mint elıre
irányuló mozgást a hátrálóval szemben. Hegel – aki az emlékezés hagyományához tartozik – a görög filozófiában
meglévı recedens mozgást immanenssé tette és ezzel mozgása látszatmozgássá vált. (KIERKEGAARD 1993c, 28,
68) Vagyis míg Hegellel bezárólag az eddigi filozófia az elmúltat közvetítette, az ezutáni filozófiának az eljövı
közvetlenségének kategóriáján kell alapulnia. „A filozófia a múlthoz fordul, az egész átélt világtörténelemhez, és
azt mutatja be, hogyan egyesülnek a diszkurzív momentumok magasabb egységben, vagyis a filozófia mindig csak
közvetít. Viszont úgy látszik, egyáltalán nem ad feleletet arra, amit én kérdezek; mert én a jövıre kérdezek.”
(KIERKEGAARD 1994, 479. A fordítást módosítottam – C. Gy.)
259
Szemben az etika közvetített világával (KIERKEGAARD 1986, 120-1). Másrészt a hit közvetlensége nem az
esztétika közvetlensége, mely az etikai tudat recedens mozgásával meghaladható. A hit stádiuma feloldhatatlan, itt
a mozgás örvényszerővé válik.
260
KIERKEGAARD 1986, 144
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Hegel az ember önlétrehozását folyamatként fogja fel, a tárgyiasulást tárgytalanításként, külsıvéidegenné válásként és e külsıvé-idegenné válás megszüntetéseként; hogy tehát a munka lényegét
felfogja és a tárgyi embert, az igazi, mert valóságos embert saját munkája eredményeként
fogalmilag megragadja.261

Vagyis az ember önteremtı munkája, ami az ember maga, valóban egy végtelen recedens
mozgás. Ám az ember, mint ennek a mozgásnak az eredménye és folyamata, nem egy elvont
önmagát tudó tudat, hanem a természettel aktív viszonyban, nexusban álló lény.262 Hegel hibája
az, hogy

a munkának csak pozitív oldalát látja, a negatívat nem. A munka az ember magáért-levése a
külsıvé-idegenné váláson belül, vagyis külsıvé-idegenné vált emberként. Az a munka, amelyet
Hegel egyedül ismer és elismer, az elvont szellemi munka. Ami tehát egyáltalában a filozófia
lényegét alkotja, a magát tudó ember külsıvé-idegenné válása, vagyis a magát gondoló,
külsıvé-idegenné vált tudomány.263

Az ember lényege társadalmi-gyakorlati élete, mely a természet által meghatározott
szükségletre irányuló, ám egyszersmind a természetet alakító társadalmi produktív erı. Az
elidegenedett szellem ettıl a lényegi külsıvé-válástól, a társadalmi gyakorlattól visszahúzódott,
elvont magán- és magáért-való öntudatként jelenik meg, gyakorlata pedig elvont magán-, és
más-számára-való-létként adódik. Ám az ember csak ettıl az ellentmondástól visszalépve, azt
szintézisben látva, azaz társadalmi-gyakorlati létét a maga egységében tudatosítva találhat
önmagára. A recedencia dialektikus mozgása tehát megmarad, ám ezt a mozgást már nem a
tiszta megismerés mozgástana határozza meg, hanem az önmagát társadalmi produktív erıként
megismerı tudat mozgástana. Míg a megismerés önmaga magán- és magáért-való-létében
találja meg megbékélését, addig a produktivitás a másért-való-létben, a társadalmi gyakorlat
folyamatos külsıvé-válásának aktivitásában lel önmagára. A mozgás tehát mindkét esetben egy
önmagától visszalépı mozgás, csak éppen a momentumok lettek „fejükrıl a talpukra állítva”:
míg Hegelnél a tudat célja önmaga magán- és magáért-való-léte, melyben a másért-való-lét az
önmagától való elidegenedést jelenti, addig Marxnál az ember célja a másért-való-lét, melynek
csak elidegenedett formája talál kielégülést magán- és magáért-való-létében.

261

MARX 1977, 193-194
„Az öntudat az emberi természet egy minısége, nem pedig az emberi természet az öntudatnak egy minısége.”
I.m., 196
263
I.m., 194. A külsıvé-válás marxi kritikájáról lásd még LUKÁCS 1976, 547-567
262
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Szemben a hegeli logika elsı fogalmával, a közvetlen léttel, a tıke logikája a használati
érték fogalmával kezdıdik. A használati értékben az fejezıdik ki, hogy a természet az, amit az
ember használ, és az ember az, aki a természetet használja. A használat lehet közvetlen, illetve
közvetített. Az ember és a természet közötti közvetítı az értékképzı munka: „használati
értékek képzıjeként, hasznos munkaként a munka az embernek minden társadalmi formától
független létezési feltétele, örök természeti szükségszerőség, amely az ember és a természet
közötti anyagcserét, tehát az emberi életet közvetíti.” Így a használati értéknek két forrása van:
a természet, és a természeten végzett munka.

[A]z árutestek két elemnek: a természetes anyagnak és a munkának az egyesülései. […] Az
ember a termelés közben csak úgy járhat el, mint maga a természet, vagyis csak az anyagok
formáit változtathatja. Sıt mi több, magában a formálásnak e munkájában is folytonosan
természeti erık támogatják. A munka tehát nem az egyetlen forrása az általa termelt használati
értékeknek, az anyagi gazdagságnak. A munka az atyja […], a föld pedig az anyja.264

Az ember lényege szerint természetért-való-lét. Természetért-való-léte pedig maga az
értékképzıdés, melybıl csak absztrahálni lehet a természet és az ember magánvaló fogalmát.
Mindkettı valósága a használati értékben van. A használati érték az ember és a természet
tárgyiasított konjunkciója, a másért-valóság magánvaló léte.
A német ideológia alapján a másért-való produktivitás fenomenológiája a történelemben
a következı alakokon megy keresztül: a másért-valóság magánvaló közvetlensége az osztály
elıtti

társadalomban,

a

másért-valóság

más-számára-való

elidegenedett

léte

az

osztálytársadalomban, illetve a másért-valóság magáért-való öntudata a kommunista
társadalomban. A másért-való produktivitás tehát

1. elıször mint az osztályelıtti társadalom közvetlen másért-való produktivitása jelenik
meg, mely azonban a munkamegosztás és a tulajdonviszonyok kialakulása során
szellemként visszalép és elidegenedik a társadalmi gyakorlattól.
2. Második alakjában így egyrészt úgy jelenik meg, mint elvont magán- és magáért-való
egyén más egyénekkel és a közösséggel szemben, másrészt mint elvont magán- és
magáért-való tudat az elidegenedett más-számára-való gyakorlati létével szemben. Ez
utóbbi magánvalóságában az ıt uraló, tıle független társadalmi és természeti hatalom
részeként mutatkozik. Ám mivel ezt a hatalmat épp a társadalmi gyakorlat mőködteti,
264

MARX, 1967, 48-49

75

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
az ennek közvetlenségétıl való hátralépés, azaz ennek tudatosítása és elsajátítása vezet
el
3. a harmadik alakhoz, a kommunista társadalom ezúttal már öntudatos másért-való,
avagy közösségért-való produktivitásához.265

A másért-való produktivitás az emberi munka és a természet értékteremtı viszonya. Ember és
természet konjunkciója mindazonáltal egy hierarchikus viszony: az ember munkája révén
értéket ad a természetnek, a természet tehát annyiban tekinthetı a megtermelt (közvetített)
használati érték elemének, amennyiben megmunkált, uralt természet. A használati érték
parancsoló atyja a munka, míg az engedelmeskedı anya a föld. Az öntudatos másért-való
produktivitás célja így végsı soron a természetet teljességében uraló, emberi természetté
alakító, azaz önmagához magán- és magáért-valóságában visszatérı ember: az emberi ész által
uralt emberi természet.
Ez az utolsó momentum már nem az elmúlt, hanem az eljövı idı momentuma, nem
történelem, hanem eszkatológia. A harmadik momentum átlép a megismerés mozgásán, és –
Angelus Novusként – egy eljövı transzcendencia felıl tekint vissza elızı két momentumára. A
történelem mozgásába Marx visszacsempészi a zsidó-keresztény hagyománynak azt a messiási
ígéretét, amitıl Hegel megszabadult, mikor a történelmet egyetemessé tette. A messiás ezúttal
nem a magánvaló Isten természetfeletti uralmát, hanem a magáért-való Ember önmaga
természete felett gyakorolt uralmát hozza el.
A másért-való produktivitás történetiségének megismerése így maga is egy másért-való,
az eljövı társadalmat megteremtı mozgás szemszögét veszi fel. Így viszont egy feloldhatatlan
ellentét alakul ki a két mozgás között: egyrészt az elmúlt idıre vonatkozó megismerés
szükségszerősége nem terjeszthetı ki az eljövı idı megteremtésére, másrészt az eljövı idı
megteremtésének lehetısége nem adhat perspektívát az elmúlt idı megismerésére.266
265

MARX; ENGELS 1974, 36-46. Lukács a Történelem és osztálytudat címő mővében a produktivitás
eldologiasodó (elidegenedı – Lukács itt nem tesz különbséget) tudati alakjainak fenomenológiáját vázolja fel.
Ennek meghaladásaként „a társadalom lényegébe való belátás” tudata az, amit Lukács mint osztálytudatot, avagy a
„tényleges cselekvés” szubjektumát határoz meg, amikor is az immár nem atomizált, hanem társadalmi
szubjektum, a társadalom szubjektuma a társadalomnak egyszerre teremtıje és produktuma, szubjektuma és
objektuma. Az emancipáció lehetısége tehát a produktív osztály, a proletariátus mint osztály öntudatra
ébredésében rejlik. „[M]inden társadalom hatalma lényegében szellemi hatalom, amely alól csak a megismerés
szabadít fel bennünket. Nem a pusztán elvont, a fejekben maradó megismerés azonban […], hanem a hússá és
vérré vált megismerés, Marx szavai szerint a ’gyakorlati-kritikai tevékenység’.” LUKÁCS 1971, 304-332, 362
266
Ezt az ellentétet igyekszik Marx feloldani A polgárháború Franciaországban címő írásában, ahol is a
kommunizmus még meg nem valósult, eljövendı társadalmát egy elmúlt – tehát megvalósult, de egyben
befejezıdött – történelmi minta, a Kommün alapján vázolja fel. A Kommün „lényegében a munkásosztály
kormánya volt, annak a harcnak a terméke, amelyet a termelı osztály az elsajátító osztály ellen vívott, az a végre
felfedezett politikai forma, amelyben a munka gazdasági felszabadítása lehetıvé vált.” MARX 1981, 77
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Az eddigi metafizikai elméletek mind a megismerés recedens mozgásán belül maradva
fejtették ki azzal szembeni kritikájukat. Kierkegaardnál a mozgás ugyan egy ponton, a hit
viszonyában felfüggesztésre került, de az esztétika és az etika világában nem vesztette el
érvényét. Marx esetében a mozgás változása a megismerés tárgyának változásából fakad, így
nem érinti a megismerés alapvetı mozgástanát. Ebbıl fakad azután az elsı esetben a
transzcendencia kifejezhetetlenségének, a második esetben a recedencia és transzcendencia
feloldhatatlan ellentétének problémája, illetve az elıbbinél a feltétlen magánvaló ideáljához
(Istenhez), az utóbbinál a feltétlen magáért-való paralogizmusához (az Emberhez) való
visszatérés. Ám Nietzsche magát ezt a mozgástant támadja egy új mozgástan, az akarat
mozgástanának szemszögébıl. Ezzel pedig egyszerre jut el Isten és az Ember fogalmának
együttes megkérdıjelezéséhez.267
Nietzsche az a gondolkodó, aki elsıként intéz alapvetı támadást általában a megismerés
mozgástana ellen, méghozzá a teremtı akarat mozgástanának szemszögébıl. Nietzsche a
megismerés „feltalálását” mint „a világtörténelem legelbizakodottabb és leghazugabb
pillanatát” nevezi meg.268 A megismerés alapja a hatalom akarásának szubjektum nélküli aktív
ereje. Ám a ressentiment kitermeli magából a visszahúzódó megismerı szubjektumot, amely
egy állandó elidegenedı mozgást végez tárgyától, melyre ezért reagálnia kell. Vagyis az erı
reaktív erıvé válik.269 Akarása így már nem a hatalomnak, hanem az igazságnak az akarásaként

267

A megismerést tagadó akarat már Schopenhauernél megjelenik, ám kizárólag a megismerés perspektívájából,
ami azt eredményezi, hogy az akaratnak önmagát kell tagadnia. Az akarat megismeri önmagát, hogy
megszüntethesse önmagát. Az akarat vágya az akaratnélküli megismerés, ami a semmi. A világ az akarat
folyamatos akarása, mely nem teremt semmit, nincs célja, teremtett nélküli teremtés, tiszta folyamat. A
megismerés az, amikor ez az akarat szembefordul magával, létként tételezi magát, ám az akarat létként csak
képzet. Az akarat eltávolodik saját mivoltától azért, hogy megismerje azt, ám épp azáltal távolodik el magától,
hogy megismeri azt, ami nem lét, hanem akarat. Az aktus passzívvá teszi magát, az alap nélküli egzisztencia
alappá teszi magát. De a passzívvá tett akarat nem a valódi akarat, az csak képzet, melyet épp ezért nem tud
közvetlenül megszüntetni, hisz ı maga okozza. Ahhoz, hogy megszüntesse önmagát, vissza kell lépnie a
megismerés elé, a passzívvá tétel elé, és önmaga aktivitását kell tagadnia, azt az aktivitást, mely a megismerésben
szerez tudomást önmagáról. Így a megismerés hírt ad az akaratnak önmaga céltalanságáról és örök kudarcáról, és
ezzel mégis önmaga megszüntetésének célját adja: az akaratnak immár célja van. Ezt a megismerés tagadásával
érheti el, és a tagadás által jelt adó akarat újabb negálásával. Vagyis az akaratnak egy kettıs tagadást kell
végrehajtania: a megismerés és az akarat tagadását. De vajon ezt a célt nem a megismerés illúziója adja az
akaratnak? Vajon az akarat nem mint létezı tőnik céltalannak és szenvedésnek a kauzalitás világában? Vajon
rejtett módon nem mégis a megismerés mozgatja a szálakat, fordítja önmaga ellen az akaratot? Ezek szerint az
akarat veszte az, hogy megismeri önmagát, nem pedig, mint majd Nietzschénél, akarja saját akaratát. Épp ez a
szenvedés értelmetlensége elıl a semmibe menekülı filozófia árulja el a legvilágosabban Nietzsche számára az
aszketikus ideálra ácsingózó akaratnak a megismerés álcája mögé rejtızı mozgatórugóját: „inkább akarja az
ember a Semmit akarni, minthogy semmit se akarjon…” NIETZSCHE 1998, 85
268
NIETZSCHE 1992, 3
269
„A morál területén végbemenı rabszolgafelkelés azzal kezdıdik, hogy maga a ressentiment alkotóvá válik és
értékeket szül […] a rabszolga-morál létrejöttének legelıbb mindig egy vele szembenálló külvilágra van szüksége,
aztán pedig, élettanilag szólva, külsı ingereke, hogy egyáltalán mőködjék; - mőködése alapvetıen véve reakció.”
NIETZSCHE 1998, I. 10
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jelenik meg.270 Foucault e mozgást a következıképp fejezi ki: „Minden olyan ösztöntörekvés,
amely jelen van a megismerés gyökerénél és létrehozza azt, osztozik abban, hogy távolságot
teremt a tárggyal, hogy el akarja magát a tárgytól és a tárgyat önmagától távolítani, s végül is
szét akarja rombolni. A megismerés radikális rosszindulata ez.”271 Rosszindulat, amely a rajta
uralkodó erıket akarja önmaguk ellen fordítani, reaktívvá tenni.
Ezzel szemben a hatalom akarása „tulajdon akaratát akarja”.272 Ez az akarat az embert
mint tisztán másért-valót határozza meg.273 Az ember nem rendelkezik magában való léttel,
csak átmenet.274 Átmenet valamihez, ami túl van rajta, átmenet saját tiszta mássá-levéséhez,
tulajdon akarat-jellegéhez. A nietzschei mozgástan így a következı momentumokat mutatja:

1. Elsı momentuma az aktív erı, a teremtı akarat magánvaló léte. Ám ezt a
megszelídíthetetlen erıt a „legszellemibb bosszú” önmagára, önmaga ellen irányítja.
Ezáltal egy látszat-magánvalóságot hoz létre, amely valójában a magánvaló teremtı
akaratot folyamatosan támadó, önmaga felé kanyarodó, ezáltal mintegy kört alkotó erı.
Így képzıdik a második momentum,
2. a reaktív erı magán- és maga-ellen-való-léte, a „teve” nihilizmusa, mely megreked
saját körmozgásában, és e mozgást a recedencia magán- és magáért-való-létének tudja.
Ebbıl a mozgásból a minden értéket átértékelı (azaz a magáért-való-létét maga-ellenvaló-létként leleplezı) „oroszlán” akarata tör ki, eljutva így a harmadik momentumhoz,
3. az emberfeletti ember, a „gyermek” önmagát-legyızı magán- és magáért-való teremtı
akaratához.

A maga-ellen-való-lét leleplezése nem igazságának megismerése, hanem egy új perspektíva
nyitása, egy olyan perspektíváé, mely épp a perspektívák pluralitását akarja. Ez az akarat immár
nem önmagától önmagáért visszalépı, hanem önmagát önmagáért meghaladó akarat. Az
akarat mozgástana a recedencia mozgását a megismerés hamis képzeteként mutatja be,
270

„[…] nem hiszem, hogy a „megismerés ösztöne” a filozófia atyja, hanem hogy valamely másik ösztön volt az,
amelyik, mint mindig és mindenütt, a megismerést (és félreismerést!) mint valami eszközt használta”,
NIETZSCHE 1995, 13-14
271
FOUCAULT 1998a, 17-18
272
„Ártatlanság a gyermek és felejtés, újrakezdés, játék, magából kigördülı kerék, elsı mozgás, szent igentmondás. Valóban, én véreim, a teremtés játékára kell a szent igent-mondás: íme tulajdon akaratát akarja a szellem,
tulajdon világát nyeri magának a világát vesztett.”, NIETZSCHE 1908, 28
273
„Élni – hát nem annyit jelent, hogy másnak-lenni-akarni, mint ez a természet? Hát nem értékelés, elınybenrészesítés, méltánytalanság, határoltság, nem a különbség akarása-e az élet?”, NIETZSCHE 1995, 15
274
„Az ember kötél, a mely állat és emberfölötti ember közé feszíttetett, - kötél mélységes mélység fölött.
Veszedelmes általmenés, veszedelmes útonlétel, veszedelmes visszapillantás, veszedelmes borzongás és megmegállás. A mi nagy az emberben, az az, hogy ı csak híd és nem cél: a mit szeretni lehet az emberen, az az, hogy
ı általmenés és lemenés.”, NIETZSCHE 1908, 13
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önmagát pedig teremtésként tárja föl. A különbség egy új, az eddigi szintéziseket megalapozó
szintézis fölfedezésében rejlik. A megismerés dialektikus mozgását szavatoló diszjunktív és
konjunktív szintézis a teremtés mozgásában egy harmadik szintézis, a konnektív szintézis
mőködése által válik csak lehetıvé. Ám az önmagát meghaladó teremtés fogalmának elemzése
már a következı fejezet témája lesz.

***

A megismerés a tárgy vonatkoztatása, konjunkciója az önmagáról tudó tudatban, és
egyszersmind a tárgy elkülönbözıdése, diszjunkciója más tárgyakkal és a tudattal szemben. A
megismerés hegeli fogalma a két, egymásnak ellentmondó mozgás szintetizálása. Ennek
eredménye egy önmagára-vonatkoztató-önmagától-elkülönbözıdı mozgás, vagyis egy olyan
mozgás, mely önmagát mint saját megszüntetett alakját hagyja hátra és ırzi meg (Aufhebung).
Ez az önmagát hátrahagyó mozgás nevezhetı recedens mozgásnak. Az immanens megismerés
saját recedens mozgásának eredményét, azaz önnön megszüntetett és megırzött alakjait ismeri
meg, méghozzá oly módon, hogy magába szállva (Er-Innerung) a vonatkoztatóelkülönbözıdés, a hátrahagyás mozgásának momentumaira hozza vissza azokat. Vagyis a
megismerés hegeli mozgástana azért tekinthetı immanensnek, mert a recedencia önmagáthátrahagyó-mozgása egyszersmind önmagát-magában-foglaló-mozgás is, valamint ennek a
magában foglalt mozgásnak a megismerése. Az immanens megismerés önmagának mint
megismerésnek a megismerése.
Az immanens megismerés fogalmának tartalma tehát egy hátráló-visszapillantó
recedens mozgás formájában nyilvánult meg. A logika tudománya, mely ennek a filozófiai
rendszernek az alapjait fejti ki, a recedencia fogalmának ontológiai, episztemológiai és logikai
meghatározását mutatta fel. Ám mivel Hegel filozófiája elválaszthatatlan a filozófia lineáris
történelmi fejlıdésétıl, ez egyben egy (Hegel által artikulált) történeti rálátást is biztosított a
megismerés fogalmára. E vonal továbbhúzása eredményezte azt a történelmi ívet, mely
Szókratésztıl Nietzschéig vezetett, és amelynek tetıpontját a hegeli filozófia képviselte. Ám
amennyiben az ív végén a megismerés fogalma mint tartalom megkérdıjelezıdött, ez maga
után vonja formájának, a lineáris történelmi fejlıdés ívének a megkérdıjelezıdését is. Így ezt
az ívet önmagában, mint a megismerés fogalmának tartalmához tartozó ívet kell tekinteni, nem
pedig mint valamiféle egyetemes történelem részét. Ennyiben tehát a jelen tanulmány igazodik
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Hegelnek a fogalom és a történelem kapcsolatáról alkotott felfogásához: a fogalom története
nem a fogalom tartalmán kívül, hanem azon belül játszódik le.
A megismerés fogalmának története során itt-ott felbukkant a teremtés, mint a recedens
mozgással ellentétes és azzal konfliktusba kerülı mozgás, mígnem Hegel a megismerés
fogalmát abszolúttá tette, kiiktatva a teremtést. Ám Hegel kritikusai épp ezt hiányolják
rendszerébıl, és ezt a fogalmat igyekeznek restaurálni – kezdetben a megismerés recedens
mozgásán belül maradva, majd – Nietzschével – e mozgással szemben. Nietzsche problémája
így a következıképpen is összefoglalható: vajon elgondolható-e egy olyan teremtés, mely
nélkülöz minden recedenciát, mely tehát épp a hegeli rendszer ellenpólusát képezi? Deleuze
filozófiája ennek a mozgásnak adja egy egyszerre általános és konkrét kifejtését – ismereteim
szerint a legáltalánosabbat és legkonkrétabbat. Ezért a második fejezetben a kérdésre Deleuze
fogalmainak elemzése alapján próbálok választ adni.
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1.2 Deleuze és az immanens teremtés fogalma
Deleuze filozófiai mővei (a Différance et répétition, a Logique de sans, a Guattarival közösen
írt L’Anti-oedipe, Mille plateaux és Qu’est-ce la philosophie?) különbözı kísérletek, vagy
inkább kísérletezések a teremtés fogalmának meghatározására. Az alábbiakban azt elemzem,
hogy hogyan kerül kifejezésre a teremtésnek, az új létrejövésének, létté alakulásának
problémája Deleuze filozófiájában. Az alapkérdés az, hogy mi a feltétele, mi az elégséges
alapja az újdonságnak, hogyan jön létre az, ami még nem volt, ami más. Az új létrejövése nem
a már potenciálisan meglévı megvalósulása, vagy adott elemek új kombinációja; a valóban
újról Deleuze számára csak úgy lehet számot adni, mint a káoszból kiemelkedı koszmoszról,
vagyis a meghatározatlan alapból kiemelkedı új meghatározásként vagy létezésként. Azonban
a meghatározatlan alap nem lehet puszta differenciálatlan semmi, ami nem magyarázná az új
létrejövését,

sem

nem

válhat

le

transzcendens

meghatározásként

a

kiemelkedı

meghatározásról, ez ugyanis eleve magába foglalná minden meghatározás lehetıségét, és
lehetetlenné tenné a valóban új létrejövését. Az új meghatározása magába kell hogy foglalja a
meghatározatlan

alapot

mint

teremtésének

elégséges

alapját.

Voltaképpen

ennek

elgondolásában áll az immanens teremtés problémája. A probléma tehát a teremtés immanens
fogalmának kidolgozása. Az immanens teremtés olyan új létezést eredményezı folyamat,
amely magába foglalja teremtésének elégséges alapját. A teremtés immanenciájának
problémája tehát a teremtés elégséges alapjának, a teremtésfolyamatnak és a teremtett
létezésnek egy immanencia-fogalomban történı elgondolása.
Az elsı alfejezet a teremtés fogalmának immanens meghatározására fókuszál, ahogy az
Deleuze filozófiájában a kifejezés és az esemény logikájában, majd végül a különbség
ismétlésének problémájában megtestesül. Amint Deleuze elıször különbözı filozófusok
(Spinoza, Leibniz, Hume, Bergson, Nietzsche stb.) tematizálásán keresztül vázolta fel
filozófiájának kontúrjait, úgy a jelen tanulmány is e „filozófiatörténeti” elemzéseken keresztül
kíván bevezetést nyújtani a deleuze-i konstrukciós folyamatba.
Ezután a második alfejezet azt vizsgálja, hogy hogyan bontja ki Deleuze az ekképpen
felépített sajátos immanencia-koncepciója alapján a teremtés fogalmát a tér, az idı és a tudat
dimenziójában. A három dimenzió egyúttal a teremtés fogalmának három alapvetı
problémájára világít rá: a különbségnek, az ismétlésnek, és végül magának a problémának a
problémájára.
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Az immanencia ugyanakkor folyamatosan transzcendens látszatokat, transzcendentális
illúziókat hoz létre, a teremtés immanens folyamatától leváló elégséges alap látszatát, amely
elfedi a problémát, az immanens teremtést. Így végül a harmadik alfejezet a filozófia területén
képzıdı transzcendentális illúzió három formájával foglalkozik.
Ahogyan az elızı fejezetben az elemzés Hegelhez igazodva a hegeli immanens
megismerés „magánvaló” és „számunkra-való” létének kettısségében artikulálódott, most a
filozófia deleuze-i immanencia-síkján igyekszik elhelyezkedni és annak fogalmakat konstruáló
folyamatát alakulásában bemutatni. Ezért van szükség arra, hogy a deleuze-i fogalmakat
létrejövésükben szemléljük, ahogyan a „filozófiatörténeti” és egyéb monografikus munkák
alapján összekapcsolt különbözı fogalmak egymással konzisztencia-síkot alkotva hozzák létre
a sajátosan deleuze-i immanencia-fogalmat. Míg a recedencia fogalmának esetében elıször
annak általános meghatározását adtuk meg, és ezt követte a mozgás logikájának bemutatása,
addig Deleuze esetében elsıként az immanens teremtés mozgásának általános logikai vázát kell
feltérképeznünk,

hogy ennek

alapján

azután

megadhassuk

az

immanens

teremtés

tulajdonképpeni fogalmát.

1.2.1 Az excedencia logikája
Az immanens teremtés, vagyis az újat létrehozó, mássá-váló, elkülönbözıdı immanens
mozgás, minthogy magába foglalja a teremtés elégséges alapját, nem transzcendencia. A
transzcendencia éppen ennek az immanens folyamatnak a megszakítása, az ezen az immanens
folyamaton való túllépés, azáltal, hogy feltételei egy feltétlen fogalom alá rendelıdnek. A
transzcendencia során a teremtés elégséges alapja elszakad a teremtésfolyamattól, és azt önnön
attribútumaként rendeli maga alá (ekképpen adódik pl. a transzcendens teremtı mint az
önmagának elégséges ens realissimum, és a teremtett létezés mint az ens realissimum
korlátozása; vagy az önmaga létében bizonyos szubjektum és az objektív valóság, amely a
szubjektum a priori szintézisének van alárendelve). A transzcendenciától való éles
megkülönböztetés kedvéért nevezzük az új többletének, excesszusának elvét magába foglaló,
immanens teremtı mozgást excedenciának.
A probléma tehát az excedencia fogalmának a meghatározása, és a transzcendencia
veszélyének elkerülése. Ehhez elıször is az excedens mozgás logikáját kell felvázolni. Ennek a
logikának ahhoz, hogy a teremtést immanens mozgásként juttassa érvényre, a teremtés
mindhárom elemét, a teremtés elégséges alapját, a teremtésfolyamatot és a teremtett létezést is
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magába kell foglalnia anélkül, hogy a teremtés elégséges alapja a teremtés transzcendens
fogalmává válna. Az immanencia meghatározásához tehát egy olyan fogalomra van szükség,
melynek logikája mindhárom elemet képes immanens módon tartalmazni. Ezt Deleuze a
spinozai kifejezés-fogalomban találja meg.

1.2.1.1 A kifejezés logikája
Deleuze Spinoza Etikáját a kifejezés sajátos fogalmára alapozza. Deleuze meglátása szerint a
fogalom három elembıl áll: abból, ami kifejez, a kifejezésbıl, és abból, ami kifejezıdik. Ami
kifejez, az a szubsztancia, melynek lényege azonos létezésével. „A kifejezett nem létezik a
kifejezésen kívül, hanem annak lényegeként kerül kifejezésre.”275 A kifejezés a szubsztancia
lényegét kifejezı attribútum. Az attribútum tehát az, ami összeköti a szubsztanciát és a
lényeget. Ami kifejezıdik, az a szubsztancia lényege. „A szubsztancia kifejez, az attribútumok
kifejezések, a lényeg kifejezıdik.”276
A három elem tehát a szubsztancia, az attribútum és a lényeg. A szubsztancia az
attribútumokban fejezi ki magát. Az attribútumok olyan kifejezések, amelyek a szubsztancia
lényegét fejezik ki. A gondolkodás attribútuma a lényeget gondolkodásként fejezi ki, a
kiterjedés attribútuma a lényeget kiterjedésként fejezi ki. A lényeg az attribútumok által
fejezıdik ki. A szubsztancia lényege azonos létezésével, ez pedig végtelen intenzitású
hatóképessége. Deleuze ezt a folyamatot a kifejezés elsı szintjének nevezi, a kifejezéskonstitúció szintjének. Ez a a natura naturans önmaga általi konstitúciójának kifejezıdése.
A második szinten a szubsztancia lényegének módosulása fejezıdik ki véges intenzitású
hatóképességként. Ennek a szintnek az elemei az attribútum, a módusz és a módosulás. Ami
kifejezi a szubsztancia lényegének módosulását, az az attribútum. A kifejezés a módusz. Ami
kifejezıdik, az a szubsztancia lényegének módosulása. Ez a kifejezés-létrehozás szintje, a
valóságos dolgok létrejövése, avagy a natura naturata létrehozása Istenben.277
Az attribútumok a móduszokban fejezik ki a szubsztancia módosult lényegének
megfelelı intenzitású hatóképességet. A gondolkodás attribútuma meghatározott intenzitású
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Spinoza és a kifejezés problémája, 41
I.m., 23
277
I.m., 8-9. „[…] létrehozó természeten [Natura naturans] azt kell értenünk, ami önmagában van, s amit önmaga
révén fogunk föl, vagyis a szubsztanciának olyan attributumait, amelyek örök és végtelen lényeget fejeznek ki,
azaz Istent, amennyiben szabad okként tekintjük. Létrehozott természeten [Natura naturata] pedig mindazt értem,
ami Isten termszetének, vagyis Isten bármely attribútumának szükségszerőségébıl következik, azaz Isten
attribútumaink valamennyi moduszát, amennyiben oly dolgokként tekintjük ıket, amelyek Istenben vannak, s
Isten nélkül nem lehetnek, s föl sem foghatók.” SPINOZA 1997, I. 29. megjegyzés
276
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gondolkodóképességet

fejez

ki,

a

kiterjedés

attribútuma

meghatározott

intenzitású

cselekvıképességet fejez ki. A móduszok olyan kifejezések, amelyek kifejezik a szubsztancia
lényegét, de nem mint végtelen intenzitású hatóképességet, hanem mint a saját, módosult
lényegüket alkotó véges intenzitású hatóképességet. A módusz által kifejezett módosult lényeg
a hatóképesség meghatározott intenzitása.
Az attribútumok kifejeznek, a móduszok a kifejezések, és a módosulás az, ami
kifejezıdik. Az attribútumok a móduszokban fejezıdnek ki, a móduszok pedig olyan
kifejezések, amelyek módosulást fejeznek ki.278 Míg az elsı szint, a kifejezés-konstitúció
szintje Deleuze filozófiájában a virtualitások szintjeként jelenik meg, addig a második szint, a
kifejezés-létrehozás szintje a virtualitások aktualizációjaként.
A szubsztancia lényege saját magánvaló létezése.279 Ez a lényeg fejezıdik ki az elsı
szinten az attribútumok kifejezése által. Továbbá ez az, amit a második szinten módosulásként
az attribútumok kifejeznek a móduszok kifejezése által.
Létezésre képesnek lenni annyit jelent, mint hatóképességgel bírni.280 Az attribútum
által az elsı szinten a szubsztancia saját lényegének megfelelı végtelen intenzitású
hatóképességet fejez ki. Az attribútumok a második szinten kifejezik a móduszoknak a
szubsztancia módosult lényegének megfelelı intenzitású hatóképességét.281 A móduszok tehát
kifejezik a szubsztancia lényegét, méghozzá a saját, módosult lényegüket alkotó
hatóképességnek megfelelıen.282 A módusz által kifejezett módosult lényeg a hatóképesség
meghatározott intenzitása, a hatóképesség kifejezıdése pedig a módusz „igen nagy számú
részének” egymáshoz és más móduszok részeihez kapcsolódó meghatározott extenzív
viszonya. Az extenzív viszonyok individuumokká összeálló végtelenül kis extenzív részek
végtelen konnekcióját adják. A móduszoknak tehát van egy intenzív és egy extenzív
kifejezésük. Intenzív módon a szubsztancia lényegét (a hatóképességet) saját, módosult
lényegüknek megfelelıen fejezik ki, extenzív módon pedig saját alkotórészeiknek egymáshoz
és más móduszok alkotórészeihez való kapcsolódását fejezik ki.
Az immanencia azt jelenti, hogy a kifejezés benne van abban, ami kifejezıdik, a
kifejezett pedig benne van a kifejezésben.283 Az, ami kifejezıdik, akkor válik transzcendenssé,
ha elkülönül a kifejezéstıl és a kifejezettıl, túllép rajta (például a plótinoszi Egy, amely úgy
fejezıdik ki, hogy eközben független marad a kifejezéstıl). Az elsı szinten, a virtualitások
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szintjén, a szubsztancia tartalmazza az ıt kifejezı attribútumot, míg az attribútumok magukban
foglalják a szubsztancia lényegét. A második szinten, az aktualizáció szintjén, az attribútum
tartalmazza az ıt kifejezı móduszt, és a módusz magában foglalja a módosulást. A két szinten
belül tehát megvalósul az immanencia. Ám a kifejezés immanens fogalma feltételezi a két szint
közötti kapcsolat immanenciáját is. A probléma tehát a két szint, a virtualitások és
aktualizációjuk közötti kapcsolat. Elsıre úgy tőnik, hogy bár a móduszok kifejezik a
szubsztancia módosult lényegét az attribútumok által, ám a szubsztancia nem függ a
móduszoktól. A szubsztancia a móduszoktól különbözınek mutatkozik, olyan magánvaló
létnek, mely megelızi a móduszok tıle függı alakulását. A szubsztancia és a móduszok
viszonylatában ezek szerint nem érvényesül az immanencia.284 De valóban ez a helyzet? Ehhez
a szubsztancia és módusz viszonyának részletesebb elemzésére van szükség az Etika
rendszerén belül.
A szubsztancia az attribútumai által kifejezıdı feltétlenül végtelen létezı,285 vagyis
végtelen hatóképesség, így önmaga szabad oka.286 A szubsztancia egyik attribútuma a
kiterjedés, vagyis a szubsztancia kiterjedt dolog,287 másik attribútuma a gondolkodás, vagyis a
szubsztancia gondolkodó dolog.288 A gondolkodó dolog ideát alkot.289 A gondolkodó
szubsztancia megalkotja saját lényegének ideáját, valamint a lényegébıl szükségszerően
következı dolgok ideáját.290
A gondolkodó szubsztancia lényegébıl szükségszerően következı dolgok ideái, a
gondolatok,

olyan

móduszok,

gondolkodóképességet

amelyek

meghatározott

a

gondolkodó

módon

fejezik

szubsztancia
ki.291

A

lényegét

mint

meghatározott

gondolkodóképességet kifejezı ideák tárgyai a testek, amik olyan móduszok, melyek a
kiterjedt szubsztancia lényegét mint cselekvıképességet meghatározott módon fejezik ki.292 A
meghatározott gondolkodóképességet kifejezı ideák rendje és kapcsolata ugyanaz, mint a
meghatározott cselekvıképességet kifejezı testek rendje és kapcsolata.293 A kapcsolat a test
affekciójaként és ennek ideájaként jelentkezik.294
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Minden idea lehet inadekvát, vagyis esetleges, és adekvát, vagyis szükségszerő.295 Az
idea inadekvát, ha a test affekciójának ideája, vagy a test affekciója ideájának ideája.296 Vagyis
a rend és kapcsolat bármilyen ideája, a külsı testekbıl származó bármilyen idea inadekvát (az
ismeret elsı neme).297 Az adekvát idea a szubsztancia örök és végtelen lényegének ideája a
móduszok közös fogalmai alapján (az ismeret második neme), és a szubsztancia lényegét
kifejezı módusz örök és végtelen lényegének ideája (az ismeret harmadik neme).298 Az
inadekvát ideából szenvedély, passzív affektus származik, mely kétféle lehet. Amennyiben az
affektus a módusz fennmaradása szempontjából hasznos és megırzi a test részeinek
arányviszonyait,

annyiban

növeli

vagy

elısegíti

a

cselekvıképességet

és

a

gondolkodóképességet, és az öröm affektusát okozza. Amennyiben viszont az affektus a
módusz fennmaradása szempontjából ártalmas és változást idéz elı a test részeinek
arányviszonyaiban,

annyiban

csökkenti

vagy

gátolja

a

cselekvıképességet

és

gondolkodóképességet, és a szomorúság affektusát okozza.299 Az adekvát idea a módusz
cselekvıképességébıl és gondolkodóképességébıl, és nem külsı testekbıl következik, vagyis
az adekvát ideából szükségszerően cselekvés származik, amely minden esetben növeli vagy
elısegíti a cselekvıképességet és a gondolkodóképességet, és ezzel az öröm affektusát
okozza.300 A szeretet olyan öröm, amelyet egy külsı ok ideája kísér.301 Az ismeret harmadik
neme által az adekvát idea a testet és annak ideáját mint a szubsztancia lényegét kifejezı dolog
örök és végtelen lényegét jeleníti meg. A cselekvıképesség és a gondolkodóképesség így a
legfıbb tökéletességre megy át, azaz a legfıbb örömet okozza, melyet a szubsztancia, vagyis
Isten ideája kísér, akit ezért értelmi szeretettel szeret.302 Ekkor a szubsztancia lényegét kifejezı
dolog örök és végtelen lényege úgy jelenik meg, mint ami olyan végtelen cselekvıképesség és
végtelen gondolkodóképesség, mely saját lényegének ideáját alkotja meg, és így önmagát
szereti végtelen értelmi szeretettel.303 A szubsztancia mint az attribútumai által kifejezıdı
feltétlenül végtelen létezı (ahogy az az 1. rész 6. definíciójában szerepel) az ismeret harmadik
neme által a szubsztancia lényegét kifejezı módusz örök és végtelen lényegeként fejezıdik ki.
295
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Az elsı szinten, a virtualitások szintjén, ami kifejez, az a szubsztancia, a kifejezés az
attribútum, és ami kifejezıdik, az a lényeg. A második szinten, az aktualizáció szintjén, ami
kifejez, az az attribútum, a kifejezés a módusz, és ami kifejezıdik, az a módosulás. Ám ez
esetben az, ami aktualizálódik, a test affekcióját és annak ideáját mutató inadekvát idea, mely
számára a virtualitások szintje rejtett marad; az idea nem fejezi ki lényegét. Mindez az ismeret
elsı nemében történik. Amennyiben az adekvát idea az ismeret második neme által, vagyis a
móduszok közös fogalmaiból általánosan levezetve mutatkozik meg, annyiban a szubsztancia
lényege, bár kifejezıdik, ám még magánvaló és magában felfogható módon, affekcióitól
eltekintve, vagyis anélkül, hogy a véges módusz egyedi lényegének kifejezéseként mutatkozna
meg. Az ismeret harmadik nemében azonban a szubsztancia lényegének kifejezése egyben a
szubsztanciát kifejezı véges módusz lényegének kifejezése. Ekkor az aktualizáció szintjén az,
ami kifejez, az attribútum, a kifejezés a módusz – ám az, ami a módusz lényegeként
kifejezıdik, az, amit a módusz magában foglal, nem más, mint éppen a virtualitások szintje,
vagyis a szubsztanciának az attribútumai által kifejezıdı lényege. A virtualitások szintjének
kifejezıdését nevezi Deleuze ellen-aktualizációnak (contre-effectuation).304 Vagyis az ismeret
harmadik neme az ellen-aktualizáció megvalósulása.
Vajon ez alapján elmondható-e, hogy az ismeret harmadik neme számára a szubsztancia
és a módusz viszonylatában megvalósul a kifejezés immanenciája? Isten értelmi szeretete csak
annyiban fejezıdik ki a szubsztancia lényegeként, amennyiben az a módusz lényegébıl
bontakozik ki.305 Ez viszont nem zárja ki a szubsztanciának azt a magánvaló létét, amit az
ismeret második neme vezetett le a közös fogalmakból. Ez utóbbi esetben pedig a szubsztancia
oly módon mutatkozik meg, mint amelyet semmilyen öröm vagy szomorúság nem afficiálhat,
és amely épp ezért nem is szerethet.306 Vagyis a kifejezés immanenciája csak annyiban valósul
meg, amennyiben az az ismeret harmadik nemében, a módusz lényegébıl kibontva fejezıdik
ki. Ez a kibontás azonban az immanens viszonynak egy olyan leírását adja, amely alkalmazható
az excedencia problémájának megfogalmazására.
A kifejezés spinozai struktúrája három elembıl (az, ami kifejez, a kifejezés, és az, ami
kifejezıdik), és két szintbıl áll (a virtualitások szintje és az aktualizáció szintje). A kifejezés
immanenciája akkor jön létre, ha az aktualizáció szintje kifejezi a virtualitások szintjét, avagy a
szubsztanciális lényeget, vagyis ha ellen-aktualizáció jön létre. A transzcendencia illúziójának
(a

transzcendens

Objektum

kialakulásának)

a
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a

szubsztanciális
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elkülönülésében, magánvalóvá válásában áll. Amennyiben azonban a szubsztanciális lényeg (a
virtualitások szintje) az aktualizáció szintje által magában foglaltan, immanensként, azaz ellenaktualizációban jelenik meg, akkor a kifejezés három eleme átvihetınek tőnik az immanens
teremtés három elemére. Ez esetben a teremtés elégséges alapja az a szubsztancia, ami kifejez,
míg a teremtésfolyamat a virtualitások szintjén végbemenı kifejezés, a teremtett létezı pedig
az, ami az aktualizáció szintjén kifejezıdik. A teremtés akkor jelenik meg immanens módon,
ha az a teremtett létezı, ami aktuálisan kifejezıdik, nem más, mint a kifejezés három elemének
immanenciája.
A kifejezés immanenciájának problémája tehát a két szint, a virtualitások szintjének és
az aktualizáció szintjének az immanenciája, az ellen-aktualizáció. Az ellen-aktualizáció
létrejöttét, a virtualitások szintjének immanens kifejezıdését nevezi Deleuze eseménynek. Az
esemény láttatja a két szint immanenciáját: azt tehát, hogy bár a virtualitások szintje az
aktualizáció szintjének ratio essendi-je, ugyanakkor az ellen-aktualizáció által az aktualizáció
szintje a virtualitások szintjének ratio congnoscendi-je. Így tehát az immanencia fogalmának
meghatározásához az esemény olyan logikáját kell megadni, amely lehetıvé teszi, hogy
immanensként

gondoljuk

el

a

virtualitásoknak

az

ellen-aktualizációban

kifejezıdı

aktualizációját. Deleuze tanúsága szerint ez a logika a nyugati filozófiában legtisztábban három
kísérletben öltött testet: Leibniz, Whitehead és a sztoikusok kísérletében.307 Az alábbiakban
Leibniz és Whitehead logikáját tárgyalom (a sztoikusokra a késıbbiek során térek ki). A két
gondolkodó kísérletének az elızıekben kifejtettek alapján történı elemzése vezethet el az
immanens teremtés logikájához

1.2.1.2 Az esemény logikája
Deleuze értelmezésében a Leibniz által ábrázolt folyamat három eleme a virtualitások világa, a
monász, és a világ aktualizációja. A világ egy ablaktalan-monászban-való-lét, míg a monász
egy világért-való-lét.308 A világ az a végtelen komposszibilis (együtt lehetséges) virtualitás,
ami a világért-való-monászon belül aktualizálódik. A monászon belüli világ így virtuálisan
tartalmaz minden más monászt, ami azt jelenti, hogy a monász is virtuális eleme minden más
monásznak, amely a világot magába foglalja. A monászban a végtelen világ redızıdések véges
sokaságában rendezıdik el és fejezıdik ki. Az elrendezıdések végtelen sora individuálja a
monászt a maga minden más monásztól különbözı azonosságában.
307
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Az aktualizáció szintje és a virtualitások szintje tehát Leibniznél is a kifejezés két
szintjeként értelmezhetık. A világ aktuális predikátumai individuálják a monász fogalmát mint
szubjektumot; egyúttal azonban ez a szubjektum mint örök fogalom virtuálisan magába foglalja
eseményként az összes, ıt individuáló múlt-, jelen- és jövıbeli predikátumot (ilyen predikátum
például az „átkelés a Rubikonon” eseménye). Minden eseménynek van elégséges oka, ez pedig
az, ami magába foglalja az eseményt mint egyik predikátumát. És éppen ez az elégséges ok, ez
a magába foglalás a monász fogalma (Caesar).309 A fogalom tehát olyan individualitás, melyet
nem az attribútumok, hanem a predikátumok mint események definiálnak.310 A predikátum
nem attribútum, minıség, vagy állapot, hanem mozgás, változás, esemény, ige. A cselekvést
kifejezı állítás nem redukálható a szubjektum attribúciójára, a „gondolkodom” nem
redukálható arra, hogy „gondolkodó dolog vagyok”, mert az állítás maga a predikátum mint
esemény, amelyet a szubjektum magába foglal.311 A fogalom kifejezése egyszerre örök és
individuális: a fogalom mint szubjektum tartalmazza azt a predikátumot, ami eseményként a
szubjektum kifejezését individuálissá teszi. A fogalom csak individualitásként, csak
predikátumai által válhat kifejezéssé mint örök fogalom. Épp ezek az individuáló predikátumok
alkotják az örök fogalom kifejezését. Amit pedig a kifejezés kifejez, az a monász által magában
foglalt világ. Vagyis a világ aktuális predikátuma alkotja a monász kifejezésének azon
eseményét, ami által a monász kifejezi a benne lévı virtuális világot. Ez a monász világértvaló-léte és a világ monászban-való-léte. Így a kifejezés (a monász) magába foglalja azt a
kifejezettet (a világot), ami mint a virtualitások aktualizációja (predikátumként vagy
eseményként) a kifejezést alkotja és abban kifejezıdik. A kifejezés immanenciája magába
foglalja az általa kifejezett világot mint kifejezését alkotó eseményt.
A világ tehát egyszerre az, ami a kifejezést alkotja, és az, ami kifejezıdik, egyszerre a
virtualitások világa és a világ aktualizációja, egyszerre az, ami a monászban van, és az, amiért a
monász van. A monász kifejezése pedig éppen a világ kifejezıdése, a virtualitások világának
aktualizációja. Ez az aktualizáció nem más, mint a percepció. A redızıdések a monászon belül
virtuális, nem érzékelt, apró percepciókként jelentkeznek. A percepciók nem referenciálisak.312
309
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Azt az átmeneti állapotot jelentik, „amely az egységben vagy egyszerő szubsztanciában
sokaságot tartalmaz és jelenít meg.”313 Az apró percepciók differenciális viszonyaikban
fokozatosan aktualizálódnak észrevehetı, határozott percepcióként, ahogy az egyes hullámok
hangjainak differenciális viszonyai a tenger morajlásává állnak össze.314 Vagyis a határozott
percepció a monász által tartalmazott végtelen világ redıinek differenciális viszonyaiból alakul
ki. Ezen a módon válik a virtualitások világát magában foglaló monász a világ
aktualizációjának kifejezésévé.
A kifejezés tehát Leibniznél a predikátumok mint események immanens kifejezıdése a
szubjektumban, a sokaság kifejezıdése az egységben. Az esemény logikája pedig a sokaságot
magába foglaló egység (a monász) és az egységet individuáló sokaság (a világ) összjátékának
végtelen sorozata. Ám a komposszibilis végtelen sorozatok eleve elrendezett harmóniájának
elégséges oka, Isten, a világ és a monászok vonatkozásában transzcendens marad. Isten az, aki
az egymással inkomposszibilis, divergens sorozatokat tartalmazó lehetséges világok közül
kiválasztja a legegyszerőbb és leggazdagabb, komposszibilis sorozatokat tartalmazó világot.
Isten az, aki létrehozza azokat a végtelen sorozatokat (konnekció), amelyek divergenciája az
egymással inkompasszibilis világokban mutatkozik meg (diszjunkció), és végül Isten az, aki
kiválasztja azt a komposszibilis világot, amiben a monászok eleve elrendezett harmóniában
kifejezik konvergens sorozatukat (konjunkció).315 A monászok konjunktív szintézisének és a
lehetséges világok diszjunktív szintézisének sorozatait a transzcendens Isten konnektív
szintézise biztosítja. Ellenben Whiteheadnél a konnektív szintézis már egyszerre immanens és
transzcendens a két másik szintézis vonatkozásában.
Whitehead Leibnizhez hasonlóan szintén két aspektust különböztet meg az eseményen
belül. Az egyik az aktualizáció, az egyedi létezı felépülése. Az összes aktuális történés
halmaza, a világ, egy adott szemszög prehenziójának egységeként jelenik meg. Ezáltal a
halmaz individuális egységre tesz szert, miközben annak minden egyes eleme át is rendezıdik
az új individualitás felépülése szerint. Ez a konkrescencia folyamata. A másik aspektus az
egyedi létezı átmenete, melynek során az individualitás más, hasonló módon elıhívott egyedi
létezık felépülésének potenciális elemévé válik. Az átmenet következtében „bármely relatív
teljes aktuális világ adat egy új konkrescencia számára.”316
A két aspektusból álló folyamat négy teremtı fázist foglal magába: 1. Isten primordiális
természeteként potenciális fogalmi egységek léteznek; 2. a Világ primordiális természeteként
313

LEIBNIZ 1986c, 309
Le pli. Leibniz et le baroque, 115-116
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Logique du sens, 203-205
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WHITEHEAD 2001, 246
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aktuális, ám egység nélküli fizikai sokaságok keletkeznek az idıben; 3. a Világtól ért
visszahatás által Isten a sokaság következményi természetére tesz szert, melyet saját
egységének primordiális természetébe olvaszt, és létrejön a sokaság aktuális egysége; 4. ezáltal
a Világ az egység következményi természetére tesz szert, melyet saját sokaságának
primordiális természetébe olvaszt, és az egység az aktuális fizikai sokaságok egy elemévé
válik.317 A fogalom az egyre gazdagodó tapasztalatot újra és újra egységbe foglalja, míg a
tapasztalat épp azáltal gazdagodik, hogy a létrejövı fogalmat magába olvasztja. A kettejük
kölcsönhatásából

származó,

fogalmi-tapasztalati

gazdagodás

az

esemény

immanens

teremtıereje.318
A létezık jelentésében rejlı legvégsı fogalmak a sok, az egy, és a teremtıerı. A sok a
diszjunktív állapotú univerzum, az egy a konjunktív állapotú univerzum, a teremtıerı pedig az
„a legvégsı alapelv, mely által a sok, azaz a diszjunktív állapotú univerzum, egyetlen aktuális
történéssé válik, ami a konjunktív állapotú univerzum”, és ami az aktuális történést, a
konjunktív állapotú univerzumot bevezeti a diszjunktív állapotú univerzum, a sok
tartalmába.319 A teremtıerı tehát az a konnekció, ami az egy és a sok szeriális összekötésével
a két kategória egymás általi gazdagodását, teremtı elırehaladását lehetıvé teszi.
Míg Leibniznél a monász egységének és a világ sokaságának összjátékát egy
transzcendens elv tartotta fenn, addig Whitehead esetében a sok diszjunktív szintézisének és az
egy

konjunktív

szintézisének

egymásba

alakulását

elırevivı

teremtıerı

egyszerre

transzcendens és immanens: transzcendens az örök tárgyak potenciális egységének
vonatkozásában, és immanens az aktuális létezık sokaságának vonatkozásában.320 Az egy a
sok transzcendens fogalmaként jön létre, azonban az egyet a sok immanens módon tartalmazza.
Az immanenciát a transzcendencia átlépi, ám a transzcendenciát az immanencia magába
foglalja. Ebben áll a teremtı elırehaladás.
Az esemény logikája mind Leibniznél, mind Whiteheadnél oly módon kerül leírásra,
hogy egy átmeneti állapotban egy fogalmi elem az érzéki elemeket az egész részeiként
önmagába foglalja, és ez a kapcsolódás egy önmagát végtelenül megújító sort alkot.321 Az
esemény logikája két szintnek, az aktualizáció szintjének és a virtualitások szintjének az
összjátéka. Ez az összjáték az örök fogalom egységének és a világ(ok) sokaságának olyan
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I.m., 394.
„Ez a fejlıdés nem más, mint a fogalom hegeli fejlıdése.” (I.m.) Valóban, Whitehead fogalma mintha a hegeli
fogalom recedens mozgásának önmagát egyre gazdagító jellegét emelné ki, mint teremtı folyamatot.
319
I.m., 36
320
„Egy tárgyat immanencia és transzcendencia jellemez: realizálódott determinánsként immanens;
meghatározódásra való képességként viszont transzcendens […]”, I.m., 277
321
Le pli. Leibniz et le baroque, 105
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egymásért-való-léte, amely által mindkét tag egy végtelen teremtı folyamat két pólusaként
jelenik meg. Ezt a folyamatot három szintézis teszi lehetıvé: az aktualizálódó egység
konjunktív szintézise, a virtuális sokaság diszjunktív szintézise, illetve az egy és a sok
összetartó folyamatának konnektív szintézise. Az elsı két szintézist tehát a harmadik szintézis
alapozza meg.
Az esemény logikája az esemény önszervezı folyamata.322 Leibniz esetében az
önszervezı folyamatot megalapozó konnektív szintézis egy transzcendens elv, míg Whitehead
esetében az elv egyszerre transzcendens és immanens. Vajon meghatározható-e az eseménynek
egy olyan logikája, melynek a mozgáselvét az esemény teljességgel magában foglalja? Ehhez
érdemes visszatérni a kifejezésnek az elıbbiekben feltárt struktúrájához, és azt alkalmazni az
eseménynek a két szinten és a három szintézis eredményeként konstituálódó folyamatára.

1.2.1.3 A különbség ismétlése
Spinoza Etikájának elemzésébıl az következett, hogy a kifejezés logikája csak akkor válhat
immanenssé, ha a szubsztancia nem független az ı lényegét kifejezı módusztól. Ennek a
lehetıségnek a formális-logikai megfogalmazását Deleuze Duns Scotus univocitás-elmélete
alapján adja meg.
Szemben az arisztotelészi hagyománnyal, Deleuze az állítást nem ítéletként, hanem
kifejezésként, a kifejezés immanens folyamataként gondolja el. Az állítás elemei az állítás
értelme, jelöltje és jelölıje.323 Ahogy Frege is leszögezi, különbséget kell tenni jelentés és jelölt
között.

Ha

különbözı

állítások

jelöltjei

azonosak,

jelentéseik

akkor

is

lehetnek

megkülönböztettek (pl. Hajnalcsillag – Alkonycsillag). A jelentések megkülönböztetése nem
ontológiai, sem nem numerikus, hanem formális, minıségi vagy szemiológiai (Duns Scotus ezt
valós megkülönböztetésnek, distinctio realisnak nevezi). Az univokális Lét elméletében
minden formálisan megkülönböztetett jelentéső állításban az a közös, hogy egyazon Létet
jelöli, minden állításban ugyanaz a Lét fejezi ki magát. A megkülönböztetett jelentések
azonban nem az analógia viszonyában állnak egymással (mint Aquinói Tamásnál). Ugyanis az
állításokban önmagát kifejezı Lét ugyanabban az értelemben van kifejezve minden,
számszerően megkülönböztetett individuáló differencia, azaz minden jelölı által. Az állítások
jelölıinek megkülönböztetése sem ontológiai, hanem modális, fokozatbeli, vagyis nem érinti
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Amint az késıbb látható lesz, a bergsoni teremtı fejlıdésben is az egy és a sok immanens önszervezı mozgása
zajlik, melyet ez esetben a tartam alapoz meg.
323
Différence et répétition, 52
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jelentésüket, ami a Lét (ahogy például a fehér különféle intenzitásokat, árnyalatokat foglal
magában, mégis minden minıségében lényegileg ugyanaz a fehér marad). Egyrészt tehát
minden, formálisan különbözı jelentés ugyanannak az ontológiai jelöltnek (a szubsztanciának)
az attribútuma, másrészt minden numerikusan különbözı jelölı (módusz) a maga egyedi
intenzitási fokaként azonos ontológiai jelentést (a szubsztancia lényegét) fejezi ki.324 Az
univokális Lét így közvetlenül, közvetítés vagy részesedés nélkül van jelen mindenben mint a
formálisan különbözı jelentések ontológiai jelöltje, és mint a jelölı individuáló differenciák
ontológiai jelentése, azaz mint principium individuationis.325
Duns Scotus elmélete tehát alkalmas arra, hogy az értelem immanens logikájának
formális meghatározásául szolgáljon, ám kérdéses marad az univokális Lét tartalma. Spinoza
ezt a tartalmat az univerzális és végtelen hatóképességő szubsztanciaként határozza meg, de
amint látható volt, ez a szubsztancia független a móduszoktól, míg a móduszok függnek a
szubsztanciától. Az univokális Létnek olyan tartalmat kell adni, mely által a szubsztancia
lényege nem más, mint amit a móduszok kifejeznek.326
Ezt a tartalmat a nietzschei örök visszatérés fogalma adja meg. Ami örökké visszatér, az
a különbség. Az örök visszatérés a különbség ismétlése.327 Minthogy a Létet ugyanabban az
értelemben fejezi ki minden, mégis minden, ami azt kifejezi, létében különbözik, ezért amit
minden mint Létet kifejez, az éppen a különbség.328 A különbség ismétlése egyszerre a
szubsztancia lényege és az, ami a móduszokban kifejezıdik. A különbség ismétlése az
önmagától folyamatosan elkülönbözıdı excedens mozgás, az „igen nagy számú részekbıl”
álló testek és ideák mindig újszerő összekapcsolódásainak, konnektív szintézisének állandó
képzıdése. A konnekció nem két elszigetelt azonosság között létesülı kapcsolat, hanem
minden testet és minden ideát folyamatosan megalapozó kapcsolódások alakuló rendje. A
különbség ismétlésének konnektív szintézisét aktualizálja a diszjunktív és a konjunktív
szintézis. A konnektív szintézist aktualizáló két utóbbi szintézis ezzel más jelentést nyer, mint
amellyel a megismerés esetén rendelkezett.

324

Différence et répétition, 52-53
I.m., 55-56. „[A] lét az intellektus elsı tárgya, mert egy kétszeres elsıdlegességet foglal magába, nevezetesen a
közös predikálhatóság elsıdlegességét, és a virtualitás elsıdlegességét. […] a lét elsıdleges a közös
predikálhatóságban az elsı intelligibilitások vonatkozásában, azaz a genusok, speciesek, individuumok és minden
lényegi részeik kvidditatív fogalmainak a vonatkozásában, valamint a Teremtetlen Létezı vonatkozásában. A lét
virtuálisan elsıdleges az elsı intelligibilisekben foglalt intelligibilis elemek vonatkozásában, azaz az utolsó
különbségek és a sajátos attribútumok kvalitatív fogalmainak vonatkozásában.” A lét egyszerre a kvidditatív
fogalmak közös ontológiai predkátumát kifejezı jelentés és a kvalitatív fogalmak virtuális jelöltje. DUNS
SCOTUS 1962, 4
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Différence et répétition, 59
327
I.m.
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I.m., 53
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Míg a diszjunktív szintézis a megismerés recedens mozgásában a diszjunkt
meghatározásokat egymás viszonylatában negáló és kizáró szintézis (vagy…vagy…), addig a
konnektív szintézisen mőködı diszjunkció affirmatív és magába foglaló, szintézisében az
elkülönülı meghatározások egyszersmind együtt léteznek egy differenciális viszonyban
(vagy…vagy…vagy…stb.).329 A diszjunkció két formája, az exkluzív és az inkluzív
diszjunkció közötti különbségtétel kiemelkedı jelentıséggel bír. Jó példa lehet a
különbségtételre a lehetséges világok leibnizi és deleuze-i fogalma közötti eltérés. Láthattuk,
hogy Leibniz esetében a lehetséges világok sorozatainak divergenciája kizárja azt, hogy e
világok együtt létezhessenek (inkomposszibilitás), ezért közülük csak egy, a legegyszerőbb és
leggazdagabb válhat valóságossá. Minden monász, minden lélek a konvergens megvalósult
világot fejezi ki a maga nézıpontjából, és a világ nem létezik e kifejezésen kívül. Deleuze-nél a
másik arcában kifejezıdı világ hasonlóképpen nem létezik a kifejezésen kívül, viszont a másik
arca nem az aktuális világot, hanem egy lehetséges világot (voltaképpen virtuális világot) fejez
ki. Bár az ekképpen a különbözı arcokban vagy egy arc egymásutáni fázisaiban kifejezıdı
világok egymással divergensek, mégis együtt léteznek. A lehetséges világok fogalmát illetıen
tehát Leibniz exkluzív diszjunkciójával Deleuze az inkluzív diszjunkciót állítja szembe: az
inkluzív diszjunkció divergens sorozatok együttlétezése.330 Az inkluzív diszjunkció tehát nem
egy ellentmondás megszüntetve-megırzése, hanem a különbséget alkotó távolság igenlése.331
A konjunktív szintézis a megismerés esetén egy minden meghatározásban
önazonosságának bizonyságát állító recedens mozgás (az én meghatározásom A és az én
meghatározásom B és…), míg a konjunktív szintézis a konnekciók excedens mozgásában az
individuumot alkotó kapcsolódások állandóan megújuló sorozata, az egyik predikátumról a
másikra vándorló szubjektum, az egyik percepcióról a másikra vándorló monász, az egyik
affekcióról a másikra vándorló módusz, a mássá-válás nomád szubjektuma (A, majd B,
majd…).332 Mind a diszjunkt együttlétezı elemek differenciális viszonyaiban, mind a konjugált
differenciális sorozatban a különbség ismétlése érvényesül. A teremtés elégséges alapja a
különbség ismétlése. Ez az alap tartja mozgásban az önszervezı esemény individuumokban
aktualizálódó virtuális folyamatát. Az univerzális Lét az esemény különbségének ismétlése.
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Logique du sens, 201-202; L’Anti-Œdipe, 89-91.
Différence et répétition, 334-335. A divergens sorozatok együttlétezése nem pusztán lehetséges világok között,
hanem azokon belül is érvényesül. Efféle inkluzív diszjunkció vagy együttlélezés áll fenn például a madelaine íze
és Combray között egy érzetben. Lásd errıl Az excedens idı, avagy a magáért-való ismétlés címő szakaszt
(1.2.2.2).
331
L’Anti-Œdipe, 91
332
I.m., 92-93. A szintézisek különbözı használati módjairól Deleuzenél lásd GOODCHILD 1996, 86-87
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Az esemény csak különbségként ismételhetı, vagyis szinguláris, egyszeri és
megismételhetetlen, az új reprezentálhatatlan létrejövetele, amely bármilyen haecceitásra
vonatkozhat. Ennek nyelvi kifejezése határozatlan névelıvel történhet: egy arc, egy évszak, egy
utca, egy élet (az eseménynek nincs idıbeli korlátja, lehet egy másodperc vagy akár egy
évszázad is).333 A matematikában a szinguláris pont azt jelenti: nem reguláris. Szinguláris pont
egy függvény szakadási helye, ahol a függvény határértéke ±∞. A fizikában a szinguláris pont
olyan kritikus pont, melyen minimális hatás maximális változást eredményezhet.334 A
szingularitás a kiszámíthatatlan alakulás, a mássá-válás pontja. Az esemény különbségének
ismétlése mint univerzális elv egyszersmind a szingularitás elve. A különbség ismétlése a
szinguláris univerzalitása.335
A virtuális aktualizációja nem azonos a lehetıség megvalósulásával. Amint azt Deleuze
Bergsonról írt könyvében kifejti, a lehetıség megvalósulásának folyamata a hasonlóságon és a
korlátozáson alapul. A valós az általa megvalósított lehetségesnek a képe. A megvalósulás
során néhány hasonlatos lehetıség meghiúsul, míg mások átlépnek a valósba. Úgy tőnik, a
lehetıségek a megvalósulás folyamata elıtt már mindig eleve adottak; nincs új a nap alatt. A
bronzszobor létrejövetelének feltétele az, hogy a bronzban lehetıségként eleve benne van a
szobor. Valójában azonban a valós képe utólag vetül vissza a lehetségesbe, azzal a
feltételezéssel, hogy megvalósulása elıtt is bármikor megvalósulhatott volna. A lehetséges a
valós absztrakciója, duplikátuma, amely egy utólagosan létrehozott teleológiai sémába kerül
bele.336 A mozgás elve a hiány, ám hiány csak akkor lehetséges, ha az, ami valóságosan
hiányzik, már lehetıség szerint megvan. Ezért van az, hogy száz valóságos tallér semmi többet
nem tartalmaz, mint száz lehetséges tallér, azaz a száz tallér fogalmához a száz tallér létezése
nem tesz hozzá semmit. Ezzel szemben a többlet mint mozgáselv olyan virtualitás, amely
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Mille plateaux, 322-324
Már Maxwell ír a szinguláris pontokról: „Minden ilyesféle esetben [Maxwell elızıleg a lıgyapot felrobbanását
írta le] fennállt egy közös körülmény: a rendszer olyan helyzetenergia-mennyiséggel rendelkezik, amely
átalakulhat ugyan mozgássá, de a folyamat csak akkor kezdıdhet el, ha a rendszer elért egy bizonyos
elrendezıdést, amihez viszont munka kifejtése szükségeltetik. Ez a munka végtelenül kicsi is lehet, s általában
nem is mérhetı ahhoz az energiához, amelynek felszabadulását elısegíti. Ilyen a fagy által fellazított kıszikla,
mely a hegyoldal egyik pontján egyensúlyban áll, a parányi szikra, mely lángra lobbantja a rengeteget, az a
jelentéktelen szó, mely háborúba taszítja a világot, az a csekély aggály, melytıl az ember nem tudja megtenni azt,
amit akar, az a kis spóra, mely tönkreteszi az össze burgonyát, az a kis csíra, mely filozófussá vagy ırültté tesz
bennünket. Bizonyos szinttıl kezdve minden minden létezıben vannak ilyen szinguláris pontok: minél magasabb
a szint, annál több. Egyes hatások, melyek fizikailag alatta maradnak annak a küszöbnek, hogy véges lény
figyelembe vehetné ıket, a lehetı legjelentısebb változásokat eredményezhetik ezeken a pontokon.” Id.
PRIGOGINE; STENGERS 1995, 72-73
335
Différence et répétition, 8
336
Ahogy Bergson írja, „mindegyik egymást követı állapot lehetıségében valami több és nem valami kevesebb
létezik, mint a valóságukban. Hiszen a lehetséges nem más, mint a valós, a szellem egy olyan aktusával
kiegészülve, amely visszaveti a már egyszer létrejött képet a valósból a múltba […] a valós az, amely önmagát
lehetségessé teszi, és nem a lehetséges az, amely valóssá válik.” BERGSON 2011, 25-31
334
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sosem-volt aktualitást, különbséget hoz létre. A virtualitás tehát nem a valóssal áll szemben,
hanem az aktuálissal; a virtuális, bár nem aktuális, valós.337 A virtualitások szintje az
aktualizáció folyamatát megalapozó valós. A virtuális aktualizációjának szabályai a különbség
és a teremtés. A virtuális saját aktualizációjának vonalait teremti meg, mielıtt aktualizálódna.
Az aktualizáció vonalait követve teremti meg a különbségeket. Az aktualizáció vonalai egy
virtuális sokaságnak felelnek meg, de nem hasonlítanak rá. Az aktuális nem képmása annak a
virtuálisnak, amelyet megtestesít. A differenciáló vonalak csak létrehozás által aktualizálódnak,
így nem rendelhetık alá semmiféle teleológiának. A virtualitások elve a többlet, az
excesszus.338 Egy ijedt arc kifejez egy ijesztı világot: az arc aktualizálja a virtuális világot. Ez
esetben a kifejezett csak a kifejezésben létezik, mégsem hasonlít a kifejezésre. Az ijesztı világ
az ijedt arc excesszusa.339
Az excedens mozgás, vagyis az immanens teremtés logikájának vertikális
folyamatábrája egymásnak megfeleltethetı három oszlopban adható meg, melyek közül az elsı
a teremtés szintjeit, a második az egyes szintek logikáját, a harmadik pedig az adott szinten
végbemenı konstitutív szintézist nevezi meg.

A teremtés
szintjei

A szintek
logikája

Konstitutív
szintézis

aktualizáció
szintje

virtualitások
aktualizációja

diszjunkció és
konjunkció

virtualitások
szintje

a különbség
ismétlése

konnekció

A folyamatábrán a teremtett létezés aktualizációja lentrıl felfelé, míg a teremtett létezésben
kifejezıdı ellen-aktualizáció, az esemény, fentrıl lefelé tartó folyamatként értelmezhetı.
Az excedencia logikájának elemzése ahhoz az eredményhez vezetett, hogy az
immanens teremtés kifejezésének problémáját a különbség és az ismétlés fogalmai mentén kell
337

Ez egyszersmind a lacani valós fogalmának felülírása. Lacannál a valós tudattalan dimenziója csak negatív
módon jelenhet meg, hiányként, résként, vagy törésként. Ezzel szemben, mint látjuk, Deleuze esetében a
tudattalan valós pozitív meghatározást kap: a differenciális virtualitásokét.
338
A bergsoni filozófia, 104-106
339
Différence et répétition, 334-335. A virtualitásra további példa a leibnizi petits perceptions, amelyek homályos
módon az egész világot tartalmazzák, és amelyek fokozatosan integrálódnak határozott percepciókká (de nem jó
példa a lehetséges világok legjobbikának megvalósulása), illetve a bergsoni egész múlt, amely minden tettben
megnyilvánul, ám amely emlékként csak néhány képben aktualizálódik. Ez utóbbiról késıbb bıvebben lesz szó.
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kibontani. Az excedencia fogalmának magába kell foglalnia a különbséget mint magánvaló
különbséget és az ismétlést mint magáért-való ismétlést. Ezek alapján lehet kifejteni az
immanens teremtésnek mint excedenciának a fogalmát.340

1.2.2 Az excedencia fogalma
Az immanens teremtés problémája a különbség ismétlésének a problémája. A probléma a
magánvaló különbségnek, a magáért-való ismétlésnek és magának a problémának a fogalma
által közelíthetı meg. Az elızı alfejezet további tanulsága, hogy az esemény immanens
logikája két szintbıl áll: a virtualitások szintjébıl, és az aktualizáció szintjébıl, az esemény
immanenciája pedig a virtualitások kifejezıdése egy ellen-aktualizációban. A virtualitások
aktualizációja és ellen-aktualizációja viszont három, különbözı jellegzetességeket mutató
sorozatban fejezıdik ki. Ez a három sorozat kanti kifejezéssel az empirikus valóság három
tiszta szintetikus a priori (szükségszerő és univerzális) formája: a tér, az idı és a tudat.341
Az esemény logikája a teremtésfolyamat három konstitutív szintézisét tárta föl: a
virtualitások aktualizálódásának konjunktív és diszjunktív szintézisét, valamint a két szintézist
lehetıvé tevı konnektív szintézis által adódó különbség örök visszatérését. Az alapul szolgáló
szintézisnek, a konnektív szintézisnek így a különbség ismétlésének problémáját kell kifejeznie
az aktualizáció tiszta a priori formájaként. A Différence et Répétition a tiszta teret magánvaló
különbségként, az idı tiszta formáját magáért-való ismétlésként, a tiszta gondolatot pedig
problémaként határozza meg.342 A három tiszta forma leírásának voltaképpeni feladata a három
konstitutív szintézis meghatározása mőködésében és egymáshoz való viszonyában. Ebben áll a
tér, az idı és a tudat excedens mozgásának kifejtése.

340

Deleuze a különbség és az ismétlés reciprocitását már az 1956-ban Bergson különbség-fogalmáról írt cikkében
megfogalmazza: „[...] a különbség ugyanúgy ismétlés és az ismétlés eleve különbség.” La conception de la
différence chez Bergson, 77-112. Ugyancsak egy 1956-ból származó, Bergsonról írt cikkében lép elı a
virtualitások differenciáló aktualizációjának fogalma. Bergson 1859-1941, 292-299
341
Différence et répétition, 284
342
Ennyiben a Différence et répétition tekinthetı a Tiszta ész kritikája újraírásának, mégpedig a Sartre-i program
mentén, megszabadítva a transzcendentális mezıt a szubjektum attribútumának pozíciójától. Paul Patton Deleuze
filozófiájában transzcendentális képességeket különít el, melyek mindegyikéhez tartozik egy transzcendentális
tárgy, amely immanens az adott képesség viszonylatában. A transzcendentális tárgyak differenciál-tárgyak. A
tiszta érzékelés tárgyai intenzitás-különbségek, az emlékezet tárgyai temporális különbségek, a tiszta gondolat
tárgyai pedig problémák. PATTON 1996, 9-10
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1.2.2.1 Az excedens tér, avagy a magánvaló különbség
A magánvaló különbséget Deleuze szembeállítja a másban való különbséggel. Ez utóbbi Platón
és Arisztotelész óta a különbség domináns értelmezésének tekinthetı. Arisztotelész két dolog
között nem önmaguk, hanem valami más alapján tesz különbséget, az alapján, amiben
megegyeznek: a számbeli különbségek megegyeznek speciesükben, a specifikus különbségek
megegyeznek genusukban, a nembeli különbségek megegyeznek létükben, az analógia
alapján.343 A másban való különbség az azonosságra visszavezetett különbség. A magánvaló
különbség viszont az azonosságra visszavezethetetlen, azonosság nélküli különbség. A
magánvaló különbség az újdonság különbsége. A magánvaló különbség az, „ami önmagát
különbözteti meg, mégis az, amitıl megkülönbözteti magát, nem különbözteti meg magát tıle.”
Az, amitıl a létrejött meghatározás (létezés) megkülönbözteti magát, de ami nem különbözteti
meg magát a létrejött meghatározástól, az a meghatározatlan alap, amit az új meghatározás
létrejövetelének alapjaként magában foglal. Az tehát, amibıl a meghatározás önmagát
különbségként meghatározva kiemelkedett, ahogyan a villám megkülönbözteti magát a sötét
égtıl. A különbség nem adott, hanem létrehozza magát; ezáltal pedig lényegeként magában
hordja azt az alapot, amibıl különbségként létrehozza magát, azt a virtuális szintet, aminek
aktualizációja.344 Vagyis egyrészt a különbség egy megkülönböztetı mozgást végez, másrészt
magát ezt a megkülönböztetı mozgást magába kell foglalja, és nem válhat el a
megkülönböztetettıl. Az egymástól elváló megkülönböztetettség ugyanis az azonosak
megkülönböztetettsége. A magánvaló különbség nem azonosak különbsége, hanem az új
megkülönböztetett alakulása. A magánvaló különbség nem azonosítja, hanem differenciálja
önmagát. A magánvaló különbség mozgás, elkülönbözıdés. Az elkülönbözıdés folyamata két
szinten megy keresztül, a virtualitások szintjén, és a virtualitások aktualizálódásának szintjén.
Az elsıt Deleuze differentiationnak, míg a másodikat differenciationnak nevezi. A
következıkben azt vizsgálom meg, hogy hogyan ad Deleuze számot az elkülönbözıdés két
szintjérıl a térképzıdés folyamatában.345
Az önmagát differenciáló immanens teremtésfolyamat térbeli szervezıdésének
plasztikus leírását a Mille plateaux adja. Eszerint a virtualitások aktualizációja egy kettıs
folyamat. Hjemslev szemiotikai meghatározásait átvéve az egyik folyamat a tartalom síkján, a
másik a kifejezés síkján megy végbe. A tartalom síkján bizonyos virtuális intenzitások,
343

Différence et répétition, 45-46
I.m., 43
345
A két szó közötti különbség a c és a t hang közötti fonematikai különbség, magának a különbségnek a
megkülönböztetı jegye. Woran erkennt man der Strukturalismus?, 29; Différence et répétition, 270-271
344
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differenciális elemek instabil összetételeinek, konnektívumainak kiválasztása és elkülönítése
történik egy bizonyos rend, szokás, meghatározott vonatkoztatás alapján. A kifejezés síkján a
kiválasztott konnektívumok stabil zárt funkcionális struktúra szerint artikulálódnak. Például az
üledékes kızet esetén elıször az üledékképzıdés folyamatában ciklikus üledékek egységei
rakódnak le egy üledékgyőjtı medencében egy bizonyos statisztikai rendnek megfelelıen:
elsıként szemcsék, majd összetapadásuk nyomán homokkı, illetve pala. Végül mindebbıl egy
stabil funkcionális szerkezet jön létre: az üledékbıl üledékes kızet lesz (diagenezis).346 A
virtualitások aktualizációja az elválasztás és a vonatkoztatás szintéziseinek mőködése a
differenciation mozgásában. Mindezt azonban bizonyos differenciális összekapcsolódások és
intenzitások alapozzák meg a differentiation mozgásában. Az ellen-aktualizáció folyamata
mentén haladva elsıként az aktualizáció szintjét, a differenciation mozgását elemzem, majd
utána az azt megalapozó virtualitások szintjét, vagyis a differentiation mozgását.
Minden (élı és élettelen) aktualizáció érzékelési folyamatként fogható fel, ahol is egy
vonatkoztatási pont bizonyos elemeket kiválaszt és vonatkoztat. Az érzékelési folyamat
esemény, mely az azt alkotó heterogén intenzitások hatásfokaiként fejezıdik ki (pl. hıfok, a
fehérség foka). Az érzékelés az intenzitás különbségének érzékelése, a hımérséklet, a
színárnyalat fokozati különbségének érzékelése. Az érzékelés ezeknek a heterogén fokoknak az
összekapcsolódása (egy meleg nyár fehér felhıi).347 Az érzékelés szintézisei kiválasztják,
összevonják és megtartják azokat a komponenseket, melyek az érzékelés közegét, milieu-jét
alkotják, és ekképpen alkotja meg az érzékelés önmagát: ı maga ez a kiválasztott, megtartott és
összevont intenzitás mint érzékszerv és mint érzékelı szervezet – az érzékszerv nem elızi meg
az érzékelést. A szem azáltal jön létre, hogy az érzékelés töredezett és diffúz fényingereket
(differenciális viszonyokat) köt meg, reprodukál a (szervek nélküli) test egy privilegizált,
kódolt felületén. „A szem fényt köt meg, ı maga egy megkötött fény.”348 Az érzékelés nem egy
individuum

tulajdonsága,

nem

egy

minden

érzékelésen

innen

elızetesen

adott

érzékelıképesség mőködése, hanem folyamat, praxis, az érzékelés kísérletezı gyakorlata, a
populáció differenciális milieu-jének kiválasztása, összevonása és megtartása, mely
meghatározott hatóképességet kifejezı egyedi különbséget, individuumot eredményez. Az
érzékelés az individuáció folyamata.349

346

Mille plateaux, 54-60
Mille plateaux, 319
348
Différence et répétition, 128
349
Az érzékelt inger megkötése egy szerv és egy érzékelı szervezet formálódásaként: ez a szokás passzív
szintézise, errıl azonban bıvebben a következı szakaszban, az idı kapcsán lesz szó.
347
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Az individuáció folyamata párhuzamosan történik a tartalom síkján és a kifejezés
síkján. A tartalom síkján a testeknek mint egy bizonyos rend szerint kiválasztott anyagoknak az
aktualizációja történik, a kifejezés síkján pedig az értelemnek mint funkcionális struktúrák
szervezıdésének az aktualizációja megy végbe. A kifejezés nem az „én” attribútuma, melyet az
a kifejezés és értelem nélküli magánvaló tartalomra vetít ki, hanem közvetlenül a tartalom
attribútuma. A DNS-lánc kémiai vegyületeinek meghatározott szekvenciája egy szerv
funkcionális aktualizációjának direktíváját fejezi ki, függetlenül attól, hogy az tudatossá válik,
vagy sem. Ez esetben az aktualizáció a tartalom síkján az aminosavak sorrendje egy
fehérjeláncban; a kifejezés síkján pedig az, ahogyan a DNS-transzkripciót küldı
messengerRNS-tıl kapott hármas nukleotidok (kodonok) szerint a sejtplazmában a transferRNS
kiválasztja az aminosavakat a fehérje szintéziséhez (transzláció). Ezek a fehérjék azután
végrehajtják a sejtek differenciálását, ami a tartalom síkján a fehérjék meghatározott sorrendje,
a kifejezés síkján pedig a szabályozás genetikus és epigenetikus folyamata.350 Végül a tartalom
síkján a szervek egy meghatározott struktúrájú szervezetet alkotnak, míg a másik síkon a
szervezıdést elıíró fajfogalom fejezıdik ki.351 A kifejezés nem feltételezi a tudatot, ám a tudat
feltételezi a kifejezést. A kifejezés minden fizikai folyamat szükségszerő jellemzıje, a tudat
pedig némely kifejezés reflexivitása. Voltaképpen a két síkon végbemenı aktualizáció
eredménye a psziché is: a tartalom síkján a Magam (Moi) pszichikai szervezıdése megy végbe,
melynek a képességei lehetıvé teszik a kifejezés síkján az Énnek (Je) mint az emberi fajra
jellemzı minıségnek a megjelenését. A biológiával szemben a pszichológia területének
specifikuma az, hogy a két sík, az Én és a Magam a reflexióban azonosul: „Én Magamat
gondolom”.352 Ennyiben azonban a reflexió meg is kettızi önmagát. A szubjektiváció
folyamata egy végtelen regresszus (vagy inkább végtelen recesszus): az „Én” folyamatosan
visszaugrik „Magamhoz”, aki viszont alapot ad az Én számára e mozgás végrehajtásához.353
Végül is az értelem nélküli test és az értelmes szellem elkülönítése absztrakciónak minısül, és

350

Mille plateaux, 76-77
Hasonlóképpen ad számot az életrıl a többek között Stuart Kamuffman által kidolgozott komplexitás-elmélet.
Lásd errıl a második rész Az élet interakciója címő alfejezetét (2.4.3). Kauffman elmélete és a virtuális deleuze-i
fogalma közötti kapcsolódásokról lásd GANGLE 2007, 223-240
352
Différence et répétition, 330-335
353
Mille plateaux, 161-162. A cogito nem más, mint a reiteráció ereje ebben a végtelen regresszusban: „azt
gondolom, hogy azt gondolom, hogy azt gondolom...” (Différence et répétition, 194) Vagyis a szubjektivitás
bizonyossága a végtelen regresszusban önmagát mondó, tehát egy önmagától folyamatosan önmaga mögé
hátraugró, recedens mozgás. A szubjektiválódás rendje, melynek szemiotikai elemzését a Mille Plateaux végzi el,
ezt a recedens mozgást mutatja. Lásd a második rész A szubjektiválódás rendje címő szakaszát (2.1.4.2).
351
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ezen az absztrakción alapszik minden materialista vagy spiritualista redukció. A test értelmet
fejez ki, az értelem testhez kötıdik.354
A molekuláris részek kiválasztása, a belılük formálódó szubsztanciális elemek
megırzése, és a közöttük fennálló formális viszonyok összevonása egy szervben az, amit
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire XIX. századi biológus a kompozíció egységének nevez.355 Az
egyedi különbségekbıl álló kompozíciós egység kiválasztása és megırzése az általa és a
környezı szervezıdések által kifejezett hatóképesség szerint, vagyis a létért folyó küzdelem
szerint: ez a természetes szelekció darwini elmélete.356 Az individuáció sem nem egy
preegzisztens forma, sem nem egy preegzisztens tökéletesedési vonal mentén megy végbe,
hanem a populáció és a differenciális viszonyok új változatokat képzı produktivitása szerint.357
A létrejövı érzékelés egy niche virtuális folyamatainak aktualizációja. Az érzékelés nem
bizonyos élılények kitüntetett tulajdonsága, hanem minden individuáció szintetikus folyamata.
A kristályszerkezet formálódása egy intenzív milieu megkülönböztetett, megtartott és
összevont, azaz érzékelt tömegének megtestesülése.358 A fehérjeszintézis felismert és összevont
aminosavak megtartott rendje. „A növény azáltal szemlél, hogy összevonja azokat az elemeket,
amelyekbıl származik – fény, szén és savak – és megtölti önmagát színekkel és illatokkal,
melyek mindegyik esetben minıséget adnak sokaságának, kompozíciójának: ez a magánvaló
érzékelés.” Az érzékelés egy plótinoszi értelemben vett teremtı szemlélet. „A szemlélet
teremtés, a passzív teremtés misztériuma, érzékelés.”359 Az érzékelés önmagát teremti meg
szemlélete, azaz virtuális elemeinek kiválasztása, összevonása és megtartása által.360
Az önmagát megteremtı érzékelés egyszersmind hatóképesség-növekedés, vagyis
öröm. Freudnál az öröm a lelki apparátusban feszültséget keltı ingerek elhárítását jelenti azok
354

A santiagói kogníció-elmélet szerint, melyet Humberto Maturana és Francisco Varela biológusok dolgoztak ki,
„az élı rendszerek kognitív rendszerek, és az élet mint folyamat egy kognitív folyamat. Ez az állítás érvényes
minden organizmusra, akár rendelkezik idegrendszerrel, akár nem.” A kogníció az alkalmazkodás képessége egy
bizonyos környezetben, ami a rendszer és a környezet interakciójában mint bilaterális zavarként jelentkezı
probléma és mint a rendszer funkcionális differenciálódásaként adódó megoldás fejezıdik ki. Az életfolyamat
tehát autopoieszisz, egy önmaga komponenseit teremtı folyamat. (MATURANA; VARELA 1980, 13) Luhmann
számára az autopoieszisz értelemesemény, vagyis az önmagát az értelemutalások összefüggéseiben megszervezı
értelem által válik minden elem a többi elemre való vonatkozás által rendszerelemmé, és az elemek komplexitása a
környezetkomplexitásra való vonatkozás által rendszerré. Az értelem önmozgása az általában vett
rendszerképzıdés alapja. (LUHMANN 2009, 83)
355
Mille plateaux, 60-63
356
A darwini elméletben a produktivitás elve nem a természetes szelekcióban, hanem az egyedi különbségek
folyamatos létrejövetelében érhetı tetten. (DARWIN 2000, 74) A természetes szelekció elve az egyedi
különbségeket kiválasztó és megırzı szintéziseknek feleltethetı meg.
357
Mille plateaux, 63-65
358
I.m., 65
359
Qu’est-ce que la philosophie?, 200; lásd még Différence et répétition,102
360
Malabou arra mutat rá, hogy Deleuze-nél az érzékelés – pl. a fény érzékelése – mint a differenciák megkötése
egy kettıs folyamat. Egyrészt a látható látványa feltételezi a látást, azaz a passzív szemléletet, másrészt viszont
ugyanez aktivitás is, hiszen a szemlélet egyszersmind a szem formálódását jelenti. MALABOU 1996, 131-132
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megkötése által. Az öröm a feszültségtıl való megszabadulás.361 Ezzel szemben Deleuze
esetében az öröm a szemlélet betöltıdése és ezáltal a hatóképesség növekedése, vagyis nem
negatív, hanem affirmatív folyamat. „Az öröm egy elv, amennyiben az egy betöltıdı szemlélet
érzése […]”.362 Az öröm minden organikus szervezıdés elve. Ám az öröm nem annyiban elv,
amennyiben az az ingereket megkötı lelki folyamatok oka, hanem amennyiben azok jelzése, az
ok pedig maga az elemeket vonatkoztató szemlélet. A szervezet az ingerek megkötésekor
örömöt érez, ámde nem áll szándékában az ingerek uralása, bár eredményezheti ezt a hatást.363
A plótinoszi kontempláció egyben teremtés is. Ám Plótinosznál a sokaságot teremtı
szemléletnek szüksége van az egységét biztosító transzcendens Egyre, így teremtı folyamata
sosem válik immanensé. Ezzel szemben, mint látható volt, Leibniz és Whitehead esetében a
szemlélet aktualizációja a konjunktív egység és a diszjunktív sokaság immanens teremtı
folyamataként kerül leírásra. Ugyanakkor Leibniznél a folyamat konnektív elve, mint annak
elégséges alapja, transzcendens marad, míg Whitehead esetében a teremtı erı egyszerre
transzcendens és immanens. Ezzel szemben Deleuze az érzékelést megalapozó intenzitás
genezisét immanens elvként határozza meg.
A genezis egy transzcendentális mezın történik.364 A transzcendentális mezı
intenzitásokból, instabil anyagfolyamok állandóan elkülönbözıdı konnekcióiból áll. A
transzcendentális mezı a voltaképpeni káosz. A káosz azonban nem meghatározatlanság,
hanem olyan végtelen sebesség, vagy végtelen elkülönbözıdés, amellyel a meghatározások
formái folyamatosan kialakulnak és eltőnnek, anélkül, hogy aktualizálhatók lennének.365 A
káosz a spinozai szubsztanciának az a végtelen hatóképessége, amit a móduszok véges
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Lásd a második rész A transzcendens Szubjektum vágya címő alfejezetét (2.5.2).
Différence et répétition, 102
363
I.m., 130; FAULKNER 2006, 62-63. Deleuze értelmezésében a valóságelv a megkötött ingerek egyesítése
(aktualizálása) egy énben, valamint az énnek egy tárgyra való vonatkoztatása. A valóságelv tehát nem az örömelv
elhalasztása, hanem virtuális folyamatainak aktualizálása, avagy differenciális folyamatainak integrálása. Az
azonnali örömrıl való lemondás már az örömelvben benne van, amennyiben az az emlékezetre és a várakozásra is
kiterjed. Différence et répétition, 130-131
364
A transzcendentális mezı Sartre Az ego transzcendenciája címő mővében a közvetlen tudatfolyam immanens
egységeként jelenik meg. A transzcendentális mezı a tiszta, személytelen spontaneitás szférája, mely minden
pillanatban egy ex nihilo teremtés által hozza létre az Egót mint a cselekedetek és állapotok totalitásának
transzcendens szintézisét, illetve a világot mint a tárgyak totalitásának transzcendens szintézisét, valamint az Ego
és a világ kölcsönös függési viszonyát. Ennek során a virtuális minıségek az Én cselekedeteként, a Magam
állapotaként, illetve a világ tárgyaiként (az Ego is tárgy) aktualizálódnak. (SARTRE 1996, 40, 67, 71, 77) Deleuze
és Guattari tanúsága szerint azáltal, hogy Sartre egy személytelen transzcendentális mezıt elıfeltételezett,
visszaállította a filozófiába az immanencia jogait. (Qu’est-ce que la philosophie?, 49; lásd még Logique du sens,
120) Jean Khalfa Sartre mőve és Deleuze filozófiája között négy találkozási pontot lát: ezek a transzcendentális
tudat mint személytelen spontaneitás, a creatio ex nihilo, a pszichoanalízis kritikája, valamint a tudat-koncepció
összekapcsolása egy sajátos, „intelligens marxizmussal”. (KHALFA 1999, 73-74)
365
Qu’est-ce que la philosophie?, 111-112
362
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intenzitási fokon fejeznek ki.366 Ez az intenzitás az, ami a tartalom síkján testek
kapcsolódásaként, a kifejezés síkján pedig funkcionális struktúraként aktualizálódik. A kérdés
az, hogy hogyan ragadható meg a káosz, a transzcendentális mezı mint végtelen hatóképesség,
vagyis hogy mit ért Deleuze tiszta intenzitáson.
A Différence et répétition az intenzitást a mennyiségi különbségek vég nélküli
egymásra utalódásaként határozza meg. Az intenzív mennyiségi különbség nem redukálható
sem mennyiségi egyenlıségre, sem minıségre, csak újabb mennyiségi különbségekre utal. Az
intenzitás olyan egyenlıtlen erıpárokat alkot, amelyekben mindegyik elem más rend elemeinek
párjaira vonatkozik. Az erıpárok mennyiségi különbségei végtelen módon utalnak más
mennyiségi különbségekre. Az intenzitás egy differenciális viszony, olyan mennyiségi
különbséget kifejezı pár, ahol a pár mindkét tagja egy újabb mennyiségi különbséget kifejezı
párt fejez ki, és így tovább:   ’, ahol     ’, ahol     ’, stb. A pár így minden
szinten egyenlıtlenséget fejez ki, és ez a redukálhatatlan egyenlıtlenség az intenzitás.367 Az
intenzív mennyiségi különbség kifejezése Nietzsche akarat-fogalmában is tetten érhetı. A
hatalom akarása egymással ütközı egyenlıtlen erık játéka. Az erı sosincs önmagában, mindig
plurális, másrészt az erık sosem egyenlítıdnek ki. Az erı lényege a mennyiségi különbség,
vagyis az intenzitás. „A mennyiség nem választható el tehát a mennyiségi különbségtıl.”368
Az egyenlıtlen erık egymásra hatásának szervezı elve a véletlen. A véletlen nem
kontingencia vagy határozatlanság. A véletlen ezen értelmét Deleuze a lucretiusi klinamen
fogalmának kifejtésével igyekszik körülírni. A klinamen, inclinatio, vagy elhajlás az a
szintézis, ami lehetıvé teszi az atomok ütközését azáltal, hogy megadja az őrben egyenlı
sebességgel zuhanó atomok mozgásának kezdeti irányát. Vagyis a klinamen nem a vertikális
esést véletlenszerően módosító kanyarodó mozgás, hanem az atomi mozgás kezdeti irányának
meghatározása. Az atomi mozgás által konstituált oksági sorok azonban az elhajlás
következtében mégis egy végtelen, egység nélküli sokaságot eredményeznek. Az epikureusok
által definiált anyag különbözı oksági sorai egymástól függetlenek, és végtelenbe futók. A
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Alighanem ebben áll Deleuze alapvetı különbsége Spinozához képest: abban, hogy a minden létezı által
kifejezett univok Lét lényegeként Isten helyébe a káoszt állítja.
367
Différence et répétition, 286-287. Az intenzitás közvetlenül az irracionális számokban fejezıdik ki. Az
irracionális szám olyan differenciális viszonyt jelöl, amely nem írható fel egész számok hányadosaként. Ilyen
differenciális viszonyt alkotnak például Mandelbrot fraktáljai (melyek dimenziószáma irracionális számként
adható meg, pl. log3/log2 = 1,585…), az aranymetszés (ahol a két szakasz aránya Φ = 1,618…), vagy a kör
területének és átmérıjének hányadosa, a π (3,14159...). A különbségek differenciációjának másik mennyiségi
kifejezése a differenciálhányados. Errıl lásd Az immanencia logikájának komplementaritása címő alfejezetnek a
végtelen immanens fogalmát tárgyaló szakaszát (1.3.1.2).
368
Nietzsche és a filozófia, 75
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klinamen a „lex atomi”, az atomok ütközésének általános természeti törvénye. Az elhajlás csak
ebben az objektív értelemben nevezhetı véletlennek.369
Az intenzitás olyan mennyiségi különbség, mely nem redukálható sem mennyiségi
egyenlıségre, sem minıségre. Ellenkezıleg, minden extenzív mennyiség és minden minıség
intenzív mennyiségi különbség aktualizációja a tartalom, illetve a kifejezés síkján.370 Az
aktualizció során azonban az intenzív mennyiségi különbségek egyenlıtlenségei összevonásra
kerülnek az ıket ezáltal elfedı homogén extenzív mennyiségekben, melyek egyenlıségekként
fejezhetık ki, valamint a homogén minıségekben. Ez tehát nem az intenzitás redukcióját
jelenti, hanem az intenzitás elfedését. Ezek alapján különbség tehetı a sokaság két szintje
között. Az aktualizáció szintjén a sokaság extenzív diszkrét homogén sokaságként jelentkezik,
míg a virtualitások szintjén intenzív folytonos heterogén sokaságként. Az intenzitás heterogén
elemek kontinuus sorozatából áll, ami azt jelenti, hogy az intenzitás minden osztással
megváltoztatja természetét. Például a hımérséklet mennyiségekre osztható, de nem fejezhetı ki
két fele akkora hımérséklet összegeként, mivel azok természetükben különböznek tıle. Az
intenzitások nem szeparálható entitások, nincs közös mércéjük, épp egymás viszonyában,
egymást tartalmazva azok, amik. Ezzel szemben az extenzív diszkrét homogén sokaság
felosztása nem változtatja meg természetét. A példát folytatva, a hımérı higanyszálának
hossza mennyiségekre osztható, és kifejezhetı két fele akkora hossz összegeként. A higanyszál
hossza egy extenzív diszkrét homogén értéket ad, és ezzel elfedi a hımérséklet mennyiségének
intenzív folytonos heterogén természetét.371 Ahogy az az elızıekben látható volt, Deleuze
elemzésében Spinoza is hasonlóképp adott számot a testekrıl mint a kiterjedés móduszairól: a
móduszok az attribútum végtelen intenzitású hatóképességét fejezik ki immanens módon,
meghatározott intenzitási fokon, ami afficiált extenzív viszonyokban fejezıdik ki. Ezek az
extenzív viszonyok az „igen nagy számú” extenzív rész végtelen konnekcióját adják. A
sokaság két szintje: intenzív folytonos heterogén sokaság a virtualitások szintjén, és extenzív
diszkrét homogén sokaság az aktualizáció szintjén. Az intenzitás három fı jellemzıje a
mennyiségi különbséget reprezentáló egyenlıtlenség, a magánvaló különbség, és az implikált
vagy elfedett mennyiség.372

369

Logique du sens, 311-312; LUCRETIUS 2:221-224, 2:244-250. Másrészt az epikuroszi atom önmagában
formával, aktualitással bír, vagyis nem tekinthetı puszta differenciának. Différence et répétition, 239
370
I.m., 76
371
Erre másik példa a differenciális függvényt primitív függvénnyé alakító integrálás folyamata, melyrıl lásd Az
immanens végtelen címő szakaszt (1.3.1.2).
372
I.m., 299-307
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A tiszta teret, amelyen az intenzitások mennyiségi különbségei kialakulnak, Deleuze
mélységnek nevezi.373 Az intenzitások a kiterjedésben válnak kifejezetté, míg az extenzitás
külsıvé teszi, homogenizálja, minıséggé alakítja, és ezzel elfedi az intenzitásokat.374 Az
intenzitások elfedıdése azt eredményezi, hogy a gondolkodás a szervezetet és a fajfogalmat az
individuáció elé helyezi, és ezzel az individuum szingularitását egy részekbıl álló egésszé,
illetve egy infima speciessé absztrahálja.375 Ami azután a gondolkodást meghatározza, az a
szervezetek, illetve fajok között létesített analógia és hasonlóság.376 Ám az intenzitás mint
differenciális sokaság, mint valamivé válás, mint alakulás, megelızi magát az individuumot,
legyen az akár alany, akár tárgy: az intenzitás az aktuális empirikus individuum virtuálistranszcendentális feltételeit alkotja. A mélység jelenti azt a transzcendentális mezıt, amelyen
azok a virtuális intenzitások szervezıdnek (differentiation), amik extenzív mennyiségként és
minıségként aktualizálódnak (differenciation).377 Az ellen-aktualizációban a homogén extenzív
mennyiség és a minıség maga is extenzív elemek differenciális viszonyaként, vagyis
intenzitásként mutatkozik meg. Ez a tér magánvaló különbségként való kifejezıdése, az
excedens tér értelme.
Mindez azt is mutatja, hogy a virtualitások szintjén a különbség csak a differentiation
eljövı eseményének végtelen ismétlése révén maradhat magánvaló. Csak az elkülönbözıdés
örök visszatérése által maradhat fenn a teremtı többlet, a teremtı excesszus anélkül, hogy

373

I.m., 296-297
I.m., 355-356. Ez a gondolat David Bohmnak az anyag hullámtermészetérıl alkotott elméletével mutat
rokonságot. Ez utóbbi szerint az üres tér differenciális erıtere alakítja ki azokat az alacsony frekvenciájú
hullámokat, amelyek kiterjedt anyagként aktualizálódnak. (BOHM 1986a, 189) Lásd a harmadik fejezet
bevezetését.
375
Différence et répétition, 318
376
Mille plateaux, 286-290
377
A mélység Merleau-Ponty gondolkodásában is a térbeliség lehetıségfeltételeként, az „egyidejőség
dimenziójaként” határozódik meg. (MERLEAU-PONTY 2007, 245) Ennek háttere elıtt bontakozik ki az
érzékelésben önmagára göngyölıdı hús transzcendenciája. Az a transzcendencia, „amiben a vonal már eleve
vektor és a pont erıközpont”, vagyis ahol minden dolog eleve különbségként határozódik meg: „a (tér- vagy
idıbeli) dolog azonosságfogalmát kell magunk mögött hagyni, és helyette a (tér- vagy idıbeli) dolgot, mint
különbséget, azaz mint transzcendenciát, azaz mint mindig valami mögött, valamin túl levıt, mint távolságot
elgondolni...” (I.m., 219) A transzcendencia ugyanakkor a tér és az idı dimenziója mellett a tudat dimenziójában
szintén érvényesül. „Valaminek tudatában lenni: ez is transzcendenciaként értendı: vagyis úgy, hogy valami
meghalad és túl van rajtam – és épp ezért nem-tudás is egyszersmind.” (I.m., 220) A gondolati „szétválasztás és
szétszedés” épp ezért csak érthetetlenné teszi a jelenséget. (I.m., 299) A filozófia legautentikusabb formája a
kérdezni-tudásban valósul meg. (I.m., 147) Amire a filozófiai kérdés rákérdez, az magának a transzcendenciának a
problémája, ami a hús fogalmában jut kifejezésre. Ebben a tekintetben vajon lehet-e azt mondani, hogy a mélység
egy olyan transzcendentális mezıt képez, melynek hátterében a hús transzcendenciájának „statikus robbanása”
nem más, mint az érzékelhetı abszolútum transzcendens világa? (I.m., 299). Mindenesetre a problémára irányuló
faggatózás során a két gondolkodó mintha sok tekintetben közel kerülne egymáshoz (lásd a deleuze-i „statikus
genezis” fogalmát, Différence et répétition, 238; Logique du sens, 133-151) – még ha Merleau-Ponty ezt
transzcendenciaként és nem immanenciaként határozza is meg.
374

105

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
valaha is kiapadna. Csak a különbség ismétlése tarthatja fenn az excedens mozgást.378
Másrészt, az aktualizáció szintjén, a differenciation mozgásában a kiválasztás szintézise mindig
valamilyen szokás, tehát emlékezet, vagyis valamilyen múlt alapján kell hogy végbemenjen,
hogy szilárd alakot kapjon, míg az elemek vonatkoztatásának a szokás érvényesülésének
jelenében kell végbemennie. Más szóval a tér excedenciája az idı excedenciáját, azaz múlt,
jelen és eljövı immanenciáját feltételezi. Vagyis a tér problémája az idı problémájához, a
magánvaló különbség problémája a magáért-való ismétlés problémájához vezet el.

1.2.2.2 Az excedens idı, avagy a magáért-való ismétlés
Múlt, jelen és jövı a deleuze-i elméletben szintézisek. Ahogy Husserl, úgy Deleuze is
különbséget tesz passzív és aktív szintézisek között. Deleuze esetében a passzív szintézisek
olyan akaratlan, tudattalan, minden aktivitást megelızı szintézisek, melyek az idıt
ismétlésként konstituálják. Az aktív szintézisek lehetnek tudattalanok vagy tudatosak
(reprezentálók), ám mindkét esetben a passzív szintézisekre épülnek, azok dimenzióit képezik.
Mármost mind a múlt, mind a jelen, mind a jövı szintézisei egyrészt az idıt konstituálják,
vagyis passzív szintézisek, másrészt a másik két passzív szintézisre épülı, annak dimenzióját
alkotó aktív szintézisek. Vagyis mindhárom esetben egy passzív szintézisre két aktív szintézis
épül rá.379 Mindez három különbözı idı-koncepciót von maga után. Az elsı a jelen
ismétlıdése a szokás passzív szintézisében, mely Hume filozófiájához köthetı; a második a
múlt ismétlıdése az emlékezet passzív szintézisében, mely Bergsonnál jelenik meg; végül a
harmadik az eljövı ismétlıdése az örök visszatérésben, mely Nietzsche idı-elméletében talál
kifejezést.
A hume-i elméletben a képzelıerı konstituálja az élı jelent azáltal, hogy a szukcesszív,
független és homogén pillanatokat összevonja. Az idı a jelenben kerül kibontásra, jövı és múlt
a jelen dimenzióiként, aszimmetrikus elemeiként határozódnak meg. A jelen nem
transzcendálja magát a múlt és a jövı irányába, hanem az összevonásban magába foglalja a
múltat és a jövıt. Ám nem csupán közvetlen formában, mint retenció és protenció, hanem a
képzelıerı segítségével közvetett, reflexív, reprezentált módon: a múlt az elızı pillanatok
378

Ahogy Colebrook írja: „Meg kell ismételnünk a különbséget és a gondolkodást. Abban a percben, amikor azt
érezzük, megragadtuk, mi a különbség és a gondolkodás, elvesztettük a különbség erejét […] Valamit
megismételni annyi, mint újrakezdeni, megújítani, kérdezni, és visszautasítani azt, hogy ugyanazok maradjunk.”
Az ismétlés tehát nem az adott ismétlése, hanem annak a differenciális erınek az ismétlése, ami az adottat adja.
COLEBROOK 2002, 7-8
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megtartása és felidézése az összevonásban, míg a jövı a várakozás elırejelzése ugyanezen
összevonásban. Az élı jelen minden esetben magában foglal megtartott és anticipált
pillanatokat. A megtartott pillanatok különös esetekként, míg az anticipált pillanatok a különös
esetek alapján, az asszociáció viszonyai szerint megképzett általános szabályokként adódnak.
Például az óra hangjának szukcesszív elemeibıl (tik, tak, tik, tak) az összevonás az ellentét
viszonya szerint egy általános esetet képez (tik-tak), és a következı megjelenı hasonló elemre
(tik…) az eset másik elemét anticipálja (…tak).380
Az összevonás az elemeknek a reprezentációt megelızı, tudattalan szintézise, vagyis
passzív szintézis. Az észlelt objektum esetek olyan összevonását elıfeltételezi, mely által a
minıségek egy adott szerkezetbe rendezıdnek. Az „én” maga is elemek és esetek összevonása
alapján válik érzékelhetıvé, vagyis azzá, ami. Az én az affekció és az affekcióra vonatkozó
reflexió szintézise.381 Azonban múlt és jövı össszevonása nem csak perceptív, hanem
organikus szintézisként is végbemegy: minden organizmus érzéki összevonásokból, vagyis
retenciókból és várakozásokból épül fel. Az organizmus vizet, földet, fényt és levegıt von
össze. Az összevonás tekintetében a szervezet múltra vonatkozó emlékezete a sejtek örökítı
anyaga (fehérjék és nukleinsavak szintézise), jövıre vonatkozó várakozása pedig a szükséglet.
A passzív organikus szintézisekre épülı perceptív szintézisek az emlékezet és az intelligencia,
az ösztön és a tanulás aktív szintéziseiként nyilvánulnak meg, melyeket az összevonás passzív
konjunktív szintézise alapoz meg. Az emlékezet a különös eseteket elkülönülı, diszjunkt
esetekként reprodukálja és ırzi meg, míg az intelligencia a felelevenített elkülönülı hasonló
esetek alapján súlyozza a várakozás lehetıségeit.382 A passzív szintézis, a megtartás és a
várakozás összevonása, nem más, mint a szokás szintézise. A szokás tehát megtartás és
várakozás, „a múlt lökése és a lendület a jövı felé”.383 Szintézise a múltat a jövı szabályaként
tételezi. A múlt nem egyszerően az, ami volt, hanem az, ami a jövıre nézve meghatároz.384
Múlt és jövı a szokás szintézisében konstituálódik, amely az idıt egy olyan folyamatos
jelenként szervezi meg, „amihez alkalmazkodnunk kell és tudunk is alkalmazkodni.”385 A
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Ez a szintézis tehát ennyiben nem a kanti appercepció szintézise, amelyet az „Én gondolkodom” képzete kísér.
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szokás különbséget „von ki” (soutirer) a pillanatok ismétlésébıl azáltal, hogy a jövıre
vonatkozó általános kategóriákba helyezi a múltra vonatkozó különös kategóriákat.386
Bergson az emlékezetet két, elméletileg különbözı formára bontja. Az elsı az elmúlt
tapasztalatot alkalmazza a jelenbeli tett során, a második pedig, amely az elsı feltétele, az
események szakadatlan sorának rögzítése és megtartása. Míg az elsı individuális, pszichológiai
emlékezet, addig a második közös, ontológiai emlékezet, általában vett múlt. Ez utóbbi
egyetlen tudattalan virtuális emlékezet, mely végtelen sok különbözı szemléletben és
reprezentációban aktualizálódik. Míg az elsı inkább az emlékezetként értelmezett szokás,
addig a második a par excellence emlékezet.387 Az elmúltat reprezentáló emlékezet elıfeltétele
a par excellence emlékezet. A par excellence emlékezet azt a nem reprezentált, általában vett
múltat konstituálja, aminek a reprezentált elmúlt jelen és az azt reprezentáló jelenbeli jelen csak
különös, aszimmetrikus elemeit képviselik. Az általában vett múlt az a múlt, amibe minden
egykor volt és jelenbeli jelen beágyazódik, ám ami maga sosem volt jelen. Az általában vett
múlt a jelen elmúlásának alapja. Az elmúlt jelen és a reflektált jelen, a közöttük létrejövı
asszociációk szerint, csak az általában vett múlt alapján reprodukálva és reflektálva válik
különössé az emlékezet aktív szintézisében. Az emlékezetnek ezt az aktív szintézisét, mely a
két jelen közötti kapcsolatot képezi, a jelent egyáltalán lehetıvé tévı szokás passzív szintézise
alapozza meg, ám elmúlásuk alapja az általában vett múlt.388 Hogyan jellemezhetı az általában
vett múltat konstituáló szintézis, a par excellence emlékezet passzív szintézise?
A múlt nem azután jön létre, hogy jelen volt, és nem is azáltal, hogy egy új jelen
megjelenik, melyhez képest az elızı jelen múlttá válik. A jelen csak azáltal múlhat, hogy vele
egyidejőleg van múlt. A jelennek nincs jelenléte, csak alakulása, magán-kívül-léte. Ezzel
szemben a múlt már alakulásként megszőnt, ámde nem szőnt meg létként. A múlt alakulás
nélkül van. A hagyományos meghatározások ezen a ponton a visszájukra fordulnak: a jelen az,
ami minden pillanatban csak „volt”, és a múlt az, ami örökké, minden idıben „van”.389 Az
emlékezet paradoxona nem más, mint hogy a múlt egyidejő a jelennel: a par excellence
emlékezetben kortársai maradunk „annak a gyermeknek, akik voltunk, mint ahogy a hívı is
Krisztus kortársának érzi magát.”390 Múlt és jelen tehát nem két szukcesszív pillanatot jelölnek,
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hanem két együttlétezı elemet. Az egész múlt együtt létezik azzal a jelennel, amihez képest
múlt.391
A múlt nem az agyban van. A múltat nem a jelen ırzi meg az aktív emlékezetben,
hanem virtuálisan maga a múlt. Amit pedig a múlt önmagaként önmagában, a jelennel
egyidejőleg, virtuális módon megıriz, az az egész múlt.392 Egyetlen emlék sem semmisül meg,
mert megırzése nincs kitéve az agy mőködésének – csak az emléket aktualizáló funkció
sérülhet. A múlt önmagára halmozódása egy szüntelen folyamat. Minden pillanatban
virtuálisan az egész múlt ismétlése történik meg, mindig új módon, ám ennek csak kis része
jelenik meg képszerően, aktuálisan. A tartam a múlt halmozódásának megfordíthatatlansága és
állandó megújulása.393 Az egész múlt azonban különbözı szinteken ismétlıdik, amelyek többékevésbé összevont állapotokban tartalmazzák az egész múltat. Összevontabb állapotban az
emlékek általánosabb formát kapnak, míg elengedettebb állapotban személyesebbet. Az egész
múlt végtelen sok különbözı szinten, az összevonás és elengedés intenzitásának végtelen sok
különbözı fokában, különbözı kapcsolódásokkal, különbözı hangsúlyokkal van összevonva.
Az elkülönülı szintek a hangsúlyok határait kijelölı elmúlt jelenek alapján szukcesszív
idıknek, egymás után jövı koroknak mutatkoznak (gyermekkorom, fiatalkorom, érett korom
stb.), ám az aktuális jelen szempontjából, mely közös határukat alkotja, mind egyidejőek.
„Fellini mondata bergsonian hangzik: ’az emlékezet távlatában jövünk létre, egyszerre vagyunk
gyerekkor, ifjúkor, öregkor és érett kor’.”394 Mindegyik szint azonban az egész múltat ismétli a
maga hangsúlyai, redıi, kora szerint. A par excellence emlékezet az, hogy az egész múlt a
különféle fokban összevont és elengedett szintek formájában ismétlıdik.395 Az egész múlt
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ismétlését nevezi Deleuze végzetnek: mindenki folyamatosan ugyanazt az általában vett múltat,
ugyanazt az univerzális múltat ismétli – ám a maga egyedi, szinguláris módján. Ebbıl
következıen a végzet épphogy nem determinizmus, hanem szabadság: az együttlétezı szintek
végtelen sokasága közötti választás szabadsága.396 Az emlékezet a múlt állandóan növekvı
együttlétezı szintjeinek passzív szintézise, egy passzív diszjunktív szintézis. Ez a diszjunktív
szintézis azonban nem exkluzív, hanem inkluzív: nem egymást kizáró meghatározásokat,
hanem bár egymástól elválasztott, ugyanakkor egymással együttlétezı szinteket tartalmaz. A
diszjunkció tehát nem negatív, hanem affirmatív, tudniillik a különbséget affirmáló, ami azt
jelenti, hogy szintézisében az elemek reciprok differenciális elemekként adódnak.397
Hogyan lehet érzékeltetni e virtuális múltat anélkül, hogy ez a reprezentáció formájában
történne? Deleuze számára a múlt szub-reprezentatív szintézise a nem akaratlagos emlékezet
folyamatának prousti leírásában nyer kifejezést.

A kanál perdülését a tányéron, a kockakövek egyenetlenségét, a madelaine ízét egyszerre
érzékeltem a jelen pillanatban és egy távoliban, míg múlt és jelen egymásba csúszott, s én
teljesen elbizonytalanodtam, hogy vajon melyikben is vagyok a kettı közül; valójában az a
lényem, aki a benyomást ekkor ízlelgette bennem, épp azt ízlelte, ami egy régi napban és a
mostban közös, ami idın kívüli benne, s ez a lény csak olyankor bukkant fel, amikor jelen és
múlt ilyenfajta egybeesése révén az egyetlen olyan közegbe kerülhetett, amelyben életképes, a
dolgok lényegét tudja élvezni, azaz az idın kívül.398

A madelaine íze által egy olyan nem akaratlagos emlékezet lép mőködésbe, mely különbözik
az egykor volt jelent az aktuális jelenre vonatkoztató akaratlagos emlékezettıl, és amely „a
múltbeli körülményeket a jelenbeli érzettıl elválaszthatatlannak mutatja. Amíg a két pillanat
hasonlósága mélyebb azonosságba, addig az elmúlt pillanathoz tartozó érintkezés mélyebb
különbségbe csap át.” A jelenbeli és a múltbeli érzet belsıvé lesz a jelenbeli érzetben,
különbségük immanenssé válik Combray egy új formájában. Ez a Combray immár nem olyan
múlt, amely az egykor volt vagy a mostani jelenre vonatkozik, hanem magában való, tiszta
múlt.399
A virtuális múlt a jelenbeli tettben aktualizálódik. Ez azt jelenti: a jelenben az egész
múlt ismétlıdik, ám a jelen által összevonva, mely elmúlt jelenként a virtuális múlt egy újabb
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szintjét alkotja. Az aktualizáció folyamata: az általában vett múlt valamelyik elkülönülı
szintjének kiválasztása és összevonása egy olyan oszthatatlan reprezentációban, ahol az emlék
képpé válik, és a hasznosság elve alapján összeolvad a jelen észleleti képével. Az emlék
képként aktualizálódik, az aktualizáció pedig az általában vett múlt valamely diszjunkt
szintjének kiválasztása és összevonása a jelenben.

Mi történik, amikor egy emléket keresünk? Bele kell helyezkednünk az általában vett múltba,
azután kell keresnünk egy területet [szintet]: melyikbe bújhatott az emlék, hol húzhatta meg
magát, vár ránk, rejtızködın? (Gyerekkori barát, ifjúkori iskolai, vagy a katonaságból való…?)
Bele kell ugrani a kiválasztott régióba, azután visszajönni a jelenbe, hogy még egyet
ugorhassunk, ha a keresett emlék nem válaszol, és nem testesül meg egy emlék-képben.400

A múltat ismétlı jelenbeli jelen, azáltal, hogy egyszersmind múló jelen, folyamatosan bıvíti a
múltat, és ezzel bıvíti azon együttlétezı szintek számát, melyek közül a rá következı aktuális
jelen ismét választ. Minden szukcesszív jelen egy újabb szintet alkot az egész múltban. A
diszjunkt szintek között a jelenbeli és egyúttal múló jelen az általában vett múlt
legösszevontabb állapotát jelenti, azt az állapotot, ahol a múlt emlékei az aktuális praktikus
cselekvést elısegítı eszközként lettek összevonva és kiválasztva a reprodukció és a reflexió
aktív szintézisei által. A jelen nem más, mint a múlt valamely szintjének aktualizációja vagy
reprezentációja. Vagyis ez esetben nem a múlt alkotja a jelen egy dimenzióját, hanem a jelen
az, ami az egész múlt egy szintje, az emlékezet passzív szintézisének egy dimenziója, az a
szint, amivel az egész múlt folyamatosan bıvül.401
A reprezentáció aktív szintézisei nemcsak ráépülnek az idıt mint a különbség ismétlését
konstituáló passzív szintézisekre, hanem el is fedik azokat. A jelent konstituáló szokás
különbségének ismétlését az elmúlt emlékek és eljövı várakozások összevonásának
produktuma, az én azonossága fedi el azáltal, hogy a reflexió aktív szintézisében a reflektáló
azonossá válik tárgyával: „gondolkodom, tehát vagyok”. Az idı Descartes-nál pillanattá
zsugorodik, amelyet Istennek kell folyamatosan fenntartania, azaz megteremtenie. Kant ezzel
szemben a reflexió tárgyát, a passzív receptív „vagyok”-ot az idıbe helyezi, és ezáltal bevezet
egy transzcendentális különbséget közte és a „gondolkodom” reflektáló spontaneitása között.
Ugyanakkor az én mint az appercepció aktív szintézise nyeri vissza önazonosságát, míg a
passzív én minden szintetizáló erıt nélkülözı puszta receptivitás marad. A reflexió aktív
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szintézisében az azonosság elfedi a különbséget.402 Hasonló veszélynek van kitéve az
emlékezet passzív szintézise is. Az egész múlt különbségének ismétlését elfedi a korábbi jelen
és a jelenbeli jelen közötti hasonlóság (reprodukció) és a jelenbeli azonosság (reflexió)
reprezentációja. Platón az, aki elıször teszi a gondolkodás, méghozzá a reprezentáló
gondolkodás tárgyává a magában való múltat: a magában való múlt az önazonos Ideák
múltjaként jelenik meg, amely az egymásutáni jelenek ciklikus rendjét az idıben az Ideához
való hasonlóságuk alapján határozza meg. Az Idea tudása, az Ideához való eljutás pedig
magából a körkörös idıbıl történı kilépést jelenti. Az idı ismétlés, de az ismétlés a magánvaló
Idea körül forog és a hasonlóság alapján rendezıdik el. Ezzel a különbség megint csak
alárendelıdik az azonosságnak és a hasonlóságnak.403 A passzív szintéziseket e kategóriák alól
kell felszabadítani, hogy az idı a különbség ismétlésévé válhasson. Ez viszont csak egy újabb
passzív szintézis alapján mehet végbe.
Mielıtt azonban rátérnénk a harmadik szintézisre, lássuk, hogy hogyan függ össze
különbség és ismétlés az elsı két passzív szintézis esetében. A különbség a jelen ismétlésében
a szukcesszív pillanatok, az általában vett múlt ismétlésében a koextenzív szintek között van. A
szokás szintézise a különbséget kivonja az egymásutáni pillanatokból, az emlékezet szintézise a
különbséget magában foglalja a szintek együttlétezésében. Míg a szokás konjunktív szintézisét
az egymásutániság relációs kategóriája jellemzi, addig az emlékezet diszjunktív szintézisét az
együttlétezés. Az elızı esetben a jelen indifferens pillanatok megtartó-várakozó összevonását
jelenti, az utóbbiban az általában vett múlt egy összevont szintjét. A jelen az elsı esetben
passzív szintézis, a másodikban aktív. Ezen belül a jelenbeli jelen az elsı meghatározásban a
független szukcesszív pillanatok legösszevontabb állapota, míg a másodikban az egész múlt
legösszevontabb foka.404
A két idıkoncepció közötti alapvetı eltérés az, hogy a jelen aktuálisan megalapozza az
idıt (fondation), a múlt pedig az idı virtuális alapjának mutatkozik (fondement). A jelen az idı
ismétlésének ágense, a múlt az idı ismétlésének feltétele. A jelen az, ami ismétel (összevon), a
múlt (az egész múlt) pedig a magában való ismétlés. Ám az, ami az ismétlés produktuma, az,
ami ebben az ismétlésben ismétlıdik, vagyis eljön, az nem más, mint a jövı. Az eljövı idı a
már-mindig-meghaladott és soha-el-nem-ért esemény meghatározatlan ideje, Aión ideje.405 Az
esemény ideje a végtelen sebességgel és végtelenül kiterjedı és összehúzódó múlt és jövı, a
„már-ottlét” és a „még-nem-ittlét” folyamatos önmagán kívül kerülése és szimultaneitása: a
402

I.m., 116-118
I.m., 118-119
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I.m., 104-106
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megragadhatatlan jelen egy halál, egy vágás fenyegetése és ténye között. „Aión vég nélkül
osztja fel az eseményt és tolja el a múltat és jövıt anélkül, hogy valaha is kevésbé sürgetıvé
tenné. Az esemény az, hogy soha senki nem hal meg, hanem mindig már meghalt vagy mindig
meg fog halni […]”.406 Az esemény egy törés a szukcesszivitásban, amely újrarendezi a múltat
és jövıt; az eseményben kifejezıdı értelem újraértelmezi a múlt emlékeit és a jövı céljait.
Az eljövı eseményt, azt, ami ismétlıdik, a jelen különbségként ismétli a múlt feltételei
alapján. Az ismétlıdı esemény különbsége ezzel megakadályozza mind azt, hogy az ismétlés
jelenvaló ágense egy önazonos énné, mind azt, hogy a múlt mint az ismétlés feltétele egy
önazonos Ideává szilárduljon; az eljövı esemény törése felszabadítja az általuk elfedett
magánvaló különbséget.407 A jelen pillanatainak egymásra következı megjelenítése
voltaképpen az eljövı folyamatos ismétlıdése. A múlt folyamatos halmozódása és megújulása
megint csak az eljövı folyamatos ismétlıdése.408 A jelen konjunktív szintézise és a múlt
diszjunktív szintézise az eljövı konnektív szintézisének dimenzióit alkotják. Úgy tőnik, a
harmadik szintézisre már nem pusztán aktív szintézisek, hanem maga a két passzív szintézis, a
szokás és az emlékezet passzív szintézise épül rá.
A nietzschei örök visszatérés értelme ennek az eljövı újdonságnak az affirmatív
ismétlése. Az örök visszatérés az eljövı hite, az eljövıbe vetett hit. Ami az örök visszatérésben
visszatér, az nem a múlt és nem a jelen, nem a feltétel és nem az ágens, hanem az eljövı, az
újdonság, mely megtagadja az ıt lehetıvé tévı feltételeket és szétszórja az ıt végrehajtó
ágenst, hogy valóban újdonságként, különbségként érvényesüljön.409 Az örök visszatérés az
idıdimenziókat lehetıvé tevı szintézis, „a változás és a változásban önmagát állító lét
szintézise.”410 Az eljövı ismétlése a teremtés többletelve, excedens mozgásának alapja. Az
örök visszatérés affirmációja a megújulásra, az újrakezdésre való igent mondás, ezáltal maga is
egy teremtı esemény, amely „újrateremti a valamivé-válást, ezzel megteremti az aktívváválást.”411 Az affirmáció ugyanis végrehajtja azt az ellen-aktualizációt, ami által a múlt elfedett
virtualitása életre kel, és új módon fejezıdik ki, retroaktívan felülírva az addig aktuális
múltat.412 Az eljövıre való igent mondás a múlt megújulása a jelenben. Vagyis az eljövı
406

Logique du sens, 80
„Time is out of joint” – Deleuze számára Hamlet e mondatában fejezıdik ki az eljövı esemény. A törés
következtében az idı már nem rendelıdik alá az általa mért periódusok ismétlıdésének, a reprezentáció aktív
szintéziseinek (pl. a hatalmat egymástól átvevı uralkodók sorának), az idı relációi egy új elrendezıdést vesznek
fel. Différence et répétition, 119-120
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WILLIAMS 2011, 116
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Différence et répétition, 122
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Nietzsche és a filozófia, 83
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I.m., 117
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Mint láttuk, a jelennel együtt létezı múlt megújulására Deleuze számára Proust regénye, Az eltőnt idı
nyomában szolgáltat példát. Ez az újat alkotó összekapcsolódás az eljövı esemény (a Combray-t felidézı
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megújulás affirmációja önmaga teremtı erejét affirmálja, azt, hogy ı maga az, ami magáértvalóan ismétlıdik. Ám épp önmaga ismétlésének igenlésével teszi a teremtést immanenssé.
Alaptalanító mozgásával szabaddá válik a múlt és a jelen, az alap és a megalapozás
reprezentációjától. Az eljövı affirmációja egyrészt eltörli az ismétlı jelenvaló ágens
önazonosságát, másrészt eltörli az ismétlés feltételeként értett eredeti múltat.413 Ebben az
értelemben nevezi Deleuze az eljövı konnektív szintézisét halálösztönnek. Az eljövı halál nem
az élet tagadása, ellentéte vagy határa. Az eljövı halált az élı magában foglalja, mint azt a
virtuális differenciális sokaságot, melyet az individuáció folyamata az emlékezet és a szokás
szintézisei által aktualizál egy élı szervezetben. Az eljövı halál a mássá-válás örök
visszatérése, az „egy” halála és a „sok” igenlése: nem tagadó, hanem affirmáló halál. Az eljövı
halál az én, az ugyanaz, az identikus alárendelı formájától szabaddá váló excessziv heterogén
sokaság, mely nem ismétel semmiféle rajta kívüli eredendı állapotot vagy eseményt. Ismétlése
magáért-való ismétlés.414
Az eljövı igenlése tehát a feltételt jelentı múlttól és a jelen önazonosságától való
elszakadás. Az affirmáció igent mond az ismétlıdı (az eljövı) feltétlen jellegére az ismétlés (a
múlt) feltételeinek viszonylatában, és annak függetlenségére az ismétlı ágens (a jelen)
viszonylatában.415 A különbség ez esetben már nem pusztán az, ami a jelen ismétlésébıl
madelaine íze) konnektív szintézise alapján megy végbe. „Proust idınkívülisége nem más, mint a születıben lévı
idı, és az azt megtaláló mővész-szubjektum.” (Proust) Az eltőnt idı utáni kutatás valójában alkotó folyamatként
leplezıdik le. Proust szavaival: „Valahányszor az értelem érzi, hogy túlhaladt önmagán, mindig csak
bizonytalanság a következmény; amikor ı a kutató s egyszersmind az a homályos ország, ahol kutatnia kell, s ahol
az egész poggyászának semmi hasznát nem veszi. Kutatni, ez kevés: alkotni. Oly dologgal van most szemközt,
ami még nincs, amit csak ı tud megvalósítani, hogy azután bevezesse a maga világosságába.” (PROUST 1974,
46)
413
Différence et répétition, 122-123
414
I.m., 149; Logique du sens, 177-180
415
I.m., 125-126. Az eljövı feltétlen jellegének affirmációja a múlt viszonylatában az, amit Kierkegaard „elıre
emlékezésnek”, „a jövı filozófiájának” nevez. (KIERKEGAARD 1993c, 28) Ez Kierkegaard esetében a hit
paradoxona. A hit prospektív emlékezésére példa az, ahogyan Hans Belting szerint a középkori kereszténység
Krisztus második eljövetelére tekintett, annak képi megjelenítésén keresztül: Krisztus eljövetelének tapasztalata az
eljövıre való emlékezés. (BELTING 2000, 21) Ugyanakkor Deleuze kritikája a kierkegaardi fogalommal szemben
az, hogy az ismétlés ezáltal a hitbe helyezıdik, amely bár képes a szokás és az emlékezet meghaladására, ám
egyúttal újra felfedezi Isten és az én azonosságát, és így nem jut el a magánvaló különbség fogalmához.
Kierkegaardnál az ismétlés transzcendencia. (Différence et répétition, 126-127) Az eljövı valóban feltétlen jellege
a múlt viszonylatában ezzel szemben azt jelenti, hogy egy elmúlt esemény ismétlése csakis a különbség ismétlése
lehet, az azonosságé soha. A történelmet ismétlı történésznek így csak az lehet a feladata, hogy az eseményt
különbségként ismételje, vagyis hogy végrehajtsa azt az ellen-aktualizációt, amely felszínre hozza a múlt elfedett
virtualitásait, és ezáltal aktuálisan megújítsa azt. Ilyen ellen-aktualizáció például egy történelmi szituáció vagy egy
filozófiai mő újraértékelésének eseménye, egy olyan eljövı esemény, amely a múlt jelentését, a múlt értelmét
alkotja újra. Egy olyan beszédaktus tehát, amely az aktuális történeti eseménynek vagy filozófiai mőnek új
attribúciót, új minıséget ad. Ez pedig a jelek addigi rendjének elmozdulásához vezet. „A filozófiatörténet nem
más, mint a filozófia reprodukciója. A filozófiatörténetben egy kommentárnak egy igazolható duplikátum szerepét
kell betöltenie és a duplikátumnak megfelelı maximális módosítást tartalmaznia. (Egy bajuszos Mona Lisához
hasonlóan képzeljünk el egy filozófiailag szakállas Hegelt, vagy egy filozófiailag borotvált Marxot.)” (Différence
et répétition, 4) Az újraalkotás mindig egy ellen-aktualizációt jelent, vagyis az újraalkotás által aktualizált
esemény magának a múltnak a virtualitásából lép elı. Az ismétlıdınek a jelentıl való függetlensége tehát azt

114

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
kivonásra kerül, és nem is csupán az egész ismétlıdı múlt egy szintje; az eljövı affirmációja
által válik a különbség a virtuális elkülönbözıdés, „az abszolút különbözı gondolatává és
produkciójává”, úgy, hogy a magáért-való ismétlés egyúttal a magánvaló különbség.416 Az idı
minden jelenhez vagy múlthoz kötıdı tartalmától elvonatkoztatva, az eljövı ismétlésének
konnektív szintézise az idı tiszta formája.417
Az eljövı teszi tehát teljessé az idı excedenciáját. Ez az excedencia a magáért-való
ismétlés, ahol a jelen az, ami ismétel, a múlt az ismétlés, és az eljövı az, ami ismétlıdik. A
múlt virtualitását az eljövı affirmációja által fejezi ki a jelen. Ez az ismétlıdınek, a mindig
megújuló ismétlıdınek az affirmációja, az önmagára igent mondó teremtés. A magánvaló
különbség magáért-való ismétlése.418
Az immanens teremtésnek, a virtualitások aktualizációjának a feltárása feltételezi az
ellen-aktualizáció folyamatát, mely által e feltárás egyáltalán lehetıvé válik. Ezért magát az
ellen-aktualizációt, vagyis az immanens teremtés tudatát is elemzés tárgyává kell tenni, mint az
excedencia problematikus ideáját. Az excedencia problémája így a tudat szintjén magának a
problémának a fogalmához vezet el.

1.2.2.3 Az excedens tudat, avagy a probléma
A gondolkodás hajlamos arra, hogy a problémát az elıfeltételezett megoldásból vezesse le, és
így magát a problémát is elıre adottnak tekintse, melyet ezáltal a megoldás teljes egészében
megszüntet (mint az iskolai feladatok esetében). Ezzel szemben a valódi probléma feltételeit a
mindenkori eljövı esemény konstituálja, ami mindig új, egyedi megoldást igényel. A

jelenti, hogy az ismétlés az addig nem-aktualizálódó, virtuális múltnak az ismétlése, és ezáltal új aktualizációja.
Ahogy Zizek kifejti, az ismétlés azt a virtualitást ismétli, ami inherens módon benne van a múltban, de amit a
múltbeli aktualizáció elárult. Az eljövı megújulás ellen-aktualizációja azáltal változtatja meg a múltat, hogy
retroaktívan elmozdítja az aktuális és virtuális viszonyát a múltban. (ZIZEK 2004, 12)
416
Différence et répétition, 126
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I.m., 150
418
Eszerint az újdonságként eljövı idı jelenti a teremtı fejlıdés intuíciójának és a hatalom akarásának a közös
pontját. Ez a közös pont pedig nem más, mint igent mondás a megszelídíthetetlen teremtésre. Ez a gyermek játéka,
egy olyan játék, melyben csak nyerni lehet, hisz a játékos magát az eljövı véletlent affirmálja, a kockadobás
bármilyen kombinációját hozza is az. Ezt az affirmatív mozdulatot találja meg Deleuze Borges egy novellájában,
Az elágazó ösvények kertjében, abban a befejezetlen könyvben, melyet a narrátor dédapja, Cuj Pen hagyott az
utókorra, „a különbızı jövıkre (nem mindre)”. „Minden regényben, mikor valaki válaszút elé kerül, az egyik utat
választja, a többit mellızi; Cuj Pen úgyszólván kibogozhatatlan regényében egyidejőleg az összeset választja.
Ezen a módon különbözı jövıket, különbözı idıket teremt, ezek ismét szaporodnak és szétágaznak. Innen a
regény ellentmondásai. Mondjuk, Fangnak van valami titka; egy ismeretlen bezörget az ajtaján; Fang elhatározza,
hogy megöli. Persze többféle megoldás lehetséges: Fang megöli a betolakodót, a betolakodó megöli Fangot,
mindketten megmenekülnek, mindketten meghalnak és így tovább. Cuj Pen regényében az összes fejlemény
megtörténik, s mindegyik újabb elágazások kiindulópontja.” BORGES 2008, 91-92; id. Différence et répétition,
153
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gondolkodás nem a megoldás keresésével kezdıdik, hanem a probléma feltételeinek
meghatározásával. Az alárendeltségi viszony épp abban nyilvánul meg, hogy más határozza
meg számunkra a problémát és a megoldás lehetséges irányait. A probléma feltételeit nekünk
kell az esemény alapján meghatároznunk, azaz megkonstruálnunk oly módon, hogy a probléma
általa megoldhatóvá váljon. A gondolkodásnak nem a megoldás helyességére, hanem a
probléma relevanciájára és jólformáltságára kell rákérdeznie. Minden probléma olyan
megoldást nyer, amilyent érdemel, ti. a meghatározás feltételeitıl, a megfogalmazás
eszközeitıl és megközelítésmódjaitól függı megoldást. A probléma meghatározása,
konstrukciója szab irányt a megoldás elemeiként szolgáló állítások kialakításának.419 A
problémát

az

állításból

eredeztetı

illúzió

szerint

minden

állításból

a

kifejezés

megváltoztatásával létrehozható probléma („Vajon a kétlábú szárazföldi állat az ember
definíciója, vagy nem?”, „Scott a Waverley szerzıje?”).420 Ez esetben azonban a probléma nem
több felfüggesztett kijelentésnél. A valódi probléma esetében viszont az állítás az azt generáló
probléma szerint kapja meg értelmét. Az állítás egy problémára adott válasz, amely mindig a
problémán belül találja meg helyét és igazságértékét.
A probléma az állításban az állítás értelmeként vagy jelentéseként fejezıdik ki. A
modern logika a jelentést és a jelöltet az állítás kifejezésének két szemantikai értékeként nevezi
meg. Egy kifejezés jelentése eszerint nem más, mint helyes használatának, a jelölés
eredményes módjának szabálya, vagyis azon feltételek összessége, melyek mellett az állítás
igaz lehet. Igazságértékét – avagy faktuális értékét – a jelölt (fizikai, pszichikai,
nyelvhasználati) tények határozzák meg. A jelentés tehát oly módon alapozza meg az állítás
igazságát, hogy semleges marad vele szemben: az értelmes állítás hamis is lehet. Az
igazságérték független annak feltételeitıl; a feltételek pusztán az igazság lehetıségfeltételei.
Ezzel szemben Deleuze-nél a jelentés az igazság valóságos feltétele, genezise. Az igazság nem
adekváció, hanem produkció eredménye.421 „A probléma szívében jön létre az igazság
genezise, az igaz létrehozása a gondolatban.”422 A jelölt tény nem valami külsı a jelentéshez
képest. A tény a kontextusba illeszkedı jelentés által kapja meg értelmét. Az állítás és a jelölt
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I.m., 204. E gondolatra Deleuze Bergson filozófiájában bukkan rá. Lásd A bergsoni filozófia, 19-21
Az illúzió elsı megfogalmazására Deleuze Arisztotelész Topikájában talál rá: „A probléma és az állítás csak
formájában különbözik egymástól. Mert ha például így tesszük fel a kérdést: ’Ugyebár a földönjáró kétlábú
élılény az ember meghatározása?’, vagy pedig így: ’Ugyebár az élılény az ember neme?’,- így egy tétel jön létre.
De ha így kérdezünk: ’Vajon a földönjáró kétlábú meghatározása-e az embernek, vagy nem?’, vagy pedig így:
’Vajon az élılény az ember neme, vagy nem?’,- így probléma keletkezik. S hasonlóképp áll a helyzet a többi
esetben is. Érthetı tehát, hogy számszerően ugyanannyi probléma van, mint állítás. Tudniilik minden állításból
problémát csinálhatunk, ha a formát megváltoztatjuk.” Topika, 101b, 30-35; id. Différence et répétition, 204-205
421
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422
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420
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viszonya a jelentés egységében konstituálódik. A jelentés tehát nem vezethetı vissza a jelöltre,
ám éppígy nem vezethetı vissza a beszélı megélt állapotára sem. A jelentés magában a
problémában lokalizálható, melynek megoldási kísérlete az állítás. Láthattuk, hogy az állítást
Deleuze egyszerre építi fel a kifejezés (Spinoza) és az esemény (Leibniz) logikája szerint.
Egyrészt az állítás a kifejezés immanens folyamata: az állítás magában foglalja azt, ami
kifejezıdik. Másrészt az állítás értelme (a kifejezett) nem egy tényállás vagy egy állapot,
hanem egy esemény. Az értelem tehát elıször is az állítás által kifejezett esemény, mely nem
létezik a kifejezésen kívül: „a vádlott bőnös” állítás értelme a vádlott bőnössé válásának
eseménye.423 Az állítás nem re-prezentálja egy tényállás vagy állapot prezenciáját, hanem
kifejezi magába foglalt értelmét. Másodszor az értelem nem azonos a jelölttel. Az állítás
magában foglalja, elıfeltételezi az állítás értelmét, de nem képes jelölni azt, hiszen az állítás a
jelöltet jelöli, nem annak jelentését. Az állítás értelme, a kifejezett így virtuális marad a
kifejezésben. Az állítás értelme ugyanakkor jelölhetı egy másik állítás által, amely ugyancsak
képtelen jelölni saját értelmét. Az állítás és annak értelme viszonyában tehát egy végtelen
regresszus adódik.424 Ez az értelem paradoxona: az, hogy nem tud önmagával azonossá válni.
A kifejezés a kifejezettet virtuálisan foglalja magába.
Mi a kapcsolat a jelölt tényállás vagy állapot és az állítás jelentése, a test és az értelem,
a kiterjedés attribútuma és a gondolkodás attribútuma között? Ennek megértéséhez a Logique
du sens mentén a sztoikus filozófia felé kell fordulnunk. A sztoikusok különbséget tesznek testi
és testetlen létezık, szomata és aszomata között. Testi létezınek tekinthetı minden, ami
kauzálisan meghatározott. Minden test oka más testnek, irreverzibilis viszonyukat a végzet
határozza meg az örök jelenben. Az ok hatása maga azonban testetlen esemény, egy olyan
logikai attribútum, melynek nincs jelenléte, csak fennállása, inherenciája. Ez a lekton, a szó
jelentése vagy értelme.425 Az értelem nem az állítás attribútuma, nem a szubjektumnak
tulajdonított predikátum (a vádlott bőnössége), de nem is egy testi minıség, hanem a test
testetlen attribútuma, vagy testetlen alakulása, átváltozása, melyet a fınévi igenév fejez ki: „a
vádlott bőnös” állítás értelme a vádlott bőnössé válása. Az infinitívusz a sem személyhez, sem
számhoz, sem idıhöz nem kötött (tehát testhez nem köthetı), meghatározatlan, tiszta eseményt,
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I.m., 41
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I.m., 13. Mint korábban láttuk, a testek közötti kauzális viszonyok leírásához Deleuze nem a sztoikus, hanem
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epikureus fizikával párosítja a sztoikus nyelvfilozófiát. Lásd Az excedens tér, avagy a magánvaló különbség címő
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az alakulást fejezi ki.426 Az értelem tehát egyrészt az állítás által kifejezett értelem, másrészt a
test testetlen attribútuma. Az értelem-esemény a szavak és a dolgok közötti kapocs: az esemény
a nyelvben szubzisztál, de a dolgokban történik.427 Az értelem kifejezésének eseménye az, amit
Austin beszédaktusnak nevez. A beszédaktus nem reprezentál vagy referál, hanem illokúciós
ereje révén beavatkozik azáltal, hogy egy testnek egy testetlen attribútumot tulajdonít, amely
megváltoztatja magát a testet – nem minıségében, hanem hatásában, hatóképességében. A
referencia tényeinek pragmatikája nem külsıdleges az állítás szemantikájához képest. A
jelentés nem pusztán szemantikai, hanem pragmatikai probléma. Két sík egymásbafonódásáról
van tehát szó: az egyik az egymásra ható testeké (a tulajdon teste, az áldozat teste, a vádlott
teste, a bíró teste; mind meghatározott hatóképességet, illetve más testekkel való meghatározott
kapcsolódási módokat tartalmaznak; ez a tartalom síkja), a másik a testeknek tulajdonított
testetlen alakulásoké (a vádlott átváltozása elítéltté a bíró ítélete alapján, és ezáltal
hatóképességének megváltozása; ez a kifejezés síkja). Az állítás értelme az állítás által jelölt
aktuális tényállás vagy állapot valóságos-virtuális feltételét képezi.428
Az értelem nemcsak virtuális, hanem egyszersmind ideális: az állítás értelme az általa
kifejezett problematikus idea. Deleuze az idea új fogalmát vezeti be, melyet összeköt a
probléma fogalmával: az idea lényegileg problematikus. Mit jelent ez? A tiszta ész kritikája
szerint a tapasztalati mőveletek egységének feltételei az ész problematikus ideái. Mivel a
tapasztalat egységét szabályozó transzcendentális idea nem jeleníthetı meg képszerően, ezért
az idea „bármiféle megoldást nélkülözı probléma marad.”429 Ez viszont azt is jelenti, hogy e
probléma nem szüntethetı meg semmilyen megoldás által. Sıt, az ész problematikus ideái az
értelmi meghatározások nélkülözhetetlen feltételeit alkotják mint a tapasztalaton túlnyúló
fókuszpontok vagy mindent átfogó horizontok, melyek a meghatározásoknak szisztematikus
egységet adnak.430 Magának az ideának a meghatározása viszont transzcendentális illúziót
eredményez. Deleuze-nél azonban a problematikus idea meghatározása nem a tapasztalatot
426

Amennyiben az ige eleve névszóhoz (fınévhez, melléknévhez) kötötten, verbum finitumként jelentkezik,
önmagában hiányt és kellést testesít meg (tudniillik a névszó hiányát és kellését). Ezzel szemben az ige mint
infinitívusz az alakulás többleteként adódik, a névszóhoz kötött ige pedig ennek aktualizálódását jelenti. Ingarden
leírásában „[a] tiszta történésként való kibontakozás a verbum finitum lényegi teljesítménye.” Ugyanakkor az
izolált verbum finitum („ír”) kiegészítést igénylı jelentéssel bír. „Csak követelmény, a tevékenységhordozóra itt
mint követelményre történik az utalás. […] Ez a tényezı itt – izolált ige esetében – mindig variábilis és
potenciális, a tevékenység végrehajtóját meghatározatlanul hagyja, s úgyszólván nem éri el.” (INGARDEN 1977,
86-90) A verbum finitum potencialitásával, amely a névszó hiányát fejezi ki, Deleuze az infinitivusznak az
alakulás többletét kifejezı virtualitását helyezi szembe.
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Mille plateaux, 102. Az aktualizáció során az értelem rögzülése denotációként (az a partikuláris ember a
bőnös), megnyilatkozásként (az én ítéletem), illetve szignifikációként (a bőnös szó általános szótári jelentése)
megy végbe. Logique du sens, 22-35
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KANT 2004, 321; Différence et répétition, 218
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A fókuszpontról lásd KANT 2004, 517; a horizontról i.m., 528
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áthágó idea, hanem az a transzcendentális mezı, amelyen maga a tapasztalat aktualizálódik. Az
értelmet nem szabályozó, hanem konstituáló transzcendentális idea nem más, mint az értelmet
aktualizáló transzcendentális mezı.
A problematikus idea deleuze-i fogalmának legközelebbi rokona nem annyira Kant
problematikus ideája, mint inkább a spinozai adekvát idea. Az adekvát idea, szemben az
inadekvát ideával, nem egy jelenlévı testet reprezentál, hanem hatóképességet, vagyis intenzív
mennyiségi különbséget fejez ki, nem egy tudat ideája, hanem épp a tudat az egymással
reciprok differenciális viszonyt alkotó ideák konstitúciója. A problematikus idea és a megoldás
viszonyára korábban a hımérséklet mérése mutatott példát. Ez esetben a problémát a heterogén
intenzív mennyiségi különbségek viszonyát kifejezı hı jelenti, míg a megoldást az e
különbségeket elfedı,
problematikus

idea

homogén extenzív mennyiséget megjelenítı mérés adja. A
felfogható

egy

olyan,

differenciális

elemek

közötti

reciprok

kapcsolódásokat tartalmazó virtuális komplexumként, amely a különféle téridı-viszonyokban
és a megoldási esetek különbözı meghatározásaiban aktualizálódik.431 Így például a tenger
ideája a petit percepcions változó differenciális viszonyaiként gyakorol hatást, amely a
hullámok mozgásában válik extenzívvé. Úszni tanulni annyi, mint megfeleltetni a test
szingularitásait a tenger ideájának szingularitásaival, ami egy új problematikus ideát
eredményez. Egy másik példa: „A szín ideája olyan, mint a fehér fény, amely az összes szín
genetikus elemét és viszonyát összezavarja [perpliciter], de különféle színekben aktualizálódik,
azok megfelelı tereivel.”432 A virtualitások koegzisztensek, egy ideális „reservoir”-t vagy
repertoárt képeznek, de csak a kiválasztásnak megfelelı irányokban aktualizálódnak. Korábban
láthattuk: a virtuális valós, anélkül, hogy aktuális lenne. Most ezt kiegészíthetjük azzal, hogy a
virtuális ideális, anélkül, hogy absztrakt lenne.433 Az idea univerzális szintézise az intenzív
viszonyok és fokozataik reciprok függése, „a különbség ideális szintézise”, a tiszta gondolat
konnektív szintézise.434 Ebben az értelemben kell különbséget tenni – szemben a karteziánus
logikával – egy idea világossága és elkülönítettsége között: minél világosabb (konkrétabb) egy
idea, annál zavarosabb (annál több kapcsolódásból áll), és minél elkülönítettebb (minél
kevesebb konnekciót tartalmaz), annál homályosabb (absztraktabb). Nem létezik teljesen
tudatossá tett problematikus idea – az idea mindig tartalmaz tudattalan szingularitásokat. A
problematikus idea meghatározza a tudatosság küszöbét, amely felett a cselekedetek tudatos
431

Différence et répétition, 237
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módon hozzáigazíthatók a feltételekhez, és amely alatt a tanulás tudattalan módon történik. Az
úszás tevékenysége mint a problematikus idea megoldása aktualizálódik.435 A szokás
általánossága mögött minden esetben a tanulás szinguláris folyamatait találjuk. A tanulás nem a
parton az úszómesterhez való hasonulással elsajátított mechanizmus, az azonosság ismétlése,
hanem a test szingularitásainak a tenger szingularitásaival való összehangolása hullámról
hullámra, a különbség ismétlése. A tudás a megoldásokat lehetıvé tevı általános szabály
birtoklása, míg a tanulás az egyedi problémával való szembenézés.436 Az idea nem a
megismerés fogalmaként, hanem a végtelen tanulás és kísérletezés nagyrészt tudattalan
folyamatának problémájaként érthetı meg.437
Mit jelent gondolkodni? A problematikus idea egy intenzív találkozásnak, egyenlıtlen
erık vagy affekciók véletlenszerő találkozásának az eredménye. A találkozás kényszert
gyakorol a problémával szembesülı gondolkodásra. Ahogy arra Proust rámutat, a gondolkodás
eredete nem az igazság természetes vágya vagy szeretete, hanem a gondolkodáson erıszakot
tévı, azt kikényszerítı véletlen.438 Deleuze, Nietzsche és Lucretius nyomán, a véletlent nem
egy külsı hatás esetleges megnyilvánulásaként, hanem immanens struktúraként határozza
meg.439 A véletlen a különbség ismétlésének feltétele, ahogy a kiszámíthatóság az ugyanaz
ismétlésének feltétele. Ez a véletlen fosztja meg jelként a gondolkodást nyugalmától, hogy az
igazság kutatására ösztönözze. A féltékeny embert a szeretett lény egy elejtett hazugsága
kényszeríti az igazság kifürkészésére. A kényszer a kérdés imperatívuszában fejezıdik ki („Mit
hallgat el?”). Ennek, azaz önmagának engedelmeskedve igyekszik az igazságot kutató
gondolkodás kibontani a rajta erıszakot tévı jel értelmét.440 A gondolkodás indítéka tehát a
kényszer és a véletlen kettıs alakzata.441
A kérdés imperatívusza, azáltal, hogy a megoldásra törekvı kísérletezésre készteti a
gondolkodást, egyszersmind strukturálja a problematikus ideát. A kérdés nem más, mint a
435
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problematikus idea bizonyos irányokban mozgó virtuális mezejének nyitott végtelensége. A
kérdés imperatívusza a gondolkodást döntéskényszer elé állítja. A döntés, Nietzsche
kifejezésével, egy kockadobás véletlenje, amely a gondolkodást a probléma meghatározásának
útján elindítja. A kép szerint a kockán lévı pöttyök jelentik az esemény szinguláris pontjait, a
kockák a kérdést, míg a dobás az imperatívuszt. A véletlen kiküszöbölésének módszere a
dobások feldarabolása és a kapott kombinációk valószínőségének meghatározása. Így az
imperatívusz már morális: a valószínőségek alapján meghatározott legjobb kombináció
elérésének kellése. Ezzel szemben a döntés mint kockadobás minden alkalommal a véletlent
affirmálja.442 Ahogy Deleuze a Nietzsche és a filozófiában írja, Nietzschénél a kockadobásnak
két mozzanata van: a kockák egyszeri feldobása a véletlen affirmációja, míg a visszaesésük
pillanatában kialakuló, szükségképpen egyetlen kombináció (esemény), bármi is legyen az, a
szükségszerőség affirmációja. A szükségszerőség affirmációja voltaképpen a véletlen
affirmációjának affirmációja, igentmondás a véletlen szükségszerőségére, örök visszatérésére.
E második affirmáció teszi lehetıvé a kockadobás megismétlését. A kockadobás e két
affirmáción keresztül igenli a véletlen, a kockadobás ismétlıdését, a különbség örök
visszatérését.443
A döntés hatalma önmagát éppen a kockadobás véletlenének affirmációjában és ennek
ismétlésében ragadhatja meg.444 A kockadobás eredménye minden esetben egy problematikus
kombináció, amely meghatározásra vár. A teremtı gondolkodás azáltal affirmálja a véletlent,
hogy a probléma meghatározására az immanencia-sík folyamatait új, az eseményt kifejezı
módon szervezi meg. A véletlen affirmációja tehát nem eredményezhet önkényt mindaddig,
amíg a probléma meghatározása során aktualizálódó differenciális elemek egy immanenciasíkot alkotnak.
Hogyan hozzunk létre immanencia-síkot? A Qu’est-ce que la philosophie? szerint a
sajátosan megszervezett immanencia-síkot, a kérdés imperatívusza nyomán, az ellenaktualizáció során, a gondolat veti ki a tiszta intenzitás, a káosz fölé, hogy a végtelen intenzitás
teremtı erejét saját eseményeként valósítsa meg, hogy önmagát teremtıvé tegye a probléma
meghatározásában. A káosz a tiszta intenzitás, egymást mindenféle szabályszerőség és rögzülés
nélkül követı ideák folyamatos fel- és eltőnése. Ezt nevezi Deleuze és Guattari a káosz
„végtelen sebességének”. Az ellen-aktualizációt végrehajtó gondolat a káosz elleni küzdelme
során választásra kényszerül. Választhatja a véleményt: ekkor az általa kivetett síkon létrehoz
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egy káosz ellen védı transzcendens „esernyıt” (Lawrence), egy rendet, amely azt az illúziót
kelti, hogy képes megvédeni a káosztól. Az „esernyı” oly módon rögzíti szabályokkal az
ideákat, mintha e szabályok már mindig is adottak lettek volna, mintha e szabályok egy olyan
rendet képeznének, mely mindenkor biztosítja a káosztól való távolságot, a rend elızetességét a
káoszhoz képest (ilyen „esernyı” pl. a Jó ideája, vagy a transzcendentális szubjektum
szintézisei – errıl a késıbbiekben még szó lesz). Ezáltal a gondolat lemond önmagáról mint
immanens teremtésrıl, és a rendet biztosító transzcendens hatalmaknak adja át magát. A síkból
transzcendencia-sík lesz. Viszont választhatja azt is, hogy oly módon néz szembe a káosszal,
hogy hozzákapcsolódik, és felette egy sajátos immanencia-síkot vet ki, ahogy egy halász veti ki
hálóját a tengeren. A gondolat ezzel differenciális viszonyokat határoz meg a lefedett
problematikus síkon.445 A virtualitások szintjén a lefedett rész káoszból immanencia-síkká
alakul. A gondolat tehát nem zuhan bele az ıt megsemmisítı káoszba, de nem is fedi el a
káoszt.446 A káoszhoz kapcsolódva, de abból kiemelkedve érvényesíti saját teremtı erejét. A
teremtés az a virtuális esemény, amit vagy a gondolat mutat fel immanens módon, vagy a
vélemény fed el a transzcendens hatalmak alá rendelıdése által. A teremtés a káoszból
kiemelkedı és azt elfedı rend kialakulásának folyamata. Éppen ezért a teremtı gondolat
számára a virtuális szint ellen-aktualizációja, a teremtés immanenciájának, az eseménynek a
felmutatása a mindenkori feladat, a tulajdonképpeni küzdelem.447 A gondolat által a káosz
végtelen sebességével és a véleménnyel vívott küzdelem három területe a filozófia, a tudomány
és a mővészet (a „kaoidok”).
A filozófia célja a végtelen sebesség megmentése azáltal, hogy a virtualitásoknak egy
nekik megfelelı konzisztenciát ad. A filozófia fogalmak közötti intenzitásokat fejez ki. Ezért a
filozófia egy konzisztencia-síkot vet ki, az életre keltett konceptuális szereplık cselekedetei
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I.m., 202. Ahogy Goodchild fogalmaz, „az immanencia teszi lehetıvé a káoszból kiemelkedı rendet
differenciációi konzisztens ismétlése által.” GOODCHILD 1996, 68
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Deleuze a gondolat három lehetıségére a modern festészet három útjában lát példát. A geometrikus absztrakció
(Mondrian vagy Kandinszkij geometrikus korszaka) lehatárolt, elválasztott absztrakt Formákat teremt, hogy
megmeneküljön a káosztól. Az absztrakt expresszionizmus (Pollock, Morris Louis) képei az optikai geometria
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káosszal szembenézve és abból kiemelkedve mégis megmenti a körvonalat és a figurativitást, anélkül, hogy abból
absztrakt Forma vagy klisé válna. Francis Bacon. Logique de la sensation, 96-103
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Például a tenger apró percepcióinak virtuális eseményét, heterogén differenciációját elfedi az aktuális
tengerzúgás homogén morajlása. Ám Debussy La mer-je ellen-aktualizációs mozgásában perceptként felmutatja a
tenger szinguláris hangjainak kompozícióját. Az aktualizáció és ellen-aktualizáció ellentétének feleltethetı meg
Spinozánál a lényeget adekvát, illetve zavaros módon kifejezı módusz, Bergsonnál az intuíció és az értelem, vagy
Lucretiusnál az igaz és a hamis végtelen közötti különbségtétel.
Zizek tanúsága szerint Deleuze filozófiájának mélyén a kegyelem keresztény fogalma húzódik meg,
amennyiben a kegyelem értelme az, hogy mindig lehetıség van a teremtés virtuális valóságának aktualizálására,
függetlenül a múlt elmulasztott lehetıségeitıl. Hisz az aktualizáció épp a múltban rejlı és elfedett virtualitást
hozhatja felszínre az eljövı megújulás által. ZIZEK 2004, 4
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által fogalmakat teremt, és elválaszthatatlan variációkat nyer.448 A fogalom heterogén
komponensekbıl, szingularitásokból vagy eseményekbıl épül fel, az ezek közötti
kapcsolódások adják magának a fogalomnak az intenzitását. A fogalom tehát leibnizi
értelemben magában foglalja predikátumait mint szinguláris eseményeket. Másrészt spinozai
értelemben a fogalom (az idea) nemcsak részekbıl áll, hanem emellett egy bizonyos intenzitást
fejez ki. A fogalom az általa magában foglalt szingularitások intenzív találkozása. A
komponensek intenzív találkozása azt jelenti, hogy azokat a gondolat végtelen sebességgel
futja át, azaz egyidejőleg vonja össze a fogalomban. Ám a fogalom értelmét nem kizárólag
önnön komponenseinek összessége adja: a fogalom a probléma függvényében a konzisztenciasíkon elhelyezkedı más fogalmakkal kerül kapcsolatba, és ezek a viszonyok meghatározzák a
fogalom értelmét.449 Ugyanakkor a fogalom bizonyos esetekben elszakadhat saját immanenciasíkjától, transzcendens univerzálévá válhat, ami azt eredményezi, hogy az immanencia ennek a
fogalomnak az attribútumaként jelenik meg.
Például Descartes konceptuális szereplıje a meditációt végzı (egyes szám elsı)
személy, az általa létrehozott fogalom az én, melynek szinguláris komponensei a kételkedés, a
gondolkodás és a létezés. Az én átfutja komponenseit (én kételkedem, én gondolkodom, én
vagyok), ezáltal teremti meg a komponensek elválaszthatatlan variációit. Így egyrészt a
kételkedés elválaszthatatlanná válik a gondolkodástól (én, aki kételkedem, nem tudok
kételkedni abban, hogy gondolkodom), másrészt a gondolkodás elválaszthatatlanná válik a
létezéstıl (az, hogy gondolkodom, feltételezi azt, hogy létezem). A három komponens
találkozása adja a „gondolkodom, tehát vagyok” apodiktikus evidenciáját. Ám épp amennyiben
ez apodiktikus evidenciának minısül, megnyitja annak lehetıségét, hogy az én fogalma minden
megismerés és minden létezés transzcendens univerzáléjává váljon, az immanencia pedig az
univerzálé attribútumaként jelenjen meg (minden tapasztalatot én re-prezentálok).450
A tudomány lemond a végtelen sebességrıl, limitálja a sebességet, hogy a mozgásnak
vertikális és horizontális szakaszokra való felbontása által referenciapontokra tegyen szert, és
referenciákat rendeljen a virtualitásokhoz, ekképpen aktualizálva azokat. A tudomány az
intenzitást extenzív koordinátákhoz köti. E célból egy homogén, felosztott referencia- vagy
koordináta-síkot vet ki, és az origón elhelyezett részleges megfigyelı nézıpontján keresztül
függvényeket definiál. A koordináta-rendszer tengelyei független változókat (út, idı, sebesség)
különítenek el, melyek intervallumát konstans határértékek limitálják (fénysebesség, abszolút
448

Qu’est-ce que la philosophie?, 74
I.m., 21-22, 38
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I.m., 46-47. A transzcendens univerzálévá váló fogalmakról, és ezen belül a transzcendens Szubjektumról lásd
az Excedencia és transzcendencia címő alfejezetet (1.2.3).
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nullfok, hatáskvantum, Nagy Bumm). A referencia a limitált változók extenzív viszonya a
koordináta-síkon. A törvény az extenzív viszony állandósága egy függvény vagy egyenlet
formájában. Az így kapott törvény a változók számának függvényében determinisztikus vagy
valószínőségi elırejelzést tesz lehetıvé az adott változók vonatkozásában. A konstans
határérték ugyanakkor a koordináta-rendszeren túli, transzcendens értékként mutatkozhat, utat
nyitva a kommunikációban testet öltı transzcendentális illúzióknak (pl. a Nagy Bumm mint az
idı és a tér transzcendens eredete egy idın túli múltban és egy téren kívüli pontban; vagy a
megfigyelı szubjektum mint az idıt és teret relativizáló transzcendens alany az idın túli
jelenben és a tér nullpontjában; vagy a káosz mint a második termodinamikai fıtétel szerinti
idı transzcendens végpontja egy idın túli jövıben).451 Másrészrıl a változókból kinyert
konstansok (törvények) helyett a változók folyamatos variációja is megjelenhet az immár
heterogén és osztatlan síkon, ezzel kifejezve az aktualizált extenzitást megalapozó virtuális
intenzitást (ilyenek például Benoit Mandelbrot fraktáljai).452
Hogy minderre egy példát hozzunk, az Einstein által kivetett koordináta-sík origóján a
kismutatós normaórának és mérırúdnak a fényjellel való együttállását vizsgáló megfigyelı
található, aki mindezek alapján és a fénysebesség határértékén belül határozza meg saját
síkjának téridı-koordinátáit, a különbözı koordináták távolsága szerinti sebességet, és a más,
hozzá képest szabálytalan mozgást végzı koordináta-síkok kovarianciáját.
A mővészet is a végest alkotja meg, ám abból a célból, hogy visszaállítsa a végtelen
sebességet, és felszínre hozza a virtuális eseményt, az alakulást. A mővészet közvetlenül az
intenzitást fejezi ki extenzív, minıségi módon. Ennek érdekében egy kompozíciós síkot vet ki,
melyen a létrehozott esztétikai alakok cselekedetein keresztül percepteket és affekteket
komponál, hogy változatokat nyerjen. A perceptek és az affektek nem tárgyak percepciói, vagy
állapotok affekciói, hanem a mővészet által és mővészetként megırzıdı magánvaló virtuális
érzetek, hatóképességek vagy hatásfokok (fehérség foka, hangerı foka stb.). A perceptek nem
tárgyak percepciói, hanem olyan magánvaló virtuális érzetek, melyek továbbélnek,
megırzıdnek, függetlenül attól, hogy ki tapasztalta ıket. Az affektek nem állapotok affekciói,
hanem olyan magánvaló virtuális érzések vagy alakulások, amelyek túlcsordulnak azon, aki
azokat megéli, és aki általuk mássá alakul.453 A mőalkotás a rezgı, egymástól elváló és
egymással rezonáló perceptek és affektek magánvaló, önmagában megálló és megırzıdı
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ritmusa.454 A kompozíció során az emlékezet és a szokás szintézise sémákat, asszociációkat
érvényesít, mely által a kompozíció magában álló intenzitása állapotok sorozataként
(affektuselmélet), illetve objektumok jelölıjeként (ábrázoló-mővészet) aktualizálódhat a
vélemény számára. Másrészt a kompozíció önnön intenzitásának megalkotásával felfedheti
ellen-aktualizációjának teremtı eseményét. E küzdelem eredményeként a mőalkotás lehet
rögzített és változó elemek vegyítése, mely elkülöníthetı extenzív formák rendjét hozza létre
(klasszikus szonátaforma); lehet az anyag folyamatos variációja és a forma folyamatos
fejlesztése (romantikus programzene); illetve lehet a nem érzékelhetı anyagi erık intenzív
viszonyainak közvetlen megragadása (avantgárd elektronikus zene).455
Proust az elbeszélı esztétikai alak által vet ki egy olyan kompozíciós síkot, melyen a
madelaine ízlelésén keresztül a magában való múltként adódó combray-i táj látványát alkotja
meg. A prousti mőalkotás kiindulási pontja az esztétikai alak egyedi szempontja, valamint a
benyomások egyszerre véletlenszerő és kényszerítı jellege, mely a mővész-szubjektumot a
jelek értelmezésére, megfejtésére, lefordítására ösztönzik, valamint arra, hogy a szubjektum
aktuális képzettársításainak szintjérıl a szubjektum és a világ születésének virtuális
folyamatáig jusson el.
A filozófia, a tudomány és a mővészet egy állandó küzdelmet folytat a végtelen
elkülönbözıdéssel, ami a vele való ismétlıdı szembenézést, illetve ennek a szembenézésnek és
hozzákapcsolódásnak az affirmációját jelenti. A véleménnyel szemben a gondolat mindhárom
vetülete azért küzd, hogy megırizze a teremtés immanenciáját. A transzcendentális mezı az a
konnektív konzisztencia-, referencia-, illetve kompozíciós sík, amit a kérdés imperatívusza
nyomán a gondolat vet ki, hogy megteremtse rajtuk a konceptuális szereplık, részleges
megfigyelık és esztétikai alakok által a virtuális differencialitások (fogalmak, funktívák,
perceptek és affektek) önmagában megálló elrendezését, a problematikus idea meghatározását.
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I.m., 163-164, 168. A percept és affekt fogalmainak megalkotásához Deleuze Leibniz, Spinoza és Bergson
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Az excedens folyamatban a gondolat a sík kivetésének és az összekapcsolódó differenciális
elemek teremtésének az ismétlése, illetve ennek affirmációja, míg a differenciális elemek
konnekciója maga alkotja a teremtés eseményét. Az excedens mozgás saját különbségének
ismétlését affirmálja. Így a teremtés egyszerre az, ami teremt, az, ami teremtve van, és maga a
teremtésfolyamat. A teremtés teremtést teremt.
Az immanens teremtés kifejezıdésének eseménye kivételes esemény. Gyakrabban az
immanens teremtés egy önmagát elfedı mozgás által transzcendentális illúziókat hoz létre.
Milyen formái vannak a transzcendentális illúziónak és hogyan képzıdnek e különbözı formák
a transzcendentális mezın? Deleuze a kaoidok egyike, a filozófia területén keletkezı
transzcendentális illúziókkal a Guattarival közösen írt Qu’est-ce que la philosophie? címő
mővében foglalkozik. A következıkben e könyv gondolatmenete alapján vázolom föl a
transzcendentális illúzió különbözı formáit.

1.2.3 Excedencia és transzcendencia
Kant nyomán a transzcendentális illúziót a tapasztalatot szervezı szintézisek transzcendens
használataként lehet meghatározni. A transzcendentális illúzió úgy keletkezik, hogy a szintézis
transzcendens ideává alakul. A transzcendencia illúziója abban áll, hogy az immanencia-sík
nem önmagában, hanem egy transzcendentális fogalomban benne foglaltként, annak
attribútumaként jelenik meg. Az illúzió a filozófiában az idealizmus három formáját öltheti. A
három forma a filozófia történetében a következıképpen jelenik meg:

1. A kontempláció során az immanenciát egy transzcendens, az Egy, az istenség stb.
határolja körül. Így a kontempláció számára testet ölt az immanencia transzcendens
Objektuma. Ez az objektív idealizmus jellemzıje és Platónnál, valamint követıinél
érhetı tetten.
2. A reflexió során az immanenciát szintén egy transzcendens, ezúttal a gondolkodó
szubjektum foglalja magába: a reflexió megképzi az immanencia transzcendens
Szubjektumát. Ez a szubjektív idealizmus jellemzıje és Kant kritikai filozófiájában kap
határozott körvonalat.
3. A kommunikáció során a transzcendens az immanencián belülrıl vetül ki. Ily módon a
kommunikációban kifejezıdik a transzcendens Világ. Ez az interszubjektív idealizmus
jellemzıje és a fenomenológiában jelentkezik.
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A transzcendencia illúziójának három formája a kontempláció Objektuma, a reflexió
Szubjektuma és a kommunikáció interszubjektív Világa.456 Az alábbiakban a három
transzcendens fogalomnak a filozófiában történı fellépésére hozok Deleuze olvasata mentén
egy-egy példát. Azt vizsgálom, hogy Deleuze elemzései alapján hogyan nyer alakot a
transzcendens Objektum Platónnál, a transzcendens Szubjektum Kantnál, és végül a
transzcendens Világ Husserlnél. Minthogy az elsı két esetet már az elızı fejezetben a hegeli
filozófiatörténet elemzése kapcsán tárgyaltam, így ezekre csak röviden térek ki. Ami itt érdekes
lehet, az az, hogy mindkét esetben a transzcendens fogalom az immanencia síkján képzıdı
létezıkre vonatkozó törvényhozás formájában jelentkezik. A transzcendencia harmadik formája
viszont maga az átlépés eseménye. Szemben a transzcendens Objektummal és a transzcendens
Szubjektummal, melyek „kívülrıl” (körülhatárolva, illetve megalapozva) határozzák meg az
immanenciát, a transzcendens Világ az immanencián belülrıl vetül ki. A harmadik forma
azonban egy további problémát is felvet, éspedig magának a deleuze-i filozófiának a
közelségét, illetve távolságát a transzcendens Világtól, a transzcendentális illúzió harmadik
formájától.

1.2.3.1 A transzcendens Objektum
Deleuze a platóni részesedés-elméletet a neoplatonikusok fogalmai segítségével elemzi. A
részesedés voltaképpen egy birtoklási igény megalapozása, aminek a folyamatában három
szereplı vesz részt. A Részesedhetetlen a megalapozó, az atya, az elsıdleges birtokló, aki az
igénylı számára lehetıvé teheti a birtoklást. A Részesítendı az igény tárgya, az atya lánya, a
birtok. A Részesedı az igénylı, a vılegény, a másodlagos birtokló, a re-prezentáció, aki akkor
részesedhet a birtokban, ha kiállta a megalapozás dialektikus próbáját. Például a Részesítendı
az „igazságosnak-lenni” minısége, a Részesedhetetlen a minıség elsıdleges birtoklója, maga
az Igazságosság, aki lehetıvé teszi a Részesedı, az igazságos ember számára, hogy
másodlagosan birtokolja e minıséget. Az igénylı akkor állja ki a próbát, ha belsı lényege
szerint hasonlít az ideára. Akkor kapja meg a minıséget (az „igazságosnak-lenni” minıségét),
ha képes arra, hogy belsı lényegeként mutassa fel az ideát (az igazságosságot). A megalapozás
dialektikus próbája a felosztás, vagyis az idea leszármazási vonalainak megismerése, melynek
alapja maga az idea. Amennyiben a próba során az igénylı nem az ideához hasonlónak, hanem
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utánzatnak, szimulákrumnak, nem az igényelt dolognak, csak a dolog képének bizonyul, akkor
igénylése megalapozatlannak minısül.457 Az idea komponensei a Részesítendı minıség, az azt
elsıként birtokló Részesedhetetlen, és a másodlagos birtoklásra igényét bejelentı Részesedı.
A transzcendens Objektum hatalma tehát Platónnál egy igénylési procedúra által
érvényesül. Az igénylés megalapozója, a Jó ideája a kozmosz diszjunktív rendjének
transzcendens alapja. A diszjunktív elrendezés az Igazságosság. Ennek az elrendezésnek kell
megfelelnie a minıség birtoklására igényt tartó létezınek ahhoz, hogy az legyen, ami. A Jó
ideája azonban egy olyan alap, mely maga nem létezı és nem megismerhetı, lévén, hogy ı
minden létezı létének és megismerhetıségének az oka, a létezıket elkülönítve elrendezés
princípiuma.458 A létezık minıségére vonatkozó igénylésrıl elsıdleges birtoklóként döntı Jó
ideája maga tehát minıség nélküli, azaz létezés nélküli és megismerhetetlen. A Részesedık
immanencia-síkja a Részesedhetetlen transzcendenciájának, a transzcendens Objektumnak az
attribútumaként jelenik meg.

1.2.3.2 A transzcendens Szubjektum
A kanti kritikai filozófiát Deleuze az ész érdeke felıl vizsgálja. A tiszta ész kritikája a
fenomének immanens tudati mezejének lehetıségfeltételeként a transzcendentális szubjektum
konjunktív szintézisét nevezi meg, másrészt viszont illúziónak minısíti a spekulatív ész
transzcendens használatát, többek között az Én ideájára vonatkozóan is. A gyakorlati ész
érdeke azonban a magában való eszes és szabad lények feletti törvénykezés, amennyiben a
törvényhozás érzékin-túli, noumenális, intelligibilis létezésükre vonatkozik. A magánvaló
noumenon a minden fenomenon transzcendentális alapjául szolgáló szubjektum (az appercepció
konjunktív szintézise). A gyakorlati ész tehát önmagának ad törvényt. A magánvaló noumenon
a törvényhozó ész és a törvénynek alávetett szubjektum azonossága. Törvényhozóként az
érzékin-túli természethez tartozik, míg a törvényeknek alávetett szubjektumként az érzéki
természethez.

Amikor a törvény ellenében választunk, nem szőnik meg intelligibilis létezésünk; csak
elveszítjük azokat a feltételeket, amelyekkel létünk részét képezi ennek a természetnek, és
másokkal rendszeres egységet képez. Megszőnünk szubjektumként létezni, mégpedig
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elsısorban azért, mert megszőntünk törvényhozók lenni (valójában az érzékelésbıl
kölcsönözzük a törvényt, mely meghatározza viselkedésünket).459

Az eszes lény mint noumenon a szabad okozás forrása, mint fenomenon a természetes
szükségszerőség okozata. A szabad okság egyszersmind szükségszerő érzéki okozat. Ebbıl
következıen a gyakorlati ész törvénykezése szigorúan egyirányú hatást eredményez: „egy tárgy
képzete sohasem határozhatja meg a szabad akaratot, és sohasem elızheti meg az erkölcsi
törvényt; amikor viszont az erkölcsi törvény közvetlenül meghatározza a szabad akaratot, akkor
egyszersmind meghatározza az e szabad akaratnak megfelelı tárgyakat is.”460 A legfıbb jó a
két természet, az érzéken-túli és az érzéki összhangja, vagyis az erény és a boldogság
összhangja, mely csak a végtelenben valósulhat meg (ezért van szükség a halhatatlan léleknek
és a „világ erkölcsi okának”, Istennek a posztulátumára).461
A szubjektum megkettızöttsége, szétválása a tiszta ész intelligibilis világává, és a
természet világává ezzel véglegessé válik. A szubjektum annál inkább érezheti magát
törvényhozónak az intelligibilis világban, minél inkább alárendeli magát az észnek a természeti
világban. Így végül a szubjektum a tiszta észnek, a racionalitásnak, azaz önmagának válik
szolgájává.462 A szubjektum megkettızıdésének eredménye egy hierarchikus struktúra: az
általános emberi ész ítéletének alávetett egyedi emberi természet. A természet immanenciája az
azt transzcendáló általános emberi ész, a transzcendens Szubjektum attribútumaként
mutatkozik meg.

1.2.3.3 A transzcendens Világ
Kant az immanenciát a szubjektum tudati mezıjeként határozza meg. Ez a struktúra azonban
magában hordja annak lehetıségét, hogy a magánvaló dologra, vagy a másik tudatra, egyszóval
a világra való vonatkozás is transzcendenciaként jelenjen meg. Ez a lehetıség a husserli
fenomenológiában körvonalazódik. A fenomenológiai redukció hátralép a világtól, hogy annak
felfakadásait leírja. Husserl számára az immanencia a szubjektivitás által megélt tudatfolyam,
amely ugyanakkor egy transzcendens Világra vonatkozik. Deleuze és Guattari a transzcendens
Világ husserli fogalmának három egymást követı formáját különíti el. Elsıként a világ
intencionális tárgyak által benépesített immanens vagy primordiális transzcendenciaként
459

Kant kritikai filozófiája, 245-246
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461
I.m., 259-260
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jelentkezik. A világ második megjelenési formája az alter egók által benépesített
interszubjektív transzcendencia. Végül a világ a közös idealitás objektív transzcendenciájaként
tőnik fel, amelyet a kulturális (tudományos, matematikai, logikai) formációk és az emberi
közösség népesít be.463 A következıkben a transzcendens Világ e három megjelenési formáját
vázolom fel egy-egy kiragadott husserli szöveghely alapján.
A passzív szintézisrıl tartott elıadásaiban Husserl különbséget tesz immanens és
transzcendens objektum között. Az elıbbi esetben nem választható el egymástól a megjelenés
és a megjelenı, a tudat számára való adódás és a létezés, a percipi és az esse. Az immanens
objektum csak egyféleképpen adódhat a tudat számára. Ellenben a transzcendens objektum
végtelen sokféle módon megjelenhet, mivel feltárulásának folyamatosan változó tartalmaiban
megırzi önazonosságát (pl. egy térbeli tárgy számtalan oldalával mutatkozhat a szemlélı
számára). A transzcendens objektum esetében az esse lényegileg különbözik a percipi-tıl. A
megjelenı immanens tartalom a transzcendens objektum szubsztrátuma, és egyben
konstituciójának feltétele. A transzcendens objektum a teljes mértékben meghatározott
objektum ideája, az abszolút tudás tárgya, a végtelen sok immanens tartalmának totalitásában
megismert tárgy. Ez az idea – afféle platóni magánvaló Szépségként – vonzza a megismerést,
hogy az objektum újabb és újabb immanens tartalmát ismerje meg, anélkül, hogy valaha is
elérné az ideát. Minden újabb immanens tartalom a végtelen távoli transzcendens objektum
közelítése, ami betöltıdéséért kiált.464
Az

ötödik

karteziánus

meditációban

Husserl

a

világot

monadologikus

interszubjektivitásként határozza meg. Az interszubjektivitás a végtelen nyitottság olyan
idealitásaként konstituálódik, melyben az egók egymással harmonizáló konstitúciókat hajtanak
végre. Az alter ego az ego tükrözıdése, vagyis a másik szubjektumot is az én konstituálja: a
másik teste az én testem appercepciójának átvitelébıl nyeri értelmét a hasonlóság alapján. Az
ego és az alter ego eredendı párosítása során önmagam prezentációja mellett a másik monász
apprezentáltan konstituálódik. Eközben a primordiális világ olyan nyitott monászközösségként
jelenik meg, amelybe én is beletartozom. Ekképpen konstituálja a transzcendentális ego a
transzcendentális interszubjektivitást.465
Az európai tudományok válságában az életvilág a minden tapasztaló, megismerı,
cselekvı aktust szisztematikusan összekapcsoló nyitott horizontként jelenik meg. Ezen belül a
transzcendens objektum „mindig és mindenki számára a változó saját és idegen tapasztalatok és
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tapasztalati dolgok nyílt végtelen halmazának tudati egysége.” Hasonlóan ahhoz, ahogyan a
különféle tapasztalati sorok az ego számára egymással összhangba lépnek, az emberi
közösségben az ego tapasztalata mások tapasztalatával kerül összefüggésbe. Ez az objektum
vonatkozásában egy kölcsönös helyesbítésre épülı folyamatos érvényességváltozásban
nyilvánul meg. Ennek során a szemléleti tartalomban általában egy kommunikatív harmónia,
egy interszubjektív egyöntetőség érvényesül. Ami a különbözı tapasztalatokat összeköti, az az,
hogy az alapul szolgáló világ egy és ugyanaz mindenki számára.466 A világ már mindig is
alapvetıen egybehangzó és harmonikus érvényességként mutatkozik meg, a benne található
tárgyak pedig objektív érvényőként tőnnek fel.467 A világ tehát egyrészt az immanens tartalmak
sorainak interszubjektív idealizációit (azaz közösségi transzcendens objektumokat) foglal
magába, másrészt ezen idealizációk végtelen soraként maga is egy feltétlen idea (egy közös
transzcendens Világ).468
Deleuze és Guattari számára a Világ fenti leírása implicit módon a sense commun-nek
és a bon sense-nak, vagyis a kommunikációnak mint hatalomnak az érvényre jutását ragadja
meg. Ennek fázisai a következık: egy adott perceptív és affektív szituációban (pl. az asztalra
egy sajt kerül) valaki egy általános minıséget absztrahál (kellemetlen szag), és azonosítja
magát azzal a generikus szubjektummal, aki az adott tárgyra vonatkozóan több szubjektumra is
jellemzı általános affektust tapasztal (azok közössége, akik nem szeretik a sajtot). A diskurzus
innentıl kezdve az elvont általános minıség és a generikus szubjektum hatalmának
függvényében alakul. A hatalom egyenesen arányos annak a csoportnak a nagyságával,
amelyhez a szubjektum a vélemény kifejezése által tartozik (pl. ahhoz a csoporthoz, amely
szerint „azok bőzlenek, akik utálják a sajtot”). A végsı fázis a kommunikáció, amikor már nem
a percipiált objektum és nem a szubjektum affektusa határozza meg a véleményt, hanem maga
a kommunikatív közösség dönti el, hogy milyen közös minıséget kell észlelni és milyen közös
affekcióval kell rendelkezni. Az objektum minıségét és a szubjektum affektusát az
interszubjektív Világ közös érzéke határozza meg.469
A világ fogalmát Deleuze és Guattari a káoszmosz fogalmával cseréli fel. A káoszmosz
a káoszból alakuló kozmosz, a virtualitások aktualizációja. A káoszmoszban folyamatosan
különbözı kapcsolódásokat tartalmazó és különbözı hatóképességeket kifejezı immanencia466

HUSSERL 1998a, 206
HUSSERL 1998b, 183
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síkok vetülnek ki a maguk aktualizálódó individuumaival: Spinoza immanencia-síkja
fogalmaival, Debussy immanencia-síkja perceptjeivel és affektjeivel, Riemann immanenciasíkja függvényeivel, egy nı immanencia-síkja, egy bálna immanencia-síkja, vagy egy orhidea
immanencia-síkja a rájuk jellemzı kapcsolódásokkal és mozgásokkal stb. A síkok maguk is
kapcsolatba léphetnek egymással, átjárhatják egymást, individuumaik egymásba alakulhatnak,
felvehetik a másik síkra jellemzı kapcsolódásokat és mozgásokat, érzelmeket és érzéseket,
egyszóval intenzitásokat: ez egy darázs orchideává válása, Ahab kapitány Moby Dickké válása,
Schreber bíró nıvé válása, Debussy zenéjének tengerré válása, vagy éppen Deleuze Spinozává
válása.470
A káoszmosz a minden immanencia-síkot magában foglaló immanencia-sík univerzális
problematikus ideája. Ez azonban felvet egy újabb problémát: vajon nem válik-e a minden
immanencia-síkot magában foglaló abszolút immanencia-sík a síkok transzcendens
univerzáléjává, az immanens lehetséges világok transzcendens Világává, az illúzió harmadik
formájává? Vajon nem válik-e ezzel a filozófia egy negatív kozmológiává, például a következı
szöveghelyen?

Azt állítjuk, hogy AZ immanencia-sík egyszerre az, amit el kell gondolni, és amit nem lehet
elgondolni. Ez maga az el-nem-gondolt a gondolkodásban. Ez minden sík talapzata, minden
elgondolható síkban immanens, amivel nem történik meg, hogy elgondolják. Ez a leginkább
bensıséges a gondolatban és mégis az abszolút külsı – külsıbb bármely külvilágnál, mivel
bensıbb bármely belsı világnál […].471

Mintha ezzel a lépéssel Deleuze a sokaságot mégis az egység alá rendelné, a különbséget az
azonos alá, az alakulást a lét alá, és ezzel elárulná a különbség ismétlését. A Qu’est-ce que la
philosophie? tanúsága szerint a minden síkban, minden gondolatban immanensen benne lévı
470

Az alakulás, a mássá-válás, azaz a devenir nem két külsıdleges individuum közötti kapcsolat létesítése, hanem
a mássá-váló individuum immanens virtualitásainak aktualizációja. Az individuum magában hordja mássáválásának lehetıségét, mivel minden individuumot a hatóképesség bizonyos foka, a mozgás és a nyugalom
bizonyos aránya határoz meg, ami folyamatos változásban van, és ami átlépheti azt a küszöböt, ami ıt egy másik
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mozgásait e kompozíció szerint alakítsa. (MASSUMI 1992, 93-96) Ahab kapitány nem utánozza a bálnát, hanem
feltérképezi annak mozgását és a környezettel való extenzív viszonyait, és eszerint alakítja saját mozgását és
viszonyait, azaz saját létét. Hasonlóképpen Debussy La mer-je nem a tenger imitációja, hanem a tenger
morajlásának petit percepcions-aivá váló hangok kompozíciója, a minden részében tengerré váló zene. (Ahab
Moby Dickké válásáról lásd BRYDEN 1999, 105-113)
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elgondolhatatlant egyszer valaki mégis elgondolta – „Spinoza, a filozófusok Krisztusa”, amikor
megalkotta a szubsztancia immanens fogalmát.472 Azonban a Différence et répétition
elemzésében a spinozai szubsztancia függetlennek mutatkozik a móduszoktól (legalábbis az
ismeret második neme alapján), és ezzel éppen úgy ki van téve a transzcendencia (az egy, az
azonos, a lét) veszélyének, mint „AZ” immanencia-sík.473 Deleuze egy megállapítása szerint a
filozófia síkjaiban közös „a transzcendencia és az illúzió visszaállítása (nem tudják
meggátolni), de a transzcendencia és az illúzió elleni nyughatatlan küzdelem is”474 – alighanem
ez a megállapítás a deleuze-i filozófia problémájára is érvényes.
A másik oldalon ugyanakkor a mássá-válás excedens mozgása az azonos, az állandó
felbomlasztásával fenyeget. Az objektumok diszjunktív szintézise és a szubjektum konjunktív
szintézise az aktualizálódásnak ahhoz a szintjéhez tartoznak, amit a konnektív szintézis
virtuális szintje tesz lehetıvé. Ez azonban azt jelenti, hogy az objektumok és a szubjektum
képzıdése a kontingens eseményben történik, és ezen túlmenıen semmiféle szilárdsággal nem
rendelkeznek. A szubjektum az összevont-elfogyasztott elemek kombinációjának nyitott
sorozata. Az objektum a jelen és a múlt, a percepció és az emlékezet határán összekapcsolódó
elemek megtartott halmaza. A történelem teljes egészében kontingencia, még oly módon is,
hogy az elmúlt történelem értelme ki van téve az éppen eljövı esemény esetlegességének. Így
az elmúlt csak mint változtatandó, átértelmezendı, felszabadítandó jelenik meg, nem mint a
jelen által megszüntetve megırzött múlt. Az eljövı esemény nem vállal felelısséget az
elmúltért, csak megkérdıjelezi és újraalkotja azt. Ahogyan a hegeli filozófia nem
konceptualizálja a teremtı esemény eljövetelének véletlenszerőségét, éppúgy a deleuze-i
filozófia nem tud és nem is akar semmi pozitívat mondani önmaga elmúlt történelmének
megismert szükségszerőségérıl. A megismerés immanens filozófiája kizárja az eljövı teremtés
affirmatív fogalmát, míg a teremtés immanens filozófiája kizárja az elmúlt megismerésének
affirmatív fogalmát. Az immanencia két filozófiája egymást zárja ki kölcsönösen, ám amint az
majd a következı fejezetbıl látható lesz, egyúttal ki is egészíti egymást.

***

Az elızıekben az immanens teremtés problémáját elemeztem. Az immanens teremtés a
transzcendentális mezı virtualitásainak aktualizációja. Az aktualizáció szintjének konjunktív és
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diszjunktív szintézisei a virtualitások szintjének, vagyis a különbség ismétlésének konnektív
szintéziseire épülnek. A teremtés folyamatában az ismétlıdı különbségek, a differenciális
konnektívumok bizonyos halmazai kerülnek kiválasztásra, azaz bizonyos vonatkoztatás (szokás
és emlékezet) alapján történı elszigetelésre egy stabil, zárt funkcionális szervezıdés szerint,
amely individuumként aktualizálódik. A principium individuationis, vagyis az elválasztó és
vonatkoztató szintézisek által szervezıdı individuum excesszív teremtı elve, az excedens
mozgás alapja az elkülönbözıdés örök visszatérése. Az ellen-aktualizáció az individualitás
teremtésének elégséges alapjaként a különbség ismétlését tárja fel, méghozzá azáltal, hogy ı
maga válik a teremtés folyamatává. Az immanens teremtés univerzális problematikus ideája
tehát végsı soron a különbség ismétlése, a magánvaló különbség magáért-való ismétlése, az
ellen-aktualizáció pedig ennek affirmációja, vagyis az önmagát teremtı excedens mozgás. A
„magán- és magáért-való” teremtés.
Míg az elsı fejezet az immanens megismerés fogalmával foglalkozott, és azt a
konjunktív és diszjunktív szintézis azonosságának ellentmondásaként határozta meg, addig a
második fejezet az immanens teremtés fogalmát járta körül, mint a különbség ismétlését
generáló konnektív szintézist. Bejártuk az immanens abszolútum meghatározásához vezetı két
utat. A probléma az, hogy a két út ugyanannak az abszolútumnak két, egymást kizáró fogalmát
adja. Így vagy le kell mondanunk valamelyik meghatározásról, és a másik nevében kizárni azt,
– vagy pedig meg kell mutatnunk, hogy a két meghatározás nemcsak kizárja, de ki is egészíti
egymást, és így az abszolútum még gazdagabb, teljes fogalmát adják. A harmadik fejezetben ez
utóbbira teszek kísérletet. A következıkben tehát az immanencia két fogalma közötti
különbségeket, illetve azok egymáshoz való viszonyát elemzem.
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1.3 Immanens megismerés és immanens teremtés - az immanencia
komplementaritása
Hegel és Deleuze gondolkodásában három közös alapfogalom található: az immanencia, az
abszolútum és az elkülönbözıdés. Ezek a fogalmak kölcsönösen kifejezik egymást. Az
abszolútum elkülönbözıdés; az elkülönbözıdés immanencia; az immanencia abszolútum. Az
abszolútum elkülönbözıdés: ez azt jelenti, hogy az abszolútum nem elıfeltételezett, csak a
megismerés, illetve a teremtés folyamata által és ekként a folyamatként az, ami: maga az
immanens

megismerés,

illetve

az

immanens

teremtés

folyamata.

Az

abszolútum

megismerésként megvalósul az Er-Innerung belsıvé-váló-elkülönbözıdı folyamatában,
illetve teremtésként aktualizálódik az immanencia-síkot képzı esemény elkülönbözıdı
folyamatában. Az abszolútum elkülönbözıdése tehát immanencia: az abszolútum az önmagát
megismerı megismerés, illetve az önmagát teremtı teremtés; az abszolútum egy önmagát
konstituáló folyamat. Más szavakkal: az abszolútum nem egy önmagában való, önmagának
elégséges szubsztancia, nem egy szubsztanciális totalitás, hanem az egyik oldalon olyan
szubsztancia, amely egyszersmind önmagáért-való szubjektum, vagyis a magába-szálló
megismerés folyamatában szubjektummá váló szubsztancia elkülönbözıdése, a másik oldalon
a szubsztanciának mint hatóképességnek a kifejezıdése minden egyes létezıben, az önmagát
teremtı elkülönbözıdés. Nem puszta diszjunktív szintézis, hanem egyszersmind konjunktív és
konnektív szintézis. A három fogalmat egy mondatban összefogva: az abszolútum
elkülönbözıdı önkonstitúció.
Az immanencia abszolútumát a két filozófia más-más módon fejti ki. A két mód az
elkülönbözıdés két iránya, az immanens megismerés és az immanens teremtés, az önmagáthátrahagyás és a mássá-válás, a recedencia és az excedencia, a Geist és a devenir. Egy fogalom
két, egymást egyszerre kiegészítı és kizáró meghatározását a fogalom komplementer
meghatározásainak nevezem. Az immanencia két fenti meghatározása komplementer
meghatározás: mindkét meghatározás az immanenciát mint minden vonatkozásban
érvényesülı abszolútumot fejezi ki, mégis egymással összeegyeztethetetlenek és egymásra
redukálhatatlanok. Nincs két abszolútum: a két meghatározás egyazon abszolútum két
meghatározása. A meghatározások viszonya ugyanakkor nem ellentmondás, mivel nincs olyan
átfogóbb szint, amelyen szintézisbe juthatnának; de nem is természetbeni különbség, mivel
mindkét

meghatározás

az

immanencia

meghatározásának

bizonyul.

Viszonyuk

a

komplementaritás viszonya.
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A komplementaritás fogalmának használatakor a Bohr által a fizikában bevezetett
fogalom jelentését veszem át, aki azt a jelenségek részecske-, illetve hullámtermészetének
problémájára alkalmazta. Eszerint két meghatározás akkor komplementer, ha egyszerre
kölcsönösen kizárja és kiegészíti egymást. Így a két meghatározás együttes kifejtése
egyszersmind a teljes meghatározást is megadja. A fogalom pontosabb megértése érdekében,
és átvételét igazolandó, érdemes közelebbrıl meghatározni a komplementaritás fizikai
fogalmát.475
Bohr és Heisenberg értelmezése alapján az anyag két, egymást kizáró képpel írható le:
részecsketermészetként és hullámtermészetként. Az elemi hatáskvantum, a Planck-állandó (1
Hz-es foton energiája) e két természet tulajdonsága, a részecske energiája és a hullám
rezgésszáma között teremt ekvivalenciát (E = hv), így a két egymást kizáró kép egyszersmind
egyenértékőnek minısül.476 A két kép tehát komplementer. A komplementaritás számszerő
kifejezése az anyag vonatkozásában h = 6,55 * 10-27. A komplementer képek alapvetı
problémája a másik képbıl adódó tulajdonságok levezetése önmagából. A részecskekép
problémája a folytonos intenzív erıhatás értelmezése diszkrét extenzív részecskék közötti
kölcsönhatásból kiindulva, a hullámkép problémája az individuális diszkrét extenzív részecske
értelmezése a folytonos intenzív hullámmozgásból kiindulva.
Az elsı kép szerint az anyag részecskék (kvarkok és leptonok) halmaza, amelyek
ugyanakkor erıként nyilvánulnak meg, amely viszont – a távolba hatást kizárva – megint csak
közvetítı részecskék által gerjesztett erıként magyarázható meg (az elektromágneses
kölcsönhatás fotonjai, az erıs kölcsönhatás gluonjai, a gyenge kölcsönhatás W- és Z-bozonjai,
valamint a gravitációs kölcsönhatás gravitonjai).477 A részecskeelmélet két alapeleme a
részecske és az erı. A részecskék erımegnyilvánulások, vagyis gerjesztett erık, amelyek
gerjesztı erıt feltételeznek, míg a gerjesztı erık maguk részecskeként nyilvánulnak meg.
Ahogy Hegel A logika tudományában fogalmaz, az erı egyszerre önmaga és önmaga mása: az
erı megnyilvánulása és a megnyilvánulást gerjesztı erı.478 Az extenzív megnyilvánulás (a
részecske) a gerjesztés intenzitásába megy át, amely ugyancsak extenzív megnyilvánulásként
(közvetítı részecskeként) mutatkozik meg, mely megint gerjesztést és annak megnyilvánulását
feltételezi (a közvetítı részecskéknek nyugalmi tömeget adó Higgs-bozonok).479
475

A komplementaritás fogalmának a fizikában használt jelentésérıl lásd HEISENBERG 1967, 93
PLANCK 2003, 122-123
477
LEDERMAN 1995, 379-380
478
A logika tudománya. Második rész, 129
479
Hegel a részecske és az erı közötti ellentmondást megfelelteti az extenzív és az intenzív közötti
ellentmondásnak: „Abban, amit a mechanikus szemléletmód dinamikussá válásának neveztek, szerepel az
egymáson kívül fennálló önálló részek fogalma, amelyek csak külsıleg kapcsolódnak egy egésszé, s ettıl
476
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A második kép egyik változata de Broglie „kettıs megoldás”-elméletében
körvonalazódik. A kettıs megoldás szerint az absztrakt konfigurációs térben a részecske
valószínőségét leíró fiktív hullámfüggvény mellett az u-hullámfüggvény magának a fizikai
valóságnak a leírását adja. E leírásban a látszólagosan diszkrét fényrészecske egy kis
amplitúdójú elektromágneses alaphullámra ráültetett, nagy amplitúdójú kicsiny tartomány, a
hullámtér felerısödése, amelynek a mozgását és statisztikai eloszlását az alaphullám határozza
meg.480 Bohm elméletében az anyag egy differenciális erıtér, egy intenzív tér. Ez az „üres tér”
konstituálja az alacsony frekvenciájú hullámok különbözı formáit, amelyeknek a határértékei
részecskeként jelennek meg.481 Az üres tér tehát – immár Deleuze nyelvén megfogalmazva – az
az immanencia-sík, amin az intenzív virtuális erıkülönbségek extenzív anyagként
aktualizálódnak, „redızıdnek”.482
Az anyag részecsketermészetként és hullámtermészetként határozható meg. Az elsı kép
az extenzív részecskék intenzív erıhatásaként jelenik meg, a második pedig az intenzív
erıtérbıl képzıdı extenzív részecskékként adódik. A koppenhágai értelmezés szerint a kétféle
természet komplementer, egymást kizáró és egyszersmind egymást kiegészítı meghatározás.
Vajon akkor, amikor a komplementaritás fizikai fogalmát az elkülönbözıdés
metafizikai problémájára alkalmazom, többrıl van-e szó, mint egy puszta analógiáról? Vajon
lehet-e összefüggés a részecske- és a hullámtermészet komplementaritása, illetve a recedens és
az excedens mozgás komplementaritása között? Milyen kapcsolat van az anyag fizikai
komplementaritása

és

az

elkülönbözıdés

metafizikai

komplementaritása

között;

a

vonatkoztatási rendszerben adódó diszkrét természet és a folytonos természet, illetve a
vonatkoztatott elválasztás és az összekapcsolódás között? A kérdést nyitva hagyom.
Mindenesetre az elıbbiek némi támpontot adhatnak a komplementaritás fogalmának a
következıkben használt jelentésére vonatkozóan.
Az alábbi fejezetben az elkülönbözıdés két komplementer irányának kifejtésén
keresztül igyekszem az immanencia fogalmát meghatározni. Elıször az immanencia két
logikáját vizsgálom meg az elsı két fejezet alapján, vagyis a hegeli és a deleuze-i immanencia

elválasztva az erı fogalma. Amit a térkitöltésben egyrészt csak egymással szemben álló külsıleges atomok
sokaságának tekintenek, azt másrészt egy alapul szolgáló egyszerő erı megnyilvánulásának tartják. […] az erı
nem kevésbé egyoldalú, mint az intenzív, és a megnyilvánulás, az extenzív külsılegessége, éppoly
elválaszthatatlan az erıtıl, úgyhogy egy és ugyanaz a tartalom van meg egyaránt mind a két formában, az
intenzívben és az extenzívben.” (A logika tudománya. Elsı rész, 196-197. A fordítást módosítottam – C.Gy.) Az
erı és a megnyilvánulás viszonya „lényeges viszony”: úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a közvetlen lét és a
léten túli lényeg. (A logika tudománya. Második rész, 121-122)
480
DE BROGLIE 1968, 260-266
481
BOHM 1986a, 189
482
Deleuze és Bohm elméletének összevetésérıl lásd MURPHY 1998, 211-229
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logikájának ütköztetése által (1.3.1). Az immanencia logikája egyszersmind az elkülönbözıdı
önkonstitúció logikája. Ezért a logika tárgyalásán belül a különbség fogalma kiemelt helyet kap
(1.3.1.1). Mivel az elkülönbözıdés mozgása mindkét esetben a végtelent magában foglaló
mozgás, ezért a másik kiemelt fogalom a végtelen immanens fogalma, melyet szembe kell
állítanunk annak transzcendens fogalmával (1.3.1.2). Végül, még mindig a logika keretén belül,
magának a fogalomnak az elkülönbözıdés – végtelent magában foglaló – mozgására alapozott
fogalmát tárgyalom (1.3.1.3). Az immanens elkülönbözıdés logikáját ezután az immanens
elkülönbözıdés esztétikájával és etikájával egészítem ki. Az elkülönbözıdés mozgása ugyanis
egyrészt minden esetben idıbeliségként kifejezıdı mozgás, ami szükségessé teszi az idı
immanens elkülönbözıdésének tárgyalását a két filozófia vonatkozásában (1.3.2). Másrészt
mindezek alapján lehetıvé válik a vágynak (1.3.3), a vágy megvalósulásaként értett
cselekedetnek (1.3.4), és ezek terepeként a történelemnek (1.3.5) az idı immanens
elkülönbözıdésén alapuló fogalmának tárgyalása Hegel és Deleuze filozófiájának keretében.
Végül, mintegy az elızıek összefoglalásaként, azzal a problémával foglalkozom, hogy mit
jelent a két esetben az immanencia tudata (1.3.6).

1.3.1 Az immanencia logikájának komplementaritása
Az immanencia logikája az elkülönbözıdı önkonstitúció logikája. Az elkülönbözıdés a nemazonosság, az önmagán-kívül-lét; vagyis az elkülönbözıdı önkonstitúció logikája a
dinamizmus, a mozgás logikája. Az elkülönbözıdés mozgásának két iránya van: az önmagáthártahagyó-önmagára-visszapillantó recedens mozgás (a megismerés mozgása), illetve a
mássá-váló excedens mozgás (a teremtés mozgása). Az elsı mozgás alapja a konjunktív
vonatkoztatás és a diszjunktív elkülönbözıdés azonosságának ellentmondása, a második
mozgás

alapja

a

konjunkciót

és

diszjunkciót

megalapozó/alaptalanító

konnektív

elkülönbözıdés ismétlıdése. Vagyis az immanencia logikájának két komplementer
meghatározása az azonosság ellentmondása és a különbség ismétlése.
Mindkét logika absztrakciónak minısíti tehát az elkülönbözıdés nélküli azonosságot, az
ellentmondás vagy elhalasztás nélküli önazonosságot, mutatkozzon az akár a referált objektum
önmagával való azonosságának (A=A), akár a szubjektum önmaga azonosságában való
bizonyosságának (Én=Én) képében. Az elkülönbözıdés nélküli azonosság a negáló
önreferencialitás által képzett antinómiában válik problematikussá, mely minden olyan
szemantikai rendszerben létrehozható, amely képes önmagát kifejezı kijelentést (önmagára
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vonatkozást)

generálni,

illetve

amely

rendelkezik

tagadást

(elválasztást)

kifejezı

szimbólummal. Ilyen antinómia Epimenész paradoxona (igaza van-e a krétainak, aki szerint
minden krétai hazudik), Russell paradoxona (az önmagukat nem tartalmazó halmazok halmaza
tartalmazza-e önmagát), vagy Gödel nem-teljességi tétele (bizonyítható-e az a kijelentés, hogy
„nem vagyok bizonyítható”). Ezek az antinómiák éppen az állításban kifejezıdı önazonosság
ellentmondását (igen és nem), illetve annak elhalasztását (eldönthetetlenségét: igen vagy nem)
hozzák felszínre minden olyan nyelvben, ahol az önazonosság állítása, illetve a tagadás
egyáltalán lehetséges. Ám mi a helyzet akkor, ha kizárjuk a szemantikai rendszerbıl az
önmagára vonatkozást, illetve a tagadást? Weissmahr Béla mutat rá arra, hogy az önmagára
vonatkozás kizárását bevezetı tétel – pl. Russell típuselméletében – csak egy lehatárolt
területnek a területen kívüli feltételeként érvényesíthetı.483 További példa erre a metanyelven
definiált szemantikai fogalom (pl. az igazság fogalma) Tarskinál, amely kizárja az
önvonatkozást: a szemantikai fogalom a tárgynyelvre vonatkozik.484 Immanens tételként
azonban az önreferencialitás kizárását bevezetı tétel performatív ellentmondást tartalmaz:
ekkor ugyanis az „Egy kijelentés sem szólhat önmagáról” kijelentésnek önmagára is
vonatkoznia kell.485 Mindez igaz a tagadás kizárásának (a kizárás kizárásának) tételére is: az
„Egy kijelentés sem tartalmazhat tagadást” kijelentés, amennyiben önmagára vonatkozik,
megint csak performatív ellentmondást tartalmaz. Az immanens szemantikai rendszer
szükségképp magában hordja az önmagára vonatkozás és a tagadás kifejezését, és ezáltal az
elkülönbözıdés problémáját (persze ez utóbbi probléma nem vezethetı vissza az
önreferencialitás paradoxonaira).
Mind Hegel, mind Deleuze logikája az elkülönbözıdés kategóriáján alapszik. Azonban
az elkülönbözıdés a fogalom logikájában az azonosság elkülönbözıdése, az önmagára
vonatkozás önmagától való elválasztása, vagyis az ellentmondás, míg az esemény logikájában
az elkülönbözıdés elkülönbözıdése, azaz az elkülönbözıdés örök visszatérése. Mindez a
magánvaló különbség kétféle, egymással össze nem egyeztethetı felfogását jelenti.

483

WEISSMAHR 2012, 221
Tarski saját szavai szerint koncepciója szoros kapcsolatban van a logikai típusok elméletével: „A metanyelven
akkor és csak akkor lehet megadni a szemantikai fogalmak módszertanilag szabatos és tartalmilag helytálló
definícióit, ha a metanyelvben vannak olyan változók, amelyek magasabb logikai típusokba tartoznak, mint a
vizsgálódás tárgyát képezı nyelv bármely változója.” TARSKI 1990, 284
485
WEISSMAHR 2012, 221
484
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1.3.1.1 A magánvaló különbség
[A]mi különbözı, az szükségképpen valami különbözıhöz képest az, ami.486

[A]mikor [a mozgást] azonosnak mondjuk, azért beszélünk így, mert önmagához viszonyítva
részesedik az azonosban, mikor viszont nem azonosnak mondjuk, a különbözıvel való
közössége folytán mondjuk ilyennek, mert ezáltal elkülönítve az azonostól, nem azzá lett,
hanem különbözıvé, úgyhogy helyesen mondjuk nem azonosnak is.487

Valami önmaga vonatkozásában azonos kell legyen, és csak a más vonatkozásában mondhatjuk
különbözınek. A különbség az azonosak különbsége, másért-való különbség. A különbségnek
ez A szofistában meghatározott fogalma egyben az általános gondolkodást alapvetıen
meghatározó fogalom is. Hegel is és Deleuze is a magánvaló különbség fogalma által azt az
álláspontot igyekszik meghaladni, miszerint a különbség két elıfeltételezett önazonos tárgy
közötti különbség. A különbséget nem az azonosságot elıfeltételezve, annak vonatkozásában,
hanem önmagában, magánvaló módon kell elgondolni.
Hegel e magánvaló különbséget épp az azonosságban találja meg.488 Az azonosság
kategóriája reflexiós kategória, egy önmagára vonatkozó kategória, melynek legtisztább
formája a szubjektum önvonatkozása, a magáért-való azonosság: én=én. Azáltal azonban, hogy
az azonos önmagára vonatkozik, vonatkoztatóként máris elkülönbözıdik magától mint
vonatkoztatottól: az én eleve megkétszerezıdött módon talál magára (és aki rátalál, az már e
megkétszerezıdés vonatkoztatója, stb.). A szubjektum, a tudat önvonatkozása, konjunktív
szintézise a vonatkoztató és a vonatkoztatott különbsége: egy diszjunkció. Ez a különbség a
szubjektum meghatározása vagy predikátuma. A magáért-való azonosság magában foglalja a
magánvaló különbséget. Önmagától való elkülönbözıdése nélkül az azonos elgondolhatatlan,
mert a különbség magában a reflexióban rejlı negativitás.489 Ezáltal a magára vonatkozás
különbségként vonatkozik önmagára: a szubjektum nem más, mint egymástól elkülönbözıdı
meghatározások vagy predikátumok sokasága. A különbség önmagától különbözıdik el: és épp
ez az „önmaga” az a szükséges vonatkoztatási pont, melynek tekintetében egyáltalán
különbségrıl beszélhetünk. A magánvaló különbség magában foglalja a magáért-való
azonosságot.

Az

elkülönbözıdı

meghatározások

egy

szubjektum

elkülönbözıdı

486

A szofista, 255d
I.m., 256a-b
488
Az azonosság és a különbség hegeli kategóriáiról lásd DI GIOVANNI 1973, 134-143
489
A logika tudománya. Második könyv, 29
487
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meghatározásai, és éppen a szubjektumra vonatkoztatva adódnak különbségként. A szubjektum
mint

magáért-való

azonosság

azonban

nem

elızi

meg

a

különbséget,

diszjunkt

meghatározásait, hanem épp azok vonatkoztatási pontjaként az, ami. Másrészt nem is veszik el
az elkülönbözıdés, az alakulás káoszában, hanem azok konjunkciójaként tartja fenn magát. A
két kategória, az azonosság és a különbség tartalmazza egymást, és csak ezáltal nyerik el
kölcsönösen értelmüket. „Ezt a reflexió lényeges természetének, s minden tevékenység és
önmozgás meghatározott ısalapjának kell tekinteni.”490 Az azonosság tartalmazza a
különbséget és a különbség az azonosságot: e viszonyban azonosság és különbség mind
magukkal, mind egymással ellentmondásba kerülnek. Az ellentmondás nem logikai hiba,
hanem a két kategóriából szükségszerően következı harmadik kategória, mely az elızı kettıt
momentumaiként foglalja magába. Az ellentmondásban a különbséget tartalmazó azonosság és
az azonosságot tartalmazó különbség azonosságra jut. Az ellentmondás az azonosság és a
különbség

azonosságának

ellentmondása,

az

önvonatkozás

és

az

elkülönbözıdés

azonosságának ellentmondása, a konjunktív és diszjunktív szintézis azonosságának
ellentmondása. Ez az ellentmondás pedig maga a lényeg mint alap.491 A képzelet számára az
ellentmondásba jutott fogalmak relációja külsıleges reláció, így nem képes az ellentmondást
fogalmi alakra hozni, és megmarad a különbségek elkülönbözıdésénél. Ezzel szemben az ész
megtartja az ellentmondást, és ezáltal az abszolútum immanens alapjának meghatározásához
jut. Ez az azonosságában megtartott ellentmondás, az ellentmondás megszüntetve-megırzése
(Aufhebung) az önmagát megismerı megismerés tartalma és formája. A hegeli logika
princípiumait a kizárt harmadik és az ellentmondás immanens elvei alkotják: ezek a
megismerés mozgásának immanens logikai elvei. A kizárt harmadik elvének definíciója:
„minden dolog valami ellentétes, vagy pozitívan, vagy negatívan meghatározott”, ami az
immanens megismerés mozgásában azt jelenti, hogy „az azonosság átmegy különbözıségbe, ez
pedig ellentétességbe” – tudniillik az azonosság és a különbség ellentétességébe. Az
ellentmondás immanens elvének definíciója pedig a következı: „minden dolog önmagában
ellentmondó”, mivel magáért-való azonosságként magába foglalja a magánvaló különbséget és
fordítva, vagyis a két kategória tartalmazza egymást, és ez az ellentmondás. Másképpen:
minden dolog csak az immanens megismerés mozgásában jut el igaz fogalmához, a mozgás

490
491

I.m., 30
I.m., 46-47
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magánvaló momentumaként magában hordja ellentmondását, melyet épp e mozgás fejt ki
annak igazságában.492
Deleuze kritikája a hegeli magánvaló különbség fogalmával szemben az, hogy a
fogalom a magáért-való azonosságra való vonatkozásában határozódik meg, tehát negatív
módon, így nem tekinthetı voltaképpeni, pozitív értelemben vett magánvaló különbségnek.
Ebbıl következıen az azonosságra vonatkozó különbséget kiélezı ellentmondás elve mögött is
az azonosságra való vonatkozás rejlik.493 Deleuze Hegelt ennyiben az arisztotelészi hagyomány
folytatójának látja: az egyedi nem önmagában hordozza különbségét, hanem genusában,
valamint a genus egyedeit megkülönböztetı tulajdonságokban. Két egyed különbsége közös
általános fogalmukban alapozódik meg (Fido és Rex különböznek tulajdonságaikban, ám csak
azáltal, hogy mindkettı kutya). A különbség az azonosságra lett visszavezetve.494 Ezzel
szemben Deleuze a magánvaló különbség affirmatív fogalmát mutatja fel. A magánvaló
különbség az, „ami önmagát különbözteti meg, mégis az, amitıl megkülönbözteti magát, nem
különbözteti meg magát tıle.” A magánvaló különbség a meghatározatlan alapból kiemelkedı
új meghatározás (a sötét égbıl kiemelkedı villám), amely magában foglalja az alapot
létrejövetelének, azaz különbségének alapjaként.495 Láthattuk, hogy Deleuze ezt a mozgást
Spinoza nyomán a kifejezés immanens folyamataként határozza meg: a meghatározás virtuális
módon kifejezi meghatározatlan alapját, amiképp a módusz kifejezi a szubsztanciát mint önnön
lényegét. A szubsztancia pedig Deleuze esetében épp a különbség örök visszatérése. A
meghatározás, a létezés virtuális lényege szerint nem más, mint állandó differenciáló mozgás
(„different/ciation”), folyamatos alakulás, a különbség ismétlése, amely sosem jut el egy
magáért-való azonossághoz, hogy azután annak vonatkozásában a különbség ellentétté és
ellentmondássá alakuljon.496 A magánvaló különbség itt a teremtés többlete, a teljesen más, az
új megjelenésének alapja. A deleuze-i logika princípiuma az elégséges alap immanens elve, az
elégséges alap pedig a különbség ismétlése.
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A logika tudománya. Második rész, 50-55. Lásd errıl A momentumok címő szakaszt (1.1.1.1). Di Giovanni
meglátása szerint az ellentmondás elvének spekulatív dialektikus nóvuma abban áll, hogy Hegel tagadja a közte és
az azonosság elve között klasszikusan fennálló ekvivalenciát: minden dolog önmagával azonos, ám ebbıl nem
következik, hogy A nem lehet egyszerre A és nem-A. DI GIOVANNI 1973, 142
493
Différence et répétition, 64-65, 338-340
494
I.m., 39-41. A probléma e kritikával az, hogy Hegelnél az általános fogalma nem eleve adott, mely felosztható
volna különös tulajdonságokra; az általános épp különös meghatározásaiban ismer önmagára mint egyedire,
vagyis csak elkülönbözıdésében válik önmagával azonossá. E tekintetben Deleuze Hegel-kritikájáról és annak
problémáiról lásd STERN 2009, 363-369
495
Différence et répétition, 43
496
Ezen a területen a Hegellel szembeni távolságtartás már Deleuze 1954-ben Hyppolite Logique et Existence
címő munkájáról írt recenziójában is felbukkan: „vajon nem tudnánk a különbségnek egy olyan ontológiáját
megkonstruálni, melynek nem kellene felemelkednie az ellentmondásig, mert az ellentmondás kevesebb volna,
mint a különbség, nem pedig több? Vajon az ellenmondás maga nem csak a különbség fenomenális és
antropológiai aspektusa?” Revue de la Logique et existence de Jean Hyppolite, 460
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A hegeli és a deleuze-i logika az elkülönbözıdés, a megkülönböztetés kétféle mozgását
mutatja fel. Ahogy Szabó Zsigmond fogalmaz, Hegelnél az öntudat születése egy kettıs
antinomikus megkülönböztetésben megy végbe: a tudat egyrészt megkülönbözteti az
önvonatkozást a tárgyvonatkozástól, másrészt megkülönbözteti magát a megkülönböztetést a
megkülönböztetés hiányától. Ebben az elkülönbözıdı mozgásban eszmél magára a tudat és
válik

öntudattá.497

„Az

ön-vonatkozás,

az

önreferencalitás

csak

az

autoreferencia/heteroreferencia megkülönböztetés autoreferencialitásában jön létre.”498 Ez az
azonosság és a nem-azonosság azonossága, az azonosság ellentmondása. Ezzel szemben, mint
láttuk, Deleuze-nél a magánvaló különbség az, ami önmagát különbözteti meg, mégis az,
amitıl megkülönbözteti magát, nem különbözteti meg magát tıle. A szinguláris
elkülönbözıdés magában foglalja alapját, az elkülönbözıdés univerzális elvét.
Mi a tétje a filozófia szempontjából e két fogalomnak: az ellentmondásnak és a
különbségnek? Mind Hegel, mind Deleuze számára a filozófia feladata eljuttatni a
gondolkodást az absztrakt fogalmaktól a konkrét univerzális ideáig, az egyszerre szinguláris és
univerzális ideáig. Hegel épp ebben látja a spekulatív gondolkodás ésszerőségét: a spekuláció
az egymással és önmagukkal ellentmondásba kerülı, mert absztrakt momentumok szintézise,
azaz megszüntetve megırzése a konkrét fogalomban (a lét és a semmi absztrakcióinak
szintézise az alakulásban, a tárgytudat és az öntudat absztrakcióinak szintézise az észben, a
magánvaló szubsztancia és a magáért-való szubjektum absztrakcióinak szintézise a
szellemben). A dialektikus mozgást az tartja fenn, hogy a mozzanatokat megszüntetve megırzı
fogalom újfent absztrakcióként mutatkozik meg, ellentmondásba kerül, és ezzel egy újabb,
konkrétnak tetszı fogalomhoz emelkedik. Az abszolút tudás nem más, mint a legabsztraktabb
felıl a legkonkrétabb, a „konkrét totalitás” felé mozgó mozzanatok szisztematikus Erinnerungja az önmagát megismerı megismerésben. Hegelnél az absztrakt izoláltat jelent, míg a konkrét
összetettet és összetettségében kifejtettet. Így az önmaga egyre összetettebb alakzatait
megszüntetve-megırizve hátrahagyó és azokra visszatekintı recedens mozgást Kimmerle
kifejezésével a konkréció (Konkretion) folyamatának nevezhetjük.499 A reflektáló értelem,
amely a léten túli lényegben, az egzisztencián túli alapban, a magánvaló szubsztanciában látja a
konkrétat, csak egy önmaga által létrehozott illúziót kerget; az ész éppen ettıl az illúziótól való
497

SZABÓ 2012, 31-32
I.m., 94
499
KIMMERLE 1979, 187-188. Kimmerle a dialektikus mozgás formáját nem annyira körként, mint inkább
spirálként határozza meg. A mozgás nem zárul önmagára, hanem nyitott marad: a megismerés összemérése a
valósággal, avagy a gondolkodás és a lét egysége „végtelen feladat”. (I.m., 206-209) Ám ezzel szemben meg kell
jegyeznünk, hogy a gondolkodás és a lét egysége maga a dialektikus mozgás, melyrıl mint önnön mozgásáról a
szellem abszolút tudással bír, ezért képes azt meghatározni. Maga a mozgás dinamikája nem változhat, mert ez
magának az abszolútumnak mint az önmagát megismerı megismerésnek a mozgása.
498
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szabaddá válást jelenti.500 Deleuze a hegeli dialektikával szemben azt a kritikát fogalmazza
meg, hogy két absztrakt fogalom ellentmondása csak újabb absztrakcióhoz vezethet. Az
alakulás fogalma, a Werden Hegelnél ugyanúgy absztrakt, ahogyan a lét és a semmi. A hegeli
dialektika ezért sosem jut el a konkrétig.501 A konkrét ugyanis nem az ellentmondásban, hanem
a különbségben mutatkozik meg. A konkrét maga a szinguláris esemény, az az alakulás, az a
devenir, amely az ellen-aktualizáció mozgásában, vagyis az aktuális feltételek virtuális
folyamatainak teremtı alakításában tárul fel. A konkrét univerzális a problematikus idea,
amelyet a gondolat a probléma konstruktív meghatározásán keresztül igyekszik megoldani. A
konkrét univerzális idea nem az azonosság ellentmondásában, hanem a különbség ismétlésében
érhetı el; nem a megismerés, hanem a teremtés mozgásában.502
A megismerés elkülönbözıdésének hajtóereje a negáció, a megismert tárgy
igazságának, fogalmával való azonosságának tagadása, a teremtés elkülönbözıdésének motorja
viszont az affirmáció, az eljövı különbségre való igent mondás. Hegelnél a meghatározások
különbsége egy negatív diszjunkciót fejez ki: „minden meghatározás tagadás”, méghozzá kettıs
tagadás: tagadása annak, amire vonatkozik, és tagadása magának a vonatkozásban rejlı
500

Zizek a konkrét univerzális hegeli fogalmát a The Ticklish Subject-ben a következıképpen határozza meg: „A
hegeli ’konkrét univerzális’ […] magába foglalja valamely központi lehetetlenség Valósát: az univerzális pontosan
azért ’konkrét’, partikuláris formációk szövete által strukturált, mert örökké gátat szenved abban, hogy egy olyan
formát vegyen fel, amely fogalmának megfelelne.” (ZIZEK 2000, 103) Ám amennyiben az univerzális nem képes
eljutni ahhoz a formához, amely megfelel tartalmának, akkor nem-igaz univerzálisként, vagyis épphogy absztrakt,
tartalmától elvonatkoztató univerzálisként leplezıdik le. Zizek itt a hegeli dialektikáról alkotott képében a
hangsúlyt a szubjektum reflexív-negatív mozgására helyezi, az abszolútumban e negatív mozgás ismétlıdését
látja, egy „rossz végtelen” értelmében vett mozgást, és így nem jut el az önmagára vonatkoztatott negációig, a
negáció negációjáig: „nincs semmilyen Abszolútum a Véges reflexív ellentétein és ellentmondásain túl vagy
afölött – az Abszolútum semmi más, mint e véges meghatározások megszüntetve megırzésének mozgása; nincs túl
a reflexión, hanem maga az abszolút reflexió.” (I.m., 84) Valami azonban mégiscsak „túl van” ezen a mozgáson:
az abszolútum nem egyszerően a reflexív mozgás rossz végtelenje, hanem az, ami a véges meghatározásokat
megszüntetve megırzı mozgásként ismer önmagára, vagyis ami e negatív mozgás univerzalitását és partikuláris
meghatározásait önmagára vonatkoztatja, és ezzel egyedivé, konkréttá válik. (A logika tudománya. Második rész,
211-212) E dialektikus folyamat kibontásával kapja meg az univerzális fogalom adekvát tartalmát. Ezzel szemben
a szubjektum mint „A” negativitás, mint „A” hiány, mint „A” törés a szubsztanciális totalitásban még absztrakt
univerzális (egy absztrakt szubsztanciával szembeállított absztrakt szubjektum) – minden tagadás valaminek a
tagadása, a negáció még önvonatkozásában is valamire vonatkozik. Maga Hegel figyelmeztet a veszélyre, mely
abból fakad, hogy a negativitást önmagában-valónak tekintjük: „A spekulatív filozófiát azonban nem szabad azzal
vádolni, hogy számára a negáció vagy a semmi végsı valami; ez éppúgy nem áll szerinte, mint az, hogy a realitás
az igaz.” (A logika tudománya. Elsı rész, 88) Hegel nyelvén fogalmazva, Zizek eljut a dialektikus vagy negatívésszerő momentumig, de nem jut el a spekulatív vagy pozitív-ésszerőségig.
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Deleuze Le bergsonisme címő könyvében a hegeli dialektika kritikája kapcsán Bergsonra hivatkozik, aki e
gondolati mozgás elvontságát bírálja „Ezt halljuk: az Én egy (tézis), és az Én sok (antitézis), végül pedig, hogy az
Én nem más mint egység a sokaságban (szintézis). Vagy pedig: az Egy eleve sokféle, a Lét leszáll a nemlétbe, és
létrehozza a keletkezést [devenir]. […] Az általában vett Egy, az általában vett sok, az általában vett lét vagy
nemlét… - a valóságot elvont fogalmakból építjük fel; de mit ér a dialektika, amely azt hiszi, hogy eljutott a
valósághoz, amikor egy túl tág vagy túl általános fogalom alkalmatlanságát az ellentétes – ugyanolyan tág és
általános – fogalom alkalmazásával próbálja orvosolni? Sohasem juthatunk el a konkrétumhoz, ha a fogalom
elégtelenségét az ellenfogalom elégtelenségével egészítjük ki, sohasem juthatunk el az egyedihez, ha az egyik
általánosságot a másikkal helyesbítjük.” (A bergsoni filozófia, 50-51) Deleuze-nek a bergsoni filozófia kifejtésén
keresztül megfogalmazott Hegel-kritikájáról lásd HARDT 1993, 1-12
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A deleuze-i ideáról mint konkrét univerzális ideáról lásd Différence et répétition, 224, 228
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tagadásnak.503 Az elsı tagadás a tudat eltávolodása tárgyától, mely egyúttal vonatkozik is rá, és
így ellentmondásba kerül vele. A második tagadás az ellentmondás kizáró negációjának
tagadása, mely által az ellentmondást a szellem önmagában és önmagaként ırzi meg. Ami az
ellentmondásban valójában megsemmisül, az „az önállóság tételezettsége”.504 Csikós Ella
mutat rá a hegeli negáció és Hegel szkepticizmus-értelmezése közötti összefüggésre. Hegel az
újkori „mérsékelt” szkepticizmussal szemben az antik „radikális” szkepticizmushoz nyúl vissza
(Platón Parmenidésze, Sextus Empiricus), pontosabban az izoszténia gyakorlatához (minden
érvvel egy vele egyenlı érv állítható szembe). Ez azonban nála a spekulatív ész egyoldalú
absztrakciókat feloldó eszközévé válik, melynek célja nem a gondolkodás önkorlátozása az
ataraxia, a lélek nyugalma érdekében, hanem épp ellenkezıleg, a gondolkodás antinómiák
dialektikus mozgásaként kibontott nyugtalan végtelenségének megértése, belsıvé tétele. A
spekulatív ész stratégiája az, hogy hagyja, hogy a szkepticizmus önmaga negatív mozgását
mint a gondolkodás szükségszerő lényegét mutassa fel, vagyis saját természetét affirmálja, és
ezt a mozgást a gondolkodás minden kategóriájára alkalmazza, melyet az ész saját
mozgásaként, dialektikusan kifejtett módon jelenít meg. A spekulatív ész a reflexívvé tett
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Az „omnis determiatio est negatio” tételt Hegel Spinozának az 1674. június 2-i keltezéső, Jarig Jellisnek írt
levele alapján idézi. Ám amint azt Macherey kimutatja, Spinoza a determinatio szót több, egymástól eltérı
értelemben használja. Bizonyos helyeken a determinatio korlátozást, végességet, vagyis negációt fejez ki (így a
Hegel által idézett helyen is). Ez azonban a móduszokról, azok külsı extenzív viszonyairól alkotott inadekvát idea
alapján kifejezett értelem. Adekvát idea esetén a determinatio affirmatív jelentéssel bír: minden módusz saját
lényegeként magába foglalja szükségszerő meghatározását, mint a hatóképesség, az intenzitás meghatározott fokát
(lásd SPINOZA 1997, I. 26). Így sokkal inkább az „omnis determinatio est adequatio” tétel tekinthetı a
meghatározás adekvát spinozai tételének. Hegel Spinoza-olvasata (és -bírálata) figyelmen kívül hagyja a második
értelmezést, és a móduszokban csak az extenzív viszonyok inadekvát kifejezıdését látja – az intenzitás
kifejezıdését, adekvát ideájukat nem. (MACHEREY 1979, 175-180) Deleuze a negáló meghatározás spinozai
tételének absztrakt jellegét hangsúlyozza, méghozzá éppen Spinoza 19., Bylenberghnek írt levele alapján.
(Spinoza. Philosophie pratique, 123-125)
504
A logika tudománya. Második könyv, 45. Dieter Henrich a hegeli filozófia „alapmőveletét”, a kétszeres
negációt a fogalom avagy az autonóm szubjektum felıl közelíti meg. Eszerint Hegel negáció-fogalmát a
tagadásnak a következı, klasszikus logikában is érvényes tulajdonságaira alapozza: 1. a negáció valamit negál; 2.
a negáció alkalmazható saját magára; 3. a negáció önreferenciális alkalmazásának van eredménye. Mármost a
klasszikus és a hegeli logika legfıbb különbsége az, hogy Hegel a negációt autonómmá teszi, vagyis
megszabadítja minden „valamire” való vonatkozástól; csak önvonatkozása van: a tagadás önmagát tagadja.
Ugyanakkor az autonóm negáció önvonatkozásában is még mindig valamire való vonatkozás: egy önmagától
elkülönbözıdı önvonatkozás. Ez a jelentése a kétszeres negációnak, mely egyszerre önvonatkozás és negált
önvonatkozás, önmagára vonatkozás és önmagától elkülönbözıdés, valamire való vonatkozás nélküli és lényegileg
valamire való vonatkozás. Ahhoz, hogy a tagadás elgondolja önvonatkozását, még egyszer tagadnia kell magát.
Az autonóm negáció csak kétszeres tagadásként gondolható el (gondolhatja el magát). Mivel pedig a negációnak
van eredménye, és ez az eredmény valami, ezért az önreferenciális negáció egyszersmind saját megszüntetve
megırzése, magáért-valóságának magánvalóvá válása. Vagyis ez a valami, ez a magánvaló lényegileg eredmény,
nem olyasmi, amit a kétszeres negáció elıfeltételez. Másrészt a magánvaló a tagadás önvonatkozásának
magánvalója, vagyis olyasvalami, amivel a tagadás azonosítja magát. Hegelnél minden kategória ebben az
„alapmőveletben”, ebben az egyszerre önmagára vonatkozó és önmagától elkülönbözıdı kettıs negációban
gondolandó el. (HENRICH 1976, 214-221) Tegyük hozzá, hogy az autonóm negáció szubjektuma üres
szubjektum, mely csak az önmagára vonatkoztatott meghatározás által válik valóságossá.
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szkepszis, és így magának a negáló mozgásnak a negálása. Ebben áll az önmagát megismerı
megismerés kettıs tagadása.505
Hegellel szemben Deleuze esetében a létezık közötti diszjunkció affirmatív, méghozzá
megint csak kettısen az, amennyiben affirmálja saját létezésének az intenzitás mennyiségi
különbségeként kifejezıdı univocitását, és ezáltal affirmálja minden létezıvel való közösségét
és magát a Létet mint a különbség ismétlését. Egyszerre affirmálja tehát saját
véletlenszerőségét, és e véletlenszerőség szükségszerőségét. A nietzschei képnek megfelelıen a
véletlen affirmációja a kockák feldobása, a szükségszerőség affirmációja visszaesésük
eseménye, egy szükségképp szinguláris kombináció. A második affirmáció, a szükségszerőség
affirmációja tehát a véletlen affirmációjának affirmációja, igent-mondás arra, hogy a véletlen
szükségszerően örökké visszatér, és így a kockadobás örökké ismételhetı. A kétszeres
affirmáció a különbség ismétlésének igenlése.506
A diszjunkciók, illetve az elkülönbözıdı mozgások különbsége szerint a két logika
kategóriái más-más nyelvtani alakot vesznek fel. A hegeli logika kategóriái (lét, semmi,
alakulás stb.) névszók, amiképpen a recedencia mozgásában a megismerés meghatározott,
lehatárolt tárgya névszói alakot kap, hogy azután önmagától elkülönbözıdve ellentmondásba
jusson, és megszüntetve megırzıdjön egy újabb meghatározott névszói kategóriában. Ezzel
szemben a deleuze-i logika kategóriái (bőnössé válás, nıvé válás, állattá válás stb.) igék,
méghozzá az excedens mozgásban mássá-váló eseményt kifejezı infinitivusok, amelyek nem
kötıdnek sem személyhez, sem számhoz, sem idıhöz.
Az egyik oldalon a magán- és magáért-való ellentmondása, a másik oldalon a mássáválás különbsége. Az egyik oldalon az azonosságra vonatkozó különbség, a másik oldalon a
különbség elkülönbözıdése. Az egyik oldalon a különbség negativitása, a másik oldalon a
különbség affirmációja. Az egyik oldalon a különbséget megırzı diszjunktív és megszüntetı
konjunktív szintézis ellentmondása, a másik oldalon a különbséget ismétlı konnektív szintézis.
505

CSIKÓS 2008, 104-132. Hegel „a szkepticizmust mint konstitutív szellem-elem szükségszerőségét,
nélkülözhetetlenségét mutatja fel: általa látható be, hogy az öntudat elmélyülése önmagában egy nyugvópontra
nem juttatható, végtelen folyamat, egy Egészben benne-lét olyan kitüntetett formája, amely éppen ezt a
processzualitást mutatja fel örökké jelenvalóként. […] A szkepszis a gondolkodásnak, és ezáltal a cselekvés
kiteljesedésének és önmegismerésének része. A gondolkodásnak a szkepszistıl menekülı mőködésmódja megállító
– tehát visszahúzó – erıként, mint dogmatizmus üt vissza a tudományban és a filozófiában. Reflektálttá tevése
ellenben közvetlenül elbizonytalanítja ugyan, mélyebb síkon azonban megszilárdítja a szkepszist tőrı, önmagát
mégsem felfuvalkodottan a szkepszissel szemben ellenállónak hívı gondolkodást. A szkepticizmushoz való
viszony így egyszerre az ellentmondás-logika reprezentánsa és kitermelıje: egy hegeli típusú logikával kezelhetı
eredményesen filozófiailag, ugyanakkor a maga részérıl ki is kényszeríti ezt a logikát. Hiszen a hegeli Logika
egyben gondolkodásmód is: éppenséggel a szkeptikus negáció által mozgásban tartott, elégedetlen és formaváltozó
fogalom mőködésének módja, a tárgyi lét mozgásával bensı viszonyban álló, önmagát nem önállónak tudó,
simulékonyságában erıs, önmagát a tartalomba beengedı gondolkodásnak a módja.” I.m., 128-129
506
Nietzsche és a filozófia, 48-51, 285-290. Lásd A tudat excedenciája, avagy a probléma címő szakaszt (1.2.2.3).
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Az egyik oldalon az ítélet negatív diszjunkciója, a másik oldalon az univocitás kifejezésének
affirmatív diszjunkciója. Az egyik oldalon a képzeletnél megrekedt elkülönbözıdés kritikája, a
másik oldalon az azonosságnak alárendelıdı ellentmondás kritikája. Ez az elkülönbözıdés
logikájának két oldala.
Az elkülönbözıdés Hegelnél az általános és az egyedi között közvetítı különös
kategóriája, míg Deleuze esetében maga az egyszerre univerzális és szinguláris alap. A
dialektikában a magáért-való fogalom meghatározatlan általánosságát és meghatározott
egyediségét a meghatározás különössége közvetíti. Minden meghatározás közvetített, és csak
közvetítettségében meghatározott. A közvetítés (Vermittlung) minden megismerés, minden
tudás feltétele. Ezzel szemben Deleuze-nél az univokális lét értelmében vett különbség
univerzalitása egyszersmind, mint a különbség ismétlése vagy örök visszatérése, maga a
szingularitás. Univerzális és szinguláris között így semmilyen közvetítés nincsen. Az
univokális lét egyszerre minden jelentés univerzális jelölete és minden jelölı szinguláris
jelentése; minden attribútum univerzális szubsztanciája és minden módusz szinguláris lényege.
Ez az univerzális szubsztancia és szinguláris lényeg pedig nem más, mint a különbség.507 A
hegeli logikában a szubsztancia és a szubjektum ellentmondása a közvetítés által kerül
szintézisbe, azaz már eleve szintézisben van (a közvetlen magánvaló már eleve a másért-való
tudat által közvetített tárgy, és ez a közvetítés a magáért-való megismerés). Ellenben a deleuzei logikában a különbség affirmatív ismétlése maga az eljövı közvetlenség. Az eljövı
közvetlenség ugyanakkor egyszersmind a közép (milieu), az örök visszatérés „közép”-je, a
különbségek „közép”-je, vagyis az immanencia-sík „közép”-je.508 Ahogy Hegelnél minden
közvetített, úgy Deleuze-nél minden középen van. Az elkülönbözıdés filozófiája egyfelıl a
közvetítés filozófiája, másfelıl a közép filozófiája.
Mindez azt jelenti, hogy a mindent megalapozó, eredendıen létezı alap illúzió. Ez a két
filozófiában különbözı módon jelenik meg. Hegelnél az egzisztencia alapja, az egzisztenciától
elkülönbözıdı alap egyszersmind vonatkozik is az egzisztenciára és semmi más, mint ez a
vonatkozás; az alap magánvalóan tehát semmi. Az alap tételezése egyszersmind az alap
megszőnése. A Grund Abgrund-ként, „alap-megsemmisítı mélységként”, eleve elveszett
módon tételezett alapként adódik. Az alap különbsége valójában az alap ellentmondásaként
mutatkozik meg.509 Deleuze esetében a magánvaló különbség az alaptól való olyan
elkülönbözıdés, amely egyszersmind virtuálisan magába foglalja alapját mint a különbség
507

Lásd A különbség ismétlése címő szakaszt (1.2.1.3).
A milieu franciául jelent közepet és közeget is. Deleuze a kifejezést mindkét értelmében használja. A milieu-rıl
mint közegrıl lásd Az excedens tér, avagy a magánvaló különbség címő szakaszt (1.2.2.1).
509
A logika tudománya. Második rész, 92-93. Lásd még A recedencia episztemológiája címő szakaszt (1.1.2.2).
508
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elvét. Az alap épp ez: a különbség azon elve, amely magát a létet konstituálja. Minden létezı
annyiban univok, amennyiben különbséget fejez ki, saját intenzitásának, illetve extenzív
viszonyainak különbségét. Az alap tehát nem ragadható meg másképpen, mint épp a különbség
ismétléseként. Az alap nem rögzülhet eredetként, mert épp az eredet-nélküliség, az an-arché
elve. Ebben az értelemben nevezi Deleuze az alapot univerzális alaptalanításnak, effondementnak. Az alaptalanítás örök visszatérése azt jelenti: minden alap mögött egy újabb alapot,
minden különbség mögött egy újabb különbséget fedezünk fel. Ebben áll a teremtés elégséges
alapjának nem-transzcendens, immanens elve.510 Az elkülönbözıdés feltétlen alapja avagy
konstitutív szintézisei (a konjunktív és diszjunktív szintézis azonosságának ellentmondása, a
konnektív szintézis különbségének ismétlése) önmagukban „alap-megsemmisítı mélységnek”
vagy „alaptalanításnak” tekinthetık: magában az elkülönbözıdés folyamatában jutnak
egzisztenciához vagy aktualizálódnak. Ezért nevezhetık az elkülönbözıdés immanens
elveinek.511
Minthogy az elkülönbözıdés a közvetítés, illetve a közép megszüntethetetlensége, az
azt megalapozó alap megsemmisülése, illetve alaptalanítása, ezért az elkülönbözıdés elvét
magát mindkét logika a végtelen mozgás, a perpetuum mobile immanens elveként, a
végtelenséget pedig alapvetıen immanens elkülönbözıdı mozgásként határozza meg. Egyúttal
az immanencia fogalmának két egymást kizáró meghatározása a végtelen elkülönbözıdés két
koncepcióját mutatja föl.

1.3.1.2 Az immanens végtelen
A végtelen tárgyalása során leggyakrabban a potenciális-aktuális, illetve a mennyiségiminıségi ellentétpárok kerülnek elıtérbe. A következıkben ezzel szemben a transzcendens
végtelen és az immanens végtelen közötti különbségtételrıl lesz szó. A transzcendens végtelen
egy feltételesen túli feltétlennek a végtelenségét jelenti, és így a véges feltételek
vonatkozásában egy Sollen-t, egy végtelenre irányuló megszüntethetetlen kellést fejez ki. Ezzel
szemben az immanens végtelen a véges által magában foglalt végtelent jelöli. Az immanens
végtelen nem lép túl a végesen, hanem magában a végesben, a feltételesben rejlik. A

510

Différence et répétition, 92-93. Deleuze meglátása szerint Leibniz jutott a legközelebb az elégséges alapnak
mint differenciális viszonyok virtuális sokaságának feltárásához, ám végül ezt az elégséges alapot alárendelte az
azonosnak, a fogalomnak. I.m., 274-275
511
Christopher Groves mutatja ki, hogy mind Hegel, mind Deleuze filozófiája olyan megalapozás-ellenes
filozófia, mely ugyanakkor csak az Abszolútumnak a megalapozó transzcendens Univerzáléval szembeállított
meghatározásaként tudja elképzelni a kritikai hagyomány folytatását. GROVES 1999, 79-274
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transzcendens végtelenre példa Aquinói Tamásnál Isten tökéletessége, a végtelen Forma, a
végtelen aktuális Lét, melynek korlátozása határoz meg minden határolt formát és véges
aktuális létezıt; Kantnál a Szubjektumnak a legfıbb jó felé tartó végtelen progresszusa, ahol
boldogság és erkölcs találkozhat; vagy Lévinasnál a Másik bennfoglalhatatlan végtelen ideája,
abszolút mássága. A három példa Isten, Én és a Másik feltétlen fogalma, avagy a magánvalóan
transzcendens végtelen, a magáért-valóan transzcendens végtelen és a másért-valóság
transzcendenciájának végtelensége. Mindhárom fogalom a feltételesen túli feltétlennek a
fogalma, egy olyan feltétlen kellés, amely túl van minden feltételes létezın, azok számára
egyszerre elérhetetlen és abszolút módon meghatározó.512 Ezzel szemben az immanens
végtelen magában a feltételesben, a feltételes elkülönbözıdı önkonstitúcióban rejlik, az a
végtelent magában foglalja, és nincs semmilyen, a feltételest túlnaniként, kellésként
meghatározó feltétlen fogalom. A továbbiakban az immanens végtelen hegeli és deleuze-i
fogalmát, vagyis az immanens megismerésben és az immanens teremtésben rejlı végtelent
elemzem.
A megismerés úgy ismer magára, mint arra az ellentmondásra, ami a tudatnak és
tárgyának egymástól való elkülönbözıdésében és egymásra való vonatkozásában áll. Az
önmagát tudó megismerés magába foglalja mindenkori tárgyát és tárgyának, valamint
önmagának tudatát, egyszerre magán- és magáért-való abszolútum, olyan abszolútum, mely
végtelen módon ismeri meg magát. Magánvaló, magáért-való és másért-való nem válnak
feltétlenné, önmagukban csak ellentmondásos momentumai az önmagát megismerı
megismerés mozgásának. Ez a mozgás egyszerre az abszolút tudás és az abszolút tudás tárgya,
egy immanens végtelen. Ennek az immanens végtelennek a tartalma az elkülönbözıdés és a
vonatkozás ellentmondása. Ez az ellentmondás érvényesül minden egyes megismerési
aktusban, a tudatnak és tárgyának minden viszonyában. A dialektika tudománya nem más, mint
a különbözı tudati alakok ellentmondásainak egymásból következı kifejtése, azoknak
megszüntetve megırzése egy újabb tárgyban és tudati alakban, vagyis egy újabb
ellentmondásban. Mindez azért nem vezet a végtelenbe, mert a dialektikus folyamat annak az
abszolút tudásnak a szemszögébıl kerül kibontásra, amely az ellentmondást önmagában tudja.
A végtelen ebben az önmagáról való tudásban válik immanenssé. Az elkülönbözıdés és a
vonatkozás ellentmondása tehát a megismerés tartalma és egyszersmind formája, illetve
512

A transzcendens végtelen három alakzatának részletesebb kifejtésérıl lásd a Különbség címő folyóiratban
megjelent cikkemet A transzcendens végtelen és az immanens végtelen címmel (CZÉTÁNY 2014). Kantról,
Lévinasról és Aquinói Tamásról a transzcendencia kapcsán a jelen tanulmány második részében lesz szó. Itt még
csak annyit: Lévinas szembeállítja egymással a totalitás és a végtelen fogalmát. Amennyiben azonban a totalitást
immanens végtelenként határozzuk meg, akkor a szembenállás már a végtelen két formája, az immanens és a
transzcendens végtelen között képzıdik meg.
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hajtóereje. Az önmagát megismerı megismerés immanens végtelenségét éppen az
ellentmondásban rejlı végtelen szavatolja. Ahogy Marcuse írja, a végtelen az örök magánál-lét
a másért-való létben, az önmagába visszatérı, önmagára vonatkoztató lét.513 A végtelen az
elkülönbözıdés és a vonatkoztatás, a diszjunktív és konjunktív szintézis azonosságának
ellentmondása.
Az ellentmondásban rejlı végtelen tehát nem végtelen progresszus, mely csak újabb és
újabb véges meghatározásokig jut, de soha nem jut el önmaga végtelen fogalmához. A szellem
épp önmaga ellentmondásban rejlı végtelenségének a tudata, és e tudat által az, ami. Hegel
számára a végtelen progresszus, a különbség vég nélküli differenciálódása az értelem játéka,
amely megreked a rossz végtelen fogalmánál, azaz a véges, a határ átlépésénél, és egy új határ
képzésénél, vagyis a végtelen kellésnél, és képtelen eljutni a szintetizáló ész igazi végtelenéhez,
az ellentmondás megszüntetve megırzéséhez. Az igazi végtelen nem az, amin mindig túl lehet
menni, nem mennyiségi végtelen, hanem minıségi, nem potenciális, hanem aktuális: két
aktuális momentum ellentmondásának, egymásba átmenetelének nyugtalansága, melyet az ész
az azonosságban megtartott ellentmondás fogalmában ragad meg. A végesen való átlépés, a
transzcendencia, a megismerés számára már megtörtént, megismert és ekképpen elmúlt
adottságként, „átlépettségként” jelenik meg. Így mint véges adottság határozza meg az átlépés
„ahová”-ját, a végtelent is. A véges világon túli transzcendens végtelen Isten maga is végessé
válik. Az igazi végtelen a végesen túli végtelent negálja, és így jut el önmagához mint
affirmatív végtelenhez, vagyis a végtelen és a véges egymásba alakuló ellentmondásának
szintetizálásához.514 Isten mint végtelen szubsztancia a magáért-való szubjektumban válik
immanenssé, és így igaz végtelen ideává; a szellem abszolútuma nem más, mint e két hatalom,
a szubsztancia és a szubjektum azonosságának ellentmondása. Deleuze számára viszont az
ellentmondás szintetizálása az Ugyanaz kisajátító negatív játéka, az önmagát megismerı
megismerés terméketlen, azaz nem-teremtı végtelenje. Az ellentmondásban rejlı végtelennel
helyezi szembe Deleuze a különbségben rejlı végtelent, a megismerés önmagába záródó
végtelenségével a folyamatosan mássá váló, teremtı végtelent.
Ez az a végtelen hatóképesség vagy intenzitás, ami minden individuumban véges
intenzitásfokként aktualizálódik. Az intenzitás magában hordja a végtelent, lévén mennyiségi
különbségek vég nélküli egymásra utalódása. Az intenzitás olyan egyenlıtlen erıpárokat alkot,
amelyek mennyiségi különbségei végtelen módon utalnak más rend elemeinek mennyiségi
különbségeket kifejezı párjaira, anélkül, hogy a különbség valaha is kiegyenlítıdne:   ’,
513
514

MARCUSE 1968, 68
A logika tudománya. Elsı rész, 112-122
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ahol     ’, ahol     ’, stb.515 A virtuális intenzitások extenzív mennyiségként és
minıségként

aktualizálódnak,

és

egymástól

elválasztott,

magán-

és

magáért-való

individuumokként öltenek testet. Ez az egyszerre szinguláris és univerzális folyamat minden
individuáció elve, a principium individuationis; ebben áll az immanens teremtésnek, az
önmagát végtelen módon teremtı teremtésnek mint abszolútumnak a folyamata. A véges
individualitás immanens módon, a maga módosulásaként fejezi ki lényegét, a végtelen
hatóképességet, azaz a szubsztanciát, az abszolútumot, mint a különbség örök visszatérését,
végtelen ismétlését.
Az

immanens

végtelen

eltérı

meghatározásának

egy

példája

mennyiségi

kifejezıdésének, a differenciálhányadosnak a kétféle értelmezése. A két sajátos interpretáció
jól szemlélteti a két filozófia mástól és egymástól való eltéréseit, ezért e példát érdemes
részletesebben kifejteni. A differenciális kalkulus hányadosának már születésekor két
különbözı interpretációja volt: Newtoné és Leibnizé. Míg Hegel alapvetıen Newtonból indul
ki, addig Deleuze Leibniz elméletét veszi alapul. Ezért elıször is e két elmélet közötti
különbséget vázolom fel.
Nézzük elsıként, hogy Leibniz hogyan tematizálja a differenciálhányados problémáját
és annak megoldását. A differenciálszámítás alapvetı feladata, hogy megtalálja egy görbe
gradiensét egy adott ponton. A görbe esetén a probléma abból fakad, hogy gradiense változik,
ezért az, amit esetében keresünk, pusztán egy pontjának gradiense. Ennek ellentmond az, hogy
a gradiens szükségképpen differenciát foglal magába. Leibniz megoldása a problémára az
infinitezimális bevezetése. Az infinitezimális két pont közötti végtelen kis távolságot fejez ki,
olyan mennyiséget, amely minden meghatározott mennyiségnél kisebb. Így az y tengelyen
felvett infinitezimális, dy értéke y számolásakor elhanyagolható, de mégis megtartja dx-hez
viszonyított értékét: a

differenciálhányadosnak meghatározható értéke van. A hányados

elemei, dy és dx, végtelen kicsi mennyiségek az ordinátán és az abszcisszán mérve. Az
ordináta

viszonylatában

meghatározva

  0,

míg

az

abszcissza

meghatározva   0. Eszerint elemekre bontva a differenciálhányados

viszonylatában


 , ez alapján

viszont a reláció nem értelmezhetı: nem létezı mennyiségek nem létezı viszonya. Ugyanakkor
maga a differenciális viszony létezik, vagyis a végtelen kicsi mennyiségek egymáshoz való
viszonyát tekintve

≠ 0.516

515

Différence et répétition, 286-287. Az intenzitás deleuze-i fogalmáról a jelen tanulmányban lásd Az excedens
tér, avagy a magánvaló különbség címő szakaszt (1.2.2.1).
516
SOMERS-HALL 2010, 560; DUFFY 1988, 49
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Lássuk, hogyan oldja meg az infinitezimális bevezetése a felvetett problémát. Egy
folytonos függvénnyel leírható görbe adott pontjának gradiensét keressük. Legyen az x
tengelyen végbement változás értéke   . A gradiens megadásához szükség van a görbe
adott pontjának iránytangensére. Az iránytangens olyan egyenes, amely a görbét egy pontján
érinti. A görbe iránytangensének meghatározásához egy második pontot választunk, ami
kielégíti a görbe függvényét, és annak az egyenesnek a gradiensét számítjuk ki, ami mindkét
pontot érinti. Ahogy a második pontot közelítjük az iránytangens érintıjéhez, távolságuk
gradiense közelíti az iránytangens gradiensét. Az iránytangens gradiense a görbe y-tengelyen
mért változása az iránytangens érintıjén, az x tengelyen mért változás függvényében. Az
iránytangens gradiense tehát a görbe függvényének egy tulajdonságát jelzi: változását azon a
ponton. A differenciális függvény megadja a görbe adott pontjának gradiensét, vagyis az
iránytangens és az abszcissza által bezárt szög tangensét. A differenciálhányados értékeként az

x tengelyen történt i változásnak megfelelı változás értékét keressük az y tengelyen ( ). Az y
értéke az x érték függvénye:   . Így a változás során y értékei y1   és y2 =
  , tehát y változása       . A gradiens az y tengelyen felvett érték
változása, azaz     , osztva az x tengelyen felvett érték változásával, i-vel:

 

  

. Ha most behelyettesítjük i-t dx-szel, akkor azt kapjuk, hogy


 

=

. Ez a differenciális függvény megadja az eredeti, primitív függvény által

meghatározott görbe iránytangensének gradiensét a görbe bármely pontján.
Legyen     , azaz a görbe függvénye     . Ekkor
  2 értékét átírva
egyszerősítve

=







, vagyis

=





=

 

 

. Ebbıl

. A jobb oldali törtet dx-szel

= 2  . Azaz x2 deriváltja 2  . Mivel dx értéke x viszonylatában

infinitezimális, azaz végtelen kicsi, ezért elhagyható, és így   deriváltjaként megkapjuk a
 2 értéket. Az egyenlet bal oldalán található dx azért nem tőnik el, mert dy
viszonylatában megtartja értékét, arányuk egy meghatározott arányt fejez ki, csak x
viszonylatában tekinthetı végtelen kicsinek.
Hegel kritikája Leibniz megoldásával kapcsolatban az, hogy az infinitezimális érték
elhagyása szembemegy a matematikai bizonyítás során megkövetelt teljes pontossággal:
„Fıképpen ez az elhanyagolás az, amely ebben a kalkulusban, bár kényelmessége
nyereségszámba megy, a pontatlanságnak és mőveletei kifejezett helytelenségének látszatát
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kelti.”517 Az infinitezimális elhagyása magából a módszerbıl következik, pontosabban a
végtelen kis mennyiségek képzetébıl, a minden meghatározott mennyiségnél kisebb
mennyiségek képzetébıl, vagyis a végtelennek mint a minden határon túllépı végesnek, azaz a
rossz végtelennek a képzetébıl.518 Ebbıl a képzetbıl ered ugyanis az, hogy, ahogy maga
Leibniz írja, az egyenlıség tekinthetı „végtelenül kicsiny egyenlıtlenségnek; bármely tetszés
szerint megadott nagyságnál kisebb különbözıségnek.”519
Hegel ezzel szemben A logika tudományában a differenciálhányados problémájának
azon kifejtéséhez fordul, ami a newtoni Principia IX. segédtételének megjegyzésében jelenik
meg annak elsı könyvében: „A gondolat nem határozható meg helyesebben, mint ahogy
Newton tette.”520 Newton szerint egy görbe nem más, mint egy pont meghatározott sebességő
mozgása. A pont gradiense a pont pillanatnyi sebessége. A pillanatnyi sebesség úgy adható
meg, hogy azt az idıt, ami alatt a pont megteszi útját, a 0 felé közelítjük. A differenciális
mennyiséget ezért Newton fluxiónak nevezi. Ez esetben tehát nem egy végtelen kis részekbıl
álló mennyiségrıl van szó, amik a kalkuláció során elhagyhatók, hanem egy folytonos mozgás
által létrehozott mennyiségrıl. Ez a mennyiség !  0 idı esetén, vagyis a határpontnál eltőnı
mennyiség. A

arány eltőnı mennyiségek viszonya, az eltőnı mennyiségek (dy, dx) azonban

maguk is viszonyt fejeznek ki. Ez a viszony nem az, ami elıtt a mennyiségek eltőntek, ez
ugyanis két meghatározott kvantum viszonya volna, és nem is az, ami után a mennyiségek


eltőntek, mivel ez  volna, hanem az, amivel a mennyiségek eltőnnek.521
Hegel, hogy eljusson a differenciálhányados tisztán fogalmi megragadásához, elhagyja
Newton elméletébıl „azokat a meghatározásokat, amelyek a mozgás és a sebesség képzetéhez
tartoznak (fıképp innen vette [Newton] a fluxiók nevet), mert a gondolat itt nem a kellı
elvontságban, hanem konkrétan, a lényegen kívül esı formákkal vegyülve jelenik meg.”522
Amit Hegel megtart, az a differenciálhányadosnak mint eltőnı mennyiségek arányának a
fogalma: „a végsı viszonyok nem végsı mennyiségek viszonyai, hanem olyan határok,
amelyekhez a minden határon túl csökkenı mennyiségek viszonyai közelebb vannak minden

517

HEGEL 1979b, 233 (A fordítást módosítottam – C.Gy.); SOMERS-HALL 2010, 560
HEGEL 1979b, 233-234
519
LEIBNIZ 1986, 131
520
HEGEL 1979b, 230
521
„[P]er ultimam rationem quantitatum evanescentium, intelligendam esse rationem quantitatum, non antequam
evanescunt, non postea, sed quacum evanescunt.” [„az eltőnı mennyiségek végsı viszonya alatt a mennyiségek
azon arányát kell érteni, nem ami elıtt eltőnnek, sem nem utána, hanem amivel eltőnnek.”] NEWTON 1726, 37.
„[E]ltőnı mennyiségek viszonyán azt a viszonyt kell érteni, nem mielıtt eltőnnek és nem miután eltőntek, hanem
amellyel eltőnnek (quacum evanescunt).” HEGEL 1979b, 230; SOMERS-HALL 2010, 562
522
HEGEL 1979b, 230
518
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adott, azaz véges különbségnél, de nem lépik át ezt a határt, úgyhogy semmivé válnának.”523
Azonban a minden határon túli csökkenés éppen az a végtelen progresszus, amit Hegel a végest
önmagával szemben mindig újra megképzı végtelennek, a minden határon túli kellés
transzcendenciájának, tehát rossz végtelennek tekint. Ezzel szemben, mint láttuk, a jó végtelen
a véges és a végtelen ellentmondásának megszüntetve megırzése. Hogyan fejezi ki tehát a
differenciálhányados mint eltőnı mennyiség a jó, az immanens végtelent?
A differenciálhányados tagjai, dy és dx a hányados momentumai, ezen az arányon kívül
nincs jelentésük. Az arány és tagjai csak együtt értelmezhetık, mint a végtelen differenciát
kifejezı arány és annak véges meghatározásai.524 „Ámde az, ami csak a viszonyban van, nem
kvantum.”525 Ha a momentumok csak a viszony momentumaiként léteznek, önmagukban nem,
akkor viszonyuk minıségi viszony. Ebben a minıségi viszonyban áll a véges mennyiség és a
végtelen mennyiség szintézise, ez a véges kvantum és a végtelen kvantum mint eltőnı
mennyiség dialektikus viszonya. Az eltőnı mennyiség azt jelenti, hogy a mennyiség sem nem
lét, sem nem semmi, hanem az a mennyiség, amivel a lét átment a semmibe és a semmi a létbe.
Ez pedig éppen az a minıségi kategória, amit Hegel A logika tudományának elején a lét és a
semmi szintéziseként mint alakulást (Werden) definiál.526 Az eltőnı mennyiség tehát nem egy
állapotot, hanem alakulást fejez ki, azaz egy minıségi viszonyt. „A lét és a semmi egysége
persze nem állapot. […] az elenyészés és éppúgy az alakulás […] egyedüli igazságuk.”527 A
differenciálhányadosban kifejezıdı alakulás egyszerre a lét és a semmi átmenetele egymásba,
valamint a véges és a végtelen mennyiség átmenetele egymásba, azaz szintézisük a jó,
minıségi végtelenben. A differenciálhányados mennyiségi viszonya mint eltőnı mennyiség a
lét és a semmi, illetve a véges és a végtelen ellentmondásának megszüntetve megırzése az
alakulás minıségi viszonyában. Az eltőnés, az alakulás a differenciálhányados mennyiségi
meghatározásának minıségi természete.528 Ezzel maga a végtelent kifejezı mennyiségi viszony
is minıségi viszonyba megy át, azzá alakul.

523

I.m., 231
„dx, dy már nem kvantumok, nem is akarnak kvantumokat jelenteni, hanem csak vonatkozásukban van
jelentésük, értelmük mint momentumoknak. […] Viszonyukon kívül tiszta nullák, de csak a viszony
momentumaiként, a dx/dy differenciálegyüttható meghatározásaiként kell ıket venni.” I.m., 228. A fordítást
módosítottam – C.Gy.
525
I.m., 230. „A kvantum olyan meghatározás, amelynek a viszonyán kívül teljesen közömbös létezése van,
amelynek közömbös a mástól való különbsége, viszont a kvalitatív csak mástól való különbségében az, ami. Azok
a végtelen mennyiségek tehát nem egyszerően összehasonlíthatók, hanem csak mint az összehasonlítás, a viszony
momentumai vannak.” A fordítást módosítottam - C.Gy.
526
SOMERS-HALL 2010, 565-566; HEGEL 1979b, 58-59
527
I.m., 229. A fordítást módosítottam – C.Gy.
528
DUFFY 1988, 61
524
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Deleuze értelmezésében, melyet a Différence et répétition oldalain fejt ki, dy és dx
értéke

egyszerre

meghatározatlan

(indéterminé),

meghatározható

(déterminable)

és

meghatározás (détermination). Elıször is dy és dx meghatározatlanok y-hoz és x-hez való
viszonyukban. Ám az, hogy dy semmi y-hoz való viszonyában, nem azt jelenti, hogy nem
valóságos, hanem azt, hogy nem lehet mennyiségi kategóriákkal megragadni. Másodszor dy és
dx meghatározható egymás viszonyában. A tagok meghatározatlanok, viszonyuk viszont
meghatározható, vagyis a viszonyt nem tagjai határozzák meg. Hegelhez hasonlóan Deleuze
számára is a differenciális mennyiségek csak egymás viszonyában léteznek, ám ez az ı
esetében azt is jelenti, hogy dy és dx egymás viszonyában meghatározható.529 Bár dy és dx
mennyisége önmagában nem meghatározott, és így nem reprezentálható, mégis arányuk egy
meghatározott, aktuális reprezentációt hoz létre. Láthattuk, hogy dx értéke az egyenlet
elhanyagolható értékét képezi (    ), vagyis értéke kívül esik az egyenleten. Mégis a
differenciálszámítás során a meghatározott y, x mennyiségeket a meghatározatlan differenciális
tagok (dy, dx) arányának meghatározásán keresztül nyerjük. A dy, dx differenciális
mennyiségek virtuális mennyiségek. A virtuális fogalma Deleuze-nél azt jelenti: nem aktuális
(nem meghatározott), mégis valós, mint az aktuális valóságos transzcendentális feltétele. A dy,

dx mennyiségek az aktuális y, x mennyiségek valóságos transzcendentális feltételei, vagyis
virtuális mennyiségek.530
Ahhoz, hogy a differenciális viszonyt magát reprezentálni tudjuk, azt egy sorozat
statikus határértékeként kell felfognunk. Ezt teszi Weierstrass, aki az infinitezimális
ellentmondásos tulajdonságainak kiküszöbölésére bevezeti a határérték fogalmát. Ezzel
egyszersmind eltekint a kalkulus Newton-féle geometriai értelmezésétıl: a függvény nem egy
pont mozgásaként meghatározott görbe a koordináta-rendszerben, hanem valós számok
egymáshoz rendelt párjainak halmaza. Weierstrass figyelmen kívül hagyja dy és dx értékeit,
csak a

differenciálhányadosnak tulajdonít értéket, amelyet egy végtelen sorozat

határértékének feleltet meg, vagyis annak a valós számnak, ami felé a sorozat közelít. Például
az

#


#

#

#

 $  %  #& … sorozat határértéke 1, ugyanakkor a sorozat bármilyen számú tagjának

összege mindig kisebb 1-nél. A derivált nem más, mint a sorozat határértéke. A gradiens
bármely pont esetében egyenlı(vé van téve) a deriválttal. Az egyenlıségjel azt az illúziót adja,

529
530

Différence et répétition, 221-224; SOMERS-HALL 2010, 568-569; DUFFY 1988, 49-50
SOMERS-HALL 2010, 569
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mintha a

arány azonos lenne a határértékkel. A végtelen tehát egy illúzió által lett

kiküszöbölve: ebben áll a differenciálhányados véges reprezentációja.531
Ezzel szemben Deleuze nem küszöböli ki a mennyiségi végtelent, de azt nem is a
minıségi

végtelen

egy

momentumaként

értelmezi.

A

mennyiségi

végtelen

a

differenciálszámítás transzcendentális feltétele. Ahogy Somers-Hall írja, Hegel dialektikus
értelmezésével szemben Deleuze a differenciálhányados transzcendentális értelmezését viszi
végbe.532 Ez vezet el a dy és dx harmadik jelentéséhez: dy és dx meghatározás, amennyiben a
görbe teljes meghatározását adja. Ennek a meghatározásnak a folyamata az integrálás. Az
integrálás a deriváltak összegzése, célja az, hogy a differenciális függvénybıl kiindulva
meghatározza a primitív függvényt, vagyis a görbe iránytangensébıl a görbe függvényét.
Ennyiben az integrálás a differenciálás inverze. Az integrálást Newton és Leibniz után sokáig
csak mint a differenciális kalkulus megfordítását vették figyelembe, nem mint a deriváltak
összegzését – ez igaz Hegelre is.533 A deriváltak összegzéseként értett integrálás pontok olyan
sora, melyek együtt kielégítik vagy létrehozzák a görbét, vagyis egy adott szinguláris pont
környezetében a görbe primitív függvényét. Ugyanis a görbe pontjának iránytangense, mely a
differenciális függvénybıl kiolvasható, egyszersmind azokat az inflexiós pontokat is megadja,
ahol a görbe tulajdonságai megváltoznak (pl. ahol

 0, vagyis az iránytangens az x-

tengellyel párhuzamos, ott a görbe lokális maximumáról vagy minimumáról beszélhetünk,
vagyis azon a inflexiós ponton a görbe függvénye növekvıbıl fogyóba, vagy fogyóból
növekvıbe megy át). A szinguláris pontok egyszersmind meghatározzák környezetük reguláris
pontjainak természetét is, vagyis a görbe alakját a szinguláris pontok között. A
függvényanalízis által a pontok alkotta sorozat egy folytonos helyi függvényhez konvergál. A
differenciális kalkulus tehát egyszerre adja a görbe általános függvényének és szinguláris
pontjainak meghatározását.534
Az integrálás folyamata a differenciális függvénytıl ( ) a primitív függvény (a
példában     ) felé tartó mozgás folyamata. A függvény deriváltja maga is függvény,
méghozzá olyan függvény, amely a görbe bármely pontjának tangensét adja:

 2. A két

függvény közötti különbség nem fokozati, hanem természetbeni. A primitív függvény aktuális
531

Différence et répétition, 228-229; SOMERS-HALL 2010, 559, 570; DUFFY 1988, 56
SOMERS-HALL 2010, 568
533
DUFFY 1988, 54. Az integrálásról „való felfogás leegyszerősödik és helyesebben határozódik meg már azáltal,
hogy nem veszik többé összegzési módszernek, ahogyan a differenciálással ellentétben nevezték […]” HEGEL
1979b, 268-269
534
Différence et répétition, 226-228; SOMERS-HALL 2010, 569-570; DUFFY 1988, 70
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hosszak viszonyait vizsgálja, és ennyiben a reprezentációhoz kötött, ezzel szemben a
differenciális függvény kívül esik a reprezentáción, csak a tagok reciprok viszonyában ad
értéket.535 Az, hogy a primitív függvényben kifejezett egyenlet elhagyja a differenciálhányados
által kifejezett differenciális mennyiséget, nem hibát jelöl – ahogy Hegelnél –, hanem a
differenciális vagy virtuális mennyiségek alapvetı problematikusságát. A probléma nem
kiküszöbölendı hiba, hanem a meghatározás, egyáltalán a gondolat transzcendentális
feltétele.536 A differenciális függvénybıl létrejövı primitív függvény folyamata a problémától a
meghatározáson keresztül a megoldásig jutó teremtı gondolat egy területét jelenti, annak
kifejezıdését a matematika területén.537 Ezt a teremtı folyamatot nevezi Deleuze univerzálisan
a virtuális differenciák aktualizációjának. A differenciális viszony virtuális módon magában az
aktuális véges meghatározásban van: a differenciálszámítás során a magánvaló differenciák
viszonyai egy véges mennyiséget aktualizálnak. Ez az, amiben Deleuze Leibniz (és Spinoza)
követıjének bizonyul: a véges a végtelenbıl jön létre, egy meghatározott viszony szerint.538
Látható, hogy Hegel is és Deleuze is elveti a differenciális viszony véges
reprezentációját: a viszony mindkettejük számára a végtelent fejezi ki. Hegel ugyanakkor
bírálja a leibnizi infinitezimális-fogalmat is, amely, mint a minden meghatározott mennyiségnél
kisebb mennyiség, megreked a kellés végtelen progresszusánál, a rossz végtelennél. Az
infinitezimálisban a görbe függvényét elérni hivatott, mégis azt soha el nem érı végtelen
sorozat, a rossz végtelen fejezıdik ki. Épp ennek következményeképpen nélkülözi a leibnizi
módszer a matematikától megkövetelt teljes pontosságot. Deleuze hasonlóképpen szakít az
infinitezimálisnak mint végtelen kis mennyiségnek a fogalmával, ám helyette a határozatlan
infinitezimális, illetve a virtuális mennyiség fogalmát hozza létre, mint a primitív függvény
transzcendentális feltételét. Deleuze ezzel elutasítja Hegel megoldását is. Hegelnél ugyanis a
differenciálás végtelensége egy homogén mennyiségi csökkenést fejez ki, és nem számol azzal
az esettel, amikor az eltőnı mennyiségek heterogén mennyiségek, és ezáltal különbségük nem
redukálható ellentmondásukra. Deleuze szerint a véges és a rossz végtelen ellentmondásának
szintézise által Hegel megmarad a reprezentáció szintjén, annak immár nem véges, hanem
végtelen formájában. Hegel a megismerés mozgásában tematizálja a differenciálszámítást.
Ezzel szemben Deleuze-nél egy genetikus folyamatot látunk: a differenciális viszony hozza
létre a primitív függvényt azáltal, hogy meghatározza szinguláris pontjait és azok környezetét,
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vagyis a görbe alakját.539 Deleuze a differenciálszámítás folyamatát nem a megismerés, hanem
a teremtés mozgásában konceptualizálja, a végtelent pedig nem az ellentmondásban, hanem a
különbségben fedi fel.
Mind Hegel, mind Deleuze esetében az immanens végtelen a véges által magában
foglalt végtelen, amely nem létezik a végesen kívül, azon túl. Az immanens végtelen kétféle
meghatározása az ellentmondásban rejlı végtelen és a különbségben rejlı végtelen. Az egyik
az önmagát megismerı megismerés, a másik az önmagát teremtı teremtés mozgásaként
határozható meg. A „jó végtelen” mindkét meghatározása felıl tekintve a másik végtelen
„rossznak” minısül: Hegel kritikája a különbség végtelen progresszusára, Deleuze-é az
ellentmondásra mint végtelenre irányul. Az immanens végtelen kétféle meghatározása
egymással komplementer viszonyban van: összeegyeztethetetlen fogalmakként kizárják
egymást, de mint az immanens végtelen két elgondolható fogalma, ki is egészítik egymást.
Mindkét filozófia az immanencia logikáját az elkülönbözıdésnek a végtelent magában
foglaló logikájaként határozza meg. Ugyanakkor mindkét filozófus a filozófia feladatának a
fogalmi meghatározást tekinti. Hogyan definiálja a fogalom és annak tartalma közötti viszonyt
az elkülönbözıdés logikája? Mit jelent az immanencia a szavak és a dolgok kapcsolatára
nézve? A következıkben e kérdésekre keresem a választ.

1.3.1.3 A fogalom immanenciája
Alapvetı különbséget kell tenni aközött, hogy a fogalom és tárgya megfelelésének kritériuma
egy transzcendens törvénnyel való összhangban áll, és aközött, hogy a fogalomnak és
tartalmának a viszonya teljességgel immanens folyamatként határozható meg. Az elızı esetben
az igazság nem pusztán a fogalom megfelelése tárgyának, hanem az ítélet összhangja a
törvénnyel: azzal a törvénnyel, amely megszabja a dolog fogalom alá rendelésének, avagy az
egyes általános alá rendelésének módját. Ez esetben az ítélet akkor igaz, ha összhangban van a
dolgot a fogalom alá rendelı törvénnyel. A törvény az ítélet számára elızetesen adott,
univerzális és szükségszerő (amiképp az igazságszolgáltatás feltételezi a törvényhozást). A
törvény alapja tehát túl van a dolgok és fogalmak találkozásának – vagyis az ítéleteknek – a
szféráján. A törvény alapja egy transzcendens idea. Az elızı fejezet végén két olyan
transzcendens ideát is sikerült feltárni, amely a törvényhozás módján határozza meg az
immanenciát. Deleuze és Guattari nyomán az egyiket transzcendens Objektumnak, a másikat

539

SOMERS-HALL 2010, 569; DUFFY 1988, 70

158

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
transzcendens Szubjektumnak neveztem el. Az elsıre a Jó platóni ideája szolgáltatott példát: ez
a diszjunktív rendnek az az elve, ami alapján megítélhetı, hogy a létezı rendelkezik-e
elkülönült és változatlan lényege szerint a kérdéses minıséggel.540 A második kapcsán a kanti
appercepció szintetikus egysége említhetı: ez a konjunktív szintézis minden megismerés
lehetıségfeltétele, vagyis logikai formája a szemléleti sokféleség a priori kategóriák (logikai
funkciók) alá rendelésének, az ítéletnek.541 A transzcendens szabály egy további formája a
fogalmak helyes használatát meghatározó aktuális kommunikáció, amikor is az ítélet
helyességének legfıbb kritériuma a fogalmak mindennapi használata. Husserl Kríziskönyvében a szemléleti tartalom értékváltozásai folyamatosan egy olyan kommunikatív
harmónia vagy interszubjektív egyöntetőség irányában mozognak, amelynek alapja az, hogy a
világ közös világként, egybehangzó és harmonikus érvényességként, vagyis feltétlen
transzcendens ideaként jelenik meg.542 Mindezen különbözı formákban közös az, hogy a
fogalom helyes használatának feltétele a használatot eleve meghatározó, azon túli rend. A
transzcendens törvény a fogalom és tartalma viszonyát konstituáló diszjunktív, konjunktív,
illetve konnektív szintézis transzcendens használatából eredı illúzió, mely transzcendens
Objektumként, transzcendens Szubjuktumként, illetve transzcendens Világként jelenik meg.543
Mindezzel szemben áll a fogalom immanenciaként való meghatározása. A fogalom
immanenciája azt a folyamatot jelöli, melynek során a fogalom önmagát határozza meg.
Igazságának kritériuma így nem egy transzcendens törvényre, illetve ideára való vonatkozásban
áll; a fogalom tartalma, illetve igazsága tekintetében magában foglalja konstitutív elveit vagy
szintéziseit, és ezek a szintézisek a fogalmi önmeghatározás folyamatában jutnak érvényre. A
konstitutív szintézisek a fogalmi feltételeseket vonatkoztató, elválasztó és összekapcsoló
szintézisek, melyek szemiotikai funkciója az expresszió, a denotáció és a direkció, és melyek
együttesen, egymásba alakulva konstituálják az önmagát meghatározó fogalmat.544 Ez az
együttmőködés különbözı módon mutatkozik meg a hegeli és a deleuze-i fogalmi immanencia
esetében.
Mind Hegel, mind Deleuze elveti azt az elképzelést, hogy a fogalmat valami fogalmon
túli igazolhat, ami eleve készen adott a gondolkodás számára, és a fogalomra mint a
gondolkodás során önmagát tételezı folyamatra tekintenek. Ez az öntételezı folyamat Hegel
esetében a megismerés, Deleuze esetében a teremtés immanens folyamataként mutatkozik meg.
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Hegel számára a „közönséges tudat” reflexív gondolkodásán alapuló újkori logika
alapvetı problémája az – ami legkövetkezetesebb módon a kani traszcendentális logikában
fejezıdik ki –, hogy feltételezi a megismerés készen talált tartalmát, amelyhez az önmagában
üres, formális gondolkodás járul hozzá, hogy végül megismerést eredményezzen. A
gondolkodáson kívüli, önmagában kész, befejezett léttel áll szemben a minden tartalomtól
elvonatkoztatott, önmagában hiányos gondolkodás. Amíg a reflexív gondolkodás az ítéletben a
tartalomhoz igyekszik alkalmazkodni, addig sosem jut el a tartalom magánvalóságához,
önmagában marad, és így a tartalom a gondolkodás elérhetetlen túlnanijaként határozódik meg.
A megismerés a jelenségek, a számára való dolgok megismerésére korlátozza magát; a
magánvaló dolog megismerhetetlen. Ebben áll a reflektáló értelem illúziója.545 „Olyan ez,
mintha valakinek helyes belátást tulajdonítanának, azzal a kiegészítéssel, hogy csak a nemigazat képes belátni, az igazat nem. Amilyen képtelenség volna az utóbbi, éppoly képtelenség
olyan igaz megismerés, amely nem úgy ismeri meg a tárgyat, ahogyan magánvalósága szerint
van.”546 A szellem fenomenológiájának eredménye éppen az, hogy az abszolút tudás
fogalmában megszüntetve ırzıdik meg a tudatnak és tárgyának ellentmondása, ahogyan az
önmagát megismerı megismerés végigfutja egyes alakzatait és fogalmi alakra hozza azokat. A
hegeli logika pedig nem más, mint az önmagát megismerı megismerésnek mint abszolút
formának a kifejtése, „a tudat arról a formáról, amelyben tartalmának belsı önmozgása
végbemegy”.547 A kifejtés így maga is az önmagát megismerı megismerés formájában, azaz
dialektikus módon történik. Így kapcsolódik össze tartalom és forma egy immanens
mozgásban. A különbség tartalom és forma között tehát a tudat tárgya és a tárgy adódásának
módja közötti különbség. A tudat tartalmának formája lehet képzet, illetve fogalom. A képzet
az, ahogyan a tudat emlékezete révén tárgyához közvetlen módon viszonyul, a fogalom pedig a
szellemnek képzetein végzett öntevékenysége. Mivel az igazság nem más, mint a tartalom
azonossága a fogalommal, ezért a képzet igazsága is a fogalomban van. A képzet csak oly
módon válhat igaz képzetté, ha a megismerés a képzetnek fogalmi meghatározást ad. A
magánvaló tartalom a fogalomban jut igazságához. A fogalomban igazságához jutó magánvaló
tartalom pedig nem más, mint az önmagát megismerı megismerés spekulatív dialektikus
folyamata; ebben a fogalomban jut el a megismerés önmaga immanenciájának abszolútumához
mint a magáért-való formának a magánvaló tartalommal való azonosságához.548
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Deleuze éles kritikája a modern logikát illetıen hasonló ahhoz, ami Hegel bírálata volt
az újkori logika kapcsán. A logika állításai már kész tényállásokra vagy testekre vonatkoznak,
méghozzá elıre felállított tudományos vagy faktuális állításokként, illetve vélemények
formájában. A logikai kérdés csupán felfüggesztett kijelentés, annak az állításnak a
megkettızése, amely épp a kérdésre volna válasz („Ki a Waverley szerzıje?” „Scott a
Waverley szerzıje?”). „Nem annyira sakkjáték, vagy nyelvjáték, mint inkább televíziós
kvízjáték.”549 Ami a logikából hiányzik, az a probléma. A probléma az, ami kényszert
gyakorolva a gondolatra túllendíti azt a már adott megoldásokon új megoldások felé. A
gondolat mindig egy problémára irányul, melyet meghatározása által megoldani igyekszik.
Ezáltal nem fedi le a problémát, amely differenciális viszonyként virtuális szinten jelentkezik
(ahogyan a differenciális egyenlet nem fedi le a görbe minden differenciális viszonyát, mégis
megoldása annak, vagy ahogyan az úszás technikája nem teszi tudatossá a tenger összes apró
percepcióját és annak az úszó testhez való viszonyait, mégis sikeres lehet). Ám maguk a
problémák csak a megoldásaik mértékében válnak láthatóvá vagy érthetıvé. Azaz a
meghatározás aktualizálja a virtuális szinten adódó problémát. Mármost a filozófiai gondolat a
problémát fogalmakkal igyekszik meghatározni. A fogalom nem más, mint a probléma
meghatározásának filozófiai módja. Hegeltıl eltérıen Deleuze számára a fogalom nem a
gondolat abszolút formája. A filozófia fogalmai – a mővészet perceptjei és affektjei, valamint a
tudomány függvényei mellett – a gondolat egyik alakzatát képezik. Mit jelent a probléma
fogalmi meghatározása? A probléma szingularitások, egyediségek egyenlıtlen, differenciális
erıviszonyait jelenti. A fogalom ezt a problematikus eseményt vonja össze konstruktív módon
egy meghatározásban azáltal, hogy vele azonos síkon lévı más fogalmakkal – és így más
problémákkal – kapcsolatokat létesít. Hogy egy deleuze-i fogalmat hozzunk fel példaként,
legyen a probléma két emberi test találkozása. Ekkor a probléma meghatározása a „másik”
fogalmának konstruálását jelenti. A megoldás a „másik” fogalmának a következı
meghatározása: „az arcban kifejezıdı lehetséges világ”. A fogalom semmi egyéb, mint
összetevıinek intenzív találkozása: ez azt jelenti, hogy a kiválasztott összetevıket a gondolat
végtelen sebességgel futja át, azaz egyidejőleg vonja össze a fogalomban. Az összetevık
azonban megint csak problematikusak és intenzívek, azaz más összetevıkre utalnak, és így
tovább (pl. a „másik” fenti fogalmának összetevıi az „arc” (Lévinas), a „kifejezés” (Spinoza)
és a „lehetséges világ” (Leibniz)).550 A fogalom ezáltal magát az eseményt fejezi ki immanens
módon, annak virtuális differenciáit aktualizálja a meghatározásban.
549
550

Qu’est-ce que la philosophie?, 132
Qu’est-ce que la philosophie?, 21-22, 38

161

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
Hegel állítása szerint, ha igaz az az empirikus tétel, hogy „semmi sincs a
gondolkodásban, ami nem volt a tapasztalatban”, akkor igaz az a spekulatív tétel is, hogy
„semmi sincs a tapasztalatban, ami nem volt a gondolkodásban”, tudniillik a megismerés
tartalmának igazsága, a fogalommal való azonossága szerint.551 Deleuze számára viszont az
empirizmus nem kötıdik a szubjektumhoz, a tapasztalat az élet önmagát aktualizáló folyamata,
spinozai értelemben egy olyan egyszerre univerzális és szinguláris szubsztancia, amelynek két
attribútuma a test és az értelem, a tartalom és a kifejezés. Az eseményben tartalom és kifejezés,
test és értelem nem választható el: az értelem jelöli a testet, a test pedig kifejezi magánvaló
értelmét. Az értelem eseményének nyelvi megnyilvánulása az illokúciós erıvel bíró
beszédaktus. A beszédaktus direktív eseménye egy testnek egy testetlen attribútumot tulajdonít,
amely megváltoztatja a test hatóképességét (a vádlott bőnössé válása). Denotáció és expresszió
így tehát az értelem direktív eseményében találja meg virtuális alapját. Az értelem nem
feltételezi a megismerı szubjektumot, minden test a többi testhez való hatásviszonyában
értelmet fejez ki. Ebbıl következıen az értelem csak a testek hatásviszonyainak értelmeként
képzelhetı el. Mind Hegel, mind Deleuze esetében tehát tartalom és forma, illetve tartalom és
kifejezés egymástól elválaszthatatlan, egymásra vonatkozó kategóriák, az immanens
elkülönbözıdı folyamat összefüggı megnyilvánulásai. A fogalom nem egy önmagán túli
tartalom formája vagy kifejezése, hanem egy elkülönbözıdı mozgás formája vagy kifejezése,
mely a tartalmat magában foglalja. A gondolkodás logikája (a fogalom logikája, a probléma
logikája) egyszersmind a lét logikája.
Hegelnél az immanens megismerés tartalma, tárgya a közvetlen magánvaló lét, melyet a
magáért-való gondolkodás reflexiója akkor vesz vissza önmagába, ha a fogalomban igazzá téve
azt megszünteti a kettı között fennálló ellentmondást, inkonzisztenciát, azzal, hogy egyben
meg is ırzi azt. Ezzel azonban a fogalom új alakja és annak tárgya közötti inkonzisztencia egy
új szintre kerül, a kettınek egy új szintézisét eredményezve. Ez a mozgás, a fogalom
alakváltozásai jelentik az önmagát megismerı fogalom konzisztenciáját, szükségszerő
tartalmát. Deleuze esetében a fogalom egyrészt konzisztens összetevıkbıl áll, másrészt más,
konzisztens összetevıkbıl álló fogalommal konzisztencia-viszonyt alkot. Deleuze és Guattari a
konzisztencia elsı formáját endokonzisztenciának, a másodikat pedig exokonzisztenciának
nevezi.552 A konzisztencia-viszonyok alkotják a fogalom intenzitását, avagy spinozai
terminussal a gondolkodás attribútumában kifejezıdı hatóképességet.
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Az immanencia logikája a fogalomnak nem megfelelési, hanem konzisztenciameghatározást ad. A fogalomnak nem referencia-viszonyai, hanem konzisztencia-viszonyai
vannak. A fogalmon túli tartalom és a fogalom mint önmagában üres forma: ez a
transzcendencia

logikájának

illúziója.

A

fogalom

az

önmeghatározás

folyamatos

elkülönbözıdése, az önmeghatározás elkülönbözıdése pedig a momentumok, illetve a
fogalmak és összetevıik konzisztencia-viszonyai alapján megy végbe. Ezek az elkülönbözıdı
konzisztencia-viszonyok adják a fogalom jelentését vagy értelmét. A fogalom jelentése vagy
értelme tehát nem a fogalmon túli jelölt jelölésének módja, hanem a fogalom konzisztenciaviszonyainak elkülönbözıdése az immanens megismerés, illetve az immanens teremtés
mozgásában.
A konzisztencia-viszonyok két típusa különíthetı el. A fogalom egyrészt fogalmi
momentumainak vagy összetevıinek konzisztens viszonyait foglalja magában (amelyek szintén
momentumokkal vagy összetevıkkel rendelkeznek), másrészt maga is megszüntetve megırzött
momentummá válva, vagy más fogalmakhoz kapcsolódva konzisztencia-viszonyba kerül.
Nincs egyszerő, csak összetett fogalom, ahogy nincs magában álló, csak momentumait, illetve
összetevıit magában foglaló, és más szintekre utaló fogalom.
A konzisztencia-viszonyok folyamatosan az elkülönbözıdés mozgásában vannak. Ez a
mozgás az immanencia két különbözı logikája szerint kétféleképpen megy végbe. Az
immanens megismerés önmagától hátráló mozgásában a tárgyat önmagára vonatkoztató és
egyszersmind attól elkülönbözıdı tudat által folyamatosan inkonzisztencia, ellentmondás jön
létre a megismerés magánvaló tárgya és magáért-való tudata között, melyet azután a magán- és
magáért-való megismerés szintetizál. Az abszolút tudás konzisztens, önmagával azonos
fogalma az inkonzisztencia szintetizálásának és egy új inkonzisztenciában való megszüntetve
megırzésének dialektikus, önmagához eljutó folyamata. Az immanens teremtés mássá-váló
mozgásában, a filozófia immanencia-síkján, a fogalmak problémák konzisztens megoldásait
hozzák létre azáltal, hogy konnekciók létesítése által meghatározzák azokat, anélkül, hogy a
problémák végtelen virtuális differenciáit bármely aktuális fogalom képes lenne felszámolni.
Emellett a konnektív konzisztencia-viszonyok sem képeznek egy lezárt egységet: ellenkezıleg,
minden irányban nyitottak maradnak virtuális szinguláris események és aktuális konzisztens
fogalmak felé, illetve más immanencia-síkok felé. A fogalmi meghatározások a probléma
kényszerítı erejénél fogva a probléma újabb és újabb megoldásait hozzák létre, anélkül, hogy
bármelyik megoldás is maradéktalanul lefedné a problémát. A teremtés mozgásában a filozófia
konstruktivizmus.
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Az

immanens

elkülönbözıdés

filozófiája

a

fogalom

önmagától

való

elkülönbözıdésének folyamata a fogalom tartalmának meghatározásában. E tartalom nem a
fogalmon túli, hanem a fogalom által magában foglalt tartalom. Az önmagát meghatározó
fogalom elkülönbözıdésének két komplementer mozgása van: egyrészt a fogalom önmaga
tartalmára való vonatkozásának és e tartalomtól való elkülönülésének ellentmondása, másrészt
a fogalmak konzisztens összekapcsolódásából létrejövı új fogalom és egyszersmind új
tartalom. Egyrészt a fogalom immanens megismerése, másrészt a fogalom immanens
teremtése. Ebben áll a fogalom immanenciájának két komplementer logikája.
A végtelen elkülönbözıdés két komplementer fogalma magának az állandóan elmúlttá
váló és eljövı idınek is kétféle immanens meghatározását adja. A következıkben errıl, vagyis
az idı immanenciájáról lesz szó.

1.3.2 Az idı immanenciájának komplementaritása
Az idı elkülönbözıdés. Az idı elkülönbözıdése azt jelenti, hogy az idıbeli feltételes
jelenvalóként eljön, illetve (egyidejőleg) elmúlik, elmúltként jelen van, eljövıként pedig
megjelenik. Mindazon feltételes, ami elmúlt, jelenvaló és eljövı (azaz idıbeli), egy önmagától
elkülönbözıdı mozgást hajt végre. Épp ez a három elkülönbözıdı mozgás konstituálja az idıt.
Az idı elkülönbözıdésének feltétlen konstitutív alapja az elmúlt, a jelen és az eljövı.553 Az idı
konstitutív alapja az, amit az idı szempontjából örökkévalónak nevezhetünk. Az örökkévaló
az, hogy az idıbeli feltételes jelenvalóként eljön, illetve (egyidejőleg) elmúlik, elmúltként jelen
van, eljövıként pedig megjelenik. Az örökkévaló: az idı elkülönbözıdése. Az idı
immanenciája azt jelenti, hogy az elkülönbözıdés magában foglalja konstitutív alapját, vagyis
az idı önmagát konstituálja elkülönbözıdésként. Az alap tehát kizárólag az idı elkülönbözıdı
folyamatában érvényesül. Ezért azt mondhatjuk, hogy az örökkévaló önmagát az
idıfolyamatban megszüntetı alapként, avagy abban aktualizálódó virtuális alapként létezik.
Ezzel szemben az idı transzcendentális illúziója az örökkévalónak, avagy az idı
elkülönbözıdését konstituáló alapnak idın túli, transzcendens használatából adódik.554
Az idı konstitutív alapja nemcsak az idı elkülönbözıdı mozgását konstituálja.
Mindhárom elv – az elmúlt, a jelen és az eljövı – egy sajátos szintézist is végrehajt az idıbeli

553

A múlt és jövı terminusok helyett az el-múlt és el-jövı kifejezéseket használom, ezzel is hangsúlyozva azt a
kifejezésekben benne rejlı jelentéstartalmat, ami el-különbözıdésükre utal (ahogyan az más nyugati nyelvekben is
kifejezésre jut, pl. vergangen, passé, past, illetve kommende, avenir, coming).
554
Lásd Az idı transzcendentális illúziója címő fejezetet (2.2).
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feltételeseken. Miben áll az idıt konstituáló három elv sajátos szintézise? Elıször nézzük az
elmúlt konstitutív szintézisét. Valami azáltal elmúlt, hogy olyan, jelenvalóságát, jelenre
vonatkoztatottságát tekintve megszőnt feltételes, amely az emlékezetben megırzıdött, rögzült,
megkapta más elmúlt feltételesektıl elkülönült, diszjunkt jelentését. E jelentés bármikor
érvényesülhet a jelenben, abban jelenítve meg saját elkülönült értelmét. Az elmúlt megjelenése
válik egyszersmind az eljövıre irányuló várakozás alapjává. A feltételest egy diszjunktív
szintézis konstituálja elmúlt feltételesként. Ettıl meg kell különböztetnünk a jelen konstitutív
szintézisét, ami a következıképpen jellemezhetı. Valamit annyiban mondunk jelenvalónak,
amennyiben – legyen az bár elmúlt vagy jövıbeli – a jelenre vonatkoztatott, a jelen számára
való, más feltételesekkel együtt a jelenben összevont. A feltételeseket az teszi jelenvalóvá,
hogy egy tapasztalatban vonódnak össze. A feltételest egy konjunktív szintézis konstituálja
jelenvaló feltételesként. Végül az eljövı konstitutív szintézisét kell meghatároznunk. Az, ami
eljövı, egy újdonság a meglévıhöz képest, egy egyszeri esemény, amely minden addigi
diszjunkt jelentéshez és minden várakozáshoz képest valami más, amely az elmúlt és jelenvaló
feltételesek addigi viszonyainak sosem tapasztalt újrarendezıdését, új kapcsolódását
eredményezi. A feltételest egy konnektív szintézis konstituálja eljövı feltételesként. A három
szintézis, a diszjunktív, a konjunktív és a konnektív szintézis, nem más, mint az elmúlt, a
jelenvaló és az eljövı feltételes – vagyis az idıbeli feltételes – három konstitutív szintézise.
Mármost a probléma az, hogy a szintézisek egyszersmind az idı elkülönbözıdésének
egymásba alakuló elvei. A szintézisek tehát az idı elkülönbözıdı folyamatában szükségképpen
átmennek egymásba. Amennyiben az idıt mint konstitutív szintéziseit magában foglaló,
immanens folyamatot akarjuk meghatározni, akkor épp e szintézisek, illetve elvek egymásba
való átmenetelérıl kell számot adnunk. A transzcendentális illúzió pontosan abból származik,
hogy valamelyik elv kizárólagos módon érvényesül az idı konstitutív ideájaként. Az, hogy az
imént a szintéziseket külön-külön határoztam meg, már ennyiben is illuzórikus elgondolásuk
veszélyét hordozza magában. A szintézisek valóságos, immanens mőködése egymásba
alakulásukban van. Az idıt konstituáló szintéziseknek ezt az egymásba alakuló mőködését
igyekszem Hegel és Deleuze filozófiáján keresztül bemutatni.
Mind Hegel, mind Deleuze az idıt elkülönbözıdésként határozza meg. Az immanens
megismerés számára az elmúlt önmagától elváltan mutatkozik meg, de egyszersmind
önmagára vonatkozik, és jelenként a kettı önmagáért-való módon szintetizálódik. Az elmúlt, az
„idıtlenül elmúlt lét” a megszőnt közvetlen alakulás, ámde egyúttal a megırzött, közvetetté
váló, magánvaló lét, mely ekképpen az öntudat éjszakájában éppúgy jelen van, és melyet a
megismerésnek kell újra megjelenítenie, azaz elevenné, magáért-való létté tennie az
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önmegismerés folyamatában. Az immanens megismerés újra végigmegy azokon a tudati
alakokon, magáért-valóvá téve azokat, amelyeket a szellem magánvalóságukban hátrahagyott,
és így jut el önmaga recedens mozgásának abszolút tudásáig. Az elmúlt létnek ez a külsıvé és
belsıvé tevı, emlékezı megismerése az immanens megismerés mozgása. Az immanens
megismerés az elválasztás és a vonatkoztatás szintézisének ellentmondásában konstituálódik:
egyrészt a megismert, az elmúlt magánvaló módon elválik a megismerı jelenétıl, másrészt
ugyanaz az elmúlt a magáért-való módon megismerı jelen vonatkoztatásában válik
megismertté. Ezáltal az immanens megismerés azt, ami elmúlt, nemcsak magánvalóságában
ismeri meg, hanem mint az immanens megismerés meg nem valósított fogalmát is. A
megismert, az elmúlt magánvalóságának, illetve a megismerı jelenlét magáért-valóságának
kettıssége egy önmagát újra és újra megképzı ellentmondást eredményez.555
Az immanens teremtésben a jelen szokásának konjunktív szintézise az, ami ismétli az
idıt, a múlt emlékezetének diszjunktív szintézise az idı ismétlése, és az eljövı konnektív
szintézise (a magánvaló különbség) az, ami idıként ismétlıdik. A jelen, a szokás szintézise,
összevonja a múltat és a jövıt, az emlékezetet és a várakozást, a megtartott különös eseteket és
az azok alapján történı asszociatív anticipációt. A múlt az emlékezet szintézise, az együttlétezı
elemek inkluzív diszjunktív szintézise. Amit az emlékezet szintetizál, az az egész múlt, a
megszőnt és megırzött alakulás, amely önmagában való létként rögzült. Virtuálisan minden
pillanatban ez az egész múlt ismétlıdik különbözı, többé-kevésbé összevont szinteken, melyek
legösszevontabb szintje az, ami a hasznosság elve alapján a jelenben képszerő módon
aktualizálódik. Mind a szokás, mind az emlékezet szintézise, az elkülönbözıdés ismétlıdı
mozgásán alapul. Az idı tiszta formája épp ez, az eljövı, a különbség ismétlése, örök
visszatérése; ez a forma kapja meg aktuális tartalmát az emlékezet és a szokás, a múlt és a jelen
szintéziseiben, az egész múltat többé-kevésbé összevonó, egymástól elkülönülı és együtt létezı
szintek kiválasztása és vonatkoztatása által. Ám az emlékezet és a szokás egyúttal el is fedi az
ıket mőködtetı eljövı különbséget, amelynek felfedése, ellen-aktualizációja a nem aktualizált
múltbeli virtualitások jelenvaló kifejezése által történhet. Ez az ellen-aktualizáció az eljövı idı
teremtése.556

555

A természetfilozófiáról tartott jénai elıadásaiban Hegel az idı három móduszát annak három momentumaként
határozza meg. Az elsı a jelen, mely egy határ, és így magában hordja tagadását és másra vonatkozását. Ez a más,
amire a jelen közvetlenül vonatkozik, a jövı, mely az üres jelennek realitást ad, és mely viszont a jelen által van
tagadva. A két momentumot az önmagával azonos, önmagára vonatkozó múlt megszüntetve-megırzi, ez a múlt
tekinthetı az önmagába visszatért, valóságos idınek. (GW 7, 194-197) Vagyis „az idı igazsága az, hogy nem a
jövı, hanem a múlt a cél”. (GW 8, 21) A jénai elıadások idıfogalmáról lásd BOUTON 2010, 112-114
556
Lásd Az exedens idı, avagy a magáért-való ismétlés címő alfejezetet (1.2.2.2).
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Az idı elkülönbözıdése kétféle módon határozható meg. A két mód: a jelen saját
elmúltjával való azonosságának ellentmondása, valamint az eljövı különbségének ismétlése.
Az idı értelme Hegelnél az emlékezet, Deleuze-nél a megújulás. Az elsı esetben az immanens
megismerés, a másodikban az immanens teremtés mozgásában nyer az idı értelmet. Az idı
elkülönbözıdésének kétféle meghatározása egymással összeegyeztethetetlen, mégis együtt
alkotják az idı immanens fogalmát. A kétféle elkülönbözıdés az idı immanenciájának két
komplementer meghatározása.
Az idı elkülönbözıdésének két komplementer módja mindhárom idınemet (múlt, jelen,
jövı) a maga módján határozza meg. A megismerés az adottnak, a befejezettnek a
megismerése, amitıl a megismerés már mindig hátralépett, eltávolodott. A megismert tehát a
már-hátrahagyott idıpont, a pont negációja. Így adódik a még-nem-most mint jövı-pont, a
már-nem-most mint múlt-pont, és a jelen-pont, melynek lényege a „gewesen ist”, az, hogy
elmúltként van. A jövı tehát szintén az elmúlt adottságának pontszerő mibenléteként adódik,
már-hátrahagyott, önmagán-kívül-létként – olyan eleve anticipált létként, amely ugyanakkor
konkrét, igaz mivoltában (még) nem ismerhetı meg.557 A teremtés mozgásában az eljövı
adódása átlépés az elmúlt már elsajátított pontszerőségén, nyitás a más felé, a nem-várt
újdonság felé, afelé, ami eljövıben van. Ez magára a múltra is vonatkozik, a nyitás azt is
eljövıként határozza meg. A múlt eljövı lehetısége annak lehetısége, hogy az esemény a
múltnak a reprezentáló emlékezet által elfedett virtualitásait egy ellen-aktualizációban
kifejezze. A múlt ugyanis olyan differenciális elemeket összevonó virtualitás, melyet,
virtualitásainak felszínre hozásával, retroaktív módon, az esemény bármikor megújíthat.
Az idı immanenciája mindkét esetben elkülönbözıdés, vagyis alakulás. Az alakulás
ugyanakkor egyrészt Werden, azaz a megismerés számára adott elmúlt, befejezett alakulás,
másrészt devenir, vagyis a teremtésben adódó eljövı, folyamatos alakulás. Az alakulás a
megismerés számára eredményként, magánvaló létezésként jelenik meg, ahol „a lét nem

557

A megismert idı jelentését Arisztotelész tárgyalja. Arisztotelész számára az idı tapasztalata a korábbi és a
késıbbi észlelése, ami viszont egy helyváltoztató test észlelését feltételezi: „az idıre úgy ismerünk rá, hogy a
korábbival és a késıbbivel meghatározva körülhatárolunk egy mozgást, vagyis akkor mondjuk azt, hogy idı telt
el, amikor észleljük a korábbit és a késıbbit a mozgásban.” (Fizika, 219a22-24) Mivel a helyváltoztató test
mozgását kiterjedésként ismerjük meg, magát a helyváltoztató testet pedig pontként, a mozgás során eltelt idı is
pontok (most-pillanatok) által határolt kiterjedésként válik megszámlálhatóvá, azaz mérhetıvé: „a helyváltoztató
testhez úgy hasonlít a most pillanata, ahogyan a mozgáshoz az idı: a helyváltoztató test révén ismerünk rá ugyanis
a korábbira és a késıbbire a mozgásban, ám mint megszámlálható, a korábbi és késıbbi nem más, mint a most
pillanata.” (I.m., 219b22-24) Amit tehát megismerünk, az az elmúlt idı, amelyet két elmúlt most-pillanat, egy
korábbi és egy késıbbi határol. Az elmúlt idı tapasztalata alapozza meg az idınek mint kiterjedésnek és a mostpillanatnak mint elválasztó határnak a koncepcióját.
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átmegy, hanem átment a semmibe, és a semmi a létbe.”558 A teremtés folyamatában viszont az
alakulás a virtualitások differenciálódása, az aktualizálódó esemény állandó megújulása.
A megismerés a befejezett és elmúlt felé fordulás, az emlékezés elkülönbözıdı
mozgása, míg a teremtés a folyamatos és eljövı felé fordulás, az ismétlés elkülönbözıdı
mozgása. A megismerés Hegelnél saját magát mint az elmúlt befejezett adottságát ismeri meg
(ám ennyiben már el is különbözıdik önmagától), míg az önmaga különbségét affirmáló
ismétlés Deleuze-nél saját magát mint az eljövı folyamatos adódását teremti meg. A hegeli
filozófia az elmúlt immanenciájának filozófiája, a deleuze-i filozófia pedig az eljövı
immanenciájának filozófiája.
Az idı a cselekvés, az ige idejében fejezıdik ki. Az igeidı azonban nemcsak a három
idınem (múlt, jelen és jövı), hanem a két komplementer elkülönbözıdés mentén is
szervezıdik. E szervezıdés során az elmúlt befejezett (perfectum) az eljövı pedig folyamatos
(imperfectum) igealakra tesz szert. Az idınemek, a múlt, a jelen és a jövı, e kétféle
meghatározás által kaphatják meg sajátosságukat mint befejezett idınemek, illetve mint
folyamatos idınemek. A jelen két elkülönbözıdése egymással összebékíthetetlen, nem oldódik
fel a jelen, a múlt, vagy a jövı semmiféle egységében. Az elkülönbözıdı meghatározás vagy
az elmúlt, vagy az eljövı meghatározása: Kronosz vagy Aión megtestesülése.559 Ez az idı
immanenciájának két komplementer meghatározása.
Az idı kétféle alakulásának bemutatására jó példa a zenei folyamat szervezıdése. Hegel
számára az idı (és a tudat) alakulásának legbensıségesebb kifejezıdése a zene, mely „híján
van az objektív tartalomnak”, mely tehát állandó feltőnésében és eltőnésében nem képes
semmilyen tárgyat nyújtani a megismerés számára. Ezért van szükség a zene alakulásában arra
az objektivitásra, ami „a visszatérés, ugyanannak az ismétlıdése, egyformaság, egynemőség a
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A logika tudománya, Elsı rész, 69
Az idı „a léttel bíró elvonás, a mindent szülı és gyermekeit elpusztító Kronosz.” (A filozófiai tudományok
enciklopédiájának alapvonalai. Második rész. Természetfilozófia, 258. §) Kronosz ideje megszüntetve ırzi meg
saját momentumait. Ám az elvonó Kronosszal szemben áll az esemény Aiónja. Múlt, jelen és jövı „az idı két
olvasatát alkotják, amelyek mindegyike önmagában teljes és kizárja a másikat: egyrészt a mindig korlátozott jelen
[…] (Kronosz); másrészt a lényegileg korlátlan múlt és jövı […] (Aión).” A negáló-korlátozó Kronosz, és az
affirmáló-progresszív Aión. (Logique du sens, 77) „Aión: az esemény határozatlan ideje, az áradó vonal, amely
csak sebességeket ismer és folyamatosan felosztja azokat, amely egy már-ottlétként párolog el, amely
egyszersmind még-nem-ittlét, egyidejőleg túl késı és túl korai, valami, ami egyszerre meg fog történni és éppen
megtörtént. Kronosz: a mérték ideje, amely elhelyezi a dolgokat és személyeket, formát fejleszt, és szubjektumot
határoz meg.” Az eljövı folyamatos adódása, szemben az elmúlt befejezett adottságával. Az infinitívusz által
kifejezett dinamizmus, szemben a névszó által kifejezett statikussággal. (Mille plateaux, 320) Meg kell azonban
jegyezni, hogy Deleuze és Guattari Kronosz-elemzése (amiképpen Heideggernek és Derridának a hegeli idı
fogalmára vonatkozó elemzése is) a pontszerően felfogott idıt a jelenre, a jelenvalóra, a prezenciára, a reprezentációra vezeti vissza, így elmulasztja feltárni a hegeli negált pontszerőség mögött rejlı recedens mozgást;
vagyis a pontszerőt az önmagánál való jelenlét illuzórikus azonosságaként ragadja meg, nem pedig mint a
megismerés számára elmúltként adott önmagán-kívül-létet.
559
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visszatérésben. […] Az objektív elemet a kvantitatív vonatkozások egynemősége garantálja.” A
zenei alakulás kvantitatív viszonyai az ütem, a hangmagasság-arányok, és a hangszer
anyagának kvantitatív jellege.560 Ezáltal jön létre az a különálló formák rendjét és
egymásutániságát létrehozó, horizontális dallamvonalakat és vertikális harmóniai síkokat
megszervezı „barázdált tér”, melyet (Pierre Boulez nyomán) Deleuze és Guattari szembeállít a
„sima térrel”, amely „egy folyamatos variáció, a forma folyamatos fejlıdése”, egy nemmetrikus sokaság.561 Az elsı esetben az elválasztás és a vonatkoztatás, a másodikban az
összekapcsolódás szervezi meg a zene idıbeli folyamatát.
Az idı immanenciájának komplementer meghatározásaiból következik az immanens
történelem és az immanens esemény komplementaritása. A recedens mozgás magának az
emlékezetnek a megszüntetve-megırzı és magába-szálló mozgása, azaz az elmúltként adott
megismerése, a megismerés visszatekintı mozgása, mely önmagát saját múltjaként, e múlt
önmagához vezetı történeteként, vagyis fejlıdésében ismeri meg. Ez egyszersmind azt is
jelenti, hogy a történelem immanens fogalma nem más, mint az önmagát megismerı
megismerésnek az Aufhebung és az Er-Innerung kettısségén alapuló mozgása. A történelem
nem a jelent meghatározó magánvaló múlt (historicizmus), és nem is a múltat meghatározó
magáért-való jelen (relativizmus), hanem az, ami elmúltként van jelen, az önmagát az
elmúltban megismerı jelen történeteként elmondva. A történelem a megismerés és az
emlékezet történelme, egyszerre magán- és magáért-való történelem, annak önmagát külsıvé és
belsıvé tévı mozgása. Ellenben a teremtésnek nincs történelme. A történelemmel szemben,
amely elmúltként van, az esemény eljövı. Az esemény egy rés a történelmen, megjelenése
valaminek, ami nem megragadott, nem ismert. Nem ismert, mert új és meglepı. Az esemény az
ellen-aktualizáció révén megújult módon fejezıdik ki és válik újra történetivé. A történelem az
esemény megszilárdulása, territorializációja egy átfogó narratívában, és ezáltal újító erejének
elfedıdése. Egyrészt tehát az esemény feltételezi a történelmet, mint annak meghatározottságát,
másrészt azonban az esemény a történelem megújulásának, az újnak az ellen-aktualizációja.562
Történetiség és esemény így olyan módozatai a fogalom meghatározásának, melyek nem
vonhatók egy közös meghatározás alá. Immanens mivoltukban magukba olvasztják
komplementereiket, ütközéseik során pedig kibékíthetetlennek bizonyulnak. Mivel a
történelmet, illetve a történelmen túlmutató eseményt konkrét vágyak és tettek alkotják, ezért a
történelem és az esemény komplementaritásának részletesebb tárgyalása elıfeltételezi a vágy
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A mővészet filozófiája, 174-176
Mille plateaux, 597
562
Qu’et-ce que la philosophie?, 92
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és a cselekvés immanens fogalmának tisztázását. A következıkben tehát elıször is e két
fogalomról lesz szó, majd ezután térek rá a történelem problémájára.
A jelen fejezetben az önmagát konstituáló idı kétféle elkülönbözıdését tárgyaltam. E
kétféle elkülönbözıdés a jelen önnön elmúltjával való azonosságának ellentmondása és az
eljövı különbségének ismétlése. Az idı két elkülönbözıdése azonban nem más, mint a vágy
két formája, a megismerés, illetve a teremtés vágya. A következıkben az immanenciaként
értelmezett vágy e két komplementer meghatározását veszem szemügyre.

1.3.3 A vágy immanenciájának komplementaritása
A vágy a par excellence elkülönbözıdés: a vágy irányulás, intenció, önmagában és önmagáért
valóan önmagán-kívül-lét, másért-való-lét. A vágy nem pusztán a létfenntartás vágya, nem
külsı a létteljességhez képest, vagyis nem egy magánvaló, önmagának elégséges, vágytalan
létállapot megvalósításának vágya (pontosabban az így felfogott vágy illuzórikus vágy), hanem
magának az életnek az elkülönbözıdı mozgása, mely vágyként nem léphet túl e mozgáson. A
vágy elkülönbözıdésében megannyi feltételeshez van kötve, másrészt viszont rendelkezik egy
olyan mozgató alappal, mely ıt saját elkülönbözıdı mozgásában konstituálja. Mivel a vágy
elkülönbözıdés, ezért alapja szintetikus kell legyen, vagyis a vágy konstitutív alapja
egyszersmind a vágy (egy vagy több) konstitutív szintézisének nevezhetı. A vágy
immanenciája azt jelenti, hogy a vágy önmagát mozgatja, vagyis magában foglalja önnön
mozgató alapját avagy konstitutív szintéziseit, és ez az alap a vágyfolyamatban jut
egzisztenciához vagy aktualizálja magát (szemben a transzcendencia vágyával, amikor a vágy
mozgató alapja valamely kizárólagossá váló konstitutív szintézis transzcendens használatán
keresztül vágyon túli hatalomként, a vágyat beteljesítı és egyszersmind megszüntetı
eredetként, alanyként vagy célként jelentkezik563).
Az önmozgatás módja különbözıképpen fejezıdik ki az immanens megismerés és az
immanens teremtés esetében. A megismerés vágya a meghatározott tárgy önmagában való
megismerése. Ezzel viszont szemben áll a megismerés magáért-való tudata, mely számára a
tárgy valami más, tıle különbözı. Az immanens megismerés ebben az ellentmondásban, az
önmagára vonatkozás és az elkülönbözıdés, a konjunktív és a diszjunktív szintézis
azonosságának ellentmondásában ismeri meg önmagát egyszerre magán- és magáért-való
563

Lásd a második rész A vágy transzcendentális illúziója címő fejezetét (2.5).
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módon, így viszont, amennyiben megismer, ismét egy magánvaló tárgyat ismer meg. Aminek a
vágy e magánvaló tárgyban híján van, az épp önmaga. A vágy önmagát mozgató alapja a hiány,
önmaga hiánya, amely a konjunktív és diszjunktív szintézis azonosságának ellentmondásából
adódik. Ezzel szemben a teremtés vágya a mindig egyedi és újszerő eseményben önmaga
optimális viszonyainak és hatóképesség-növekedésének létrehozására irányul, méghozzá az
elemek szinguláris összekapcsolása, a virtualitások egyszeri aktualizációja által, amely mindig
új, a múltból levezethetetlen, minden addig volthoz képest más viszonyokat eredményez. Az
immanens teremtés vágyának önmozgató alapja a többlet, önmaga teremtı többlete, amely a
konnektív szintézis által megalapozott/alaptalanított konjunktív és diszjunktív szintézis
eredménye.
A vágy immanenciájának kétféle meghatározása tehát: az önmagává-, illetve a mássáválás vágya. Hegel megfogalmazásában a szubjektivitás arra irányuló vágy, hogy „az
objektumban az önmagával való azonosságot szemlélje”, azaz „megszüntesse saját
szubjektivitását”, önmaga objektivitását hiányoló vágyát.564 A vágy önmaga hiányának
megszüntetésére, önmaga megvalósítására irányul, melyet a vele szembenálló tárgy
(Gegenstand) elfogyasztása, elsajátítása, megszüntetése által érhet el; így jut el az önmagával
való egység érzéséhez, a kielégüléshez. Ám azzal, hogy megsemmisítette vele szembenálló
tárgyát, egyszersmind újratermelte hiányát és vágyát. Mivel éppen a más, a másik
megszüntetése, elsajátítása által az, ami, ezért szüksége van a más, a másik létezésére.565 Ezt a
mozgást hívja Hegel a Logikában életfolyamatnak.566 Ám amennyiben a szubjektum az
önmagával való azonosság szemlélésének vágya, és amennyiben az igazság a megismerésben
van, akkor az önmagát szubjektumként megismerı vágy az igazság vágya.567 Ez a mozgás tehát
nemcsak közvetlenül az élet, hanem közvetetten, önmagához viszonyulva egyszersmind a
megismerés ideája is. Az önmagát megismerı szubjektum egy önmagára való vonatkozás, ám
ennyiben egy önmagától mint a vonatkozás tárgyától való elkülönülés is – egy konjunktív és
diszjunktív szintézis. „Az öntudat maga a vágy”, amennyiben egy tárgyát negáló, és ezzel
önmagát hiányként fenntartó mozgás. Ez a saját objektivitásától való elkülönülés tartja fenn a
vágyat, amely önmagára vonatkozásában híján van önmagának. A vágy alapja a hiány: a
szubjektum híján van saját objektív létének.568
564

A logika tudománya. Második rész, 382
A szellem fenomenológiája, 95-100
566
A logika tudománya. Második rész, 368-371
567
I.m., 383
568
Zizek mutat rá az összefüggésre a vágy hegeli és lacani fogalma között. A vágyat konstituáló lacani Valós nem
más, mint az azonosságon belüli különbség, egy hasadás, egy törés, amely megakadályozza, hogy a szimbolikus
önmagára záruljon, hogy a vágy kielégüljön. A szubjektum a Valóssal való szembesülést oly módon kerüli el,
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Deleuze esetében a vágy „nem egy szubjektumon belüli moláris hiányt fejez ki. […] Ha
a vágy létrehoz, akkor az, ami általa létrejön, valóságos. Ha a vágy produktív, akkor csak a
valóságos világban lehet produktív, és csak valóságot hozhat létre. A vágy olyan passzív
szintézisek halmaza, melyek részleges tárgyakat, áramlásokat és testeket mőködtetnek, és
amelyek a produkció egységeiként funkcionálnak.”569 A vágy nem egy tárgyra irányul, mindig
együttesekben, kapcsolódásokban, azok alakulásában áramlik, és e konnekciók alakulásának
differenciális viszonyai határozzák meg mozgását. A vágyott nı magában foglal egy egész
tájat, ahogy Albertine megtestesíti a tengerpartot és a megtörı hullámokat. Egy ruha vágya
valójában annak a kontextusnak a vágya, melyhez a ruha hozzátartozik. Egy ital vágya a hozzá
kapcsolódó társaság, kávéház stb. vágya.570 A vágy tehát szintézis, méghozzá három szintézis
együttmőködése. A három produktív szintézis: egy szerv valamilyen anyagi folyamhoz való
kapcsolódásának konnektív szintézise (pl. száj és mell), a rögzítés diszjunktív szintézise és a
fogyasztás konjunktív szintézise. E szintézisek konstituálják a vágy produktív folyamatát.571 A
vágy a virtualitások újszerő összekapcsolásaként aktualizálja produktivitását. Az öröm nem a
hiány megszőnése, vagy a feszültség csökkenése, hanem a produktív folyamat excesszusának,
az aktív erınek, a hatóképesség növekedésének intenzív érzése. A vágy alapja tehát a többlet, a
differenciális, alakuló virtualitásokban rejlı kiapadhatatlan többlet. Az elfojtás (a reaktív erı, a
hatóképesség csökkenése) a kapcsolódások korlátozása, a teremtı átalakulásokkal szembeni
ellenállás, a rögzítés. A vágy produktivitás, teremtı többlet. Deleuze és Guattari meglátása
szerint ezt a produktivitást fedezte fel Freud, hogy azután azt a „papa-mama-én” ödipális
háromszögébe zárja, vagyis hogy „klasszikus színházi darabként” fedje el a vágytermelést. Így
például Schreber bíró produktív vágyának legkülönfélébb elemei, Flechsig doktor, Isten és a
Nap is az apa maszkját kapják. „A pszichoanalitikus egy magánszínház igazgatójává válik
ahelyett, hogy olyan mőszerész vagy szerelı lenne, aki termelési egységeket állít fel, és a
produkció és ellen-produkció kollektív ágenseivel viaskodik.”572 Az elfedést a vágy immanens
szintéziseinek illegitim használata teszi lehetıvé: egy transzcendens Objektum, egy üres Jelölı,
egy hiány (a Fallosz) kiemelése a konnekciók sorozatából, az általa jelölt kizáró diszjunkciók
létrehozása (péniszirigység vagy kasztrációs félelem: lány vagy fiú), és a személynek a
háromszögbe zárt rögzített konjunkciója tilalmak által (az anyával való incesztus tilalma, az
hogy a kielégülés lehetetlenségét tilalommá változtatja, mintha e tilalom lenne az oka a vágy kielégületlenségének
(az Ödipusz-komplexus feloldása). A pszichoanalízis célja az, hogy felmutassa a vágy Valósát, a vágyat
konstituáló tárgy lehetetlen mivoltát. ZIZEK 1991, 263-267
569
L'Anti-Œdipe, 32-34
570
L’Abécédaire de Gilles Deleuze, D – Désir
571
L'Anti-Œdipe, 7-29
572
I.m., 64, 66-67
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apa helyébe lépés tilalma), illetve azáltal, hogy a tiltott dolgot a vágy abszolút tárgyaként
határozzák meg (épp a vágy kielégítésének tilalma zárja rá a szubjektumra a háromszöget).573
A L’Anti-Oedip a pszichoanalízissel szembeállítja a skizoanalízist, mely a vágy produktív és
konstruktív meghatározására épül, ahol a konnektív szintézis szervek és anyagi folyamok (szájtej, szem-fény, száj-levegı stb.) között létesül, a diszjunktív szintézis inkluzív, elemei
koegzisztensek (a száj mint az étkezés, a beszéd, a lélegzés, vagy az ürítés szerve), és a
konjunktív szintézisben létesülı szubjektum nem rögzített, hanem nomád, egyik állapotról a
másikra vándorló.
A vágy sem Hegel, sem Deleuze esetében nem egy elıfeltételezett szubjektum
attribútuma; magában a vágyfolyamatban jelenik meg a szubjektum mint alakulás,
elkülönbözıdés, mint önmagává-, illetve mássá-válás. Akkor viszont felmerül a kérdés: mit
jelent a szubjektum egyedisége, szingularitása az elkülönbözıdés e folyamatában? Mit jelent a
tulajdonnév az immanens megismerés, illetve az immanens teremtés esetében?
Az egyedi szubjektum megismerése a szubjektum különféle tárgyiasulásokban történı
külsıvé-válásának (Aufhebung), illetve e külsıvé-válás történetének belsıvé-tétele (ErInnerung). Mind a külsıvé-vált, és magánvalóként megırzött különös meghatározottságok,
mind a minden meghatározottságot negáló abszolút módon szabad általános magáért-való
szubjektum, azaz mind a tiszta tárgyiság, mind a tiszta öntudat önazonossága önmagukban
absztrakciók, az önmagát megismerı megismerés nem-igaz momentumai. Az egyszerre
önmagára-vonatkozásában általános és e vonatkozás különös meghatározottságaiban egyedi
igazsága épp e két momentum, a magánvaló szubsztancialitás és a magáért-való szubjektum, a
tárgy és az öntudat, az elkülönbözıdés és az azonosság azonosságának ellentmondása. Az
önismeret igazsága a hátrahagyott önmagára tekintı recedens mozgás, az önmagától való
elkülönbözıdés és az önmagával való ellentmondásba kerülés mozgása.
A szinguláris szubjektum teremtése éppígy egy elkülönbözıdı mozgás, ám ez a mozgás
nem recedens, hanem excedens. A szingularitás egy törés az események sorában, egy új, az
addigi történelembıl teljes egészében levezethetetlen esemény felbukkanása – nem a
semmibıl, hanem a virtualitások kapcsolódásainak ellen-aktualizációjából. A szinguláris
esemény egy immanencia-síkon (egy konzisztencia-, referencia-, vagy kompozíciós síkon) a
megújuló extenzív kapcsolódásokban és az intenzív teremtı többletben fejezıdik ki. Ezt a
szinguláris eseményt, ennek hatását, és az általa okozott törést nevezi meg a tulajdonnév:
Nietzsche szingularitásának hatása a keresztény értékek és az értékek átértékelése közötti törés,
573

I.m., 70, 83-84. Nem az kerül tilalom alá, amire igazán vágyunk, hanem a tilalom és a nyomában létrejövı
bőntudat emeli a tilalom fiktív tárgyát a vágy abszolút tárgyává, hogy ezzel rögzítse a vágyat. I.m., 136
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Einstein szingularitásának hatása a klasszikus fizika és a relativitáselmélet közötti törés, Proust
szingularitásának hatása a XIX. századi regény és az Eltőnt idı nyomában közötti törés. A törés
nem a szubjektum semmije vagy hiánya, hanem a virtualitások teremtı többletének ellenaktualizációja. A személynevek itt eseményeket, intenzitásokat jelölnek: a szingularitás az új
teremtésének eseménye.574 Esemény híján (az eseményt elfedve) a szubjektum pusztán az
emlékezet és a szokás szintézise, önnön megtartott múltját egy bizonyos módon összevonva
ismétlı szintézis. Az esemény által maga a történelemben/történetben bekövetkezı törés válik
mindannak vonatkoztatási pontjává, ami elıtte volt, és ami utána jön. Ennek a vonatkoztatási
pontnak a neve a tulajdonnév.
Fogalmazzuk meg mindezt a szintézisek nyelvén. Az egyedi, vagy szinguláris
szubjektum mindig szintézis eredménye. A szintézisnek három formája lehetséges. E formák
függetlenek a szubjektum meghatározásának szintjétıl, mindegyik szinten mindhárom forma
érvényesülhet, legyen az akár például a személy, a család, a nemzet, vagy a vallás szintje. A
szubjektum diszjunktív szintézise az a másokkal közös rend, amelyben a szubjektum a rendben
betöltött, eleve meghatározott partikuláris szerepként vagy funkcióként kapja meg identitását.
Az identitás meghatározottsága más meghatározottságokkal szembeni, azokat kizáró – és
ekképp azokat negatív módon magába foglaló – meghatározottság (A nem nem-A). A
szubjektum konjunktív szintézise azon összevont feltételek halmaza, melyeket sajátomként
ismerek meg, melyek hozzám tartoznak, „az én képzeteim”. E predikátumok adnak identitást az
alapjukul szolgáló magáért-való szubjektumnak – ám ennyiben a magáért-való szubjektum
tiszta általánossága (én=én) éppen a különös predikátumok tagadása.575 A két szintézis
önmagában tekintve absztrakció, azaz az egyediség mindkét esetben felszámolódik: az elsı
esetben az ıt partikularitásában rögzítı elválasztásokban, a második esetben pedig a
partikularitásokat összevonó tiszta általánosságában. Az egyedi szubjektum immanens
megismerését sem pusztán múltja, sem pusztán jelene nem határozza meg, hanem inkább saját
múltját feltáró jelene. Az önmagát az elmúlt feltételekben megismerı szubjektum igazsága a
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A tulajdonnévrıl mint intenzív mennyiségek által létrehozott hatásról lásd L'Anti-Œdipe, 103. A Mille plateaux
szerint az eseménynek három nyelvi kifejezés feleltethetı meg: a tulajdonnév, az infinitívusz – amely a sem
személyhez, sem számhoz, sem idıhöz nem kötött alakulást, valamivé-válást fejezi ki (bőnössé-válás) –, valamint
a határozatlan névelı, mely az esemény szingularitását, egyszeriségét foglalja magában (egy arc, egy évszak, egy
utca, egy élet). Mille plateaux, 322-323; lásd még A különbség ismétlése (1.2.1.3) és Az excedens tudat, avagy a
probléma (1.2.2.3) címő szakaszokat.
575
A kétféle identitás közötti eltérés megfelel annak a különbségtételnek, amit Assmann A kulturális emlékezetben
az egyéni és a személyes identitás között tesz meg. „Az egyéni identitás az egyén tudatában kiépült és fenntartott
kép az ıt mindenki mástól (’szignifikánsan’) megkülönböztetı vonásokkal, a hús-vér test vezérfonala mentén
kifejlıdött tudat az egyén redukálhatatlan sajátszerőségérıl, összetéveszthetetlenségérıl és pótolhatatlanságáról.
Ezzel szemben a személyes identitás az egyén minden olyan szerepének, tulajdonságának és képességének
foglalata, melyek a társadalomépítmény speciális konstellációiba tagolódása révén hárulnak rá.” ASSMANN
2004, 130
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két szintézis ellentmondásában van, az elkülönbözıdı pozitív meghatározás és a meghatározást
negáló vonatkoztatás között, a diszjunktív és a konjunktív szintézis között. Az önmegismerés
folyamatában a tudat az emlékezetben megırzött meghatározásokat vonatkoztatja önmagára, és
ezzel el is különbözıdik azoktól; a megismerés épp ebben a mozgásban ismer önmagára. A
harmadik szintézis a szubjektum konnektív szintézise. Az elızı két, másokat kizáró, illetve
kizáró módon tartalmazó szintézissel szemben itt épp a másokkal való kapcsolódások
határozzák meg a szubjektum szingularitását. Pontosan e konstelláció egyszerisége és
újdonsága eredményezi azt az eljövı eseményt, azt a törést, amelyben a szubjektumot mint
vonatkoztatási pontot megnevezı tulajdonnév jelentést kap. Az egyszeri eseményt, az esemény
különbségét persze elfedheti a szokás és az emlékezet, amely az azonost ismétli, ám
amennyiben az esemény teremtıvé válik, pontosan saját különbsége az, amelyet így felszínre
hoz. Ez esetben tehát nem a megismerés, hanem a teremtés immanens folyamatában képzıdik
az egyedi, szinguláris szubjektum.
Látható, hogy a szubjektum képzıdése sosem pusztán egy önmagában- és önmagáértvaló folyamat, hanem magába foglalja a mást, a másikat. A vágy immanenciája önmagátátadás, mássá-válás: azzá a mássá, amiben/akiben és ami/aki által önmaga létezését megismeri,
illetve azzá a mássá, amivel/akivel együtt a vágy egy új individuumot, új testet alkot.
A szellem fenomenológiája az önmagára irányuló tudatot vágyként határozza meg. Az
öntudat mozgása három momentumra bontható. Az elsı momentum az öntudat önmagán kívül
kerülése, önmaga elidegenedése a másban; a második momentum a más mint más
megszüntetése, a másnak mint önmaga máslétének a tételezése; végül a harmadik momentum
az öntudat máslétének megszüntetése, visszatérése önmagába, és ezzel a más szabadon
engedése, önmagáért-való-létének elismerése. Mivel ezt a mozgást a másik öntudata is
végrehajtja, ezért önmagát immár mint a másik által magán- és magáért-való-létében elismert
öntudatot szerzi vissza. A kölcsönös elismerésben mindkét tudat önnön létében elismertté
válik. Az öntudat magán- és magáért-való létének feltétele a másik elismerése.576

576

A szellem fenomenológiája, 101. Az elismerés mint az interszubjektív viszony által megalapozott
önmeghatározás vagy öntudat Fichtének A természetjog alapjáról írt mővében bukkan fel. Az összefüggést Fichte
a következı szillogizmusban foglalja össze: „I. Valamely meghatározott eszes lénytıl csak annyiban követelhetem
meg, hogy engem eszes lénynek elismerjen, amennyiben én magam eszes lényként bánok vele […] II. De minden
rajtam kívüli eszes lénytıl meg kell követelnem minden lehetséges esetben, hogy engem eszes lénynek elismerjen.
[…] ennek az általános és mindenkire kiterjedı követelésnek a szükségszerőségén alapul az öntudat lehetısége.”
FICHTE 1981, 180-182. Axel Honneth szerint Hegel azáltal lép túl a fichtei modellen, hogy dinamizálja azt:
„mivel a szubjektumok a kölcsönös elismerés erkölcsileg létrehozott viszonyainak keretei között mindig valami
többlettapasztalatra tesznek szert, mindig a saját céljuk egy újabb dimenziója kaphat megerısítést, ezért az
erkölcsiség minden elért szintjét konfliktusos módon megint el kell hagyniuk, hogy eljuthassanak az
individualitásuk elismerésének egy még igényesebb formájához.” HONNETH 2013, 22-23
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Deleuze és Guattari számára a vágy abban az értelemben teremtı, hogy folyamatosan
újabb kapcsolódásokat, újabb szerkezeteket hoz létre. A vágy a testeket meghatározó
konnekciók egymáshoz kapcsolódása, a testek egymást áthatása, szimbiózisa, az ıket jellemzı
sokféleségek összekötése egy megváltozott hatóképességet kifejezı új sokféleségben. Ebben az
értelemben a vágy mássá-válás: a hatóképesség egy más individuumra jellemzı fokának, a
mozgás és a nyugalom rá jellemzı arányának, a rá jellemzı immanencia-síknak a felvétele, a
szerelmesnek az általa szeretett lénnyé alakulása, Ahab kapitány Moby Dickké válása, a darázs
orchideává válása stb. A vágy új konnekció, új test teremtése.577
A vágy cselekedetként valósítja meg magát, a cselekedetben jut önnön valóságához. Így
az immanencia kapcsán a következı kérdéshez jutunk: a cselekedet milyen alapjával, milyen
etikával jár együtt az immanens elkülönbözıdés filozófiája? Hogyan lehet egy transzcendens
értékektıl mentes, immanens etikáról beszélni? A következıkben ezekre a kérdésekre keresem
a választ.

1.3.4 Az immanencia etikájának komplementaritása
Az alábbiakban a cselekedet fogalmát az etika korrelátumaként használom: annyiban beszélek
cselekedetrıl, amennyiben annak van etikai relevanciája, azaz amennyiben a cselekedet
erkölcsi cselekedet, bármit is értsünk „etika” és „erkölcs” alatt (ennek meghatározása lesz a
voltaképpeni feladat). Mármost egy cselekedet mindig ahhoz kötött, ami feltételes, tehát
elkülönbözıdı, másrészt viszont, amennyiben erkölcsi cselekedet, rendelkezik egy olyan
alappal, mely ıt erkölcsi mivoltában konstituálja. A cselekedetet erkölcsi cselekedetként
konstituáló alap lehet konstitutív jog, illetve konstitutív kötelesség. Meg kell különböztetnünk
továbbá a konstitutív jogok és kötelességek immanens és transzcendens használatát. A
Itt ismét érdemes visszatérni a Hegel és Sartre közötti különbségre: míg Sartre-nak A lét és a semmi címő
mővében a másért-való tudat az elsı két momentum (az elidegenedı tudat és az elsajátító tudat) ellentétében
marad, mely tehát nem dialektikus, hanem körkörös ellentét, addig Hegelnél a két momentum a kölcsönös
elismerésben megszüntetve ırzıdik meg. A másért-való tudat sartre-i fogalmáról lásd SARTRE 2006, 432-435. E
különbségrıl a harmadik részben még szó lesz (lásd A szeretet dialektikája címő fejezet bevezetését és Az
önmagáért-való szeretet címő alfejezetét (3.1.4)).
577
(A mássá-válásról lásd az elsı rész A transzcendens Világ címő szakaszát. (1.2.3.3)) Mindezek alapján
különbséget tehetünk a szexualitás két gyakorlata között. Az egyik, a teleologikus, a másikban való kielégülésre
törı vágy olyan fejlıdési vonalát mutatja, amely az orgazmusban kulminál, vagyis amelynek hegeli értelemben az
orgazmus az igazsága, ám ez utóbbi egyszersmind elernyedés, vagyis a szexuális vágy megszőnése. A másik egy
„intenzív sík”, egy játéktér létrehozása, amely nem rendelkezik kitüntetett ponttal, ahol a kielégülés csak része a
játéktérnek, és ahol „a legfinomabb simogatás is lehet olyan erejő, mint egy orgazmus” (ez utóbbira a tantrikus
vagy az udvari szerelem lehet példa). (Mille plateaux, 193-195) Funkció szerint az elıbbi esetben a nemzés, az
öröklés, a múlt megırzése kap hangsúlyt, míg az utóbbi esetben az együttlét, a szimbiózis, az eljövı esemény. A
két gyakorlat persze a konkrét szexuális aktusban áthatja egymást, de valamelyikük a másik rovására szab irányt
az aktus lefolyásának.
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cselekedet immanenciája azt jelenti, hogy az elkülönbözıdı cselekedet mint erkölcsi cselekedet
önmagát hozza létre, azaz hogy a cselekedetet etikai módon konstituáló alapot a cselekedet
magában foglalja, és az alap a konkrét elkülönbözıdı cselekedetben jut érvényre. A
cselekedetet immanens módon konstituáló jogok és kötelességek nem egy transzcendens
hatalomból (az isteni logosz-ból, az emberi ratio-ból, a diszkurzív hatalomból) kindulva,
hanem a cselekedet által magában foglalva kapják értelmüket.578 A cselekedet immanens
fogalma a transzcendens hatalomtól szabaddá váló feltételes cselekedet fogalma. Az
immanencia etikája a szabaddá, immanenssé váló feltételes cselekedet önkonstitúcióját mutatja
fel. A szabaddá válás tehát nem a feltételektıl való megszabadulást jelenti, hanem azt, hogy a
feltételes cselekedet önmagát hozza létre. A cselekedet azonban másképpen válik szabaddá az
önmagát megismerı megismerés mozgásában, és másképp az önmagát teremtı teremtés
mozgásában. Az elsı esetben az etika egy immanens kötelességelmélet, míg a második esetben
egy immanens jogelmélet formáját ölti. Az elsı Hegel Jogfilozófiájának „Erkölcsiség”
fejezetében található, míg a másodikat Deleuze Spinoza és a kifejezés problémája címő
könyvében fejti ki.
Hegelnél

az

erkölcsiség

által

meghatározott

cselekvés

nem

megvalósítandó

követelmény, Sollen (mely a moralitás jellemzıje), hanem éppen a cselekvés valósága, Sein. A
cselekvésnek csak egy közösség erkölcsi létében van valósága: „a cselekedet olyan változás,
amelynek egy valóságos világban kell léteznie, tehát ebben el akar ismertetni, azért általában
meg kell felelnie annak, ami abban érvényes. Aki ebben a valóságban cselekedni akar, az épp
ezzel alávetette magát törvényeinek, s elismerte az objektivitás jogát […]”.579 Az erkölcsiség
olyan szubsztanciális hatalom, amely (túl az egyéni vélekedésen és szubjektív tetszésen)
kötelezı erıként, illetve szokásként érvényesül az egymást elismerı cselekedetek
viszonyaiban. A szubsztancialitás ebben az értelemben nem más, mint az egyének általános
lényege: a cselekvı az erkölcsiségben saját, a közösség más tagjaival közös lényegét ismeri
meg.580 A szellem fenomenológiájában az önálló és szabad magáért-való tudatok egységének
tapasztalatát nevezi Hegel a szellem tapasztalatának: „én, amely mi, és mi, amely én.” Az
578

A társadalmi valóságot meghatározó transzcendens hatalmakról a következı részben lesz szó. Egy hasonló
különbségtételt alkalmaz Carl Shaw a politikai cselekedet vonatkozásában, mely alatt az általános normának a
különös esetre való alkalmazását érti. Eszerint az immanens politikai cselekedet a normának és az esetnek a
társadalmi gyakorlatban megvalósuló reciprok kölcsönhatására épít (amire Arisztotelész és Hegel gyakorlati
filozófiáját hozza fel példaként), míg a transzcendens politikai cselekedet a normát a maga
megváltoztathatatlanságában alkalmazza az esetre (erre példa Platón király-filozófusa, akinek célja az örök ideák
rendjének megvalósítása az érzéki világban, illetve a weberi bürokrácia, melynek feladata pusztán a végrehajtás,
és így a normától való bármilyen eltérés – mely az esetek egyediségébıl következıen szükségképp bekövetkezik –
önkénynek minısül). SHAW 1992, 385
579
A jogfilozófia alapvonalai, 132. §
580
I.m., 142-145. §
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öntudatok közötti egység a másik tudat megszüntetésének, elsajátításának vágyában, saját
elidegenedett létének, más-számára-való-létének megszüntetésében, és végül a másik tudat
elismerésében van. Ezek a momentumok minden öntudat lényegi momentumai, eredményük
pedig

önmaguk

elismerése

egymás

kölcsönös

elismerése

által

a

közös

szellem

tapasztalatában.581 A szellemi vagy szubsztanciális hatalom a fennálló törvényekben és
intézményekben mutatkozik meg (valamint ókori és középkori társadalmaknál a kettı
eredeteként tekintett istenekben). Azonban a törvények és intézmények magánvaló léte
önmagában elvont mozzanat, ennek konkrét egzisztenciája csakis azáltal lehet, hogy az
önmeghatározó képességként értett szubjektivitás cselekedeteiben alárendeli magát az erkölcsi
hatalomnak, és kötelességként viszonyul hozzá. Az általános erkölcsi szubsztancia csak a
különös szubjektumban egzisztál.582
A kötelesség nem a szabadság korlátozását jelenti. Ez esetben a szabadság még negatív,
elvont, és így üres fogalom, amely semmilyen pozitív támaszt nem tud adni az élet
vezetéséhez. Az így értett szabad egyén (ahogyan azt például az Emberi és Polgári Jogok
Nyilatkozata kimondja583) bármilyen módon meghatározhatja önmagát, amíg ezzel nem sérti
mások önmeghatározását. Ebbıl következıen a korlátokon belül a szubjektum saját
önmeghatározását csak önkényként tudja értelmezni. Ezzel szemben az immanens
kötelességetikában a kötelesség épp az, ami által a szubjektivitás megismeri saját
szubsztanciális létét, amennyiben egy erkölcsi közösség elismert tagjának tudja magát. A
kötelesség tehát nem a szabadságot, hanem az önkényt korlátozza.584
A cselekedet lényegének az immanens kötelességetika szerinti felfogása kétféle
abszolút hatalomtól való szabaddá válást jelent: egyrészt szabaddá válást a szubsztanciától mint
szükségszerő külsı hatalomtól azáltal, hogy a szabad szubjektumot teszi az erkölcsi
szubsztancia megvalósulása feltételévé, másrészt szabaddá válást az elvont szabadságként értett
szubjektum önkényétıl azáltal, hogy a szubsztanciális erkölcsi hatalmat teszi cselekvésének
581

A szellem fenomenológiája, 100-102
A jogfilozófia alapvonalai, 142-145. §
583
„IV. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Az egyes ember természetes
jogainak gyakorlása tehát más korlátokba nem ütközhetik, mint azokba, amelyek a társadalom többi tagja számára
ugyane jogok élvezetét biztosítják; s e korlátokat csak a törvény határozhatja meg. V. A törvénynek csak a
társadalomra nézve ártalmas cselekedetek megtiltására van joga. Amit a törvény nem tilt, azt senki nem
akadályozhatja meg, s amit a törvény el nem rendel, arra senkit kényszeríteni nem lehet.”
584
A jogfilozófia alapvonalai, 149. §. „A kötelesség elsısorban a magatartás olyasmivel szemben, ami számomra
szubsztanciális, magán- és magáért-valóan általános […]” I.m., 261. §. Hegel a társadalmi szerzıdés elméletét
több ponton is kritikával illeti. Egyrészt a természeti állapot az elmélet szolgálatába állított önkényes konstrukció,
másrészt a társadalmi létezés nem független, önérdekük által vezérelt egyének választáson alapuló szövetsége,
hanem szükségszerő és az egyének vonatkozásában konstitutív, harmadrészt az elmélet nem vesz tudomást
azokról a kötelességekrıl, melyekkel azáltal rendelkezünk, hogy egyáltalán a társadalom tagjai vagyunk (I.m,
75M, 100M, 258M, 281M, 325, 326. §.). Hegel társadalmi szerzıdés-bírálatáról lásd WESTPHAL 1993, 242-243
582
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feltételévé. Az immanens kötelességetika a két hatalmat mint önmagában elvont mozzanatot
egymás ellen játssza ki, és így a cselekedet lényegét, erkölcsi valóságát a két hatalom
ellentmondásában határozza meg. Az erkölcsiség három momentuma tehát a következıképp
fejthetı ki: 1. A szubsztanciális hatalom, az az örökség, amelyet az egyén a szokásaiban
elsajátít és második természetévé tesz, és amely így csak a szubjektum szabad
önmeghatározásában és cselekvésében juthat létezéshez. 2. A szubjektivitás hatalma, mely
abban

áll,

hogy

minden

meghatározottságot

(és

így

az

erkölcsi

szubsztancia

meghatározottságait is) képes a jelenben tagadni: ez a tagadó mozdulat hozza létre magát a
szubjektumot mint szabad akaratot, személyiséget, végtelen hatalmat. Ez az önmagában
negatív momentum azonban csak az erkölcsiség által kapja meg pozitív meghatározottságát. 3.
Mindkét momentum, mind a szubjektumot puszta akaratnélküli tárgyként meghatározó
szubsztanciális hatalom, mind a tagadás végtelen hatalmaként értett szubjektum önmagában
elvont, nem valóságos momentum, hiszen a szubsztanciális hatalom csak az egyének
akaratában egzisztál, másrészt az egyének minden esetben (minden tagadó aktusukban is) az
általános erkölcsiség szerint adnak maguknak pozitív meghatározást. A mindenkori erkölcsi
valóság a szubjektum és a szubsztancia azonosságának ellentmondásában bontakozik ki az
önmagát megismerı megismerés számára.585 (A Jogfilozófia az ellentmondást idınként mintha
úgy próbálná megszüntetni, hogy az általánosban, a szubsztanciálisban feloldja az egyest, a
szubjektumot mint akcidenst. Emellett egyértelmően látható, hogy Hegel tisztában van azzal,
miszerint korának elve és hatalma a szubjektivitás. A két álláspont közötti ellentmondást
azonban úgy tőnik, nem szünteti meg.586)
A cselekedet lényege Deleuze számára is annak aktuális feltételeiben van. Így Hegelhez
hasonlóan Deleuze is szembeállítja az etikát a moralitással, amely a cselekedetet egy létezık
megvalósítandó lényegeként értett transzcendens értéknek rendeli alá.587 Ám a deleuze-i etika a
hatóképesség megvalósításának etikája. A Spinoza nyomán kialakított ontológia szerint minden
585

Zizek a szubjektum és szubsztancia közötti ellentmondást emeli ki a modern társadalom hegeli dialektikus
meghatározásával kapcsolatban. Egyrészt a társadalmat organikus egységként, másrész individuumok sokasága
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átment.
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létezı ugyanabban az értelemben létezı: abban az értelemben, hogy egy bizonyos intenzitású
hatóképességet fejez ki. A létezı lényege aktualizált hatóképessége. Ez egyben természeti joga
is: minden létezı természettıl fogva jogosult kifejezni önnön hatóképességét, azaz lényegét:
„minden egyes individuumnak addig terjed a joga, ameddig meghatározott hatóképessége.”588
A jogot tehát nem egy autoritás biztosítja alattvalói számára, nem egy transzcendens hatalom
alapozza meg; a jog maga a képesség, mellyel a létezı a világban aktuálisan hatást gyakorol. A
spinozai két attribútum alapján a hatóképesség megvalósulhat gondolkodóképességként és
cselekvıképességként. Egy test cselekvıképességét extenzív viszonyai, valamint más kiterjedt
testek által ért passzív affektusai határozzák meg. Ennek során a hatóképesség vagy növekszik,
vagy csökken, attól függıen, hogy örömteli, vagy szomorú affektusok érik a testet.
Amennyiben olyan testekkel találkozik, amelyek extenzív viszonyai megfelelnek neki, ez
örömteli affektust okoz, és így hatóképességét növeli, ha viszont olyan testekkel találkozik,
melyek extenzív viszonyai fenyegetést jelentenek rá nézve, illetve nem felelnek meg neki, ez
szomorú affektust eredményez, és hatóképességének csökkenéséhez vezet.
Minden létezı természeti joga szerint saját fenntartására törekszik, méghozzá olyan
mértékben, amekkora hatóképességgel rendelkezik. Vagyis minden létezı hatóképességének
maximális megvalósítására törekszik. Ebbıl következik a deleuze-i etika imperatívusza: „fejezd
ki hatóképességed maximumát!” „A végletéig elmenni annak, amire képes az ember – ez a
tulajdonképpeni etikai feladat.”589 A hatóképesség maximális foka nem konstans érték, inkább
a különbség ismétlése, amely elıreláthatatlan módon növekszik vagy csökken annak
függvényében, hogy milyen extenzív viszonyok és intenzitások képezik megvalósulásának
feltételeit, azaz hogy a létezı más létezık milyen együttesében vesz részt. A hatóképesség
maximális fokát az éppen eljövı esemény határozza meg. Ennek megvalósítása a mindenkori
etikai feladat. Ez tehát az eljövı eseményhez való rugalmas, teremtı odafordulást jelenti,
önmaga hatóképességének az aktuális eseménynek és saját viszonyainak a feltételei szerinti
maximalizálását, szemben egy készen kapott, merev, az aktuális feltételektıl függetlenül
alkalmazott életmóddal, rutinnal, rituáléval, szokással. (A létezı hatóképessége persze csak egy
bizonyos intervallumon belül mozoghat; e fölé vagy alá kerülve a létezıt alkotó viszonyok oly
mértékben változnak meg, hogy a létezı megszőnik létezni. Ugyanakkor az intervallumon
belüli intenzitásfokok száma végtelen.590) Az etika tanítása szembemegy a feltételekkel
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konfliktusba kerülı, ezáltal szomorúságot okozó gyakorlati konstrukció mellett (akár hőségbıl,
akár becsületbıl vagy egyéb okból) történı állhatatos kitartással, és magának a konstruálás
képességének az elsajátítását célozza meg. A deleuze-i etika maximája a folyamatos önteremtés
maximája új konnekciók létesítése által, az öröm mindenkori maximalizálása érdekében.
Spinozánál az öröm származhat más testekhez kötıdı passzív affektusokból és saját lényegébıl
következı aktív affektusokból is. Amíg az individuum passzív affektusokkal bír, addig el van
választva cselekvıképességének maximális fokától. Cselekvıképességét egyrészt örömteli
passzív affektusok által, másrészt saját lényegébıl következı, szükségszerően örömteli aktív
affektusokkal növelheti. Így tehát a természeti jogból következı etikai parancs nem más, mint
„a passzív örömök maximumának az aktív örömök maximumával való összekapcsolása.”591
Azt az állapotot, amiben az egyes individuumok maguk döntenek jogukat, vagyis
hatóképességük kifejezését illetıen, Spinoza természeti állapotnak nevezi. Mivel minden egyes
individuum létfenntartására fenyegetést jelent bármely olyan létezı, amely az ı extenzív
viszonyainak nem felel meg, ezért ennek az állapotnak elkerülhetetlen következménye a
félelemérzet, amely viszont egy szomorú passzív affektus, és a hatóképesség csökkenésével jár.
Ebbıl következik, hogy az individuumoknak önnön viszonyaik fenntartásán kívül és annak
érdekében „a találkozások megszervezésére” is törekedniük kell. Ez azt jelenti, hogy az
individuum olyan individuumokkal való találkozásra törekszik, melyek lényegük szerint
megfelelnek neki. Ebbıl következik az emberi társulás megszervezésére való törekvés. Az
emberi közösség létrehozása nem a természetjogról való lemondást, vagy annak korlátozását
jelenti a szuverén javára, hanem ellenkezıleg, a természeti jog gyakorlását, vagyis a
hatóképesség fokozását egy kollektív testben.592 A kollektív test azért tudja érvényesíteni a
közös jogot az egyes emberek joga felett, mert az egyes hatóképességekbıl összeadódva
nagyobb hatóképességgel bír.593
Az állam mint kollektív test individuumok olyan szervezıdése, melyben azok a
legmegfelelıbb módon gyakorolhatják hatóképességüket. Az állam azonban megmutatkozhat
tagjai hatóképességét csökkentı hatalomként is. Deleuze Spinozát követve tesz különbséget
hatóképesség (puissance, potentia) és hatalom (pouvoir, potestas) között. A hatóképesség az az
intenzív mennyiség, ami kifejezi a létezı lényegét. A hatalom viszont olyan test, amely
alárendelı és kisajátító hatalmára éppen az alárendelt és kisajátított létezık hatóképességének
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I.m., 327. A saját lényegbıl következı aktív affektusokról a harmadik részben az Isten értelmi szeretetérıl
szóló alfejezetben lesz szó. (3.2.2)
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csökkentésével tesz szert.594 Amennyiben az állam a tagjait alárendelı intézményként
mutatkozik meg, már olyan hatalom, mely a szubjektumok szomorú affektusaiból él.595 Mivel
azonban a polgárok természetük szerint cselekvıképességük növelésére törekszenek, ez
könnyen az állam ellen fordíthatja ıket. Szabad individuumról vagy az individuum
szabadságáról értelmetlenség beszélni (a létezı hatóképessége, azaz lényege mindig bizonyos
extenzív viszonyok és intenzitások függvényében kap meghatározást), viszont annál inkább
lehet szó szabaddá válásról: ez a hatóképességét csökkentı hatalomtól való mentessé válást
jelent, amely szükségképpen a hatóképesség növekedésével, vagyis örömteli affektussal jár
együtt.596 Végsı soron tehát az államnak is az az ésszerő érdeke, hogy minél kevesebb szomorú
és minél több örömteli affektust váltson ki polgáraiból.597
Hogyan jön létre a hatalom a hatóképesség csökkenésébıl? A kidolgozott választ erre a
kérdésre Deleuze Nietzschénél találja meg. Deleuze a spinozai hatóképességet Nietzsche erıfogalmának felelteti meg: mindkettı „affektív képességet” jelent. Az erı relációs fogalom,
vagyis minden erı más erıkkel való viszonyában az, ami. Az erı relációi szerint kétféle lehet:
aktív és reaktív. Az aktív erı hatóképességének a végletéig megy el, és e hatóképességét
különbségében affirmálja, ezzel pedig aktuális környezetéhez teremtı módon alkalmazkodik,
reaktív erıit az aktivitás alá rendeli. A reaktív erı ezzel szemben az, ami elválasztja az aktív
erıt attól, amire képes, vagyis egy másik erı hatása alá rendelve (reaktívvá téve) gátolja abban,
hogy megvalósítsa képessége maximumát. A reaktív erı tagadja az aktív erıket, illetve tagadja
magát mint aktív erıt.598 A reaktív erı már nem a külsı ingerekhez alkalmazkodik aktív
módon, hanem a belsı emléknyomokra reagál, és ezáltal megmerevedik. A változó külsı
ingereket támadásként éli meg és – ahelyett, hogy cselekedne – szenvedése okát keresi, akit
bőnösként bélyegezhet meg, akire neheztelhet: „a te hibád”. Ez a ressentiment.599 A
ressentiment-nek azonban szüksége van egy olyan erıre, amely a bőnösséget belsıvé teszi, egy
olyan reaktív erıre, amely ahelyett, hogy másra vetülne, önmaga ellen fordul és önmagában
találja meg szenvedése okát: „az én hibám”. Ez a rossz lelkiismeret.600
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A reaktív erık gyızelme az aktív erık fölött elvonás, megosztás, elszigetelés, exkluzív
diszjunkció, amely egy fikción alapul.601 A fikció egy olyan „mnemotechnika” terméke, amely
elvonja az erıket a változó környezeti ingerekre történı cselekvı reagálástól (a reaktív erıknek
aktívak alá rendelésétıl), és egy változhatatlan mítoszra, egy megkonstruált emlékre utalja
ıket, amelyhez nekik a környezeti hatásoktól függetlenül igazodniuk, vagyis reagálniuk kell. A
fikció által szembeállítunk az élettel valamit, valamit, ami az érzéki életen túl van, egy
érzékfeletti világot, amihez képest leértékeljük az életet. Az élet ezáltal látszattá minısül és a
semmi értékét veszi fel. A fikció a felsıbbrendő értékek fikciója, a fikció valósága pedig a
semmi akarása. Ez a tagadás hatalmának, a nihilizmusnak az elsıdleges formája, a zsidó és a
keresztény tudat mozzanata („negatív nihilizmus”).602 A tagadás azonban egy idı után saját
felsıbbrendő értékei ellen fordul. Ám a felsıbbrendő értékek tagadása a felsıbbrendő értékek
helyébe önmaga reaktív életét, a reaktív Embert helyezheti, „amely megelégszik önmagával, és
amely úgy tesz, mintha saját értékeit önmagában hordozná.” Ez tehát nem annyira kivezet a
nihilizmusból, mint inkább annak második formájához vezet el, az európai tudat mozzanatához.
E formában az élet továbbra is értékét vesztett, látszat-élet marad, egy önmagáért való látszat
(„reaktív nihilizmus”). Az utolsó ember ezután felmondja a reaktív ember értékeit is és azokat
puszta hedonizmussal tölti fel. E kimerült élet egy értékek nélküli világban már valójában csak
saját passzív kihunyását akarja; inkább nem akar semmit, mint hogy a semmit akarja („passzív
nihilizmus”).603 Mindhárom alakzat az élet leértékelésének, a semmi akarásának egy formája.
A nihilizmus különbözı formái egyben a reaktív erık gyızelmének alakjai.604 Abból
táplálkozik, hogy elválasztja az aktív erıt attól, amire képes, elválasztja az aktív, teremtı
élettıl, és az életen túlinak, a semminek az akarásává változtatja.
Mind Hegel, mind Deleuze etikájában a cselekedet lényege nem valamely külsı feltétel
(pl. külsıleg meghatározott morális értéke), vagy egy transzcendens ható-ok, hanem az az
immanens konstitutív alap, mely által a cselekedet magát hozza létre. Ám míg Hegel egy
immanens kötelességetikát dolgoz ki, addig Deleuze etikáját immanens jogetikának lehet
nevezni. Hegelnél a cselekedet konstitutív alapja az a kötelesség, ami az erkölcsi valóságban
való elismertté válás feltétele, míg Deleuze esetében a cselekedet konstitutív alapja az a
601
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természeti jog, amit a létezı saját hatóképességeként megvalósít. Az immanencia etikájának
kétféle meghatározása komplementer meghatározás: a kötelesség immanens elmélete a jog
alapját a kötelességben találja meg, míg a jog immanens elmélete a jogot definiálja a kötelesség
alapjaként. Hegel az egyének jogát abban a szabadságban látja, ami az erkölcsi valóságban
önmaga lényegét, vagyis kötelességét megismerı szubjektivitásként valósulhat meg.605 Deleuze
viszont arra mutat rá, hogy azok a jelenségek, amelyek Spinozánál kötelességnek, törvénynek
vagy parancsnak mutatkoznak, valójában olyan életnormák, „melyek a lélek ’erejére’ és
cselekvıképességére vonatkoznak.”606
A kétféle etika komplementaritása összefüggésben van az immanens megismerés és az
immanens teremtés komplementaritásával. A cselekedet konstitutív alapja az önnön erkölcsi
valóságát megismerı megismerés számára adódik immanens kötelességként, míg a saját
cselekvıképességét érvényesítı teremtés számára immanens jogként. Az elsı esetben ez az
ellentmondás, a második esetben pedig a különbség problémáját vonja maga után: a
megismerés problémája a cselekedet szubsztanciális meghatározottságának és önmagát
szubjektíve meghatározó képességének, elválasztottságának és vonatkoztatásának, múltjának és
jelenének ellentmondása, míg a teremtés problémája a kifejezıdı hatóképességek differenciális
módon ismétlıdı kapcsolódása az eljövı eseményben, és az ekképpen mindig új módon
meghatározott hatóképesség maximalizálására való törekvés. Egyrészt a diszjunkció és a
konjunkció azonosságának ellentmondása, másrészt a konnekció különbségének ismétlése:
ebben áll a cselekedet immanenciájának két komplementer meghatározása.
A cselekedet egy történeti narratívában kapja meg értelmét. Cselekedet és történelem
viszonya azonban különbözı lehet aszerint, hogy a megismerés vagy a teremtés képezi a
viszony alapját. Az önmagát megismerı megismerés a cselekedet önmaga számára való
igazságát a történelmi fejlıdés számunkra való igazságának momentumaként ismeri meg.
Másrészt viszont a cselekedet mint az újdonság többletével bíró, teremtı tett, eseményként lép
túl a történelmen. A két megközelítésmód a történelem kétfajta, ám mindkét esetben immanens
megközelítésmódjához vezet el. A következıkben ezek jellegzetességeit veszem szemügyre
Hegel és Deleuze történelemfilozófiája alapján.
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1.3.5 A történelem immanenciájának komplementaritása
Az elsı fejezetben, az Erinnerung fogalma kapcsán már említést tettem a történelemnek a
Fenomenológiában tárgyalt fogalmáról. A történelem az az út, amelynek eredménye az azt
saját történelmeként felidézı tudat. Ezt az utat a szellem már egyszer bejárta, amikor is
öntudatosan megırizte magát, és nem hagyta, hogy jelene elmúlt jelenként a tudattalan
mélységbe süllyedjen. Az egyéni tudatnak most már csak az a dolga, hogy a mővelıdés által
újra végigmenjen ezen az úton, hogy a magáért-való formájukban megszőnt, ámde a szellem
által az emlékezetben magánvaló formában megırzött tudati alakokat újra magáért-való alakra,
ezúttal az ı magáért-való alakjára hozza, és elmúlt létezésük tartalmát megjelenítse. Az ErInnerung egyszerre jelent emlékezést és belsıvé tételt, magába-szállást és önmaga tartalmainak
tudatosítását, a magánvaló magáért-valóvá válását.607 Hegel a világtörténelem filozófiájáról
szóló elıadásaiban a történelem céljaként a szabadságot nevezi meg; a szabadság azonban nem
más, mint az önmagánál-lét (Bei-sich-selbst-sein), vagyis a tárgyát önmagánál és önmagaként
tudó öntudat, a szellem szabadsága. Azé a szellemé, amely az emlékezetben megırzött tudati
alakokat saját szubsztanciális múltjaként öntudattá, vagyis szubjektummá alakítja. Egyúttal ez
azt is jelenti, hogy az, amit a szubjektum önmagaként megismer, már egy elmúlt, megszüntetve
megırzött, hátrahagyott, szürkével festett alakja csupán, önmagáról való abszolút tudása pedig
nem más, mint az immanens megismerés e recedens mozgása.
Mi az, amit az öntudat a történelemben önnön szubsztanciájaként megismer? Hegel
elıadásaiban a világtörténelem filozófiájának tárgyaként a népek szellemeit nevezi meg. A nép
az egymást és önmagukat erkölcsi közösségként elismerı tudatok közös lényegeként valósul
meg. A nép tehát szellemi természető: az egymást kölcsönösen elismerı öntudatok közös
tárgya. Az immanens megismerés mint önmagáról tudó szellem ebben az alakjában erkölcsi
közösségként, azaz a nép öntudataként valósul meg. Ez az a szellem, amit az egyén a
nevelésben és a mővelıdésben szubsztanciális léteként magáévá tesz, ami által önmagát mint
meghatározott ént ragadja meg.608 Az ember, a nép nem más, mint az, amit tesz. Az embert, a
népet megismerni annyi, mint tetteit megismerni. A tettek a vallásban, az erkölcsökben, a
szokásokban, a mővészetben, az alkotmányban, a törvényekben stb. tárgyiasulnak, ezekben
válnak a tudat számára megismerhetıvé.609 Amikor az egyén saját közösségének kultúrájával,
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Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
szellemével foglalkozik, akkor épp ezzel válik népének szelleme általa öntudatossá.610 Ez az
önmagáról tudó szellem fejezıdik ki implicit módon a mővészetben a közvetlen szemlélet
módján, a vallásban az istenképzet és istentisztelet módján, és explicit módon a filozófiában az
önmagáról tudó fogalomként.611 Az önmagát megvalósítani igyekvı egyén feladata tehát a nép
szellemének megismerése, önmaga tudatának mint a nép tudatának megragadása, és az eszerint
való cselekvés. Hogy e cselekvés nem puszta igazodás a többi cselekvéshez, nem egyszerő
megfelelés a mindenkori normának (mely a „fenntartó egyének” jellemzıje), azt épp az a
különbség biztosítja, amelyet az öntudat jelent a közvetlen tárgytudathoz képest. Az öntudat
ugyanis egy hátralépést hajt végre az addigi tudathoz képest, ezzel pedig a tudás új alakjához
jut el. Ennyiben egy nép szellemének megismerése eleve átmenet egy új szellemi alakhoz,
amely az elızıt megszüntetve ırzi meg.612 Azzal, hogy az egyén megismeri népe szellemének
általános lényegét, már hátra is lépett tıle, és azt mint elmúlt lényeget ragadja meg. Itt azonban
különbséget kell tenni a világtörténeti egyén között, aki egy belsı szükségszerőségtıl vezetve
valósítja meg a szellem magasabb alakját, anélkül, hogy ez benne öntudattá válna, és a filozófia
között, amely ezt az alakot önmagáról tudó fogalomként ragadja meg.613 Például Luther az
Istennel való megbékélést, Krisztus közvetlen jelenlétét elszakította a külsıségektıl, belsıvé
tette, ezzel pedig a szellem új alakját valósította meg: a szellem igazságának megismerése a
szubjektumban megy végbe. Az igazságot önmaga bizonyosságában megismerı szubjektum
azonban itt még nem a gondolkodás, hanem a hit és az érzés formájában jelentkezik;
önmagáért-való fogalmát Descartes és az újkori filozófia dolgozza ki.614
A világtörténelem filozófiájának feladata a szellemi alakzatok közötti átmenetek
megragadása, vagyis a népek szellemének mint az önmagát megismerı szellem egymásból
kibomló alakjainak a megismerése, ahogyan az önmaga tudatára jut az egyes népekben és
történelmi személyiségekben.615 A történelem filozófiájában így ugyanazzal a kettıs
perspektívával találjuk szembe magunkat, melyet A szellem fenomenológiájának bevezetése
fejtett ki. A történelem momentumait egyrészt önmaguk számára való alakjukban, másrészt
számunkra – az immanens megismerés számára – való módon kell kifejteni. Az egyes alakok
tehát az önmagát megismerı megismerés felé tartó fejlıdés alakzataiként kapnak jelentést.
Végsı soron a világtörténelem filozófiája nem más, mint „kifejtése annak, hogyan küzdötte fel
magát a szellem annak tudatához, ami a magánvalósága szerint”, vagyis ami az önmagáról tudó
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Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
szellem.616 Ezért a világtörténelem filozófiája elsısorban azon népszellemekre koncentrál,
amelyek a szellem fogalmának legöntudatosabb, legszabadabb alakját valósítják meg az adott
korban. Másrészt mivel a népek ésszerően tagolt szervezıdése államként valósul meg, így a
világtörténelem filozófiája olyan népekkel foglalkozik, amelyek államot alkotnak.617
A történelem filozófiájának szemszögébıl tehát az egyéni cselekedetek az állam
ideájában találják meg valóságukat. A történelem ezáltal két hatalomnak, az állami
szubsztancia és az egyéni szubjektum hatalmának szembenállásaként bontakozik ki.

Mivel az állam az általános idea, az általános szellemi élet, amely iránt az egyének születésük
révén bizalommal és megszokással viseltetnek, s amelyben van lényegük és valóságuk, tudásuk
és akaratuk, értéket tulajdonítanak maguknak benne, és ezáltal fenntartják magukat: azért két
alapmeghatározás fontos. Elıször is az állam általános szubsztanciája, a magában szilárd
szellem, az abszolút hatalom, a nép önálló szelleme; másodszor az egyéniség mint olyan, a
szubjektív szabadság.618

Amennyiben a szubsztancia válik hatalommá, az egyéneket a szokás és az áthagyományozott
erkölcsök hatalma határozza meg, amennyiben pedig a szubjektum jut hatalomra, az egyének
magáért-való személyekként bontakoznak ki. Eszerint a történelemben megvalósuló szellem
szabadságának tekintetében különbséget kell tenni szubsztanciális szabadság és szubjektív
szabadság között. A szubsztanciális szabadság az egyének valóságát meghatározó parancsok és
törvények önmagában fennálló rendje, melynek az egyének reflektálatlanul engedelmeskednek,
és így saját akaratuk a törvényhozásban és általában az élet vezetésében nem érvényesül. Ezzel
szemben a szubjektív szabadság a reflexióban és a meghatározottság tagadásában valósul meg.
Ám a két szabadság önmagában csak elvont momentuma annak a szabadság-fogalomnak, amit
az önmagát a történelem fejlıdésében megismerı szellem valósít meg, és ami épp e két
momentum szintézisében áll. „A világtörténetben csakis annak a viszonynak létrehozásáról van
szó, amelyben a szabad szubjektum nem merül el a szellem objektív módjában, hanem önálló
jogához jut, ahol azonban éppígy az abszolút szellem, az objektív szilárd megegyezés is elérte
abszolút jogát.”619 Láthattuk, hogy Hegel a cselekedet lényegét a két hatalom, a szubsztanciális
és a szubjektív hatalom ellentmondásaként határozza meg. Ennek a két hatalomnak a küzdelme
alakítja a történelmet is. A történelem immanens folyamata a közvetlen létébıl önmaga elé
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Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
lépı, és így önmaga tudatára jutó szellem mozgását mutatja. Így a szellem mozgásának
momentumai szerint a történelemben három fokozat különíthetı el. Az elsı fok a természetes
szubsztanciában való közvetlen elmerülés (keleti világ), a második a szellem részleges kilépése
szubjektív szabadságának tudatába (görög és római világ), a harmadik pedig a szellem
öntudatának általános megvalósulása (keresztény világ).620
Hegel történelemfilozófiai elıadásaiban a szubsztancia és a szubjektum azonosságának
ellentmondását önmaga fogalmaként megismerı szabad szellem útján négy alakot különböztet
meg. A keleti birodalmak (Kína, India, Perzsia, Egyiptom) a szubsztanciális parancsok és
törvények világa, ahol a szubjektumok „tökéletes függésben vannak”, „a szubsztancia
járulékainak tartják magukat”. A görög világban megjelenik „az egyéniség elve, a szubjektív
szabadság, de beágyazva a szubsztanciális egységbe.” Az egyén „elfogulatlan egységben van
az általános céllal.” A római birodalomban a szubsztancia, az állam „olyan cél, amely az
egyének elıtt áll, s ık mindent megtesznek érte”, s így a szubjektum „saját célját csak az
általános célban éri el.” Ezzel azonban maga is általánossá válik. „Az általános leigázza az
egyéneket, fel kell adniuk magukat benne; de ehelyett megkapják önmaguk általánosságát, azaz
a személyiséget: jogi személyek lesznek mint magánemberek.” Az egyéneket „bekebelezik a
személy elvont fogalmába”. Ez a meghatározott elvont általánosság a negyedik alakban válik
konkréttá és szabaddá, önmagát meghatározóvá. A germán világban (a keresztény vallás és a
reformáció által) teljesedik ki a magát tudó szubjektivitás, vagyis annak tudása, hogy a
szubjektivitás az általánosság, és hogy éppen ebben áll szabadsága. A felvilágosodás korában
így már a szubjektum autonóm hatalomként lép föl a despotikus államhatalommal szemben.621
A világtörténelem filozófiája annak folyamatát mutatja be, hogy hogyan válik a
szubsztancialitás abszolút hatalma a szubjektum abszolút hatalmává, illetve hogyan ismer
magára a szellem a két hatalom azonosságának ellentmondásában.
A két hatalmat mint a társadalmi valóságot meghatározó abszolútumot A szellem
fenomenológiájában „A szellem” fejezet tárgyalja. Az erkölcsi szubsztancia közvetlen módon
isteni törvényként jelenik meg, és mint természetes erkölcsi közösség, a családban valósul meg.
Ezen a tudattalan erkölcsiségen alapul az általános számára végzett munkában fenntartott,
önmagáról tudó erkölcsiség, azaz a nép szelleme.622 A szubsztancia mint a nép, a közösség
eleven szelleme, vagyis mint állam, az emberi törvények által elválasztott tagjaiban, elkülönülı
rendszereiben bontakozik ki, és egyúttal fennállást, magáért-való létet biztosít e tagoknak
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Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
(személyi és dologi jogok alapján történı elválasztások, munkamegosztás). Másrészt mivel az
elkülönültség megszilárdulása a szubsztancia szétesését jelentené, ezért a szubsztancia mint a
közösség erkölcsi szelleme a kormányzás révén a tagokban önállótlanságuk érzetét kelti, és azt
a tudatot erısíti meg, hogy csak e szubsztanciális egészben találják meg életüket. Ennek
eszköze a háború, amely megzavarja az elkülönültséget és a rendek önállósághoz való jogát, az
egyéneket pedig egyforma módon közös feltétlen urukkal, a halállal szembesíti.623 A
szubsztancia diszjunktív szintézise a rendeket egyszerre elválasztottságukban és szintetikus
totalitásukban tartja fenn.
Amikor a szubjektum abszolút szabadságként lép a világ trónjára, elhagyja a
szubsztanciális rendnek azt a diszjunkt területét, ami addig lényegét definiálta. A szubjektum
azáltal szünteti meg az addig lényegét meghatározó társadalmi rendet, annak szerves
tagolódásaival együtt, hogy szabad akaratként határozza meg önnön lényegét.624 A szubjektum
ezzel minden tárgy lényegét is az öntudatban látja, mindent önmaga számára való létként,
vagyis a hasznosság és az élvezet szempontjából fog fel, és „minden magánvaló-létet magáértvaló-létté változtat.”625 Elveszíti meghatározott, állandó, pozitív lényegét, amelyet a
szubsztanciális rend tartalmazott, és helyette az autonóm élvezet és haszonelvőség változó,
negatív (önmagát és tárgyát negáló) tudatát nyeri el. A hasznosság és az élvezet az egyén
magáért-való-léte, aki ezért önzınek találja magát. Ám mivel hasznos munkájában mások
élvezetét hozza létre, ahogy saját élvezetét mások hasznos munkájában találja meg, így
valójában az önmagukért való egyének atomisztikusnak tőnı társadalmában specializált
munkáját mindenki az általánosért végzi, és az általános teszi lehetıvé mindenki élvezetét.626
Az alapvetı ellentét tehát immár az egyéni és az általános tudat között feszül. Ami ugyanis
általános, az épp a magáért-való-lét, a szubjektum konjunktív szintézise.
Hegel a két hatalom, a szubsztanciális és a szubjektív hatalom megbékélését A
jogfilozófia alapvonalaiban a modern államról alkotott koncepciójában fogalmazza meg.
Eszerint az állam szubsztanciális szabadságának és az egyén szubjektív szabadságának elvont
mozzanatait a modern államban megvalósuló konkrét szabadság megszüntetve ırizné meg.

623

I.m., 232-233
I.m., 301
625
I.m., 251
626
I.m., 255-256. Hegel egy korábbi, Németország alkotmányáról írt szövegében mutatja be annak
következményeit, amikor az állam nem tud szubsztanciális hatalomként érvényesülni, mert a különféle (családi,
rendi, városi, céhes stb.) magánjogi intézmények felemésztik. Ezáltal az egyes emberek javai, melyek támaszául
épp az állam szolgálna, szükségképpen ingatagokká válnak. Németország alkotmánya, 202-203
624

189

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
Az állam a konkrét szabadság valósága; a konkrét szabadság pedig abban áll, hogy a személyes
egyediségnek és különös érdekeinek egyfelıl megvan a teljes kifejlıdése és jogának magáértvaló
elismerése (a család és a polgári társadalom rendszerében), másfelıl önmaguk által részint
átmennek az általánosnak érdekébe, részint tudással és akarattal elismerik az általánost, mégpedig
saját szubsztanciális szellemüknek, s tevékenyek érte mint végcéljukért.627

Egyrészt az állam biztosítja a szubjektivitás szabadságának jogait, másfelıl a polgári
társadalomban az egyének a mővelıdés által eljutnak annak tudatára, hogy különös érdekeik
szerint végrehajtott tetteik szükségszerően az általánosért végzett cselekvésként realizálódnak.
„A modern államok elvének megvan az a roppant ereje és mélysége, hogy a szubjektivitás elvét
a személyes különösség önálló szélsıségévé engedi tökéletesedni, egyúttal a szubsztanciális
egységbe vezeti vissza s így magában a szubjektivitás elvében tartja fenn ezt az egységet.”628 A
szubsztanciális hatalom már az ókori államban érvényesült, ám oly módon, hogy eközben a
szubjektív különösség nem jutott szabad jogához, nem volt szabad akarata. Ez utóbbi a
felvilágosodás korában valósult meg, így a modern állam feladata a szabaddá tett különös
érdekek visszavezetése az általánoshoz. Ezen a ponton a Jogfilozófia szövege bizonytalanságot
mutat annak tekintetében, hogy a két hatalom megbékélése a modern államban megvalósult,
vagy pedig meg kell valósulnia - annak tekintetében, hogy a konkrét szabadság Sein vagy
Sollen. A modern állam lényegét a 260. §. függeléke egyértelmően „kellésként” fogalmazza
meg.

Az új állam lényege, hogy az általános legyen kapcsolatos a különösség teljes szabadságával és
az egyének jólétével, hogy tehát a család és a polgári társadalom érdekének az állammá kell
magát összefognia, hogy azonban a cél általánossága nem haladhat tovább a különösség saját
tudása és akarása nélkül; a különösségnek meg kell tartania jogát. Az általánosnak tehát
tevékenynek kell lennie, de a szubjektivitást másfelıl egészen és elevenen ki kell fejteni. Csak
ha mind a két mozzanat a maga erejében fennáll, tekinthetı az állam tagolt és valóban
szervezett államnak. [kiemelés tılem – C. Gy.]629

A konkrét szabadság megvalósulása a két hatalom együttes érvényre jutását jelenti.
Ebbıl következıen a konkrét szabadság megvalósulása kapcsán két kérdést kell
megválaszolnunk. Az elsı az, hogy hogyan valósítható meg az állam szubsztancialitása a
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Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
felvilágosodás korában, melynek elve a szubjektivitás. Ezt a kérdést úgy is fel lehet tenni, hogy
miként iktatható ki a szubjektum közvetlen önkénye, különös érdeke az államhatalom
mechanizmusából, hogy az csak mint képviselt érdek jelenjen meg. Ennek biztosítékai a
„szervesen összefüggı és egymást kölcsönösen feltételezı” hatalmi ágak (fejedelem,
kormányzás, törvényhozás),630 valamint az egyes intézményeken belüli korlátozások és
ellenırzések (a fejedelem akaratának „puszta névvé” redukálása; a kormányzás tagjainak
képesség szerinti kiválasztása; közügyekben jártas, rátermett és politikai érzületükben
elkötelezett képviselık választása)631. Ám a legfıbb biztosítékot az alkotmány nyújtaná, hiszen
ez „évszázadok munkája, az ésszerőnek ideája és tudata, amennyire egy népben kifejlıdött.
Tehát semmiféle alkotmány sem pusztán szubjektumok alkotása.”632 A törvényhozás által
újraírt alkotmány épp ezt a biztosítékot szüntetné meg – ennek pedig, mint tudjuk, a lehetısége
fennáll. Továbbra is kérdés marad tehát, hogy mindezen biztosítékok elegendıek lehetnek-e
arra, hogy a szubjektivitás általánosan érvényesülı hatalmát az állami szférában zárójelbe
tegyék.633
A másik kérdés az, hogy miként ırizhetı meg a szubjektum szabadsága a
szubsztanciális államhatalmon belül, azaz hogyan vezethetı vissza a különös érdek az
általánosba anélkül, hogy ez utóbbi felszámolná az elıbbit. Más szóval mit jelent az, hogy a
modern állam konkrét szabadsága megszüntetve megırzi az egyén szubjektív szabadságát?
Hegel ezzel kapcsolatban az egyén személyének és tulajdonának védelmét, különös jólétének
figyelembevételét, valamint szubsztanciális lényegének kielégítését említi.634 Az elsı kettı, a
személy és a tulajdon védelme azonban az, amit Hegel más helyen negatív, elvont
szabadságként említ, ami tehát csak a különös érdekek érvényesülését biztosítja, és így
630

I.m., 286. §
A monarchának, „ha az alkotmány szilárd, gyakran nincs más teendıje, csak nevét kell aláírnia.” (I.m., 279. §)
„Az állam tökéletes szervezetében csak a formális döntés betetızése fontos, s uralkodónak csak olyan ember kell,
aki ’igen’-t mond és a pontot felteszi az i-re, mert a tetıpontnak olyannak kell lennie, hogy a jellem
különösségének nincs jelentısége.” (I.m., 280. §) „Az objektív momentum, amely [az egyéneket a kormányzati
ügyek intézésére] meghatározza, képességük ismerete és bizonyítéka.” (291. §. A fordítást módosítottam – C. Gy.)
A képviselet céljának „megfelelı tulajdonságok és érzület biztosítéka […] megmutatkozik fıképpen a valóságos
ügyvitel révén hatósági vagy állami hivatalokban szerzett és tettel igazolt érzületben és ügyességben, az állam és a
polgári társadalom intézményeinek és érdekeinek ismeretében, s megmutatkozik még az ezáltal kifejlesztett és
kipróbált hatósági rátermettségben és állami érzékben. (I.m., 310. §. A fordítást módosítottam – C.Gy.)
632
I.m., 274. §. A fordítást módosítottam – C.Gy.
633
Rózsa Erzsébet a Jogfilozófia és az Esztétikai elıadások kapcsán mutat rá: Hegel világosan látja azt, hogy a
modern kor elve a szubjektivitás, vagyis hogy „a modern társadalmak életvilágából eltőnik az erkölcsi tartalom,
illetve legfeljebb csak mint látszat van jelen”. Ebbıl viszont egy „feloldhatatlan feszültség keletkezik a hegeli
gondolatmenetben: a feszültség egyik pólusát a szellemnek a modern világban megváltozott tartalma képezi,
amely az erkölcsi megszőnéséhez vezet; a másik pólust a hegeli filozófia rendszertani felépítése jelenti, amelynek
legfelsıbb szintjén maga a filozófia lakozik, s amely a szubsztanciálist ennek feloldódása ellenére sem
nélkülözheti.” (RÓZSA 2009, 80-81) Avineri mutatja meg, hogy hogyan jelentkezik ez a feszültség Hegelnél a
véleményalkotás szabadsága és az erıs politikai vezetés ambivalenciájában. (AVINERI 1972, 172-175)
634
A jogfilozófia alapvonalai, 261. §
631
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önmagában nem vezet el a modern állam által megvalósított konkrét szabadsághoz. A jólét
összetett fogalom, amely érinti az elıbb említett formális jogokat, a szabad akarat
érvényesítésének lehetıségét, de éppúgy érinti a „szubsztanciális lényeg kielégítését”, mivel
„[a]z egyéni akarat meghatározásainak az állam ad objektív létezést, ezek csak azt állam révén
jutnak igazságukhoz és megvalósulásukhoz. Az állam az egyedüli feltétele a különös cél és a
jólét elérésének.”635 Akkor viszont a különösnek az általánosba való visszavezetését a
„szubsztanciális lényeg kielégítésének” jelentésében kell keresnünk. Ez „azt a tudatot és
önérzetet” jelenti, hogy az egyén „tagja ennek az egésznek”.636 Ezt az önérzetet Hegel késıbb
politikai érzületként (politische Gesinnung) nevezi meg. A politikai érzület azt a bizalmat,
illetve amennyiben önismeretbıl fakad, azt a mővelt belátást fejezi ki, „hogy az én
szubsztanciális és különös érdekem megmarad és benne foglaltatik valami másnak (itt az
államnak) érdekében és céljában mint a hozzám mint egyeshez való viszonyban.”637 A konkrét
szabadság tehát annak tudata, hogy szabadon végzett tevékenységem valamiképp mégis az
állam organikus egészébe tagozódik be. Vajon nem kerül-e túl közel ez a momentum ahhoz,
hogy visszatérjen az elsı momentumba, a különös érdeket önmagába olvasztó államhatalom
momentumába? Hegel arról ír, hogy a különös érdeket „nem kell félretenni vagy éppenséggel
elnyomni, hanem összhangba kell hozni az általánossal”.638 Felvetıdik azonban a kérdés, hogy
azzal, hogy az „összhangba hozás” retorikája a különös érdekeket mégiscsak egy általános idea
által hozza összhangba, vajon nem vonja-e maga után szükségképpen az elnyomás
politikáját.639
A szubsztanciális és a szubjektív hatalom megbékélését Hegel a modern állam
szubsztanciális ideájában véli megtalálni, ám ez magában hordozza egyrészt annak veszélyét,
hogy a szubjektivitás elve az államhatalom mechanizmusában is érvényesül, másrészt annak
veszélyét, hogy az állam általános ideája alá rendelt szubjektum puszta akcidenciává válik. Ha
a kettıt összeolvassuk, akkor annak veszélye jelenik meg számunkra, hogy egy különös érdek
az általános idea álruháját felöltve zárja ki a többi különös érdeket – ez pedig a történelmet
szemlélve úgy tőnik, több, mint veszély. Végül is a szellem eljut annak tudatához, hogy önnön
nyugtalansága a szubsztanciális hatalom és a szubjektív hatalom, a diszjunktív szintézis és a
635

I.m.
I.m.
637
I.m., 268. §
638
I.m., 261. §
639
Mindezzel szemben felhozható az, amirıl Brady Bowman ír, ti. hogy a heidelbergi jogfilozófiai elıadásokban
Hegel az államot a társulások egy formájaként, a partikuláris különbségek kölcsönös tiszteletén alapuló
kommunikációként, azaz öntudatos, „negatív egységként” mutatja be. Ebbıl következıen Hegelnél senki sem
azonos pozitív módon az általánossal, azt a társulások partikuláris érdekei reprezentálják. (BOWMAN 2013, 7273)
636
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konjunktív szintézis azonosságának ellentmondása, anélkül, hogy ez a nyugtalanság feloldást
nyerne.640
Deleuze kapcsán mindenekelıtt az excedencia eseményének és a történelemnek a
kapcsolatára kell rákérdeznünk. Láthattuk, hogy az immanens megismerés hegeli fogalma a
történeti fejlıdésben kapja meg tartalmát. Más azonban a helyzet az immanens teremtés
fogalma esetén. A teremtésnek nincs fejlıdése és nincs történelme, hiszen a teremtés a nemvárt eljövetele, az esemény. Az esemény a történeti idı adottságán kívül kerülés, az eljövı idı
adódása, az alakulás virtualitása.641 Míg az immanens megismerés számára a történelem
szükségszerőségként,

tudniillik

az

immanens

megismerés

fogalmát

megvalósító

szükségszerőségként jelenik meg, addig a teremtés immanens mozgásában a történelem az
eseménynek kitett kontingenciaként adódik. Szemben tehát a recedencia fogalmával, amely egy
lineáris történeti perspektívát adott, a teremtés fogalmának nem rajzolható meg hasonló
történeti íve. Egy eseményrıl adott tetszıleges számú narratíva sem képes maradéktalanul
lefedni egy eseményt (pl. egy csatát) – mindig adhatók újabb, az eseményhez kapcsolódó,
annak értelmét gazdagító narratívák, melyek ugyancsak elégtelennek mutatkoznak az esemény
teljes körő leírására vagy magyarázatára. Az esemény a narratíva többlete. A teremtés mozgása
nem lineáris fejlıdést, hanem inkább töréseket mutat. Az esemény nem történeti, bár a
történelemtıl kapja meghatározottságát és teremtıvé válásának feltételeit.642 Nem arra van
640

Az általános idea és a különös érdek kapcsolatának problémájáról a harmadik rész Az emberi közösség szeretete
címő szakaszában még szó lesz (3.1.6.3).
Milyen politikafilozófiának lehet megfeleltetni Hegel jogfilozófiáját? Liberális, vagy inkább konzervatív
politikafilozófiának? Jackson a következı, Hegel liberalizmusát alátámasztó megnyilatkozásokat sorolja fel:
tárgyaláson alapuló igazságszolgáltatás (219. §), hatalommegosztás (275. §), sajtószabadság (316. §), közösségi
részvétel a törvényhozó győléseken (275. §), adózással kapcsolatos jogok (275. §), a törvény közzététele (258. §),
a katonai szolgálat lelkiismereti megtagadása (270M). (JACKSON 1986, 151) Másrészt Hegel erıs kritikával illeti
az emberi jogok formalitását és a társadalmi szerzıdés elméletének elvontságát. Ami konzervativizmusát illeti, a
konkrét személyt a társadalom erkölcsi szubsztanciája, azaz hagyománya, szokásai, erkölcsei és intézményei által
meghatározott szubjektumnak látja, és ebbıl következıen a szabadság megvalósulásának feltétele az állam (és
csúcsán az örökletes monarcha) iránti politikai érzület kifejlesztése, valamint az alkotmány szubsztancialitása.
Azonban szemben Burke-el, aki a hagyományok és szokások szilárdságát szembeállítja az ész által konstituált
társadalommal, Hegel számára a társadalmi gyakorlat racionális kritikája alapvetı fontosságú, mivel az
önmeghatározáson alapuló autonómia feltétele az ész. (WESTPHAL 1993, 237) Christi arra tesz javaslatot, hogy
Hegel gondolkodását „konzervatív liberalizmusként” határozzuk meg. A Jogfilozófia ugyanis mindkét idea
alapvetéseit tartalmazza. Hegel liberalizmusa abban nyilvánul meg, hogy a társadalmi intézményeket a személy
absztrakt önmeghatározásán, az én meghatározás nélküli negatív szabadságán alapuló jogaiból kell levezetni, míg
a konzervatív Hegel az egyén fejlıdésének alapjaként a család és a polgári társadalom intézményeit nevezi meg.
Míg az elvont jog fejezete az én absztrakt jogainak szintetikus dedukcióját tartalmazza, addig az erkölcsiség
fejezete a szubsztanciális szabadság analitikus dedukcióját (a morál-fejezet, minthogy alapja az elızı fejezetben
levezetett absztrakt jog, még csak a kötelesség absztrakt megfogalmazásáig jut el). A Jogfilozófia pedig e két
dedukció szintézise. (CHRISTI, 725-738) Hegel egyszerre liberális és konzervatív, miközben mind a liberális,
mind a konzervatív gondolkodás bizonyos aspektusait bírálja. Ami késıbb két antagonisztikus erıként mutatkozik
meg a politika színterén, az Hegelnél még egységet, igaz, ellentmondásos egységet alkot.
641
Qu’est-ce que la philosophie?, 92
642
Uo. A történelem azon feltételek halmazát jelenti, melyektıl „el kell fordulnunk, hogy alakulhassunk, vagyis
hogy valami újat teremtsünk.”
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tehát szükség, hogy a történelmet annulálva visszatérjünk az esemény tiszta alakulásához, a
történelemmel

együtt

ugyanis

elveszítenénk

az

esemény

meghatározottságát

és

meghatározhatóságát. Inkább a lineáris fejlıdésként elbeszélt történelemmel szemben, amely
egy narratívában rögzíti az esemény retrospektív értelmét, egy olyan történelemfilozófiára van
szükség, amely az eseményt a maga alakulásában képes követni és felszínre hozni,
különbségében ismételni. Ez pedig oly módon lehetséges, ha a múlt élıvé, elevenné, a jelennel
együttlétezı múlttá válik, és ezzel visszakapja azt a folyamatos alakulást és kontingenciát, amit
a reprezentáció és a lineáris narratíva fedett el.643
A lineáris történelemtıl elforduló, immanens teremtésen alapuló történelemfelfogás
érzékeltetésére Deleuze Guattarival egy geográfiai-diagrammatikus nyelvet hoz létre. A
diagramm a virtualitások aktualizációja során végbemenı mozgások térképe. Ezek a mozgások
egy síkon, vagy transzcendentális mezın mennek végbe. A mozgások során territóriumok, a
káoszból kiemelkedı szilárd rendek alakulnak ki az emlékezet és a szokás szintézisei által,
vagyis a konnekciók korlátozásával, az együttesek megmerevedésével. A territóriumot, a rajta
létrejövı exkluzív diszjunkt formákkal vagy „rétegekkel” együtt, a síkon képzıdı
transzcendens hatalmak rögzítik. Általuk a territórium sajátos hatalmi viszonyokat érvényesít a
mozgás felett, amelyek meghatározzák annak irányát és sebességét. A territóriumot képzı sík a
szervezıdés és fejlıdés síkja.644 A geográfiai térképen a lineáris történelmi fejlıdés – amely a
reprezentáló emlékezet szintézise által képzıdik – maga is a fejlıdés síkján konstituálódó
fogalomként jelenik meg. A diagrammatikus történelem a territóriumok és transzcendens
hatalmak különbözı formáinak topológiáját nyújtja – valamint az e territóriumokat elhagyó
mozgásokét.
A territórium elhagyása, a deterritorializáció egy szökésvonal mentén történik. A
szökésvonal

követése

szakítást

jelent

a

territórium

exkluzív

diszjunkt

formáival,

rétegzıdésével, valamint az azt fenntartó transzcendens hatalommal, ami így illúzióként
leplezıdik le. A deterritorializáció új konnekciók létesítése. A deterritorializáció akkor relatív,
ha a szökésvonal eredményeképpen egy új territórium, egy új szervezıdés- és fejlıdés-sík
képzıdik, új transzcendens hatalommal és általa meghatározott új elrendezıdésekkel, vagyis ha

643

E történelemfilozófia tekintetében – Nietzsche és Bergson mellett – Braudel és Peguy hatása érezhetı. Az
utóbbi szerzırıl lásd Qu’est-ce que la philosophie?, 106-107. Lásd még LUNDY 2012, 13 sk. Jay Lampert
Deleuze és Guattari írásaiban két történelem-fogalmat különít el. Az egyik az Állam történelme, mely
központosító, reaktív, paranoid, aktuális események szukcesszivitása. A másik a forradalmi történelem, mely
nomád, kontingens, vágytermelésen alapuló, virtuális események szimultaneitása. LAMPERT 2006
644
Mille plateaux, 325-326
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reterritorializációt eredményez;645 és akkor abszolút, ha a mozgás egy olyan szökésvonalat
követ, amely nem rögzül territóriumként, és így nem ad lehetıséget transzcendens hatalom
képzıdésére. Ugyanakkor az abszolút deterritorializáció is kétféle lehet. Amennyiben negatív,
ez azt jelenti, hogy semmilyen aktualizáció nem történik a szökésvonalon, és így a folyamat
tagadóvá, semmítıvé, önpusztítóvá válik. Ha pedig pozitív, ez azt jelenti, hogy a
szökésvonalak

konnekciói

ismétlıdı

deterritorializációnak,

folyamatos

alakulásnak,

konzisztens teremtésnek adnak helyt egy immanencia-síkon.646
A transzcendens hatalmak által meghatározott territórium tehát háromféleképpen
hagyható

el,

háromféleképpen

deterritorializálható:

relatív

deterritorializáció

és

reterritorializáció esetén a mozgás során új transzcendens hatalom képzıdik, abszolút negatív
deterritorializáció során a mozgás káosszá válik, abszolút pozitív deterritorializáció során pedig
a mozgás teremtı eseményként aktualizálódik. Ez utóbbi ismétlése az excedencia, míg az elızı
kettı az excedencia veszélyének tekinthetı. Az elsı esetben a territórium elhagyása a
transzcendencia újabb illúzióját hozza létre, és ezzel egy új territóriumot képez; míg a második
esetben a territórium elhagyása, melynek szembe kell néznie a virtualitások szintjén mutatkozó
káosszal, nem képes azt aktualizálni, és káosszá válva megsemmisül. A teremtı esemény
aktualizációjának kockázata tehát a káosz: csak akkor valósulhat meg egy teremtı esemény, ha
szembenéz a káosszal, egyébként megmarad a transzcendensek által uralt territóriumon, vagyis
azon hatalom alá rendelve, melyet emlékezete és szokásai önmaga képességeinek
korlátozásaként aktualizál. Azáltal, hogy egy esemény negálja a korlátozó hatalmat mint
illúziót és a korlátozott aktualitást mint az illúzió érvényesülését, rácsatlakozik a káosz tisztán
virtuális szintjére. A káosz végtelen sebessége azonban önmagában minden aktualitás abszolút
negációja, a megsemmisülés. Fel kell mutatni az aktualitás szervezıdése által elrejtett
virtualitásokat, de azok csak aktualizálva mutathatók fel anélkül, hogy a felmutatás eseménye
káosszá válna. Az excedens mozgás ezért ismétlés, az aktualitást megszervezı differenciális
intenzitások felmutatásának ismétlése, vagyis a különbség ismétlése.647

645

Például a transzcendens Objektum által meghatározott territóriumról való áttérést a transzcendens Szubjektum
által meghatározott territóriumra Kant esetében, vagy onnan a transzcendens Világ által meghatározott
territóriumra Husserlnél.
646
Nehéz elhelyezni a geográfiai térképen a hegeli fogalmat. A Geist alighanem egy olyan fejlıdés-síkot képez,
mely nem tekinthetı transzcendencia-síknak, minthogy alapelvét magában foglalja. Vagyis egy olyan
immanencia-síkról van szó, amely mégis megmarad a szervezıdés és fejlıdés síkján, azt végtelen módon
deterritorializálva és reterritorializálva, folyamatosan megképezve és elhagyva saját momentumait. A hegeli
immanencia eszerint egy végtelen relatív deterritorializáció.
647
A káosz alaptalansága egyúttal a differenciálódást is megszünteti, és egy differenciálatlan mélységként,
indifferens fekete lyukként szívja magába az aktualizáció minden lehetıségét. Ez az abszolút negatív
deterritorializáció testesül meg a filozófiában Schelling esetén az alaptalanság indifferenciájaként (ahol „minden
tehén fekete”), Schopenhauernél az akarat tagadásaként, és A tragédia születésében Dionüszoszként. (Différence et
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Az

immanens

excedencia

különféle

aspektusai,

melyek

a

különbözı

meghatározásokban megjelennek, olyan események, amelyek sikeresen hajtottak végre pozitív
abszolút

deterritorializációt.

A

filozófia

területén

ilyen

sikeres

pozitív

abszolút

deterritorializáció a kifejezés immanens logikája Spinozánál, az esemény immanens logikája
Leibniznél és Whiteheadnél, az értelem immanens logikája a sztoikusoknál, az immanens
természet Lucretiusnál, az immanens életlendület Bergsonnál, és az immanens akarat
Nietzschénél. Deleuze filozófiája ezeknek az eseményeknek képez síkot a teremtés immanens
fogalma révén.648 Lássuk mármost, hogy hogyan képes a geográfiai modell számot adni a
társadalmi folyamatokról, a transzcendens hatalmak képzıdésérıl és az általuk érvényesített
territóriumokról, valamint a deterritorializáló mozgásokról.649
A L’Anti-Œdipe társadalom- és történelemfilozófiai koncepciójának fı forrásai Marx
történelemfilozófiája és Nietzsche A morál genealógiájához címő mővének második könyve.
Deleuze és Guattari meghatározása szerint a társadalom produktív vágyak egymáshoz
kapcsolódásán alapuló szervezıdés, a vágyak immanencia-, vagy konzisztencia-síkja.
Amennyiben maga ez a sík produktumént, testként jelenik meg, ezt Deleuze és Guattari –
Artaud nyomán – szervek nélküli testnek nevezi. A szervek nélküli test egy olyan tiszta érzéki
felület, amely pusztán különbözı intenzitásfokokat érzékel, és amelyen a konnektív, konjunktív
és diszjunktív szintézisek által egy szervezet funkcionális szerveinek együttese aktualizálódhat.
A szerv – akár biológiai, akár állami vagy egyéb szerv – ekkor egy hierarchikus szervezetet
szolgáló, általa kisajátított funkcióként értelmezhetı: a szervek a szervezetnek a szervei. A
szervek nélküli test, amely a szintetikus folyamatok alapját képezi, ebben az aktualizációs

répétition, 354) Ugyanakkor Schopenhauerrel való szakítása után Nietzsche már képes volt ara, hogy a káoszhoz
kapcsolódva abszolút pozitív deterritorializációt hajtson végre. Innentıl kezdve a dionüszoszi mélység nem az
individuációt tagadó absztrakt univerzálé, hanem az individuáció differenciális virtualitása. (I.m., 332)
648
Ahogy Az excedens tudat, avagy a probléma címő alfejezetben láthattuk, a gondolat szintjén pozitív abszolút
deterritorializáció, azaz esemény nemcsak a filozófia területén megy végbe. Deleuze nyomán további példaként
lehet felhozni az irodalom területérıl Proustot vagy Kafkát, a képzımővészet területérıl Cézanne-t vagy Bacont, a
zene területérıl Schumannt vagy Boulezt, a filmmővészet területérıl Resnais-t vagy Godard-t, a szemiotika
területérıl Hjemslevet, vagy a matematika területérıl Riemannt. A nevek itt nem személyeket, hanem
eseményeket jelölnek: a pozitív abszolút deterritorializáció eseményét. (Az esemény nyelvi kifejezése, a fınévi
igenév és a határozatlan névelı mellett, éppen a tulajdonnév. Mille plateaux, 322-323) Így például a Kafka. Egy
kisebbségi irodalomért címő mővükben Deleuze és Guattari Kafkát mint az abszolút deterritorializáció
mozgásának eseményét elemzi. A per azáltal, hogy az igazságszolgáltatást nem a törvény transzcendenciájaként,
hanem a vágy immanens folyamataként mutatja be, az ellen-aktualizáció során eljut a bíróság mőködését
megszervezı virtuális mozgásokig, leleplezi a transzcendencia illúzióját, és így egy szökésvonal mentén elhagyja
a transzcendens törvény által elrendezett territóriumot. A szökésvonal létrehozása és követése nem más, mint az
adott territórium transzcendens rendjének lebontása, immanenssé tétele. K. a transzcendens törvénnyel
szembeszegezi az immanens törvényt, „ami olyan igazságszolgáltatásként, antitörvényként vagy ’eljárásként’
mőködik, amely rendezıdéseire bontja” a transzcendens törvényt. (Kafka. Egy kisebbségi irodalomért, 102, 118120)
649
A filozófia területén képzıdı transzcendentális illúziókról lásd az Excedencia és transzcendencia címő
alfejezetet. (1.2.3)
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folyamatban egy „rákos” testté válhat, amely a szinguláris affektusokat elosztó és azokat
exkluzív módon önnön alárendelt szervévé tevı, s ezáltal a vágyak produktivitásának
többletértékét kisajátító improduktív testként jelenik meg. Az improduktív test a produktív
folyamatok elosztásának eredeteként fetisizálódik, olyan szervezetként, amely minden szerv
értelme és mőködésének célja, és amelynek így minden szerv adósa.650 Deleuze és Guattari a
különbözı társadalmakat meghatározó improduktív testek három formáját nevezi meg: a
Földet, a Despotát és a Tıkét. Marxi terminusokkal kifejezve az elsı a primitív termelési
módnak, a második az ázsiai termelési módnak, míg a harmadik a kapitalista termelési módnak
feleltethetı meg.
A Föld az a territórium, ami a testeket leszármazásuk szerint rendezi el. Ennek feltétele
a „biológiai emlékezetet” elfojtó új kollektív emlékezet, a mitikus emlékezet érvényesülése,
valamint a testek territoriális helyét és funkcióját rögzítı jelek, „kódok” bevezetése. Az
emlékezet már nem a dolgokon és hatásukon, hanem a jeleken és a törvényen alapszik. A
szenvedés, mely a produktív vágy rögzítésébıl, elfojtásából származik, immár úgy jelenik meg,
mint a törvény áthágásából (a vágy produktivitásából) eredı szenvedés. E jelek szerint kerül
elhelyezésre az ember születésénél fogva a leszármazások, illetve az adósságok rendjében –
hisz a leszármazott ısének adósa. Az emlékezet territoriális rögzítésének „mnemotechnikája” a
közösség jeleinek beírása a testekbe, amely áldozat, eskü, rítus, kultusz, vagy büntetés során,
többnyire kínzás által történik. E kín emléke, a sebhely az, ami az esemény ismétlésével
fenyeget, és így hozzáköti a testet kínzójához és rajta keresztül közösségének kollektív
emlékezetéhez.651 A Föld a testeket elosztó diszjunktív szintézis transzcendens használatának
eredménye. Míg a diszjunktív szintézis immanens használata a teremtés mozgásában egy
inkluzív és affirmatív használatot jelent (elkülönülı és mégis együttlétezı differenciális elemek
a „biológiai emlékezetben”), addig a transzcendens használat exkluzív és negatív (egymást
kizáró jelek a mitikus emlékezetben). A jelek másságot kizáró identitásokat neveznek meg. Így
a vérfertızés tilalmának tulajdonképpeni funkciója a család rögzített struktúrájának létrehozása,
vagyis az, hogy szilárdan elkülönüljön az anya-fiú viszony a feleség-férj viszonytól (exkluzív
diszjunkció), más szóval az anya-fiú viszony ne lehessen egyszersmind feleség-férj viszony
(inkluzív diszjunkció). Iocasta öngyilkossága és Oedipus önkéntes számőzetése egy
650

L'Anti-Œdipe, 7-19
A mnemotechnika fogalmát Nietzsche dolgozza ki A morál genealógiájához címő írásában: „’Tőzzel-vassal
rögzítenek valamit, hogy az emlékezetben megmaradjon: az ember csak arra emlékezik, ami tartós fájdalmat okoz
neki’ – ez az emberi pszichológia legrégebbi (és sajnos leghosszabb élető) fı tétele. […] Amikor az ember
szükségesnek érezte, hogy emlékezetet alkosson önmagának, akkor ez vér, mártírok és áldozatok nélkül sohasem
ment; a legszörnyőbb áldozatoknak (például az elsıszülött föláldozásának), a legvisszataszítóbb csonkításoknak
(például a kasztrációknak), minden vallási kultusz legkegyetlenebb rituális formáinak abban az ösztönben volt a
gyökere, amely a fájdalomban találta meg az emlékezés leghatalmasabb segédeszközét.” NIETZSCHE 1998, 27
651

197

Az immanencia hegeli és deleuze-i fogalma, és a két fogalom komplementaritása
fenntarthatatlan helyzetnek a megszüntetése, annak, hogy a társadalom alapjaként tekintett
család szilárd viszonyrendszere összeomlott. A család (az anya, a fiú, a férj, a feleség stb.) csak
a leszármazási és adósság-viszonyokat megszilárdító tilalmak és törvények révén létezhet. A
konnekciók (a házasságok és szövetségek) e tilalmaknak és törvényeknek, vagyis a Föld
diszjunktív szintézisének rendelıdnek alá (a házasság mint az apa és a vılegény közötti
adásvétel).

Ezt

nevezi

Deleuze

és

Guattari

a

konnektív

szintézis

transzcendens

használatának.652
A Despota az, aki elhagyja a Föld territóriumát és egy relatív deterritorializációt hajt
végre, hogy létrehozza saját territóriumát. A Despota oly módon hagyja el a Föld leszármazási
viszonyait, hogy önmagát az istenséggel közvetlen leszármazási viszonyba helyezi, és ennek
alapján új szövetséget vet ki. E szövetséget elsıként egy elit csoporttal, katonák, papok,
írástudók, vagy hivatalnokok csoportjával köti meg, akik azután terjesztik igéjét és hatalmát. A
relatív deterritorializáció és a hozzá kapcsolódó reterritorializáció lehet militáns vagy spirituális
(ez utóbbira példa Mózes és Áron, vagy Jézus és Pál). Az istenséget, a kanti meghatározást
követve, Deleuze és Guattari a diszjunktív szintézis elveként definiálja: az istenség az a
princípium, ami minden létezı elosztásának eredeteként mutatkozik. Az új territórium az
istenség által legitimált Államhatalom alatt szervezıdik meg. A Föld minden diszjunkciója
ezáltal az Államtól és végsı soron az istenségtıl eredıként tőnik fel. A Despota voltaképpen
meghagyja a leszármazási és szövetségi viszonyokat, éppen csak egy új mitikus emlékezet
bevezetése által kiegészíti azokat eredetükkel, amely így minden leszármazás ıseként és
minden szövetség megkötıjeként sajátítja ki azokat. Az Állam a Föld tulajdonosa, az adó
behajtója, és az, akit a munkából eredı többletérték illet. Minthogy az istenség minden
leszármazás transzcendens ıse, így a leszármazottaknak ıfelé irányuló adóssága végtelen
adósságként mutatkozik meg. A végtelen adósság kivetésének eszköze a pénz, végtelenített
behajtásának jogcíme pedig az adó. Az Állam a produktív erıket gigantikus birodalmi
vállalkozásokban (uralkodói sírhelyek vagy szentélyek építésében) integrálja és köti magához,
hisz e vállalkozások meghaladják az elkülönült helyi közösségek kapacitását. Az Állam
legnagyobb vállalkozása azonban maga a territórium, melyet egy funkcionális piramisként épít
ki, csúcsán a Despotával. Ennek feltétele az írás bevezetése: ez teszi lehetıvé az egész
birodalomra kiterjedı törvénykezés, bürokrácia, könyvelés, adószedés és igazságszolgáltatás
mőködését. Az Állam kizáró diszjunkcióinak szabályait a transzcendens eredettel bíró törvény
rögzíti. A rögzítı kód beírása a testbe, mely a Föld territóriumán közvetlen módon történt, most

652

L'Anti-Œdipe, 80-89, 163-195, 217-227
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az írás közvetítésével valósul meg. Az írás (a törvény betője) a transzcendens istenség néma,
hal(l)hatatlan logoszát reprezentálja, annak közvetlen leszármazottja. A transzcendens
diszjunktív szintézis ezúttal a Despota hatalmaként jelentkezik.653
Az Állam diszjunktív szintézise legtisztább formában az „ázsiai termelési módban”, az
ókori keleti birodalmakban valósul meg (Kína, India, Mezopotámia, Egyiptom). Szemben e
társadalmakkal, ahol a gazdaság alapja a folyammenti földeken végzett öntözéses gazdálkodás,
a mediterrán tengerpartok kereskedı városállamaiban az örökölt isteni rendben szubjektivációs
folyamatok is érvényesülnek: a földmővelés kollektív viszonyai mellett megjelennek a tengeri
kereskedelem személyes viszonyai. Az önálló városállamok (például Athén), a „fejlett” ókori
birodalmak (kiváltképp a Római Birodalom), illetve a feudális rendszerek mind olyan kevert
rendeket mutatnak, ahol domináns elemként egyszerre jelentkezik a közszféra és a
magánszféra, a köztulajdon és a magántulajdon, a termékeny föld diszjunktív szintézisei és a
kereskedelem konjunktív szintézisei. Kialakulnak az adósság személyes függési viszonyai és az
adósságtörlesztés interszubjeketív rendjei, az állami funkcióktól elszakadt uralkodó osztály
diszjunktív szintézisei (a római commendatio, a hőbéri hominium és fidelitas). Ugyanakkor a
magántulajdon még nem alanyi jog szerinti, hanem az isteni, illetve állami törvény köti azt
tárgyához. A magántulajdon nem a szubjektum függetlenségét, hanem a személyi függıséget
fejezi ki. A magánszféra még közszféráért-való módon jelenik meg.654 Mindenesetre a „kevert
rendek”, az Állam rögzített territóriumával szemben, bizonyos produktív deterritorializáló erık
érvényesülését mutatják, mint amilyen a magántulajdon, a kereskedelem, vagy a pénz
visszaforgatása. Az Állam igyekezett ezeket épületébe integrálni, és gazdaságon kívüli
kódokkal rögzíteni, ám hosszú távon ez sem gátolta meg a folyamatok függetlenedését,
valamint idıvel e folyamatokra alapulva egy új transzcendens hatalom, a Tıke kibontakozását.
A Tıke az Államot deterritorializáló hatalom, amely magát az Államot is fokozatosan
kiszolgálójává teszi: a modern állam funkciója a globális tıkemozgások szabályozására
korlátozódik. A Tıke a pénz deterritorializációja: a pénz akkor jelenik meg Tıkeként, ha
fizetési eszközbıl értéket korlátlanul létrehozó értékké válik, ha önmagát reprodukáló
hatalomként tőnik fel. Ennek a folyamatnak a feltétele azonban egy másik deterritorializált
értékforrás: a földekhez nem kötött, szabad munkaerı. Ezt a munkaerıt sajátítja ki és szervezi
meg a Tıke önnön felhalmozó folyamatának megvalósításához, éspedig oly módon, hogy
elfedi annak értékteremtı jellegét, azaz a Tıke a munkát saját absztrakt mennyiségi értékeként
tükrözi vissza. Ebben áll a Tıke reterritorializációja: absztrakt mennyiségek olyan
653
654

I.m., 19, 227-257
Mille plateaux, 563-566
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axiomatikáját vezeti be, amely minden érték értékelésének közös alapját képezi. A Tıke
territóriumán a termelés, az elosztás és a fogyasztás mind absztrakt mennyiségekké válnak és
gazdasági erejük szerint ítéltetnek meg a tıkefelhalmozás végtelen folyamatában. A folyamatot
végtelenítı elv a végtelen adósság belsıvé tétele: a végtelen adósság már nem egy
transzcendens istenség felé áll fenn, hanem a szubjektumnak arra irányuló vágyában, hogy a
munkában és a Tıkében rejlı értéktöbbletet realizálja, nem a fogyasztásért, hanem magáért az
értéktöbbletért. A Tıke csak akkor képes fialni magát, ha konjugálva van a termelıerıvel.
Ahogy Marx írja, a politikai gazdaságtan azáltal jöhetett létre, hogy felfedezte a gazdaság
absztrakt szubjektív lényegét a munkában. A gazdaság természetét már nem gazdaságon kívüli
erık alapján értelmezik, az improduktív test már nem gazdaságon kívüli – politikai – hatalom,
hanem magát a produktivitást közvetlenül megszálló hatalom. Alapja nem egy emlékezeten
alapuló diszjunktív szintézis, hanem egy várakozáson alapuló konjunktív szintézis, a
deterritorializált munkaerı és a deterritorializált Tıke konjunkciója a szubjektumban, a
tıkefelhalmozás érdekének alárendelt munkaerı, az értéktöbbletért létrehozott értéktöbblet
mint a Tıke önmagáért-valósága. A Tıke territóriumán a pénz eredeti formája mellett
megjelenik egy másik forma. A pénz mint fizetési eszköz az áruhoz kapcsolódik, a fogyasztási
javak és használati értékek függvénye, a jövedelem és a vásárlóerı értéke. Ezzel szemben a
Tıke felhalmozását finanszírozó hitelpénz a bankok és más pénzügyi intézmények által ex
nihilo teremtett, önmaguk felé fennálló tartozás, amely nem válik sem jövedelemmé, sem
vásárlóerıvé, nem realizálható azonnali hatállyal. Puszta rendelkezésre álló érték,
demonetarizált vagy dematerializált pénz, vagyis nem képezi a gazdaság részét, mégis az adott
gazdaság erejének, és így a pénz elıbbi formájának is mértékéül szolgál. Egy végtelen adósság,
melynek konvertibilitását az állam és a nemzetközi pénzügyi szervezetek biztosítják. A Tıke az
anyagi folyamatoktól elszakadt, mégis azokat globálisan meghatározó hatalommá alakul.655
Míg a Föld és a Despota transzcendens hatalmai a diszjunktív szintézis transzcendens
használatán alapulnak, addig a Tıke hatalmát a konjunktív szintézis transzcendens használata
teszi lehetıvé. Mindegyik hatalom a produktív erık konnektív szintéziseit sajátítja ki és fedi el
a maga módján. Felmerül azonban a kérdés: vajon nincs-e a konnektív szintézisnek is egy
olyan transzcendens használata, amely nem rendelıdik a diszjunktív szintézis alá, épp
ellenkezıleg, amelyen mindkét másik szintézis szuperveniál, és amely így a transzcendentális
655

L'Anti-Œdipe, 263-313; MARX 1967, 148-149. A pénzügyi szabályozások a kereskedelmi bankok számára
kötelezı tartalékrátát, azaz kötelezıen elıírt pénztartalékolást írnak elı. Az Egyesült Államokban ez a nettó
tranzakciós számlák forgalmától függıen 0%, 3%, vagy 10%, az eurozónában 1%, míg Magyarországon 2%
(Nagy-Britanniában, Új-Zélandon, Ausztráliában és Svédországban nincs kötelezı tartalékráta). Mindez azt
jelenti, hogy a kereskedelmi bankok hitelnyújtáskor 10% esetén tízszeres, 2% esetén ötvenszeres, 1% esetén pedig
százszoros mennyiségő pénzt hoznak forgalomba ahhoz képest, amennyivel fizikailag rendelkeznek.
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illúzió egy újabb formájához vezetne? Talán épp ahhoz a formához, ami a Tıkének a munkától
elszakadó, dematerializált globális hatalmát, vagyis korunk transzcendentális illúzióját jelenti.
Ennek felderítéséhez a transzcendentális illúzió különbözı formáinak filozófiai fogalomként
való felbukkanásához kell fordulnunk, ahogy arról Deleuze és Guattari számot ad.
Ha összevetjük a L’Anti-Oedipe elemzését a társadalom transzcendentális illúzióiról és
a Qu’est-ce que la philosophie? vizsgálódásait a filozófia transzcendentális illúzióiról, azt
találjuk, hogy a transzcendens Objektum ideája megfeleltethetı a Despota testének (az istenség
diszjunktív rendje), míg a transzcendens Szubjektum ideája a Tıke testének (az általános
emberi észnek alávetett egyedi emberi természet mint a Tıkének alávetett munkaerı). Vagyis a
transzcendens Objektum a diszjunktív szintézis transzcendens használatából ered, míg a
transzcendens Szubjektum a konjunktív szintézis transzcendens használatából. Ám mi a helyzet
a transzcendens interszubjektív Világgal? Vajon ennek fogalma nem közelít-e ahhoz a
hatalomhoz, amelyet a Tıke a kommunikáció társadalmában testesít meg? Ha ez így van, akkor
a társadalom transzcendentális illúzióinak leírását ki kell egészíteni a transzcendens Világ
meghatározásával. Mind ennek, mind az elıbb említett összefüggéseknek a kidolgozása a
második rész feladata lesz. Itt annyit jegyezzünk meg, hogy a történelem domináns
territóriumai valamely szintézis transzcendens használatához kötıdnek.
Ha mármost mindezt összevetjük Hegel történelemfilozófiájával, akkor ugyanezzel a
szintetikus totalizációval találkozunk ott is: a családon alapuló államot mint erkölcsi
szubsztanciát Hegel is diszjunktív szintézisként írja le, míg a szubjektum lényegét
szubsztanciális módon meghatározó területet elhagyó szubjektum nála is a hasznosság szerint
vonatkoztató szintézisként jelenik meg. A társadalmi valóságot meghatározó transzcendens
hatalmak az egyes szintézisek abszolúttá válásaként fejthetık ki.
Mind Hegel, mind Deleuze esetében a történelem explicit módon perspektivikus és
retrospektív, azaz a történelem elmúlt alakzatai vagy territóriumai a jelen megvalósult
folyamatai felıl kapnak értelmet. Hegelnél ez az önmagát megismerı megismerés, avagy a
szubjektum és a szubsztancia, a diszjunktív és konjunktív szintézis azonossága, amely számára
az elmúlt történeti alakzatok ennek az azonosságnak a meg nem valósult módozatait képezik,
amennyiben vagy a szubsztancia diszjunktív szintézise, vagy a szubjektum konjunktív
szintézise vált meghatározó hatalommá. Deleuze esetében a kapitalizmusra jellemzı dekódolt
és deterritorializált vágy- és gazdasági folyamatok konnektív szintézisei alkotják azt az alapot,
amelynek a múlt territóriumai a vágyakat és a gazdasági erıket kódoló és territorializáló
diszjunkciói voltak. Mindkét esetben tehát bizonyos transzcendens hatalmak dominánssá válása
egyszersmind bizonyos szintézisek transzcendens használatával jár együtt. Így különösképpen
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a transzcendens Objektum avagy a szubsztancia, és annak re-prezentánsa, jellemezhetı az
Állam, a diszjunktív szintézis transzcendenssé válásával; másrészt a transzcendens
Szubjektumnak, a szubjektivitás elvének dominanciája a felvilágosodás, illetve a kapitalizmus
korában a konjunktív szintézis transzcendens használatával hozható összefüggésbe. Az egyes
történeti korokat jellemzı domináns szintézisek és a nekik megfelelı hatalmi struktúrák
tekintetében tehát a kétféle történelemfilozófia párhuzamba állítható. Ami Hegel és Deleuze
történelemfilozófiájában az alapvetı különbséget jelenti, az a retrospekció módja, az önmagát
saját múltjába elmerülve megismerı emlékezet, illetve a teremtı esemény különbségének
ismétlése. Ám ha mindkettıt a történelem immanens koncepciójának tekintjük, akkor ez azt
jelentené, hogy két történelemrıl kell beszélnünk? Esetleg az egyiket a másik által felváltó
történetrıl? Vagy inkább a történelem két fogalmáról? A továbbiak szempontjából
megkerülhetetlennek látszik a két történelemfilozófia egymáshoz való viszonyának tisztázása.
A hegeli történelem az önmagát megismerı megismerés története. Hegel ezt a történetet
írja meg és zárja le, annak történetét, hogy hogyan jutott el a tudat önmaga immanens
megismeréséhez.656 A szellem elérkezett önnön fogalmához, és e fogalmat immár
tulajdonaként tudja, függetlenül az eljövı korok történéseitıl. Az önmagát megismerı
megismerés története Hegellel egyszer s mindenkorra véget ért. Ez azt jelenti: a megismerés
ehhez a folyamathoz már semmi lényegi momentumot nem tehet hozzá. A megismerés
kalandja lezárult, tulajdonunkká lett. A szellem megismerte magát, ám ezzel már hátra is lép e
megismeréstıl, maga az önmagát megismerı szellem lett szürkével festve, ami azt jelenti, hogy
önmagáról való ismerete egy elmúlt korszak ismeretévé vált. Ezúttal azonban nem a
megismerés egy új alakjához jutunk – hisz már eljutottunk annak abszolútumához. Ezután már
csak egyvalami következhet: az ismétlés. A szellem már csak ismételheti önmagát. Az ismétlés
által viszont már nem jut újabb ismerethez önmagáról, csak újabb eseményhez. Ám épp ebben
az ismétlésben, az esemény ismétlésében a szellem egy új mozgást, pontosabban egy többékevésbé explicit, de inkább implicit módon már mindig is létezı mozgást vesz fel: az eljövıre
nyitott, teremtı mozgást. Ami az eseményben ismétlıdik, az tehát nem ugyanannak az
ismétlése, hanem épp a különbség ismétlése. Ami véget ért, az a történelem mint a megismerés
története, az elmúltat mint önnön szükségszerő múltját megismerı megismerés retrospektív
története. Ám ezzel nem ért véget, mert nem érhet véget a történelem mint az esemény
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kontingenciájának, a különbség örök visszatérésének története, az eljövı által folyamatosan
megújuló történelem, amely egyszersmind túl is mutat a történelmen. Az immanens
gondolkodás a megismerés abszolút ideájától való eltávolodásában nem egy újabb tárgyra és
önnön tudatának újabb alakzatára lel, hanem affekciók, erık, vágyak tárgyak és tudat nélküli
kapcsolódásaira, melyek csak aktualizációjukban, az emlékezetben és a megszokásban
szilárdulnak tárgyakká és azok tudatává. Amit a gondolkodás talál, túl a diszjunktív és a
konjunktív szintézisen, az egy új, az elızı kettıt megalapozó/alaptalanító szintézis: a
konnektív szintézis.
A történelemnek mint a különbség ismétlésének a felfogása kizárja a történelemnek
mint az önmegismerés folyamatának a felfogását; a két meghatározás komplementer. A teremtı
esemény történetének fogalmával a megismerésen alapuló történelem fogalma in toto
megkérdıjelezıdik. A megismeréssel szembeni gyanú megfogalmazódásának épp a
megismerés fogalmának teljes történeti kifejlıdése, annak befejezettsége ad tápot: pontosan e
befejezettség mutat rá arra, hogy a megismerés érzéketlen az esemény különbségére. Ez a
gyanú nem teszi újra nyitottá az immanens megismerés történetét, hanem annak alapját, a
megismerés fogalmát kérdıjelezi meg. Maga az önmagát megismerı megismerés
kérdıjelezıdik tehát meg, és vele együtt annak története. Ez a történet viszont gyanú alá vontan
is befejezett, lezárt marad, a szellem önnön tulajdonává tett története. A történelem két
immanens fogalma nemcsak kizárja, de ki is egészíti egymást; a történelem immanenciájának
két komplementer fogalmát alkotják. Ami e két fogalomban az alapvetı különbséget jelenti, az
az immanenciának mint immanens megismerésnek, illetve immanens teremtésnek a tudata.
Az immanencia tudata egyszersmind önmagának mint a tudat immanenciájának a
tudata. Hogyan gondolható el a tudat immanenciája? Mire vonatkozik az immanencia tudata?
A következıkben, mintegy az elsı rész összefoglalásaképpen, az önmagát megismerı
megismerés és az önmagát teremtı teremtés tudatának mint immanenciának a komplementer
meghatározásait igyekszem megadni az eddig leírtak alapján.

1.3.6 Az immanencia tudatának komplementaritása
Mind Deleuze, mind Hegel Platón örököseinek tekinthetık abban, hogy a filozófiát a
vélemények elleni küzdelemként, illetve a véleménynek gondolattá, a képzetnek fogalommá
emeléseként határozzák meg. A vélemény a gondolat alaptalan alapja, de a vélemény nem
gondolat. A közvélemény nem tesz különbséget e két szint között, számára egy szint létezik: a
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vélemények szintje – valamint egy viszony: a véleménynek a személy általi birtoklása.
Ahogyan az áru megvett tulajdon, hasonlóképpen a vélemény is átvett tulajdon, és ahogy az áru
termelésének módja a birtoklás és a használat szempontjából érdektelen, hasonlóképpen a
vélemény eredetét és kialakulását tekintve meghatározatlan marad. Az egy személy által átvett
vélemények közötti konzisztencia az egy személy által megvett áruk közötti konzisztenciához
hasonlítható – mindkettıt az önkénynek a közvéleményben és a közízlésben gyökerezı, illetve
benne gyökértelenül elmélyedı mozgása alakítja. Hegel szavaival a készen talált képzeteket az
én nem megismeri (erkennen), hanem ismeri (kennen), azokat csak a felszínen érinti és
közvetlen közömbösségükben hagyja meg, és nem irányul rájuk a szellem „tevékenysége s
ezzel érdeklıdése.”657 Minthogy nélkülözi az egyediséget és a konkrétságot, ráadásul könnyen
elsajátítható, a vélemény aktuális diskurzusként tesz szert uralomra. Ahogy Deleuze és Guattari
írja, ki kell fejezd a saját véleményed, de az akkor lesz igaz, ha ugyanazt mondod, mint a
többség.658
A gondolat, a fogalom a maga alapját a képzetekben és véleményekben találja meg, ám
azok dinamikájától elszakadva, azokat összetevıikre felbontva és kapcsolataikat elemezve
létrehozza saját rendszerét vagy síkját, amelynek elemei egymással konzisztencia-viszonyokat
hoznak létre. A gondolat ezzel továbbra is létrehozhatja a maga transzcendentális illúzióját,
amennyiben a fogalom, a vélemények és szemléletek mezejérıl leválva, feltétlen transzcendens
ideává, absztrakcióvá alakul, de immanens, konkrét feltétlen ideává is válhat, amennyiben
megszünteti a léten túli lényeg, avagy a transzcendencia illúzióját. Ezáltal a gondolat a gondolt
fogalmak immanenciájának tudataként érti meg önmagát: a tudat maga alkotja azt az immanens
rendszert vagy síkot, amely a fogalmakat, azok összetevıit és viszonyait magába foglalja.
Ámde hogyan kerülhetı el, hogy a tudat ezáltal fogalmainak önkényes transzcendens
szubjektumává, egy újabb illúzióvá váljék?
Az immanencia tudata önmagát mint tudatot is immanens mozgásként érti meg. A tudat
elkülönbözıdésként jut önmaga immanenciájának tudatára. Ez más módon történik az
immanens megismerés és az immanens teremtés elkülönbözıdése, illetve annak tudata esetén.
A megismerı tudat a tárgyat egyszerre vonatkoztató és elválasztó tudat azonosságának
ellentmondása, a teremtı tudat az elkülönbözıdı összekapcsolódások örök visszatérésének
tudata, amely a vonatkoztatás és az elválasztás folyamataiban aktualizálódik. A megismerés
során a tudat egy tárggyal, a szubjektum egy objektummal kerül szembe, és e szembekerülésre,
azaz önmagára mint megismerésre tárgytudatként vonatkozik. Ezzel már a tudat számára a
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tárgy egy új meghatározása jelenik meg, amely a megismerés korábbi momentumait
önmagában megszüntetve ırzi meg. A hegeli Er-Innerung az önmagát hátrahagyó,
egyszersmind önmagát önmagában megszüntetve megırzı megismerés mozgása, amely
immanens mozgásként szerez magáról abszolút tudást. Deleuze esetében a tiszta közvetlen
tudat egy „objektum és szubjektum nélküli transzcendentális mezı, egy kezdet és vég nélküli
mozgás”.659 A transzcendentális mezı virtualitásokból, differenciális szinguláris eseményekbıl
áll. A virtualitások a dolgok állapotában és a megéltben aktualizálódnak, egy objektumban és
egy szubjektumban, és ezek attribútumaként jelennek meg.660 Az objektum és a szubjektum
aktualitásukban elfedik az ıket megalapozó virtualitásokat. Az ellen-aktualizáció által azonban
a tudat maga veti ki azt az immanencia-síkot, melyen virtualitásait új módon aktualizálja, és
ezzel a teremtést mint saját egyszerre szinguláris és univerzális elégséges alapját mutatja fel.
Az ellen-aktualizáció során így önmagát mint a teremtés eseményét teremti meg, vagyis
immanens teremtéssé válik.
Az immanens elkülönbözıdés filozófiájában az idea nem egy absztrakt általános
fogalom, amely feltétlen transzcendenciaként emelkedik a vélemények és szemléletek fölé,
hanem a megismerés magán- és magáért-való spekulatív ideájaként, vagy a teremtés
problematikus virtuális ideájaként egyszerre konkrét és univerzális, vagyis az immanens
abszolútum ideája. Az abszolútum nem a léten túli lényeg, hanem a létnek az a mozgása, amely
épp önmaga immanenciájának tudataként valósítja meg önmagát. Utolsó írásában Deleuze az
abszolút immanenciát Életnek nevezi. Hegel Logikájában az abszolút idea két meghatározását
éppen az Élet és a Megismerés képezi. E két meghatározásra hívja fel a figyelmet Zizek a The
Ticklish Subject címő mővében.661 Az Élet egy dinamikus rendszer, amelyben az általános
önmagát különös momentumainak, konstitutív részeinek szüntelen produktivitása folytán tartja
fenn. Egy olyan dinamikus szubsztanciáról van szó, mely még nem foglalja magába a
szubjektivitást. A kettısség tehát az abszolútum expresszív-produktív aspektusa és kognitív
aspektusa között áll fenn. Az elsı aspektusban az abszolútum egy causa sui-ként értett Élet,
amely önmagát teremti és fejezi ki a keletkezés és a pusztulás végtelen folyamatában; a
második aspektusban az abszolútum mint Megismerés önmagát megismerve valósítja meg
magát mint abszolútumot. A szubsztancia ez esetben a Megismerés számára közvetlen módon
jelenik meg, amelyet a szubjektum dinamizál azáltal, hogy magánvalóságát magáért-valóvá
teszi, az elválasztott képzeteket külsıvé és belsıvé téve önmagára vonatkoztatja, és ily módon
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immanens fogalommá emeli. Ezzel szemben Deleuze számára a szubjektum a szokás
szintézisében aktualizálódik, így maga is a szinguláris kapcsolódások teremtı folyamatának
eredménye. Az immanens megismerés tudata a vonatkoztatás és az elválasztás szintéziseinek
ellentmondásaként ismer önmagára, az immanens teremtés tudata a két elıbbi szintézist
megalapozó/alaptalanító összekapcsoló szintézisként válik a teremtés folyamatává. Az elsı a
tudat belsıvé váló emlékezetén át az önmagát megismerı szellem egyszerre diszjunktív és
konjunktív szintézise, a második a tudat ellen-aktualizációján, kifejezıvé válásán keresztül az
általa kifejezett teremtı természet konnektív szintézise. Mind Hegel, mind Deleuze filozófiája
folyamatfilozófiának nevezhetı, méghozzá az immanens folyamat filozófiájának, de maga a
folyamat, az azt szervezı szintézisek mőködésének függvényében, a két esetben egymás
viszonylatában komplementernek tekinthetı.
Az immanencia konstitúciója tehát három szintézisen alapul: a feltételeseket elválasztó
szintézisen (A vagy nem-A), a feltételeseket vonatkoztató szintézisen (S – P) és a feltételeseket
összekapcsoló szintézisen (ha A, akkor B). Az elválasztó szintézis eredménye a magánvaló
objektum, a vonatkoztató szintézis eredménye a magáért-való szubjektum, az összekapcsoló
szintézis eredménye pedig a világ szinguláris eseménye. A három szintézishez három idı
rendelhetı: a diszjunkció ideje az elmúlt (az emlékezet objektuma), a konjunkció ideje a jelen
(a vonatkoztató szubjektum), a konnekció ideje pedig az eljövı (az esemény újdonsága). A
megismerés immanens folyamatának alapja az elválasztottság és a vonatkoztatás, az elmúlt és
a jelen, a szubsztancia és a szubjektum azonosságának ellentmondása. Az egyszerre diszjunktív
és konjunktív szintézis az ellentmondó meghatározásokat a megismerés recedens mozgásának
meghatározásaiként megszüntetve megırzı mozgás (a kizárt harmadik és az ellentmondás
immanens elve: +A=-A és -A=+A). A teremtés immanens folyamata a két szintézist a konnektív
szintézissel, a kétféle idıt az eljövı idıvel, a szubjektumot és az objektumot az esemény
különbségének ismétlésével alapozza meg – illetve alaptalanítja (a teremtés elégséges
alapjának immanens elve). A konnektív szintézis minden létezıt meghatározott intenzitást
kifejezı differenciális viszonyként hoz létre (dy/dx). A konnektív szintézisen mőködı diszjunktív
szintézis inkluzív és affirmatív, szintézisében az elkülönülı meghatározások együtt léteznek egy
differenciális viszonyban (A vagy B vagy C vagy…). Az univokális létezık között nincs
ellentmondás, csak különbség, különbség a konnektív viszonyokban és különbség a létezık által
kifejezett hatóképességben. A konnekciókra épülı konjunktív szintézis az individuumot felépítı
kapcsolódások és az általuk kifejezett hatóképesség állandóan változó sorozata, egy mindig
mássá váló nomád szubjektum (A, majd B, majd…, ahol A=dy1/dx1, B=dy2/dx2…). Az
individuum nem az Én, az Ugyanaz ismétlése, hanem a különbség ismétlése. Az immanens
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megismerés és az immanens teremtés a szintézisek mőködésének két, egymást kizáró és egymást
kiegészítı meghatározása.
Miért immanensek a szintézisek? Az immanencia azt jelenti, hogy a valóság konstitutív
szintézisei egyben a valóság által magában foglalt, abban megvalósuló, nem pedig a valóságot
azon túlról meghatározó szintézisek. Márpedig láttuk: Hegel esetében a megismerés visszavesz
magába minden rajta kívüli elemet, és alakzatait, momentumait, fogalmát saját egyszerre
önmagára vonatkoztatott és önmagától elkülönbözıdı, recedens mozgásában fejezi ki, melynek
alapja az ész spekulatív szintézise, azaz a diszjunktív és konjunktív szintézis azonosságának
ellentmondása. Deleuze-nél pedig az emlékezet diszjunkciója és a szokás konjunkciója által
aktualizált-rögzített individuumok univok módon a szingularitásuk alapjául szolgáló virtuális
differenciáció konnektív szintézisét fejezik ki a különbség ismétléseként, a teremtı esemény
ellen-aktualizációjában. A kifejezés magában foglalja azt, amit kifejez, ám az, amit így kifejez,
nem létezik a kifejezésen kívül.
Mit mondhatunk magukról a szintézisekrıl, magáról a konstitutív alapról? Az
immanens megismerés elkülönbözıdı önkonstitúciójának alapja a diszjunktív és konjunktív
szintézis azonosságának ellentmondása. A szintézis mint a mozgás önmagában vett alapja
azonban maga is olyan ellentmondás, mely egyszerre különbözıdik el attól, amire vonatkozik
(a mozgástól) és vonatkozik arra, amitıl elkülönbözıdik. Önmagában megismerve maga az
alap is az általa megalapozott ellentmondásos egzisztenciát mutatja: átmegy abba. Az
immanens alap úgy alapozza meg az egzisztenciát, hogy „alap-megsemmisítı mélységként”
(Abgrund) megszüntetve megırzıdik benne. Az immanens teremtés elkülönbözıdı
önkonstitúciójának alapja a két elıbbi szintézist megalapozó konnektív szintézis, a különbség
ismétlése, mely magát is különbségként ismétli, minden alap mögött újabb alapként, vagyis
alaptalanításként (effondement). A feltétlen alap, önmagában tekintve, abba a feltételesbe megy
át, abban a feltételesben aktualizálódik, melyet megalapoz. Az immanens elkülönbözıdés
alapja, amennyiben azt meg akarjuk ragadni, maga is az elkülönbözıdés mozgását mutatja. Az
elkülönbözıdés mélyén nem egy végsı azonosságot találunk, hanem ellentmondást és
különbséget.
Az immanens megismerés, illetve az immanens teremtés elkülönbözıdı önkonstitúciója
problematikus. Az immanencia tudata a problémának olyan tudata, mely megmarad a
problémán belül, mely önmagát mint problémát ismeri meg, illetve teremti, anélkül, hogy ezt a
problémát, az elkülönbözıdı önkonstitúció problémáját megoldaná. Az immanencia tudata
annak tudata, hogy épp a probléma által, az azonosság ellentmondásának, illetve a különbség
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ismétlésének problémája által az, ami. Az immanencia tudata az elkülönbözıdı önkonstitúció
problémáját elmélyíti, nem pedig megoldja.
Az immanencia tudatának kísértése éppen ennek a problémának a megoldása, a
problémán való túllépés, vagyis az immanencia transzcendálása. Az elkülönbözıdı
önkonstitúció problémájának megoldása az immanenciát maga alá rendelı transzcendens
hatalom illúziója. Az immanencia transzcendálása azt jelenti, hogy a tudat tekinthet oly módon
is az elkülönbözıdı önkonstitúció, az immanencia folyamatára, vagyis önmagára, mint ami egy
transzcendens hatalom által megszervezett módon, annak alárendelve bontakozik ki. A
transzcendens hatalom az immanenciát konstituáló szintéziseknek (az elválasztás szintézisének,
a vonatkoztatás szintézisének és az összekapcsolás szintézisének) feltétlen és kizárólagos
transzcendens hatalomként (transzcendens Objektumként, transzcendens Szubjektumként,
illetve transzcendens Világként) való megmutatkozása. A három szintézis egyszerre az, ami az
immanencia folyamatát konstituálja, és amibıl a transzcendentális illúzió képzıdik – az elıbbi
esetben a szintézisek immanens használataként, az utóbbiban azok transzcendens használatából
eredıen.
A gondolkodáson múlik tehát, hogy egyrészt elgondolja-e az abszolútumot azáltal, hogy
rá irányul, másrészt, hogy immanenciaként vagy transzcendenciaként gondolja el, harmadrészt
pedig, hogy az immanencia illetve a transzcendencia milyen formájaként határozza meg. Ez
nem jelenti azt, hogy a gondolkodás az abszolútumnak, a feltétlennek a feltétele. Ám a feltétlen
elgondolásának az a módja, ahogyan az a feltételesekben érvényesül, már szükségképp a
gondolkodás feltételéhez kötött. Vagyis a feltétlen gondolata csak a rá irányuló, feltételeshez
kötött gondolkodásban fejezıdhet ki – ami nem jelenti azt, hogy a gondolkodás mintegy
kívülrıl irányul az elıfeltételezett abszolútumra, amelyet ezért soha nem is érhet el; ez az
illúzió éppen a szintézisek transzcendens használatának eredménye. Ezzel szemben az
immanens használat annak belátását vonja maga után, hogy noha az abszolútum feltétlen, azaz
az elkülönbözıdést konstituáló szintézisek feltétlen módon érvényesülnek, mégis e szintézisek
feltétlen érvényesülésének elgondolása az ıket megragadó gondolkodás feltételességéhez és
feltételéhez kötött – és ezáltal történhet immanens (valóságos) vagy transzcendens (illuzórikus)
módon.662 Mindezek alapján az abszolútumra, a feltétlen módon érvényesülıre irányuló
gondolkodás kérdése avagy problémája a következıképp foglalható össze: „Hogyan használja a
662

A gondolkodás feltételessége azt jelenti, hogy a gondolkodás nem független történetétıl és természetitársadalmi környezetétıl – pontosan abban áll tevékenysége, hogy azt kifejezi avagy fogalmi alakra hozza. A
kifejezés vagy fogalmi alakra hozás egy immanens elkülönbözıdı folyamat, melynek csak illuzionisztikus
visszfénye az ıt eleve meghatározó, rajta túli transzcendens hatalom. Épp ezért képes a gondolat kritikussá válni a
kifejezést-fogalmi alakra hozást (és ezzel az elkülönbözıdı önkonstitúciót) látszólag eleve meghatározó hatalmi
formákkal szemben.
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gondolkodás a transzcendentális ideákat?”
ideákat? „Hogyan
Hogyan használja a gondolkodás a konstitutív
szintéziseket?” Az abszolútumra irányuló gondolkodásnak
gondolkodásnak a szintézisek használatát illetıen
illet
a
jelen disszertációban meghatározott alternatívái a következıképp
következ képp ábrázolhatók:

három szintézis

immanens
konstitutív
használata

immanens
megismerés
(diszjunktív és
konjunktív
szintézis
azonosságának
ellentmondása)

transzcendens
konstitutív
használata

immanens
teremtés
(diszjunktív és
konjunktív
szintézist
megalapozó/alap
megalapozó/alaptalanító konnektív
szintézis)

Isten

Én

Világ

(diszjunktív)

(konjunktív)

(konnektív)

Mindez azt jelenti, hogy az immanencia tudatának problémája elválaszthatatlan az immanenciát
uraló transzcendens hatalom tudatának
tudat
problémájától: a kettı csak egymás viszonyában nyer
értelmet. Az immanencia úgy viszonylik
viszony a transzcendenciához, ahogy a valóság viszonyul a
valóság alapján képzıdı illúzióhoz.
lúzióhoz. A transzcendens hatalom nem más, mint az immanencia
mozgásában képzıdı illúzió,
úzió, amely mégis abszolút hatalmat gyakorol az elkülönbözıdı
elkülönböz
önkonstitúció mozgása felett. A transzcendentális illúzió képzıdése
képz dése ugyanakkor a tudat
szintjén az elkülönbözıdıı önkonstitúció alapvetı jellemzıje,, olyan veszély, mely magából az
elkülönbözıdı önkonstitúció problematikus jellegébıl
jellegéb fakad.
Az immanenciaa problémájával a tanulmány elsı része foglalkozott. Az
A immanencia
tudatának további tárgyalásához azonban a transzcendentális illúzió képzıdésének
képzı
tisztázása
megkerülhetetlennek
nek mutatkozik.
mutatkozik A tanulmány második része ezért a transzcendentális illúzió
képzıdésének problémájára
ára fókuszál.
fókuszál. Végül a tanulmány utolsó, harmadik része arra a kérdésre
keresi a választ, hogy az immanencia tudata milyen módon képes szabaddá válni a
transzcendentális illúziótól, hogy valóban azzá válhasson, ami: az elkülönbözıdés
elkülönböz
immanens
folyamatává.

209

2 A transzcendentális illúzió különféle aspektusai
A disszertáció elsı része arra a következtetésre jutott, hogy a tudat szintjén az immanens
folyamat meghatározásának feltétele annak tisztázása, hogy hogyan jön létre a transzcendencia
illúziója az immanens mozgásból. Az elsı rész az immanencia két komplementer
meghatározását adta. Az egyik az elválasztott objektum és az egybefogó szubjektum
azonosságának ellentmondásaként adott, egyszerre magán- és magáért-való immanens mozgás;
a másik a kapcsolódások különbségének ismétléseként adódó immanens mozgás. Az elıbbi
meghatározás a megismerés fogalmában és az elmúlt, befejezett idı dimenziójában, a
történelem idejében, míg az utóbbi a teremtés fogalmában és az eljövı, folyamatos idı
dimenziójában, az esemény terében fejezıdik ki. Az elsı Hegel filozófiájában mutatkozik meg
mint az abszolútum immanens ideája, míg a másodikat Deleuze filozófiája határozza meg
univerzális immanens ideaként. Ennek a két egymást kiegészítı és egymást kizáró
meghatározásnak a kifejtésére vállalkozott az elızı rész.
A második rész a transzcendentális illúzióval foglalkozik. A transzcendentális illúzió
azt jelenti, hogy a feltételes valóság feltétlen konstitutív ideája valóságon túli ideaként jelenik
meg. A bevezetésben a transzcendens idea három formáját mutattam fel: Istent, az Ént és a
Világot. A kiindulópontot Kant jelentette, ám Kant maga is a klasszikus metafizika
hagyományából vette át a három ideát. A disszertációnak a transzcendens ideákról szóló része
így tekinthetı e metafizikai hagyomány folytatásának. E hagyományt röviden, pár szóban a
következıképp lehet összefoglalni: Francesco da Marchia a metafizikát két területre bontotta.
A két terület az általános metafizika (metaphysica generalis) és a speciális metafizika
(metaphysica specialis). Christian Wolff az utóbbit három részre tagolta: racionális teológiára
(theologia rationalis), racionális pszichológiára (psychologia rationalis), és racionális
kozmológiára (cosmologia rationalis). Kant a transzcendentális dialektikában a speciális
metafizika három részének tárgyaként az ész három transzcendentális ideáját nevezte meg. Így
a racionális teológia Isten ideájának transzcendentális tudománya, a racionális pszichológia a
lélek (az én) ideájának transzcendentális tudománya, míg a racionális kozmológia a világ
ideájának transzcendentális tudománya. A disszertáció átveszi ezt a kanti felosztást,
amennyiben az ideák nem mások, mint a szintézisek transzcendens használatából eredı
illúziók.
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Fontos tehát a továbbiakban mindvégig emlékezetben tartani, hogy a három
transzcendens idea (Isten, az Én és a Világ) minden esetben a három szintézis (sorrendben a
diszjunktív, a konjunktív és a konnektív szintézis) transzcendens használatához kötıdik.
Elsısorban ez a használat definiálja az ideát, ami különbözı neveken jelenhet meg (pl. a kanti
Isten és a platóni Jó is a diszjunktív szintézis transzcendens használatából következı idea). A
transzcendens idea e három formájának különbözı aspektusait teszem elemzés tárgyává a
következıkben. Elsı körben a transzcendens használat eredményeképpen képzıdı feltétlen
transzcendens idea három formájának fogalmi meghatározását vizsgálom, kiegészítve azt a
jelek általuk meghatározott rendjeinek szemiotikai elemzésével. (2.1). Ezt a transzcendentális
logikát – az immanencia komplementaritását tárgyaló fejezettel összhangban – a továbbiakban
egy transzcendentális esztétikával és egy transzcendentális etikával egészítem ki. A feltétlen
transzcendens idea ugyanis éppúgy meghatározza az idıt és a teret, mint a vágyat és a
cselekedetet. Így azután annak elemzésével folytatom, hogy hogyan mutatkoznak meg a
transzcendens idea vizsgált formái az idı (2.2) és a tér (2.3) kizárólagossá váló feltétlen
szintéziseiként – érintve azoknak mind fizikai, mind mővészeti aspektusát. Mindezek pedig
keretet adnak az élı természetnek az adott transzcendens ideán alapuló megismerési módjához,
melynek vizsgálatára szintén kitérek (2.4). Amint látni fogjuk, ezek a különbözı aspektusok, a
fogalomként, illetve az idı, a tér és az élet feltétlen szintéziseiként megjelenı transzcendens
ideák egymással kapcsolatban vannak, egymást feltételezik, és mint bizonyos történelmi korok
jellemzı (de nem kizárólagos) illúzióiról adhatunk róluk együtt számot. Így tendenciájában az
elválasztó szintézis transzcendens ideája az ókorhoz, a vonatkoztató szintézis transzcendens
ideája az újkorhoz, míg az összekapcsoló szintézis transzcendens ideája a XX. századhoz
köthetı. A transzcendens idea mindezen esetekben a valóságot uraló feltétlen hatalomként
adódik. Azonban e hatalom egyszersmind illúzió, az idea transzcendens használatához kötıdı
vágy illúziója, következésképp a hatalom létrejövetelének szükséges feltétele az a mozgás,
mellyel a vágy önmagát e hatalom alá rendeli. Így végül a vágynak a transzcendenciára
irányulását (2.5) és a feltétlen transzcendens hatalom keletkezését (2.6), vagyis a feltétlen
transzcendens hatalom és a vágy korrelációját, illetve azok társadalmi vonatkozását elemzem.
Az illúziók különbözı formái az elızıekhez hasonlóan itt is tendenciájukban meghatározott
történelmi érákhoz köthetık. Az elemzés így végsı soron egyszerre igyekszik a
transzcendentális illúziók keletkezésének szinkronikus és diakronikus, strukturális és történeti
elméletét

nyújtani.

Visszatérve

a

klasszikus

metafizikai

hagyomány

folytatásáról

mondottakhoz, e folytatás egyben megújításnak is tekinthetı, amennyiben bizonyos értelemben
a speciális metafizika területeinek történetiesítésérıl van jelen esetben szó.
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2.1 A fogalom transzcendentális illúziója
Az illúziót illetıen elıször is különbséget kell tennünk empirikus illúzió és transzcendentális
illúzió között. Az elıbbi teljességgel magyarázható természeti-fizikai vagy épp pszichikai
okokkal, ahogyan például a vízbe lógatott evezı „törött formája” magyarázható a víz
közegében megtörı fénnyel. Az utóbbi azonban az elkülönbözıdést konstituáló szintézisek
transzcendens használatán alapul. A disszertáció kizárólag ez utóbbival, a transzcendentális
illúzióval foglalkozik.
A kanti meghatározást követve azt mondhatjuk, hogy a transzcendentális illúzió a
valóságot szervezı szintézisek transzcendens használatából ered. E használat egy
ellentmondást eredményez a valóság szervezıdésének valamely szintézise és a valóságot
konstituáló transzcendens idea között. A következıkben azt fogom bemutatni, hogyan
jelentkezik a transzcendentális szintézis és a transzcendens idea közötti ellentmondás a három
szintézis, valamint az ebbıl eredı három transzcendentális illúzió tekintetében. A fogalom
transzcendentális illúziójából eredı ellentmondást a diszjunktív szintézis esetén a platóni Jó
elve (a Jó adománya) és transzcendens ideája (a Jó ideája) közötti ellentmondásként, a
konjunktív szintézis esetén a kanti Én regulatív elve (az appercepció szintetikus egysége) és
konstitutív ideája (a tiszta ész autonómiája) közötti ellentmondásként, a konnektív szintézis
esetén pedig a heideggeri világ regulatív elve (az utalásösszefüggés) és transzcendens ideája (a
transzcendens világ) közötti ellentmondásként igyekszem felmutatni. A Jó platóni ideáját és a
kanti transzcendentális szubjektumot a bevezetésben, illetve az elsı részben már érintettem,
úgyhogy e helyütt a fogalmak transzcendenssé válásából fakadó ellentmondásokra
szorítkozom. Itt ismételten annyit emelnék ki (melyet az elızı részben a fogalom
immanenciájának tárgyalása kapcsán említettem), hogy mindkét esetben a transzcendens idea
érvényesülése az immanens folyamatokban a törvény meghatározását kapja: a fogalmi ítélet
igazságának kritériuma az isteni vagy emberi értelem változhatatlan törvényével való
összhang. Harmadikként a világ heideggeri fogalmát elemzem, amely az elızıekkel szemben
részletesebb kifejtést igényel. Ez esetben a transzcendencia érvényesülése a létezésnek egy
még közvetlenebb uralását fogja mutatni. Az illúzió három formájának megjelenése a
filozófiatörténetben egy bizonyos kronológiai rendet impikál. Ennek okán mindenekelıtt
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érdemes visszautalni arra, hogy az illúziók hogyan jelennek meg Hegel és Deleuze
filozófiatörténeti elemzéseiben.663
Hegelnél a fogalom történeti fejlıdése három fázisra bontható: magánvalóságában ideaként
mutatkozik meg, és az ókori filozófián belül Platón, Arisztotelész és Plótinosz
gondolkodásában bontakozik ki. Másért-valóságában, a keresztény filozófiában transzcendens
képzetként adódik, a fogalom pedig csak utalás e másvilági képzetre. Végül magáértvalóságában a fogalom szellemként jelenik meg, amely az újkori filozófiában Descartes, Kant
és a Kant utáni német idealizmus filozófiájában teljesedik ki. A fogalom fejlıdésének pozitív
fázisai az ókori idea és az újkori szellem. Míg az ókori idea szubjektivitást nélkülözı
szubsztanciaként, addig az újkori szellem szubsztancialitást nélkülözı szubjektumként
jelentkezik. A megismerés fogalmában az elsı esetben az idea megismerhetıségére, a második
esetben a szellem megismerıképességére esik a hangsúly. A két momentum végül Hegel
filozófiájában találja meg szintézisét, és válik immanenssé a megismerés magán- és magáértvaló

fogalmaként.
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ellentmondásában.
Deleuze esetében a transzcendencia illúziója három formát mutat, melyek közül az elsı
kettı megfeleltethetı a hegeli fogalom pozitív momentumainak. Az elsı forma az immanenciát
körülhatároló transzcendens Objektum, amely a kontempláció számára adódik. Ez az objektív
idealizmus jellemzıje és Platónnál, valamint követıinél tematizálódik. A második forma az
immanencia transzcendens Szubjektuma, amely a reflexióban jelenik meg. Ez a szubjektív
idealizmus jellemzıje és a kanti filozófiában nyer alakot. A harmadik forma az immanencián
belülrıl kivetülı transzcendens Világ. Ez az interszubjektív idealizmus jellemzıje és a
fenomenológiában jelentkezik.
Deleuze tehát a hegeli magánvaló abszolútumhoz (a transzcendens Objektumhoz) és a
magáért-való abszolútumhoz (a transzcendens Szubjektumhoz) hozzátoldja a XX. századi
filozófiában jelentkezı transzcendens Világot. A továbbiakban e három feltétlen fogalom, a
transzcendens Objektum, a transzcendens Szubjektum és a transzcendens Világ fogalma kerül
elemzésre. Az elemzés során a három fogalom a három konstitutív szintézis transzcendens
használataként leplezıdik le.

663

Mindezek részletes kifejtésérıl lásd A recedencia fogalmának vázlatos története (1.1.3) és az Excedencia és
transzcendencia (1.2.3) címő alfejezeteket.
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2.1.1 A transzcendens Objektum
A Jó adománya és a Jó ideája az Állam hatodik és hetedik könyvében válik a vizsgálódás
tárgyává. A Jó adománya a létezı és a létezı megismerhetısége.664 A megismerés (gnószisz) az
észnek olyan felfogóképessége (noészisz), amely a létezı (ouszia) képzetek nélküli fogalmára,
a létezı ideájára vonatkozik. A megismerés tehát feltételezi a létezıt: csak annyiban lehet
beszélni megismerésrıl, amennyiben az a létezı ideáját ismeri meg. Ami létezı, az mint
fogalom egyben megismerhetı.665
A létezı ideája azt határozza meg, hogy mi a létezı önmagában, változatlan formaként,
mindattól elválasztva, ami nem a létezı (ami nem-létezı módon a létezı, amire mint létezıre a
nem-ismeret vonatkozik). A létezı fogalma vagy ideája így a dialektika segítségével
elválasztással, felosztással (diaireszisz), diszjunktív módon ismerhetı meg.666 Például a
szofista olyan mesterség, amely vagy alkotó, vagy szerzı; amennyiben alkotó, akkor vagy
isteni, vagy emberi; ha emberi, akkor vagy dolgokat, vagy képeket alkot, stb.667 A felosztást
addig kell folytatni, amíg a dialektikus a létezı oszthatatlan formájához el nem jut. Ekkor jön
létre a megismerés.
Hogyan lehet szert tenni ismeretre arról, ami önmagában van? Hogyan kutatható az,
ami még nem ismert, és honnan lehet tudni, hogy a már megismert azonos azzal?668 A nem
tudott dolgok helyes véleményként, „mint egy álom”, születésünktıl fogva bennünk vannak. A
kozmosz megismerhetı rendje visszhangra talál a lélek rejtett belsı rendjében. A tanulást a
dialektika, a felosztásra vonatkozó kérdezgetés elısegíti ugyan, mégis a lélek saját maga hozza

664

„[A]mi a megismerhetı dolgoknak az igazságot, a megismerınek pedig a megismerés képességét biztosítja, azt
kell a Jó ideájának mondanunk.” (Állam, 509a) „[A] megismerhetı dolgoknak sem csupán a megismerhetısége
származik a Jótól, hanem ezenfelül még a létezésük és valóságos voltuk is […]”. (I.m., 509b)
665
I.m., 477e-478a
666
„[A] dialektika terén mőködı tudás sajátja, hogy nemek szerinti felosztást végez, és sem azonos formát nem
tart különbözınek, sem azt, ami különbözı, nem véli azonosnak.” (A szofista, 253d; lásd még Az államférfi, 284e285a) Eszerint minden létezırıl elmondható, hogy létezı, hogy azonos önmagával és hogy különbözik más
létezıktıl. Létezı, Azonos és Különbözı a felosztások legfontosabb nemei közé tartoznak. (A szofista, 254e-255e)
A Timaiosz elbeszélése szerint a demiurgosz a Létezıt, az Azonost és a Különbözıt vegyítette egyetlen formává,
majd úgy osztotta fel azt, hogy mindegyik rész részesüljön mindhárom formából. (Timaiosz, 35a-b) Az alkotó oly
módon rendezte el a kozmoszt, hogy annak létezıi önmagukkal való azonosságukban és másoktól való
különbségükben megismerhetıek. „Minthogy pedig [a világ] az Azonosból, a Másból és a Létbıl, e három részbıl
van összevegyítve és arányosan tagolva és összekötve, ezért, önmagába visszatérı körforgásában, akár olyasmit
érint, aminek léte osztható, akár olyat, amié oszthatatlan, egész valóján át mozogva megmondja, hogy bármivel
legyen is azonos vagy bármivel legyen is különbözı valami, máshoz viszonyítva és magában és hogyan és mikor
fordul elı, hogy akár a keletkezı dolgok közül bármelyikhez viszonyítva, akár a mindig ugyanabban az állapotban
lévıkhöz való viszonyban azonos vagy rendelkezik az azonosság tulajdonságával, illetve különbözı vagy
rendelkezik a különbözıség tulajdonságával.” (I.m., 37a-b)
667
A szofista, 265b-268d
668
Menón, 80d
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felszínre a benne rejlı helyes véleményt azáltal, hogy azt megfelelıen elválasztott formává
emeli.669
A megismerés tehát feltételezi az egymástól elválasztott létezık egy bizonyos rendjét,
illetve a létezık felosztásának egy bizonyos rendjét. Ez a rend teszi lehetıvé azt, hogy a
létezık elhatárolt formaként megismerhetık legyenek, ez a rend adja megismerhetıként a
létezıket. Minthogy teljesíti ezt a funkcióját, a rend jó (agathosz), pontosabban ez a rend az a
Jó (agathon), ami lehetıvé teszi a létezıt és a megismerést. A Jó tehát a létezık elhatárolt
formaként való felosztásának, elválasztásának, diszjunkciójának alapja, a létezık diszjunktív
szintézise, az, ami által a létezı változatlan formaként megismerhetı, és ami által a
megismerés a létezı változatlan formájára vonatkozhat.
A feltevésekbıl kiinduló megismerés végsı célja a diszjunktív rend feltevésen nem
alapuló „kiindulópontjának” (arkhé), a Jónak a megragadása.670 Mivel a megismerés formákra
vonatkozik, ezért amennyiben erre a feltétel nélküli kiindulópontra irányul, ez is formaként
adott: a Jó ideájaként. Másrészt azonban a Jó ideája az, ami minden létezıt mint megismerhetı
formát ad. Így maga a Jó ideája „nem valóságos létezı, hanem messze túlszárnyalja a
valóságos létezést méltóságával és erejével”, egy transzcendens idea, a megismerés
transzcendens Objektuma.671 A Jó ideája nem létezı, tehát nem megismerhetı.672 A Jó ideája, a
megismerés végsı célja, megismerhetetlen. Megismerhetetlen, mert ez maga az a diszjunktív
szintézis, ami a megismerést lehetıvé teszi.

2.1.2 A transzcendens Szubjektum
A tiszta ész kritikája a szubjektumot mint az érzéki sokféleséget megszervezı konjunktív
szintézis mőködését definiálja. Kant a tapasztalat lehetıségfeltételét, az érzéki sokféleség
konjunktív szintézisét a szubjektum öntevékenységének aktusaként határozza meg.673 A
valamennyi képzettel lehetıség szerint együtt járó „Gondolkodom” képzet alapján lehet arra
következtetni, hogy a képzetek azáltal vonhatók össze, hogy azok az én képzeteim, vagyis arra,
hogy minden képzet a transzcendentális szubjektum appercepciójának szintetikus egysége által

669

I.m., 85c-d
Állam, 510b, 511b
671
I.m., 509b
672
„A teljesen létezı teljesen meg is ismerhetı, a semmiképpen nem létezı pedig mindenképpen
megismerhetetlen.” I.m., 477a
673
Kant: A tiszta ész kritikája, 143-144
670
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adott.674 A konjunkció a képzeteket összevonó Én: „az én képzetem A és az én képzetem B és
az én képzetem C és …”, ahol én = én = én = ...
A képzetek szubjektuma viszont csak az általa vonatkoztatott képzetek, predikátumok
alapján ismerhetı meg mint jelenség, azaz mint empirikus szubjektum. A predikátum nélküli
szubjektum önmagában nem képez fogalmat. A feltételes predikátumok feltétlen szintetikus
ideája, a képzeteket konjugáló Én: a megismerhetetlen noumenon. Én = X.675
Az ész érdeke azonban a szubjektum autonómiájának, az önmagának törvényt adó
szabad akaratnak a biztosítása, melyet az Én feltétlen fogalmának a priori igazolása által vihet
végbe. A szabadság a természeti feltételektıl való függetlenség (negatív szabadság), és az
önmaga feletti törvénykezés (pozitív szabadság).676 A szabadságot ezért egy olyan morális
törvényrıl való tudás igazolhat, amely független a természeti törvénytıl, és így az akaratra
vonatkozóan pusztán formális imperatívuszt tartalmaz.677 A természeti törvénytıl független
formális morális törvény szükségképpen a megismerhetetlen noumenonra (Én=X), nem pedig
az ismeret számára adódó fenomenonra (az empirikus szubjektumra) kell hogy vonatkozzon.
Mindez csak az Én kettészakadása által lehetséges. Az Én feltétlen fogalma egyrészt egy olyan
érzéki immanens mőködés, amelynek az apperceptív öntevékenysége csak predikátumai által
ismerhetı meg, másrészt viszont egy olyan, az érzékin túli idea, mely arra vonatkozóan
fogalmaz meg imperatívuszt, hogy a természetet a tiszta gyakorlati ész autonómiájának
rendelje alá.678 A transzcendentális szubjektum feltétlen ideája az érzéki és az intelligibilis, a
fenomenon és a noumenon, a konjugáló Én és az autonóm Én kettészakadása, és a kettészakadt
Én szintetikus egységének elhalasztott reménye.
A gyakorlati ész feltétlen tárgya a legfıbb jó.679 A legfıbb jó a legmagasabb jó és a
kiteljesedett jó együttese, a jó mint feltétlen és a jó mint totalitás együttese, azaz az erény és a
boldogság összekapcsolódása.680 A gyakorlati ész antinómiája, ellentmondása az, hogy a
természeti törvényen alapuló boldogság és a morális törvényen alapuló erény csak a
végtelenben kapcsolódhat össze – az egyszerre érzéki és eszes lény erre soha nem lehet
képes.681 Ami ugyanis valójában ellentmondásba kerül önmagával, az magának az Énnek a

674

I.m., 145-147
I.m., 334
676
Kant: A gyakorlati ész kritikája, 43-44
677
I.m., 8
678
I.m., 55
679
I.m., 130
680
I.m., 133-134
681
I.m., 136-137, 146. A boldogság és az erény végtelenben való összekapcsolódásának a reménye, a legfıbb jó
megvalósításába vetett hit, csak az ész másik két feltétlen fogalmának – Istennek és a halhatatlanság végtelen
progresszusának – a transzcendens használata által tartható fenn. I.m., 146-157
675
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feltétlen fogalma: a transzcendens Szubjektum ellentmondása nem más, mint az appercepció
szintetikus egysége és a szabad akaratnak az önmaga természetétıl való elszakadása közötti
ellentmondás. „Transzcendentális szubjektum” és „transzcendens Szubjektum” nem ugyanazt
jelentik, de lényegi összefüggés áll fenn közöttük. A transzcendentális szubjektum
transzcendálja önmaga természetét azáltal, hogy szabályt ad a megismerés empirikus
tárgyának, és törvényt az empirikus szubjektumnak; ezáltal válik autonóm transzcendens
Szubjektummá.
Az autonómia alapja a vonatkoztatási pont közvetlen önazonossága (én = én = én = …)
és transzcendenciája a vonatkoztatottal, a predikátummal, a képzettel szemben, a közvetlen
bizonyosság alapján („Gondolkodom”). Ez az önmagában való közvetlen bizonyosság szemben
áll a predikátum közvetítettségével, vagyis az Én prezenciája szemben áll a képzet reprezentációjával, a szubjektum önmagánál való jelenléte szemben áll az objektum
megjelenítésével. A predikátum nélküli szubjektum az, ami nem re-prezentálható, vagyis nem
jelenik meg tárgyként, mert ami megjelenik, az a vonatkoztatás, a predikátum vonatkoztatása a
szubjektumra, a szubjektum és a predikátum kapcsolata. Az illúzió az Én transzcendens
prezenciája, a predikátum nélküli szubjektum jelenléte. A szubjektum transzcendens ideájával
áll szemben a szubjektum mint a konjunktív szintézis puszta mőködése, mint a képzetek
vonatkoztatási pontja, mint az érzéki sokféleség összevonásának immanens elve.

2.1.3 A transzcendens Világ
A transzcendens Objektum és a transzcendens Szubjektum az immanencián már átlépett,
transzcendált

univerzálék.

A

transzcendens

Objektum

transzcendáltsága

a

teremtı

transzcendáltsága az egész elrendezett természethez képest, melyet az emlékezet tár fel a
teremtés abszolút múltjaként. A transzcendens Szubjektum transzcendáltsága az általános ész
transzcendáltsága az egyedi természethez képest, amely a reflexióban valósul meg, vagyis az
abszolút jelenben. Ezzel szemben a transzcendens Világ maga az átlépés eseménye, a
megnyílás az eljövıre, átlépés azon, ami már megvan, ami „volt”-ként van, afelé, ami
eljövıben van. A transzcendens Világ a transzcendencia eseménye. A következıkben a világ és
a transzcendencia problémájának összekapcsolódását elemzem Heidegger filozófiájában,
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elsısorban a Lét és idı, A fenomenológia alapproblémái és Az alap lényegérıl címő szövegek
alapján.682
A transzcendencia átlépés valamitıl valamihez. A transzcendencia történés. Az átlépés
történésében három elem különböztethetı meg: az, aki átlép; az, amitıl az átlépés történik; és
az, amihez az átlépés történik. Az, aki átlép, a Dasein.683 A Dasein létmegértéssel rendelkezik,
vagyis oly módon létezik, hogy létében feltárul önmaga számára. A feltárulásban a Dasein egy
egységes struktúrát mutat, amely három mozzanatból áll össze. A három mozzanat háromféle
idıbeliségnek feleltethetı meg. Eszerint a Dasein 1. a meglévı világba eleve belevetett lét,
világban-benne-lét, „volt-lét” (fakticitás); 2. önmagát-elızés, saját lehetıségeire való kivetülés,
önmaga lehetıségeihez eljövı lét (egzisztencialitás); 3. a világon belüli kézhezálló és
kéznéllévı létezıkhöz kötött lét, meg-jelenítı, re-prezentáló lét (hanyatlás). A Dasein a máregy-világban-önmagát-elızı-benne-lét mint a világon-belüli-utunkba-kerülı-létezıhöz-kötöttlét.684 Az, amitıl az átlépés történik, a re-prezentált létezı, az a létezı, ami nem a Dasein. A
kézhezálló vagy kéznéllévı létezıt éppen az különbözteti meg a világban-benne-léttıl, hogy
létezése nem transzcendens. A hanyatlás során a Dasein transzcendenciáját pontosan az fedi el,
amin tulajdonképpeni létében átlép: a világon belüli létezıkhöz kötött nem-tulajdonképpeni
létmódja. Az, amihez az átlépés történik, a világ. Az átlépés nem a szubjektum elıtt álló korlát
vagy szakadék átugrása az azon túl lévı objektumhoz. A Dasein ahhoz lép át, amiben eleve
benne van, de oly módon van faktikusan benne, hogy az átlépés során egyszersmind egzisztens
módon ki is vetül lehetıségeire. A világban-benne-lét olyan egységes struktúra, melynek a
világ részét képezi. A Dasein egzisztálásának feltétele az, hogy szerkezete a világban-bennelétben rejlik.685
Hogyan adódik a világban-benne-lét számára az a világ, amihez átlép? A környezı
világban kézhezálló eszközök bukkannak fel. Minden eszköz valamire való, valamilyen
rendeltetéssel bír, így strukturálisan rendelkezik egy másik eszközre történı utalással. Az
utalások körültekintı megértése (megfontolása) számára a kézhezálló eszköz „ha-akkor”
682

Tengelyi László hívja fel a figyelmet arra, hogy a Lét és idıben kifejtett világfogalom csak Heidegger késıbbi
szövegeiben mutatkozik meg a maga teljes horderejében. (TENGELYI 2012, 19) Ezt az ígéretet teljesíti be többek
között Az alap lényegérıl címő írás. Olvasatomban ez nem a Dasein szerkezetének módosítását, mint inkább
annak kibontását jelenti.
683
HEIDEGGER 2003, 135-139
684
HEIDEGGER 2001a, 376-380
685
HEIDEGGER 2003, 139. A világ tehát egyszerre az, amiben a Dasein faktikusan benne van, és amit
kivetülésében megképez. „Világon-benne-léte által nyílik ki maga a világ, és vetülnek ki azok a transzcendentális,
eksztatikus horizontok (az idı eksztázisai), amelyek lehetıvé teszik egyáltalán, hogy a világban gondoskodásának
tárgyait és önmagát fellelje. Egyszerre transzcendens, és a világot mint olyat lehetıvé tevı transzcendentális létezı
tehát az ittlét.” (SZABÓ 2012, 59) „[…] felváltva esik úgy szó a világról mint az itt feltárulásának
transzcendentális világképzésérıl, vagy mint az ittlét hétköznapi tevés-vevésének háttérben maradó, nem
tematizált állványzatáról (Gerüst).” (i.m., 87-88)
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sémában jelentkezik: ha szög, akkor kalapács. Az eszközhöz hozzátartozik egy utalásrendszer,
egy rendeltetésegész, egy eszközegész, amely az utalás zavarában vagy törésében tárul fel. Az
eszközegészt megjelenítı utalászavart vagy -törést egy alkalmazhatatlan eszköz, egy hiányzó
eszköz, vagy egy nem odavaló eszköz feltőnése okozhatja. Az eszközegésszel jelentkezik a
környezı világ az eszközök „ha-akkor” sémájában (pl. ha elıállítandó cipı, akkor bır; ha bır,
akkor állat; ha állat, akkor tenyésztés stb.). A kézhezálló utalásrendszerében a környezı világ
oly módon jelenik meg, mint ami már elızetesen fel van tárva. A világ a Dasein számára úgy
jelentkezik, mint amiben a Dasein már eleve megértı módon benne van. A világban-benne-lét:
„nem-tematikus,

körültekintı

feloldódás

az

eszközegész

kézhezállóságát

konstituáló

utalásokban.” Az utalásösszefüggésben való feloldódás más néven a világban való otthonosság,
amiben a Dasein „beleveszhet a világon belüli utunkba kerülıbe, és fogságba eshet.”686 Ez
tehát egy lehetıség, hiszen a kézhezállóhoz kötött rendeltetésegész megjelenésének feltétele az,
hogy a Dasein meghagyja az eszközt rendeltetésében. A kézhezállónak az eleverendeltetésben-hagyása, vagyis a ráhagyatkozás a kézhezállóságot konstituáló utalásokra a
Dasein jellemzı létmódjának tekinthetı. Ez a Dasein „a priori perfectum”-a (a
rendeltetésegészbıl való kiragadás és más utalásösszefüggésbe emelés egy példája a
biciklikerék kiállítási tárgyként történı megjelenése). Az utalások vonatkozásai „egymással
mint eredendı teljesség kapcsolódnak össze […]”. A vonatkozások konnekcióinak totalitása az,
amit világnak nevezünk. A világ fenoménje az „a szempont, amire vonatkoztatottan a létezıt a
rendeltetés létmódjában utunkba kerülni engedjük”. Az utalásösszefüggés jelentést felmutató
struktúrája alkotja „a világ világiságát”.687
Az eszköz rendeltetésben hagyása egyszersmind annak megengedése, hogy a létezı a
Dasein közelében kerüljön annak útjába. A Daseinben „a közelségre irányuló lényegszerő
tendencia rejlik.” A világban-való-lét e tendenciája mutatkozik meg a sebesség fokozására
irányuló törekvésben, „melyben ma többé-kevésbé kényszerően részt veszünk”, vagy a rádió
fenoménjében, amely „a mindennapi környezı világ kibıvítésének és szétzúzásának útján” a
világ áttekinthetetlen közelítését idézi elı. Heidegger iménti mondatai arra világítanak rá, hogy
a közlekedési és kommunikációs technológia fejlıdése az utalásösszefüggés normatív
jellegének egyre közvetlenebbé válását eredményezi. A világ mindennapiságának közelítése a
világban utunkba kerülı létezıkhöz kötöttséget erısíti meg.688

686

HEIDEGGER 2001a, 88-97, 414
I.m., 106-109
688
I.m., 129-131
687
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Ámde a Dasein a világban nemcsak eszközökkel találkozik, hanem másokkal is. A
világban-benne-lét egyúttal másokkal együtt-lét, a világ közös világ. A világban-benne-lét egy
olyan világban találja magát, melyet eleve mások határoznak meg. A Dasein feloldódása a
világban egyszersmind feloldódás a másokkal való együtt-létben: a Dasein „mint mindennapi
egymássallét mások fennhatósága alatt áll.” Hasonlóan tehát ahhoz, ahogy a kézhezállók terén
a Dasein az eszköz utalásösszefüggésére hagyatkozik, az együttlét terén mások „már
észrevétlenül elfogadott, fel-nem-tőnı uralma” alá rendeli magát. Valójában a két tér
kapcsolódik egymáshoz: a kézhezálló utalásösszefüggését a mások artikulálják. A Dasein
feloldódik mások létmódjában, másokhoz tartozik, és ezzel a mások uralmának
megszilárdítója. A közös-világban-benne-létet a das Man uralja, méghozzá oly módon, hogy a
kommunikáció során belıle magából lesz das Man (az ember már csak ilyen…). „Úgy
élvezünk és szórakozunk, ahogy akárki [das Man] élvez: úgy olvasunk, úgy ítélünk irodalomról
és mővészetrıl, ahogy akárki lát és ítél”. A das Man diktatúrája a sensus communis normatív
mőködése. A Dasein tehát nem-tulajdonképpeni létében mindenekelıtt a mások közös világába
transzcendálja magát, amely közvetlen módon uralja a világban-benne-létet mint a das Man
létét. Ez a kézhezállókhoz és másokhoz kötött létmód egyszersmind el is rejti a
transzcendenciát, vagyis azt, hogy a Dasein faktikus világban-benne-létében legsajátabb
lehetıségeire vetül ki.689 A lét megértése a létezıhöz való viszonyulásban történik: a világ
nyitottságához transzcendáló világban-benne-lét a kéznéllevıkhöz mint létezıhöz, másokhoz
mint létezıhöz és ezáltal önmagához is mint létezıhöz viszonyul. A világban-benne-létet a
létezı magában foglalja, uralja.690 Ezáltal a lét és a létezı közötti különbség a létmegértésben
látens módon van jelen.691 A létezı léte minden kimondásban létezıként leplezıdik le, és így a
maga ontológiai differenciájában kimondatlan marad. A Dasein a létezıtıl a világhoz lép át, de
a világban útjába kerülı létezı elfedi a világban-benne-lét transzcendenciáját és a
transzcendens világ megnyílását azáltal, hogy a világban-benne-létet egymással totalitásként
összekapcsolódó eszközök utalásösszefüggése és mások diskurzusa uralja. A létmegértésben a
transzcendencia úgy válik el-nem-rejtetté, mint elrejtett.692
689

I.m., 153-157. Olay Csaba mutat rá arra, hogy ami a Dasein másokhoz való igazodását motiválja, az pontosan
saját lenni-tudása, lehetı-léte. Mivel világban-benne-létében a világhoz mint cselekvési és viszonyulási
lehetıségek meghatározatlan játékteréhez viszonyul, épp ezért van szüksége a létezését meghatározottá tevı
normalitásra, vagyis a mások általi „tehermentesítésre”. A normalitás lényege, hogy úgy igazodunk másokhoz,
hogy ehhez nem kell tennünk semmit, és ezt nem kell külön akarnunk. „Nem kell akarnunk, hogy olyanok
akarjunk lenni, mint mások.” OLAY 2012, 216-218
690
I.m., 163
691
HEIDEGGER 2001b, 393-394
692
A fordulat után kiélezıdik a lét és a létezı ontológiai differenciájának a kérdése. Heidegger a transzcendenciát
az Idı és lét címő írásában az Ereignis, a sajátot adó-sajáttá tévı esemény fogalmában kísérli meg elgondolni. A
sajátot adó-sajáttá tévı esemény ad (Es gibt), az adomány eseménye, ám az adományban visszatartja, megvonja
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***

A három transzcendentális illúzió a transzcendens Objektum adománya, a transzcendens
Szubjektum autonómiája és a transzcendens Világra való megnyílás. Az illúzió azáltal jön
létre, hogy a gondolkodás az elkülönbözıdést konstituáló szintézisek közül valamelyiket
kizárólagossá teszi és a valóságot lehetıvé tevı transzcendens fogalomként használja. Az
illúzió a transzcendentális szintézis és a transzcendens fogalom ellentmondásában nyilvánul
meg: a Jó az, ami a megismerhetı formákat elosztja és egyúttal a minden megismerhetıt
meghaladó forma; az Én az érzéki tapasztalatot lehetıvé tevı konjunktív szintézis és az érzéki
világtól független autonómia; a Világ az, ami felé a jelen megnyílik és ami egyszerre a
leginkább elérendı és a leginkább elérhetetlen.
A filozófiai praxis szintjén a transzcendentális illúzió ellentmondást eredményez,
amennyiben a transzcendens fogalomból következı alapvetı filozófiai feladat megvalósítása
egyszerre szükséges és lehetetlen. Az ellentmondás a kellés és a megvalósíthatatlanság
ütközése egyugyanazon tett viszonylatában. Platón esetében a dialektika célja a Jó ideájának
megismerése, a Jó ideájának megismerése azonban megvalósíthatatlan, minthogy minden
megismerést a Jó adományoz. Kant számára a filozófia dolga a legfıbb jó gyakorlati
magát. Ezáltal egyrészt magát adja mint eseményt, másrészt létként és a létnek a kiterjedés nyitottságát adó
idıként teszi magát sajáttá, azaz megvonja magát az adományban. Így, míg a létet és az idıt, és ezzel a lét
jelenlétét adja, a sajátot adó-sajáttá tévı esemény elrejtettségbe kerül. (HEIDEGGER 2002, 425-426) Így végül
maga a sajátot adó-sajáttá tevı esemény is jelenvalólétként leplezıdik le, egy végtelen regresszusra kárhoztatva az
„Es gibt” „Es”-ét. „Folyton arról van szó, hogy legyızzük azokat az akadályokat, amelyek könnyen lehetetlenné
teszik Annak mondását. Egy elıadás keretében a sajátot adó-sajáttá tévı eseményrıl való beszéd is egy ilyesfajta
akadályba ütközik. Hiszen ez az elıadás is csupán kijelentı mondatokban szólt.” (I.m., 427)
A jelenlét és a jelenléten túli megnevezhetetlen differenciája jelenik meg Derrida szövegeiben is. A Hit és
tudás, illetve a Marx kísértetei címő írásaiban Derrida a „tapasztalat általános struktúrájaként” az eljövıre való
megnyílást nevezi meg, arra az abszolút meglepetésre, arra az egészen másra való megnyílást, amit semmilyen
elırelátás nem lát jönni, ami áttöri a mindenkori várakozási horizontot: „’igen’ az érkezınek, ’jöjj’ az
elıreláthatatlan jövınek”. (DERRIDA 1993a, 181) Ez az affirmatív megnyílás mozdítja ki a jelent az önmagánál
létbıl, ezáltal halasztódik el a jelenlét önazonossága, és ezáltal különbözıdik el a jelenlét önmagától, mint
szándék, szükséglet vagy vágy. (Elhalaszt és elkülönbözıdik: a différer szó ezen két jelentésével írja körül Derrida
a différance írásképet. DERRIDA 1991, 47) Az eljövı iránti bizalom és az eljövıtıl kért bizalom köteléke a
lehetıségfeltétele a másikhoz való viszonynak: minden nyelvhasználat implicit módon elıfeltételezi a tanúság
igazságának ígéretét és a hit aktusának kérését, a „Higgy nekem!” felszólítást, még akkor is, ha egyébként egy
hazugságról vagy egy hamis eskürıl van szó. (DERRIDA 2006, 98-99) A másik felé való megnyílás ad helyt
annak a névnek, amelyet a tanúság igazságként, jelenvalóként ígér. A név helye, amelyet Derrida a Timaiosz
alapján khórának nevez, minden megnevezés és minden név általi kisajátítás lehetıségfeltétele, és egyben
lehetetlenségfeltétele. (Khóra az, ami befogadja a formák lenyomatát azáltal, hogy helyt ad nekik, míg maga nem
ölt semmilyen alakot. Timaiosz, 50b-c) Khóra az a kiszámíthatatlan eljövı egyedi esemény, amit elızetesen
semmilyen név nem nevezhet meg és nem sajátíthat ki, és amit ezért csak negatív úton (via negativa), minden név
tagadásával lehet meghatározni (sem létezı, sem nem-létezı stb.). Khóra a megnevezhetetlen megnevezésének a
neve, egy ellentmondás, amely egyszerre elkötelezıdés a megnevezhetetlen megnevezése mellett és lemondás
arról, hogy a megnevezhetetlen valaha is megnevezhetı lesz. (DERRIDA 1993b, 133; 1993c, 78-79)
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szempontból kielégítı meghatározása, ez azonban az erénynek és a boldogságnak olyan
összekapcsolódását jelenti, melyre az érzéki és az intelligibilis világ hasadásaként
meghatározott Én soha nem lehet képes. Mindkét esetben tehát az ellentmondás a jó feltétlen
ideájának transzcendenciájában fejezıdik ki. Végül Heidegger (és Derrida) imperatívusza
szerint a jelenlét metafizikáját meg kell haladni, viszont minden erre vonatkozó kísérlet még
mindig a jelenlét metafizikáján belül helyezi el magát.
Annak ellenére, hogy a transzcendentális illúzió célként tekintve ellentmondáshoz
vezet, mégis feltétlen érvénnyel bír az immanencia vonatkozásában: a Jó ideája az, ami a létet
és a megismerést adja; az appercepció konjunktív szintézise minden megismerés, és így
minden tárgy lehetıségfeltétele; a világ eszközeinek utalásösszefüggései és a másokkal való
együttlét uralják a Dasein világban-benne-létét.
A transzcendentális illúziók filozófiatörténeti megjelenésének kronológiája azt mutatja,
hogy egy feltétlen fogalom meghatározása nem más, mint az elızı feltétlen fogalom
megkérdıjelezése. Az objektumokat elválasztó szintézis feltétlen ideája magában valóan
adódott; a vonatkoztatási pont feltétlen ideája az objektumok közvetítettségével és így
kétségbe vonható voltával szembeni közvetlenségként és bizonyosságként jelent meg; a
sokaságot nyitott sorozatként összekapcsoló szintézis feltétlen ideája pedig az objektumokat
vonatkoztató jelenlét ek-sztázisaként tárult fel. A transzcendens Objektum magánvaló ideaként
adódott;

a

transzcendens

Szubjektum

a

magánvalót

megkérdıjelezı

magáért-való

bizonyosságként jelent meg; a transzcendens Világ pedig a magánvalót közvetítı magáért-való
bizonyosság megkérdıjelezéseként tárult fel.
A megkérdıjelezés ugyanakkor vonatkozást is jelent. Amit mint feltétlen ideát egy
újabb feltétlen idea megkérdıjelez, azt feltételes módon maga alá is rendeli. Így a
transzcendens Szubjektum feltétlen ideája Kantnál az a konjunktív szintézis, amely a tárgyi
diszjunkciókat érvényesítı a priori kategóriáknak szolgál alapul. A transzcendens Világ – és
az ehhez való átlépés – elfedıdése pedig Heideggernél nem más, mint a jelenvalólétre
vonatkoztatott, azaz kézhezálló diszjunkt eszközök összekapcsolódásaira, konnekcióira való
ráhagyatkozás.
A transzcendentális illúzió mindhárom esetben (a transzcendens Objektum, a
transzcendens Szubjektum és a transzcendens Világ esetében) azáltal jön létre, hogy a három
szintézis valamelyike (az objektum diszjunktív szintézise, a szubjektum konjunktív szintézise,
vagy a világ konnektív szintézise) transzcendens fogalomként kerül alkalmazásra.
A fogalmak alapvetıen nyelvi jelekben öltenek testet. A következıkben épp ezért a
fogalmak terén feltárt struktúrát megpróbálom áthelyezni a jelek területére. Megvizsgálom,
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hogy egyrészt hogyan lehet meghatározni a jelek különféle funkcióit, másrészt hogyan
alakulnak ki e funkciókból a transzcendens fogalmak által feltétlen módon megalapozott
szemiotikai rendek és mi jellemzi azokat. Ez utóbbi problémához Deleuze és Guattari Mille
plateaux címő mőve nyújt segítséget.

2.1.4 Három szemiotikai rend (Mille plateaux)
A jelek annak a valóságnak a szemiotikai feltételesei, amelyet e feltételesek vonatkozásában a
három szintézis konstituál. A három szintézishez egy-egy jelfunkció kapcsolható. A
konjunktív szintézis a feltételest a vonatkoztatási pontra, a szubjektumra vonatkoztatottan
konstituálja. Az ehhez kapcsolódó jelfunkció a szubjektum expressziója vagy megnyilatkozása
(„én” küldök jelet). A diszjunktív szintézis a feltételest elválasztott meghatározottságként,
objektumként konstituálja. Az ez esetben adódó jelfunkció az objektum denotációja vagy
jelölése („annak” a jele). A konnektív szintézis a feltételest a világ nyitott sorozatának
eseményében összekapcsoltan konstituálja. Az ennek megfelelı jelfunkció az esemény általi
közvetlen direkció vagy felszólítás. A világ eseménye nem a szubjektum megnyilatkozása, és
nem is egy denotált, közvetített tárgy, hanem a tárgyak azon összefüggésrendszere, ami a
szubjektumot is az alkalmazkodás imperatívuszaként magába foglalja. Ezt a közvetlenséget
leginkább a második személyő felszólítás fejezi ki mint a szemtıl szemben álló másik
felszólításának elsajátíthatatlan és tárgyiasíthatatlan eseményszerősége: „Kövess engem!”.693
A felszólító másik közvetlensége ugyanis megnyitja az addig jelölt tárgyiságként érzékelt „ı”
jelenlétét, és a másik a váratlan felszólítás eseményévé, a „te” távolságnélküliségévé válik.
A jel funkciója lehet expresszió, denotáció, vagy direkció. Más szóval: a jel a
szubjektum megnyilvánulása, az objektum jelölése, vagy a világ eseménye (illetve a másik)
általi felszólítás.694 A jel mint kifejezés, szintaktikai probléma, mint az objektum jelölése,
szemantikai probléma, mint a jelküldés eseményének következménye, pragmatikai
probléma.695 Persze a három jelfunkció – ahogy a három szintézis – nem választható el
egymástól, ellenkezıleg, együtt, egymást áthatva érvényesülnek a jelképzıdés folyamatában.
693

A „második személy” itt persze lehet a „lelkiismeret váratlan hangja”, ahogy vonatkozhat „személytelen”,
„megszemélyesített” eseményre (például egy élmény általi megszólítottságra, egy váratlan történés általi
kihívásra) is.
694
Karl Bühler organonmodelljében a nyelv három funkciójaként a küldı kifejezését, a tárgyak és tények
ábrázolását és a címzett felhívását nevezi meg. BÜHLER 1965, 24
695
Morris szemiotikai meghatározása szerint a szintaktika a jelek közötti viszonyról ad számot, a szemantika a
jelnek a jelölthöz való viszonyát tanulmányozza, a pragmatika pedig a jelek és hatásuk viszonyait írja le. MORRIS
1975, 50-53
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Habermas Austin és Searle nyelvelmélete alapján a beszédaktus három fajtáját sorolja
fel: a konstatív, az expresszív és a regulatív beszédaktust.696 Habermas elemzésében a három
funkció eltérı érvényességi igényeivel három különbözı világra vonatkozik. A három világ –
Karl Popper elmélete alapján – az objektív világ, amelyre az igazságot kifejezı konstatív
funkció vonatkozik, a szubjektív világ, amelyre a hitelességet kifejezı expresszív funkció
irányul, és az interszubjektív világ, amelyet a helyességet kifejezı direktív funkció intencionál.
Az objektív világ „azon entitások összessége, amelyekrıl igaz kijelentések tehetık”, a
szubjektív világ „a beszélı privilegizált módon hozzáférhetı élményeinek összessége”, az
interszubjektív világ pedig „a legitim módon szabályozott személyközi viszonyok
összessége”.697 A nyelv három funkciója tehát egyúttal a feltételek összességének három
feltétlen fogalmát, azaz három transzcendentális ideát érvényesít. Mindez átvihetı általában a
három szemiotikai funkcióra, a konstatív jelre, az expresszív jelre és a direktív jelre.
Az elkülönbözıdés immanens konstitúciójának szintéziseihez egy-egy jelfunkció
kapcsolható. A transzcendencia illúziójának mőködése során a megfelelı jelfunkció egyoldalú
módon transzcendenssé válik, míg a többi jelfunkció háttérbe szorul. Ekképpen adódik a
minden létezıt jelölı isteni logosz, a minden létezıt a maga re-prezentatív módján kifejezı
emberi ratio és a minden beszédeseményt normalizáló globális sensus communis
transzcendenciája. A háromféle szintézisnek (diszjunktív, konjunktív, konnektív) megfelelı
háromféle

funkció

(denotatív,

expresszív,

direktív)

transzcendenssé

válása

egyben

meghatározza a keletkezı transzcendens fogalom formáját. A konstatív jel a mutató névmásban
(„ez”, „az”, „ezek”, „azok”), illetve a harmadik személyő névmásban („ı”, „ık”) ölt testet, így
a jelfunkció transzcendenssé válása a transzcendens Objektumnak, „Annak” az illúzióját
teremti meg. Az expresszív jel elsı személyő névmásként („én”, „mi”) jelenik meg, ezért a
jelfunkció transzcendenssé válása a transzcendens Szubjektum illúzióját hozza létre. A direktív
jel a második személyő névmásban („te”, „ti”) testesül meg, és a jelfunkció transzcendenssé
válása a transzcendens interszubjektív Világ illúzióját alkotja meg. Így jut érvényre a
transzcendens Objektum diszjunktív szintézisének szemiotikai rendje (a jelölı jelek rendje), a
transzcendens Szubjektum konjunktív szintézisének szemiotikai rendje (a szubjektiválódás
rendje), és a transzcendens Világ konnektív szintézisének szemiotikai rendje (a diskurzus
rendje).

696

HABERMAS é.n., 112-117. A regulatív beszédaktusba mindaz beletartozik, amit Searle még mint kommisszív,
direktív és deklaratív beszédaktust különböztetett meg, méghozzá azon az alapon, hogy mindhárom aktus
normatív, azaz önmagára, másra, vagy egy eseményre vonatkozó regulációt fejez ki.
697
I.m., 58-59
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A továbbiakban Deleuze és Guattari mőve, a Mille plateaux, valamint Foucault-nak A
szavak és a dolgok címő könyve alapján a három szemiotikai rendnek, a jelölı jelek rendjének,
a szubjektiválódás rendjének és a diskurzus rendjének a szervezıdését vázolom fel.

2.1.4.1 A jelölı jelek rendje

Ágoston meghatározása szerint a jel olyan dolog, amely egy másik dolog jelölésére szolgál.
Minden jel egyúttal dolog is. Másrészt minden dolog rendelkezik valamire-valósággal.
Bizonyos dolgok arra valók, hogy önmagukban élvezzük ıket, más dolgok pedig arra, hogy
általuk olyan szeretetre méltó dolgokat érjünk el, melyeket önmagukban élvezhetünk. Ha egy
használatra való dologban gyönyörködünk, akkor elvétjük a dolog valamire-valóságát, és nem
tudunk eljutni ahhoz a dologhoz, ami valóban szeretetre méltó. Az a dolog pedig, amit
önmagáért élvezhetünk, nem más, mint a Szentháromság, az örök boldogság forrása. Isten
azonban méltó módon jelölhetetlennek bizonyul, vagyis kimondhatatlannak, pontosabban még
csak „kimondhatatlannak” sem mondható.698
Deleuze és Guattari a jelölı jelek rendjének felvázolásához a saussure-i jelelmélet
terminusait alkalmazza. A saussure-i szemiotikában a jel két eleme a jelölı (signifiant) és a
jelölt (signifié). A jelelı jelek rendjében minden jel immanens módon olyan dolgot jelöl, mely
jelölı jelként ugyancsak más dolgot jelöl, ad infinitum. Minden jelölt egyszersmind egy másik
jelölt jelölıje.699 A jelek értelmezésre, megfejtésre szorulnak, hogy a jelek igazsága, az
utalások rendje feltárulhasson. A jelek vég nélküli interpretálása szolgáltatja a jelölı jelek
rendjének megismerését. Így tárja fel például Pszeudo-Dionüsziosz az angyali és emberi jelek
értelmét a Mennyei hierarchiában, vagy Hitvalló Maximosz a templomi jelek értelmét a
Müsztagógiában. A jelek láncolatokba szervezıdnek, kapcsolódásukat pedig a hasonlóság
szabályozza. A jelek láncolatainak és az azokat elıíró törvényeknek a megértése nem más, mint
a tárgyak közötti hasonlóság felfedezése. Két tárgy közötti hasonlóság azonban egy harmadikra
utal, és így tovább. A hasonlóságok tudásának jellege határtalanul kumulatív. Foucault a XVII.
század elıtti nyugati kultúra tudásának tagolódásában a hasonlóság négy fı alakzatát mutatja
ki: a convenientia a dolgok megfelelése, határossága, vagy szomszédsága, amely többek között
a befolyások, szenvedélyek és tulajdonságok terjedésének közvetítıje (pl. a lélek átveszi a test
mozgásait, a test pedig a lélek szenvedélyeit); az aemulatio a távoli dolgok vetélkedése,
egymásra felelése (pl. szem és Nap); az analógia egymással rokonítható dolgok végtelen
698
699

AUGUSTINUS é.n., 40-45
Mille plateaux, 141-144
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sokaságát hozhatja létre egyetlen viszonyítási pontból (pl. mikrokozmosz és makrokozmosz);
és végül a szimpátia a dolgok egymáshoz közelítésének elve (pl. a felszálló tőz levegıvé
alakul).700
A hasonlóság kiterjed a tárgyak teremtésének alapjára is: mivel a kozmikus rend a
transzcendens Objektum, az istenség alkotása, ezért a tárgyak analogikus viszonyban állnak a
transzcendens Objektummal. Aquinói Tamás különbözı mőveiben a teremtı és a teremtmény
közötti analógiának lényegében kétféle meghatározását adja: lehet proportionalitas,
arányosság, azaz két viszony közötti hasonlóság (az Isteni tudomány úgy aránylik Istenhez,
mint az emberi tudomány a teremtményhez), illetve proportio, olyan arány, mely a létrehozó
oksági hasonlóságon alapul (a magában való „bölcs” viszonya a minıségként attribuált
„bölcs”-höz).701 Az analógia, illetve a hasonlóság biztosítja a rend diszjunkt elemeinek a
transzcendens Objektum által megalapozott egységét, diszjunktív szintézisét. A proportio
viszonya egyszersmind meghatározza a jelölı láncok hierarchiáját, a transzcendens
Objektumhoz való hasonulásuk szerint.702 A jelek láncolatainak és hierarchiájának végsı
értelme a transzcendens Objektum, minden jel feltétlen Jelölıje. A Jelölı látszólag egy
eredendı diszjunktív szintézis végrehajtója: teremtı aktusa által hozta létre azt a hierarchikus
rendet, ami kijelöli a jelek helyét és idejét.703 A Jó ideája a minden jelöltet a maga léte és
lényege szerint kijelölı Jelölı, a kijelölés rendjét pedig az igazságosság határozza meg. A
Jelölı az az értelem, amire minden jel transzcendens módon utal. Maga a Jelölı azonban egy
végtelen regresszus, egy hiány: üres Jelölı.704 A Jelölı önmaga lényegében, nem-analogikus
módon csak via negativa határozható meg. A negatív út során a Jelölı minden jelölési
kísérletnek ellenáll, vagyis a jelek jelölhetetlen, tükör által homályosan látott Jelölıjének
mutatkozik.

700

FOUCAULT 2000, 35-44
AQUINÓI TAMÁS 1952, 2. kérdés, 11. szakasz; uı. 1994, 13. kérdés, 5. szakasz, 394-403
702
„A hierarchia célja tehát a lehetı legtökéletesebb hasonulás Istenhez és a vele való egyesülés, mert maga Isten
vezérli minden szent tudásban és tevékenységben. […] Minden létezı részesedik tehát a gondviselésben, mely a
lényegfeletti Istenségbıl, mindenek okozójából árad, hisz nem is létezne, ha nem volna része a létezık
Lényegében és İselvében. Minden élettelen tehát azáltal részesedik benne, hogy van, mert a lét fölött álló Istenség
az összes dolgok léte;.az élık az élet fölött álló, életet teremtı hatalmából részesülnek; az értelmes és szellemi
lények pedig bölcsességében részesülnek, mely maga a tökéletesség, és megelız minden tökéletességet, fölülhalad
minden értelmet és szellemet. Az pedig világos, hogy a létezık közül azok foglalnak helyet közelebb az
Istenséghez, akik többszörösen részesednek Benne. […] A mennyei lények szent rendjei szellemi módon
alakulnak Isten képmásaivá, világfeletti módon szemlélik az ısisteni mintát, az ısisteni megvilágítás elıször rájuk
sugárzik, aztán az ı közvetítésükkel jutnak el hozzánk a természetünket meghaladó kinyilatkoztatások.”
PSZEUDO-DIONÜSZIOSZ 1994, 221-222, 224
703
L'Anti-Œdipe, 243-244
704
Az üres jelölı kifejezését Lévy-Strauss vezeti be. Az üres jelölı olyan jelölı, melynek jelöltje homályos,
határozatlan, vagy nem létezı.
701
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A prezencia nélküli Jelölıt a megszentelt jelölt re-prezentálja. A szent írás, az isteni
kinyilatkoztatás, vagyis az üres Jelölı által jelölt (azaz megszentelt) jelölı, felkínálja az írott
jelölık értelmezésének a rendnek megfelelı lehetıségeit, vagyis a vég nélküli láncolatok
megismerését. Aquinói Tamás meghatározása szerint a teológiában „a szavak által jelölt dolgok
is jelentenek valamit.” Tamás ezt szellemi értelemnek nevezi és a Szentírás tekintetében három
fajtáját különbözteti meg: az analogikus értelem esetén „a régi törvényhez tartozó dolgok az új
törvényre utalnak”, a morális értelemnél „a Krisztusban végbement események vagy a
Krisztust jelölı dolgok azt jelzik, amit nekünk kell cselekednünk”, az anagogikus értelem
esetén pedig „az új törvényhez tartozó dolgok azt jelölik, ami az örök dicsıségben fog
megvalósulni”.705 A homíliák, exegézisek és kommentárok a hasonlóságon alapuló jelölı
láncok megismerését teszik lehetıvé a transzcendens Jelölı által jelölt Szentírás jelölıi alapján.

2.1.4.2 A szubjektiválódás rendje
A locke-i szemiotikában a szavak a szubjektum ideáit fejezik ki, és nem jelölhetik magukat a
dolgokat (ezek jelei az ideák), sem mások ideáit.

Lévén, hogy a társadalom nyújtotta kényelemmel és elınyökkel nem élhet anélkül, hogy
gondolatait közölné, szükség volt arra, hogy az ember valamiféle külsıleg is érzékelhetı jeleket
találjon ki, amelyekkel a gondolatait alkotó láthatatlan ideákat a többiek tudomására hozhatja.
[…] A szavak haszna tehát az, hogy az ideák érzékelhetı jegyei lesznek, helyes és közvetlen
jelentésük pedig a velük helyettesített idea. […] Senki nem teheti szavait sem a dolgokban rejlı
minıségek, sem a más elméjében lévı fogalmak jeleivé, miután sajátjában ebbıl semmi sincs
meg.706

Épp ezért mások semmilyen módon nem írhatják elı a szavak és ideák közötti kapcsolatot –
erre még a nagy Augustus sem volt képes.

És minden egyes embernek olyannyira csorbíthatatlan a szabadsága, hogy a szavakkal tetszése
szerinti ideákat helyettesítse, hogy senkinek nem áll hatalmában arra bírni ıket, hogy
ugyanazok az ideák legyenek az elméjükben, amelyek neki, amikor azokat a szavakat
használják, amelyeket ı.707
705

AQUINÓI TAMÁS 1994, 59
LOCKE 2003, 452-453
707
I.m., 456
706
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Deleuze és Guattari a Mille plateaux-ban úgy fogalmaz, hogy a szubjektiválódás, a
szubjektummá-válás rendje a jelölı jelek rendjétıl való elszakadásként, az üres Jelölıtıl való
elfordulásként szervezıdik meg. A szubjektiválódás rendje Káinnal és az isteni törvénnyel
szembe forduló Izraellel veszi kezdetét.708 Valóban, a bőnbeesésnek és a szubjektum
születésének összefüggése gyakran bukkan fel különbözı gondolkodók írásaiban. A
következıkben néhány ismertebb példára szorítkozom.
Kant a bőnbeesést és annak következményét jelöli meg a magánvaló szubjektum
voltaképpeni létrejötteként:

[A]mikor az ember elhagyta az ész által neme elsı lakhelyeként képzelt paradicsomot, ez nem
volt más, mint átmenet egy pusztán állati természet durvaságából az emberi léthez, mint az ész
vezetésére bízni magunkat, elszakítva az ösztön pórázát, egyszóval a természet gyámkodása alól
a szabadság állapotába tett lépés.709

Kierkegaard meghatározásában az Én az önmagához viszonyuló ember, „egy olyan viszony,
amely önmagához viszonyul.” Amennyiben ez az Isten által létrehozott viszony elszakad annak
létrehozójától, akkor az önmagához való viszonyulás kétségbeesett, torz viszonyaként
jelentkezik. És éppen ez a semmin alapuló torz viszony az eredendı bőn.710 Bultmann számára
az Istentıl való elfordulás, az önmaga felé fordulás és az önmaga általi vonatkoztatás az én
kettészakadását vonja maga után.

Ha – a múltba tekintve vagy a jövıt fürkészve – tekintetem önmagamra irányul, akkor mintegy
kettéhasítom énemet; ez az én, amelybıl e vonatkozás kiindul, egzisztens énem; a másik én
pedig, melyre tekintetem irányul s melyet adottnak veszek, nem más, csupán egy egzisztens
valóság nélküli faktum. Az egzisztens én, amely kutató pillantással körülnéz és kérdez, éppen
ezzel a kérdezéssel és körülnézéssel bizonyul istentelennek.711
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Mille plateaux, 161-162
KANT 1997, 95
710
Ezzel szemben a hit azt jelenti, hogy „miközben önmagához viszonyul és önmaga akar lenni, az Én átlátható
módon abban a hatalomban alapozza meg magát, mely ıt létrehozta.” KIERKEGAARD 1993a, 19-20
711
BULTMANN 2007a, 44
709
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Camus szerint is az Isten elleni lázadó mozdulat jelenti az ember születését. „A lázadó ember,
etimológiai értelemben hirtelen megfordul. Eddig békésen baktatott az úr ostorcsapásai alatt.
Most szembefordul vele.” 712
A Genezis könyvében a bőnbeesés elsı jele a szeméremérzet. A szemérem alapja annak
látása, hogy önnön mezítelen teste látható, vagyis a szemérem alapvetıen egy önmaga felé
forduló látás. Az isteni parancs megszegése által az ember elfordul attól, akire addig tekintett,
akinek a parancsára addig hallgatott, önmaga felé fordul, hogy önmaga megnyilatkozását hallja
és lássa. Ám amit ezáltal meglát, az saját mezítelen, kiszolgáltatott, halandó teste. A tiltott
gyümölcs hatása az önmaga véges léte felé fordulás és a halandósággal, a fáradozással, a kínnal
való szembenézés.713 Így kapcsolódik össze a halál a bőnnel.714 Végül is a Jahvével
szembeforduló Izrael képében megjelenik az isteni paranccsal szembeforduló akarat mint
autonóm, önmagának parancsoló, önmaga szerint vonatkoztató akarat – igaz, egyenlıre bőnös
akaratként.
A keresztény kultúra erıterében alapvetıen két örökség ütközik meg egymással: a
hellenisztikus örökség, az isteni értelem diszjunkt rendjeként elgondolt kozmosszal, valamint a
judaisztikus örökség, az isteni akaratnak engedelmeskedı vagy nem engedelmeskedı emberi
akarattal. Az Istentıl elforduló, autonóm akarat a középkori teológiában az isteni rend negatív
meghatározásaként, az adományozott léttıl való megfosztottságként, a jó hiányaként jelenik
meg (a rossz mint privatio). A jelölı jelek rendjének a szubjektum általi pozitív elhagyása az
újkor kezdetén kezd kibontakozni. Foucault Don Quijote-elemzésében mutatja ki, hogy hogyan
válik a XVII. századtól kezdıdıen a hasonlóság a képzelet mőködési módjává, szembeállítva a
bizonyosságon alapuló tiszta és elkülönült megismeréssel.715 Descartes a bizonyosság útját az
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CAMUS 1999, 24. „Azt kiáltom, hogy nem hiszek semmiben, minden abszurd, de nem kételkedhetem saját
kiáltásomban, s ha másban nem is, a tiltakozásomban hinnem kell. Az elsı és egyetlen evidencia, mely ily módon
megadatik nekem az abszurd tapasztaláson belül, a lázadás. […] Vak lendülete rendet követel a káoszban,
egységet a tovavillanó, az eltőnı mélyén. […] Változtatásra törekszik. De változtatni annyi, mint cselekedni […]
A lázadás pontosan azokat a cselekedeteket nemzi, melyek jogossá tételét tıle várják. A lázadásnak tehát
önmagából kell merítenie indokait, mivel másból nem merítheti.” (I.m., 19)
713
„Így hát amit megtudnak, az a dolgok felszíne, az ı meztelen anyagiságuk, s nem a dolgok mélysége vagy
jelentısége, vonatkozása. Önmagukra összpontosítván képtelenné válnak a valóságos közösségre. […]
Elveszítettek minden kapcsolatot, minden közösséget Istennel, ki lehetıvé tette nekik, hogy úgy lássanak, ahogy ı
lát, hogy úgy értelmezzenek, ahogy ı értelmez. […] Aki elveszítette vonatkoztatási pontját, az bizony tévelygı és
esztelen. Tehát ’enni a tiltott gyümölcsbıl’ azt jelenti, hogy az ember elkerüli az életet mint adományt egy
megragadott, kiérdemelt, emberi erıfeszítések árán épített létezés kedvéért.” LACOCQUE 2003, 46-47
714
A halál és a bőnösség kapcsolatáról lásd I.m., 55-56. Ezzel szemben az örök élet az örökkévaló Istenben-bennelétet jelenti. Ahogyan Buber a 73. zsoltár kapcsán írja: „Az a döntı, hogy az Istenrıl alkotott elmélkedés erısebb
lesz, mint a halálról alkotott elképzelés: az Urat, JHWH-t tartják „oltalmuknak” (Zsolt73.28) – Gondolkodásuk
nem terjed túl ezen, és ennyi szemmel láthatólag valóban elég is: a hit tárgya nem ’a lélek halhatatlansága’, hanem
Isten örökkévalósága. Mindegy, mit jelent a halál az ember számára; ha az ember közösségben él Istennel, akkor
tudja, hogy Isten örök, ı maga pedig Isten ’része’.” BUBER 1998, 247
715
FOUCAULT 2000, 65-69
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elforduló és önmaga felé forduló kételyben találja meg, mely által a szubjektum res
cogitansként ismer önmagára. Ezzel a tárgy bizonyosságát is az egóra való vonatkoztatottság
(vagyis a tárgynak a megismerıképesség számára való léte) alapozza meg. Az én a
vonatkoztatási pont, ám mivel kijelentésében önmagára irányul, az én egyben a kijelentésben
kijelentett, a vonatkoztatott is. Amennyiben a kijelentésében kijelentetté válik, már nem azonos
önmagával: a szubjektum önmaga hiánya, egy negatív vonatkozás. Deleuze és Guattari a
szubjektiválódás lényegét a szubjektum állandó megkettızıdésében látja. A kijelentés
szubjektuma (sujet de l’énonciation), az „Én” („Je”) folyamatosan visszaugrik a kijelentett
szubjektumhoz (sujet de l’énoncé), „Magamhoz” („Moi”), aki viszont alapot ad a kijelentett
szubjektum számára e mozgás végrehajtásához.716 A két szubjektum közötti különbség a
„gondolkodom, tehát gondolkodás vagyok” és a „sétálok, tehát sétálás vagyok” közötti
különbségként, vagyis a res cogitans és a res extensa közötti különbségként adódik. Az „Én” a
kijelentés szubjektumaként azt a személyt jelöli, aki a névmást a kijelentésben a maga módján
használja („én azt hiszem…”, „én úgy becsülöm…”, „én azt gondolom…”), míg kijelentett
szubjektumként arra az állapotra vonatkozik, melyben az elsı személy mindig helyettesíthetı
harmadik személlyel („én szenvedek”, „én sétálok”, „én lélegzem”, „én érzek” stb.).717
Descartes a véges szubjektum igazságát Isten végtelen ideájával támasztja alá. Kant
viszont már a megkettızött szubjektum önmaga feletti törvénykezését, az észnek a tiszta Ész
általi megítélését mutatja be, és azt, hogy a vonatkoztató transzcendens Szubjektum hogyan
veszi át az elválasztó transzcendens Objektum helyét.718 A kijelentés transzcendentális
szubjektuma az intelligibilis világ törvényhozójává, míg a kijelentett empirikus szubjektum a
természeti világ alárendeltjévé alakul, a kettejük közötti szakadék áthidalásának reménye pedig
a végtelenbe tolódik ki. A Szubjektum általános észként transzcendálja önmaga egyedi
természetét. Így válik a szubjektiválódás rendjében az én saját racionalitásának alárendelt
szubjektumává.719
Deleuze és Guattari hozzáteszi, hogy a szubjektiválódás folyamata mint elfordulás az
üres Jelölı rendjétıl, mint árulás, egyszersmind a szenvedély vonala.720 Nem Ariadné
szenvedélye, aki egy másik, isteni törvény nevében szegül szembe a polisz törvényével, hanem
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Mille plateaux, 161-162. A sujet de l’énonciation és a sujet de l’énoncé terminusait Deleuze és Guattari
Lacantól veszi át.
717
I.m., 160
718
Ez abban mutatkozik meg a leglátványosabban, ahogy Isten alárendelıdik a morális ész etikoteológiájának.
719
I.m., 162
720
I.m., 164. Rousseau a nyelvek eredeteként a szenvedélyek kifejezését határozza meg: ez hozza az embereket
közel egymáshoz, míg a szükségletek épphogy arra késztetnek, hogy elkerüljék egymást. ROUSSEAU 2007, 1011
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inkább a számkivetett, vándorló Oidipusz szenvedélye, aki megırzi halálának titkát.721 Az
elfordulást fejezi ki Júlia nevezetes felszólítása:

Tagadd meg atyád és dobd el neved!
S ha nem teszed: csak esküdj kedvesemmé –
S majd én nem leszek Capulet tovább.722

Petrarca, Phaedra, Werther lelki viharai egy olyan szubjektiválódási folyamatot indítanak el,
mely elfordul a hagyománytól, a társadalom objektív rendjétıl, és melynek radikalizálódása a
halál szakadéka felé vezet.723 Petrarca Daloskönyve elsıként „szétszórt rímekben” ad hangot e
megváltozott szenvedélyes hangnak:

váltott hangom – mert sírnom kell s merengnem,
míg meddı kínok és álmok gyötörnek,
– ha tudjátok titkát a szerelemnek,
elnézitek tán, és megszántok engem.724

A kölcsönös szerelmi szenvedélyben a szubjektum állandó megkettızıdésének folyamata két
szubjektum egyesülésének és elválásának ellentmondását veszi fel. A két szubjektum
folyamatosan oszcillál a két pozíció, a kijelentés szubjektumának és a kijelentett
szubjektumnak a pozíciója között: „Te az enyém, én a tied!”.725 Sartre kifejezéseivel egyszer az
egyik tárgyiasít, másszor ı tárgyiasul a másik tekintetében. Ekképp váltakoznak a
szenvedélyek harcának úr-szolga viszonyai, e veszedelmes viszonyok.726

2.1.4.3 A diskurzus rendje

Heidegger elemzésében a világban-benne-lét számára a jel egy utalásösszefüggésbe
funkcionálisan illeszkedı eszköz. Ez az utalásegész, vagyis a világ írja elı a jel értelmét mint
721

I.m., 156-157
Rómeó és Júlia, 2. felvonás, 2. szín, 52
723
A Mille plateaux nyelvén megfogalmazva: az abszolút negatív deterritorializáció folyamatát indítják el. (Lásd
A történelem immanenciájának komplementaritása címő alfejezetet. (1.3.5) A szubjektiválódás folyamatában
kialakuló halálösztönrıl Freud kapcsán A transzcendens szubjektum vágya címő alfejezetben lesz szó. (2.5.2))
724
„del vario stile in ch’io piango e ragiono / fra le vane speranze e ‘l van dolore, / ove sia chi per prova intenda
amore, / spero trovar pietà, nonché perdono.” (Voi ch’ ascoltate in rime sperse il suono; Kik hallgatjátok szétszórt
rímeimben…, ford. Csorba Gyızı)
725
Mille plateaux, 164-165
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Errıl lásd bıvebben a harmadik rész Önmagáért-való szeretet címő alfejezetét (3.1.4).
722

231

A transzcendentális illúzió különféle aspektusai
funkcionális eszközét. A világ direktív jellege ugyanakkor közvetlenül az interszubjektív
kapcsolatokban is megmutatkozik: a közös világ a mások fennhatósága alatt álló egymássallét,
a das Man diktatúrája. A Lét és idı brilliáns elemzésében a beszéd terén ezt a rendet a fecsegés,
a kiváncsiság és a kétértelmőség móduszai terjesztik és erısítik meg. A fecsegés elsıdlegesen
nem a létezıre vonatkozik, hanem csak továbbadja, ismétli, és ezzel terjeszti a mondottakat,
azt, amit a das Man elıír a fecsegés számára. A kiváncsiság az aktualitásban él: a
nyugtalanságot és az izgalmat keresi, és ennek során az egyik újdonságról a másikra tér át
anélkül, hogy bármelyik mellett is elidızne; átadja magát a világ folyásának. A fecsegés és a
kíváncsiság egymást erısítik: a fecsegés határozza meg a kíváncsiság mozgásának irányát, a
kíváncsiság biztosítja a fecsegés mozgásának sebességét. Mindehhez a mindennapi
egymássallét olyan tárgyat keres, amelyhez mindenki hozzáférhet és amelyrıl bárki bármit
mondhat, amelyrıl tehát nem dönthetı el, hogy mi is valójában. A fecsegés és a kíváncsiság
akkor mőködik igazán, ha a tárgyuk kétértelmő.727
A diskurzus rendje reciprok kapcsolatok által hálózatszerően megszervezett rend. A
jelek, eloldva az isteni Jelölıtıl vagy a kijelentı Szubjektumtól, önnön genezisükben szemlélve
differenciális viszonyokat fejeznek ki: Hjemslev kifejezésével a tartalom síkjának fogalmi
kontinuuma és a kifejezés síkjának hang- vagy írásképi kontinuuma kapcsolódik össze, hogy
elválasztott jelek utalásösszefüggéseként aktualizálódjanak.728 Az aktualizáció a kifejezés
síkján beszéd esetén a fonémák megkülönböztetı jegyei (hangerı, idıtartam, hangmagasság;
szonoritás, protenzitás, tonalitás) által, írás esetén pedig az írásjegyek (az egyenes, a görbe és a
pont

különbözı

kombinációi) révén

történik,

hogy ezáltal

különféle

grammatikai

szerkezetekben (morféma, szó, mondat stb.) kapjanak formát.729 Az aktualizáció folyamatát a
nyelvtanra, kiejtésre, jelentésre, használatra vonatkozó szokások és szabályok terelik mederbe.
727

HEIDEGGER 2001a, 199-206
HJEMSLEV 1975, 193-205. Hjemslev jelelméletében elválasztja az „alaktalan gondolati masszát” magába
foglaló tartalom-síkot és a nyelvi láncot magába foglaló kifejezés-síkot. A jel nem a jelen túli tartalomra mutató
kifejezés, hanem a tartalom és a kifejezés „szolidaritásának” megnyilvánulása. A tartalom síkja és a kifejezés síkja
egymást feltételezi, egyik sem értelmezhetı a másik nélkül. Hjemslev elmélete a saussure-i nyelvészetbıl
táplálkozik. A két sík Saussure szinkronikus nyelvészeti elemzésében a fogalom és a hang differenciális
viszonyainak kettısségeként jelenik meg. A hangok és a fogalmak önmagukban egy-egy határozatlan ködfoltot,
egy-egy kontinuum-síkot alkotnak. Két akusztikus vagy gondolati elem különbsége nem két azonosság
különbsége, hanem reciprok viszony: „a nyelvben csakis különbségek vannak.” Ugyanakkor mind a hangot, mind
a fogalmat a kapcsolódásuk által képzıdı nyelvi jelek rendszerének más akusztikus és gondolati elemeitıl való
különbsége határozza meg (pl. apa és anya hangképe, illetve „apa” és „anya” fogalma). Vagyis a különbségek a
nyelvi rendszerbıl erednek. Saussure a hangok és fogalmak különbségét nem affirmatív sokaságként fogja fel,
hanem olyan negatív elemként, amely a jelben kapja meg pozitív egységét. A magánvaló különbség tehát csak
negatív módon jelenik meg, míg a pozitivitás az azonosság szinonimája marad: „egy különbség általában pozitív
elemeket tételez fel, amelyek között létrejön; a nyelvben azonban csakis pozitív elemek nélküli különbségek
vannak.” Az így képzıdı elkülönült pozitív jelek között nem differenciális, hanem oppozíciós viszony létesül.
SAUSSURE 1997, 133-141; Différence et répétition, 264
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A mondat persze nem képezi a nyelv genetikus folyamatának végsı fázisát. Például a
megnyilatkozások valamilyen idıbeliséggel felruházott sorozatba rendezése által épül fel egy
történet elbeszélése. Ricœur Az idı és elbeszélés címő mővének a hármas mimézisrıl szóló
fejezetében Arisztotelész Poétikájából kiindulva leírja a „heterogén elemeknek azt a
szintézisét” (synthése de l’hétérogéne), mely által egy cselekmény elbeszélése létrejön. Az
elbeszélés önmagában virtuális jelentéső elemei a cselekvést illetıen a „mit”, a „miért”, a „ki”,
a „hogyan”, a „kivel” és a „ki ellen” kérdésekre adott válaszok, aktualizációjuk és integrációjuk
pedig a válaszoknak egy olyan, szimbolikus normák és szabályok által artikulált jelentésösszefüggésbe hozása, mely az igeidık és idıhatározók segítségével egy szekvenciális sort
alkot, és mely a cselekményszövés által az epizódok kronologikus egymásutánjából egy
végpont felıl érthetıvé váló nem-kronologikus történetté áll össze.730
Többek között a jelek genetikus folyamatának feltárása az, ami a modern irodalmat
megkülönbözteti a klasszikustól. Roland Barthes abban látja a klasszikus és a modern retorika
különbségét, hogy míg az elıbbi relációs, ahol minden szó más szavak irányában terjeszkedik a
megszokás és a közhasználat által limitált kapcsolódások alapján a természetet maradéktalanul
lefedı kommunikáció totalitása felé, addig a Rimbaud-val kezdıdı modern költészet
„lerombolja a nyelvezet spontán módon funkcionális természetét, és csak a lexikai alapokat
hagyja érintetlenül”. A szavak célszerően állandósult viszonyainak felszámolása a szavak
kapcsolódásainak csak a „mozgását, zenéjét” hagyja meg. A modern költészet az egy
találkozási pontban koncentrálódó hangzásbeli vagy szemantikai véletlen által felmutatja a Szó
tömörségét, mely újszerő kapcsolódásaiban bontja ki virtuális viszonyait. Ez alapján „a szavak
egyfajta formális folytonosságot alkotnak, amelybıl lassanként csak általuk létezı értelmi és
érzelmi sőrőség keletkezik […]”. A klasszikus mővészetben a szó egy kapcsolat útvonala, a
modern költészetben a szó tömörséggel bíró tárgy. „A klasszikus nyelvezetben a viszonyok
vezetik a szót, majd hamarosan elragadják egy mindig kivetített értelem felé; a modern
költészetben a viszonyok nem egyebek a szó kiterjesztésénél […]”. Az elıbbi a kifejezés
mővészete, az utóbbi az alkotásé. Mindez megváltoztatja a befogadó helyzetét is.

A Szót már nem irányítja egy szocializált diskurzus általános szándéka; a költészet fogyasztója,
aki a választásban mindennemő irányítást nélkülöz, frontálisan beleütközik a Szóba, és abszolút
mennyiségként fogadja be valamennyi lehetıségével együtt. A Szó itt enciklopédikus,
egyidejőleg tartalmazza minden arculatát, amelyek közül egy relációs diskurzus kényszeríti ki a

730

RICŒUR 1999, 258-280

233

A transzcendentális illúzió különféle aspektusai
választást. […] Ekképp minden költıi szó váratlan tárgy, Pandora szelencéje, ahonnan a
nyelvezet minden virtualitása kiszabadul […].731

Rimbaud költeménye, A magánhangzók szonettje betőkbıl bont ki tájakat, testeket, arcokat és
hangokat, egyszóval a magánhangzók által magukban foglalt világokat. Mallarmé versei
egymástól távol álló jelek valószerőtlen találkozásából fakadó intenzív nyelvi események:
olyan „Kockadobás” eseményei, mely „Soha nem törli el a Véletlent” (Jamais n’abolira le
hasard), és amely olyan írást eredményez, ahol „Minden Gondolat Kockadobás” (Toute Pensée
émet un Coup de Dés).732 Joyce a Finnegans Wake-ben eltörli az éber világ rögzített nyelvi
konvencióit és megteremti a végeláthatatlan szintaktikai alakulások és szemantikai
elkülönbözıdések éjszakai nem-nyelvét, egy „nat language”-t: „in the Nichtian glossery which
purveys aprioric roots for aposteriorious tongues this is nat language in any since of the
world”.733 Deleuze Artaud esetében egy új nyelv teremtésének három mozgását különíti el: „a
betők kihullása az anyanyelv szétbontásában (R, T…); visszarendezésük egy új szintaxisba,
vagy szintaktikai jelentıségő új nevek, egy nyelv megteremtıi („eTReTÉ”); végül a
szófuvallatok, olyan aszintaktikus határok, ahová az egész nyelv tart.”734 A Logique du sensban Deleuze Lewis Carrollnál az ezoterikus szavak kreálásának három szintetikus módját
nevezi meg: 1. egy vagy több állítás egymásutáni szótagjainak konnekciója egy szótagban, pl.
„Your royal Highness” helyett „y’reince”; 2. két heterogén szó összevonása, konjunkciója egy
összetett tárgyat jelölı szóban, pl. snake és shark: „Snark”; 3. két szó elágaztatott, diszjunktív
szintézise: „Melyik király alatt, nyomorult? Beszélj vagy meghalsz!” „Rilchiam!” (William
vagy Richard). A nyelvi teremtés három módja a szavak konnektív, konjunktív és diszjunktív
szintézise.735
A jelentésképzıdés folyamatában való megmerítkezés veszélye abban áll, hogy túl
közel kerülünk az alapul szolgáló hang-, illetve írásképi kontinuumhoz, melybıl már nem
aktualizálható értelem, de még csak nonszensz sem, pusztán jelek értelmetlen halmaza. A
másik veszély az, amire az imént Barthes kapcsán utaltam: a szavak alárendelıdése a
közhasználatnak és a célszerőségnek, és így genetikus folyamatuk elfedıdése egy rögzült
kommunikációban.
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BARTHES 1996, 25-31
Un Coup de Dés, MALLARMÉ 1945, 457-477
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A diszkurzív rend elemzésében a jeleknek nem a szemantikája, hanem a pragmatikája
kap hangsúlyt: a fontos nem az, hogy a szavak milyen tárgyat jelölnek, vagy hogy általuk a
beszélı mit fejez ki, hanem az, hogy milyen hatásuk van (pl. a nézettségre, az árfolyamokra,
vagy a politikai választásokra). A beszéd aktusa nem értelmezhetı a használatának értelmet adó
körülmények nélkül. Például az „Esküszöm!” megnyilatkozásnak más-más értelme lehet attól
függıen, hogy azt egy gyermek mondja apjának, egy szeretı a szeretett lénynek, vagy egy tanú
a bíróságon.736 A beszédaktus a nyelv implicit elıfeltevése. Deleuze és Guattari
megfogalmazásában a nyelv nem más, mint azon beszédaktusok összességének halmaza,
melyek az adott pillanatban kifejezést nyerhetnek.737
A beszédaktus egy performatív mondat kimondásából áll. A performatív mondat esetén
„a mondat kimondása (természetesen a megfelelı körülmények között) nem leírása annak,
hogy mi mondható arról, amit akkor teszek, amikor ezt mondom ki, nem is annak leszögezése,
hogy csinálom, hanem maga a csinálás.”738 A performatív mondat a performativitást kifejezı
igét néha explicit módon, de a legtöbb esetben implicit módon tartalmazza ([Figyelmeztetlek,
hogy] a kutya harap.). A beszédaktus érvényesítése a performatív mondatban annak illokúciós
aktusaként mutatkozik meg, míg hatása perlokúciós aktusként. Az illokúciós aktus az
érvényesítés illokúciós erejét fejezi ki. Az illokúciós aktus érvényessége a konvencióhoz, tehát
más érvényes illokúciós aktusokhoz kötıdik. Ebbıl eredıen a performatív mondat nem annak
igazságértéke, hanem a beszédaktus érvényességének feltételei alapján ítélhetı meg. Ám a
nyelvhasználat „leíró illúziója” számára az érvényességigénnyel rendelkezı implicit illokúciós
aktus igazságigénnyel rendelkezı lokúciós aktusként válik elfedetté.739
A beszédaktus (vagy Foucault kifejezésével: a beszédesemény) illokúciós erı
érvényesítése a diskurzus meghatározott rendjének érvényre juttatása céljából. Annak
meghatározása céljából, hogy mit kell gondolni, mire kell emlékezni, mire kell számítani stb.
az adott helyzetben. A kifejezés egy kotextuálisan meghatározott rend iránti elkötelezıdés
aktusát implikálja, és ez az aktus adja a kifejezés értelmét. A diszkurzív rendben a nyelv
funkciója nem egy dolog jelölése, sem nem a szubjektum érzelmeinek vagy gondolatainak
kifejezése, hanem a diskurzus egy meghatározott rendjének érvényesítése, a parancs. Ahogy
Deleuze és Guattari írja, a kötelezı oktatás keretében a nyelvtani szabályokat tanító tanár
beszédaktusa a helyes nyelvhasználatra vonatkozóan nem egyszerően információ közvetítése,
hanem implicit parancs. A helyes nyelvhasználat ugyanis eleve magában hordozza a világ egy
736
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meghatározott utalásösszefüggésének kifejezıdését. A diskurzus rendjében a nyelv direktív,
egysége a parancsszó. Az információ a parancs küldésének és fogadásának szükséges
minimuma (pl. különbségtétel a „Tőz!” és a „Tíz!” között).740 Az aktus és a kifejezés közötti
redundancia a parancsszó. A redundancia tehát nem a maximális információ csökkentése a zaj
veszélyének elkerülése céljából, hanem a parancsszó ismétlése.741
A diszkurzív rendben a beszédesemény kifejezésének két szintje különböztethetı meg:
explicite lehet expresszív és konstatív, azonban minden esetben rendelkezik implicit direktív
tartalommal. Explicite az „én” nyilatkozik meg és „azt” jelöli, implicite a „te” normatív
parancsa, és a „te”-nek szóló normatív parancs érvényesül. Ezáltal az elsı szinten a
beszédesemény beindíthatja a jelölı jelek láncolatát, vagy a szubjektiválódás folyamatát, de
mindezt a második szint direktív eseménye alapozza meg. A beszédeseményben a norma
nyilatkozik meg „az én véleményem”-ként, és a beszédesemény a normáról informál „a dolgok
rendje”-ként. Norma annyiban van, amennyiben a normához való igazodás követelménye van,
így a norma kifejezése egyszersmind a norma imperatívuszának a kifejezése. A norma egy
kanti értelemben vett sensus communis, vagyis a közös érzék általános és szükségszerő
szabályként való feltételezése, az egyetértés kellése. A norma nem elıfeltételezi az emlékezet
és a szokás rendjét, bár azon keresztül is aktualizálódhat; ám éppúgy meghatározó lehet
közvetlenül a folyamatosan változó, aktuális kommunikáció által – és épp ez a jellemzıje az
információtechnológia globális hálózatának bázisán aktualizált diskurzusnak. A diszkurzív
konnekciók végtelenbe futó rizomatikus hálózatát (péládul az internet linkjeinek utalásegészét)
sem egy mindenható isteni értelem nem képes elrendezni, sem egy önmagában bizonyos
emberi racionalitás nem képes összefogni; csakis a közös érzék hipotetikus imperativusza
kapcsolhatja össze: hiszen a Világhoz való csatlakozásunk feltétele az, hogy kommunikálható,
tehát bizonyos mértékben közös legyen a vágyunk, az érzésünk és a beszédünk. A diskurzus
rendjét mint a Világ transzcendens rendjét az összekapcsolódó közösség szervezi meg a sensus
communis imperatívusza alapján.

***

Az elızıekben a fogalom transzcendentális illúziójával, illetve az általa megalapozott
szemiotikai rendekkel foglalkoztam. Ám az illúzió nem pusztán az értelem számára adottban
740
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érvényesül, hanem éppúgy hat a szemlélet számára adódóban is; pontosabban nem lehet éles
elválasztást tenni a két aspektus közé. Ezért a következıkben az idı és a tér kizárólagos
feltétlen szintéziseként mőködı transzcendens ideát elemzem, illetve azt, hogy milyen módon
határozza meg a transzcendentális illúzió az idı és a tér képzıdését.
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2.2 Az idı transzcendentális illúziója
Az elızı részben az idı immanenciáját elkülönbözıdı önkonstitúcióként, az önmagát
konstituáló idıként határoztam meg. Az idı elkülönbözıdı önkonstitúciójának két
komplementer meghatározása a jelen saját elmúltjával való azonosságának ellentmondása és az
eljövı különbségének ismétlése. A recedens mozgás önmagában az elmúltat ismeri meg, az
excedens mozgásban az eljövı tárul fel. Az elkülönbözıdı önkonstitúció két meghatározása
alkotja az idı immanens fogalmát. Az idı folyamatának konstitutív alapja az elmúlt, a jelen és
az eljövı egymásba alakuló szintézisei. Az elmúlt konstitutív szintézise a feltételesen egy
diszjunktív szintézist hajt végre, a jelen konstitutív szintézise a feltételes konjunktív szintézisét
eredményezi, az eljövı konstitutív szintézise pedig a feltételes konnektív szintézisét adja.742 Az
idı immanenciája azt jelenti, hogy az elkülönbözıdı mozgás magában foglalja az ıt idıként
konstituáló alapot, mely pusztán az idı elkülönbözıdı folyamatában egzisztál vagy
aktualizálódik. Az idı transzcendentális illúziója ezzel szemben akkor lép fel, ha az idı
valamelyik konstitutív szintézise idın túli transzcendens ideaként mutatkozik meg. Avagy
megfordítva: az idın túli transzcendens idea az elmúlt, a jelen, vagy az eljövı kizárólagos
formáját veszi fel. Így az ellentmondás abban nyilvánul meg, hogy az idın túli transzcendens
idea maga is idıbeliként fejezıdik ki: idın túli múltként, idın túli jelenként, illetve idın túli
jövıként. Az idı konstitutív alapja örökkévaló, mely immanens használata esetén megszünteti
magát az idıfolyamatban, illetve virtuálisként abban aktualizálódik. A transzcendens használat
eredményeképpen azonban az örökkévaló az elkülönbözıdı idın túli ideaként mutatkozik meg.
Az idı transzcendentális illúziója a transzcendens fogalom illúziójához kapcsolódik: a
transzcendens Objektum egy idın túli múltban adományoz, a transzcendens Szubjektum egy
idın túli jelenben re-prezentál, a transzcendens Világ pedig egy idıtlenül eljövı esemény. Az
idı három transzcendentális illúziója a feltétlen eredet idın túli múltja, a feltétlen alany idın
túli jelene és a feltétlen cél idın túli jövıje. Lássuk, hogy hogyan mutatkozik meg a három
illúzió a különféle teoretikus idımeghatározásokban!

2.2.1 Az idın túli múlt
Eliade a szent idıt, a rítusok és ünnepek idejét olyan idıként határozza meg, amely egy ısidıt
tesz újra jelenvalóvá. A rituálé résztvevıje az idıt önmagából eredeztetı múltban merül el,
742

Lásd Az idı immanenciájának komplementaritása címő alfejezetet.
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hogy megismételje a teremtés idejét és az idı teremtését, és ezzel biztosítsa az idı
újjászületését, az év újrakezdését.743 Ezzel egyszersmind az idın túli múltat projektálja a
jövıre, hogy elhárítsa az idı rendjét fenyegetı, az eljövı váratlanságában, véletlenségében
rejlı káoszt. Az ısidı eredendı eseményét a mítosz beszéli el, amelynek „fı funkciója, hogy
megadja minden rítus és minden emberi ténykedés (táplálkozás, szexualitás, munka, nevelés)
példaadó modelljét.”744
Platónnál a létezı fogalma, vagyis a más formáktól elválasztott forma az emlékezet
(anamnészisz) által adott a megismerés számára, és így a múltra utal. A Timaiosz elbeszélése
alapján arra lehet következtetni, hogy a felosztott létezık rendjének kialakítása egy idın túli
múltban történt, egy minden idıt megelızı, magát az idıt is létrehozó múltban. Az idın túli
múlt olyan múlt, amely sosem volt jelen, lévén, hogy ez a múlt adományozza magát az idıt, és
így a múlt lehetıségét is. Az idın túli múlt az emlékezés illúziója. Az idı az idın túli múlt
diszjunktív szintézisében „az egységben maradó örökkévalóság szám szerint tovahaladó
képmása”.745
A Timaiosz által elıadott kozmogóniai elbeszélés egy szájról szájra járó elbeszélés,
amely magába foglalja az áthagyományozódás elbeszélését is. Az áthagyományozódás
elbeszélése egy narrációs láncot alkot: a narrátor elbeszéli, ahogy egy narrátor elbeszéli, ahogy
egy narrátor elbeszéli, stb. A narrációs lánc az elbeszélés idejét fokozatosan eltávolítja az
elbeszélı idejétıl egy egyre határozatlanabbá váló múltba. Az elbeszélés a narrációs láncot a
szaiszi templom ısi írásaiig követi nyomon, amelyek egyben további narrátorok
elbeszéléseinek tekinthetık: a narrációs lánc vég nélkülinek mutatkozik, ahogyan a történet
által elbeszélt idı minden idıt megelızı múltként határozódik meg. A lánc utolsó eleme
magának az idı teremtésének a múlt idejő elbeszélése. A demiurgosz múlt idejő alkotó

743

ELIADE 2009, 60-86
I.m., 86-96
745
Ez az idın túli múlt az, amit Cassirer a mitikus gondolkodást tárgyaló könyvében abszolút múltnak nevez.
Ennek az eredendı múltnak „nincs további ’miért’-je: ez a dolgok miértje. Éppen az különbözteti meg a mítosz
idıszemléletét a történelemétıl, hogy számára van egy abszolút múlt, melynek mint olyannak a továbbhaladó
magyarázatára sem lehetıség, sem szükség nincsen.” (CASSIRER 1925, 134) Assmann A kulturális emlékezetben
átveszi Cassirer fogalmát. Assmannál az abszolút múlt olyan kultúrát megalapozó, mitikus korszakot jelöl,
„amelytıl a tovahaladó jelen mindig azonos távolságban marad, s amely így valamifajta örökkévalóságot jelent
[…].” (ASSMANN 2004, 78) A mítosz szerepe a jelennek az eredetként értett múlt általi megalapozása. „A mítosz
olyan alaptörténet, amelyet egy bizonyos jelennek az ısi eredet felıli megvilágítására beszélnek el.” (I.m., 53) „A
mítosz: megalapozó történetté sőrített múlt.” (I.m., 78) Az abszolút múlt jelenvalóvá tétele ciklikus ismétléssel
történik (rítusok, ünnepek). Az abszolút múlt mítoszával áll szemben a viszonylagos vagy történeti múlt mítosza,
amikor is a társadalom saját történeti alakulását teszi bensıvé (erinnert sich), ahogy az elsıként Izrael esetében
történik. (I.m.)
744
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aktusával hozza létre az idıt. Ez az aktus egyszerre minden idın kívüli és múltbeli, idıtlen és
idıbeli.746
Az alkotás idın túli múltjának megismerése a demiurgosz által elrendezett,
számszerősíthetı periodikus mozgások mennyiségi kifejezıdése, és így az isteni rendnek az
érzékeken keresztül az értelem számára való megmutatkozása által történhet.747 Az érzetek
értelmezése a mozgás által kifejezıdı rendrıl különbözı típusú ismereteket nyújt. Míg a látás
útján nyert érzetek értelmezése a folytonos mozgás mértani szabályszerőségeinek felismerése,
addig a hallás útján nyert érzetek értelmezése az arányok számtani szabályszerőségeinek
megértése alapján kerülhet kapcsolatba az idın túli múlttal. A látás értelmezése számára
feltárul az idı rendjének diszjunktív szintézise a nappal és az éjszaka elválasztásaként az égbolt
szabályosan ismétlıdı körforgása alapján, a hónapok elválasztásaként a hold pályája alapján,
az évszakok elválasztásaként a napfordulók és napéjegyenlıségek alapján, az évek
elválasztásaként a Nap pályája alapján. A hallás értelmezése számára pedig feltárul az idıbeli
egymásmellettiség diszjunktív szintézise az együtthangzó hangok elválasztott harmóniáiként a
természetes számok középarányosai alapján, illetve az idıbeli egymásutániság diszjunktív
szintézise szabályosan ismétlıdı, mértékadó ritmusként.748 A megismerés végsı tárgya az idın
túli múlt alkotó aktusa.749
Az idın túli múlt paradoxona explicit módon jelenik meg Ágoston Vallomásaiban, ahol
a teremtés Igéje, mint ige, befejezett múlt idıben tőnik föl („az Igédben teremtettél mindent”),
míg a Teremtı az idın kívüli közvetlenséget kifejezı jelen idejő második személyként tesz a
megnyilatkozóra benyomást: „Te alkottad magát az idıt. Nem idıben elızöd meg az idıt, mert
úgy nem elıznél meg minden idıt. Ámde minden múlt elıtt ott jársz Te felséges
örökkévalóságod szüntelen jelenével és fölébe magasztosulsz minden jövendınek […]”. Az
idın túli múlttal szemben áll maga a benyomás idıbelisége. Ennek reflexiója a „mi az idı?”
746

A narrációs lánc elemei: Timaiosz – Kritiasz – Kritiasz azonos nevő, 90 éves nagyapja – annak apja Dropidész
– a bölcs Szolón – Szaisz egyiptomi városának idıs papja – a templomban megırzött írások (mint egyszerre
elbeszélık, és további elbeszélıkre utaló elbeszélések). A narrátoroknak a „feltétel nélküli kezdethez” vezetı
lánca az Iónban a költıi enthusziaszmosszal kapcsolatosan egy olyan isteni eredető, önmagát adományozó
vonzerıként jelenik meg, amilyen a magnésziai kı hatására kialakuló vasgyőrő-lánc. (Ión, 533d-e) A vonzerı A
lakomában az az Erósz, aki Diotüma jósnı (szintén többszörösen áthagyományozott) elbeszélése szerint a lelket az
önmagában való szépség tudománya felé vezeti. (A lakoma, 210a-211d) A költészet, a szerelem, a jóslás: mind az
isteni eredető mania különféle formái. (Phaidrosz, 244a-e)
747
A kozmikus folyamatok kauzális idıbeliségét adományozó idıtlen múlt illúziójaként teoretizálódik sokszor a
Nagy Bumm fogalma is, mint egy minden idıt megelızı, mégis múltbeli esemény.
748
„Az idı elıször egyes fázisainak kiemelése és megkülönböztetése által kap értelmet.” CASSIER 1925, 150
749
A Timaiosz kozmogóniája a két értelmezést, a látás és a hallás értelmezését kapcsolja össze a Jó ideájának
diszjunktív rendjében. (Timaiosz, 47a-e) Ez egyszersmind a dianoia örök tárgyakkal foglalkozó tudományainak, a
késıbbi quadriviumnak a felosztásához vezet. Ezek: az égitestek mozgásával foglalkozó asztronómia, és ebbıl a
szabályos számmértékek örök szabályait absztraháló geometria; a harmónia számarányaival foglalkozó zene, és
ebbıl a harmonikus számarányok örök szabályait absztraháló aritmetika. (Állam, 522c-531c)
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kérdésre a lélek benyomásának jelen idejével kerül szembe, mely így a jelen állandóságaként
válik minden idı alapjává. Ezzel egyszersmind a szöveg jelen idejében megtestesül a lélek
idıtlen bensıje, a megnyilatkozó szubjektum. A jelen benyomásának állandósága az idın túli
jelen konjunktív szintézise. Az idın túli jelen az az oszthatatlan pont, amelyben az idı
jelenvaló emlékezésként és jelenvaló várakozásként végtelenül összevonódik, és a jelen
idıtlenségeként bensıvé válik. Múlt, jelen és jövı a lélek jelenvaló benyomásában vonódik
össze, és lesz jelen a múltról, jelen a jelenrıl és jelen a jövırıl.750 Ez elvezet minket az idı
illúziójának második formájához, az idın túli jelenhez.

2.2.2 Az idın túli jelen
Descartes Elmélkedéseiben az adott radikális kételyébıl kiinduló, minden esetlegességet kizáró
meditáció útja hat napon át elsı személyben és jelen idıben vezet, és éppen ez az önmagánál
való jelenlét az, amely minden kételyen túl megmarad. A módszeres kételkedés megszabadít a
múltbıl származó, „kora ifjúságtól fogva igazként elfogadott” elıítéletektıl, így pedig a
gondolkodó-kételkedı tiszta jelenéhez vezet.751 Az idı ennek a pontszerő jelenlétnek a
fenntartásaként, állandó teremtéseként, vagyis a jelenpontok egymástól független szukcesszív
soraként adódik.752
Kant az idıt a jelen állandóságaként, a belsı szemlélet, az önmaga jelenlétének
állandóságát szemlélı szemlélet formájaként határozza meg, és csak ebben az állandó idıben
alkotható meg mind az egyidejőség, mind az egymásutániság képzete.753 A jelen tehát
egyszerre az idı transzcendentális lehetıségfeltétele és az idıben empirikusan adott, egyszerre
idın kívüli és idıbeli. Az idın túli jelen ellentmondása a transzcendens Szubjektum
jelenlétének illúziója az idı fogalmára vonatkoztatva.
Az idın túli jelen konjunktív szintézise, a jelenpontok szukcesszív sora válik a
természettudományos idıfogalom meghatározásának alapjává is. Newton az idıt a koordinátarendszer egyik tengelyeként, független változóként, a megfigyelı Szubjektum konjunkcióját
jelölı origó vonatkoztatási rendszerében határozza meg. A koordináta-pontok a tehetetlenségi
erıt magukban hordozó testeknek az origóhoz viszonyított pillanatnyi helyzet- és sebességi

750

„Lelkem, tebenned mérem az idıt. Az elıtted elmúló dolgok hatással vannak rád, amely megmarad benned. Ezt
a benned jelenlévı hatást mérem, mikor az idıt mérem, nem elıidézıit, az elmúlt dolgokat.” ÁGOSTON 1999,
335
751
DESCARTES 1994a, 17, 25
752
I.m., 61
753
KANT 2004b, 209-214
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állapotát mutatják. A két, egymáshoz végtelen módon közelítı pillanat közötti állapotváltozás
(külsı erıhatás) kiszámítása differenciálszámítással történik, míg a végtelenül kis változások
véges idıintervallumon belüli összegzése integrálással. Egy test mozgáspályája pillanatnyi
állapotainak összegzése. A geometriai idıtengelyen minden pont „újrateremtett” jelenpillanat,
melynek nincs se múltja, se jövıje, se emléke, se iránya, pusztán tıle balra és jobbra található
további jelenpillanatok vannak. Az idı szimmetrikus és homogén.754
Maga a megfigyelı konjunktív szintézise Einsteinnél válik idıbeli eseménnyé. A
konjunktív szintézis sebessége nem végtelen (ahogy Newtonnál), hanem a megfigyelı
szeméhez érkezı fotonok sebessége (299 792 458 m/s).755 Így a különbözı konjunktív
szintéziseknek már nem egy abszolút idı ad keretet; ehelyett mindegyik szintetikus esemény a
jelenbeli egyidejőség önálló vonatkoztatási rendszerét hozza létre. Amennyiben a különálló
rendszerek egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek, akkor a
fénysebesség állandósága alapján a Lorentz-transzformáció [1/(1-v2/c2)-1/2] biztosít átmenetet a
rendszerek között.756

2.2.3 Az idın túli jövı
Szemben az idın túli múlt koncepciójával, amely az idı rendjét a kezdetbıl, a születésbıl, a
transzcendens Objektum alkotó aktusából származtatja, az idın túli jövı koncepciója az idıt az
abszolút más vagy másik, illetve a vég, a halál transzcendens Eseményének eljöveteléhez való
viszony alapján határozza meg. Bár a zsidó-keresztény idıfelfogásban is alapvetı szerepet
játszik az eljövetelre való várakozás, ugyanakkor ez a várakozási horizont, ahogyan azt
Koselleck kimutatja, alapvetıen különbözik az újkor, az új idı (Neuzeit) tekintetében
meghatározóvá váló várakozási horizonttól. Az elsı esetben a mindenkori tapasztalati téren
túlmutató várakozás egyszersmind a világon túlira, a túlvilágra vonatkozott. Az e világi
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Emmy Noether az idı szimmetrikus értelmezésébıl vezeti le az energiamegmaradás törvényét.
„Mindenesetre úgy is értékelhetnénk az események idıpontjait, hogy egy, az órával együtt a koordinátarendszer kezdıpontjában tartózkodó megfigyelı az értékelendı eseményrıl tanúbizonyságot tevı, a légüres téren
át hozzáérkezı fényjelhez hozzárendeli a megfelelı óramutatóállást.” EINSTEIN 1971, 58
756
A relativitáselmélet a klasszikus mechanika konjunktív idımeghatározását viszi el annak végsı
következményéig. Ellenben a kvantummechanika idımeghatározása már nem érthetı meg konjunktív
szintézisként. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint a mikrofizika szintjén az energiamérés
határozatlansága fordítottan arányos az ehhez szükséges idıvel: ∆E*∆t ≥ h/4π. Periodikus mozgás mérése esetén a
jelen pontszerő meghatározása az energia teljes meghatározatlanságával jár együtt. Az idıpont csak
valószínőségként határozható meg. „A mérés elvi lehetetlensége a relativitáselmélet esetében abból ered, hogy az
egyidejőséget végtelen sokféleképpen, a közvetlen tapasztalatnak vagy az elmélet alapvetéseinek ellent nem
mondó módon lehet definiálni (a koordináta-rendszer végtelen sokféleképpen választható meg), míg a
kvantummechanika esetében ilyen definíció egyáltalán nem lehetséges.” NEUMANN 2003, 58-59
755
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várakozásokat, és így a történeti idıt illetıen továbbra is a tapasztalati tér, azaz az elmúlt
maradt meghatározó, „a jövı a múltban volt lehorgonyozva”. Az újkortól kezdıdıen azonban a
más, a különbözı e világi eljövetelének várakozási horizontja gyorsuló mértékben távolodik az
elmúlt tapasztalati terétıl, és válik a történeti idı meghatározó elemévé.757 Hogy csak a
legjellemzıbb aspekust említsük, a kapitalizmus motorja a piaci árak bizonytalan jövıbeli
állapotára spekuláló vállalkozó.758
Kierkegaard egy helyen azt írja, hogy a Hegel utáni filozófiának a jövı kategóriáján kell
alapulnia.759 Kierkegaard, Marx, Cieszkowski mind a jövı kategóriáját igyekeznek beemelni a
dialektikus folyamatba. Az elıbbi a hit ismétléséhez és így az örökkévalósághoz köti, míg az
utóbbiak a történelem céljaként és beteljesedéseként tekintenek az e világi, mégis történeti idın
túli jövıre.760
Ugyancsak a XIX. század folyamán alakul ki a fizikában is egy idın túli jövırıl
alkotott képzet a termodinamika második fıtételébıl – „az univerzum entrópiája egy
maximumhoz tart” – következı projekcióként: ez a hıegyensúly kialakulása, a hıhalál. A
homeosztatikus rendszerek (mint amilyen az élet) ennek az általános tendenciának a
munkavégzéssel elért átmeneti kitérıit jelentik csupán. Másrészt a csillagászati kutatások egyik
hozadéka az azzal a pár évmilliárdos elırejelzéssel való szembenézés, mely a Nap vörös
óriássá válásáról és a Föld pusztulásáról ad hírt. Ám a földi élet vége nem pusztán a
felfoghatatlanul távoli jövı képeként jelenik meg. A XX. század megkülönböztetı tapasztalata
egy olyan végítélet fenyegetése, melyet nem Isten, és nem is a természet, hanem maga az
ember mond ki önmagára és környezetére (atomháború, ökológiai katasztrófa). Az apokalipszis
eljövetele a túlvilági várakozási horizontról egy e világi fenyegetı horizontra kerül át.
Az eljövı transzcendencia e világi ígéretének vagy fenyegetésének mindennapi
tapasztalatával párhuzamosan a XX. századi filozófiának is kiemelt problémájává válik az
eljövı radikális újdonsága, azaz a világon túli, transzcendens halál, vagy transzcendens más(ik)
eljövetelének e világi eseménye, az immanencián belüli transzcendencia, vagyis a jelennek a
transzcendens eljövıhöz való viszonya.761 Az idın túli jövıvel való viszonyba kerülés
ellentmondásait a legvilágosabban Derrida bontja ki. Az eljövı esemény iránti nyitottság az,
amit Derrida messianizmus nélküli messianikusságnak nevez. A messianizmus egy olyan
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KOSELLECK 2003, 407-424
A világgazdaság egyik legjelentısebb befektetési területe ma épp a jövı (határidıs tızsde, biztosítási ügyletek).
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KIERKEGAARD 1994, 479
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Kierkegaard és Marx jövı-fogalmáról lásd A recedencia magán- és magáért való fogalmának kritikája címő
szakaszt (1.1.3.3).
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Az eljövıhöz mint halálhoz viszonyuló létre Heidegger Lét és idı címő mőve, míg az eljövıhöz mint a
másikhoz viszonyuló létre Lévinas Az idı és a másik címő írása ad példát.
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megszentelt névre való várakozás, ami vagy aki érkezıben van, és ami vagy aki egyszer
megérkezik, jelenvalóvá válik, vagyis megszőnik eljövı lenni. Ellenben az, ami felé a
messianizmus nélküli messianikusság köteléke a jelent megnyitja, egy olyan jövı, amely sose
lesz jelen: egy idın túli jövı. Az idın túli jövı a jelenlét elhalasztásaként értett différer, a
messianizmus nélküli messianikusság teljesíthetetlen ígérete, mely nem egy megérkezés
ígérete, nem „onto-teológikus vagy teleo-eszkatologikus program vagy tervezet”.762 Az idın
túli jövı által az ígéret (a tanúság igazságának ígérete, minden másikhoz fordulás alapja)
egyszerre beteljesíthetetlenként és elpusztíthatatlanként adódik. A messianizmus nélküli
messianikusság a „lemeztelenített remény”, a „várakozási horizont nélküli várakozás”, vagyis a
„reményvesztett” várakozás, egy olyan eljövıre való várakozás, ami vagy aki sosem jön el.763
Ebben az eredendı várakozásban az eljövı egyszerre mutatkozik az idı idıtlen alapjának (ami
által a más, a másik egyáltalán eljövı lehet), és annak az idıbeliségnek, amelyre a várakozás
irányul. Idın kívül és idıben.

***

Az idı három transzcendenális illúziója avagy transzcendens ideája 1. az idın túli múlt, az idı
transzcendens eredete, amely az idıt egy diszjunktív szintézisben, elválasztott idıszakok
(évszakok, napszakok) ismétlıdéseként konstituálja, és egyszersmind az eredeti ismétlés
fenntartására kötelez; 2. az idın túli jelen, az idı transzcendens alanya, amely az idıt egy
konjunktív szintézisben konstituálja, ami az jelenti, hogy az önazonos idıpillanatokat mint
korábbi és késıbbi jelenpillanatokat vonja össze önnön originális jelenére, origójára
vonatkoztatva; 3. Az idın túli jövı, az idı transzcendens célja, amely az idıt a célra irányuló,
és ezzel a célhoz kötı konnektív szintézisben konstituálja.
A teoretikus idımeghatározás három illúziója összefüggést mutat az azt kifejezı jelek
háromféle rendjével, illetve a nyelv három funkciójával. A közös pont az idımeghatározás
során használt igeidı és a hozzá kapcsolódó személyes névmás. Az idın túli múlt egy múlt
idejő narrációban fejezıdik ki, melynek végsı, idıtlen Jelölıje egyben a legısibb múlt jelöltje,
a demiurgosz; az idın túli jelen az elsı személy jelen idejő megnyilatkozásaként és önmagával
folytatott beszélgetéseként ragadja meg önmaga transzcendens Szubjektumát, a res cogitanst,
és bontja ki ezáltal a szubjektiválódás megkettızıdve-egybefogó folyamatát; az idın túli jövı a
„teljesen más” várása, az el nem sajátítható „te” ígérete. Az „Egy” vagy „Az” idın túli
762
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DERRIDA 1993a, 75-76, 85
I.m., 180-182

244

A transzcendentális illúzió különféle aspektusai
múltjának denotációja, az „Én” idın túli jelenének megnyilatkozása, a „Másik” idıtlenül eljövı
parancsa: a személyes névmás három formájában és a nyelv három funkciójában kifejezett
három transzcendens idımeghatározás. Az idı megközelítése elválaszthatatlannak bizonyul a
teória kifejezésének módjától, legfıképpen az igeidıtıl és a hozzá kapcsolódó személyes
névmástól.
Az elızı három alfejezetben az idı feltétlen transzcendens ideájának teoretikus
meghatározásai kerültek elemzésre. A következıben azokat az érzéki tapasztalatra vonatkozó
rendezıelveket vizsgálom meg, melyeket az idı feltétlen transzcendens ideái határoznak meg.
Az idı ideája konstitutív szintézisként legközvetlenebb módon talán az auditív érzékelést
meghatározó elvekben mutatkozik meg. Ennek legegyértelmőbb megnyilvánulása a zenei
rendek kialakulása. Az idı feltétlen transzcendens ideáinak az érzéki-esztétikai tapasztalatot
átható mőködését ezért leginkább a különféle zenei gondolkodásmódok elemzésén keresztül
érthetjük meg.

2.2.4 Három zenei rend
2.2.4.1 A harmóniai rend
Az idın túli múltból eredı diszjunktív szintézis a zene területén a kozmosz isteni
elrendezésébıl származtatott harmóniai rendként mutatkozik meg. Az ógörög zeneelméletben a
kozmikus harmónia, az emberi lélek és a hangzó zene közötti derivatív kapcsolatot a
számarányok tudománya biztosítja. A számarányok egyrészt a hangok egymásutániságát,
másrészt egymásmellettiségét szabályozzák. Ekképpen jön létre az egymásutáni hangok
hosszának meghatározott különbségeire épülı idımértékek rendje, a szukcesszív hangok
magasságának meghatározott különbségeire épülı skálák rendje, és az együtthangzó hangok
meghatározott különbségeire épülı harmóniai rend. Az idımértékek rendjei a prozódia rövid és
hosszú szótagjainak rögzített kapcsolódásaiból jönnek létre (daktilikus hexameter az eposznál,
jambikus trimeter a drámánál stb.). A négyhangos, tetrachord skálák móduszai (diatonikus,
kromatikus, enharmonikus) a két rögzített, „álló” (kvart távolságra lévı) szélsı hang közötti két
„mozgó” hang által kialakítható intervallumokat határozták meg. Az együtthangzás terén a
püthagóreus zeneelmélet az alapvetı konszonanciákat az egységbıl származó elsı négy
természetes szám, az isteni tetraktüsz arányaiként írja föl (1:2 diapaszon (oktáv), 2:3 diapente
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(kvint), 3:4 diatesszaron (kvart)).764 A szférák zenéjeként fölfogott musica mundana az istenek
által szabályozott égitestek periodikus mozgásaiból származtatja a zenei rendet, amely egyben
a musica humana, vagyis az erényes lélek mőködésének alapja is (ehtosz-tan).765
Az ókori számarányelméletet követve a középkorban a harmónia arányainak szabad
tudománya a tökéletes konszonanciától, az oktávtól kiindulva egy hierarchikus rendet alkot. A
musica contemplativa által felmutatott örök harmónia rendjével lép kapcsolatba az azt tükrözı
musica practica. Az unisonoban és oktávban énekelt gregorián dallamok mellett az elsı polifon
énekek, az organumok szólamai kezdetben az oktáv utáni legtökéletesebb konszonáns
hangközökben, a kvint és a kvart hangközeiben mozognak párhuzamos módon. A szólamok
ellenmozgása esetén az egyes frázisok eleje és vége továbbra is az alapvetı konszonanciák
valamelyike kell legyen. A rendnek a disszonancia nem képezi elemét, csak a rossz
princípiumot mint privációt fejezi ki: a disszonancia az, ami az örök harmónia rendjében nem
létezik. Így például az isteni kvint disszonánsként értékelt, szőkített változata diabolus in
musicaként tiltott hangköznek minısül. A hangmagasságok szukcesszív rendje, oktávskálába
rendezve, nyolc (majd késıbb tizenkettı) modus szerint lett szabályozva. Arezzoi Guido
szolmizációs szótagokkal jelölt, állandó hangközökkel rendelkezı, moduláló hexachordok
felépítésével alakítja ki a különbözı hangnemeket. XII. századi traktátusok az idımértékek
rendjeként a prozódia hosszú és rövid szótagjai alapján kialakított (két vagy három idıegységet
jelentı) longa és (egy idıegységet képviselı) brevis metrumokból hatféle ritmikai modust
képeznek, melyek alapja – a Szentháromság kifejezéseként – a hármas egység (pl. trochaikus
ritmus: longa-brevis, 2:1).766 A zenei folyamat szervezıdésének alapja a harmonikus módon
együtthangzó hangok rendezett egymásutánisága „az egységben maradó örökkévalóság szám
szerint tovahaladó képmásaként”.

764

Egy Iamblikhosz által idézett Püthagorasz-töredék a következıképp hangzik: „Mi a delphoi jósda? – a
tetraktüsz, ez pedig az a harmónia, amelyben a szirének énekelnek.” Sextus Empiricus a következıket mondja a
püthagoreusokról: „Néha ezt az erıteljes eskü-formát mondják: esküszöm arra, aki a tetraktüszt adta minekünk,
amelyben ott a kiapadhatatlan természet forrása és gyökere. Az ’aki…adta minekünk’ kifejezéssel Püthagoraszra
utalnak – ıt ugyanis istenítik –, a tetraktüsz pedig olyan szám, amely az elsı négy számból lévén összeállva, a
legtökéletesebb számot adja, ami a tíz, ez az elsı tetraktüsz, és a kiapadhatatlan természet forrásának nevezik,
amennyiben az egész kozmosz a harmónia szerint van elrendezve, a harmónia pedig három összhangzatból áll, a
kvartból, a kvintbıl és az oktávból és ennek a három összhangzatnak az arányait éppen az említett négy számban –
az egyben, kettıben, háromban és négyben – találhatjuk meg.” KIRK; RAVEN; SCHOFIELD 2002, 343-344
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A kozmikus, az emberi és a hangszeres zenérıl mint a zene három fajtájáról lásd BOETHIUS 1989, 9-10
766
„A tökéletes longát elsınek és alapvetınek nevezzük, mivel magába foglalja az összes többit, és a többi mind
visszavezethetı rá. Azért nevezzük tökéletesnek, mert három idıegységgel mérik, mivel a hámas szám a
legtökéletesebb, lévén hogy a Szentháromságból veszi nevét, ami igazi és tiszta tökéletesség.” KÖLNI FRANCO
1950, 142
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2.2.4.2 A tonális rend
Az idın túli jelen konjunktív szintézise a zenei folyamatban az alaphang középpontja köré
szervezıdı tonális-funkcionális vonatkoztatási rendszerként jelenik meg. A zenei folyamat
megszervezésének problémája a hallható módon adottak egymásutáni és egymásmelletti
adódásának az érzékelı Szubjektum általi egybefogása és re-prezentációja. A szubjektum és a
zene idıbeli folyamatának szoros összefüggésére Hegel mutat rá. Ahogyan az én csak azáltal
ismerheti meg magát, hogy külsıvé teszi, objektiválja önmagát, azaz elidegenedik magától
azért, hogy a rá való vonatkozás által visszatérjen az ily módon meghatározott énbe,
hasonlóképpen a zenei folyamat is egy önmagába visszatérı mozgásként jelenik meg: az ütem
az önmagán-kívül-kerülı idıbe vágott periodikus egységek ismétlése által teszi lehetıvé az
önmagával való azonosulást; a harmónia közvetlen egységének konszonanciája a
meghatározott különbség disszonanciáján, a kontraszton keresztül jut el a disszonancia
feloldása által saját megbékélı hármashangzatához; a lekerekített dallam pedig nem más, mint
a határozott kezdet és a határozott befejezés közötti közvetítés.767 A tonális zenei folyamatot
irányító szokás konjunktív szintézise az idı önmagán-kívül-kerülı folyamatában az önmagába
emlékezı-módon-való visszatérés, illetve az ez alapján szabályt alkotó várakozás.
A tonális rend elsı következetes megfogalmazása Rameau harmóniáról írt
értekezésében található. Rameau számára a harmóniai rend forrása egyetlen hang. Ennek az
osztatlan húron megszólaltatott tónusnak az aritmetikai osztásai generálják a temperált rendszer
minden hangját, hangközét és akkordját. Az alaphang minden hangköz kezdete és vége,
egyszersmind a létrejövı harmóniák alsó hangja.768 Az alaphang (1) elsı osztása az oktáv (1:2),
amely így minden további osztásban részt vesz. Az unisono és az oktáv ezért nem
konszonanciának, hanem ekviszonanciának minısül. Az osztások egyszerősége alapján három
elsıdleges konszonancia állapítható meg: a kvint (2:3:4), a nagyterc (4:5:8) és a kisterc
(5:6:10). Ezekbıl a hangközökbıl épül föl a két természetes vagy tökéletes akkord: a dúr és a
moll.769 A két tökéletes akkord alkotja a zenei folyamat hangnemét meghatározó alapakkordot,
amely szintén minden egyéb akkord eredıje és végsı feloldása. Az akkordok a tonikának
nevezett alapakkord viszonyában kapnak meghatározást, a tonikához mért közelségük vagy
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Esztétikai elıadások. Harmadik kötet, 127-128, 141-142, 146
RAMEAU 1967, 35-36
769
I.m., 36-44
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távolságuk alapján (domináns, szubdomináns stb.). A ritmus szintén aritmetikai felosztás (az
idıértékek kettes és hármas osztása) mentén szervezıdik.770
Rameau még a zenei építkezésben a melódiával szemben a harmóniának tulajdonította
az elsıdleges szerepet. A klasszikus zenében azután, amikor a melódia egyre nagyobb
jelentıségre tesz szert, a dallam felépítésében hasonlóképp az önmagába való visszatérés
szimmetriaelve érvényesül. Egy nyolc ütemes klasszikus téma általában elsı négy üteme után
félzárlatra (dominánsra), majd a második négy ütem végén teljes zárlatra (tonikára) érkezik. A
téma íve sok esetben ismétlıdı ritmikai képlettel két ütemig emelkedı, majd két ütemig
ereszkedı. A téma mellett a teljes zenei forma is mind melodikus, mind harmóniai
szempontból jellemzıen szimmetrikusan visszatérı és zárt (kadenciális). A ritornell-forma a
tonikában felhangzó alaptéma, a soggetto, illetve a moduláló variációk váltakozása, a végén a
soggetto visszatérésével (Vivaldi szóló concertói, pl. A négy évszak). A háromrészes dalforma
ABA, illetve ABABA szerkezető, jellemzı módon klasszikus szonáták, szimfóniák,
versenymővek második tételeként fordul elı. A harmadik tételként szereplı menüett
alaptémája a két oboával és fagottal elıadott kontrasztáló triót zárja keretbe. A klasszikus
mővek zárótételeként felhangzó rondóforma a ritornell és a moduláló epizódok váltakozásából
épül föl (ABACAD…A; hídformában ABACABA). A nyitótétel (illetve esetenként a zárótétel
is) szonátaformát vesz föl, amelynek három része az expozíció, a kidolgozás, valamint a repríz.
Az expozícióban a tonikában bemutatott fıtémával a domináns (moll esetén párhuzamos dúr)
hangnemő melléktéma kontrasztál, majd a bemutatott témák modulációs és variációs
feldolgozása után mindkét témának a tonikába való visszatérése, ellentétüknek az
alaphangnemben való „megbékélése” hallható. A többtételes mővek zárótétele a nyitótétel
hangnemébe tér vissza (moll nyitótétel esetén esetleg dúr fináléval), míg a köztes tételek rokon
hangnemben hangzanak föl.
A teljes zenei forma minden eleme (az akkord, a ritmus, a dallam és maga a forma) az
alaphang tonális vonatkoztatási rendszerében kap funkciót. A zenének hangnemet adó alaphang
a zenei történés alanyának, transzcendens Szubjektumának állandó jelenét fejezi ki. Az
alaphang a vonatkoztatási rendszert konjugáló megfigyelı geometriai pontjának idıbeli
kiterjesztése. Kanti kifejezéssel élve, a tonális zenei rendben az egymásutániság és az
egymásmellettiség

képzetének

lehetıségfeltétele

a

tónus

állandósága.

A

folyamat
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Az alaphang aritmetikai osztásából képzett, és így általa magában foglalt konszonanciák rendjét, illetve az
idıérték ugyancsak aritmetikai osztásából adódó ritmikai rendet már Descartes Compendium Musicae címő
írásában teoretizálta. Az aritmetikai osztásnak a geometriai osztással szembeni elınyben részesítésének az oka az,
hogy „az elızıben kevesebb dolgot kell észlelni, mivel minden különbség végig azonos. Ezért az érzék nem lesz
annyira megerıltetve abbéli próbálkozásában, hogy mindent elkülönítetten érzékeljen.” Az érzékelésben ezáltal
hatékonyabban érvényesülhet a szokás szintézise. DESCARTES 1961, 12
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kibontakozásában a tónus megjeleníti önmagára való emlékezését és várakozását, egy
disszonáns akkord vagy egy hangnemi moduláció tıle való eltávolodását és az akkord vagy a
moduláció hozzá való visszatérésének anticipációját, az egész folyamat kezdetének emlékét és
végének elıérzetét, és e két pont között az éppen hallott zenei elemek helyét és szerepét, vagyis
annak tudatát, hogy az aktuális jelen milyen funkciót tölt be a folyamat egészében. A zene
értelmét a formai sémák megszokásának szintézise szervezi meg. Ezt segíti elı például a rövid,
zárt, könnyen megjegyezhetı és azonnal ható diatonikus téma ismétlése. Ahogyan a
festészetben a centrálperspektíva esetén az ábrázolt formák a látógúla csúcsából kiinduló
látószög alapján definiálódnak, hasonlóképpen a zenei formák a tónus referenciapontjának
vonatkoztatási rendszerében felvett „hallási szög” alapján határozódnak meg.771
A kiindulás és a visszatérés közötti folyamat egy fejlıdési folyamat, amelynek során az
alaphangból kiinduló kezdeti motívum, a „soggetto” ismétlıdik, fordítás, illetve ritmusváltás
által variálódik, imitáció által más hangfekvésekbe jut, vagy más hangnemő motívumokkal
ütközik, amelyek a kidolgozás során ellenpontozzák (és amelyeket eljuttat saját hangnemébe,
mint a szonátaforma esetében), hogy végül e zenei történésekkel gazdagodva térjen meg
önmagába. Az alaphang a szubjektiválódás pontja, ahonnan kiindulva a zenei folyamat
idınként elhagyja a harmóniai rendet a disszonáns mezık felé, de csak hogy azokat
vonatkoztatási rendszerébe helyezze, elsajátítsa, mielıtt önmagával újraegyesülne. A zenei
szervezıdés az alaphang, illetve a belıle kiinduló melódia és akkord önmagába visszatérı
fejlıdési folyamatának tekinthetı. A konjunktív szintézis mint idırend egy önmagába megtérı
ívként bomlik ki. A zenei folyamat kezdete a Szubjektum önmagát elhagyását, vége pedig az
önmagával való végsı egyesülését fejezi ki. A tonális zene a Szubjektum, a soggetto
születésétıl haláláig tartó folyamatot ábrázoló idırend.
Mivel azonban a folyamat része a közvetlen konszonanciától való disszonáns
elidegenedés, ezért a folyamaton belül különbözı módokon, mértékben és fokban érvényre
juthat a várt visszatérés elhalasztása, a tonális vonatkoztatási rendszeren belül egy nem várt
harmóniai vagy melódiai fordulat érvényesítése, a disszonancia konszonáns feloldásának
késleltetése, vagyis a meglepetés és a feszültség fokozása (épp ezeknek az elkalandozásoknak a
módja, mértéke és intenzitása alapján tehetı értékkülönbség a mővek között). A visszatérés
elhalasztásának a tonális renden belüli végsıkig fokozott formája Wagner Trisztán és Izolda
címő zenedrámájában valósul meg: a nyitány elején bemutatott három motívum, az ereszkedı
kromatika, az emelkedı kromatika, és az ereszkedı szekundlépés, miután a feloldatlan
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Trisztán-akkordtól kezdıdıen a darab során egyre fokozódó feszültséget teremt, csak a mő
legvégén, Izolda szerelmi halálában jut el a feloldáshoz. Innen már csak egy lépés magának a
feloldás eszközének, és ezzel a tonális rendszernek az elhagyása. Ezt a lépést Schönberg teszi
meg.

2.2.4.3 Az aktualitások rendje
Az eddigiekben a zenei folyamat szervezıdésének alapja a harmonikus rend diszjunktív
hierarchiája, illetve a tonális rend konjunktív alaphangja volt. A megismerés számára a zene
nem magán- és magáért-való módon, hanem isteni vagy emberi ideáknak, fogalmaknak
alárendelten szervezıdik meg.772 Ezzel szemben a teremtés folyamataként elıálló zene
(alaptalan) alapja az akusztikai elemek konnekcióinak differenciális intenzitásaként adódó zaj.
A zaj a hangzó világ véletlenszerő, meghatározatlan, amorf kontinuuma, a zenei forma
megalkotását lehetıvé tevı differenciális mezı. A zaj John Cage darabjaiban a zenei
kompozíció egyenjogú anyagává válik.773 Cage 4’33” címő darabja nem a zenei hangok
hiányaként értett csendet, hanem a zaj eljövı véletlenét mint az „értelem csendjét” és a nyitott
hangzó eseményre irányuló figyelem elmélyítését jeleníti meg.774 A zajt felépítı „apró
percepciók” (az elıadóteremben a hallgatók mocorgása, köhögése, a kritikus bekiabálások, a
légkondicionáló zúgása, a kívülrıl beszőrıdı utcai zajok, a szívverés, a lélegzet stb.) nem
pusztán a zárt zenei darabot megzavaró „külsı” tényezık, hanem a kozmikus hangzást
konstituáló elemek kapcsolódása egy egyszeri eseményben. A zaj nem a zenei rendet fenyegetı
káoszként, hanem a zene alakulását alaptalanul megalapozó káoszként jelenik meg.
A zenei kompozíció szelekciós elve a zaj differenciális kontinuumából a hangmagasság,
az idıérték, a hangerı és a hangszín szabályozása által egy idıben kibomló, önmagában
megálló intenzív folyamatot emel ki. A kompozíció formája lokális struktúrákra bontható.
Boulez az idıképzés kétféle lokális struktúráját különbözteti meg: a „barázdált idıt” képzı
statikus struktúrát, és a „sima idıt” képzı dinamikus struktúrát. A statikus struktúra
kibomlásában az események azonos mennyiségi és minıségi sorozata jelenik meg, az ıket
felépítı elemek kiválasztásának kritériuma állandó (ritmikus, melodikus, vagy harmóniai
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Az érzésesztétikától elhatárolódó magán- és magáért-való zene, amely nem fejez ki semmilyen zenén túli ideát
vagy fogalmat, Hanslick A zenei szép címő írásában kap meghatározást. A zenét a szellem a „fogalom nélküli
anyagból” teremti. (HANSLICK 2007, 88) A zene tartalma így kizárólag zenei: „A zene tartalmát hangozva
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ismétlıdés). A viszonyok szabályozott automatizmusa a viszonyok teljes automatizmusa felé
tendál, ami a szokás szintézisének egyeduralmát jelenti (tonalitás). A dinamikus struktúra ezzel
szemben az események sorozatában az intenzitás érzékelhetı változását adja, ez esetben tehát
az

elemek

kiválasztásának

kritériuma

folyamatosan

változik.

Ez

a

viszonyok

automatizmusának teljes kizárása felé vezet. A statikus struktúra esetén az érzékelést az
emlékezet és a „hallás szöge” vezeti, ami a lokális struktúrát a forma vonatkoztatási
rendszerének koordinátájaként helyezi el. Ellenben a dinamikus struktúránál az intervallumok
változékonysága miatt a lokális struktúrák elrendezése nem az emlékezet és az anticipáció által
vezérelt; a forma önmagát teremti meg a zenei folyamat kibomlása során. A „hallás szögének”
kialakulása ez esetben nem a priori, hanem a posteriori, amit a potenciális zenei viszonyok
érzéki aktualizációja határoz meg. Ugyanakkor a kompozíciónak – a lokális struktúrák
egymásutániságának és egyidejőségének a zenei formában való konzisztens elrendezésével –
lehetıvé kell tennie, hogy az aktualizáció teremtı folyamata létrejöhessen.775
Mindez azt jelenti, hogy a kompozíció teremtı folyamata két veszélyt rejt magában. Az
egyik veszély az intenzitás elfedıdése az emlékezet, illetve a szokás szintézisében a diszkrét
extenzív viszonyok ismétlése által. A hangmagasság esetén az intenzitás elfedése egy zárt
melódiai-harmóniai rend ismétlıdése, például a territorializáló ritornell vagy refrén által
alakulhat ki; az idıérték szabályozásánál egy szabályos periódusokban ismétlıdı ritmikus
mozgás, a „barázdált idı” folytán állhat elı. A zenei mozgás intenzitását a ritornell
deterritorializációjaként a zenei folyamat alakulása, fejlıdése vagy variációja biztosíthatja; a
„barázdált idıvel” az összemérhetetlen periódusokon alapuló, intenzív ritmust adó „sima idı”
helyezhetı szembe.776 A kompozíció másik, az elıbbivel ellentétes veszélye a kompozíció
intenzitásának tendálása a végtelen sávszélességő, a hallható frekvenciák összességét magában
foglaló fehér zaj felé, a magánvaló intenzitás összeomlása egy differenciálatlan kakofóniában.
A kompozíciónak tehát az Ugyanaz extenzív viszonyainak ismétlése és a nullintenzitás káosza
közötti síkon kell megteremtenie a különbség ismétlését, az intenzitás hallhatóvá tételét.
A zenei folyamat Schönberg 2. vonósnégyesében szakad el az alaphang által a szokás
szintézisén keresztül megszervezett tonális rendtıl, majd op. 25-ös Zongoraszvitjében jut el a
temperált hangrendszer teljes a posteriori megszervezésével egy új, dodekafón rendhez. A
dodekafón rendben a különbözı magasságú hangok funkcióját az általuk alkotott sorozat
határozza meg, és ez a minden hangra kiterjedı Reihe tekinthetı a zenei szervezıdés alapjának,
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amely modulációk és fordítások által variálható. A zene alapja tehát egy olyan a posteriori
önformáló lokális struktúra, mely magába foglalja a teljes hangkészletet. A zenei folyamat által
megjelenített sorozatot a szokás szintézise nem vezetheti egy meghatározott hang felé; a zenei
folyamat nem más, mint az önmagát az idıben megszervezı sorozat, a forma önteremtése. A
szeriális zenében a sorozatok lokális struktúráinak elrendezése a hangmagasságról kiterjed az
idıértékre, a hangerıre és a hangszínre is (Boulez: Structures). Mindez azonban még a
temperált hangrendszer tizenkét tagú diszkrét sorozatán alapszik, amely felhangjai által
magában hordja a harmónia extenzív rendjét. A dodekafón rend így negatív módon, a tonális
zene tagadásaként határozódik meg (pl. a hármashangzatok kerülésének szabályával). Ezzel
szemben az intenzitás közvetlen affirmatív kifejezése a folytonos sorozat felé tartó diszkrét
sorozat, a diszkrét sorozat differenciálódása. Ennek harmóniai megjelenítése a hangközöknek
hangszínekben való feloldása. Ez egymásra helyezett szekundokból (Ligeti: Atmospheres),
vagy negyedhangokból (Penderecki: Threnos. Hirosima áldozatainak) álló clusterek
kompozíciója, illetve hangszínek elektronikus úton történı gerjesztése (Stockhausen:
Elektronische Studie) által valósítható meg. A kompozíciónak az amorf kontinuum felé
közelítése a hangszínt képzı hangcsoportok statisztikai meghatározásával jár. Ez magában
hordja a véletlen elemét, amely az érzékelésben aktualizálódó lokális struktúrákon belül az
egyes hangcsoportok virtuális viszonyaiban érvényesül. A véletlen a potenciális kompozíciós
elemek aktualizációjában is megjelenhet, mint például a kockadobás véletlenszerőségét
affirmáló aleatorikus zene esetében, amikor is az elıadó az elıadás során határozza meg az
elemek egymásutániságát, illetve egymásmellettiségét (Stockhausen: Klavierstück IX).
Mindezen kompozíciók a zaj zeneként való megszervezésének teremtı folyamataként kapnak
jelentést.
A kompozíció elsı veszélyének globális megvalósulása mutatkozik meg a szórakoztató
zene termelésében. A termelés célja a fogyasztás, vagyis a szokás minél könnyebb kialakítása
néhány egyszerő és ismerısen ható zenei frázis monoton ismétlésével. Következménye a gyors
avulás, az unalmassá válás, és így a slágerek rövid élettartama és rotációja. A szórakoztató zene
értékét az aktualitás szabja meg. Magának a zenének a kisszámú sémája a korábbi rendek elvei,
vagyis a legtisztább harmóniák és a tonális zene elvei szerint szervezıdik meg. Szerkezete
majd minden esetben lebutított változata a szonátaformának (verse – refrén – verse – refrén –
szóló – refrén), vagy a dalformának (verse – refrén – verse – végtelenített refrén). Üteme
túlnyomó többségben 4/4-es, ritmusa egy vagy néhány állhatatosan ismétlıdı képletbıl áll,
hangneme a tonikában marad, a refrén elıtt domináns félzárlattal. A verse dallama jellemzıen
szekundokban halad, míg a refrént kevés számú, karakteresebb közökkel rendelkezı hang
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jellemzi. Ezek az alapvetı sémák képezik a futószalagon gyártott dalok zenei eszköztárát. A
rádióban, a televízióban, a bevásárlóközpontokban és egyéb csatornákon történı terjesztésük
biztosítja annak a sensus communisnak, a hallás közös érzékének a megszervezését és
fenntartását, amely a zene interszubjektív transzcendens Világaként válik globális normává. A
szórakoztató zene rotációja és aktualitása a Világ állandóan megújuló eljövetelének illúzióját
adja, míg valójában minden fogyasztási aktusban ugyanaz a séma érkezik meg.

***

Az elızıekben az idı feltétlen transzcendens ideája által meghatározott zenei rendek
jellegzetességeit vizsgáltam. Az idın túli múltból eredı diszjunktív szintézis a kozmosz isteni
elrendezésébıl származtatott harmóniai rendként jelenik meg; az idın túli jelen konjunktív
szintézise az alaphang középpontja köré szervezıdı tonális-funkcionális vonatkoztatási
rendszerként mutatkozik meg; az idıtlenül eljövı konnektív szintézis pedig a globális sensus
communis aktualitásainak rendjeként adódik.
A zene lejegyzése a gondolkodásnak azt a tendenciáját mutatja, ahogyan az idıbeliség
kifejezését annak tériesítésével igyekszik megoldani. Az idırıl való gondolkodás szorosan
összefügg a térrıl való gondolkodással. És mint látni fogjuk, a feltétlen transzcendens idea
nemcsak az idı, hanem a tér alapját képezı illúzióként is megmutatkozhat – sıt, a kettı
egymással párhuzamba állítható. A következıkben a feltétlen transzcendens ideának a
térképzésben játszott szerepét veszem górcsı alá.
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2.3 A tér transzcendentális illúziója
A három konstitutív szintézis alapján azt mondhatjuk, hogy a teret egymástól elválasztott,
egymásra vonatkoztatott és egymással összekapcsolódó feltételesek viszonyai építik fel.
Elválasztás, vonatkoztatás és összekapcsolás a tér konstitutív szintéziseit jelentik. Ez esetben a
transzcendentális illúzió a térbeli feltételeseket meghatározó szintézisek valamelyikének
transzcendens ideaként történı egyoldalú használatából ered. Ekkor a feltételes tér totalitásának
szerkezetét kizárólagosan meghatározó feltétlen szintézis téren túli ideaként adódik, jellemzıen
a már korábban feltárt megfelelı transzcendens fogalom formájában. Eszerint a tér három
feltétlen transzcendens ideája között tehetünk különbséget. Ezek: a tér elválasztott
feltételeseinek a transzcendens Objektum által elrendezett összessége (a tér diszjunktív
szintézise, az elválasztások tere); a mértéket adó vonatkoztatási pont, a transzcendens
Szubjektum által egybefogott feltételesek tere (a tér konjunktív szintézise, a vonatkoztatás
tere); valamint a különbözı feltételesek egymáshoz kapcsolódásának sorozataként értett
transzcendens Világ tere (a tér konnektív szintézise, a kapcsolódások tere). A tér feltétlen
transzcendens ideáinak elemzése a térképzés során megmutatkozó, a transzcendens ideának
alárendelt különféle – tudományos és mővészeti – vizuális rendek segítségével történhet.

2.3.1 Az elválasztások tere
Arisztotelész számára a hely „a tartalmazó testnek a tartalmazottal érintkezı határa”, „a
tartalmazó alkotta, elsı, mozdulatlan határ”.777 Minden elemnek megvan a maga természetes
helye, melyhez úgy viszonylik, mint a potenciális a megvalósulthoz, vagyis minden egymástól
elkülönült elem, ha nem ütközik akadályba, e hely felé halad.778 Az elemek helyei egymásra
épülı koncentrikus köröket alkotnak: „lent”, a világegyetem középpontja alkotja a súlyos föld
határát, míg „fent”, az égi körmozgás belsı szélének felénk esı része képezi a tőz határát.779
Ezen a határon túl nincs test, a világegyetemet nem tartalmazza semmi, így az, bár minden
helyet tartalmaz, maga nincs semmilyen helyen.780 A „lent” és a „fent” közötti elemek a víz és
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a levegı. Vagyis a föld mozdulatlan határa, helye a víz, a vízé a levegı, a levegıé a tőz, a tőzé
pedig az égbolt.781
Az elválasztások tere egy hierarchikus elhatárolások által megszervezett tér, amely
elsıdleges formájában a szentet a profántól elválasztó térként jelenik meg. Eliade leírásában a
szent re-prezentációja a térben orientációs pontként, „szilárd pontként”, „középpontként”
érvényesül.782 A tér az üres Jelölıt re-prezentáló, az égi világot a földi világgal összekötı szent
hely, a „világ középpontja” (az axis mundi, a szent oszlop, a szent hegy, a szent fa, a szent
templom, a szent trón) körül szervezıdik meg, a hierarchia szerint különbözı távolságra a
középponttól. „Miként a világmindenség egyetlen középpontból fejlıdik ki, úgy jön létre
egyetlen keresztezıdés körül a falu. A falu kozmikus jelképrendszere a szentély vagy kultikus
építmény szerkezetében ismétlıdik meg.”783 Ekképp szervezıdik a tér diszjunktív rendje.
A kozmikus rend bevezetése a térbe elıször az idegentıl elválasztó otthon, a lakóhely
létrehozásaként jelenik meg: „A lakás maga a világmindenség, amelyet az ember önmagának
épít, mikor az istenek példaszerő alkotását, a kozmogóniát utánozza.”784 A föld és az égbolt
által határolt horizont rendjét védelmet nyújtó kör alakú nomád sátrak, nádkunyhók, téglaházak
(Jerikó) vagy döngölt agyagból készült méhkasházak (Tepe Gaura) tükrözik. A házon belül
kultusztér képzıdik (sokszor felfelé nyitott módon), amely a transzcendens renddel létesít
vertikális kapcsolatot. A városok központi szent helyein szentélyek, templomok, zikkurátok
létesülnek az állandó kapcsolat biztosítása érdekében (Eridu, Tepe Gaura, Ur, Babilon). A
templom terve földöntúli eredettel bír, maga a templom pedig az istenség lakhelye, a földi
diszjunktív elrendezés megszentelésének forrása.
A kör alakú épület mellett megjelenik a négyszögletes ház, kialakítva a tér négy irányát
és három dimenzióját. A kör mellett felbukkan a négyszög, az ív mellett az egyenes és a szög,
illetve a kettı kapcsolatának problémája a geometria tárgyaként. A geometriai testek azután a
püthagóreusoknál a szemlélettıl eltávolodva az értelem által absztrahálható örök formákként
teoretizálódnak, amelyeket Platón elbeszélésében a tulajdonság nélküli khóra fogad magába.
Az örök formákról való tudás Eukleidésznél a pont, az egyenes és a kör definíciójából kiinduló,
öt axiómán alapuló deduktív rendszerré szervezıdik.
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képzetekben mindig újra ismétli és egyre inkább szublimálja, a lét két területe közötti különbség: egy otthonos, a
közösség számára megközelíthetı terület, és egy másik, amely mint szent terület, környezetébıl kiemelt,
elválasztott, körüljárt és védett területként jelenik meg.” (CASSIRER 1925, 109)
783
ELIADE 2009, 16
784
I.m.
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A tér isteni elrendezésének legtökéletesebb megnyilvánulásai az égitestek periodikus
körpályái, vagyis a középponttól minden irányban egyenlı távolságra lévı gömbalakzat, és a
körmozgás mint az egyenletesen folytonos mozgás örökkévalósága.785 Az asztronómia ebbıl
kifolyólag az égitestek mozgását a Föld körüli körmozgásokra igyekszik visszavezetni. A
Timaiosz megkülönbözteti a külsı szférának, az égbolt „legértelmesebb” szabályos
mozgásának, az Azonosnak a körét, és a hét bolygónak az attól eltérı, de harmonikus
számarányok szerint elrendezett körmozgását, a Más körét.786 A bolygók pályáját Eudoxosz 26,
Kalliposz 33 körmozgással írja le. Arisztotelész az elsı szféra kivételével az egyes szféráknak a
szomszédos belsı szférára ható mozgását ellenmozgást végzı szférákkal semlegesíti, hogy
ezáltal minden szféra felvehesse az égbolt mozgását, és az elsı mozgató hatása az oksági
láncon keresztül eljusson a holdalatti régióig, amelyhez 55 körmozgás szükséges.787 Pergai
Apolloniosz bevezeti az ekcentrikus deferens (szállító) kört és a bolygónak a deferens körön
belüli epiciklikus mozgását. Ptolemaiosz ehhez hozzáteszi a deferens kör középpontjából
kimozdított Földdel átellenes ekváns-pontot, és megalkotja azt az asztronómiai rendet, amely
egészen Kopernikuszig érvényben marad.
Az egymásra épülı koncentrikus körökbıl álló világrend talán utolsó átfogó víziója
jelenik meg Dante Isteni színjátékában, a Pokol, a Purgatórium és a Paradicsom egymást
határoló köreivel. A körök nagysága egyúttal az Istenhez való közelséget és távolságot is
kifejezi, mind testi, mind lelki értelemben.788 A Pokol legszőkebb köre képezi a föld
középpontját, a bennük bízókat megcsaló árulókkal (34. ének). A Paradicsom legnagyobb égi
körén túl található az angyalok kilenc kara, a mennyei fényrózsa körei a szentekkel, valamint a
Szentháromság fénye (28-33. ének). Az elválasztások tere a transzcendens Objektumtól
származó, szabályszerőségében a transzcendens Objektumtól távolodó mértékben (az égbolt
külsı körétıl a szupralunáris régión át a szublunáris régió felé) komplikálódó elrendezésként
adódik.

785

A körmozgásról mint elsı és örök mozgásról lásd Fizika 265a13-266a10.
Timaiosz 35a-36d
787
Metafizika, 1073b18-1074a12
788
„Minden égkör annál tágabbra terjed, / amint az erı s belsı hathatósság / minden részében nagyobb lángra
gerjed. / Több a boldogság ott, hol több a jóság; / s a többet mindig nagyobb tér fogadja, / ha minden részben
egyenlın aprózzák. / Igy ez az ég, mely magával ragadja / a Mindenséget, megfelel a körnek, / mely legtöbb tudást
és szerelmet adja. / Hát csak az erı fokával jelöljed / a nagyság mértékét, ne testi látszat / szerint, mely itt
szemedbe körbe görbed: / és csodálatos összhangzást találsz majd / kicsirıl sokra, nagyobbról a többre, / amint a
Szellem egeknek arányt szab.” Paradicsom, 28, 64-78
786
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2.3.2 A vonatkoztatás tere
A transzcendens Szubjektum konjunktív rendje a tér leképezésében perspektivikus térként
mutatkozik meg.789 A perspektivikus tér már nem hierarchikusan tagolt heterogén térként,
hanem a szemszöghöz viszonyuló homogén térként jelenik meg: a transzcendens Objektum
szükségszerő elválasztásai esetleges, a szemszög szerint újradefiniálható határokká alakulnak.
Ahogy Albertinél olvasható, a tér perspektivikus ábrázolásának alapja a fénysugarakat
konjugáló szem mőködése. „Képzeljük el a sugarakat, amint finom fonalként terjednek, majd
összegyőlve, mint egy köteg egy pontba, visszatérnek együtt a szembe, ahol a látóérzék
található. Ott, a mintegy kötegbe győlt sugarak egyenes és finom ágakként szétterjednek,
egészen a szemközt lévı felületekig.”790 Ennek a folyamatnak a következtében Leonardonál a
szem az az érzékszerv, amely egyedül képes a test teljes igazságát megragadni. „A szem
mőködése közben kevésbé téved, mint bármely más érzékszerv, ha kellı a távolság és
megfelelı a közeg, mert csak egyenes vonalak segítségével képes látni: ezek alkotják azt a
gúlát, amelynek alapja a tárgy, csúcsa pedig a szemhez vezet.”791 Leonardo a geometria elsı
princípiumaként a pontot határozza meg mint minden alakzat (a vonal, a sík és a tér)
kezdetét.792 Panofsky elemzésében a centrálperspektivikus ábrázolás, vagyis a térnek a látógúla
formájára történı redukciója két elıfeltevés mentén megy végbe. Az egyik a térérzetek
egyetlen, mozdulatlan szemben való összevonása, a másik az így képzett látógúla
síkmetszetének a képpel való egyenértékő megfeleltetése (szemben a szférikus látással).793 A
perspektivikus ábrázolásnak ezen kívül a sötétebb vagy világosabb színminıségek és az
élesebben vagy homályosabban ábrázolt testek látszólagos közelítésére, illetve távolítására
alkalmazott technikája a levegıperspektíva.794 Az így nyert kép a természetnek a mozdulatlan
Küklopszként meredı Én számára megjelenı végtelen, állandó és homogén matematikai

789

A centrálperspektíva alkalmazása Ambrogio Lorenzetti 1344-es angyali üdvözletének négyzetrácsos padlózatán
bukkan föl (tempera, fa, 127*120 cm, Siena, Pinacoteca Nazionale). Bruneleschi optikai ládával végzett kísérletei
alapján (1418 k.) az enyészpontos távlatmegjelenítés matematikai törvényeinek a képfelület egészén érvényesülı
következetes megvalósítása Masaccio Szentháromságot ábrázoló falfestményén tőnik föl (1425-1428 k., freskó,
667*317 cm, Firenze, Santa Maria Novella).
790
ALBERTI 1997, 57
791
LEONARDO 1967, 9-10. „A szemet a lélek ablakának nevezik, s ez a legfıbb út, amelyen át az egyetemes
érzékelés gazdagon és nagyszerően megismerheti a természet számtalan sok mővét; a második, a fül attól
nemesedik meg, hogy elbeszélni hallja, amiket a szem látott.” I.m., 14
792
I.m., 7-8
793
PANOFSKY 1984, 172
794
A levegıperspektíva a táj színeinek a távolság mértékében a háttérszínnel való kontrasztjának csökkenésével,
vagyis az égszínkék felé tartó lépcsızetes elrendezésével (általában három lépcsıben) a flamand festészetben
jelenik meg (például Boutsnak a Paradicsomot árbrázoló olajfestményén: 1450, olaj, fa, 115*69,5 cm, Lille,
Musée des Beaux-Arts).
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térként való re-prezentációjaként tárul föl, a világra nyíló ablakként, amely annál jobban
teljesíti funkcióját, minél kevésbé látható. Ahogyan a tonális zene az idı lényegét meghatározó
transzcendens Szubjektum számaránytani rendjeként jelenik meg, hasonlóképpen a
perspektivikusság a tér lényegét meghatározó transzcendens Szubjektum mértani rendjének
tekinthetı.795
Leonardo számára a festészet elmélete egyszersmind a természetrıl való tapasztalati
tudásnak, a természettudománynak az elméleteként is funkcionál. A transzcendens Szubjektum
és az általa elsajátított természet közötti elsıdleges kapocs ugyanis a látás, amely által a
transzcendens Szubjektum mozdulatlan megfigyelı szemként, test nélküli szemként (test
nélküli szervként), a természet pedig megfigyelt mértani jelenségként adódik.796 A megfigyelt
természetnek a megfigyelı test nélküli szem geometriai pontjában való konjunkciója határozza
meg a természettudomány reflexív fogalmait és kutatási programját. A természet könyve a
matematika nyelvén íródik – a megfigyelı Szubjektum szem-szögeként.
A perspektivikus tér általános aritmetikai megalapozása Descartes koordinátarendszerében válik lehetıvé. A koordináta-rendszerben a megfigyelı referenciapontjaként
kijelölt origó (0;0) vonatkozásában kap értéket minden test adott pillanatban mért helyzete és
sebessége (ez utóbbi ugyanúgy a test állapotát jelenti, mint a helyzet). A koordináta-rendszer
segítségével, az algebra, az analízis és a differenciálszámítás alapján a geometrikus
axiómarendszer visszavezethetıvé válik egy aritmetikai axiómarendszerre, amelynek Peano ad
explicit formát (alapfogalmai az egy, a szám és a következés). A tér a megfigyelı Szubjektum
szem-szögében mért változók szimmetrikus és homogén vonatkoztatási rendszerévé válik.797

795

A perspektivikus térábrázolás egészen az impresszionizmusig meghatározó elv marad. Monet, Renoir, Pissarro,
Sisley a benyomás jelenvalóságának megfestésére, a lokális színektıl függetlenedı pillanatnyi fényviszonyok
érzékeltetésére, az ártatlan szem konjunktív szintézisére törekedett, annak megjelenítésére, ahogy az érzéki
sokféleség a transzcendens Szubjektum appercipiáló szemlélete számára adódik. Cézanne számára Monet „csupán
egy szem”, egy test nélküli szem, amely az éppen jelenvaló érzetek konjunktív szintézisét hajtja végre. A
megfestett impressziók a megfigyelı Szubjektum jelenvaló konjunktív szintézisének legkövetkezetesebb
megvalósulásai a képi ábrázolás tekintetében.
796
Descartes A dioptrikában a látás mechanizmusát a festészeti perspektíva-eljárás szerint írja le. A helyzet látása
kapcsán a következıket olvassuk: „A helyzet kizárólag az agy azon parányi részecskéinek a helyzetétıl függ,
ahonnan az idegek erednek. Ezt a helyzetet ugyanis, amely, bármely csekély mértékben is, de megváltozik minden
olyan esetben, amikor megváltozik azoknak a testrészeknek a helyzete, ahová ezek az idegek elérnek, a Természet
nemcsak azért hozta létre, hogy a lélek tudja, hol helyezkednek el egymáshoz viszonyítva a különbözı testrészek,
melyeket ı az életszellemek segítségével mozgásban tart, hanem azért is, hogy figyelme ismét kiterjedhessen az
összes olyan pontra, amelyek a testrészek legszélsı pontjából eredı és képzeletben a végtelen felé
meghosszabbított egyeneseken helyezkednek el.” [kiemelés tılem – C. Gy.] (DESCARTES 1994b, 119-123) Lacan
a pszichoanalízis négy alapfogalmáról tartott elıadásainak egyikén hívja fel a figyelmet a karteziánus szubjektum
és a perspektíva geometriai pontja közötti kapcsolatra. (LACAN 1973, 81)
797
Ahogy az idı szimmetrikus értelmezésébıl vezethetı le az energiamegmaradás törvénye, hasonlóképp, Noether
levezetésében, a tér szimmetrikus interpretációjából az impulzusmegmaradás törvénye következik.
Kant, a geometria szintetikus a priori módszerét továbbgondolva, a teret mint a szubjektum külsı
szemléletében adódó jelenségek formáját határozza meg. KANT 2004b, 80-84
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A számtanilag megalapozott perspektivikus rendszernek az erıhatásként interpretált égi
és földi jelenségek leírására egyaránt való alkalmazását Newton végzi el.798 Newton
értelmezésében minden mozgás erıhatás: a test ellenállóképessége nem más, mint egy
geometriai tömegközéppontból ható, „vele született” tehetetlenségi erı hatása, a nyugalmi
állapotában vagy egyenes vonalú egyenletes mozgásában bekövetkezı változást pedig Newton
külsı mozgató erı hatásaként definiálja.799 Az erıhatás forrása minden esetben geometriai
pontként, iránya pedig egyenes vektorként értelmezhetı. Így minden jelenség, minden mozgás,
tehát minden hatásmennyiség a megfigyelı geometriai referenciapontjából kiindulva felvett
koordinátákkal és e referenciaponttól mért vektorok különbségével válik mérhetıvé.
Ahogy az idı esetén arról szó volt, a relativitáselmélet a tér konjunktív szintézisének
idıbeli dimenziót ad azáltal, hogy a szintézis sebességét nem végtelen sebességként, hanem a
megfigyelı szembe érkezı fény sebességeként értelmezi. Ezáltal a konjunktív szintézis
eseményének tere és ideje egymástól elválaszthatatlanná válik. A test nélküli szem geometriai
pontjában egybefogott koordináták viszonyai egy téridı-rendszert képeznek. A transzcendens
Szubjektum konjunktív szintézisének térbeli és idıbeli megnyilvánulása Einstein elméletében
kerül egymással összhangba. A relativitáselmélet téridı-meghatározása annak a kutatási
programnak a végkifejlete, amely a tudásról a megfigyelt természetnek a geometriai pontként
értelmezett megfigyelı mozdulatlan Küklopsz-szemében konjugált szintéziseként ad számot.800
A látásnak mint a geometriai pontban összefutó koordináta-rendszernek a mővészet- és
tudományelméleti meghatározása lehetıvé teszi az önkényes szubjektivitástól elszakadó
mechanikus Küklopsz-szem, az „objektív” létrehozását. Ez egyszersmind a látási képesség
mindkét irányban történı kiterjesztését hozza magával (a távcsı és a mikroszkóp Küklopsz-

798

„A geometria tehát a mechanikai gyakorlaton épül fel, és nem egyéb, mint az általános mechanikának az a
része, amely az egzakt mérési módszereket tárgyalja és bizonyítja [...] a geometria a mennyiségekkel, a mechanika
pedig közismerten a mozgással foglalkozik. Ebben az értelemben a racionális mechanika azoknak a mozgásoknak
a pontosan meghatározott és bebizonyított tudománya, amelyeket valamiféle erık hoznak létre; illetve az a
tudomány, amely a mozgások létrejöttéhez szükséges erıket tárgyalja. A természetfilozófia feladata abban áll,
hogy a mozgásjelenségbıl következtessen a természeti erıkre, és ezeknek az erıknek az ismeretében találjon
magyarázatot a többi jelenségre is.” NEWTON 2003, 97-98
799
I.m., 102.
800
Szemben a perspektivikus térábrázoláson alapuló klasszikus mechanikával és relativitáselmélettel, a
kvantummechanika esetében a rendszer állapota már nem értelmezhetı a konjunktív szem rögzített
referenciapontjából kiinduló koordináta-rendszer egzakt függvényeként. A Heisenberg-féle határozatlansági
reláció szerint a helyzetmérésben fellépı határozatlanságnak és az azonos irányban mért lendület
határozatlanságának a szorzata nagyobb vagy egyenlı, mint a redukált Planck-állandó fele (∆x*∆p ≥ h/4π). Ahogy
a jelen pontos meghatározása az energia meghatározatlanságával jár együtt, ugyanúgy a hely egzakt
meghatározása a mozgásmennyiség határozatlanságát eredményezi. Nem adható meg egyszerre egzakt módon az
elemi részecske téridı-koordinátája és mozgásállapota. A részecske felbukkanásának helye statisztikai módon
definiálható, egy konfigurációs tér valószínőségeként, „Isten kockadobásaként”. A pont mint a tér alakzatainak
eredeteként tekintett azonosságpont értelmezhetetlenné válik, és helyébe egy olyan differenciális mezı lép,
amelyben a pont már csak valószínőségként érthetı meg.
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szeme). A fényképezıgép „objektívja” által elıállított kép az idıtlen jelenként értett, immár
„objektív” valóság mélységi illúzióját adja, ám valójában még mindig a transzcendens
Szubjektum konjunktív szintézisére alapozva. Az „objektív” kép idıbeli kiterjesztése a
másodpercenként tizennyolc, majd késıbb huszonnégy fotogramm levetítésébıl álló
mozgókép, a láthatatlan megfigyelı idıiesítése, a test nélküli szem állandó jelenvalósága.
A létezık összességének a perspektivikus matematikai téridıre való redukciójának a
kísérlete legtisztábban Carnap és Quine elméletében jelenik meg. Quine meghatározásában a
mérıórával, mérırúddal (és esetleg fokmérıvel) rendelkezı megfigyelı által egy origópontból
húzott koordináta-rendszeren felvett tér-idı számnégyeseknek (és esetleg az azokon mért
intenzitásértéknek) a halmaza adja a függvény változóinak értékét a megfigyelı által
elıfeltételezett ontológiai keretben, egy névmás referencia-tartományaként.801 Létezni annyi,
mint a megfigyelı transzcendens Szubjektum vonatkoztatási rendszerében egy változó
értékének lenni.

2.3.3 A kapcsolódások tere
Míg az elválasztások tere az istenség által alkotott hierarchikus rendként, a vonatkoztatás tere
pedig az Én perspektívájaként vált a megismerés terepévé, addig a kapcsolódások tere ellenáll
mind a hierarchikus, mind a perspektivikus elrendezésnek. A kapcsolódások világa egy
önmagát hálózatszerően elrendezıdı sorozatok mentén heterarchikusan megszervezı világ.
Foucault az Eltérı terek címő írásában különbséget tesz a helymeghatározás tere, a
kiterjedés tere és a szerkezetek tere között. A középkort a helyek hierarchikus elrendezése
jellemezte, mint például az ég feletti, az égi és a földi tér elválasztása esetében. Az elhelyezés
terét Galilei nyitotta meg egy végtelenül nyitott térré, felszámolva ezzel a hierarchikusan
elválasztott helyeket. A tárgy helye koordináta-ponttá zsugorodott, a heterogén elhelyezést a
homogén kiterjedés váltotta fel. Ma azonban ez utóbbi helyét átveszi a szerkezet, amely pontok
vagy elemek közötti relációkból áll. Korunkban a teret a szerkezetek közötti kapcsolatok
jellemzik: egymásra redukálhatatlan szerkezeteket felépítı kapcsolatok hálózatában élünk.802
A termodinamika második fıtételének egyik következménye az, hogy minden, az
entrópia

folyamatának

ellenálló,

azaz

szervezett

rendszernek

környezetébıl

kell

801

QUINE 2002a, 190, 2002b, 128; CARNAP 1998, 54. Tegyük hozzá: Quine ezt a módszert a tudomány
mőködésének sematizációjaként határozza meg, mely nem fordítható le egy az egyben a közvetlen tapasztalatra
vonatkozó nyelvre. QUINE 1999, 146
802
FOUCAULT 1999, 147-148
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energiaveszteségét pótolnia, vagyis nyitottnak kell lennie. Mindez feltételezi a rendszer
állapotáról, valamint a környezetéhez való viszonyáról információt szolgáltató érzékelık és
visszacsatolások mőködését, azaz az elemeket összekapcsoló információáramlást. A különbözı
tudományok az egyensúlyi állapottól távoli, disszipatív, fluktuációkat magában foglaló
struktúrákat (mint amilyen az élı szervezet) az elemek közötti kommunikáció alapján írják le.
Prigogine és Stengers szerint az ilyen rendszerekrıl általános elvként elmondható, hogy a
kommunikációs sebesség határozza meg azt a maximális bonyolultságot, amelyet egy rendszer
szervezettsége elérhet anélkül, hogy túlságosan instabillá válna: „minél gyorsabb a
kommunikáció a rendszerben, minél nagyobb azoknak a jelentéktelen fluktuációknak az
aránya, amelyek nem képesek a rendszer állapotának átalakítására, annál stabilabb ez az
állapot.”803
Hasonlóképp a kommunikációs kapcsolódások és sebességük által jellemezhetı a
társadalmi terek stabilitása vagy törékenysége is. Kommunikációs hálózatok, vállalati
hálózatok, pénzpiaci hálózatok: az individuum helyét a világban alapvetıen az határozza meg,
hogy mennyire képes integrálódni e hálózatokba, és hogy a különféle kapcsolódások milyen
metszéspontján bukkan fel. Manuel Castells az információs vagy hálózati társadalom terét az
áramlások terének nevezi. Az áramlástér materiális alapjaiban három réteget különít el: elıször
is az információtechnológia áramköreit, mely által a hálózat adott helyét más helyekhez való
kapcsolódásai

definiálják

(internet,

távközlés,

mősorszórás);

másodszor

a

helyek

együttmőködését koordináló kommunikációs gócpontokat és a stratégiailag fontos lokális
csomópontokat (pl. a pénzügyi világban New York, Tokió és London); harmadszor a
kozmopolita menedzseri elit szervezıdését, akik egyszerre törekszenek arra, hogy a hálózat
minél több helyet integráljon, és arra, hogy eközben saját domináns pozíciójuk a hálózaton
belül elkülönült maradjon (az uniformizált kozmopolita életstílus exkluzív helyszínei pl. a
repülıterek VIP várótermei, a nemzetközi szállodák szobái, vagy a fürdı- és masszázsszolgáltatások).804 Ezek az anyagi alapok biztosítják a hálózatoknak az egész világra való
kiterjesztését, az empirikus világon folyamatosan túllépı új Világnak, a kapcsolódások, a
hálózatok Világának a kialakítását, annak transzcendens hatalomként való megtapasztalását, és
a hozzá való csatlakozás kényszerét.

803

PRIGOGINE; STENGERS 1995, 165-166. A fluktuációnak létezik tehát egy kritikus mérete, mely alatt
visszafejlıdik, és mely felett elárasztja a rendszert. Így például egy gázon belül folyamatosan kondenzációs
cseppecskék alakulnak ki és – a kritikus méret alatt maradván – tőnnek el. Ha azonban egy cseppecske meghaladja
a kritikus méretet, akkor az egész gáznemő állapotú rendszer hirtelen átmegy folyékony állapotba. I.m., 164-165
804
CASTELLS 2005, 532-540
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Mind az elválasztások tere, mind a vonatkoztatás tere egy transzcendens azonosságpont
(Isten, Én) körül szervezıdik meg, hierarchikus, illetve perspektivikus módon. A
kapcsolódások terében az azonosságpont nem értelmezhetı: minden pont más pontokhoz,
síkokhoz és terekhez való kapcsolódása által, vagyis a különbség által határozható meg. A
kapcsolódások terében „differenciapontok” vannak. A differenciapont a máshoz való
viszonyulás, a magánvaló különbség, a sík- és térérzetek intenzitásának, egymást átfedésének
és egymással való ütközésének a genezise. Ez a differenciapont az, amelyet Klee
Graupunktnak, szürke pontnak nevez, és amely alapján felvázolja a síkképzés genetikus
folyamatát. A felület képzése során a konstrukció virtuális szintjén három formai elem
különíthetı el: a mértéket adó vonal, a súlyt adó fény-árny tónus, és a minıséget adó szín. A
konstrukcióban a három elem ebben a sorrendben épül egymásra: a vonal magában-való, míg a
tónusnak mérete van, a szín pedig mérettel és tónussal is rendelkezik.805 A vonal a hosszúság
szerint, a tónus a fehér és fekete közötti súlyskála szerint, a szín pedig a kör alakú,
diametrikusan komplementer színskála szerint differenciálódik.806 A három differenciáció
gravitációs centruma, egyensúlyi pontja a szürke pont. Egyrészt a pont a különbözı hosszúságú
vonalak differenciációjának minimuma. Másrészt a szürke pont a tónusok középpontja, amely
felé mind a fekete (a fehér normához, az alaphoz viszonyulva), mind a fehér (a fekete
normához, a falitáblához viszonyulva) orientálódik. Harmadrészt a szürke a komplementer
színek középpontja, és ezáltal a színkör középpontja, amelyhez minden szín, saját
komplementere felé mozdulva, közeledik.807 A szürke pont a három formaelem dinamikájának
virtuális alapja, a vizuális elkülönbözıdés örök visszatérésének elve vagy konnektív szintézise.
Klee kompozíciói az érzetek genezisét mint a szürke pont által mőködtetett immanens idıbeli
folyamatot, a kompozíció önteremtését mutatják föl. Képei keretet adnak a vonal önmagába

805

KLEE 1975, 154-155
A színkör színei szukcesszív rendben, szomszédos körcikkelyeket alkotva: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, lila.
A diagonális komplementerek: vörös-zöld, narancs-kék, sárga-lila. A színskála és a tónusskála együtt egy
színgömbként ábrázolható, ahol az „egyenlítı” mentén helyezkedik el a színkör, a függıleges tengelyen pedig a
tónusskála, felsı pólusán a fehér, alsó pólusán a fekete színnel. A felsı félkörön így a színek világos árnyalatai, az
alsó félkörön a színek sötét árnyalatai láthatók, míg a középpont felé haladva a színek szürkés árnyalatot kapnak.
A gömb virtuális középpontja a meghatározatlan szürke pont.
Newton színtana szerint a fehér fény tartalmazza a hét egyszerő vagy elsıdleges színt (vörös, narancs,
sárga, zöld, kék, indigó, lila), amelyeket a prizma választ el egymástól a fénytörés során. A szín a fény
meghatározott törésszöggel rendelkezı tulajdonsága. (NEWTON 1977, 18-26) Ám Goethe színelméletében azt
írja, hogy a fenti eredmény csak a prizma és a fényforrás közötti távolság egy bizonyos mértéke esetén adódik. A
fény útjának végigkövetése esetén azonban láthatóvá válik, hogy a színek elıször a fény peremén jelennek meg
szukcesszív rendben, kezdve az alsó peremnél a vörössel, amely után a sárga jön, illetve a felsı peremnél az
ibolyával, amelyet a kék követ. A két rész középen a zöld színben találkozik. A színek eredete eszerint a fény és a
sötétség határán található differenciális mezı. A sötétség nem a fény hiánya, hanem ellenpólusa. A szín pedig nem
más, mint a két pólus interakciója. (GOETHE 1810, 79-81)
807
KLEE 1975, 155-156
806

262

A transzcendentális illúzió különféle aspektusai
gabalyodó útjának (Színes villám)808, vagy éppen a szürke láthatatlan „gravitációs ereje”
alapján az egyik színmezıtıl a másik színmezıig, az egyik tónustól a másik tónusig vezetı
mozgásnak (Vörös sárga kék fehér és fekete négyszögek harmóniája).809
Az elemek differenciális rendjébıl kiválasztással létrejövı konstrukció második szintje
a formaelemeket egy meghatározott rendben aktualizáló kompozíció szintje. A kompozíció a
differenciális elemeknek a láthatatlan szürke pont által implicit módon szabályozott dinamikus
egyensúlyát jelenti. A komponálás folyamatának (hasonlóan a zene teremtı folyamatához) két
veszéllyel kell szembenéznie. Egyrészt a folyamatban fellép az asszociáció szintézise, amely a
kompozíciót ábrázolásként, illetve narratívaként teszi átlátszóvá, elvonva a figyelmet a
formaelemekrıl az általuk jelölt objektív tartalomra vagy szubjektív kifejezıdésre.810 Ha az
asszociáció szintézise uralkodó lesz, akkor a kompozíció tárgyak jelölıjévé, illetve egy
szubjektum attribútumává válik. A formaelemek konnektív szintézise fedésbe kerül az ábrázolt
tárgyak diszjunktív szintézise, vagy a megnyilvánuló szubjektum konjunktív szintézise által
(„pont, pont, vesszıcske…”). A komponálás másik veszélye a kompozíció szintéziseinek
felszámolódása az érzetek differenciálatlan káoszában.
A festészeti absztrakciót tekinthetjük úgy, mint a kompozíciónak az asszociáció általi
elfedıdése elleni küzdelem eszközét. A kompozíció Kandinszkijnál az 1910-es Elsı absztrakt
akvarellben szakad el a figuratív tartalomtól.811 Kandinszkij a Der Blaue Reiter idején festett
absztrakciókban az elemek differenciációjának genetikus folyamatát azok robbanásszerő
dinamizmusában örökíti meg. A mozgást tárgyábrázolás hiányában egyedül maguknak a
színeknek és formáknak az intenzitása határozza meg, amelyek így már nem tárgyak
minıségei, és nem asszociációk által kapják jelentésüket, hanem „egyenjogú polgárai az
absztrakció világának”.812 A képeken lokális központok jönnek létre, egymás viszonylataiban
érvényesülı formák és színek harcai mutatkoznak meg: sárga „szétömlés”, kék „elmélyülés”,
vörös „lángolás”, fehér „születés”, és fekete „halál” kontrasztjai szervezik meg az új, saját
mozgástörvényekkel rendelkezı világ kibontakozását (jó példa az említett ellentétek
bemutatására a Kompozíció VI.).813

808

1927, olaj, vászon, 50,3*34,2 cm, Düsseldorf, Kunstsammlung
1923, olaj, karton, 69,7*50,6 cm, Bern, Kunstmuseum
810
KLEE 1975, 157-158
811
ceruza, vízfesték, tinta, papír, 49,6*64,8 cm, Párizs, Musée National d’Art Moderne
812
KANDINSZKIJ 1987, 40. Hasonlóképpen, ahogy a schönbergi dodekafónia esetében a tizenkét hang
egyenjogú tagja a sornak, a Reihének, és nem a tonális középpont határozza meg funkciójukat.
813
1913, olaj, vászon, 195*300 cm, Szentpétervár, Ermitázs. Az egykorú A szellemiség a mővészetben címő
írásában Kandinszkij a különbözı színek jellegzetes horizontális, koncentrikus, illetve excentrikus mozgásait
elemzi. KANDINSZKIJ 1987, 50
809
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A kapcsolódások tere egy végtelenül nyitott tér, amely így összeütközésbe kerül a
mőalkotás (a vászon, a színpad stb.) hagyományosan zárt terével. Ez az összeütközés a
mőalkotás fogalmának átértékeléséhez vezet: megjelenik a környezetre való vonatkozást
magában foglaló alkotás (environment, land art), illetve a mőalkotás mint esemény (happening,
performance, event). Ezek az alkotások már nem értelmezhetık sem egy mővész-szubjektum
megnyilvánulásaként, sem egy mőtárgy zárt tereként, csakis egy milieu-ben, egy
interszubjektív kapcsolatrendszerben nyernek értelmet mint az újdonság eljövetelének egyszeri
eseményei.814 Ezt a mővészetet nevezi Nicolas Bourriaud relációs mővészetnek. A relációs
mővészet

„[o]lyan

mővészi

eljárások

összessége,

amelyek

elméleti

és

gyakorlati

kiindulópontjában az emberi kapcsolatok összessége és azok társadalmi kontextusa áll […]”.815
Bourriaud szerint „[a] mővészet történetét úgy is meg lehetne írni, mint azoknak a
kapcsolatoknak a történetét, melyeket a mővészet a világgal alakít ki.” Kezdetben a mővészet
célja a transzcendens istenséggel való kapcsolat megteremtése. Míg a természet az isteni rend
példájaként szolgált, a mővészet a két szféra közötti átmenet lehetıségét jelentette. A
reneszánsz korszaktól kezdıdıen azonban az érdeklıdés az embernek a világban elfoglalt
helyére irányul, melynek eszköze például Alberti perspektíva-technikája vagy Leonardo
sfumatója. A kubizmustól és az avantgarde-tól kezdıdıen ezzel szemben maga a vizualitás
válik a mővészet tárgyává. Az avantgarde célja egy olyan új vizualitás megteremtése, mely egy
eljövı társadalmi kultúra elıörseként szolgálhat. Bourriaud szerint a paradigma az utóbbi
évtizedekben ismét változni látszik: a ma mővészetének fı kérdése már nem az embernek az
istenséghez vagy saját fizikai helyéhez és az ıt körülvevı tárgyakhoz való viszonya, hanem az
emberek közötti viszonyok. Másrészt a program nem egy új valóság létrehozása, hanem a
meglévı világon belül új létezési formák vagy cselekvési minták kialakítása. A cél nem az
újjáépítés, hanem az, hogy „tanuljuk meg jobban belakni a világot”.816 Korunkban az
interszubjektív kapcsolatokat a gazdasági és technológiai alapokon szervezıdı kommunikáció
814

A mőalkotás mint a mővész-szubjektum kifejezése Duchamp ready-made-jeiben válik problematikussá: az
„alkotás” folyamata és így a mővész személye itt pusztán a készen talált tárgyak közötti választásra redukálódik
(Biciklikerék, 1913). Ugyancsak nála jelenik meg a véletlen esemény mint a mőalkotást szervezı alapelv (Három
etalon-szál állás 1914, három egy méter hosszú, vízszintesen tartott fonal leejtése egy méter magasból egy
vízszintes síkra). A mővészetnek mint nyitott térnek a felfogása a háború utáni avantgarde bizonyos irányzatainak
fontos jegye volt. Az észak-karolinai Black Mountain College-ben és a new york-i New School of Social Researchben az 1950-es években John Cage és tanítványai által elıadott happeningek a képzımővészet, a színház, a tánc, a
zene, a költészet és a mindennapi élet közösségi konnektív szintézisét hozták létre. Késıbb Cage növendékei
váltak annak az 1960-as és ’70-es években tevékenykedı Fluxus csoportnak a meghatározó alakjaivá, amely a
teremtı mővészeti életet a mindennapok életével kívánta összekötni, méghozzá oly módon, hogy az addig a
mővészeti alkotás feltételeként elgondolt érzékenységet mindennapi tevékenységekben mutatja fel és ösztönzi
(„mindenki mővész, minden mővészet”). A mőtárgy és a mővész-szubjektum helyett az alkotások jelentıs
részének középpontjába a mővészeti esemény, az event kerül (George Brecht).
815
BOURRIAUD 2007, 93
816
BOURRIAUD 2007, 12, 22-23
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olyan szabványosított és ellenırizhetı területekre csatornázza, ahol azok árucikkekként
jelennek meg. A relációs mővészet ezeket a csatornákat igyekszik megnyitni új kapcsolatok
létrehozásával olyan elemek között, melyek addig egymástól elzártnak mutatkoztak. A relációs
mővészet társadalmi résként funkcionál, amely „olyan tere az emberi kapcsolatoknak, mely
többé-kevésbé harmonikusan és nyíltan illeszkedik a fennálló rendszerbe, mégis olyan mintákat
kínál, amelyek abban tulajdonképpen nem érvényesek.”817
A korábbiakban Klee nyomán a kompozíció két veszélyérıl tettem említést. Az elsı
veszély a komponálás folyamatának elfedıdése az asszociációs folyamatok által, melynek
eredményeképpen a tárgy ábrázolása, illetve az alany kifejezése válik uralkodóvá. A
komponálás elsı veszélye a fogyasztói kultúra vizuális világában átfogó módon érvényesül. A
gyorsan avuló reklámok, szórakoztató filmek, sportesemények, ismeretterjesztık, vetélkedık,
talk-show-k és hírmősorok képi kompozíciói – felépítésükben egymáshoz közelítve – a
817

I.m., 14. Bár Bourriaud a relációs mővészetet a 90-es évek mővészeteként határozta meg, a fogalom hasonló
módon alkalmazható sok avantgarde irányzatra, mint például a már említett happeningre vagy Fluxusra is. A
kommunikáció globális szabványosításában és ellenırzésében résként mőködı relációs esztétika új terepének
tekinthetı a 90-es évektıl az újmédia-mővészet, mely magában az információtechnológiai hálózatban hoz létre
„réseket”. Erre példa az Electronic Disturbance Theater nevő mővészcsoport (Ricardo Dominguez, Carmin
Karasic, Brett Stalbaum, Stefan Wray) által 1998-ban kidogozott Floodnet, mely a zapatista felkelésben való
kreatív részvételre ad lehetıséget. A letölthetı program arra szólítja fel felhasználóit, hogy rossz címek
létrehozásával járuljanak hozzá a megcélzott hálózati szerverek túlterheléséhez. Például egy esetben rossz
címekként az Acteal faluban megölt zapatisták neveit kellett megadni, így a mexikói hadsereg túlterhelt
szerverének hibaüzenet-listáján az áldozatok nevei jelentek meg azok számára, akik halálukért felelısek voltak.
(TRIBE; JANA 2007, 40) Ehelyütt említhetı még a Heath Bunting és Kayle Brandon által 2002-ben készített
BorderXing, mely az európai határok illegális átlépéséhez nyújt internetes segítséget útleírásokkal,
hegymászótérképekkel, a szükséges eszközök listájával és a mővészek határátlépési kísérleteinek
dokumentációjával. (I.m., 34) A hálózati alapú világkereskedelem tıkeáramaiba illesztett résekre példa az az
anonim mővészcsoport, mely Etoy néven alapított céget és etoy.com címen honlapot. 1999-ben a hálózati
játékkereskedelem egyik vezetı vállalata, az eToys védjegybitorlás címén beperelte az Etoyt, annak ellenére, hogy
ez utóbbi két évvel elıbb regisztráltatta internetes címét. Válaszként az Etoy létrehozta a Game War elnevezéső
hálózati játékot, amelyben a vele szolidaritást vállaló mővészek a játékkereskedı cég kreatív támadásával
győjthettek pontokat (hozzászólások internetes fórumokon, eToys-ellenes honlapok létesítése, szerverek
túlterhelése). A játék célja a játékkereskedı vállalat részvényeinek elértéktelenítése volt. 2000 januárjában az
eToys visszavonta polgári peres keresetét. (I.m., 42) Az ®TMark (art mark) nevő, szintén anonim mővészcsoport a
hálózati mővészet eszközét mind gazdasági, mind politikai aktivizmus céljaira felhasználja („hacktivizmus”). Az
elıbbire példa a Deconstructing Beck címő, illegálisan manipulált Beck-dalokat tartalmazó CD finanszírozásának
megszervezése (1998), míg az utóbbira Bush 2000-es kampányát és annak portálját (GeorgeWBush.com)
parodizáló honlap, a GWBush.com. (I.m., 80) A hálózati mővészet egyik elsı felbukkanása a Joan Heemskerk és
Dirk Paesmans által készített jodi.org honlap megjelenése 1993-ban, mely digitális jelek széttöredezett,
értelmezhetetlen sokaságából áll. Az oldal forráskódjába a programozók egy írásjelekbıl felépülı hidrogénbomba
képét illesztették, mely meglátásom szerint mintha arra utalna, amit Virilio korunk alapvetı veszélyének, az
információs bomba felrobbanásának nevez. (I.m., 50) A jodi.org honlapjával rokonítható Mark Napier Aprítója
(1998), mely egy tetszılegesen beírt oldal szövegeit, képeit és forráskódját meghatározott algoritmusok szerint
tördeli fel, jellegzetes absztrakt kompozíciókat hozva létre ezáltal. (I.m., 70) A hálózati alkotások lényegüket
tekintve a világhálón megosztott, interaktív mővek, és ennyiben nevezhetık par excellence relációs
mőalkotásoknak. A relációk nemcsak az alkotások és a felhasználók, hanem az egyes alkotások közötti
konnekciók is lehetnek. Erre kínál platformot az OPUS (Open Platform for Unlimited Signification, 2001), melyre
az egyes, nyílt forráskódú hálózati alkotásokat más hálózati alkotásokhoz kapcsoltan lehet feltölteni. A
felhasználók továbbá „reszcenziókat” hozhatnak létre a platformon talált forráskódok manipulálása, majd a
platformra való visszatöltése által, tovább bıvítve az alkotások közötti konnekciókat. Az alkotás nem végtermék,
hanem a vég nélküli közösségi kreatív folyamat egy állomása. (I.m., 76)
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várakozásnak megfelelı asszociációs szintéziseket mőködtetik, és ezáltal termelik ki és tartják
fenn az általuk jelölt dolgok és az önmaguk iránti vágyat és keresletet, a közös vizuális érzék
interszubjektív transzcendens Világát. Az egyformán éles színek, a kifejezı arcok fél- és
szuperközelije, az egysíkú dramaturgia és a kiszámítható ritmusú montázs úgy nyújtják az
eljövı újdonság illúzióját, hogy közben valahogy mégis megfelelnek a várakozásnak: a
fogyasztói vágyak kielégülést nyernek és ugyanebbıl a kielégülésbıl még többet, még újabbat
akarnak. Az újdonság folyamatos, kiapadhatatlan termelésének a legbiztosabb módja már
bejáratott, közismert képek közötti kapcsolatok létesítése – mint a szenzációtermelés esetében,
lásd Jézus és Mona Lisa, torinói lepel és Leonardo stb. Ennek kifogyhatatlan forrása maga a
Világ konnektív szintézise, amely a határtalan sorozatok elemeinek bármilyen kapcsolódását
lehetıvé teszi; a többi már terjesztés kérdése. A szórakoztatóipar vizuális technikáinak mélyebb
elemzését elsıként a pop art mővészei, közöttük Andy Warhol nyújtja. Warhol a nagyítás, a
szitanyomás és a sokszorosítás technikáival hozza egy síkra és teszi egysíkúvá a fogyasztói
vágy legkülönfélébb tárgyait, legyen az konzervált élelmiszer (Campbell’s), higiéniai eszköz
(Brillo), filmcsillag (Marilyn Monroe), politikus (Mao ce Tung), rocksztár (Mick Jagger), vagy
hírértékő szerencsétlenség („Halál és Katasztrófa”-sorozat). Ipari technológiával bemutatott
áruk, arcok és szenzációk – a fogyasztói tér a legtöbb esetben e vizuális elemek valamilyen
kombinációját, konnekcióját jelenti. A fogyasztás tekintetében az ipari társadalomhoz képest az
információs társadalom lényegi különbsége nem is az elemekben, hanem az azokat elıállító
technológiában áll: a minden adatot átalakító és egyben uniformizáló közös sík a digitális
technológia, amely a fogyasztót a szabványosított áruk, arcok és szenzációk véletlenszerő
linkjeinek globális terében helyezi el.

***

A tér három feltétlen transzcendens ideája a feltételesek egymástól elválasztott elrendezése, a
megfigyelı geometriai pontjában egybefogott feltételesek vonatkoztatási rendszere, illetve a
feltételesek uniformizált és normatív kapcsolódása. Az elemek feltétlen diszjunkciója az
elrendezett térben, feltétlen konjunkciója a perspektivikus térben és feltétlen konnekciója a
differenciális térben nem más, mint a tér ideáját meghatározó transzcendens Isten, Én és Világ.
A tér és az idı feltétlen transzcendens ideái bizonyos pontokon kapcsolódást mutatnak,
ez pedig a legelıször feltárt három transzcendens fogalomhoz köthetı. Így a transzcendens
Objektum diszjunktív szintézise Platónnál a periodikusan ismétlıdı mozgású örök formákat a
khórába helyezı, és ezzel az égitestek idıbeli és térbeli mozgását szervezı elv, mely egyúttal a
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megismerhetetlen Jó ideájának megismerése felé vezetı dianoia négy (illetve öt)
tudományának tárgya. A transzcendens Szubjektum konjunktív szintézise Descartes
koordináta-rendszerének és idıelméletének (illetve az egyetlen alaphangra vonatkoztatott
összhangzattanának) egyaránt implicit szervezı elve; másrészt Kant mind az idıt, mind a teret
explicit módon a transzcendentális szubjektum szemléleti formájaként határozza meg. A
transzcendens Világ konnektív szintézise pedig Heideggernél a kézhezállók mások által
meghatározott eszközösszefüggésének egymásra vonatkoztatott helyeiben, illetve a belılük
kiindulva önmagához eljövı jelenvalólétben ölt testet.818
Úgy tőnik tehát, hogy bizonyos pontokon összeköthetı egymással a transzcendentális
illúzió három formájának fogalomként, illetve az idı és a tér feltétlen szintéziseként történı
megnyilvánulása. Ezek a történeti idıhöz köthetı pontok pedig a három formát a történelem
síkján helyezik el, tendenciáiban bizonyos korokhoz kötve azokat.819 Mindez keretet ad az élet
fogalmának különbözı korokra jellemzı, más-más megértési módjaihoz, annak mind
természeti, mind társadalmi vonatkozásában. A következı fejezetben elıször az élı
természetnek a három szintézis transzcendens használatán alapuló képét vizsgálom meg, ahogy
az az elemzett korokban megjelenik. Ezt követi a transzcendentális illúzió három különbözı
formája által uralt társadalmi élet analízise, amely viszont elıfeltételezi annak a vágynak a
tárgyalását, ami az ıt konstituáló szintézisek transzcendens használata által az illúziót
megképzi. Az utolsó két fejezet tárgya így az illúzió társadalmi megnyilvánulásainak, avagy a
vágy és az illuzórikus hatalom korrelációjának egyszerre strukturális és történeti elemzése.

818

HEIDEGGER 2001a, 388-392
Ez persze nem jelenti azt, hogy azok a struktúrák, melyeket egy korábbi korhoz köthetı transzcendentális
illúzió kialakít, egy újabb transzcendentális illúzió által létrehozott rendben megszőnnének, jellemzıen inkább a
maguk szerkezetében alárendelıdnek annak. Erre példa a konszonanciák és disszonanciák hierarchiájának
megszervezıdése az alaphangra vonatkoztatott funkcionalitás szerint a XVIII. századi zenében (Rameau:
Értekezés a harmóniáról), vagy az elválasztott szent és profán terek egybefogott perspektivikus ábrázolása a
reneszánsz festészetben (Masaccio: Szentháromság – a Szentháromság tere és a donátorok elıtere). Másrészt
láthattuk, hogy a fogyasztói társadalom könnyőzenei aktualitásai egyszerő harmóniákban, a tonális-funkcionális
rend szerint szervezıdnek, a digitális tér pedig a perspektíva matematikai elveinek felhasználásával homogenizálja
a megjelenített képeket.
819
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2.4 Az élet transzcendentális illúziója
Az élet, az élı természet immanenciájáról való beszéd feltételezi az idıt és a teret konstituáló
szintézisek immanens használatát. Az elsı részben ennek egy lehetıségét igyekeztem
felmutatni Deleuze filozófiája kapcsán.820 Ezzel szembeállítható a szintézisek transzcendens
használata által kapott természetkép. A fogalom, az idı és a tér kapcsán eddigiekben tárgyalt
három transzcendens idea alapján az élet három transzcendentális illúziója között tehetünk
különbséget. Az illúziók a konstitutív szintézisek egyoldalú transzcendens használatából
adódnak. Az elsı illúzió az élı természet diszjunkt formákra való felosztottsága, mely egy
hierarchikusan elrendezett, preformált totalitást alkot. A megismerés feladata ez esetben ennek
a felosztásnak a reprodukciója, vagyis a nemeknek és az alárendelt fajoknak a természet
szerinti meghatározása. Ebben áll a diszjunktív szintézis transzcendens használata az élı
természet vonatkozásában. A második a természetes szelekció törvényének általánossá tétele,
az életnek a túlélésért vívott harcban egyedi variációkat termelı, a szükséges elemeket egyedi
módon összevonó felfogása. Ebben áll a konjunktív szintézis transzcendens használata az élet
tekintetében. Végül a harmadik a Föld meghatározása mint az általa szabályozott és ıt alkotó
egymáshoz kapcsolódó elemek interakciója, mely a konnektív szintézis transzcendens
használatát jelenti. Lássuk e használati módokat!

2.4.1 Az élet felosztása

Ahogy arról korábban már szó volt, Arisztotelésznél a megismerés minden esetben a
szubsztanciára, a meghatározottságra vonatkozik.821 Az érzékelhetı egyedi szubsztancia
megismerése az általános forma vagy meghatározás révén történik, mely maga is szubsztancia,
azaz meghatározott létezı, ám keletkezés és pusztulás nélküli.822 A meghatározás nyelvi
kifejezése a definíció, ami az elsı genus és a differenciák egymás utáni megosztása
speciesekre, az utolsó differenciáig.823 Ez a felosztáson alapuló logika érvényesül
Arisztotelésznek az állatokkal kapcsolatban végzett vizsgálódásai esetén is. A módszertant a
820

Lásd Az excedens tér, avagy a magánvaló különbség (1.2.2.1), valamint Az excedens idı, avagy a magáért-való
ismétlés (1.2.2.2) címő szakaszokat.
821
Metafizika, 1031b20-21. Lásd A recedencia magán- és másért-való fogalmának történeti fejlıdése címő
szakaszt (1.1.3.1).
822
I.m., 1039b20-26
823
I.m., 1037b27-1038a19
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Sztagirita Az állatok részei címő szöveg elsı könyvében írja le. Eszerint egy faj
meghatározásához annak közös nem alá rendelt, más fajokkal szembeni szubsztanciális
differenciáit kell szemügyre venni. Épp ezért az állatok empirikus megfigyelése során elıször
is ösztönösen rá kell érezni azok természetes csoportjaira.824 Ehhez azonban nem elegendı a
platóni módszer, vagyis a nemfogalom kontradiktórikus kifejezésekre történı dichotomikus
felosztása (pl. tollas és tollatlan). Ennek három oka van. Elıször is ez természetes csoportok
szétdarabolásához vezet, melynek tagjai más jellemzıikben több közösséget mutatnak (pl.
madarak szétbontása a szárazföldi és nem-szárazföldi dichotómia esetében). Másodszor egy
privatív terminus (pl. tollatlan) pozitív jegyek híján nem specifikálható tovább.825 Végül
harmadszor e módszerrel a faj meghatározása nem rendelkezne elégséges differenciával.
Egyetlen differencia nem fejezheti ki a fajok összességét: egy nem alá fajok sokasága
rendelıdhet.826 Egy nagyobb természetes csoport kijelölését az egyes szervek vagy az egész
test alakja közötti hasonlóságok teszik lehetıvé.827 A kidolgozás folyamata a csoportok közös
lényegi tulajdonságainak megállapítása, majd azok magyarázata.828 A magyarázatnak azokat a
cél-okokat kell tartalmaznia, melyek meghatározzák a test és részei alapvetı mozgásait (ezt
nevezi Arisztotelész léleknek). Vagyis elıször a minden állatra jellemzı, majd az egyes
nemekhez, illetve fajokhoz tartozó közös funkciókat (pl. szaporodás, növekedés, párzás, alvás,
mozgás) kell meghatározni, az elsı esetben analógia alapján, a másodikban generikus, a
harmadikban pedig specifikus különbségek szerint.829 Az anyagi ok tekintetében a test
kompozíciójának foka alapján három szint között tehetı különbség, melyek egymásra épülnek,
vagyis a magasabb az alacsonyabb cél-oka. A kompozíció elsı fokán a test elemekbıl (föld,
levegı, víz, tőz), illetve elemi erıkbıl (nedves, száraz, hideg, meleg) épül fel. A kompozíció
második fokát az állatok homogén részei alkotják (csont, hús, vér stb.). A harmadik fokot pedig
a heterogén részeket megformáló kompozíció jelenti (pl. arc, kéz, láb). A kompozíciót
meghatározó funkció arra a szubsztanciális formára utal, melyet az állat kifejlett alakja vesz fel.
Más számít tehát idı és logika szerint elsıdlegesnek. Ami ugyanis a fejlıdés rendjében a
posteriori, az a természet rendjében a priori; ami genetikailag utoljára jelenik meg, az
824

Az állatok részei, 643b10
I.m., 642b22-643a6
826
I.m., 643b27-644a11. A platóni módszer bírálatáról lásd ROSS 1996, 151-152
827
Az állatok részei, 644b8-15
828
I.m., 645b1-3
829
I.m., 645b15-646a1. David Ross a hasonlóság három fokát a következıképpen határozza meg: 1. A fajtán belül
teljes típusazonosság, az egyedek közti különbséggel a természetnek nincs célja. 2. Egyazon legnagyobb nemhez
tartozó fajok között fokozati különbség: azonos testrészekkel rendelkeznek, különbségük a részek számában,
méretében, lágyságában vagy keménységében, simaságában vagy érdességében van. 3. A legnagyobb nemek
között funkcionális (nem strukturális) analógia (pl. kar és mellsı láb, szárny és uszony, csont és halszálka). ROSS
1996, 152
825
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természet szerint az elsı. „A kialakulás folyamata ugyanis a kialakuló dolog végett van, nem
pedig a dolog van a folyamat végett.”830 A születés és fejlıdés olyan ható-okból indul ki, mely
eleve rendelkezik egy bizonyos természettel, azaz formai okkal.831

Valahányszor világosan adott egy olyan végpont, amely felé valamely mozgás halad, feltéve,
hogy semmi sem állja az útját, mindannyiszor azt mondjuk, hogy ez a végpont a mozgás célja.
Ebbıl nyilvánvaló, hogy kell lennie egy olyan, valóságos létezınek, amely megfelel a természet
elnevezésnek. Egy adott csírának sem arra nincs lehetısége, hogy bármiféle élılénnyé váljék,
sem pedig, hogy belıle tetszılegesen bármi keletkezzék. Minden egyes csíra egy bizonyos
fajtájú szülıtıl születik és egy bizonyos fajtájú utódnak ad életet. Ennélfogva a csíra az, ami
eredete és alakítója a keletkezésnek.832

A csírában potenciálisan benne van az a forma, ami a fejlıdés során aktualizálódik. A formák
hierarchikusan preformált rendje az, ami önmagán belül elhelyez minden egyes élılényt
születése, fejlıdése és pusztulása módjának tekintetében, és ami a természet diszjunktív
szintézisének nevezhetı.

2.4.2 Az élet szelekciója
Foucault mutat rá arra, hogy míg a reneszánsz idején egészen a XVII. század közepéig a
természetrıl való tudás beágyazódik egy szemiotikai analógiákon alapuló hierarchikus rendbe,
addig a XVII. századtól a természetrajz reprezentációvá, vagyis a látható megnevezésévé
válik.833 A természetrajz egyedüli eszköze ettıl kezdve a megfigyelés, a látás. A megfigyelt
dolgok tere már nem hierarchikus és vertikális, hanem horizontális és homogén: a megfigyelı
minden tárgyat ugyanazon változók, ugyanazon dimenziók mentén helyez el a vonatkoztatási
rendszerben. Linné esetében ezek a dimenziók, ezek a látható és matematikai módon leírható
tulajdonságok a szám, az alak, a helyzet és az arány. Például a növényi ivarszervek esetén a
megfigyelendı dolgok a porzók száma, a kehely alakja, a porzótokok helyzete, valamint a
porzók és bibék aránya.834 Az élılény neve adott számú, alakú, helyzető és arányú részeinek
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I.m., 640a18. Id. ROSS 1996, 164
Az állatok részei, 646a12-b15
832
I.m., 641b23-29. Id. ROSS 1996, 165
833
A XVII. és XVIII. századi természetrajzban érvényesülı reprezentációról lásd FOUCAULT 2000, 148-190.
Hasonló elemzést ad a témáról Francois Jacob is: JACOB 1974, 62-74
834
FOUCAULT 2000, 158-159; JACOB 1974, 65
831
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összességét, azaz struktúráját nevezi meg. A név a genusból és a differentia specificából áll. A
megkülönböztetı jegyek alapján történı osztályozás tehát továbbra is az arisztotelészi logika
szerint megy végbe, ám az osztályozás kategóriái (Linnénél: ország, osztály, rend, nem) már
pusztán nominálisnak tekintendık, a vonatkoztató szem kategóriáinak, melyekre azért van
szükség, hogy a természet homogén és folytonos terében a megfigyelı szubjektum
eligazodhasson, és annak rendjét minél inkább megközelíthesse. A természeti lények egy
folytonos vonalon helyezkednek el, a vonalon a szomszédos egyedek között végtelen
hasonlóság van, mely egy ideális, minden lényt látó megfigyelı számára tisztán
megmutatkozna.835 A szem viszont elválasztó vonalakat vesz észre ott, ahol folytonosság van.
Ezt az elválasztást fejezi ki a megfigyelı szubjektum által adott név. Másrészt az
elválasztásnak van természeti alapja is, ez pedig nem más, mint a faj szilárd öröklıdése.836 A
re-prezentáció reflexiós problémája végül is abban áll, hogy a szem vonatkoztatási rendszere
újrarajzolja a természetet, miközben magához a transzcendens Teremtıre és a teremtés idın túli
múltjára utaló természethez kíván eljutni.837
A transzcendentális fordulat Darwinnal történik meg. A fajok eredetét nem egy
eredendı terv vagy preformáció határozza meg, alapja nem egy hierarchikus rend vagy
fokozatok folytonos vonala, hanem az egyedek változásai; nem a természet diszjunktív

835

Buffon szerint általános eszméink „a tárgyak folytonos skálájára vonatkoznak, amelynek csak a közepét látjuk
világosan, míg a két vége egyre inkább kivonja magát vizsgálódásunk hatósugarából […] Minél inkább növeljük a
természeti létezık megosztásainak számát, annál inkább megközelítjük az igazságot, mert a természetben csak
egyedek léteznek valójában, a nemek, rendek és osztályok pedig csak képzeletünkben léteznek”. (BUFFON 1749,
36, 39, id. FOUCAULT 2000, 173; lásd még JACOB 1974, 67) Bonnet egy helyen a természetet az „Imádandó
Kéz” által rajzolt folytonos vonalként jeleníti meg, mely a Föld minden részét, anyagának minden módosulását
tartalmazza, a legtökéletlenebbtıl Isten soha el nem ért tökéletessége felé haladva, az ásványoktól a növényeken át
az állatokig. Bonnet Leibniz-cel együtt vallja, hogy a természetben nincsenek ugrások: még az egyes országok
között is találhatók átmeneti lények, mint amilyen a habarnica (édesvízi medúza) az állatok és a növények között.
Hogy bizonyos helyeken, például a növények és ásványok között őrt látunk, az csak korlátozott tapasztalatunknak
köszönhetı. (BONNET 1974, 183-192)
836
JACOB 1974, 67-74. A természeti létezık fokozatainak folytonos vonala egy idın túli jelenben felrajzolódó
vonal: a tulajdonságok idıbeli változása a fokozatok lehetıségeinek megvalósulását jelenti. Majd Lamarck lesz az,
aki a tér vonalának bonnet-i fokozatosságát idıiesíti: nála a fajok egy folytonos idıbeli skálán helyezkednek el,
elején az ısnemzéssel létrejövı legegyszerőbb lényekkel (ázalékállatkák), majd a belılük kialakuló egyre
bonyolultabb lényekkel egészen az emlısökig. A különbözı lények kialakulását két erı határozza meg: az egyik a
tökéletesedés, a komplikálódás belsı ereje (a testnedvek mozgásának fokozatos gyorsulása), mely egy eredendı
szervezıdési terv alapján nyílegyenesen haladna elıre, a másik pedig a környezeti viszonyok külsı hatása, mely
eltéríti az egyenes vonalú mozgást a viszonyokhoz való alkalmazkodás, valamint e szerzett tulajdonságok
átörökítése szerint (gyakran és tartósan használt szervek fejlıdése, erısödése és növekedése, nem használt szervek
romlása, gyengülése és elenyészése). LAMARCK 1986, 55-178, különösképp 57-58, 146-152
837
Kantnál a természet különös megjelenítéseit egy általános fogalom alá szubszumáló, vagyis a természetet
klasszifikáló ítélıerı a természetet úgy jeleníti meg, mint ami az ítélıerıhöz igazodik. A természetnek kizárólag a
szubjektum reflektáló ítélıerejére vonatkoztatottan tulajdonítható célszerő elrendezettség. Az alapul szolgáló
teleológiai elvet meghatározó ítélıerı már transzcendens használatnak minısülne. (KANT 2003, 24-39, 49-54) A
természet rendszerének reprodukálása és az értelmi meghatározások mesterséges rendszere közötti ellentmondást
fejti ki Hegel A szellem fenomenológiájának „A természet megfigyelése” címő fejezetében. (A szellem
fenomenológiája, 130-132. Lásd errıl TÓTH 2014, 196-197)
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szintézise, hanem az élı egyedek konjunktív szintézise. Darwin áthelyezi a hangsúlyt a fajról a
variációra. Különbözı populációk versenyeznek a területért, a táplálékért, a fényért, vagyis az
életelemek összevonásáért, konjunkciójáért, miközben mindegyik különféle variációkat hoz
létre. A folyamat véletlenszerő, a reprodukció során elvileg bármilyen változat elıállhat. A
variációk elterjedése az életelemek összevonásában, valamint a reproduktív képességben
mutatott sikerességének, vagyis a természetes kiválasztódásnak a függvénye. „A kedvezı
egyedi eltérések és változások megırzését és a hátrányosak elpusztítását neveztem én
természetes kiválasztásnak, vagyis a legalkalmasabbak fennmaradásának.” A természetes
kiválasztás nem elıidézi a változékonyságot, „csak megırzi az egyébként fellépı, az élılény
saját életfeltételei között elınyös változásokat.”838 A sikeres variációk elterjedése a megfelelı
tulajdonságok öröklıdése által valósulhat meg. A taxonok így már nem a teremtésbıl fakadó
szükségszerőségre utalnak, hanem kontingens történeti leágazásokat fejeznek ki. Ám felmerül
egy probléma: ha a populáció minden egyede sikeres tulajdonságokat örököl, akkor
alkalmazkodóképességük is egyenlı mértékő, és a természetes szelekció elve értelmét veszti.
Az evolúcióelméletet csak az öröklıdés fogalmának újragondolása által lehetett konzisztenssé
tenni.839
A kérdés tehát az öröklött és a szerzett tulajdonságok kapcsolata. Weismann megoldása
a kapcsolat szigorúan egyirányúvá tétele: egyrészt a csírasejt örökítı anyaga irányítja a
szervezet fejlıdését, másrészt viszont a fejlıdı szervezet nem lehet hatással az örökítı anyagra.
A szerzett tulajdonságok nem örökíthetık a csírasejt által. Weismann elmélete helyreállította a
konzisztenciát az öröklıdés-elmélet és a természetes szelekció elve között. A konzisztencia egy
olyan határ bevezetésével jöhetett létre, amely a történeti idıben fejlıdı szervezettıl
elválasztotta az azt meghatározó, mégis történelmen kívüli, idıtlen örökítı információt. A
transzcendens örökítı anyag két tulajdonságot feltételez: az önreprodukciót és az
információküldést. Ez a konstrukció szolgált a XX. században kialakuló genetikai elmélet
alapjául. Eszerint a transzcendens gének különbözı típusú spontán variációi (szegregáció,
rekombináció, mutáció) hozzák létre azokat a szomatikus variációkat, amelyek közül a
természetes szelekció elve a legsikeresebbeket kiválasztja. A variációk genezise tehát megelızi
a természetes kiválasztódás folyamatát, mely élet- és szaporodóképességükrıl dönt, így a
gének a tesztet megelızıen, a környezeti feltételektıl függetlenül elvileg bármilyen variációt
létrehozhatnak. Az 1950-es években Watson és Crick meghatározta az örökítı anyag kémiai
összetételét, a dezoxiribonukleinsav kettıs spirálját. Ennek alapján azután sikerült molekuláris
838
839

DARWIN 2000, 74
GOODWIN 1994, 19-23
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szinten tisztázni a transzcendens örökítı anyag két tulajdonságát, vagyis a DNS
önreplikációjának és az információ küldésének a folyamatát. A transzcendens információ és az
immanens szervezıdés közötti közvetítı a transzfer RNS, amely a DNS másolataként alakítja
ki a sejteket differenciáló fehérjék megfelelı sorozatát.840 A szervezet, Richard Dawkins
megfogalmazásában, nem más, mint a potenciálisan halhatatlan gének túlélıgépe.
Stuart Kauffman a genetikai modell és a kanti filozófia közötti összefüggésre mutat rá:
Kant Az ítélıerı kritikájában a biológiai organizmusokat meghatározó teleológiai elv vagy idea
szükségességérıl ír. Az élılény olyan empirikus szervezetként jelenik meg, amely egy
transzcendentális ideát fejez ki. Másrészt ez a transzcendentális idea a gén esetében jól
azonosítható kémiai tulajdonságokkal rendelkezik.841 Hasonlóan a transzcendens Szubjektum
megkettızıdéséhez, a gén az élı szervezet vonatkozásában egyszerre mutatkozik
transzcendentális módon meghatározónak és empirikus módon meghatározottnak.
Azonban épp e kettısség – az, hogy a transzcendentális módon meghatározó gén
egyszersmind empirikus módon megfigyelhetı – jelenti az elmélet alapvetı problémáját. Az
örökítı anyagról szerzett molekuláris ismeretek hívták fel a figyelmet az epigenetikus, vagyis a
géneken kívüli feltételeknek (katalizáló enzimek, nukleotid bázisok stb.) a gének
replikációjában játszott szerepére. Szigorúan tekintve a sejt az, ami replikálódik, minden egyes
elemével együtt, és ezen elemek együttmőködése teszi lehetıvé a szervezet kialakulását (így a
genetikai örökség mellett beszélhetünk a szülıktıl kapott citoplazmikus örökségrıl is, mely a
szervezıdés folyamatának éppúgy nélkülözhetetlen tényezıje). Másrészt az információ
küldésének folyamata pusztán a molekuláris összetétel kialakulását tisztázza, de semmilyen
magyarázatot nem ad a strukturális viszonyokra; az anyagra vonatkozó információ nem
magyarázza a formát. Mindez azt jelenti, hogy a gén mindkét tulajdonságának transzcendens
mivolta, vagyis maga a Weismann-határ kérdésessé vált.842
A genetikai determinizmusnak a közvéleményt uraló „mémje” azon az elıfeltevésen
alapul, amelyet Crick nyomán „a molekuláris biológia központi dogmájának” neveznek. A
dogma a következı állításokból áll: 1. a DNS és a fehérjeszintézis viszonya egy egyirányú
kauzális viszony (DNS>RNS>fehérje); 2. egy génhez egy enzim tartozik, azaz a gének
strukturális és funkcionális értelemben egységet alkotnak; 3. a gén az organikus fejlıdés
egyedüli információhordozója. A három állítás együttes fennállásából következik a
redukcionista paradigma, vagyis az, hogy az organizmus visszavezethetı a génekre. Ám a

840

I.m., 23-28
KAUFFMAN 1993, 7-8
842
GOODWIN 1994, 14, 32-35
841
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kutatások egyik állítást sem erısítették meg. Bizonyos kísérletek azt mutatják, hogy ha egy
adott fajhoz tartozó gént egy idegen, más fajhoz tartozó génállományba építenek be, a gén
kódja a fejlıdés során alkalmazkodik a szervezethez. Ami a gének strukturális és funkcionális
egységét illeti, azt a nem-kódoló, átfedı géneknek, vagy intronoknak a DNS-láncban való
jelenléte cáfolja. Ez ugyanis azt jelenti, hogy egy adott DNS szakasz többféle fehérje
szintézisét is szolgálhatja (alternative splicing). Végül az információhordozás genetikai
kizárólagosságát cáfolják a már fent említett, a fenotípus képzıdésében szerepet játszó
epigenetikus tényezık.843 A genetikai determinizmussal szemben, mely az életet transzcendens
gének önmagáért-való, túlélıgépüket maguk köré összevonó reprodukciós törekvésére,
„reprodukcióért vívott küzdelmére” redukálja, a komplexitás-elmélet az életet heterogén
elemek konnektív szintézisébıl összeálló ciklikus morfogenetikus folyamatként mutatja be. A
következıkben errıl esik szó.

2.4.3 Az élet interakciója

A morfogenezis koncepciója a történeti evolúcióelmélet és a racionális morfológia (Goethe,
Cuvier, Saint-Hilaire) összehangolása. A komplexitás-elmélet célja, hogy magyarázatot adjon
arra a formaképzıdésre, amit a darwini elmélet magyarázat nélkül hagyott. Ez utóbbi a rokon
formákat egy közös ıstıl való leszármazásra vezeti vissza, azonban az ıstípusok kialakulását
nem tisztázza. Az evolúcióelmélet elvileg bármilyen formát lehetıvé tesz, és így nem ad
választ arra a kérdésre, hogy hogyan létezhet viszonylag kevés számú alapstruktúra az élı
szervezetek esetében. Például jelenleg körülbelül 250.000 virágzó növényfaj létezik, ám
mindegyik esetében a levelek mindösszesen háromféle módon rendezıdnek el a száron: vagy
spirális minta szerint (borostyán), vagy két, illetve több levélbıl alkotott, csigavonalban
körbefutó csomóként (fukszia), vagy ellenkezı oldalon elhelyezkedı levelekként (kukorica).844
A morfogenezis elmélete a formát nem egy fa-struktúrában kibomló történeti egységként,
hanem logikai egységként kezeli.845
A komplexitás-elmélet azt, ami a fajokban közös, nem egy ısben határozza meg,
melytıl a fajok leszármaznak, hanem abban a generikus formában, melybıl a fajok
843

A génetika által felvetett problémák hátterében sok esetben (például a poszthumán korszakot vizionáló
Fukuyamánál, vagy az önidentitásában sérült genetikailag programozott személyrıl értekezı Habermasnál) a
genetikai determinizmus inadekvát képzete áll. A téma összefoglalásáról lásd KAKUK 2006, 23-31
844
GOODWIN 1994, 104-109
845
I.m., 127-128
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kifejlıdnek.846 Ugyanazon formák a legkülönfélébb leszármazási vonalakban jelentkezhetnek.
A két taxonómiai elv – a lényeges tulajdonságok szerinti és a generatív folyamat szerinti –
független egymástól. Például a halak uszonya és az emlısök végtagja a fejlıdés egy kezdeti
fokán hasonló struktúrát mutat, azután viszont a végtag differenciáltabbá válik (elágazások, a
tengely asszimetrikussá válása). Az emlısök végtagja így a közös egyszerőbb struktúra egy
alosztályát képezi.847 A generikus forma kapcsolódások topológiai tulajdonságait tartalmazza,
avagy a XIX. századi biológus, Geoffroy Saint-Hilaire kifejezésével, szerkezeti elemek
bizonyos konnekciója vagy kompozíciója. A forma kialakulása, a morfogenezis során az
organizmus dinamikus rendszerét két tulajdonság határozza meg: az azt felépítı elemek
interakciója az idıben, és relációs rendjük a térben. Az elemek kapcsolódásából jönnek létre a
generikus formák, azaz azok a szilárd struktúrák, melyek az életképes organizmusok egy
csoportját jellemzik. Másrészt a környezeti affektusoknak kitett és öröklött partikulárékkal
rendelkezı explikált forma hatással van arra az implikált rendre, amely a morfogenezist
szabályozza. A reciprok hatás a szervezetnek egy változó határok között kibomló és bezáródó
életciklusát eredményezi. Az organizmusok csoportjait azok a változatlan halmazt alkotó
paraméterek határozzák meg, amelyek életképes ciklusokat eredményeznek. A természetes
kiválasztódás az a folyamat, amelynek során a kialakuló életciklusok dinamikusan stabilnak
vagy instabilnak minısülnek az adott környezetben. A morfogenezis során ugyanakkor olyan
variációk is elıfordulhatnak, melyek túllépik a generikus formák által definiált határt, ami vagy
életképtelen szervezetet, vagy pedig a meglévı halmazokba nem sorolható új variációt
eredményez.848
A generikus formákat morfogenetikai elvek határozzák meg. „A szervezetek
morfológiai karakterei – szívek, agyak, belek, végtagok, szemek, levelek, virágok, gyökerek,
törzsek, ágak, csakhogy a nyilvánvalóakat említsük – mind morfogenetikai elvek masszív
eredményei.”849 A morfogenezis egy bifurkációs folyamat. Ennek során sejtek masszává
sőrősödnek össze, mely azután komplikálódik és rétegzıdik, ami kialakítja a szerv funkcionális
részeit. A kifejlett egyed reprodukálja a gént, mely a morfogenetikus mezı elemeire
vonatkoztatva elıírja a zigóta differenciálódását. Ezt az ismétlıdı folyamatot nevezzük
846

I.m., 138-140
I.m., 141-142
848
I.m., 100-103. Goodwin a saját generikus formáin túllépı variációkat tranziens szervezeteknek nevezi, azaz
olyan szervezeteknek, amelyek az egyik változatlan halmazból a másikba ugranak át. Ez viszont az egymást kizáró
halmazok elıre meghatározott transzcendens isteni rendjét implikálja: a fajok, osztályok, családok stb. egymás
viszonylatában hierarchikusan kapcsolódó változatlan alhalmazokat alkotnak a természet egészén belül. Ezzel
szemben a természet teremtı jellege épp a mutáció besorolhatatlanságában, halmazon kívül kerülésében,
szökésvonalában, azaz új variáció létrejövésében fejezıdik ki.
849
I.m., 154
847
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életciklusnak. A gének részét képezik a morfogenetikus mezınek, együttmőködnek a stabil
struktúrát adó generikus formával, nem pedig irányítják azt: nem transzcendens konstitutív,
hanem immanens regulatív elvek, egy „párhuzamosan mőködı regulatív hálózatnak” felelnek
meg. A generikus formák és a genetikus variációk kombinációja egyszerre eredményezi a
formák sokféleségét és a formák osztályozásának lehetıségét.850 A gének közvetlenül csak
sejten belüli biokémiai környezetükre képesek hatni.851 A szervezıdés szempontjából a mezı
egyenrangú elemei például a sejtplazma változó kálcium-koncentrációja, a fehérje polimerek
összehúzódó-kiterjedı rendszere, vagy a sejten kívüli mátrix, a sejtek kommunikációs közege.
A komplexitás-elmélet kapcsán bátran alkalmazhatjuk Deleuze és Guattari fogalmait: az
elemek kapcsolódásait tartalmazó morfogenetikus mezı vagy „morfotér” az az immanenciasík, amelyen az életciklusok aktualizálódnak, és amelyre, mint saját virtuális terükre, az
aktualizálódó életciklusok visszahatnak.
Milyen általános elv szőrhetı le az élet szervezıdésének módjából? Az alkalmazkodás
szempontjából optimális komplex rendszerek a rend és a káosz határán szervezıdnek.
Kauffman szerint, ahogyan a fizikai testeknek három állapota van, az élı organizmusok esetén
is a szervezıdés három állapota között lehet különbséget tenni: ezek a rend, a káosz és az
átmenet állapotai. Az elsı esetben nagyszámú rögzült elem összekapcsolódása következtében a
rendszer rögzített, „szilárd” állapotot vesz fel – túl szilárdat ahhoz, hogy a változáshoz
szükséges aktivitás komplex sorozatait koordinálni tudja. A második esetben kaotikus mozgást
végzı elemek hatják át a rendszert, amely így lebegı, „gáz” halmazállapotba kerül. A rendszer
szabályozhatatlanná válik. A két állapot közötti „folyékony” átmenet komplex aktivitásokat
koordinálni tudó, rugalmas rendszert eredményez. Az élet „a káosz élén” szervezıdik.852
Az élet szervezıdésének immanens morfogenetikus mezıje nemcsak egyedekre, hanem
populációkra is vonatkoztatható.853 Ebben az értelemben az élet szervezıdésének abszolút
morfogenetikus mezıje, immanencia-síkja, az életelemek virtuális konnektív szintézise a Föld.
A konnektív szintézis transzcendens használata azt jelenti, hogy a Föld nem pusztán az élet
szervezıdését megalapozó virtuális intenzitások kapcsolódásaként jelenik meg, hanem mint
850

I.m., 127
I.m., 136
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KAUFFMAN 1993, 30-31. Ez a szervezıelv mutatkozott meg a szöveg, a zene és a képi ábrázolás teremtı
folyamata, valamint annak két veszélye (rend és káosz) kapcsán is. Lásd A diskurzus rendje (2.1.4.3) és Az
aktualitások rendje (2.2.4.3) címő szakaszokat, valamint A kapcsolódások tere (2.3.3) címő alfejezetet.
853
Szemléletes példa erre az akraziális amıbák (Dictyostelium discoideum) populációjának életciklusa. Mihelyt
környezetük táplálékban szegénynek mutatkozik, az addig elszigetelt sejtpopuláció több ezer sejtet magában
foglaló masszába tömörül, mely azután komplikálódik, sejtjei pedig differenciálódnak. Az agglomerátumból szár
képzıdik, tetején egy kerek masszával. E masszából azután kedvezı környezeti feltételek esetén egy
spórapopuláció árad szét, hogy a táplálékban immár gazdag környezetben újabb amıbatelepet hozzon létre.
GOODWIN 1994, 44-46
851

276

A transzcendentális illúzió különféle aspektusai
önmagát ellenırzı rendszer. Ez az elképzelés bukkan fel Lovelock Gaia-elméletében. Gaia egy
olyan, a Föld bioszféráját, légkörét, óceánjait és talaját magában foglaló, homeosztázist célzó
rendszer, mely „törekszik a fennálló állandósult állapottól való, az energiaáramlásnak vagy
válaszidejének változásai által okozott eltérések kiigazítására és olyan optimum keresésére, ami
a változásokat magába olvasztja.”854 Az elmélet alapja az a megfigyelés, hogy a légkörben
termodinamikai egyensúlyhiány van, ami ellentmond a kémia szabályainak, melyek egy
állandósult állapotú egyensúlyt valószínősítenek. Mindez arra utal, hogy „a légkör nem csupán
eredménye az élıvilágnak, hanem – sokkal valószínőbb módon – annak céltudatos alkotása.”855
A rendszer például a levegıt alkotó gázok mennyiségét, mint amilyen az oxigén és a nitrogén,
érzékelı

eszközök

kifejlesztésével

optimális

szinten

tartja

(fotoszintézis,

denitráló

baktériumok), vagy a tengerben található, ugyanakkor az élı szervezetek számára létfontosságú
elemeket, mint a jód vagy a kén, elszállítja a levegın át a szárazföldre (a szállító vegyületek a
tengeri élıvilág által termelt metil-jodid és dimetil-szulfid).856 Ezáltal Gaia „képes az egész
földi élet számára állandó feltételeket fenntartani. Feltéve, hogy nem avatkozunk be túlságosan
komolyan homeosztázisának állapotába, ez a képesség valószínőleg ma is éppoly elsıdleges,
ahogy az volt az élet színrelépése elıtt.”857 A galaxis csillagközi pora és gázköde, melybıl
csillagok és bolygók születnek, tartalmazza az élet építıelemeit alkotó minden molekulát.
Bizonyos molekulák véletlenszerő találkozásának hatására létrejött egy együttes, mely képessé
vált arra, hogy önszabályozó rendszerként biztosítsa önmagán belül az életfeltételeket, például
a levegı összetételének és a tengerek sótartalmának a megfelelı értéket.858 Az egyes fajok és
Gaia viszonya két tételben foglalható össze. Minden faj a gáztermelés, a táplálkozás és a
hulladékeltávolítás folyamatán keresztül kapcsolatban áll egymással. Másrészt minden faj Gaia
részeként vesz részt öntudatlanul a Föld homeosztázisának folyamatában – beleértve az emberi
fajt is.859 „[A] Föld teljes élıvilága, a bálnáktól a vírusokig, a tölgyfáktól a moszatokig, olyan
közös élı egységként fogható fel, amely képes a Föld légkörét az általános szükségleteihez
igazítani, lehetıségei és hatalma ugyanakkor messze meghaladja az alkotórészekét.”860 Az
egyes fajok által okozott módosulások bizonyos válaszokat, negatív visszacsatolásokat
generálnak, melyek a rendszert továbbra is egyensúlyban tartják. „[A] bioszféra olyan
önszabályozó egység, mely a kémiai és fizikai környezet kézbentartásával képes bolygónk
854
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egészségét megırizni.”861 A Föld egy olyan ideális, transzparens szervezet, mely részei, szervei
feletti kontrollal biztosítja saját egészségét, saját rendjét – hacsak az ember-vírus nem jelent túl
nagy módosító erıt, amellyel a válaszreakció hatékonyságát, vagyis a homeosztázis
helyreállásának esélyét csökkenti.
Ám ezen a ponton hozzá kell tennünk: mivel az ember is része a bioszférának862, így
úgy tőnik, mégiscsak a Föld az, ami maga is létrehoz olyan rendszerelemeket, melyek
veszélyeztetik egyensúlyát. Ez az elem persze nem csak az ember lehet – a geológiai,
hidrológiai, légköri és tőzkatasztrófák, a növények, növényi kártevık vagy állatok okozta
katasztrófák, a járványok stb. szintén ide sorolhatók (másrészt természetesen a Föld
homeosztázisa ki van téve külsı hatások veszélyeinek is – meteor, üstökös, vagy kisbolygó
becsapódása, a kozmikus sugárzás növekedése távoli szupernóva-robbanás, fekete lyuk
sugárzása, a Föld mágneses pólusváltása, vagy a napszél csökkenése következtében stb.).
James Kirchner szerint maguk a szabályozó mechanizmusok is sok esetben a klíma stabilitása
ellen hatnak, méghozzá azáltal, hogy nem negatív (stabilizáló), hanem pozitív (destabilizáló)
visszacsatolást jelentenek. Például a felmelegedés, illetve a szén-dioxid koncentrációjának a
növekedése bizonyos esetekben pozitív visszajelzést eredményez (talajban tárolt organikus
szén felszabadulása, tőzvész nyomán fiatalabb erdık megnövekedett szénkibocsátása stb.). Ez
egyszersmind megkérdıjelezi azt az érvet, hogy a biológiai visszacsatolások korlátozzák az
emberi szén-dioxid-kibocsátás által okozott klímaváltozás hatását.863 Másik példa: az esıerdı
magas csapadékmennyisége sőrő növényzettel jár, ami növeli a nedvességpárolgás szintjét és
ezzel az esıerdı páratartalmát, ez pedig még sőrőbb vegetációt hoz létre stb.864 A bioszférára
egyaránt jellemzı a stabilizáló és a destabilizáló visszacsatolás. Gaia egyszerre törekszik a
homeosztázisra és veszélyezteti azt, egyszerre konzervatív és innovatív. A Föld is a káosz élén
mozog – nem pusztán azért, mert emberek lakják, hanem elsısorban azért, mert élı.

***

Azon túl, hogy idı, tér és élet transzcendentális illúziói szorosan kapcsolódnak egymáshoz,
tapinthatóan összefüggés mutatható ki a természetrıl alkotott különbözı képek és az e képet
létrehozó társadalmak berendezkedése között, méghozzá a mindkettıt meghatározó konstitutív
861
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„Ha elfogadjuk Gaia létezését, akkor más feltételezésekkel is élhetünk, melyek új fényt vetnek a világban
elfoglalt helyünkre. Gaia világában fajunk például technológiájával együtt mindössze a természeti színtér
kikerülhetetlen része.” I.m., 167-168
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szintézisek alapján. A hierarchikus társadalmakban a természet is egy hierarchikus rend képét
mutatja (a diszjunktív szintézis transzcendens használata); a gazdasági versenyen alapuló
kapitalista társadalomban az élet a szaporítóanyag túlélésért vívott küzdelmeként és az egyedek
sikeres változatainak életben maradásaként kap meghatározást (a konjunktív szintézis
transzcendens használata); végül a láthatatlan kéz által kiegyensúlyozni vélt globális
szabadpiaci társadalomban az élet is a Föld önmagát egyensúlyi állapotban tartó rendszereként
válik elemzés tárgyává (a konnektív szintézis transzcendens használata). Mindez pedig az életet
uraló hatalomról való gondolkodást is meghatározza. A következıkben az eddigi logika
alapján, a különbözı szintézisek egyoldalú használata által meghatározott társadalmi hatalmi
formákat vizsgálom meg. Mivel azonban a transzcendens hatalom kialakulásának feltétele az
annak alárendelıdı vágy transzcendentális illúziója, ezért még elıbb az adott hatalomhoz
kapcsolható korokra jellemzı, transzcendenciára irányuló vágyról alkotott képeket elemzem. A
következı két fejezet témája tehát a konstitutív szintézis transzcendens használatán alapuló
hatalom és az alá rendelıdı vágy korrelációjának különbözı formái.
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2.5 A vágy transzcendentális illúziója
A vágy immanenciájáról az elızı részben esett szó: ez esetben az immanencia arra utal, hogy a
vágy magában foglalja konstitutív szintéziseit, avagy feltétlen mozgató alapját, mely a maga
részérıl a vágy elkülönbözıdı folyamatában jut egzisztenciához vagy aktualitáshoz; röviden: a
vágy önmagát mozgatja. Az immanens megismerés elkülönbözıdı-önmozgató vágya a
szubjektum és az objektum, az önvonatkozás és az elválasztás, a konjunktív és a diszjunktív
szintézis azonosságának ellentmondása. Az immanens teremtés elkülönbözıdı-önmozgató
vágya az eseményben való mássá-válás differenciájának ismétlése, az elızı két szintézist
megalapozó/alaptalanító konnektív szintézis. A vágy transzcendentális illúziója úgy jelenik
meg, mint ami a vágyon túli transzcendens alapként mozgatja a vágyat.865 A transzcendens alap
önmagát megvonó módon mutatkozik meg, mely arra ítéli a vágyat, hogy egyszerre önmagát
megszüntetendı és megszüntethetetlen hiányként létezzen. A transzcendentális illúzió
valamely konstitutív szintézis transzcendens használatából ered. Mivel a vágy immanens
alapjaként három szintézist tártam fel, a vágy transzcendentális illúziójának is három formáját
különböztetem meg. Ezek: a transzcendens Objektum vágya, a transzcendens Szubjektum
vágya, és a transzcendens Másik vágya; avagy személyes névmásokban kifejezve: a
Transzcendens „İ” vagy „Az” vágya, a transzcendens „Én” vágya, és a transzcendens „Te”
vágya. A vágy illúziója a benne implicite meglévı ellentmondás explicitté tételével leplezhetı
le. Az illúzió elsı formáját Platón, a másodikat Freud, a harmadikat pedig Lévinas vágyfogalmának elemzésén keresztül igyekszem bemutatni.

2.5.1 A transzcendens Objektum vágya
A vágy tárgyát transzcendáló Objektum úgy mutatkozik meg a vágy számára, mint aminek
elérése ıt teljessé tehetné és egyszersmind megszüntethetné mint vágyat. Az Objektum a vágy
abszolútumaként egyszersmind a vágy eredetét is jelenti, hisz a vágyat éppen az konstituálja,
hogy elvesztette az abszolútumot. A vágy megléte így a tárgy már és még el nem ért mivoltát,
transzcendenciáját jelenti. A vágy lényegét tekintve ez esetben a transzcendens Objektum
vágya.

865

„A vágy transzcendentális illúziója” kifejezés tehát genitivus subiectivus, ellentétben az eddigi (és ezt követı)
fejezetcímekkel, melyek genitivus obiectivus szerkezetőek.
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Szókratésznek a Phaidroszban elmondott második beszéde szerint a szerelem rajongás,
a rajongás pedig – legyen az a papnı, jósnı, a költı, vagy a szerelmes rajongása – minden
esetben az istenek adománya. A rajongást „az istenek a legnagyobb boldogságunkra adták.”866
A rajongás ugyanis valójában visszaemlékezés az isteni eredetre, egy egykorvolt állapotra,
amikor az értelmes lélekrész az istenek körpályáját követve és hozzájuk hasonulva az égbolt
feletti tájon, az örök, változhatatlan létezıket ismerhette meg.867 Amelyik lélek nem képes
megmaradni a valódi létezık szemlélésében, „feledéssel és gyarlósággal megtelve
elnehezedik”, és a földre zuhanva olyan emberi testbe kerül, amely rendelkezik a
visszaemlékezés képességével, vagyis a létezık fogalmi megismerésének képességével.868 A
formák egykori szemlélése feltétele az emberi testbe kerülésnek.869 A visszaemlékezés
képességének megvalósítása függ egyrészt a valódi létezık szemlélésével eltöltött idıtıl,
másrészt annak a társaságnak a hatásától, amelyikben a lélek földi életét éli.870 Aki azonban a
legtöbbet látott a létezıkbıl, az olyan testbe kerül, amely nemcsak hogy rendelkezik ezzel a
képességgel, de „melybıl majdan bölcsességszeretı (philoszophosz), vagy szépet szeretı
(philokalosz), vagy múzsai (muszikosz) és szerelmes (erótikosz) természető férfiú válik.”
(248d) Ám az utóbbi három is csak annyiban térhet vissza eredetéhez, amennyiben
bölcsességszeretıvé válik, hiszen ı az, aki megérti „a formákra vonatkoztatva kifejezett dolgot
(kat’ eidosz legomenon), ami sok érzékelésbıl adódik, s melyet gondolkodása segítségével
foglal össze egységgé.”871 Az érzékelés számára adódó dolgok emlékeztetnek a valódi
létezıkre, lévén azok képmásai, és így – ha a lélek már szemlélte az eredetit – a gondolkodás
„diairetikus”, formákat egymástól elkülönítı és önmagukkal azonosító munkája segítségével
beindíthatják a visszaemlékezés folyamatát. „Ezért igazából csak a bölcsességszeretı értelme
kap szárnyra, mert ı, amennyire képes rá, emlékezetével mindig ott idızik ama dolgok körül,
amelyek körül isteni voltát elnyeri az isten.”872
Mármost hogyan juthat vissza a szerelmes eredetéhez? Hogyan válik a szépet szeretı,
avagy a szerelmes bölcsességszeretıvé? A szerelem tárgya a szépség. A szépség az érzékek
közül elsıdlegesen a látás számára jelenik meg: „Hiszen a látás a legélesebb a testen át számára
érkezı érzékeléseink közül”.873 A látás azonban nem alkalmas arra, hogy közvetlenül az
értelmet szemlélje. A látás számára közvetlenül megmutatkozó szépség a földi szépség, amely
866
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vágyat ébreszt. „Aki nem frissen beavatott, vagy aki már megromlott”, az megmarad a földi
szépség szemlélésének állapotában, és „átadván magát a gyönyörnek, négylábú állat módjára rá
akarja venni magát és gyermeket akar nemzeni vele […]”.874 A vágy azonban valójában az
eredeti isteni állapotba való visszavágyódást jelenti, és ezáltal indítja be a visszaemlékezést
abban, aki sokat idızött a valódi létezık körében, és a megfelelı környezetben él: „Aki
ellenben az imént avatott be, és sokat szemlélt az ottaniakból, amikor itt pillant meg istenhez
hasonlatos arcot vagy testalkatot, amely a szépség hő utánzata, elıször megborzong és szívébe
lopózik valami a hajdani megrendülésbıl, majd rátekintve istenként tiszteli […]”.875 „Ezt az
állapotot […] az emberek Erósznak nevezik.”876
Diotima elbeszélése szerint Erósz az emberek és istenek között közvetítı daimón,
Porosz és Penia, a találékonyság és a szegénység fia. Szegény, hiszen örökös szükségben és
hiányban szenved, másrészt találékony és a bölcsesség szeretıje, mert „mindig a szépet és a jót
keresi”.877 Erósz a jó örök birtoklásának, vagyis a halhatatlanságban való részesedésnek a
vágya, melyet a szépségben való nemzéssel igyekszik elérni.878 Ez mutatkozik meg egyrészrıl
a testi termékenységben, a férfi és a nı egyesülésében, az utódnemzésben és -gondozásban; de
ez nyilvánul meg másrészt a lelki termékenységben is, a költıi mővek vagy a találmányok
létrehozásában, valamint az államok és otthonok mértékletes és igazságos igazgatásában.
Mindeme nemzések a szépségben, a szép által való megérintettségben történnek.879
A visszaemlékezés folyamata a földi szépségtıl kiindulva a visszavágyódás által
fokozatosan jut el a szépség formájához, a valódi szépséghez. Az elsı fokozatot a szép test
jelenti, mígnem eljut annak felismeréséhez, hogy minden testben a szépségnek ugyanaz a
formája lakozik. Minden test iránti szerelme vezeti el a következı fokozathoz, a lélek
szépségéhez, a jó gondolatok nemzéséhez, ezáltal pedig a törvények és cselekedetek
szépségéhez. Így jut el azután a tudományok szépségéhez és a bölcsesség szeretetéhez. Ez
utóbbi által érkezik végül a magában való szépség örök és változatlan formájához.880
Amikor a lélek a földi szépségben az isteni szépség személetéhez jutott, a
megszállottság állapotába kerül, „s ebben az állapotában kapja a szépség szerelmese (ho erón
tón kalón) a szerelmes (erasztész) nevet.”881 Minthogy a szeretett lény (erómenosz) az isteni
szépségre emlékezteti, „a szerelmes lelke immár szemérmesen és megilletıdve követi
874
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kedvesét.”882 A szerelmes kiáradás „a kedves lelkét is megtölti szerelemmel”, méghozzá a
szerelmes arcán tükrözıdı, önmaga iránti szerelemmel.883 Amennyiben együttlétük során nem
engednek a közönséges vágyaknak, vagyis „[h]a az értelem jobbik erıi gyıznek”,
bölcsességszeretıként élik életüket, és haláluk után esélyt kapnak arra, hogy isteni eredetükhöz
visszatérjenek.884
Erósz vágya az isteni eredet hiánya, amely az arra való visszaemlékezés és
visszavágyódás folyamatát indítja be. A folyamat egyszersmind a magánvaló létezık
diszjunktív hierarchikus rendjének, vagyis a szép és a jó magánvaló ideájának megismerését
jelenti.885 A vágy ezen formája elválaszthatatlan a visszaemlékezéstıl és a megismeréstıl. Ám
minthogy a szép és a jó ideája minden diszjunktív módon meghatározott és ekképpen
megismerhetı létezı lehetıségfeltétele, és így azokat „túlszárnyalja”886, ezért mint létezı
megismerhetetlen.

A

vágy

elérendı

objektuma

elérhetetlennek,

azaz

lényegileg

transzcendensnek bizonyul. Az ellentmondás abban áll, hogy a vágyat éppen az elérendı
objektum elérhetetlensége, transzcendenciája konstituálja. A vágy transzcendentális ideája az a
transzcendens istenség vagy transzcendens Objektum, aminek értelme az eredendı teljesség,
vagyis a vágy nemléte – egy olyan múlt, amely (a vágy számára) sosem volt jelen.

2.5.2 A transzcendens Szubjektum vágya
Mi történik akkor, ha a vágy elveszti amúgy is láthatatlan transzcendens Objektumát, amely
felé addig törekedett, azaz elveszti benne hitét, és nem marad számára más, mint saját
határozatlanba tartó mozgása, ahogy különféle feltételes tárgyak felé irányul? Mi történik
akkor, ha nem marad számára más feltétlen alap, mint önnön szubjektivitása? Mi történik
akkor, ha a vágy transzcendens Szubjektumként jelenik meg?
Hobbes számára a vágy kiváltó oka az a tárgy, ami valamelyik érzékszervre nyomást
gyakorol. Ez a nyomás az agyban és a szívben ellenállást vált ki, és arra a törekvésre készteti,
hogy megszabaduljon a nyomástól. Az érzet nem más, mint e kifelé ható mozgás során
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keletkezı látszat vagy kép. Az egész folyamat egymásra ható anyagi mozgások sora.887 A
vágyat kiváltó tárgy olyan jövıbeli, jónak tetszı dolog, amelynek eléréséhez az ember már
rendelkezésére álló eszközöket vesz igénybe.888 A rendelkezésre álló eszközöket nevezi
Hobbes emberi hatalomnak.889 Mihelyt az ember eléri vágya tárgyát, az maga is a
rendelkezésre álló eszközök, vagyis az emberi hatalom részét képezi, és újabb elérendı tárgyak
szolgálatába áll. A vágy tehát állandó elırehaladás az eszközöktıl a cél felé, miközben az elért
cél folyamatosan újabb célok eszközévé alakul. „A boldogság a vágy állandó elırehaladása az
egyik tárgytól a másikig, ahol azonban az elıbbi elérése csupán a másik eléréséhez vezetı út.”
A vágy sosem találhat kielégülést a pillanatnyi élvezetben, mert mindenkori tárgya „a jövıbeni
vágyakhoz vezetı út biztosítása.”890 Másrészrıl a természeti törvény az értelem számára annak
tilalmát fogalmazza meg, hogy olyasmit tegyen, ami kiolthatja életét.891 A természet törvénye
az élet, és ezzel a hatalomvágy fenntartásának törvénye. A természettörvény és a vágy
együttesen az emberiséget egy határozatlanba tartó fejlıdési folyamatra determinálja, amely
nem nyerhet semmilyen végsı értelmet, leszámítva magának a hatalomra törı vágynak az
örökös mozgását: „az egész emberiség általános törekvésének elsısorban az újabb és újabb
hatalom iránti örökös és szüntelen vágyat tartom, amelynek csak a halál vet véget.”892
Leo Strauss mutat rá arra, hogy Hobbes egyik alapvetı újdonsága a klasszikus
filozófiához képest a vágy értelmének megváltozásában áll. A vágy, Platónhoz hasonlóan, itt is
egy célra irányuló szükségként, hiányként határozódik meg, ám szemben Platónnal, a vágy
értelme már nem maga a cél, hanem a ható-ok. A vágy elsıdleges ható-oka pedig nem más,
mint a halálfélelem.893 A halál a nyomás megszőnését jelenti. A vágy mechanikájának alapvetı
ellentmondása abban áll, hogy a vágy egyszerre törekszik az ıt érı nyomás megszüntetésére,
vagyis kielégülésre, és ugyanennek a nyomásnak a megırzésére, vagyis önmaga fenntartására.
A vágynak ez az újkorra jellemzı ellentmondása talán legtisztábban Freud Túl az örömelven
címő írásában jelenik meg.
Freudnál a vágy, avagy a lelki folyamat inger hatására keletkezı feszültség
következtében indul meg, és arra törekszik, hogy az ingert elhárítsa, ezáltal a feszültséget
csökkentse, illetıleg megszüntesse. A tudatban az elıbbi kínérzetként, az utóbbi pedig
örömérzetként vagy kielégülésként jelentkezik. A kín és az öröm ingermennyiség-változást
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fejez ki: „a kín e mennyiség gyarapodásának, az öröm e mennyiség csökkenésének felel meg.”
A lelki folyamatnak a feszültség csökkentésére, illetve megszüntetésére törekvı tendenciáját
nevezi Freud örömelvnek. A valóság elve az örömelvnek az önfenntartási ösztön hatására
bekövetkezı módosulása, az öröm elhalasztása, egy kerülıút a kielégüléshez.894
Forrása szerint kétféle inger különböztethetı meg. A külvilágból érkezı inger egyszeri
behatás, amely ellen a szervezet védı berendezéssel van ellátva. Ez oly módon igyekszik
csökkenteni az ingermennyiséget, hogy az ingerek a tudatos lelki apparátus számára
levezethetıkké váljanak. Az ingerek levezetésének eszköze a szabadon áramló ingerek
megkötése nyugvó formában, például egy tárgy formájában. Így azután a szervezet
megszabadulhat a megkötött inger által keltett kínérzettıl mondjuk izommozgással történı
elhúzódás által. A sikeres elhárító mozgás ismétlése a megszokás során örökölhetı hajlammá
alakul. Az ingerek második forrása a tudattalan. Mivel a tudat csak akkor tudja kezelni az ıt
érı ingereket, ha a korábbiak benyomásait nem ırzi meg, ezek a nyomok a hozzájuk
kapcsolódó feszültséggel együtt belsı rendszerekben (tudatelıttes, tudattalan) ırzıdnek meg.
Ezek az ingerek már nem tudatosak, de éppúgy hatást gyakorolnak a tudati rendszerre.
Ráadásul, szemben a külvilágból érkezı ingerekkel, a tudattalanból érkezı ingerek
(ösztöningerek) állandó feszültségként hatnak, és mivel az organizmus nem rendelkezik belsı
védıburokkal, ezért hatásuk nem csökkentett mértékő. A szervezet úgy próbál védekezni
ellenük, mintha külsı ingerek volnának: megköti ıket, hogy azután megszüntethesse ıket. Az
örömelv – és módosulása, a valóságelv – mőködésének feltétele az ingerek megkötése. Míg
tehát a tudattalanban az ingerek intenzitásukat megtartva szabadon áramlanak az emléknyomok
között eltolások és sőrítések által (elsıdleges folyamat), addig a tudat az ingerek megkötésén
dolgozik (másodlagos folyamat). 895
A feszültségét megırzı ösztöninger folyamatosan e feszültség megszüntetésére, vagyis
kielégülésre tör, melyet az elsıdleges kielégülési élmény megismétlése jelentene. Ezért az
ösztön eltolások sorozatával igyekszik megtalálni és megszállni azt a tárgyat, amelyik
elsıdleges kielégülését újra lehetıvé tenné. Ám semmilyen pótlólagos képzıdmény vagy
szublimálás nem képes végérvényesen megszüntetni az elért és a kívánt öröm különbözetét. Ez
a különbözet löki tovább folyamatosan az ösztönt újabb és újabb próbálkozásaihoz anélkül,
hogy valaha is elérhetné célját. Az ösztön, és így maga a pszichikus élet alapvetıen
konzervatív: az ıt megelızı nyugalmi állapot visszaállítására törekszik. Az ösztön nem egyéb,
„mint az élı organikus anyagban bennlakozó törekvés bizonyos korábbi állapot
894
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visszaállítására, melyet ezen élı anyagnak külsı zavaró erık befolyása alatt fel kellett adnia; az
organikus rugalmasság egy neme, vagy ha úgy tetszik, a tehetetlenség megnyilvánulása a
szerves életben.” Az ösztönben „minden élet konzervatív természetének megnyilvánulását” kell
felismerni.896 Aszerint, hogy milyen korábbi állapotot igyekeznek reprodukálni, kétfajta ösztön
között tehetünk különbséget. Erósz, a szexuális ösztön, avagy az életösztön az élılény primitív
állapotának reprodukciójára tör azáltal, hogy különbözı elemi organizmusokat egyesít, és
ezáltal új feszültségeket, „új vitális differenciákat termel, melyeket aztán le kell élni” (sejtek
egyesülése).897 Ezzel szemben Thanatosz, a halálösztön az életet megelızı anorganikus
nyugalmi állapot visszaállításán, a lelki apparátus teljes ingermentessé tételén és így
megsemmisítésén dolgozik. A halálösztön az élettelen anyagban keletkezı, az élet
megjelenését eredményezı elsı feszültség megszüntetésére irányul. Minthogy Thanatosz, és
nem Erósz az, aki a lelki élet problémájának tulajdonképpeni megoldását adhatja, ezért „[a]z
élet végcélja a halál”.898 E telosz felıl szemlélve az önfenntartási, hatalmi és érvényesülési
ösztönök olyan részösztönöknek minısülnek, amelyek „az organizmus saját halálútját
biztosítják”, és távol tartják az ezt az utat veszélyeztetı külsı hatásokat. Freud maga tárja fel a
folyamatban rejlı ellentmondást: „Az a paradoxon áll elı eközben, hogy az élı organizmus
erélyesen ellenkezik behatások (veszélyek) ellen, melyek hozzásegítenék ahhoz, hogy rövid
úton, mintegy rövidzárlat útján érje el élete célját, de éppen ez a magatartás jellemzi a tisztán
ösztönöst, ellentétben az értelmes törekvéssel.”899 Az élet önmaga fenntartásával törekszik a
halálra, és éppen a halálra törekvés tartja fenn az életet. A psziché nem más, mint a hangos
Erósz és a néma Thanatosz konzervatív ösztöneinek küzdelme. Az ingermentessé válás
radikális esetei az orgazmus és a halál. A vágy kielégülésének maximuma Erósz és Thanatosz
eggyé válása: Izolda szerelmi halála.
A vágy második illúziója, a transzcendens Szubjektum vágya, puszta nyomásként vagy
feszültségként határozódik meg, ám olyan feszültségként, amelyik éppen e feszültség
megszüntetését, tehát önmaga megsemmisítését akarja. Önnön semmissége képezi saját
transzcendens mivoltát.
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2.5.3 A transzcendens Másik vágya
Ha a transzcendens Szubjektum vágya a semmi vágyának bizonyul, ugyanakkor nem képes
már újra életre kelteni a transzcendens Objektumot sem (azaz nem képes neki feltétlen hatalmat
adni), azaz ha megszőnik annak minden lehetısége, hogy a transzcendenciát az immanencián
túl keresse, megmarad az az eshetıség, hogy az immanencián belül, a vele szemtıl szembe
jövı abszolút másban, a Másikban, a „Te”-ben lássa meg a transzcendenciát. A vágy
transzcendentális illúziójának harmadik formája, a transzcendens Másik vágya önmagát egy
olyan interszubjektív immanens közegben helyezi el, amely magában foglalja a
transzcendenciát azáltal, hogy a Másik a vágy feltétlen alapjaként, végtelen ideájaként jelenik
meg. A transzcendencia tehát ezúttal nem eleve az immanencián túllévı abszolútum, hanem az
immanencián belül megjelenı, azt átszakító feltétlen idea; vagy másképpen: a feltétlen
transzcendens idea nem a vágy elmúlt eredete, hanem eljövı eseménye. A transzcendensre
irányuló vágy e formája a XX. századi francia filozófiában jelenik meg, talán a legkiforrottabb
módon Lévinas gondolkodásában.
Lévinas a Teljesség és végtelenben a transzcendenciát mint az abszolút más vágyát
határozza meg. Az abszolút más a Másik.900 A Másik az arc kifejezıdése a beszédben, egy
olyan többlet, amely meghaladja és széttöri azt az ideát, amit én alkottam róla.901 Az arc
kifejezıdése felett nem lehet hatalmam. A Másik a nyelvben tematizálja számomra a világot,
de ı maga tematizálhatatlan: az arc nem e világból való, világon túlról érkezı.902 A Másik a
végesen belüli végtelen, az immanencián belüli transzcendencia, a bennfoglalhatatlan.903 Én
úgy közelíthetem meg a Másikat anélkül, hogy elsajátítanám, vagy ami ugyanaz, a Másik úgy
tarthatja fenn transzcendenciáját, abszolút másságát, ha fogadom kifejezıdését, azaz ha
beszédviszonyba lépek vele. A beszédviszony egyszerre vágy és elkülönülés: a véges és a
végtelen közötti transzcendencia megtartása anélkül, hogy az egy totalitáshoz vezetne. A
beszédviszonyban a Másik nem képezi az Én, az Ugyanaz transzcendens misztikus célját, de
nem is sajátítható el az Ugyanaz által. A Másik transzcendenciája nem az Objektum, és nem is
a Szubjektum transzcendenciája, „[a] Mással való viszony sohasem torkollik isteni vagy emberi
totalitásba […]”.904 A Másik, a vágy Vágyottja nem teljessé teszi, hanem elmélyíti a vágyat.905
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A transzcendens Másik vágya nem a totalitás, hanem a végtelen iránti kielégíthetetlen vágy,
egy szemtıl szembeni viszony a végtelen ideájával. De vajon nem áll-e fenn túlságosan annak
a veszélye, hogy az elkülönülésben maradó Ugyanaz számára az immanencián belüli
transzcendens Másik az immanencián túli – világon túli – transzcendens Objektummá válik?906
A Másként mint lenni címő mőben Lévinas egy radikálisabb viszonyulást fogalmaz meg. A
transzcendens Másikkal történı kommunikáció feltétele a Másiknak való megnyílás veszélye,
egészen a Másik helyettesítéséig, vagyis a felelısség vállalásáig.907 A Másik helyettesítése a
szubjektum abszolút passzivitása, másikért-való jellé válása, az „itt vagyok” („me voici”)
puszta állítása, vagyis az elkülönülés feladása.908 A transzcendencia itt már túllépés a léttıl
ahhoz, ami „más mint lenni” („passer à l’autre de l’être”).909
A transzcendens Másik vágyának alapvetı ellentmondása az, hogy a Másikhoz való
viszonyban az Énnek egyszerre kell átadnia magát a Másiknak és elkülönülnie a Másiktól. Az
elsı annak feltétele, hogy a Másik az immanencián belül transzcendens maradhasson, a
második

annak

feltétele,

hogy

a

vágy

immanenciából

kivetülı

transzcendenciája

fennmaradhasson. A transzcendens Másiknak való önátadás egyszerre imperatívusz és az
imperatívusz teljesíthetetlensége. Ha nem volna imperatívusz, a szubjektum nem nyílna meg a
Másik felé; ha az imperatívusz teljesíthetı volna, és a szubjektum elérné a Másikat, akkor ezzel
megszőnne a Másik transzcendenciája. A Másik mint végtelen idea csakis egy ellentmondásban
konceptualizálható.

***

A vágy transzcendentális illúziója az a vágyat transzcendáló feltétlen mozgató alap, mely a
vágy számára egyszerre elérendı és elérhetetlen módon mutatkozik meg. A vágy feltétlen
alapja

adódhat

transzcendens

Objektumként,

transzcendens

Szubjektumként,

illetve

transzcendens Másikként. A transzcendencia vágya vagy egy feltétlen objektumra irányul, vagy
ha abban már nem tud hinni, feltétlen szubjektivitásként adódik, vagy ha az semminek
bizonyul, a feltétlen másra irányul. A vágy mindhárom esetben mint hiány jelentkezik. Az elsı
esetben a vágy hiányát abszolút tárgyként az az eredendı teljesség határozza meg, amelytıl a
906
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vágy létrejövetelében elszakadt. A második esetben a vágy hiánya az az eredendı semmi,
amelyet éppen a vágyat létrehozó feszültség bont meg. A harmadik esetben pedig a vágy
hiánya közvetlenül arra az eljövı végtelenre irányul, amely egyszerre szólít fel önátadásra és
elkülönülésre. A transzcendencia abban áll, hogy a vágy olyasmire irányul, amelynek lényege
az, hogy a vágy vágytalan ideájaként megvonja magát a vágytól.
A feltétlen alap mint a transzcendencia vágyának abszolút ideája pozitív módon a
magában való jó vagy feltétlen jó fogalmában jelenik meg. Láthattuk: ez történik Platón
esetében, akinél a vágy eredendı tárgya az a feltétlen, ami jóságában minden létet és
megismerést ad, ám ami maga épp ezért túl van minden létezın: ez a Jó ideája. Ez az idea
érvényesül a középkorban Isten egyik legfıbb attribútumaként.910 Hobbesnál a jó az a tárgy,
ami nyomásgyakorlás által felkelti a szubjektum vágyát. A jó azonban ily módon feltételes: a
vágy meghatározó alapja a megjelenített tárgy. Kant mutat rá arra, hogy a szubjekum esetében
a feltétlen jó csakis az a törvény lehet, amit az ész maga ad magának. Ám mivel az ember
nemcsak eszes lény, hanem érzéki lény is, a legfıbb jónak éppúgy tartalmaznia kell a vágy által
elért kiteljesedett jót, a boldogságot, mint a feltétlen jót, az erényt: a legfıbb jó csak a vágy
heteronómiájának és az ész autonómiájának összekapcsolódása által lehetséges, ami azonban
csak a végtelenben valósulhat meg.911 Lévinas számára a feltétlen jó a Másik iránti
felelısségben nyilvánul meg: a jó és rossz közötti választás szabadságát megelızı
felelısségben ugyanis az fejezıdik ki, hogy a Jó feltétlen módon már eleve engem választ,
mielıtt még bárhogyan is választanék; a Jó megelızi a létet.912 Platón, Kant és Lévinas a vágy
feltétlen tárgyaként értett jó transzcendenciájának egy-egy formáját mutatja fel. Mindhárom
esetben a transzcendentális illúzió abban áll, hogy a vágynak van egy „túlnanija”, egy olyan
érzékin túli idea, amely megvonja magát a vágytól, és mégis – vagy inkább épp ezért – a vágy
felett abszolút hatalomként érvényesül. A vágy feltétlen alapja egyszersmind a vágyat uraló
abszolút hatalom. Az utolsó fejezet az ily módon megképzıdı abszolút hatalom transzcendens
formáit vizsgálja.
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2.6 A hatalom transzcendentális illúziója
A hatalom (potestas) transzcendentális illúziója akkor áll elı, amikor a hatalom mint az
elkülönbözıdı önkonstitúciót transzcendens módon meghatározó abszolút hatalom minden
feltételes hatalom végsı forrásaként, feltétlen transzcendens ideájaként mutatkozik meg. E
végsı forrás egyrészt feltétlenségében megvonja magát, másrészt feltételes módon részesít
hatalmából, átadja magát. A hatalom önátadása nem más, mint felhatalmazás. A transzcendens
hatalom felhatalmaz, és így a hatalom feltételhez kötött gyakorlását teszi lehetıvé a
felhatalmazott részére. A vágy számára a transzcendens hatalom általános morális parancsként
jelenik meg. Szemben az etika immanenciájával, amikor is a cselekedetet konstituáló jogot,
illetve kötelességet a cselekedet magában foglalja, és az abban jut érvényre (vagyis a
cselekedet önmagát hozza létre), a morál transzcendenciája esetén a cselekedetet meghatározó
parancs egy a cselekedeten túlmutató, feltétlen transzcendens hatalomra, egy illúzióra van
vonatkoztatva. Az illúziót épp az ekképpen meghatározott vágy és cselekvés ruházza fel
valóságos hatalommal. A hatalom transzcendentális illúziójának mőködési feltétele a morál
transzcendentális illúziója. A vágy oly módon rendelıdik a transzcendens hatalom alá, azaz oly
módon érvényesíti a transzcendens hatalmat, hogy a morális parancs tartalmát feltétlen
mozgató alapjává teszi, és azt így aktuális tárgyára irányuló vágyának transzcendens alapjaként
érvényesíti. (Voltaképpen a fogalom törvényhozásként érvényesülı traszcendentális illúziója,
melyet abban foglaltam össze, hogy az igazság nem más, mint az ítélet összhangja a
törvénnyel, a morál transzcendentális illúziója leképezésének, az „igazságos”-nak az „igaz”-ra
való alkalmazásának tekinthetı.913)
A transzcendens hatalom itt elemzett három formája (a három transzcendens fogalom,
az Isten, az Én és a Világ alapján, illetve a három szintézis, a diszjunkció, a konjunkció és a
konnekció szerint) az isteni tekintély, az emberi jogok és a diszkurzív hatalom. Az isteni vagy
ısi tekintély a prezencia nélküli adományozónak a leszármaztatott és megszentelt írásban,
beszédben, vagy egyéb szentként áthagyományozott szemantikai formában re-prezentált
törvénye. Morális parancsa a törvény által érvényesített elválasztások rendjének megvalósítása
és fenntartása: „Ismerd meg önmagad helyét az isteni rendben!” (a rend diszjunktív szintézise).
Az emberi jogok az ész számára a természettörvény általános parancsaként megmutatkozó, az
ember életéhez, szabadságához és tulajdonához való, a társadalmi szerzıdés alapján biztosított
jogok. Az emberi élet, szabadság és tulajdon kiteljesítésére vonatkozó morális parancs
913

Lásd A fogalom immanenciája címő szakaszt (1.3.1.3) és A fogalom transzcendentális illúziója címő fejezetet
(2.1).
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elsıdleges tárgya a(z emberi) természetet kisajátító és ezáltal tıkét felhalmozó hasznos munka,
vagyis az önmagát a tıke általános érdeke szerint vonatkoztató egyedi munka: „Termelj
hasznot Önmagad számára!” (a rend konjunktív szintézise). A diszkurzív hatalom a
beszédesemények által pozicionált szubjektumok és objektumok közötti erıviszonyok rendjét
kialakító normatív szabály a világ interszubjektív terében. Morális parancsa a kommunikációs
hálózatok által csatornázott fogyasztás: „Élvezd a Világod!” (a rend konnektív szintézise).
Autoritás és elválasztás, autonómia és vonatkoztatás, diskurzus és összekapcsolás: ezek
képezik

a

feltétlen

transzcendens

hatalom

három

megnyilvánulását.

A

hatalom

transzcendentális illúziói megfeleltethetık a vágy elızıekben tárgyalt transzcendentális
illúzióinak: az autoritás a vágy transzcendens Objektuma, az autonómia a transzcendens
Szubjektumként megnyilvánuló vágy, míg a diskurzus a vágyat közvetlenül meghatározó
transzcendens Másik. A következıkben a háromféle feltétlen transzcendens hatalom teoretikus
megfogalmazását vázolom fel röviden néhány kiragadott példán keresztül. Ezután kerül sor a
háromféle hatalom konkrét történelmi-társadalmi megnyilvánulásának elemzésére.

2.6.1 Az isteni tekintély és az önismeret parancsa
A rend diszjunktív szintézise a transzcendens Objektum rendje. Platón állama a Jó ideájának
megismerése alapján kialakított igazságosság, ahol mindenki hajlama és alkata szerint a
„létezıt túlszárnyaló idea” által kijelölt helyére kerül, és amely által létrejön a polisz három
hierarchikus rendje (termelık, ırök, vezetık): „[…] az állam akkor igazságos, ha a természettıl
benne lakozó három rend mindegyike a maga dolgát végzi; más-más jellemük és viselkedésük
alapján bizonyul az egyik önmagát mérséklınek, a másik bátornak, a harmadik pedig
bölcsnek.”.914 A Jó ideájával a vezetı szerepét betöltı filozófusok rendje létesít kapcsolatot, és
közvetíti azt az állam egészére nézve (voltaképpen a papkirálytól vagy a papságtól átvéve a
funkciót). Hiszen annyiban lehet valaki filozófus-vezetı, amennyiben elsajátítja a dialektika
tudományát, vagyis eljut a mindent elrendezı Jó megismeréséhez. A tudás számára feltáruló
hierarchikus rend egyszerre válik a lélekben és az államban megvalósítandó rend mintájává. A
Jó ideája egyszersmind az állam eljövendı ıreinek és vezetıinek tanítására is kötelez, azaz a
rend átörökítésére.915
Cicero a jog eredetét a természet azon törvényeiben látja, amelyek nem az ember
alkotásai, hanem minden emberi közösséget megelızı isteni eredettel bírnak:
914
915

Állam, 433a
I.m., 540a-c
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Mindazonáltal a jog megalkotása során abból a legfıbb törvénybıl indulunk ki, amely már
sokkal korábban megszületett, mint bármely írott törvény, vagy mint hogy egyáltalán bármely
polgári közösség létrejött volna.916

[A]z elsı és a végsı törvény az isteni értelem, amely minden egyes esetben az ésszerőségnek
megfelelıen kényszerít vagy tilalmaz […] Ez a hatalom nemcsak régibb, mint a népek és a
polgári közösségek, hanem egyenesen azzal az istenséggel egykorú, aki az eget és a földet
fenntartja és kormányozza.917

A természet törvénye ugyanis nem más, mint a kozmoszt elrendezı isteni értelem. „Mert az
isteni értelem nem létezhet ésszerőség nélkül, és az isteni gondolkodásnak áll a hatalmában az,
hogy törvényben határozza meg a helyest és a helytelent.” A dolgok természetébıl fakadó
ésszerőség „nem akkor válik törvénnyé, amikor írásba foglalják, hanem akkor, amikor
megszületik. Megszületése pedig egyszerre történt az isteni értelemmel.”918 A természettörvény
megismerését az teszi lehetıvé, hogy az ész, amelyet az isten adományozott az embernek,
ekképpen az isten és az ember közös birtoka, hogy tehát az ember isten leszármazottja. „Mivel
az észnél nincs nagyszerőbb, s az ész az emberben és az istenben egyaránt megvan, ezért az
ember és az isten elsırendő közössége az észen alapul.”919 A természeti törvény megismerése –
a bölcsesség megszerzése – így nem más, mint magának az isteni rendnek a megismerése, és
ezen belül önmagának mint e világrend polgárának a megismerése920: „Ismerd meg önmagad
helyét az isteni rendben!”
Aquinói Tamás tökéletességük foka szerint különbséget tesz értelmes és értelem nélküli
teremtmények között. Az értelem nélküli teremtmények cselekedeteit Isten természetes
hajlamok által irányítja, míg az értelmes teremtményeket törvények által kormányozza.
Egyrészt az értelem nélküli teremtmények eszközökként alá vannak rendelve az értelmes
teremtményeknek, másrészt az értelmes lények oly módon vannak az isteni gondviselés alá
vetve, hogy eközben részesednek is e gondviselésbıl, amennyiben képesek önmagukat és
egymást kormányozni.921 Tamásnál tehát az ember és a közösség a gondviselés tekintélye
mentén megvalósíthatja autonómiáját. Mikor az autonómia lemond az autoritásról, és kilábalva

916

CICERO 2008, 16
I.m., 38
918
I.m., 38-39
919
I.m., 17
920
I.m., 31-32
921
AQUINÓI TAMÁS 1957, 111-114. fejezet
917
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maga okozta kiskorúságából ténylegesen önmagáért-való autonómiává válik, ez az esemény
jelenti a transzcendens hatalom második formájának megjelenését.

2.6.2 Az emberi jogok és a haszon parancsa
Az elızı fejezetben szó volt arról, hogy a modern korban a vágy értelmezésében az azt
meghatározó erı már nem célként, hanem ható-okként érvényesül. Ezzel összefüggésben
fogalmazza meg Leo Strauss a klasszikus természetjog (Platón, Arisztotelész, Cicero, Aquinói
Tamás) és a modern természetjog közötti alapvetı különbséget. A klasszikus természetjog
esetében a cselekvı értelmet meghatározó feltétlen alap cél-ok, amely feltétlen kötelességként
jelentkezik: ez a természet szerinti rendnek (a rend diszjunktív szintézisének) a megvalósítása,
melyet az egyes létezı akkor ér el, ha saját diszjunkt természetét vagy lényegét annak helye és
funkciója szerint beteljesíti. Mivel azonban az ember közösségi lény, ezért lényegét csak a
közösségi életben valósíthatja meg. Ezzel szemben a modern természetjognál a cselekvı
értelmet meghatározó feltétlen alap ható-ok, amely feltétlen jogként érvényesül: ez az
önfenntartás joga, illetve a szabadsághoz való jog, aminek érdekében az egyén lemond
bizonyos egyéb jogairól, és önmagát a feltétlen jogot biztosító hatalom alá rendeli.922 Az egyes
ember épp e feltétlen jog tekintetében minden más egyéntıl elszigetelt emberként ismer
magára. Ahogy Marx fogalmaz, az egyén elidegeníthetetlen szabadsága más egyének
szabadságával szemben, általuk korlátozva, nem pedig általuk kiteljesedve határozódik meg: az
egyén szabadsága addig tart, amíg azzal mások szabadságát nem sérti, addig azonban abszolút
jog.923 A klasszikus természetjog feltétlen kötelességével szemben, amely a közösséget
hierarchizáló isteni tekintélyen alapul, a modern természetjog feltétlen joga az önmagára
vonatkoztató szubjektumra alapoz. A rend konjunktív szintézise esetén a transzcendens
hatalom nem más, mint az az emberi élet, illetve emberi szabadság elidegeníthetetlenségét

922

STRAUSS 1999, 130-132
„…a szabadság emberi joga nem az embernek az emberrel való kapcsolatán, hanem ellenkezıleg, az embernek
az embertıl való elkülönülésén alapul. A szabadság ennek az elkülönülésnek a joga, a korlátozott, önmagára
korlátozott egyén joga. […] Ez az egyéni szabadság minden embert arra késztet, hogy a másik emberben
szabadságának ne megvalósulását, hanem korlátját lássa.” A többi emberi jog e szabadságjog általánossá tételére
és biztosítására irányul. „Az égalité […] nem egyéb, mint a fent leírt liberté egyenlısége, ti.: minden embert
egyaránt ilyen önmagán nyugvó monádnak tekintenek. […] A biztonság a polgári társadalom legfıbb társadalmi
fogalma, a rendırség fogalma, amely szerint az egész társadalom csak azért van, hogy minden egyes tagja
számára garantálja személyének, jogainak és tulajdonának megırzését. […] A biztonság […] az önzés
biztosítása.” A szabadság emberi joga ugyanis a gyakorlatban a magántulajdon jogaként érvényesül. „A szabadság
emberi jogának gyakorlati hasznosítása a magántulajdon emberi joga. […] A magántulajdon emberi joga […] a
jog arra, hogy az ember tetszése szerint (á son gré), más emberekre való tekintet nélkül, a társadalomtól
függetlenül, élvezze vagyonát és rendelkezzék vele – az önzés joga.” MARX 1957a, 366-367
923
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parancsoló általános természeti törvény, melyet az általános emberi ész ismer meg, alávetve
saját ésszerőségének az egyes emberi természetet.
Hobbesnál az értelem az ember saját élete megırzésének parancsát ismeri meg
természettörvényként, melynek következtében a társadalmi szerzıdésben az értelem az egyes
embereket egyéb jogaik tekintetében kölcsönösen alárendeli az államhatalomnak, hogy az
állam alattvalóinak életét megvédhesse.

A természeti törvény, rex naturalis az értelem által felismert olyan elıírás vagy általános
érvényő szabály, amely megtiltja nekünk, hogy olyasmit tegyünk, ami életünket kiolthatja, vagy
ami a megoltalmazásra szolgáló eszközöktıl megfoszt minket, továbbá, hogy elmulasszunk
valamit, amivel véleményünk szerint életünket legbiztonságosabban megırizhetjük.924

Ennek a természetjognak az érvényesítése a többi jogról való kölcsönös lemondásnak, és a
szuverén e jogokkal való felhatalmazásának az alapja: „[s]enki se ruházhatja át vagy adhatja fel
azt a jogát, hogy a haláltól, sebesüléstıl és börtöntıl megvédhesse magát, hisz minden
jogfeladásnak egyetlen célja épp e veszélyek elkerülése.”925
Locke esetében a természeti törvény, amely maga az ész, az embert a tulajdonhoz való
természetes jogára tanítja, aminek a védelméhez való jogot az emberi ész az államra ruházza,
és e tekintetben az egyes embereket az állami kormányzás alá rendeli.

A természeti állapotot természeti törvény kormányozza, amely mindenkit kötelez, és az ész, –
amely maga ez a törvény – mindenkit, aki csak hozzá fordul, megtanít arra, hogy mivel az
emberek valamennyien egyenlık és függetlenek, senki sem károsíthat meg egy másik embert
életében, egészségében, szabadságában vagy javaiban.926

Az ész tehát a tulajdon védelmére tanít, amely az eszes embereket arra ösztönzi, hogy ennek
jogával a közösséget bízzák meg: „[…] ott és csakis ott van politikai vagy polgári társadalom,
ahol akárhány ember úgy egyesül egyetlen társadalommá, hogy mindegyik lemond a természeti
törvény végrehajtásának hatalmáról, és átengedi ezt a közösségnek.”927
924

HOBBES 1970, 111
I.m., 120. Az emberi élet megvédésének innáta természeti törvénye a természetfilozófiában „az anyag
veleszületett belsı ereje”-ként nyer kifejezést mint „az az ellenállóképesség, amellyel minden test rendelkezik.” Ez
az erı „ellenállásként jelentkezik a nyugalomban lévı testek esetében, és támadó erıként a mozgásban lévıknél.”
(NEWTON 2003, 102) A mozgás a társadalomtudományban önfenntartásra törekvı vágyként, a
természettudományban önfenntartásra törekvı erıként jelenik meg.
926
LOCKE 1999, 44
927
I.m., 99
925
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Az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz való jogot kimondó általános ész azonban
nem ad pozitív tartalmat az egyedi élet vezetésére vonatkozóan; csak a szabad és elszigetelt
önmagáért-való lét, az önkény jogát és korlátait mondja ki, valamint ennek az önkénynek a
hatalmát tulajdona, az általa birtokolt és birtokává tett természet, valamint az abból kinyert
haszon felett. Mindez azonban alapot és igazolást ad arra, hogy az önmagát szabad akaratként
és hatalomként megismerı én pozitív tartalmát éppen a természetet kisajátító, azt a hasznosság
elve szerint emberi természetté, azaz tulajdonná alakító, és ezzel értéktöbbletet létrehozó
munkában találja meg. Ennek azonban két elıfeltétele van. Az egyik az, hogy a munka és az
általa termelt értéktöbblet jelentése, a transzcendens Objektumtól elforduló autonóm
Szubjektum jelentéséhez hasonlóan és azzal párhuzamosan, a bőn és bőnhıdés értelmezési
körébıl a humanitas és a virtus értelmezési körébe kerül át.928 Ezt a fordulatot elemzi Weber A
kapitalizmus szelleme és a protestáns etika címő írásában. Weber szerint a kapitalista morál
transzcendenciája abban áll, hogy „az egyénnek kötelezettségei vannak a saját tıkéjéhez
főzıdı – öncélként elıfeltételezett – érdekekkel szemben.”929 A legfıbb jó

a pénzszerzés, az egyre több pénz szerzése, melynek feltétele az élvezetek megtagadása,
kérlelhetetlenül megtagadva minden elfogulatlan élvezetet, s annyira megfosztva azt
mindennemő eudaimonisztikus vagy akár hedonisztikus szemponttól, annyira öncél gyanánt
gondolva azt el, ha úgy jelenik meg, mint ami az egyén „boldogságával” vagy „hasznával”
szemben merıben transzcendens, és tökéletesen irracionális. Racionalizálás megy végbe
irracionális életvitel céljából.930

A vagyonszerzés ugyanis nem a szükségletek kielégítésének eszközeként, hanem az élet
céljaként adódik. Weber a kapitalista „etika” megjelenésének feltételét a protestáns aszkézisben
látja, amely egyszerre korlátozza az élvezetet, szőkíti a fogyasztást, és szabadítja meg a javak
szerzését a hagyományos erkölcsi tiltásoktól. Sıt, a nyereségvágyban az isteni akarat
kifejezıdését láttatja, ezáltal lerombolva annak minden korlátját.931 A hasznos munka mint
hivatás büntetésbıl áldássá minısül át.
A másik elıfeltétel az, hogy az ekképpen felértékelıdött munka ne azonosuljon az
emberi élettel, azaz az élet ne produktív erıként, munkaerıként kerüljön meghatározásra, hogy
az élet a munka vonatkozásában transzcendens maradjon: míg az élet elidegeníthetetlen, a
928

Egyúttal az erı, illetve a munkavégzés képességeként értett energia reflexív fogalma válik a tudományos
gondolkodás végsı referenciájává.
929
WEBER 1995, 40
930
I.m., 43
931
I.m., 211
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munkaerı elidegeníthetı. Az emberi élet lényege az észhasználat, a munka pedig az a folyamat,
aminek során a természet az ész alá rendelıdik. Ez alkotja az elvont emberi jogok konkrét
tartalmát. Locke számára a jogalanyisággal való rendelkezés („mindenkinek tulajdona a saját
személye”) kiterjesztése a természetre a munka által történik: „[…] testének munkája és
kezének mőve a szó szoros értelmében az övé. Amit tehát kiemel abból az állapotból, amelyben
a természet hagyta, azt összevegyítette munkájával, hozzátett valamit, ami az övé, és ezzel
tulajdonává teszi.”932 Hegelnél a természetet formáló munka jelenti az úr hatalma alá vetett
szolga magára eszmélését, öntudatának, magáért-való szubjektivitásának létrejöttét: „a formáló
cselekvés egyúttal egyedisége vagy tiszta magáért-valósága a tudatnak, a mely most a
munkában önmagán kívül a megmaradás elemébe lép; a dolgozó tudat tehát ezáltal az önálló
létnek mint önmagának szemléletéhez jut.”933 Végül Marx az, aki az életet és a munkaerıt
azonosítja egymással, amikor az ember lényegét produktív erıként határozza meg. Ebbıl az
azonosításból következik a kapitalizmussal szembeni bírálatának alapja: a tıke, azáltal, hogy
elidegeníti a produktív erıt, magát az életet idegeníti el. Ugyanakkor az emberi munkát Marx is
a természetet kisajátító munkaként definiálja, így a természet uralása itt már explicite az ember
lényegeként jelenik meg. „Éppen a tárgyi világ megmunkálásában bizonyul az ember […]
nembeli lénynek. Ez a produkció az ı dolgozva-tevékeny nembeli élete. Általa jelenik meg a
természet az ı mőveként és az ı valóságaként.”934
A munkát szervezı transzcendens elv a haszon, az értéktöbblet-termelés, a
tıkefelhalmozás elve, az, ami az önmagáért-való szubjektum számára egyedi természetét
meghatározó általános ésszerőségként tőnik fel. A haszon azáltal válik transzcendens elvvé,
hogy megtalálja azt a formát, ami egyszerre általános, bármely dologra cserélhetı, és nincs
kitéve a telítıdés folyamatának (ahogy pl. az evés egy szinten túl egyre kisebb élvezettel jár),
vagyis a végtelenségig gyarapítható. Ez a forma pedig a bármilyen árut helyettesítı absztrakt
mennyiségi érték, a pénz, melybıl mindig lehet többet teremteni. Az általános egyenértékes
mennyiségének önmagából történı végtelen fokozása: ez a Tıke mint a transzcendens elvvé
vált haszon. Hegel a tiszta haszonban a felvilágosodás korának abszolút vonatkoztatási pontját
látja: a hasznosság az az elv, amely minden létezıt mint az általános ember számára való
létezıt homogenizál.935 Marx A tıkében írja le azt a folyamatot, amelynek során az ember
lényegeként értett munkaerı – az értéktöbblet-termelés morálja alá rendelıdve – elidegeníthetı
áruként, absztrakt mennyiségi értékként tükrözıdik vissza. A piacon megjelenı munkaerı
932

LOCKE 1999, 58
A szellem fenomenológiája, 106
934
MARX 1977, 102 [A fordítást módosítottam – C.Gy.]
935
A szellem fenomenológiája, 288-289
933
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olyan áru, „amelynek maga a használati értéke azzal a sajátos tulajdonsággal rendelkezik, hogy
érték forrása, s amelynek valóságos elhasználása tehát maga is munka tárgyiasulása, s ezért
értékteremtés.” A munkaerı áruként való megjelenésének feltétele, hogy a Szubjektum a
munkaerejétıl elkülöníthetı, azt birtokló transzcendens alapként, önálló jogalanyként
határozódjon meg. „[A] munkaerı csak annyiban és azért jelenhet meg áruként a piacon,
amennyiben és mert saját birtokosa – az a személy, akinek a munkaereje – áruba bocsátja,
illetve eladja.”936 A személy a munkaerejét a hasznosság racionális elve alapján uraló morális
hatalomként jelenik meg, melynek ismétlıdı parancsa: „termelj hasznot Önmagad számára!”.
Az ember elidegeníthetetlen joga: önmaga szabad elidegenítése a tıkefelhalmozás végtelen
folyamatában; és hogy ez megvalósuljon, arról a magáért-való haszon transzcendens
moráljának parancsa gondoskodik.

2.6.3 A diszkurzív hatalom és az élvezet parancsa
Foucault különbséget tesz a hatalom jogi és normatív felfogása között. Az elsı (mind isteni
tekintélyként, mind emberi jogokként) a hatalmat vertikális-hierarchikus reprezentációban
közvetíti. Ezzel szemben a normatív hatalom horizontális, ami közvetlen módon bukkan föl
minden beszédeseményben. A beszédeseményeknek az általuk kimondott beszédtárgyak
szerinti ismétlıdése bizonyos szóródást mutat, mégpedig valamilyen képzési szabály alapján.
Ezek a képzési szabályok a különféle taktikák, és az egymást keresı taktikák alapján általános
erıvonalakat kirajzolódó stratégiák képzési rendszerére utalnak. Ezekben a diskurzus
termelését irányító képzési szabályokban testesül meg a hatalom erıviszonyainak
racionalitása.937 Ilyen képzési szabály például a józan ész és az ırület szembeállítása, vagy az
igaz tudás és a hamis tudás szembeállítása.938 A diszkurzív hatalom genezise tehát sem nem az
ısi istenség diszjunktív szintézise, sem nem az ember konjunktív szintézise, hanem a jeleket
valamilyen közös érzéken alapuló norma szerint egymáshoz kapcsoló, és ezáltal egyenlıtlen
erıviszonyokat kifejezı beszédesemények konnektív szintézise. Ezen a normatív horizontális
erıtéren alakulnak ki akár az isteni, akár az emberi hatalom intézményi reprezentációja körül
szervezıdı vertikális erıcentrumok.
A diszkurzív norma érvényességi feltételének, vagyis a diszkurzusetikának a formális
meghatározását Habermas adja meg. A diszkurzusetika alapelve szerint „egy norma csak akkor
936
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FOUCAULT 2001, 52-53
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tarthat számot érvényességre, ha minden, általa lehetıség szerint érintett személy egy
gyakorlati vita résztvevıjeként egységre jut (illetve jutna) arról, hogy e norma érvényes.” A
norma érvényességének feltétele a gyakorlati diszkurzus résztvevıinek asszertórikus vagy
hipotetikus helyeslése. A diszkurzusetikai alapelv egy másik alapelvnek, az egyetemesítés
alapelvének az érvényességét elıfeltételezi. Eszerint:

Minden érvényes norma meg kell, hogy feleljen annak a feltételnek, hogy minden érintett
elfogadhassa (és az ismert alternatív szabályozási lehetıségekkel szemben elınyben
részesíthesse) azokat a következményeket és mellékhatásokat, amelyek mindenkori általános
követelésébıl (elıreláthatólag) minden egyes személy érdekeinek kielégítése szempontjából
adódnak.939

A diszkurzusetika elıfeltétele tehát az önmagáért-való és önmagában bizonyos individuális
érdekek pre-diszkurzív, közvetítés nélküli szintje.940 Amennyiben viszont ez a szint már maga
is diszkurzív folyamatok által meghatározottnak mutatkozik, amennyiben az érdekek már
mindig is egy kommunikációs helyzetben kapnak explicit meghatározást vagy képviseletet,
annyiban az egyetemesítés alapelve problematikussá válik, a norma érvényessége pedig a
kommunikációs folyamat elıreláthatatlan esetlegességének rendelıdik alá.
A normatív hatalom azáltal érvényesülhet közvetlen módon a beszédeseményekben,
hogy a vágyak megszervezésére alkalmas diszkurzív eszközökkel és stratégiákkal rendelkezik.
Erre példa a nemi vágyak diszkurzív megszervezése. A nemiség diskurzussá alakításának
történeti folyamatát Foucault A szexualitás történetében elemzi.941 Foucault végkövetkeztetése
az, hogy ami korunkban a nemi vágyak felszabadításának tőnik, az valójában a biopolitika, az
élet feletti ellenırzést megvalósító hatalom kialakulása.942 A vágynak a piaci folyamatoknak
alárendelt „felszabadítása”, „a közvetett kielégülésnek közvetlennel való felváltása”, amikor is
a „Gyönyörelv elnyeli a Valóságelvet”, ez az, amit Marcuse represszív deszublimálásnak
nevez:

939

HABERMAS 1995a, 138-139
Ez a szint egyrészt a célracionálisan cselekvı önkény, másrészt az önmagát autentikusan megvalósító
elhatározás szintjének tekinthetı. Az ezen a szinten kialakuló önmagáért-való identitást és szokáserkölcsiséget a
morális-gyakorlati diskurzus emelheti az interszubjektivitás univerzális szintjére. HABERMAS 1995b, 45-51
941
Foucault a XVIII. századtól kezdıdıen a szexualitással kapcsolatos diszkurzív stratégiák négy területét
diagnosztizálja. Ezek: „a nıi test hiszterizálása, a gyermek nemi szervének pedagogizálása, a fajfenntartó
magatartásformák szocializálása, végül a perverz életformák pszichiátrizálása.” A XIX. század második felében
mindez kiegészül az eugenetikával. FOUCAULT 1996, 106-108
942
I.m., 152-153
940
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A lelki apparátusban a vágyott és megengedett közötti feszültség jelentısen lecsökken; a
Valóságelv már nem követeli az ösztönszükségletek mélyreható, fáradtságos átalakítását. Az
egyénnek egy olyan világhoz kell alkalmazkodnia, amely szemmel láthatóan nem igényli, hogy
legbensıbb szükségleteit megtagadja – egy olyan világhoz, amely lényegét tekintve nem
ellenséges. Így a szervezet arra kondicionálódik, hogy spontán módon elfogadja azt, amit
fölkínálnak neki.943

A vágykielégülés piaci megszervezése: ebben foglalható össze a fogyasztói társadalom
meghatározása.

A

fogyasztói

társadalmat

Ludwig

von

Mises,

az

osztrák

iskola

közgazdaságtanát deduktív módon megalapozó mővében, a Human Action-ben, fogyasztói
értékítéleten alapuló piacgazdaságként írja le. A szerzı a gazdasági javak két alapvetı csoportja
között tesz különbséget. A fogyasztói javak közvetlenül elégítik ki az emberi igényeket és ez
nem függ más gazdasági javaktól. A termelıi javak közvetett módon, más javak
együttmőködésével elégíthetnek ki igényeket. Az igénykielégítés szempontjából az elıbbiek
elsı rendő, az utóbbiak magasabb (második, harmadik stb.) rendő javaknak is nevezhetık. Így
a termelıi javak hierarchikusan elrendezhetık aszerint, hogy mennyire közvetett a viszonyuk
az általuk elıállított fogyasztási javakhoz. A magasabb rendő javak értéke és ára az általuk
elıállítandó alacsonyabb rendő javak értékének és árának függvénye. A javak értékét az
határozza meg, hogy milyen szerepük van a fogyasztási javak elıállításában. A fogyasztási
javak értékét pedig végsı soron a fogyasztó preferenciái határozzák meg, melyek kielégülésre
irányuló cselekedeteiben tükrözıdnek. Az érték, a szubjektív használati érték egy
értékválasztásban realizálódik, melynek során a fogyasztó, azaz a „cselekvı ember” kielégíti
legsürgısebb igényét, és kielégítetlenül hagyja a kevésbé sürgıs igényt (a határhasznosság
törvénye). Minden érték végsı forrása a fogyasztó szubjektív értékválasztása: „inkább a, mint
b”.944 A javakra vonatkozó fogyasztói értékítéletek a piacon egymáshoz kapcsolódnak, és
kialakítják az áruk árát. Minél nagyobb a piac, annál kisebb súlyú az egyéni fogyasztó
hozzájárulása az ár kialakulásához, de az ár végsı forrása mindig a fogyasztók értékítélete. A
vállalkozók az értékítéletek alapján becsülik fel a fogyasztói igényeket kielégítı áruk jövıbeli
árát, és azoknak a termelıi javaknak – föld, munka, tıke – az árát, melyek a fogyasztói javak
elıállításában részt vesznek. A „felsıbb rendő” termelıi javak árát az „elsı rendő” fogyasztói
javak ára határozza meg, azokat viszont a fogyasztói preferenciák. Vagyis mind a fogyasztói,
mind a termelıi javak ára visszavezethetı a fogyasztók értékítéletére.945 A piaci folyamat
943
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motorja a vállalkozó, aki a hasznosított termelıi javak árának és az általuk elıállított, jövıbeli
fogyasztói javak árának különbözetébıl eredı profitra spekulál.946 A profit végsı forrása a
jövıbeli fogyasztói igényekre vonatkozó helyes elırejelzés.947 A vállalkozó ezáltal az a
közvetítı, aki megakadályozza, hogy a fogyasztók legsürgısebb igényeit a legolcsóbb módon
kielégíteni nem tudó termelési állapot fennmaradjon.948 A vállalkozók közötti verseny végsı
soron a legsürgısebb fogyasztói igények kielégítésének különbözı lehetıségei közötti
verseny.949 A vállalkozók nem egymás ellen, hanem a fogyasztók kielégítéséért versenyeznek –
ebben áll a „helyesen megértett érdekek harmóniája”.950 A termelık és a vállalkozók „a
fogyasztók képviselıi vagy megbízottjai, akik egy naponta megismételt választáson kapnak
visszavonható kinevezést.”951 A fogyasztók osztják ki a termelıeszközök feletti irányítást
azoknak, akik tudják, hogyan használják ıket a fogyasztók legsürgısebb igényeinek
kielégítésére. „A kapitalizmus a fogyasztók önmeghatározásának beteljesülése.”952
Baudrillard

a

neoklasszikus

közgazdaságtan

módszertani

individualista

megközelítésével azt veti szembe, hogy a fogyasztói társadalomban a szükséglet nem egy
egyénnek egy objektumhoz főzıdı viszonyát fejezi ki, hanem a jeleknek a produktív erık által
létrehozott rendjének egy differenciált elemét. A fogyasztás nem az élvezet, hanem a
produktivitás függvénye. Az élvezet nem a fogyasztás elve és végcélja, hanem egyéni
racionalizációja, valami, ami a polgár kötelességeként jelenik meg. „A fogyasztói ember az
élvezetre kötelességként tekint, önmagát az élvezet és a kielégülés vállalkozásaként látja.”953
Zizek Lacannak tulajdonítja annak felfedezését, hogy a felettes én legalapvetıbb dimenzióját
tekintve az élvezet parancsa. A felettes én utasításainak különféle formái variációk az
„Élvezz!” felszólításra. Meg kell tehát különböztetni a törvényt és a felettes ént: a törvény
tiltásként az élvezet elosztását szabályozza a róla való lemondás alapján, míg a felettes én azt a
pontot jelöli, ahol a megengedett élvezet vagy az élvezet szabadsága az élvezet kötelességébe
fordul át.954 Ebben áll a különbség a fogyasztást szabályozó hatalom jogi és normatív,
közvetített és közvetlen, negatív és affirmatív jellege között.
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I.m., 325-326
I.m., 660
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I.m., 333
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BAUDRILLARD 1970, 119-125. [„l’homme-consommateur se considére comme devant-jouir, comme une
enterprise de jouissance et de satisfaction.”]
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ZIZEK 1991, 237. „Rien ne force personne á jouir, sauf le surmoi. Le surmoi, c’est l’imperatif de la jouissance
– Jouis!” LACAN 1975, 11
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Az élvezet parancsának alárendelıdı vággyal szembeni „nem ellenséges” világ mint a
fogyasztói

áruk

transzcendens

Világa

Guy

Debord

kifejezésével

„a

spektákulum

társadalmaként” (la societé du spectacle) jelenik meg. A spektákulum társadalmában

az érzékelhetı világ helyébe egy sor, a világnál magasabb rendő, kiválasztott kép kerül,
amelyek ugyanakkor úgy ismertetik el magukat, mint az érzéki valóság maga. Az egyszerre
jelen való és távol levı világ, amelyet a spektákulum láttat, az áru világa; az árué, amely
minden megélt tapasztalat felett uralkodik.955

A spektákulum „az árufetisizmus elvének tökéletes beteljesülése”, amennyiben külsı globális
hatalomként, látszatvilágként uralja és idegeníti el az emberek tárgyakhoz és egymáshoz való
viszonyát.

A spektákulum nem képek együttese, hanem az egyes emberek között létrejött olyan társadalmi
viszony, amelyet képek közvetítenek. A spektákulum, valamennyi különös megjelenésében –
mint hír vagy propaganda, mint reklám, vagy mint közvetlen szabadidıs fogyasztás –, a
társadalomban domináns életmód mintáját adja.956

A transzcendens Világ az élvezet kötelessége által hajtott vágy ellenállást nélkülözı terepe, ahol a vágy
az áruk szukcesszív sorozatának állandóan változó formáját veszi fel az aktuális diskurzus szerint.

***

Az elızıekben a transzcendens hatalom három formáját és azok mőködését elemeztem. Az
isteni autoritás hatalma a létezıket lényegük tekintetében meghatározó, az autonóm ember
hatalma önmaga egyedi természetét az általános ész által megragadott lényeg alá rendelı, a
diszkurzív hatalom pedig a létezık lényegét meghatározó beszédet közvetlen módon
normalizáló. Mindhárom esetben a hatalom a létezı lényegét transzcendens módon
meghatározó ideaként jelenik meg. A meghatározó transzcendens hatalom megnyilvánulása
általános morális parancsként történik. A transzcendens Objektum autoritásának általános
parancsa: „Ismerd meg önmagad helyét az isteni rendben!”; a transzcendens Szubjektum
autonómiájának általános parancsa: „Termelj hasznot Önmagad számára!”; a transzcendens
Világ diskurzusának általános parancsa: „Élvezd a Világod!”. A feltétlen transzcendens
955
956

DEBORD 2006, 23
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hatalom háromféle megnyilvánulása egyszersmind a hatalom három illúziója, melynek csak az
alá rendelıdı vágyak adnak valóságot azáltal, hogy feltétlen mozgató alapjukká teszik és
véghezviszik a parancsot. A következıkben e háromféle feltétlen transzcendens hatalomnak és
a velük járó társadalmi elrendezıdéseknek a történelmi megnyilvánulásait elemzem egy-egy, a
vizsgálódás szempontjából kitüntetett korszak vonatkozásában.

2.6.4 Három társadalmi rend
A három feltétlen transzcendens hatalom megnyilvánulásának megfelelı történelmi kor
kiválasztásához a háromféle transzcendentális illúzió eddigi aspektusai nyújthatnak
kiindulópontot. Mind a fogalom, mind az idı, mind a tér, mind az élet, mind pedig a vágy
esetében a legdominánsabb módon a transzcendens Objektum az ókorban, a transzcendens
Szubjektum az újkorban, a transzcendens Világ pedig a XX. században mutatkozott meg.957 A
feladat ennek alapján: a transzcendens Objektum felmutatása az ókori társadalmakban, a
transzcendens Szubjektum felmutatása az újkori nyugati társadalmakban, és a transzcendens
Világ felmutatása a XX. századi társadalmakban. Minthogy a transzcendentális illúzió nem
más, mint valamely szintézis feltétlen ideává válása, ezért az illúzió felmutatása az általa
egyoldalú módon feltétlenné emelt szintézis bemutatását jelenti az adott társadalmi formában,
azaz a diszjunktív szintézisét az ókori társadalmakban, a konjunktív szintézisét az újkori
társadalmakban, és a konnektív szintézisét a XX. századi társadalmakban (ahogy erre a korábbi
fejezetekben többek között a jel, az idı, a tér és az élet transzcendens ideái kapcsán láthattunk
példákat).
A kifejtés során tehát a feltétlen transzcendens hatalom az adott történelmi kor
kulturális-gazdasági-technológiai feltételeinek és intézményrendszerének jellegzetes mőködési
elveként kell hogy megmutatkozzon. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az egyes hatalmi
formák kizárólagosan egy-egy történelmi korhoz tartoznának. Bármikor bármelyik feltétlen
transzcendens hatalom érvényesülhet az adott meghatározásban (ugyanakkor nem bármilyen
korrelációban). Ezen kívül egy korábbi történelmi korra jellemzı hatalom struktúrái alárendelt
módon, egy késıbbire jellemzı struktúrái pedig látens módon jelen vannak az adott kor
intézményrendszerében. Inkább azt lehetne mondani, hogy az egyes ideák transzcendens
használatának jellemzıvé válása köthetı a történelem egy-egy szakaszához. Ez viszont azt az
elemzési módot sugallja, hogy a feltétlen transzcendens hatalmak a történelem adott szakaszára
957

A vágy tárgyalása során nem transzcendens Világról, hanem transzcendens Másikról volt szó. Azonban épp a
jelen fejezet mutat rá a késıbbiekben arra, hogy a két fogalom ugyanazt a mozgást írja le.
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jellemzı kulturális-gazdasági-technológiai berendezkedés szerint legyenek megvilágítva. A
gazdasági tevékenység elemei a termelés, az elosztás és a fogyasztás. Nagy vonalakban
elmondható, hogy a hatalomképzıdés domináns helye az ókori vallásos társadalmakban az
elosztás (államhatalom), az újkori ipari társadalmakban a termelés (a tıke hatalma a munka
felett), a XX. századi fogyasztói társadalmakban pedig a fogyasztás (a tıke hatalma a vágy
felett). A különbözı hatalmi formák képzıdésének lehetıségei természetesen összefüggésben
állnak az adott kor technológiai berendezkedésével. Így az elsı esetben a mezıgazdasági
technológia, a második esetben az ipari technológia, míg a harmadik esetben az
információtechnológia szolgáltatja a fı eszközöket a hatalomképzıdés számára. Ebbıl
következıen a hatalom az elsı esetben a föld, a másodikban a munka, a harmadikban pedig a
tudás uralása és megszervezése köré összpontosítja technikáit. Mindezek alapján a
transzcendens Objektum az állami elosztás, a transzcendens Szubjektum az ipari termelés, a
transzcendens Világ pedig a piaci fogyasztás jellemzésén keresztül kerül elemzésre.

2.6.4.1 Az ókori vallásos társadalom
A transzcendens Objektum a rendet a káoszból megteremtı törvény üres Jelölıje, isteni
hatalom, eredendı diszjunkció, elválasztás (a világosság és a sötétség, a boltozat feletti és alatti
vizek, az összegyőlt vizek és a száraz stb. elválasztása), valamint az elválasztás szintézise,
rendje („Isten látta, hogy ez jó.”), a meghatározottság, az individualitás meghatározatlan és
végtelen eredete. A transzcendens Objektum a nem jelölhetı Jelölıként, a meghatározatlanság
végtelen regresszusaként, az elválasztás szintézisének puszta hiány-elveként adódik. Eljutni a
forráshoz minden diszjunkció, minden elkülönülés, minden elkülönülést okozó vágy, tudás, szó
és cselekvés megszüntetése által: ez Pszeudo-Dionüsziosz és Eckhart mester negatív útja. A
transzcendens Objektum meghatározott, tehát illuzórikus adódása egy közvetlenség nélküli
közvetítés, prezencia nélküli re-prezentáció, jelen nélküli újra-megjelenítés; a teremtés
eredendı múltja, egy mitikus múlt, ami, lévén a jelen eredete, maga sosem volt jelen. A
transzcendens Objektum közvetítése a közvetítı megszentelése a közvetített által. A
megszentelt közvetítı a szent írás, beszéd, cselekvés, név, tárgy, hely és idı, amely a közvetítés
folyamatosságát, azaz a vágy meghatározásának rendjét, az elválasztó szintézis mőködésének
állandóságát biztosítja. A megszentelés nem más, mint határszabás, elválasztás, a megszentelt
tárgynak mint a transzcendens Objektum közvetítıjének elválasztása a profán tárgyaktól:
„határold körül a [Sínai] hegyet és jelentsd ki szentnek.” (Kiv19,23). A megszentelt közvetítı a
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meghatározatlan Jelölı végtelen adományozását és a meghatározott jelölt végtelen adósságát
közvetíti (amivel adósa, az épp meghatározottsága). A szent írás az üres Jelölı által kimondott
törvény, amely önmagát mint az üres Jelölı által jelölt jelölıt legitimálja; a szent írás azt az
eredendı történetet beszéli el, ami a káoszon úrrá lett rend kialakulásához vezetett, és amit a
rend fenntartásához, illetve újrateremtéséhez, a folyamatosan fenyegetı káosz legyızéséhez
követni kell (mítosz). A szent beszéd a hal(l)hatatlan, rendet teremtı beszédaktusnak (Élohim,
Ptah) az ismétlése (a varázsige, az egyenes szavak, a mantra, a profetikus beszéd, az
enthusziaszmosz). A szent cselekvés a törvény és az ısök szokása alapján a testnek az eredendı
elválasztás rendjét fenntartó mozgása (rítus). A szent név a törvény által vagy a szokás alapján
jelölt jelölı, akinek a transzcendens Jelölı a szent beszéd, illetve a szent cselekvés hatalmát
adományozza (sámán, pap, próféta, király). A szent tárgy birtokosának a törvény, illetve a
szokás az elıbb említett hatalmakat adományozza (relikvia, uralkodói jelvény). A szent hely az
ég és föld közötti vertikális közvetítésnek, valamint a földnek a metszéspontja (a szent hegy, a
szent templom, a szent trónus), amely a körülölelı káosz berendezésének, az ismeretlen
meghódításának kisugárzási centrumát adja. Ebbıl a centrumból indulnak ki a szent és a
profán, az otthon és az idegen elválasztásai. A szent idı az eredendı elválasztás eseményének
ismétlése, az eredendı elválasztásnak és a berendezkedés, a hódítás eseményének mint a
káoszon aratott gyızelemnek az azonosítása (ünnep).958
Az üres Jelölı adománya egyszersmind adósság a tıle leszármazott jelölt számára. Az
eredendı történet, az ısök cselekedetei, a szent és a profán elválasztásai, a leszármazás és vele
az adósság az emlékezetben örökítıdik meg és át, melyet a test közösségi rituális megjelölései
szilárdítanak meg („mnemotechnika”). Az üres Jelölı törzsébıl elágazó leszármazások
közvetítéseként határozódnak meg a saját és idegen családoknak, nemzetségeknek,
osztályoknak, kasztoknak, nemzeteknek, fajoknak az elválasztott fogalmai, valamint az elıdök,
illetve a végsı eredet iránti adósságai.959 A családot alkotó viszonyok (anya-fiú, férj-feleség
stb.) egy elválasztó tilalom, a vérfertızés tilalma által szilárdulnak meg. Az adósságot
közvetítı tiszta leszármazás diszjunktív szintézise (vertikális kapcsolat) egyszersmind elfedi a

958

A szent hely és a szent idı jelentésérıl lásd ELIADE 2009, 26-36, 76-86. A diszjunkció elválasztja a sajátot az
idegentıl. Az idegen a saját rendet fenyegetı kaotikus hatalomként jelenik meg. Az eddigiekben a
transzcendentális illúzióról mint a vágy tárgyáról volt szó. Ám a vágy lehet győlölet is, tárgya, a kizárt, az idegen,
éppúgy válhat transzcendentális illúzióvá, amennyiben egyszerre illuzórikus, üres jelölı, és mégis a rendet, a
diszjunktív szintézist fenyegetı hatalom.
959
Nietzsche az istenek születését az elıdök felé fennálló adósság törlesztésének kötelezettségével köti össze. „Az
a meggyızıdés az uralkodó, hogy a nemzettség teljességgel csupán az elıdök áldozatai és teljesítményei árán
marad fenn – és hogy ezeket, áldozatok és teljesítmények révén, vissza kell fizetni. Az ısapa végül
szükségszerően istenné formálódik át. Talán éppen itt van az istene eredete, vagyis a félelemben rejlı eredet.”
NIETZSCHE 1998, 44
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hatóképesség

növekedése

szempontjából

nélkülözhetetlen

szövetségek,

házasságok,

szimbiózisok konnektív szintéziseinek jelentıségét (horizontális kapcsolat), amely minden
biológiai-társadalmi leszármazást „tisztátalanként” leplezne le.960
A leszármaztatott adósság a termékeny földön végzett termelı tevékenység részeként
törleszthetı. A föld termékennyé tétele a termıföld leválasztása és a folyamok elválasztó gáttal
való szabályozása által történik. Mivel a termelı mővelet mindhárom eleme, mind a föld
termékenysége, mind a rajta végzett tevékenység, mind annak terméke végsı soron az üres
Jelölı adományának mutatkozik, ezért a mővelet három eleme szerint az adósság
törlesztésének is három módja van. Ezek: a föld utáni járadék, a tevékenység utáni nyereség, és
a termék utáni adó. Minthogy az adomány végtelen, a törlesztés futamideje is végtelen. Az üres
Jelölıt mint a törlesztés címzettjét az Állam re-prezentálja. Az Állam az üres Jelölı büntetı
hatalmának legitim érvényesítıjeként határozódik meg. Így a törlesztés rendjének kialakítását
is az Állam hajtja végre a három elem (a föld, a tevékenység és a termék) diszjunkciója,
disztribúciója által. A föld disztribúciója a tulajdon rendjének megszervezésével történik
(földosztás, az Állam mint földtulajdonos), a tevékenység disztribúciója a munka rendjének
megszervezésével (munkamegosztás, az Állam mint munkáltató), a termék disztribúciója pedig
a pénzügyi rend megszervezésével (a javak újraelosztása, az Állam mint a pénz kibocsátója).961
Az adósságtörlesztés rendjének megszervezése során keletkezı értékek tehát a tulajdon, a
munka és a pénz.962 Az Állam egyúttal autarkhiává, saját disztributív rendjét re-prezentáló
politikai hatalommá is válhat (polisz, senatus populusque Romanus), amely a leszármazási
hagyománnyal ütközve (szolóni törvények, Licinius és Sextus törvényei) az állami hivatal és a
politikai cselekvés felértékelıdéséhez vezet (zoon politikon). Végsı soron az Államhatalom a
társadalmat képezı elemek felosztására, elrendezésére, állóvá, statikussá tételére irányuló
erıként nyilvánul meg (state, Staat, l’état stb.). Ennyiben az Állam hatalma mindig is a
transzcendens Objektum hatalmát visszhangozza.
A transzcendens Objektum által meghatározott vágy alapvetı iránya az Objektum
diszjunktív szintézisének meghatározása szerinti berendezkedés. Ugyanakkor a vágy számára

960

Deleuze és Guattari az üres Jelölı diszjunktív szintézisén alapuló fa képével (családfa, fajok leszármazásának
fája) a vágy konnektív szintézisein alapuló rizóma képét (populációk szimbiózisai, virális kapcsolatok) állítja
szembe. Mille plateaux, 9-36
961
Az államnak mint a hatalomba kerítés apparátusának a mőködésérıl és három funkciójáról lásd Mille plateaux,
549-555. Az Állam említett funkciói a Jelölı rendjétıl elszakadva, a transzcendens Szubjektum, illetve a
transzcendens Világ hatalmát képviselve is fennmaradnak mint a jogállam, illetve a jóléti állam és a
neokonzervatív/neoliberális állam funkciói (lásd késıbb).
962
Amint az látható lesz, ebben a három értékben mint erıforrásban ismer majd a Szubjektum önnön
transzcendens hatalmára, egy új, saját specifikus mozgásából fakadó elrendezés szerint. A három érték ez esetben
tehát már nem egy diszjunktív szintézis, hanem egy konjunktív szintézis eredményeként jelenik meg.

305

A transzcendentális illúzió különféle aspektusai
egy másik lehetıség is kínálkozik: a transzcendens Objektumtól és annak rendjétıl Önmaga
felé forduló lázadó mozdulat, amely egy új transzcendens hatalmat képez: a transzcendens
Szubjektumot.

2.6.4.2 Az újkori ipari társadalom
A transzcendens Szubjektum az üres Jelölı meghatározó hatalma ellen lázadó, attól elforduló
vágy, amely önmaga meghatározása felé fordul és abban talál bizonyosságot. A Szubjektum
saját magának önálló jogalanyként való autonóm, szabad, negatív meghatározása (Én=Én), és
ennek a meghatározásnak az ismétlése (ebben áll a jogalanyiság elidegeníthetetlensége).963 A
Szubjektum önmagának mint személynek a jogait és kötelezettségeit meghatározó törvény
meghozatalának, végrehajtásának és érvényesítésének legitimációját így már nem az üres
Jelölıtıl, hanem magától a Szubjektumtól kapja. Az állam mint a Szubjektum által a társadalmi
szerzıdésben saját konstitutív hatalmának, alkotmányos jogainak védelmére felhatalmazott
erıszakszervezet, jogállamként intézményesül.964 Azonban a Szubjektum negatív szabadsága
egy minden meghatározástól elvonatkoztató, meghatározottság nélküli, általános önmagára
vonatkozás, egy Én=Én, egy formális, üres közvetlenség, egy szubjektum predikátum nélkül,
egy alap egzisztencia nélkül.

963

Hegel a formális jog alapját képezı, önmagában jogképességgel bíró személyiséget a magáért-való szabad
akarat negatív önmagára vonatkozásaként, általánosságaként definiálja. (A jogfilozófia alapvonalai, 34-36. §)
964
A transzcendens Szubjektum, mint a hatalom forrása, konstitutív jog adományozójaként elıször a Virginiai
Függetlenségi Nyilatkozatban, az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatában, illetve az Emberi és Polgári
Jogok Nyilatkozatában kerül deklarálásra. Az idea univerzális ratifikálása az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatában történik meg. A magánjognak a köz- és a büntetıjogtól való elkülönülése a XVIII. századtól
kezdve elsıként a bajor, a porosz, a nyugat-galíciai és a francia polgárjogi törvénykönyvek megalkotásában
fejezıdik ki.
Camus számára a transzcendens Isten és a Szubjektum közötti hatalomátadás szimbolikus kifejezıdése
XVI. Lajos kivégzése. „A király elítélése, indoklásában és következményeiben, fordulópont modern korunk
történelmében. A történelem szentségének tagadását jelképezi és a keresztény Isten megfosztását testi alakjától.
Isten eladdig a királyok révén avatkozott be a történelembe. De megölik történelmi képviselıjét, s nincs többé
király.” (CAMUS 1999, 145) A hatalomátadás metafizikai megnyilatkozása Kant antropológiája és
etikoteológiája: „Ha a morál az embernek, mint szabad, ám éppen ezért eszében feltétlen törvényekhez kötıdı
lénynek a fogalmán alapul, akkor az embernek nincs szüksége egy felette álló másik lény ideájára ahhoz, hogy
megismerje kötelességét, sem pedig más ösztönzıre, mint magára a törvényre, hogy megtartsa azt. A morálnak az
önmegalapozáshoz semmiképpen nincs szüksége a vallásra, hanem a tiszta gyakorlati ész erejénél fogva teljesen
elégséges önmagának.” A morális, mindenható lény ideája „az erkölcsbıl származik, nem pedig alapja annak”.
(KANT 1974a) Végül Feuerbachnál magát Istent mint transzcendens hatalmat is a Szubjektum öntudata
konstituálja, amint tárgyiasítja saját objektív lényegét: az Atya, a Fiú és a Szentlélek Szentháromsága nem más,
mint az emberi ész, az emberi szeretet és az emberi akarat tárgyiasított Szentháromsága. „Az abszolút lény, az
ember istene az ember saját lényege. A tárgy hatalma az ember felett tehát az ember saját lényegének hatalma.”
(FEUERBACH 1961, 41) Az öntudatában megkettızıdı transzcendens Ember önnön megjelenı lényegeként
sajátítja ki Istent. Az isteni transzcendencia az emberi transzcendenciában alapozódik meg.
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A Szubjektum magáért-való jogalanyiságához a meghatározás a jogosultság alá vetett
magánvaló tárgyat rendeli hozzá, és konjugálja az alany magáért-való meghatározásaként,
vagyonaként (azaz érvényesíthetı dologi és kötelmi jogigényeként). A Szubjektum szabadsága
abban áll, hogy önmagában bizonyosként független minden meghatározottságtól, de csak e
meghatározások által válhat természeti létezıvé, a világban egzisztálóvá, valóságossá. A jog az
Én meghatározásának lehetısége a birtokviszonyon keresztül. Az Én mint jogalany „Enyém”ként mondja ki magát és teszi számára valóvá a magánvaló tárgyat. Az „Enyém” a tárgyat mint
a magáért-való Szubjektum birtokát nyilatkoztatja ki.965 Ez a tárgy a jogalany tulajdonjoga
(használati, hasznosítási, rendelkezési, birtoklási joga), azaz hatalomgyakorlási szabadsága alá
esı, általa elsajátított természet: a Szubjektum természete. A Szubjektum attribútuma,
tulajdonsága, tulajdonjogának érvényesítése Önmaga természete.966 Ezáltal a Szubjektum
folyamatosan megkettızi önmagát, hogy magánvaló természetként meghatározott önmagát a
meghatározó

magáért-való

Önmaga

meghatározásában

konjugálja.

A

principium

individuationis tehát ez esetben már nem a transzcendens Objektum, hanem a transzcendens
Szubjektum, aki egyedi természetének törvényt adó, önmagát felügyelı

általános

racionalitásként jelenik meg.
A Szubjektum a munka által elsajátított természetben, a társadalmilag hasznos áruban
ismeri meg Önmaga értékteremtı hatalmát mint munkaerıt, amely ezáltal szintén a Szubjektum
tulajdonaként jelenik meg. A munkaerı az illuzórikus transzcendens Szubjektum Önmaga
természete feletti uralmának megnyilvánulása, és egyben Önmaga tulajdona. Ahogy a vágy
mindig az Objektum alárendelt meghatározásaként adódott, úgy a Szubjektum korrelációjaként

965

Kantnál a gyakorlati ész jogi posztulátuma az, hogy „önkényem (Willkür) bármely tárgyát objektíven
lehetséges Enyémnek és Tiédnek tekintsem és kezeljem.” Különbséget kell tenni a jelenség empirikus birtoklása
(possessio phaenomenon) és a magánvaló dolog intelligibilis, érzéki feltételektıl független, vagyis jogi birtoklása
(possessio noumenon) között. Mivel az ész (szemben az értelemmel) nem a jelenségre, hanem a magánvaló
dologra, a noumenonra vonatkozik, ezért nem fizikai képességet (potentia), hanem tisztán az önkény aktusát (Akt
der Willkür), az „ez a külsı tárgy az enyém” deklarálását fejezi ki (in potestatem meam redactum). KANT 1991,
344-354
966
Az önmagát negatívan meghatározó szabadság vágya Hegelnél az, hogy külsı szférát adjon szabadságának,
ami a tulajdon feletti jog- vagy hatalomgyakorlásban nyilvánul meg. „A személy szubsztanciális célja az a jog,
hogy akaratát irányítsa minden dologra, amely ezáltal az övé lesz, mivel nincs ilyen célja önmagában, s
rendeltetését és lelkét az ı akaratától kapja. Ez az ember abszolút kisajátítási joga minden dologra.” A jogfilozófia
alapvonalai, 44-45. §. Stirner az, aki az én tulajdonságát mint az én tulajdonjogát határozza meg: az én semmi
azon az önkényen kívül, amivel önmagához önmaga tulajdonaként tulajdonságot rendel. Az egyes én (és nem azt
általános Ember) saját jogának és hatalmának egyedüli forrása. Ebben az értelemben az Ember-mivolt is egy
tulajdon(ság), az emberi jog is, miként az isteni tekintély, egy transzcendens hatalom. Az én akkor jut el
önmagához, önmaga semmijéhez, ha minden tulajdonságától, minden tulajdonától elvonatkoztat. Stirner leleplezi
az Embert mint a jogban és a gondolkodásban érvényesülı transzcendens hatalmat (a feuerbachi transzcendens
Embert, a kanti transzcendens észt), és eljut az egyedi én abszolút negativitásához, ám végül épp ennek az
önmagát semmítı szubjektumnak ad transzcendens hatalmat. Lásd STIRNER 2009, 83-121
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mutatkozó természet minden jelentése szintén eleve alávetett meghatározást kap.967 A
munkának természet feletti hatalomként való érvényesülését az energiatermelés ipari
technológiáinak forradalmi fejlıdése erısíti fel. A gızgép és egyéb hajtómővek megjelenése a
XVIII. század utolsó harmadától kezdıdıen, valamint az elektromos technológiák
felbukkanása a XIX. század második felében az önmagáért-való fizikai munka erejének és így
értékteremtı hatalmának gépi úton történı megsokszorozódását hirdetik.
Ugyanakkor – ahogy azt Marx A tıkében kifejti – a Szubjektum értéktöbbletet
adományozó hatalmának befejezett eredménye, az elmúlt munka tárgyiasulása, az áru
elidegenedik tıle, és vele szemben álló, tıle független értékké válik.968 Ez az érték a bármely
árut helyettesítı általános egyenértékes, a pénz által kifejezett absztrakt mennyiségi érték.
Amint az áru értékét kifejezı általános egyenértékes önmagát szüntelenül adományozó
értéktöbbletként mutatkozik meg, maga is a természetet és a társadalmat meghatározó
szubjektív transzcendens hatalommá válik: az áruk csereértékébıl a vég nélkül „önmagát
fiadzó” Tıke transzcendens elve lesz, az Á-P-Á folyamat P-Á-P’ folyamattá változik.969 A
Tıke szubjektív transzcendens hatalma annyiban különbözik az üres Jelölı objektív
transzcendens hatalmától, hogy értékteremtı erejét nem magánvalóságában adományozza,
967

„Csak amennyiben az ember a természethez, az összes munkaeszközök és munkatárgyak összes forrásához
eleve tulajdonosként viszonylik, azt sajátjaként kezeli, annyiban lesz munkája használati értékeknek, tehát
gazdagságának a forrásává is.” (MARX 1975, 17-18) Ez a transzcendens Szubjektum illuzórikus hatalmán alapuló
korreláció a természetet uraló és kizsákmányoló gyakorlat ideológiai alapja. A természet feletti hatalom mint
általános fogalom istenségként való megjelenése, majd a szubjektum vonatkoztatási pontjává alakulása az, amit
Adorno és Horkheimer A felvilágosodás dialektikájában diagnosztizál: „Az olümposzi istenségek már nem
közvetlenül azonosak az elemekkel, hanem csak jelentik azokat. […] Az istenek elválnak az anyagtól, mint azok
általános fogalmai. Ettıl kezdve a lét széthullik a Logoszra, amely a filozófia haladásával monáddá, puszta
vonatkoztatási ponttá zsugorodik össze, valamint a rajta kívül esı össze dolgok és teremtmények tömegére. A saját
létezés és a külsı realitás egyetlen különbsége elnyeli az összes többit. A világot a különbségekre való tekintet
nélkül az embernek rendelik alá.” (HORKHEIMER; ADORNO 1990, 24-25) „Ez a szellem azonossága és
korrelátuma, a természet egysége, amelyet megfosztottak minıségi gazdagságától. A diszkvalifikált természet a
puszta felosztás kaotikus anyagává lesz, a mindenható én pedig puszta bírássá, absztrakt identitássá válik.” (I.m.,
26) Hardt és Negri mindezt a következıképpen foglalja össze: „A természet feletti hatalmat Istennek tulajdonító
vallási gondolat és ugyanezen hatalmat az Embernek tulajdonító ’szekuláris’ gondolat között szigorú folytonosság
van. Isten transzcendenciája egyszerően az Emberre száll át. Mint azelıtt Isten, az Ember is a természettıl
elválasztva és afelett áll […]. Mint Istené, az Ember transzcendens alakja is hamar a társadalmi hierarchia és
uralom kivetéséhez vezet.” HARDT; NEGRI 2000, 91
968
„[A]z áruforma az emberek számára saját munkájuk társadalmi jellegét úgy tükrözi vissza, mint maguknak a
munkatermékeknek tárgyi jellegét, mint ezeknek a dolgoknak társadalmi természeti tulajdonságait, ennélfogva a
termelıerıknek az összmunkához való társadalmi viszonyát is úgy, mint tárgyuknak rajtuk kívül létezı társadalmi
viszonyát.” MARX 1967, 75
969
„Az egyszerő forgalomban az áruk értéke használati értékükkel szemben legfeljebb a pénz önálló formáját ölti,
itt viszont hirtelen mint folyamatot végzı, önmagát mozgató szubsztancia jelenik meg, melynek áru és pénz
egyaránt puszta formái. Sıt, mi több. Ahelyett, hogy áruviszonyokat jelenítenek meg, az érték most úgyszólván
magánviszonyba lép önmagával. Mint eredeti érték különbözik önmagától mint értéktöbblettıl, miként az Atya
különbözik önmagától mint Fiútól, holott mindkettı egykorú és valójában csak egy személy, mert az elılegzett
100 ₤ csak a 10 ₤-nyi értéktöbblet révén lesz tıkévé, és mihelyt azzá lesz, mihelyt a Fiút, és a Fiú révén az Atyát
nemzette, különbségük újra eltőnik és a kettı megint egy: 110 ₤.” A Tıke transzcendens hatalma az önmagát, mint
Fiút szülı Atya szubsztancialitása. A hasonlat azonban kiegészítésre szorul: míg az elsı esetben szubjektív
transzcendens hatalomról van szó, addig az utóbbi objektív transzcendens hatalom. I.m., 148-149
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hanem az a Szubjektum munkájának eredménye. A Tıke az, ami a munkából nyert
értéktöbbletet kisajátítja. A kisajátító Szubjektum iránti vágy a Tıke kisajátító hatalmával való
azonosulás vágyaként testesül meg. E hatalom pedig – amellett, hogy minden tárgyiasult
munkát csereértéket kifejezı áruként re-prezentál – magát a Szubjektum munkaerejét is
elidegeníthetı áruként tükrözi vissza. A Tıke által a Szubjektum önmagát mint munkaerıt
bármely áruval összemérhetı absztrakt mennyiségi értékként, csereértékként határozza meg.
Azonban a Tıke fetisizációja nyomán a valódi meghatározó már nem a Szubjektum, hanem a
Tıke, ahogy a valódi meghatározott sem pusztán a Szubjektum természete, hanem munkaereje
mint változó tıkerész. Az önmaga természetét meghatározó Szubjektum az áru-fétis és a Tıkefétis következtében a munkaerıt meghatározó Tıkévé alakul. Ebben áll a Tıke és a munka
viszonya: az egyik oldalon a tıkefelhalmozás vágya, a másik oldalon az önmagát eladható
áruként az elıbbi alá rendelı vágy (akár személyek között, akár egy személyen belül). Az
egyest uraló általános racionalitás tıkefelhalmozásként mutatkozik meg.970 A humanizmus
csapdája: minél értékesebbé válik az emberi természet, annál fontosabbá válik kiaknázása a
profitorientált emberi ész számára. A hatalom fókuszába így a szubjektum munkaerejének
tıkésítése, azaz megszervezése és felügyelete kerül, hogy a felhasznált munkaerı által
létrehozott fetisizált áru a lehetı legnagyobb fetisizált értéktöbbletet adja.971 Így a Szubjektum
értéktöbbletet produkáló, egyszersmind uralható természetként határozza meg magát. A Tıkefétis és az áru-fétis alapja a Szubjektum-fétis, az önmagát meghatározó Szubjektum hatalmának
illúziója.
A Szubjektum konjunktív szintézisén alapuló rend kisajátítja a korábbi rend exkluzív
diszjunktív szintéziseit, azaz az intézményi formákat és kategoriális elválasztásokat mint a
szubjektumot más szubjektumoktól elválasztó predikátumokat. A Szubjektum értékének
változó tıkeként való meghatározása és önmeghatározása érvényesül a felügyelı racionális
hatalom különféle, az egész életet végigkísérı és keretezı intézményi formáiban mint a
970

Mészáros István a munka elidegenedésének elméletét mutatja ki Marx rendszerének középponti elemeként.
Eszerint az ember és a természet közvetítésének elsıdleges rendjét az elidegenedés következtében a tıke és a
munka közvetítésének másodlagos rendje váltja föl. Míg azonban a másodlagos közvetítés hierarchiája explicitté
válik, az elsıdleges közvetítés uraló karaktere mind Marxnál, mind Mészárosnál rejtve marad. (MÉSZÁROS
1970, 76-92) Erre az elsıdleges közvetítésben megvalósuló uraló-elidegenedı tendenciára mutat rá Adorno és
Horkheimer: „Az emberek megnövekedett hatalmukért azzal fizetnek, hogy elidegenednek attól, ami felett
hatalmat gyakorolnak. A felvilágosodás úgy viszonyul a dolgokhoz, mint a diktátor az emberekhez. Annyira
ismeri ıket, amennyire manipulálni tudja. A tudomány embere annyiban ismeri a dolgokat, amennyiben elı tudja
állítani ıket; ezáltal lesznek magábanvalókból számára valókká. Ebben az átalakulásban a dolgok lényege mindig
azonosként, az uralom szubsztrátumaként leplezıdik le. Ez az identitás konstituálja a természet egységét.”
(HORKHEIMER; ADORNO 1990, 25-26)
971
Smith azt írja, hogy mivel minden csereérték mértéke a valóságos munka, ezért a nemzetek gazdagsága két
körülménytıl függhet: „elıször a munka kifejtése során általában megnyilvánuló gyakorlottság, szakszerőség és
értelmesség, másodszor pedig a hasznos munkát végzı és ilyen munkát nem végzı egyének közötti számarány.”
Vagyis a gazdagság a megszervezett munka intenzitásának és extenzitásának függvénye. SMITH 1992, 3
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családban, iskolában, munkahelyen, kórházban, börtönben, illetve a hozzájuk kapcsolódó
humántudományos diszciplinákban. Ám szemben a transzcendens Objektum törvénye által
meghatározott intézmények megkérdıjelezhetetlenségével, a felügyelı hatalom intézményei
egyszerre mutatkoznak a transzcendens szubjektív hatalom által meghatározott, fetisizált, tehát
bizonyos vonatkozásukban megváltoztathatatlan intézményeknek, és az alávetett szubjektum
által létrehozott, tehát minden vonatkozásukban megváltoztatható intézményeknek – amelyek
megváltoztatása azután az ellentmondás újabb formájaként jelentkezik, új módon
meghatározva és uralva (reterritorializálva) a szubjektumot.972 E kettısség formális alapja az,
hogy az emberi jogokból egyszerre következik a munkaerıt a Tıke alá rendelı konkrét
folyamat, és a meghatározottságát negálni képes szubjektum absztrakt fogalma. Végül is a
felsoroltakhoz hasonló intézmények szukcesszivitása határozza meg a szubjektum összevont
predikátumainak, azaz identitásának azon különbözı fázisait, melyek összességükben az
emberi élet racionális rendjét adják. Ezek a fázisok minden esetben a felügyelı hatalom
különféle formáin belül határozódnak meg (szülı-gyermek, férj-feleség, tanár-tanuló, tisztközlegény, munkáltató-munkavállaló, orvos-beteg, rendır-civil, börtönır-fegyenc, stb.).973
A társadalmi diszjunkciók egy olyan vonatkoztatási rendszerben értelmezhetık,
amelynek az origójában a Szubjektum egyszerre általános, transzcendentális emberként és
különös, empirikus emberként jelenik meg. Az origó Szubjektuma általános emberként egy
kategorikus imperatívuszt fejez ki önnön ember-mivoltára vonatkozóan, különös emberként
pedig meghatározza ezen ember-mivolt tulajdonságait mint vonatkoztatási pontot. Az eltérı
tulajdonságok hordozói az ettıl a ponttól mért távolságban részesednek a távolság
függvényében növekvı mértékő elválasztásban. A vonatkoztatásnak alárendelt elválasztás nem
a saját és az idegen között történik, hanem az ember és a deviáns ember között. Alapja nem a

972

Erre példa az a strukturális, ám a munkaerıt uraló Tıke hierarchiáját megtartó változás, melynek során az
állam a Tıkét kisajátító Állammá válik. Az Állam(párt(vezér)) totalitárius hatalma azt jelenti, hogy a szubjektum
munkaereje feletti felügyeleti hatalmat immár az Állam gyakorolja, kiterjesztve azt minden állampolgárra. A
nemzetiszocializmus a „megtisztított” leszármazási vonallal és kellı „élettérrel” rendelkezı Nemzetállam illúziója
– tehát a permanens háborút vívó Nemzetállam – által kisajátított Tıke uralma a munkaerı fölött. A szocialista
forradalom után kialakuló államkapitalizmus a kínálatot monopolizáló Állam által kisajátított és centralizált Tıke
hatalma a munkaerı fölött (a taylorizmus átvétele). Mindkét esetben az Állam érvényesíti diszjunktív
mechanizmusát, ami többek között azt jelenti, hogy az önmagából kizárt csoportok fenyegetı transzcendens
hatalommá absztrahálásával és az ellenük való küzdelemmel határozza meg magát.
973
A büntetı hatalommal szembeállított felügyeleti hatalom jellegzetességeit Foucault Felügyelet és büntetés címő
könyve elemzi. A büntetı hatalom lényege a transzcendens hatalom reprezentációja a test rituális megkínzásán
keresztül. Ezzel szemben a felügyeleti hatalom által gyakorolt fegyelmezés az egyes testek mozdulatainak,
gesztusainak, attitődjeinek, gyorsaságának hatékonyságát és ennek ellenırzését biztosítja a „gyakorlás
szertartásán” keresztül. A fókuszba már nem a tevékenység eredménye, hanem annak folyamata kerül, azaz a
mozgások megszervezése térben (elzárás, elemi helyhez kötöttség, funkcionális elhelyezés, rangsor), idıben
(idıbeosztás, az idı kihasználása, ritmus) és kombinatorikusan (test és mozgás, test és tárgy, test és más testek
viszonyai). FOUCAULT 1990, 185-227
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közösség, hanem a biológia.974 A koordináta-rendszer dimenziói többek között a faj, a
szexualitás, a nemzet, a nem és a család. Az origóban az általános ember fehér, heteroszexuális,
nyugati férfiként kap különös meghatározást – attól, akitıl az általános ember ideája ered,
vagyis önmagától. Mivel az ember társadalmi értékét a Tıke és a munkaerı viszonya határozza
meg, így a koordináták szerinti szeparációk elsısorban a Tıke és az állam összefonódásában
(korrupció), a munkavállalási jogokban, illetve a munkáltatói gyakorlatban (diszkrimináció)
érvényesülnek.975
Az ipari társadalomban a transzcendens Szubjektum önmagát felügyelı értéktöbbletteremtését csak a csereérték oldaláról, munkaerıként sikerült meghatározni, míg a használati
érték oldaláról, közvetlen fogyasztóként csak negatív módon, a munka termékének
megsemmisítéseként jelent meg.976 Ám az információs társadalom a fogyasztás affirmatív
meghatározását adja, mely által a fogyasztás folyamata is tervezhetıvé és ellenırizhetıvé (ha
nem is felügyelhetıvé), tehát tıkésíthetıvé válik. Mindez pedig egy új transzcendens hatalom,
a transzcendens Világ fogalmához vezet el.

2.6.4.3 A XX. századi fogyasztói társadalom
A transzcendens Világ az összekapcsolódó tapasztalatok interszubjektív egyöntetőségének,
konnektív szintézisének ideája, a monászok komposszibilitásának illúziója, annak elfedıdése,
hogy a világ eseményei inkomposszibilis események. A transzcendens Világ a vágy
konnekcióinak közvetlen meghatározása a norma imperatívuszaként a diskurzus rendjében. A
konnektív szintézisbıl fakadó esemény nem tud teremtı jellegében kibontakozni, ugyanis a
vágy a számára kijelölt csatornákon belül kapcsolódik tárgyaihoz, ahogy azok is egymáshoz.

974

Például míg az ókorban és a középkorban az antiszemitizmus referencia-pontja a hit, addig az utóbbi két
évszázadban a születés.
975
Deleuze és Guattari mutat rá arra, hogy az európai rasszizmus szintézise alapvetıen nem kizáró, hanem
önmagára vonatkoztató. „Az európai rasszizmus mint a fehér ember követelése soha nem kizárásként mőködött,
vagy oly módon, hogy valakit Másként jelöltek meg: inkább primitív társadalmakban ragadják meg az idegent
’másikként’. A rasszizmus a Fehér Ember arcától való deviancia fokának meghatározásán keresztül mőködik […]
A rasszizmus nézıpontjából tekintve nincs külsı, nincsenek emberek kívül. Csak olyan emberek vannak, akiknek
olyanoknak kellene lenniük, mint amilyenek mi vagyunk és akiknek az a bőne, hogy nem olyanok. […] A
rasszizmus soha nem a másik részecskéit nyomozza; az azonosság hullámait szaporítja, mígnem azokat, akik
ellenállnak az azonosításnak, eltörlik (vagy azokat, akik csak egy adott divergenciafokig engedik magukat
azonosítani). Kegyetlenségéhez csak inkompetenciája és naivitása mérhetı.” Mille plateaux, 217-218
976
A fogyasztás Hegelnél negatív módon határozódik meg mint „a dolog negációja”, megsemmisítése. Marx az
áru értékének meghatározásánál elvonatkoztat a fogyasztás során megvalósuló használati értékétıl, és azt csak
mint az elvont emberi munka mennyiségén (munkaidın) alapuló csereértéket vizsgálja. Azonban épp ez a
neoklasszikus közgazdaságtan egyik kritikája a klasszikussal szemben: az, hogy pusztán az emberek közötti
viszonyra, a csereértékre koncentrál, és elhanyagolja az ember és a javak közötti viszonyt, azaz a használati érték
problémáját. Lásd BÖHM-BAWERK 1975, 131-132
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Ami tehát ez esetben hatalomként jelentkezik, az maga a Világ. A távközlési és
tömegkommunikációs eszközök (a távíró, a telefon, a fonográf, a kinematográf, a rádió, a
televízió, majd a mobiltelefon és az internet) megjelenése annak technológiai feltételeit
jelentette, amit a globális kommunikációs társadalom kialakulásának, vagyis az egész világra
kiterjedı kommunikációs hálózat szervezıdésének nevezünk. A diskurzus interszubjektív terét
az információs technológia fokozatosan egy homogén globális hálózattá alakítja.977 Castells
mutat rá arra, hogy az információs technológiák nem pusztán alkalmazandó eszközök, hanem
fejlesztendı folyamatok, vagyis a tudás alkalmazása egyszersmind újabb tudás létrehozását, és
ezzel az egyre fejlıdı (egyre nagyobb sebességő és hatókörő) tudásalapú hálózatba való
bekapcsolódást jelenti.978 A tudás tıke, „humántıke”, és e tıke felhalmozása. A
tudásfelhalmozás folyamatának másik oldala, hogy a tudás áruformát kap, amely bizonyos
értéket termel, tehát maga is értékkel bír és eladható. A tudás terméke az információ, márpedig
valami annyiban tekinthetı információnak, amennyiben a kommunikációs hálózatban értéket
hoz létre. A tudás tehát az a tárgy, melynek tıkevonatkozása és áruvonatkozása között nem
tehetı különbség: a tudás annyiban áru, amennyiben tıke, és annyiban tıke, amennyiben áru. A
tudás önmaga árusításán keresztül halmozza fel önmagát, és önmaga felhalmozása teszi áruvá.
A Világ, az értékkel bíró információ dinamikus totalitása nem más, mint a technológiai és
gazdasági alapokon szervezıdı hálózat maga, amely a tudást és a gondolkodást irányító
feltétlen hatalomként, transzcendens Világként érvényesül. Ebben a Világban az egyes
szereplık erejét, vagyis gazdasági értékét az határozza meg, hogy mennyiben és milyen módon
képesek csatlakozni az információtermelés, -elosztás és -feldolgozás folyamatába. A cél nem a
kisajátítás, hanem megkerülhetetlen hálózati csomópontok létesítése (Microsoft).979
977

A Next Generation Networks a beszédátviteli, videoátviteli és internetes szolgáltatások hálózatait fokozatosan
egy egységes, Internet Protocolt használó, központi vezérléssel és adatbázissal (IP Multimedia Subsystem),
valamint univerzális hozzáféréssel rendelkezı hálózattá kapcsolja össze. Az információáramlás folyamatainak
szabványosítása három lépésben történik. A programozási szintaktika kidolgozza az alapvetı utasításokat
definiáló formális programnyelvet; a web-szemantika az ontológiát, és ezzel a tudást a fogalmi viszonyok
standardizálása által határolja be a formális programnyelv számára (Web Ontology Language); végül a pragmatika
szabályozza az adathozzáférési protokollt (Internet Protocol). Az adatávitel univerzális szabványosításának
eredményeképpen elektronikus szenzorok és aktuátorok (beavatkozók), intelligens otthonok és vállalati
rendszerek, érzetszimulációk és virtuális közösségi terek, testen hordozható és implantált gépek alkotják a
kongruens „virtuális” és „bıvített valóság” Metaverzumát (2002-ben Kevin Warwick, a kibernetika professzora,
elektródák beültetésével központi idegrendszerét számítógépes rendszerhez kapcsolta). A hálózathoz kötött állami
és vállalati megfigyelı rendszereket (mőholdas képalkotás, hálózati kamerák, biometrikus azonosítók) önkéntes
alávetések egészítik ki (otthoni webkamera, Big Brother). Az ubiquitas (mindenütt jelenvalóság) már nem Isten,
hanem az IT attribútuma: az ubiquitous computing mindenütt jelenvaló biohatalma alatt az Arc interface-szé, a
tekintet monitorozássá alakul (a Pranav Mistry által kidolgozott SixthSense egy testen hordozható mozgásérzékeny
interface, amely kézmozdulatok alapján az alany körül lévı felületekre vetít ki digitális információt).
978
CASTELLS 2005, 68-69
979
Paul Krugman az Egyesült Államok XX. századi gazdaságpolitikájának változását vizsgáló könyvében arra
mutat rá, hogy a leggazdagabbak egyre távolodó és az összjövedelembıl egyre nagyobb részesedéssel bíró szők
körének legfıbb jövedelemforrása ma már jellemzıen nem a tulajdon, ahogy a hasonló tendenciát mutató, elsı
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A Tıke immár nem a transzcendens Szubjektum, hanem a transzcendens Világ
meghatározó elve. Ez legmarkánsabban a tıkepiacok kodependens hálózatának 1980-as évektıl
kezdıdı kiépülésében mutatkozik meg, amelynek technikai feltételét az elektronikus
kereskedés bevezetése biztosította. A kodependenciának az egyes termékek, vállalatok, vagy
akár egész ágazatok és nemzetgazdaságok értékére vonatkozó kiszámíthatatlan hatásait az
árfolyam-különbözeteket lefölözı spekulatív ügyletek, a befektetési alapok ügyletei, illetve a
különbözı piacok termékeit összekapcsoló derivatív ügyletek erısítik fel. Mindezek
eredményeképpen a tıkepiaci becslésekben és értékelésekben egyre kisebb szerepet játszik a
materiális termelés és fogyasztás, és egyre nagyobbat az immateriális információtermelés
(üzleti, költségvetési, jegybanki jelentések és tervek, értékelı cégek, „kiszivárgó adatok”),
valamint információfeldolgozás (tömegpszichológia, pl. önbeteljesítı pánik) – ez pedig
visszahat a termelésre és a fogyasztásra is. Ez a folyamat látható a 2008-as, Wall Streeten
kirobbant válság esetében, ahol az ingatlanpiaci lufi keletkezésének és kipukkanásának alapja a
jelzálog-követelések kötvényekre váltása és befektetése derivatív ügyletekbe, valamint azok
biztosítása (Bear Sterns, Lehman Brothers, American International Group). Castells szerint,
mivel volumenében messze a legnagyobb értékképzıdés a pénzpiacokon történik, ezért
elmondható, hogy az információs társadalomban az értékképzıdés alapvetıen az anyagi
folyamatoktól függetlenedı, véletlenszerő immateriális processzussá válik.980 A globális
tıkepiac konnektív szintézisével párhuzamosan épül ki a nemzetközi termelés és a
világkereskedelem konnektív szintézise. Az áruk és szolgáltatások jelentıs hányadának
elıállítása és értékesítése transznacionális hálózatok keretében történik, amelyben a
nagyvállalatok és a kis- és középvállalkozások közötti ideiglenes stratégiai kapcsolódásokat
alvállalkozói szerzıdések, illetve piaci részesedést, márkanév-használati jogot vagy know-howt biztosító megállapodások képezik.981 Az állam feladata az optimális értéktöbbletet létrehozó
világháború elıtti idıkben, hanem a kifizetett javadalmak: „A századelın, a történelmi aranykorban a nagyon
gazdagok jövedelme az általuk birtokolt javakból származott: a gazdasági elit jelentıs földbirtokai és
ásványianyag készletei, vagy nagyon jól jövedelmezı gyárai voltak. […] ma már a tulajdonosi státus korántsem az
elsı számú jövedelemforrása a leggazdagabb elitnek. […] Ha az 1905 körüli magas jövedelmő réteg
kvintesszenciája a gazdag gyártulajdonos, akkor száz évvel késıbbi megfelelıje a busásan megjutalmazott
topmenedzser, aki munkája fejében bónuszokban és részvényopciókban részesül. […] Közelítı becslések szerint a
szupergazdag réteg jövedemének körülbelül fele a nagy cégek felsıvezetıinek keresményébıl származik (nem
csupán a vezérigazgatók, hanem néhány ez alatt található pozíció is idesorolható). A felsı 0,01% jövedelmének
másik, szintén nagy szeletét a sport és a szórakoztatóipar ünnepelt sztárjainak jövedelme képezi. Vagyis azt lehet
mondani, hogy a növekvı egyenlıtlenség legnagyobb részben annak a változásnak a következménye, hogy a
társadalom miképpen jutalmazza meg a legjobbnak és legokosabbnak kikiáltott tagjait.” (KRUGMAN 2010, 164165) Ez viszont elsısorban az aktuális közvéleménytıl, divattól, normától, egyszóval a kommunikációtól függ
(„megbotránkoztatási limit”). Mindenesetre a javadalmazás, a „kompenzáció” mértéke ezen a szinten teljesen
elveszítette kapcsolatát az alapul szolgáló teljesítménnyel.
980
I.m., 153-158, 220
981
I.m., 176-178
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konnekciókat biztosító jogi, rendıri és igazságszolgáltatási keretek meghatározására
korlátozódik. A XX. században a kapitalista állam gazdasági funkciójának meghatározása
alapvetıen két fázison megy keresztül. A jóléti vagy szociális államot Keynes mint a
tıkeberuházás és a fogyasztás piaci folyamatait a teljes foglalkoztatás elérése érdekében
élénkíteni hivatott intézményt határozza meg, ami elsıként a Roosevelt-féle New Dealben
testesül meg. A neoliberális/neokonzervatív állam Friedman elméletében a szabadpiaci
versenyt biztosító és szociális funkcióit visszaszorító államként jelenik meg, amit kezdetben
Thatcher és Reagan kormánya alkalmaz (kivonulás a társadalombiztosításból, a pénzpiacok
deregulációja, az 1987. októberi Big Bang a londoni City tızsdén), majd Clinton kormánya
kísérli meg globális elvként érvényesíteni (a protekcionista gazdaságpolitikák elleni
nyomásgyakorlás

az

IMF-en

és

a

WTO-n

keresztül).

Az

állam

Világban

való

szerepvállalásának feltétele az, hogy regionális és globális multilaterális megállapodások által
önmagát is beilleszti abba a rendbe, ahol a szabadpiac elvét érvényesítı politikai hatalmat
nemzetközi intézmények komplex hálózata testesíti meg (G-8, IMF, Világbank, WTO, ENSZ
stb.). Az inter-szubjektív, személy-közi hatalom egyszersmind inter-nacionális, nemzet-közi
hatalom: a Világ hatalma.982 Az információs társadalom a globális hálózatok konnektív
szintéziseinek társadalma.983
A Világ konnektív szintézisei nemcsak az állam és az intézmények diszjunktív
szintéziseit, hanem a szubjektum konjunktív szintéziseit is új módon alapozzák meg (e két
szintézis nélkül a konnektív szintézis puszta káosz volna). A kommunikáció univerzális
szabványosítása lehetıvé teszi, hogy a Tıke az alávetett szubjektumot ne csak munkaerıként,
hanem fogyasztóként, tehát vágyként is képes legyen kisajátítani. Ez a Tıke azonban már nem
szubjektív transzcendens hatalom (az önmagának mint munkaerınek törvényt adó
transzcendens Szubjektum hatalma), hanem a szubjektumot mint az élvezeti többlet
szubjektumát a kommunikációban létrehozó interszubjektív Világ transzcendens hatalma. A
fogyasztó így ugyanúgy a hatalom alá rendelıdik, ezúttal azonban nem egy felügyelı
intézmény közvetíti a hatalmat, hanem az közvetlen módon, a közös érzéken alapuló norma
imperatívuszában jelentkezik. A vágyat nem lehet felügyelni, csak irányítani. Az imperatívusz
a fogyasztói élvezet parancsában nyilvánul meg: Carpe diem! Fontos, hogy különbséget
982

Mark Poster mutat rá arra az összefüggésre, hogy míg a nemzetállamokat a stabil és autonóm identitással bíró,
tehát ellenırizhetı szubjektumokra „kalibrálták”, addig a mobilkommunikáció konnektív síkja és az e síkon
képzıdı fragmentált identitás destabilizálja és átalakítja a nemzetállamok által definiált teret. POSTER 2005, 4143
983
„A társadalmi szervezıdés hálózati formája más korokban és más térben is létezett, ám az új információs
technológiai paradigma materiális alapot nyújt a hálózatosodás mindent átható kiterjedéséhez az egész társadalmi
struktúrában.” CASTELLS 2005, 598
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tegyünk öröm és fogyasztói élvezet között. Az öröm egy kellemes érzéssel járó affektus, míg az
élvezet olyan vágy, amely önmaga többletmozgására, exponencialitására irányul (vagyis az
élvezet tárgya éppúgy lehet szomorú affektus is). Az élvezet az önmagát érzı vágy, a vágy
önmagára göngyölıdése. Ezen belül fogyasztói élvezetrıl akkor beszélhetünk, ha az élvezet
többletmozgását a piaci hálózatok csatornái irányítják. A fogyasztói élvezet olyan vágy,
amelyet a gazdasági-kereskedelmi hálózatok kanalizálnak a benne rejlı többletnek
értéktöbbletként (vagyis Tıkeként) való kinyerése céljából. Az élvezeti többletnek
értéktöbbletre való lefordítása a vágynak az árufogyasztáshoz történı kapcsolása által megy
végbe. A fogyasztói élvezet esetén a vágy mindig egy bizonyos áruhoz vagy áruk
kombinációjához kapcsolódó tudattal jár együtt. Az áru az élvezetre irányuló vágy tárgyaként
tesz szert a szükséglet kielégítésén felüli többletértékre. Például a szomjúság oltása örömöt
jelent, a Coca Cola íze viszont az örömön felül a márka és az azzal járó életérzés, „feeling”
tudata (what a feeling). Ha az ipari társadalomban a kapitalizmus alapja a munkaerı és a tıke
találkozása, akkor a fogyasztói társadalomban a kapitalizmus alapja az élvezeti többlet és az
értéktöbblet találkozása. A kettıt összekapcsoló elem a kommunikáció: a fogyasztói élvezet
elválaszthatatlan attól a kommunikációs hálózattól, amely a (reklámokban, filmekben, barátok
közt stb.) folyamatosan adagolt imperatívuszok alapján az élvezetet az árufogyasztáshoz köti.
A fogyasztói élvezet nem egyszerően az ösztön-én késztetése, hanem ennek a késztetésnek a
találkozása egy neki a maga csatornái szerint szabad utat engedı új hatalommal, a
kommunikációban megnyilvánuló transzcendens Világ parancsával, a felettes én új
utasításával: „Élvezd a Világod!” A transzcendencia illúziója az élvezet idıtlen Világa, az
idıtlenül eljövı Világ.
A parancs az eljövı Esemény közvetlenségében manifesztálódik. Az Esemény a
fogyasztónak a fogyasztás aktusában folyamatosan eljövı új direktív meghatározása, önmaga
újjászületése a fogyasztás ismétlése során, anélkül, hogy ez a folyamat egy szilárd,
következetes identitás alakját venné fel. Mivel a fogyasztás az áru megsemmisítése,
elhasználása, elévültté tétele stb., ezért az áruval, az újdonságként, eseményként ható áruval
való azonosulást maga a fogyasztás aktusa teszi lehetetlenné, illetve halasztja el a következı
fogyasztási aktusra határtalan módon. A fogyasztó így az aktuális áruban saját identitásának
reményét és állandó elhalasztódását tapasztalja. Az interszubjektív Világban az identitás
hagyományos elválasztásai (férfi-nı, gyermek-felnıtt) feloldódnak, és a lokális hálózatokat a
fogyasztási aktusok aktuális közösségei szervezik meg (fan clubok, multiplayer játékok,
alkalmi partner-keresık stb.). Az identitás az ekképpen képzıdı lokális hálózatok
metszéspontja, ám mivel a fogyasztási javak életciklusa igen rövid, ezért a fogyasztó
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folyamatosan újabb és újabb lokális hálózatok résztvevıjeként határozza meg magát. A
fogyasztó saját fogyasztási aktusainak végtelen progresszusba futó konjunkciója.984 Ha a
fogyasztás alapjaként az egyéni preferenciát határozzuk meg, ezzel az egyént a fogyasztást
megelızı entitásként kezeljük. Amennyiben azonban az egyént maga a fogyasztói folyamat
individuálja, akkor identitásának alapja a fogyasztás világpiaci folyamataiban rejlik. A
világpiaci folyamat átláthatatlan és összefoghatatlan, differenciális és heterogén, de
heterogenitása nem tiszta spontaneitás, és nem is puszta káosz, hanem olyan folyamat, amelyet
egy önmagát a közös érzék által fenntartó, a gazdasági racionalitás elvei alapján mőködı
globális információ-technológiai szervezıdés tart meghatározott keretek között. És éppen ezek
a világtechnológiai-világgazdasági struktúrák mutatkoznak meg abszolút hatalomként. Az
életmegnyilvánulás, a vágy, a beszéd, az érzés elválaszthatatlan attól a technológiai-gazdasági
szervezıdéstıl, amely kizárólag egy globális dimenzióban értelmezhetı, és amelynek
uniformitása egyszersmind a szervezıdés feltétele. Bármennyire is heterogénnek és
differenciáltnak tőnik az egyéni fogyasztói aktus, digitális információ-technológiai és
kapitalista gazdasági alapjait tekintve egy teljességgel homogén és indifferens globális rendbe
tagozódik. Minden fogyasztói aktus egyszersmind a „Világ Eseménye”, a világháló, a
világpiac, a világgazdaság, a globális kommunikációs és informatikai rendszer fenntartása és
mőködtetése – a fogyasztás aktusa ennek a transzcendens világrendnek az érvényre juttatása. A
„Világ Eseménye” a hírmősorok által az adásidıhöz igazított, sematikusan szerkesztett és
dramatizált hírek, mely „élıben” juttatja el az eseményt a világ minden tájáról közvetlenül a
nézı otthonába, aki ezáltal „nem marad le semmirıl” – semmirıl, ami eseményszámba megy.
A „Világ Eseménye” az internethez kapcsolódás pillanata, az „online-tudat”, a határtalanul
nyitott hálózattal való szembesülés, a „glokalitás” tapasztalata, melynek során a
hiperhivatkozások rizomatikus struktúrájában véletlenszerően összekapcsolódó, digitálisan
létrehozott, ellenırzött és az internetprotokoll által szabványosított képi, hangi és szövegadatok kínálják fel magukat fogyasztásra.985 A „Világ Eseménye” a Facebook virtuális tere,

984

A fogyasztás e folyamatát Debord a következıképpen jellemzi: „Minden egyes új termék, amely a totális
fogyasztás ígéretföldjével való villámsebes összeköttetés reményét hivatott képviselni, a maga részérıl úgy kerül
ünnepélyes felmutatásra, mint maga a végsı egyediség. […] Spektakuláris értéke azonban rögvest elpárolog,
amint a fogyasztó – és persze az összes többi fogyasztó – hazavitte. Ekkor fedi fel esszenciális szegénységét,
amely elıállítása szegénységének természetes eredıje – túl késın: mert ekkorra már egy másik tárgy hordozza a
rendszer igazolását és követel magának érte elismerést. A csaló kielégülés önmagát leplezi le azzal, hogy
folyamatosan áthelyezıdik, hogy követi a termékek, illetve a termelés általános feltételeinek változásait. A
reklámipar minden új hazugsága egyben az azt megelızı hazugság bevallása.” DEBORD 2006, 40-41
985
Meyrowitz a glokalitás fogalmán a fizikai lokális téren belül megtapasztalt konnektív globális teret érti, ami a
kommunikációs társadalom sajátossága. „A jelenkori hely- és öntudat amiatt szokatlan, ahogy a kommunikáció és
az utazás fejlıdése egy összekapcsolt globális mátrixot illesztett a lokális tapasztalatra. Ma ’glokalitásokban’
élünk. Minden egyes glokalitás egyedülálló a maga módján, de mindegyiket befolyásolják globális trendek és a
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mely a maga szigorúan homogén keretei között ad lehetıséget arra, hogy a felhasználó
megkonstruálja a maga digitális arcát, felmutassa kedvenceit és kedvteléseit, a maga
heterogenitását a véletlenszerően ráklikkelı Másik számára. A Világ Eseménye egy
immanencián belülrıl felfakadó törés, melybıl egy illuzórikus, transzcendens Világ konnektív
szintézise tárul fel Eseményként. A Világ: transzcendencia az immanencián belül. A Világhoz
való csatlakozás nem lehetıség, hanem parancs. Ennek redundanciája, implicit ismétlıdése
érvényesül például az interszubjektív kapcsolatokban a „mobil-morál” imperatívuszaként
(„Legyél mindig bekapcsolva!”), mely kötelességgé teszi az egyén folyamatos készenlétét a
telekommunikációs hálózatra való csatlakozásra.986
A fogyasztói kultúra két fázisra bontható. Az elsı a passzív fogyasztás, a rádió és a
televízió egyirányú kommunikációja, a tömegáru szerinti homogenizálás, a tömegkultúra
kialakulása. Horkheimer és Adorno meglátása szerint ez az ipari tömegtermelés
mechanizmusához kapcsolódik, annak „meghosszabbítása”.987 Ez a spektákulum társadalma, az
áruk transzcendenciájának az a világa, amely minden viszonyt közös áramlásban összeolvadó
képekre redukál, és ezáltal a passzív szemlélıdés szédületére kárhoztatja a „nézıi tudatot”.988 A
második fázis az interaktív fogyasztás, az uniformizált technológiai és diszkurzív feltételek
mentén kialakult fogyasztói szokásokra alapozott interaktív mősorok, hálózati terek, az
internet, a mobilhálózat, a virtuális közösségi fórumok kiépülése. Ez az információ-technológia
és a harmadik szektor globális megszervezıdéséhez köthetı. A fogyasztás kanalizációjának
alapelve a tömegkommunikációs rendszerek által mőködtetett sensus communis általános
normája: annak szükségszerő követelménye, hogy a Világhoz való csatlakozásunk érdekében
uniformizáljuk beszédünket és vágyainkat. A fogyasztó nem csak nézıje, hanem egyúttal
termelıje is az ıt uraló képek kiszámítható folyamának. Jó példa a két fázis közötti
különbségre a könnyőzenei celebek termelése. Míg az elsı esetben csak az eredmény volt
globális tudat. Minden médium – függetlenül a nyilvánvaló céljától és kialakításától – ’globális
helyzetmeghatározó rendszerként’ szolgál.” (MEYROWITZ 2005, 30) Ez az immanencián belül megtapasztalt
transzcendens Világ teszi lehetıvé az identitás folyamatos változtatását és komplikálását, az éppen eljövı áru vagy
áruk kiválasztása és elfogyasztása szerint. „A média által behálózott glokalitás […] lehetıvé teszi számunkra,
hogy többszörös, többszintő, mozgékony és végtelenül alkalmazkodó önazonosság-érzettel rendelkezzünk.
Ahelyett, hogy lokális, hely által meghatározott és távolibb önazonosságok között kellene választanunk,
megkaphatjuk mindegyiket, és nem csak gyors ütemben egymást követve, hanem egymást átfedı tapasztalatok
által is.” (I.m., 34)
986
A hagyományos intézményeknek a Világtól elszigetelt térért való küzdelmére példa a koncertek és elıadások
elıtt hallható felszólítás a mobilok kikapcsolására.
987
„A szórakoztatás a munka meghosszabbítása a kései kapitalizmusban. […] A mechanizálás olyan hatalomra tett
szert a szabadidı-ember és az ı boldogsága felett, oly tökéletesen meghatározza a szórakozást szolgáló áruk
gyártását, hogy az ember már szabadidejében sem tapasztalhat mást, mint magának a munkafolyamatnak az
utánzatait. Az állítólagos tartalom csak halvány ürügy; ami az ember agyába vésıdik, az a szabványosított
cselekvések automatikus sorozata.” HORKHEIMER; ADORNO 1990, 166
988
DEBORD 2006, 9, 39, 137-138

317

A transzcendentális illúzió különféle aspektusai
látható és hallható, a tehetségkutatás és a képzés pedig a színfalak mögött zajlott, a második
esetben ez utóbbi maga is interaktív show lett: a fogyasztók beleszólhatnak a sztárok
kitermelésének menetébe, ám ennek keretei oly mértékben meghatározottak, hogy a zeneipari
üzletpolitika szempontjából az eredmény teljes mértékben elıre kalkulálható. Az interaktivitás
által a beszéd és a vágy szervezıdése közvetlenül a szórakoztatóipari termelés részévé válik
anélkül, hogy annak monotóniáját megszakítaná és tıkefelhalmozását veszélyeztetné.
A beszédet a Másik diszkurzív rendje szervezi meg, amely által szemantikai funkciója
többértelmővé, homályossá, vagy értelmezhetetlenné válik, és tisztán pragmatikai funkciót kap:
nem az a fontos, hogy mi a tárgya, hanem az, hogy következményeit tekintve sikeres-e. E
diszkurzív rendben a Másik transzcendálja és transzcendenciájában megteremti az ént. A Másik
nem egy alter ego, egy másik én, hanem – Lacan meghatározásával élve – a szubjektumot
meghatározó beszéd helye. A Másik szimbolikus tere pozicionálja a mindenkori ént a maga
megnyilatkozásában.989 A Másik egy normatív-direktív hatalom, beszédének alapegysége a
parancsszó. A Másik parancsa a sensus communis normája: a Másik az, aki megmondja
számomra, hogy mire kell vágyni, hogyan kell cselekedni, érezni és véleményt nyilvánítani
ahhoz, hogy a Világhoz tartozzak. A Másik a kommunikáció hatalma, a mindenkori
beszédaktus illokúciós ereje mögötti hatalom.990 Ebben az értelemben a nagy Másik nagyon is
létezik – mint illúzió.
A világpiaci folyamatban a vágy eleve „áru-vágyként” határozódik meg. Az „áru-vágy”
a virtuális piaci folyamatok aktualizációja, e folyamatok közvetlenségként megélt eredménye.
A vágy mint Coca-Cola-vágy, Big Mac-vágy, Star Wars-vágy, X-faktor-vágy, Shakira-vágy,
Messi-vágy, BMW-vágy, Gucci-vágy, Mallorca-vágy stb. aktualizálódik. Ezen áru-vágyak
szukcesszív, illetve egyidejő konjunkciója individuálja a fogyasztó vágyát a maga
különbözıségében. Az árukapcsolások korrelációi az „áru-vágy-kapcsolások”, vagyis a
fogyasztók „személyisége”.991 A fogyasztói személyiség folyamatos újjászülésként tapasztalja

989

LACAN 1993, 26
Lásd A transzcendens Világ címő alfejezet elemzését a heideggeri világ-fogalomról. A világhoz való
csatlakozás normáját a hatalom alapvetı mőködésmódjaként állapítja meg Adorno és Horkheimer is: „A
tömegtermelés és kultúrájának számtalan ügynöksége a normához szabott magatartást vési be az egyénekbe. […]
az emberek arra várnak, hogy a kiúttalan világot lángba borítja az összesség hatalma, amely ık maguk, s amely
mégis kicsúszik ellenırzésük alól.” ADORNO; HORKHEIMER 1990, 47
991
Debord az áruként megjelenı identitás normatív mintaadóját a sztárban látja: „A sztár a sekélyes látszatéletre
való szakosodás identifikációs mintája, aki így kárpótol a ténylegesen megélt produktív szakosodás
lehetetlenségéért. A sztár dolga szabadon és globális módon megjeleníteni a különbözı életstílusokat és stilizálni a
különbözı társadalom-felfogásokat. […] A spektákulum ügynöke, aki mint sztár lép a színpadra, valójában az
egyén ellentéte, ellensége mind a saját, mind a többiek individualitásának. Miután úgy lép be a spektákulumba,
mint identifikációs minta, eleve lemond minden autonómiáról, hogy így azonosulhasson a dolgok menetének való
engedelmesség általános törvényével. A fogyasztási sztárok elsı pillantásra különbözı személyiségtípusokat
990
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magát: ez a flow, vagyis a fogyasztói boldogság. A flow lényege, hogy a vágy aktív és
intrinzikus feloldódásában újabb és újabb árukhoz kapcsolja magát. A flow idıtlen eljövetele
maga a minden problémát megoldó transzcendens Világ illúziója, amely parancsként, a benne
való feloldódás parancsaként jut érvényre. Az immanencia így abban a problémában foglalható
össze, hogy „még nem vagy eléggé benne a flow-ban, még nem kapcsolódsz eléggé a Világhoz,
még nem élvezel eléggé” (I can get no…). Mivel a Világ parancsának alárendelıdı vágy az
idıtlenül eljövı Eseményben igyekszik kielégülni, ezért a fogyasztói boldogság fenntartása
csak a vágy állandó megújulása által lehetséges, melynek alapja az áru aktualitása, azaz
elhasználódása, elavulása, megromlása, vagy megsemmisülése a fogyasztás során. Az áru
legfıbb élvezeti értéke az aktualitás, az éppen-aktualizálódás érzése és tudata. A kielégülést
nem az áru, hanem az áru aktualitása adja. Az áru up-to-date kell hogy legyen, vagyis az árut
folyamatosan az aktuális dátum szerint, a diskurzus érvényben lévı megnyilatkozásai szerint
kell frissíteni. Míg a digitális technika által manipulált tér globális virtualitássá tágul, az idı az
éppen eljövı aktualitásává szőkül. (Maga a történelmi múlt is aktualizált fogyasztási cikké
válik: szerepe nem az, hogy általa megismerjük önmagunkat, önnön múltunkat, pusztán
annyiban érdekes, amennyiben az aktuális fogyasztást szolgálja. Nem az számít, hogy mit
jelentett a buddhizmus az ókori Indiában, és ez hogyan határozza meg a késıbbi korokat,
hanem például az, hogy szertartásai hogyan segítik elı az énnek a fogyasztási aktusban való
feloldódását és a normával szembeni ellenállás felfüggesztését. Így torzul a szenvedéstıl való
megszabadulás tana az élvezetek rabjává válás tanává. Általában a vallás feléledése és
megerısödése az utóbbi évtizedekben nem a szent és a profán elválasztásán alapuló ısi
valláshoz való visszatérést, annak „újraolvasását” (religare) jelenti, hanem végsı soron a
fogyasztás vallását, a vágy és az áru, illetve a vágy és a Tıke fetisisztikus összekapcsolódását
(„relegere”), melynek jellemzı tünete a fogyasztási cikként kínált vallások kombinálása és
váltogatása.) Az aktualitás-kényszer vezeti tovább a fogyasztót a következı árura anélkül, hogy
identitása rögzülhetne. A fogyasztó a fogyasztás során az elfogyasztandó áru által direktív
módon meghatározott vágy, melynek meghatározása minden egyes fogyasztói aktussal
változik: a fogyasztó a digitális térben a szórakoztatóipartól vásárolt és elfogyasztott aktuális
érzet, illetve a tömegkommunikációs ipartól átvett és elsajátított aktuális vélemény. (A „média”
elnevezés már önmagában félrevezetı: a média nem közvetít se tisztán, se torzítottan
semmilyen rajta túl lévı valóságot, hanem részt vesz az aktualizált kommunikáció
termelésében – „immédia”.) A fogyasztó identitását a fogyasztás eljövı aktusa kínálja fel és
képviselnek, valójában azonban minden egyes típust úgy mutatnak fel, mint amely azonos hozzáféréssel bír a
fogyasztás teljességéhez, és abban boldogságot is lel.” DEBORD 2006, 35-36
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halasztja el – szemben a termelı identitását már eleve befejezett módon meghatározó áruval,
„elmúlt munkájával”.992 Ugyanakkor a fogyasztói társadalomban maga a munka fogalma is
változáson megy keresztül: szemben a klasszikus közgazdaságtannal, mely a gazdasági értéket
a munkára igyekezett visszavezetni, a neoklasszikus közgazdaságtan szerint a produktivitás is
a fogyasztói hasznosság által nyeri el értékét.993 Másrészt korunkban maga a munkafolyamat is
közvetlen,

eljövı

meghatározást

kap:

az

intézményi

keretek

által

szabályozott

munkaszerzıdésen kívüli ad hoc meghatározást („rugalmas munkaidı”, a munkavállaló állandó
rendelkezésre állása, kiszolgáltatottsága, a szabadidı és a munkaidı közötti határ
elmosódása).994
A fogyasztó a transzcendens Világban kettıs meghatározást kap. Elıször is a fogyasztó
a Világ számára – és így önmaga számára is – a Tıke szempontjából információnak minısülı,
vásárló- és munkaerejére (áruértékére) vonatkozó, ellenırizhetı és hasznosítható adatok
halmaza. Másrészt a magát folyamatosan szaporító Tıke a fogyasztót mint folyamatosan
értéktöbbletet kinyerni igyekvı vágyat olvasztja magába azáltal, hogy kvantifikálja és a
csereértékek összemérhetı rendszerébe helyezi ıt. A fogyasztói vágy az értéktöbblet
992

Deleuze és Guattari a kapitalizmus szubjektumát úgy határozza meg, mint aki az identitását képzı sorozat
minden eljövı állapotában újjászületik az adott pillanatban ıt meghatározó állapotból. Így a szubjektum
elfogyasztja mindazon állapotokat, amelyek identitását létrehozzák. A megélt állapot megelızi az azt megélı
szubjektumot. (L'Anti-Œdipe, 27) Baudrillard a fogyasztó társadalomról írt könyvében hangsúlyozza azt, hogy a
fogyasztó már nem kerül szembe saját szükségleteivel, munkájának termékeivel, vagy önmagáról alkotott képével,
hanem belesüllyed a jelek rendszerébe. „A modern rendben nincs többé tükör vagy látcsı, amelyben az ember
saját hasznára vagy kárára önnön képével szembesülne; csak kirakatüveg van – a fogyasztás látványa, melyben az
egyén nem hozza többé létre saját reflexióját, elnyeli ıt a jelek/tárgyak sokasága, elnyeli a társadalmi rang
jelölıinek rendje stb. E rend nem reflektálja, hanem elnyeli és megszünteti.” (Baudrillard ezt a folyamatot a
transzcendencia megszőnésének, immanens folyamatnak nevezi. Ugyanakkor világos, hogy a transzcendencia
fogalmát egy más, szőkebb értelemben használja, mint ahogyan e tanulmányban én teszem. Baudrillard a
fogyasztást a kortárs társadalom önmagáról alkotott mítoszának nevezi, mely a mindennapi beszédben és
intellektuális diskurzusban végtelen módon ismétlıdve tesz szert a sense commune hatalmára. A mítosz a
társadalom önmagáról alkotott, önmagát kiteljesítı diskurzusa vagy utópiája. Ebben az értelemben beszélek a
Világ transzcendentális illúziójáról.) (BAUDRILLARD 1970, 293-295)
993
Korábban láthattuk, hogy Mises Human Action címő mővében a gazdasági javakat a fogyasztói értékítéletre
vezeti vissza (2.6.3). Mindez igaz a munkára is. Egyrészt a munka egyike a fogyasztói értékítélet által
meghatározott termelıi javaknak, vagyis áru, melynek ára a bér. Másrészt viszont a munkás, pontosabban a
munkát végzı fogyasztó számára a munka a szórakozásról való lemondás, vagyis költség, amelyet egy olyan
haszon elérése érdekében fizet meg, melynek vágya sürgısebb, mint a szórakozással járó élvezet. A munka
önmagában nem lehet cél, csak eszköz. A fogyasztó a szórakozást kielégítıbb állapotnak tekinti, mint a
munkavégzést. Az ember akkor végez munkát, ha úgy ítéli meg, hogy a marginális munkából származó hozam
magasabb, mint a szórakozás marginális megkurtításával járó kielégülés-csökkenés. A munkanélküliség oka az,
hogy az álláskeresı az adott feltételek mellett nem hajlandó munkát vállalni és inkább vár, mert tud várni. Az az
álláskeresı, aki nem akar várni, mindig talál munkát, mert a piacon mindig van kihasználatlan termelıi kapacitás.
Nincs kényszerő munkanélküliség, csak önkéntes. MISES 1949, 131-137, 589-598
994
A szervezett munkaerı intézményes alapjainak felszámolódása együtt jár a szakszervezetek meggyengülésével,
melyhez mind a vállalatok („rugalmas munkaerı”, gépesítés), mind a neoliberális politikát folytató kormányok
hozzájárulnak. Ez utóbbi elsı jelei közé tartozik az, amikor Reagen 1981-ben törvénytelennek minısítette az
amerikai légiforgalom-irányítók bérkövetelési sztrájkját, és elérte a sztrájkolók tömeges elbocsátását, illetve
amikor Theathcer 1984-ben bezáratta a veszteséges, állami tulajdonú szénbányákat, ami a dolgozók 40%-ának
elbocsátását eredményezte. CASTELLS 2005, 383
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kinyerésének, a tıkésítésnek a vágyaként kerül meghatározásra. Ahogy a közgazdaságtan
számára minden tranzakció, úgy saját egydimenziós látása számára is minden tapasztalat az
értéktöbblet-kinyerés menedzselésének lehetıségeként mutatkozik meg.995 A transzcendens
Világra nyitott vágy az „önmagát fiadzó” Tıke örök visszatérésének a vágya.
Az önmagából élvezeti és értéktöbbletet kinyerni vágyó vágy számára a Tıke
kumulációja az érzetek és az információ intenzitásának kumulációjaként testesül meg. Az
adatok elvileg végtelen intenziválódása ugyanakkor mindig a kiszámíthatóság és a meglepetés,
az „ugyanaz” és a „más” homeosztázisa alapján megy végbe, ahol is a „más” az affektusokat,
az „ugyanaz” pedig a tartalmat érinti (ahogyan az a kalkulált szórakoztatóipari vágytermelés
folyamatában megfigyelhetı, pl. az egységnyi idı alatt egyre több impulzussal bombázó, de
dramaturgiailag uniformizált hollywoodi akciófilmek vagy hírmősorok esetében). A vágy a
közös érzék diszkurzív rendjének konnektív folyamatai szerint tıkésíthetı áru-vágyként
igyekszik kapcsolódni a transzcendens Világhoz („Connecting People”). A vágynak a
transzcendens Objektum és az intézményesített transzcendens Szubjektum meghatározásától
való megszabadulása egyszersmind az élvezet parancsa alapján a piaci folyamatoknak való
közvetlen megnyílását jelenti. Míg az objektív transzcendens hatalom (a jelöltet uraló üres
Jelölı), és a szubjektív transzcendens hatalom (a munkaerıt uraló Tıke) a törvény és a
törvényes intézmények által közvetítve határozza meg a vágyat, addig az interszubjektív
transzcendens hatalom, a fogyasztást uraló Tıke, a sensus communis által közvetlenül
határozza meg azt. A transzcendens Világ a reklámok, hollywoodi filmek és popzenék Világa,
mely a „mi” boldog, harmonikus Világunkként kínálja fel magát fogyasztásra; az internet
Világa, mely az anyagi korlátoktól megszabadult digitális térben való feloldódással kecsegtet; a
pénzügyi Világ, mely a dematerializált Tıke „szüntelen szaporodásának” szerencsejátékával

995

Ahogy Foucault arra elıadásaiban rámutat, az amerikai neoliberális közgazdaságtan (Schultz, Becker) az ember
tudását és képességeit bevételt termelı tıkeként (human capital) határozza meg. Az ember önmagába invesztáló
tıke; a (pl. tanulásba, egészségi állapotba, vagy költözésbe történı) befektetés produktivitásának növekedését
eredményezi, ami munkaerıpiaci értékének emelkedésében mutatkozik meg hozamként. Ebben az értelemben
maga a fogyasztás is termelés, ti. a kielégülés termelése. Az ember minden racionális, de legalábbis rendszeres
döntésében önmaga vállalkozójaként válik elemezhetıvé és tervezhetıvé, aki emberi tıkéjét felhasználva
bizonyos bevétel elérésére vállalkozik, és ezért bizonyos befektetéseket eszközöl. A vállalkozás univerzális módon
általánosított társadalmi modellé válik. (FOUCAULT 2008, 223-233, 243-246, 267-270. Az elmélet
összefoglalásáról lásd SCHULTZ 1961) Tegyük hozzá: mindez egyoldalú megközelítése annak a viszonynak,
melyben a tudás és a képesség épp annyiban válik tıkévé, amennyiben áruvá válik, és fordítva. Például a tanulás
abban az esetben fogható fel önmaga tıkéjébe invesztált befektetésként, ha a munkaerıpiacon áruként jelenik
meg, hiszen ott épp ezt a tıkét igyekszik eladható értékként felmutatni – curriculum vitae (a tudás két aspektusáról
lásd a szakasz elején írtakat).
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szédít el; illetve mindez együtt, egymást áthatva képzi meg azt a Világot, mely egyszerre
illuzórikus és abszolút hatalommal bíró: a konnektív szintézisek transzcendens Világát.996
Ahogy látjuk, a transzcendens Világ önnön hálózatába integrálja a diszjunktív és
konjunktív szintézisek transzcendens használatából eredı fogalmakat és hatalmi struktúrákat.
Ennek eredménye viszont bizonyos esetekben e struktúrák erıteljes reakciója a hálózattal
szemben. Egyrészt a konjunktív szubjektum mint a kisajátítás, a tulajdonjog szubjektuma sok
tekintetben problematikussá válik (lásd az információ magántulajdonba vonásának problémáját
a szellemi tulajdon vagy a genetikai információ esetében, vagy a legnagyobb jövedelmek
forrásának eltolódását a tulajdon felıl a juttatások felé, illetve a bérbe vett vállalati eszközök
egyre nagyobb hányadát), mint kisajátított természet, mint megvásárolt munkaerı pedig, még
inkább elidegenedve munkájától, a fogyasztói és a pénzügyi világpiac kiszámíthatatlan,
folyamatosan változó feltételeinek válik kiszolgáltatottá – olyan globális interszubjektív
feltételeknek, melyeket nem uralhat semmiféle kollektív kisajátított, vagy egyéni kisajátító
szubjektum (ez utóbbi legfeljebb spekulálhat rá).997 E tendenciákra adott reakciónak tekinthetı
a predikátum nélküli szubjektum avagy az üres tudat transzcendens fogalmába vetett hit
terjedése, mely a valóságot tagadó absztrakt énben, illetve a semmiben talál szilárd, uralható
pontra, anélkül, hogy gyakorlati életén (az indifferenssé váláson kívül) ez bármit is változtatna
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Hardt és Negri Empire címő munkájukban különbséget tesznek az ipari társadalomra jellemzı felügyeleti
hatalom, és az információs társadalmat meghatározó ellenırzı hatalom között. Míg a felügyeleti társadalom a
különféle intézmények által szabályozott termelési gyakorlatokon keresztül mőködteti a hatalmat, addig az
ellenırzı társadalom a kommunikációs rendszereken és információs hálózatokon keresztül magát a
kommunikációt szervezi meg, azaz a kommunikáció önmagát szervezi meg a globális információs technológia
által, létrehozva és ellenırizve a beszéd szubjektumát. Az értéktöbblet kinyerése érdekében a kapitalizmus elsı
fázisa a test, a második a szellem mőködésének megszervezésére összpontosít. (HADRT; NEGRI 2000, 23, 32-33)
Például, míg az ipari társadalom üzemeinek jelképe a Ford által a munka minden egyes fázisára lebontva
megtervezett és felügyelt tömegtermelés, addig az információs társadalom üzemeinek paradigmája a Toyota-féle
just-in-time rendszer, amely a készlet minimalizálását a termelés és fogyasztás folyamatos és optimális
összehangolására alapozza, ezt pedig a kommunikáció megtervezése és ellenırzése teszi lehetıvé. A termelés
szervezeti modelljeként a futószalagot felváltja a hálózat. (I.m., 289-290) Általában az ipari társadalom
tudományos gondolkodása végsı referenciaként az erı, illetve a munkavégzés képességeként értett energia
reflexív fogalmára tekint, alapviszonyként pedig a kauzális relációra, és így saját ideális nyelvét a fizika konstatív
nyelveként határozza meg. A kommunikációs társadalom paradigmája viszont végsı referenciaként az információt
nevezi meg, alapviszonynak az adatátviteli relációt jelöli meg, és a tudomány nyelvét az informatika direktív
programnyelvére igyekszik redukálni. A két fázis közötti fordulópont alighanem 1968. Ahogy Zizek írja, „[a]mi
valójában ’68 után történt, az ’a kapitalizmus új szellemének’ felemelkedése: a termelési folyamat hierarchikus
fordi struktúráját fokozatosan elhagyták és felváltották az alkalmazottak munkahelyi kezdeményezésére és
autonómiájára alapuló szervezıdés hálózat-alapú formájával. A parancs hierarchikus-központosított láncának
helyét most átvették a hálózatok, a résztvevık sokaságával, akik teamek vagy projektek formájában szervezik a
munkát a fogyasztó kielégülésére törekedve, valamint a vezetık víziójának köszönhetıen a munkások általános
mozgósítása.” (ZIZEK 2010, 355-356)
997
Ami pedig az alapul szolgáló jogokat illeti, korábban láthattuk, hogyan kapnak a formális embei jogok
tartalmat a munkaerıt kisajátító Tıke érdekeiben. Az emberi jogok egyetemes jogokként történı kinyilatkoztatása
is elsısorban a kapitalista hálózat globális kiterülésének formális igazolásaként nyer gyakorlati tartalmat. Ezzel
azonban megint csak szemben áll a meghatározottságát negáló szubjektum absztrakt fogalma, mely a kényszerítı
gazdaság feltételek elleni sztrájkban vagy lázadásban kaphat és kap konkrét tartalmat.
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(ezoterika). Másrészt a vallás, a nemzet, a család diszjunkciói szintén problematikussá válnak,
ugyanis a világgazdaság a különbözı kultúrákat árukként és piacokként fejezi ki és hozza a
pénz közös nevezıjére, lehetıvé téve a diszjunkt tagok közötti könnyebb átjárást. Ahogy e
diszjunkciók problematikussá válnak, úgy válik problémává az általuk meghatározott identitás
a Tıke mindent csereértékként magába foglaló folyamában. Ez azt válthatja ki, hogy a
kapcsolódások extenzív terjeszkedésére a kizáró elválasztások fokozottabb intenzitása jön
válaszként – általában a fenyegetı hatalom diszjunkt hatalommá absztrahálásával (mondjuk
egy rassszista vagy antiszemita összeesküvés-elmélet által) –, annak érdekében, hogy a
diszjunktív mechanizmus függetleníteni tudja magát az ıt integráló kapcsolódásoktól. Az
államhatalom vagy a vallási hatalom függetlenné, önállóvá válása mögött azonban pusztán az
az érdek húzódik meg, hogy a produktív erık ne a tıkébıl, hanem az államból vagy a vallásból
eredeztessék magukat; hogy ne a gazdasági, hanem a politikai vagy vallási hatalom sajátítsa ki
a produktivitást. A Tıke transzcendens hatalma és a transzcendens politikai vagy vallási
hatalom, a globális neoliberalizmus és az exkluzív nacionalizmus vagy fundamentalizmus:
különbözı formái ugyanannak a kisajátító folyamatnak, ugyanannak a transzcendentális
illúziónak.998

***

A tanulmány második részében a transzcendentális illúzió három formájának fogalomként,
illetve az idı, a tér, az élet, a vágy és a hatalom feltétlen ideájaként való megnyilvánulásáról
esett szó. Az elmélet egyszerre kívánt szinkronikus és diakronikus, strukturális és történeti
képet adni az illúziók mőködésérıl. Ha az elmélet egyként szinkronikus és diakronikus voltát
egy ábra segítségével próbálnám megjeleníteni, az a következıképpen nézne ki.

998

„[A]z uralkodó ideológiai mezı saját ’elvi ellentmondásaként’ láthatóvá váló (ideológiai) mezejét kényszeríti
ránk (ma ez a piaci-szabad-demokrácia és a fundamentalista-terrorista-totalitarianizmus – Iszlám-fasizmus stb. –
ellentéte), és az elsı, amit tennünk kell, az az, hogy magát az ellentétet utasítjuk vissza (kivonjuk belıle magukat),
hogy ezt mint hamis ellentétet érzékeljük, amely arra van ítélve, hogy az igazi válaszvonalat elhomályosítsa. […]
az igazi antagonizmus nem a liberális multikulturalizmus és a fundamentalizmus között van, hanem ellentétük
mezeje és a kizárt Harmadik között (radikális emancipatórikus politika).” ZIZEK 2008, 383-384
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Az ábra három típusú térelrendezést mutat, és ezen elrendezések egymáshoz való viszonyát is
feltünteti. Ugyanakkor (balról jobbra haladva) idıbeli egymásutániságként három egymást
követı paradigmatikus korszakot is érzékeltethet. Az egyszerre kacsát és nyulat ábrázoló kép
mintájára váltogatva kell az ábrát a tér és az idı rajzaként szemlélni.
A

transzcendentális

illúzió

akkor

keletkezik,

ha

a

gondolkodás

a

feltételek

elkülönbözıdését konstituáló szintézisek valamelyikét (a feltételeket objektumokként
elválasztó diszjunktív szintézist, szubjektumként vonatkoztató konjunktív szintézist, illetve a
világ eseményeként összekapcsoló konnektív szintézist) transzcendens módon (transzcendens
Objektumként, transzcendens Szubjektumként, illetve transzcendens Világként) használja.
A bal oldali elrendezés a diszjunktív szintézis transzcendens használatából eredı illúziót
igyekszik bemutatni. A bal szélen, az ábra „kezdeténél” látható nagy kör a transzcendens
Objektumot (az adományozó istenséget), és annak az idın túli múltban véghezvitt – az idıt is
megteremtı – adományát mutatja be (hasonló ábrázolásként gondoljunk például az Ehnatont és
családját ábrázoló falképekre, akik a napkorong elváló sugarai által részesülnek az
adományban). Az adomány hierarchikus bináris elválasztások (világosság-sötétség, férfi-nı
stb.) soraként megy végbe, és eredménye minden esetben egy elhatárolt, meghatározott
objektum, amely egyszersmind újabb hierarchikus elválasztás kiindulópontja (a föld felosztása
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– úr-szolga, a munka megosztása – fizikai-szellemi, újraelosztás – gazdag-szegény). Az ábra
egyszerre igyekszik érzékeltetni a térbeli hierarchiát (a társadalmi rétegzıdést a transzcendens
Objektumhoz való közelség alapján, pl. papok – harcosok – kézmővesek – szolgák), valamint
az idıbeli leszármazást, az adomány átörökítését, áthagyományozását, elmúlt történetiségét.
Mindkét folyamat alapja az ıs isteni tekintélyének érvényesülése iránti vágy az elrendezés
minden pontján. Ez az ókori vallásos társadalmak jellemzı jegye.
Az ábra középsı része a konjunktív szintézisbıl eredı illúziót szemlélteti. Itt két, egymást
keresztezı szakasz található, amely egyszerre fogható fel az objektumokat vonatkoztató
koordináta-rendszer két tengelyeként, illetve a tárgyakat bizonyos látószögben rögzítı
perspektivikus ábrázolás vázaként. Középen, az origóban, az elképzelt látógúla csúcsán
található a test nélküli megismerı szem, a minden objektumot lokalizáló, és így jogosultságát
potenciálisan minden objektumra kiterjesztı transzcendens Szubjektum. A koordináta-rendszer
„x-tengelye” – többek között – az idıt is ábrázolhatja, amely az origó abszolút, idın túli
jelenének a múltbeli és jövıbeli jelenként való kisugárzását jelenti (minden idıpont az abszolút
jelenre vonatkoztatott jelenpont). Ha az „x-tengelyt” idıtengelynek vesszük, akkor a balra
található ábra ismét egy leszármazás (családfa, fajok fája stb.) képeként fogható fel, a folyamat
pedig a történeti múltra való emlékezésként, annak az én perspektívájából történı
megismeréseként értelmezhetı. A transzcendens Szubjektum esetén azonban ez együtt jár az
elválasztott objektumoknak a vonatkoztatási rendszerben való elhelyezésével, vagyis a
történelem és a természet tárgyainak (beleértve az emberi természetet is) az emberi jogok
alapján történı kisajátításának, uralásának és felhalmozásának vágyával. Ez a paradigma az
újkori ipari társadalmakban válik dominánssá.
Az „y-tengely” a komplementaritás szimbolikus tengelyének tekinthetı: szemben a
baloldalon található bináris elágazásokkal, jobbra véletlenszerő összefonódások láthatók. Ez az
erıtér a kapcsolódások tere: itt nincsenek már meghatározott tárgyak, azonosságok, csak
események, különbségek; nincs a tárgyra emlékezı megismerés, csak az eseményre nyitott
teremtés. Az ábra jobb oldala mutatja be a konnektív szintézisbıl eredı hatalmi illúziót: a
hálózat átláthatatlan és uralhatatlan, végtelenül terjedı és mindenhova elérı rendszerként, mint
a diskurzus közvetlen és határtalan normatív hatalma értelmezhetı, mely irányt ad a
mindenkori kommunikációnak. A hálózat az idıtlenül eljövı transzcendens Világ felé nyílik
meg, és ebben a megnyílásban hagyja mőködni az eljövı fogyasztási eseménynek kitett
vágyképzıdést meghatározó sensus communis általános normáját. Ez a tendencia a XX. századi
fogyasztói társadalomban jut érvényre.
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Míg a tanulmány elsı részében az immanencia fogalmával foglalkoztam, addig a második
részben a transzcendentális illúzió különbözı aspektusait vettem szemügyre. Mindkét esetben a
vizsgálódás alapját három szintézis jelentette: az elválasztás, a vonatkoztatás és az
összekapcsolás; az elmúlt, a jelen és az eljövı; az objektum, a szubjektum és az esemény. Az
immanencia problémája az elkülönbözıdı önkonstitúció, az, hogy a jelen szembenéz az
elmúlttal, és kiteszi magát az eljövınek; az, hogy az én tárgyként ismer önmagára és
eseményként

teremti

önmagát;

az,

hogy

a

vonatkoztatás

elválasztásokba

és

összekapcsolódásokba bocsátkozik. A probléma megoldását a transzcendentális illúzió kínálja
azáltal, hogy a probléma egy illuzórikus abszolút hatalom alá rendelıdik. Így a transzcendens
Objektum eredendı elválasztása által egy isteni rendként meghatározott elkülönbözıdı
önkonstitúcióban a probléma mint a jó rend szükségszerő része mutatkozik meg, és sub specie
aeternitatis e rendben maga a probléma válik illúzióvá (a részleges rossz az egészleges jó
belátásának hiánya). A transzcendens Szubjektum vonatkoztatása által meghatározott
elkülönbözıdı önkonstitúció esetén a probléma az én produktumaként, illúziójaként
jelentkezik, melyet az önmagát teljes mértékben uraló én számolhat fel (az általános emberi ész
által uralt egyedi emberi természet utópiája). A transzcendens Világhoz való csatlakozás
parancsa által meghatározott elkülönbözıdı önkonstitúcióban a problémát az éppen eljövı
esemény élvezetének imperatívusza nevezi illúziónak (a világpiac által irányított fogyasztás
mint az „utolsó ember” boldogsága). A probléma megértése, annak megértése, hogy a
probléma

maga

az

elkülönbözıdı

önkonstitúció

immanenciája,

egyszersmind

a

transzcendentális illúziótól való szabaddá válást jelenti. Az utolsó részben ennek a szabaddá
válásnak a lehetıségeirıl lesz szó.
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3 A transzcendentális illúziótól való szabaddá válás. Az
immanens feltétlen szeretet fogalma
Az elsı részben a cselekedet immanens fogalmát a transzcendentális illúziótól szabaddá váló
cselekedet fogalmaként határoztam meg.999 A cselekedet immanens fogalmának két
komplementer meghatározását mutatta Hegel immanens kötelességelmélete és Deleuze
immanens jogelmélete. Az elsı esetben a cselekedet magában foglalja azt a szubsztanciális
erkölcsi hatalmat, aminek feltétlen elismerése az alapja a cselekedet megvalósításának az adott
közösségben. A cselekvı nem puszta bábja az erkölcsi hatalomnak, hanem éppen szabad
cselekedete által valósítja meg azt szubsztanciális hatalomként. Másrészt ez nem a szubjektum
abszolút önkényének eredménye, hanem a már fennálló erkölcsiségnek mint kötelességnek az
elismerése. Az önmagát megismerı megismerés ezt a szubsztanciális hatalmat saját
szubjektumának hatalmaként ismeri meg. A cselekedet lényege nem a szubsztanciális isteni
tekintély transzcendens ideája, és nem is az autonóm szubjektum transzcendens ideája, hanem a
szubsztancia és a szubjektum azonosságának ellentmondása. Deleuze esetében a cselekedet
lényege hasonlóképpen az, hogy feltételei magukba foglalják a feltétlen szubsztanciát. Ám a
szubsztancia, Spinoza fogalmából kiindulva, és azt nietzschei módon átértelmezve, Deleuze
esetében nem a cselekvı szubjektummal való azonosságának ellentmondását, hanem a
különbség ismétlését jelenti: a szubsztancia lényege a végtelen hatóképesség, melyet az
individuum véges módon aktualizál. A cselekvı joga addig tart, amíg képessége. Minden
individuum egy bizonyos fokú hatóképességet fejez ki, emellett azonban extenzív részek egy
bizonyos relációjából épül fel. Ezek a relációk kapcsolatban állnak más individuumok
relációival, és így e viszonyok rendjébe illeszkedve fejezi ki a cselekvı önnön lényegeként
képességét. Ennek érdekében az individuum önmagát egy, a megszokás kialakulását elısegítı
territóriumon igyekszik megszervezni és fenntartani. Az ily módon rögzített territórium
ugyanakkor az individuumot képességei növelésében korlátozó, affektusait és mozgásait
kanalizáló hatalommá szilárdul. A deterritorializáció nem más, mint az emlékezet és a szokás
által érvényre juttatott hatalomtól való szabaddá válás, a hatalom transzcendens jellegének
megszüntetése egy szökésvonal követése által. Ennek alapja éppen önnön lényege,
hatóképessége vagy teremtı ereje, azaz a különbség határtalan, mégis konzisztens ismétlésének
képessége.

999

Lásd Az immanencia etikájának komplementaritása (1.3.4) címő alfejezetet.
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Látható, hogy a transzcendentális illúziótól való szabaddá válás mindkét esetben a
cselekedet lényegének belátásával párosul: az elsı esetben ez a diszjunkt meghatározásokat
érvényesítı erkölcsi szubsztancia, amely a cselekedet immanens kötelességeként jelentkezik, a
második esetben pedig a különbség örök visszatérését lehetıvé tevı konnektív szintézis, amely
a cselekedet immanens jogaként fejezıdik ki. A szabaddá válás egyik esetben sem jelenti a
valóság, az aktualitás feltételeitıl való megszabadulás absztrakt fogalmát, vagy az
önmeghatározás lehetıségeinek végtelen sokaságaként értett én-fogalmat; ellenkezıleg, a
szabaddá válás épp a valóságon, az aktualitáson túli szabadság kellésétıl való szabaddá válást
jelenti, magának a feltételes valóságnak, a feltételes aktualitásnak mint az elkülönbözıdés
immanens folyamatának a megismerését, illetve teremtését.1000 A szabaddá válás egyszersmind
a szabadság transzcendentális illúziójától, az absztrakt szabadságtól való szabaddá válás: Isten
szabadságának absztrakciójától, amely egy idın túli múltban önmagát korlátozva teszi a
valóságot elválasztottságok meghatározottságává; az Én szabadságának absztrakciójától, amely
a valóságot az önkényes vonatkoztatás idın túli jelene alá rendeli; valamint az interszubjektív
Világ szabadságának absztrakciójától, amely a valóságot az idıtlenül eljövı kommunikáció
konnekcióinak esetlegességeként határozza meg. A konkrét szabaddá válás azt jelenti, hogy az
elkülönbözıdı önkonstitúciót abszolút módon meghatározó, ám azon túllépı ideák, a
transzcendens Objektum, a transzcendens Szubjektum, illetve a transzcendens Világ
illúzióknak,

eredetüket

tekintve

pedig

az

elkülönbözıdı

ónkonstitúció

immanens

szintéziseinek bizonyulnak. Szabaddá válni egy isteni hatalom által legitimált társadalmi
berendezkedéstıl,

a

tıkefelhalmozásnak

alárendelt

mindennapi

rutintól,

a

globális

kommunikációnak alárendelt gondolkodástól – ez egyszersmind annak belátása, hogy az azokat
megalapozó isteni, emberi vagy világi hatalom illúzió, a transzcendencia illúziója. A szabaddá
válás az elkülönbözıdı önkonstitúciónak a transzcendens hatalomtól való mentesítése. Ez
azonban egy másik transzcendens hatalom alá rendelıdést is maga után vonhat (a
leggyakrabban meg is teszi). Ezzel szemben szabaddá válni a transzcendencia illúziójától
általában, vagyis a transzcendens hatalomtól mint olyantól: ez azt jelenti, hogy az
elkülönbözıdı önkonstitúció az immanencia abszolútumaként kerül meghatározásra. Ami
szabaddá válik, az az immanens abszolútum, mert az immanens abszolútum csak szabaddá
1000

A bármivé válás abszolút lehetıségét Hegel „az üresség szabadságának” nevezi, amely semmisségében
önmagát számolja fel. Az üresség szabadsága és annak önmagát megszüntetı jellege mutatkozik meg az indiai
vallásban a tevékeny életrıl lemondó, a brahmannal azonossá lett atman esetében, illetve a francia forradalom
rémuralmában, amely az általános és elvont egyenlıség-idea érdekében minden különössel szemben
türelmetlenséget mutat. (A jogfilozófia alapvonalai, 5. §) Az utóbbi eseményrıl elmondható, hogy az Isten által
legitimált király transzcendens hatalmától való szabaddá válás egy új transzcendens hatalom, az elidegeníthetetlen
emberi jog konstitúciója alapján történt. Vagyis egy „relatív” szabaddá válásról van szó: a transzcendens
hatalomtól való szabaddá válás egy másik transzcendens hatalom alá rendelıdés által mehetett végbe.
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válásként valósulhat meg; az illúziók foglyaként az immanencia csak a feltétlen transzcendens
ideára irányuló kellés. Másként fogalmazva: amirıl itt szó van, az nem az én szabaddá válása,
hanem a valóság szabaddá válása, annak szabaddá válása, ami van: ami tehát elkülönbözıdik
és ebben az elkülönbözıdésben szintetikusan önmagát konstituálja. A szabaddá válás az, hogy
az abszolútumot a szinguláris elkülönbözıdı önkonstitúció univerzális ideájaként határozom
meg, és ezzel az individuumok, meghatározások elkülönbözıdı önkonstituációját az illúzióktól
szabadnak tudom, azokat szabadon engedem.
Isaiah Berlin nyomán különbséget tehetünk a szabadság negatív és pozitív fogalma
között. A szabadság negatív fogalma a szabadságot mint valamitıl való mentesülést, valamitıl
való megszabadulást fejezi ki. A szabadság pozitív fogalma ezzel szemben a szabadságot mint
valamire való jogosultságot, valamire való hatalmat, hatóképességet definiálja.1001 Így a
transzcendentális illúzió a(z absztrakt) szabadság pozitív meghatározását jelenti, amennyiben a
következı kérdésre ad választ: „Mi, vagy ki a forrása annak a hatalomnak vagy
beavatkozásnak, amely megszabhatja valakinek, hogy ezt és ne azt cselekedje, illetve ilyen és
ne olyan legyen?”1002 Ez esetben Isten, az Én, vagy a Világ a hatalom vagy beavatkozás
eredendı forrásaként válik egy elvont, illuzórikus szabadság kifejezıjévé.1003 Ezzel szemben az
immanenciaként értett vagy konkrét szabadságot az eddigiekben negatív módon, a
transzcendentális illúziótól való mentességként határoztam meg. Mármost adható-e a konkrét
szabadságnak pozitív fogalma? Mivel az elkülönbözıdésnek két komplementer irányát tártuk
föl, ezért az immanenciaként értett szabadságnak is két különbözı pozitív fogalmát kell
megadnunk. Hegelnél a tiszta én absztrakt, nem valóságos; a külsıvé vált, és e külsı által
meghatározott én nem szabad; csak az e külsıt a megismerés által önmagában tudó öntudat az,
ami egyszerre konkrét és szabad is. A szabadság a máslétében önmagánál-lét, avagy a belsıvéváló emlékezet által megszüntetve megırzött meghatározásaira, tudati alakjaira visszatekintı,
azokat fogalmilag megragadó, és ezáltal azokat fejlıdésükben önmaga recedens mozgásaként
megismerı megismerés. A szabadság azáltal valósul meg, hogy a szubsztancia önmagát mint
szubjektumot ragadja meg, és a hátrahagyott, elmúlttá vált magánvaló meghatározásokat a
magáért-való öntudat negáló mozgásában fejezi ki. E dialektikus mozgás filozófiai-fogalmi
megragadása által egyszersmind e tudati alakok az önmagát megismerı megismerés
szükségszerő momentumaiként jelennek meg. A szabadság az önmagát magán- és magáértvalóságában megismerı szellem. Ezzel szemben az excedens teremtés az esemény eljövı

1001

BERLIN 1990, 341-342
I.m., 341
1003
Errıl lásd A hatalom transzcendentális illúziója címő fejezetet.
1002
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adódásának folyamatosságában önmaga teremtését mint univerzális ideát véletlenként
affirmálja. Ez esetben a szabadság az ismeretlen felé nyitás, a mássá-válás folyamatában igenli
önmagát. Deleuze a szabadság spinozai fogalmát viszi tovább. Eszerint a szabadság nem
születéstıl fogva abszolút módon adott jog, hanem olyan jog, amelyet az individuum
hatóképessége aktualizálásának mértékében érvényesít: olyan mértékben szabad, amilyen
mértékben

a

véletlenszerően

eljövı

eseményben

konzisztens

módon

kifejezi

hatóképességét.1004
A konkrét szabadság pozitív fogalma eszerint a recedencia immanens mozgásában a
szubsztanciát fogalmi szükségszerőséggé emelı és a szubjektum negativitásának alakjára hozó
öntudat, míg az excedencia immanens mozgásában az esemény véletlenének igenlése. Egyrészt
az önmagát szabadként megismerı öntudat számára önmaga szubsztanciális múltja a
szükségszerőség alakját ölti; másrészt viszont a szabadság mint a hatóképesség kifejezése az
eljövı eseményben, az immanens teremtés folyamatában véletlenként mutatkozik meg.
Szükségszerő és véletlen tehát nem ellentétek, hanem az immanenciaként értett szabadság
fogalmának komplementer meghatározásai. Ebbıl következıen a két filozófia az immanencia
megvalósításának kétféle tanítását vázolja föl.
Az immanens megismerés filozófiájának tanítása a szellem által már elsajátított
képzetek differenciális sokaságának az önmagát fejlıdésében felfogó abszolút fogalommá
emelése, a léten túli lényegtıl önmagát szabaddá tevı megismerés abszolút fogalmának
megvalósítása. Az immanens teremtés filozófiájának tanítása az adott territóriumnak, a
szervezıdés és fejlıdés síkjának az elhagyása, és egy új konzisztencia- vagy kompozíciós-sík
létesítése a pozitív abszolút deterritorializáló mozgásban.1005 Ez a mozgás olyan
szökésvonalakat követ, melyeken élni képes a számára adódó virtualitásokban rejlı teremtés
lehetıségével, és azokat az eljövı adódás differenciálásaként, különbségük ismétlésében
konzisztens módon aktualizálja. Ezzel igent mondva a véletlenre, maga válik szabad
teremtéssé. Mindkét tanítás a másik tanítás üzenetét meghaladandó állapotnak tekinti, saját
üzenetét pedig a meghaladás módjának (az elmúlt fejlıdés szemben az eljövı
differenciálódással). A két tanítás tehát nem egyeztethetı össze egymással. Másrészt azonban
mindkét tanítás a transzcendens hatalomtól való szabaddá válás, az immanencia
megvalósításának egymást kiegészítı tanításai.
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Itt vissza kell utalnom a puissance vagy potentia értelmében vett hatóképesség, és a pouvoir vagy potestas
értelmében vett hatalom közötti különbségtételre, melyet az elızı részben az immanencia etikája kapcsán
fejtettem ki. Míg az elıbbi minden létezı lényege, addig az utóbbi hatalmára az alárendelt és kisajátított létezık
hatóképességének csökkenésével tesz szert, és végsı legitimáló alapja egy transzcendentális illúzió formáját ölti.
Lásd Az immanencia etikájának komplementaritása címő fejezetet.
1005
Mille plateaux, 325-326
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A probléma mármost az, hogy hogyan lehet szabaddá válni attól, ami abszolút módon
ural. Ehhez két kérdést kell tisztázni. Elıször: hogyan lehet meghatározni azt a folyamatot,
melynek során a vágy a transzcendens hatalom alá rendeli magát? Másodszor: amennyiben
meghatározzuk ezt a folyamatot, mennyiben képes a transzcendentális illúzió belátása a vágyat
szabaddá tenni a hatalomtól? Az elsı kérdéshez a tanulmány második részének a vágy
transzcendentális illúziójáról szóló fejezete nyújthat segítséget, melyben a transzcendenciára
irányuló vágy különbözı formáiban rejlı ellentmondásokat mutatom fel. Ennek alapján a
következıkben a transzcendentális illúzió képzıdésének folyamatát, valamint a vágy szabaddá
válásának lehetıségét általános módon igyekszem megvilágítani, úgy, hogy az egyszersmind
választ adjon a két iménti kérdésre. Ennek az általános meghatározásnak a részletes kifejtése
lesz e rész feladata.
A hatalom a vágy feltétlen mozgató alapjaként (eredeteként, alanyaként, céljaként)
jelenik meg. Mivel az alap feltétlen módon meghatározza a vágyat, ezért a vágy beteljesülését
és vágyódásának megszőnését látja feltétlen alapjának elérésében. Ugyanakkor az alap vágy
feletti hatalomként távolságot is tart a vágytól, megvonja magát tıle. Így az alap egyszerre az,
amit a vágynak el kell érnie, és amit lehetetlen elérnie: a vágy abszolút, transzcendens alapja. A
vágyat saját alapja végtelen és kielégíthetetlen vágyódásra kárhoztatja. – Az eddig adott
meghatározásban a transzcendens alap a vágyat uraló hatalomként jelenik meg. Ami hiányzik,
az a transzcendencia illuzórikus mivoltának belátása. Ez pedig a meghatározás radikális
fordulatával érhetı el: maga a vágy az, amely transzcendálja önnön mozgató alapját. A
meghatározás e fordulata lehet a szabaddá válás pillanata: annak belátása, hogy a
transzcendencia maga az önmegvonás aktusa, mely az alapot önmagát megvonóként jeleníti
meg. A transzcendens hatalom (a transzcendens Isten, a transzcendens Én, vagy a
transzcendens Másik) a vágy abszolút, vágynélküli alapjának (eredetének, alanyának, céljának)
mutatkozik, ám valójában egyedüli létmódja, absztrakt lényege az önmegvonás aktusa. A vágy
annyiban rendelıdik a transzcendens hatalom alá, amennyiben a vágy alapjának a vágytól való
megvonását ismétli. Úgy is mondhatnánk: a vágy mozgató alapja annyiban válik transzcendens
hatalommá, amennyiben az önmegvonás puszta aktusává absztrahálódik.
A transzcedens hatalomtól való szabaddá válás tehát abban a fordulatban áll, hogy a
vágy önmagát megvonó alapját valójában maga a vágy transzcendálja. Jegyezzük meg: ezzel
nem azt mondom, hogy a vágy hozza létre saját alapját – ez képtelenség volna –, hanem azt,
hogy a vágy az, ami ezt az alapot transzcendenssé vagy immanenssé teheti. (Természetesen ez
elıfeltételezi, hogy a vágy gondolkodó vágy legyen.) A transzcendens Isten megvonja magát
minden meghatározási kísérlettıl, és éppen ez az önmagát megvonó mozgás adja
331

A transzcendentális illúziótól való szabaddá válás
ellentmondásos meghatározását. Túl az analogikus, „tükör által homályos” megismerésen, a
közvetlenül Istenhez vezetı egyetlen út a via negativa. Így némítja el önmagát a
Kimondhatatlant megközelítı beszéd Pszeudo-Dionüsziosznál, aki ezzel eljut a vágy
transzcendens alapjának meghatározásában rejlı ellentmondáshoz. De aki a fordulatot is
megteszi, az Eckhart mester, aki egy helyen Istent magát is az elválasztás, az elváló akarat által
létrehozott transzcendenciaként tárja föl.1006 Hasonlóképpen az önismeret következetes
végigvitele az Énnek egy önmagát megvonó, negatív mozgásként, tagadásként, semmiként való
meghatározása. Ez Stirner negatív útja, aki megszabadítva az ént minden ráaggatott
kategóriától („szellem”, „ember” stb.), végül épp e semmítı mozgásként ismer magára: „az én
szétzúz mindent, és csak a magát feloldó én, a soha nem lévı én, a véges én valóban én.”1007
Ám aki a fordulaton túl van, az mégis Hegel, aki az én negatív mozgását épp a vágy immanens
mozgásaként határozza meg.1008 Végül Lévinas a Másikat, a vágy Vágyottját minden
tematizációtól, minden uralási kísérlettıl önmagát megvonó transzcendenciaként mutatja fel,
ám Deleuze és Guattari világítanak rá arra, hogy az interszubjektivitásban megjelenı
transzcendencia is valójában a fogalmak immanencia-síkját kisajátító transzcendencia egy
formája.1009 A transzcendentális illúziótól való szabaddá válás azon a belátáson alapul, hogy
maga a vágy képzi meg a transzcendens hatalmat, e hatalom transzcendenciája pedig semmi
más, mint a valóság valamelyik konstitutív elvének egyoldalú transzcendens használata.1010
1006

ECKHART MESTER 2000, 16, 21; lásd errıl az elsı rész A recedencia magánvaló és másért-való
fogalmának történeti fejlıdése címő szakaszát (1.1.3.1). Ezt a végigvitt mogást fejezi ki Nietzsche a következı
szavakkal: „az Istennel való unio mistica utáni vágy azonos a buddhisták vágyával a semmire, a Nirvanára – és
semmi mással”. (NIETZSCHE 1998, 28)
1007
STIRNER 2009, 100. Merleau-Ponty mutatja ki A látható és a láthatatlan Faggatózás és dialektika címő
fejezetében, hogy miképpen vezetett szükségképpen az újkori filozófiában a karteziánus cogito a német
idealizmuson keresztül a sartre-i semmi fogalmához (MERLEAU-PONTY 2007, 64-121), a következıképpen
foglalva össze e tendenciát: „A gondolkodás, éppen mivel abszolút látszat, abszolút módon megkérdıjelezhetetlen,
és mint a lét és a semmi közötti hely, szilárdabb a kétellyel szemben, mint a pozitív és teli dolgok. Nyilvánvaló,
hogy ezt a gondolkodó dolgot, ami csak félig létezik, Descartes és a kartezianizmus a Lét oldalára taszította:
minthogy a gondolkodó dolog nem semmi, hiszen a semminek még tulajdonságai sincsenek, a gondolkodás egy
végtelen Lét, egy szellemi pozitivitás jelévé és nyomává változott. Mégis a cogito következményének kell
tekinteni, hogy a világból való kihátrálás, a belsı emberhez való visszatérés és a reflexív tagadás meghonosodott a
filozófiában. Mindezek következményeinek akkor kellett nyilvánvalóvá válnia, amikor a gondolkodás már nem
hitte többé el, hogy képes saját magában megragadni egy önmaga okaként felfogott Lét spontán genezisét, ekkor
ugyanis a láthatatlan és tulajdonságok nélküli negativitást már nem lehetett egyébnek tekinteni, mint szakadásnak
a világ szövetében, amelyet csakis maga a világ hordozhat. A világ és a negativitás között ekkor még csak hely
sem adódna a kétely gyakorlására, a negativitás aktusa maga lenne az egzisztencia, vagy legalábbis azonos lenne
azzal, hogy „van” világ, és a filozófia többé nem lehetne kérdezés, hanem csupán ennek a kétarcú aktusnak a
közvetlen tudata: ennek a nem-nek tehát, ami igen, és ennek az igen-nek, ami nem.” (I.m., 115) A tendencia
részletes kifejtésérıl a jelen tanulmányban lásd A recedencia magáért-való fogalmának történeti fejlıdése és teljes
fogalma címő szakaszt (1.1.3.2).
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Lásd A vágy immanenciájának komplementaritása címő alfejezetet (1.3.3).
1009
Deleuze és Guattari az arcot két szemiotikai rend, a jelölı jelek rendje és a szubjektiválódás rendje
kifejezıdésének szubsztanciájaként vagy mezejeként határozza meg. Mille plateaux, 205-234
1010
Láthattuk, hogy Deleuze Nietzschénél a nihilizmusnak, a tagadás hatalmának három formáját különbözteti
meg. A „negatív nihilizmus”, a zsidó és a keresztény tudat mozzanata az akaratot az életen túli felsıbbrendő
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Azzal, hogy a vágy szabaddá válik a transzcendentális illúziótól, nem szabadul meg a
problémától, ellenkezıleg, attól az illúziótól szabadul meg, hogy a problémának létezik egy
transzcendens megoldása, egy problémát meghaladó, azon túli megoldás.
Ahogy már megjegyeztem, a transzcendencia illúziójától való szabaddá válás még nem
vezet el szükségképp az immanencia gondolatához – éppúgy eredményezheti egy másik
illúziónak, vagy ugyanazon illúzió másik formájának érvényre jutását. Magától a
transzcendentális illúziótól mint olyantól való szabaddá válás az elkülönbözıdı önkonstitúció
abszolútumának mint immanenciának a belátásából eredhet. Ezt a folyamatot egy olyan
fogalmon kell bemutatnom, mely egyrészt szorosan kapcsolódik a vágy-problematikához,
másrészt maga képes az elkülönbözıdı önkonstitúció abszolútumának ideájává válni. Az a
fogalom, mely meglátásom szerint a leginkább eleget tesz ezeknek a feltételeknek, nem más,
mint a szeretet fogalma. Hogy miképpen válhat a szeretet fogalma a szinguláris elkülönbözıdı
önkonstitúció univerzális ideájává, azaz immanens feltétlen szeretetté, annak a fogalom
kidolgozásából kell kiderülnie. A következıkben tehát a szeretet fogalma kapcsán mutatom be
azt, hogy hogyan juthatunk el az abszolútum immanenciájának gondolatához.
A szeretet a vágy egy formája. Az elsı részben kimutattam, hogy a vágy
immanenciájának konstitutív alapja tekintetében két komplementer meghatározását adhatjuk: a
vágy konstitutív alapja lehet hiány, illetve többlet. Mindez érvényes a szeretetre is. Az elsı
esetben a szeretet oly módon határozható meg, mint ami tárgyának elérésére, megismerésére
törekszik, a szeretetet a tárgyával való azonosulás vágya főti, vagyis mozgását a tárgy hiánya
indítja be és tartja fenn; a szeretet alapja tehát a hiány. A második esetben a szeretetet
megalapozó mozgás teremtı, önmagán túlcsorduló, önmagát meghaladó mozgás, olyan
eredendı libidinális excesszus, mely úgy ad önmagából, hogy ezáltal nem lesz kevesebb; a
szeretet alapja tehát ez esetben a többlet. E két meghatározás egyszerre zárja ki és egészíti ki
értékekre irányítja, míg az életre irányuló akaratot bőnösnek minısíti. Az akarat tagadóvá, az erı reaktívvá válik.
A „reaktív nihilizmus”, az európai tudat mozzanata magát a felsıbbrendő értéket tagadja, ám nem tagadja annak
helyét, az életen túli szférát, ahova Isten helyébe önmagát, a reaktív Embert állítja. A „passzív nihilizmus”, a
„buddhista tudat” avagy az utolsó ember mozzanata pedig már az Emberrel is leszámol és feloldódik saját
élvezetekkel feltöltött passzív elmúlásában. Vajon nem feleltethetı meg az életen túli semmire irányuló akarat e
három alakzata, vagyis a tagadás hatalmának három formája a transzcendens hatalomra irányuló vágy három
alakjának, a transzcendens Objekumra, a transzcendens Szubjektumra és a transzcendens Világra irányuló
vágynak? Deleuze Nietzsche-könyvében elemzi a nihilizmus legyızésének Nietzsche által felvázolt lehetıségét.
Eszerint az egyetlen mód az, ha a reaktív erık tagadása maguknak a reaktív erıknek a tagadásává válik. A semmi
akarásának megszüntetése az akarat ön-destrukciója által érhetı el. Az önrombolás nem önmaga ellen forduló
akarat; az utóbbi reaktív, amennyiben az aktív erıt elválasztja képességétıl, az elıbbi viszont aktív, amennyiben a
reaktív erı aktívvá válását jelenti: „az erık abban a mértékben válnak aktívvá, amilyen mértékben a reaktív erık
tagadják magukat, elpusztítják magukat annak az elvnek a nevében, amely az imént még a fennmaradásukat és a
gyızelmüket biztosította.” (Nietzsche és a filozófia, 114-115) Mivel a nihilizmus a semmire irányuló akarat, ezért
a kiteljesedett nihilizmus csakis az önmagát megszüntetı nihilizmus lehet. „Csak miután az összes reaktív erı a
tagadás áldozata lett, miután a tagadás könyörtelenül elpusztított mindent, aminek degenerált és parazita formája
van, miután az gazdagságának a szolgálatába állt; csak ekkor tejesedik ki igazán.” (I.m., 270)
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egymást: mindkettı a szeretet konstitutív alapjának tekinthetı, ám egyik sem vezethetı vissza a
másikra, együtt adják a szeretet teljes meghatározását. A két meghatározás egymás
komplementere. Így tehát az immanens feltétlen szeretet fogalmának is két komplementer
meghatározását kell megadnunk. Az elsı esetben a szeretet egyszerre vonatkoztatja tárgyát
önmagára, és különbözıdik el tıle, melynek (és ezzel önmagának is) híján van. Ám épp e
mozgásában ismer önmagára és válik immanenssé. A második esetben a szeretet többletként
eseményt teremt, olyan eseményt, melyben magát, immanens teremtı hatóképességét mutatja
fel. Az immanens feltétlen szeretet két komplementer meghatározása az immanens megismerés
és az immanens teremtés mozgásában történik. Az elsı meghatározás során A szellem
fenomenológiájának mintájára igyekszem felépíteni „a szeretet fenomenológiáját”, vagyis
annak következetes végiggondolását, hogy az önmagát feltétlen szeretetként megismerı
szeretet transzcendens alakzatai milyen ellentmondásokhoz vezetnek, azaz hogyan szüntetik
meg magukat egy magasabb fogalomban, mígnem elérnek annak immanens feltétlen
alakzatához (3.1). A második meghatározáshoz a szeretet jánosi és spinozai fogalmát
vizsgálom meg és hasonlítom össze annak érdekében, hogy általuk az immanens szeretetnek
egy egyszerre szinguláris és univerzális ideájához jussak el (3.2).

3.1

A szeretet dialektikája

„Ádám megismerte (ja´da) Évát, és az fiút szült neki” (Ter1,4). Megismerés és szeretet a héber
kultúrában szorosan összetartozó fogalmak. A görögöknél alighanem Platón nagysága kellett
ahhoz, hogy a két fogalom között kapcsolat létesüljön. A legfıbb idea a magánvaló jó
ideájaként ad minden létet és megismerést, a magánvaló szép ideájaként pedig a lelket e
megismerés felé vezetı vágyat.1011 A legfıbb princípium Arisztotelésznél is mintegy a vágy
tárgyaként mozgatja a megvalósulásra törekvı phüsziszt, immár maga is önmagát gondoló
gondolatként.1012 A kereszténységben az önmagát önkinyilatkoztatásán keresztül megismerı
Isten és Isten mint szeretet szorosan egymáshoz kapcsolódó meghatározásai az ens
realissimumnak. Ennek legvilágosabban megfogalmazott gondolata minden kétséget kizáróan
Spinoza filozófiája (melyrıl a második fejezetben lesz szó).
A két fogalom kapcsolódása érvényes Hegel gondolkodására is. Ahogy azt Dieter
Henrich kimutatja, szoros összefüggés áll fenn a frankfurti korszak ifjú filozófusának szeretetkoncepciója és az érett gondolkodó megismerés-koncepciója között. Frankfurti korszakában
1011
1012

Állam, 509b; A lakoma, 210a-211d
Metafizika, 1072a25-27
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Hegel a szeretetet az erkölcs szemszögébıl határozza meg. Annak, hogy a szeretet erkölcsi
elvvé váljon, az a feltétele, hogy reflexív legyen: tudást kell szereznünk róla mint elvrıl,
erkölcsi elvként kell megragadnunk. Ezt a reflexivitást a vallás által tudjuk kifejleszteni. A
vallás ugyanis úgy strukturálja a világot, hogy a szeretet elve a különbözı emberi
viszonyokban és helyzetekben kinyilatkoztatást nyerhet, és saját folyamatába integrálhatja az
emberek sokféleségét: egy szabad közösségbe, melynek polimorfikus állapotát a racionális
alkotmány és a közösségi vallás hozza erkölcsi egységbe. A szeretet folyamatának reflexiója a
szabadság vallásában fejezıdhet ki. Ahogy Henrich megjegyzi, az emberek sokféleségének
világa és annak vallási képe közötti kapcsolat itt még Hegelnél transzcendens marad. Végül is
az erkölcsi elvként elgondolt szeretet struktúrája két pontban jellemezhetı: 1. teljes
önvonatkozást jelent, mely a szeretet erkölcsi autonómiájának, önvonatkozásának felel meg; 2.
a szeretet elve elválasztást és ellentétet foglal magába, mivel ahhoz, hogy érdekeinket
alávessük a másik érdekeinek, szükség van a tılem különbözı másikra. Autonómiaként teljes
önvonatkozás, viszonyként elválasztás. Szintézisekben kifejezve: a konjunktív és a diszjunktív
szintézis azonosságának ellentmondásában ismeri meg önmagát a szeretet, mint ami magában
foglalja és ezáltal meg is szünteti az elválasztást. A szeretet egysége tehát ellentmondásos,
ugyanakkor valóságos, létezı egység, enélkül ugyanis nem lenne értelmezhetı az erkölcsi élet.
Az ellentmondás miatt ugyanakkor a szeretet a fogalmi analízis számára nem hozzáférhetı. A
késıbbi, jénai korszakában azután Hegel eljut abba az elméleti fázisba, melyben a teljes
önvonatkozás és az elválasztás ellentmondása mint a racionális analízis alapfogalma maga is
elemzés tágyává válik. Az elemzett struktúra azonban már nem a szeretet, hanem az önmagát
vizsgáló megismerés, az öntudat struktúrája. „Ez Hegel filozófiájának ’titka’”1013 Mind a
szeretet, mind a megismerés esetében egy olyan mozgásról van tehát szó, mely egyszerre
különbözıdik el tárgyától és vonatkoztatja azt magára. Bár az érett Hegelnél az utóbbi
problémája felváltja az elıbbiét, az mégsem tőnik el teljesen. A szeretet ellentmondásos
struktúrája idınként késıbb is megjelenik. A Vallásfilozófiai elıadásokban Hegel a szeretetet
önmagán-kívül-létként és másban-létként határozza meg. Csak a másikban lelhetem meg
békémet önmagammal, vagyis benne nyerhetem el öntudatomat, meghatározott létezésemet. E
másban-lét nélkül egy mindenfajta identitás kialakulását lehetetlenné tevı végtelen önmagánkívül-lét, „elemeire széthulló ellentmondás” maradnék. Ugyanez igaz azonban a másikra is, aki
önmagát bennem találja meg. A szeretet tehát végsı soron ennek az önmagán-kívül-létnek és

1013

HENRICH 2003, 307-309, 314-315
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kölcsönös egymásban-létnek a tudata; az elkülönbözıdésnek és az elkülönbözıdés
megszüntetve-megırzésének a tudata.1014
A szeretet és a megismerés közötti összefüggést tovább erısíti, hogy a szeretetnek a
frankfurti korszakból származó leírása már maga a megismerés reflexív struktúrájában kerül
kifejtésre:

a szeretetben maga az élet van mint önmaga megkettızıdése és egysége; az élet a kifejletlen
egységbıl indul ki, és a mővelıdés révén bejárta a kört a kiteljesedett egységig; a kifejletlen
egységgel szemben állt az elválasztás lehetısége és a világ; a reflexió a fejlıdés folyamán mind
több olyant hozott létre, ami szembe volt állítva, ami egyesült a kielégített késztetésben,
mígnem a reflexió az ember egészét szembeállította magával az emberrel, mígnem a szeretet
megszünteti a reflexiót, a teljes objektumnélküliségben a szembeállítottat végképp megfosztja
az idegenség jellegétıl és az élet minden további károsodás nélkül magára talál. A szeretetben
még ott az elválasztottság, de már nincs elválasztva – eggyé vált, s az élı érzi az élıt.1015

A szeretet elemzésének problémája tehát pontosan abban áll, hogy maga a szeretet egysége
szünteti meg az elválasztó reflexiót (hasonlatosan ahhoz, amit az érett Hegel, immár fogalmilag
kifejtve, spekulációnak nevez). A szeretet vágya éppen az elválasztottak egyesítése. Az
egyesítés vágya mutatkozik meg közvetett módon a szégyen érzésében. A szégyen ugyanis
nem más, mint a szeretetnek a fennálló, meg nem szüntetett elválasztottságok miatti félelme és
haragja.

Az, amit el lehet választani, ami a teljes egyesítés elıtt még önálló, zavarba hozza azokat, akik
szeretnek, úgymond valamiféle viszály ez a teljes odaadás, az egyedül lehetséges
megsemmisülés, a szembenállóknak az egyesülésben való megsemmisülése és a még létezı
önállóság között; az egyesülés hátráltatva érzi magát az önállóság által – a szeretet
bosszankodik amiatt, ami még el van választva, valami tulajdon miatt; a szeretet haragszik az
1014

Vallásfilozófiai elıadások, 251-252; lásd még A jogfilozófia alapvonalai, 158. §. Az öntudat önátadó
mozgásának e kifejtése közel kerül ahhoz, ahogyan Ficino jellemzi a szerelmet A lakoma második beszédének
kommentárjában. Aki szerelmes, nem önmagáról, hanem a szeretett lényrıl gondolkodik, nem önmagáért, hanem
a szeretett lényért tevékenykedik. Minthogy pedig a tevékenység maga a létezés – a gondolkodás pedig a
specifikusan emberi tevékenység –, ezért elmondható, hogy a szerelmes meghal önmagában, hogy a szeretett
lényben keljen új életre. Ezért a viszonzatlan szerelem kettıs halál: a szerelmes nem él sem önmagában, sem az ıt
visszautasító szeretett lényben. Ellenben a kölcsönös szerelemben mindkét fél átadja önmagát és fogadja,
birtokolja a másikat. Ezzel viszont az egyik a másikban a neki átadott önmagát is birtokolja, mint a másik által
birtokoltat, és viszont. „Tehát amikor szeretlek Téged, szerelmesként megtalálom magam benned, aki felılem
gondolkozol, és visszanyerem magam általad, aki megırzöl engem, aki magammal nem törıdve elveszítettem
magamat. S te is ugyanígy teszel énbennem.” A halált szenvedett kétszeresen éled újjá a szeretett lényben:
közvetlenül mint másikért-való élet, és közvetetten mint a másikban önmagáért-való élet. FICINO 2001, 24-25
1015
A frankfurti kéziratokból, 118-119
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individualitás miatt – ez a szégyen […] Egy tiszta kedély nem szégyelli a szeretetet, szégyelli
viszont, hogy ez az érzés tökéletes, szemére veti magának, hogy van még olyan hatalom, olyan
ellenségesség, amely a kiteljesedést hátráltatja. A szégyen csak a testre való emlékezés, a
személyes jelenlét révén, az individualitás érzésében lép fel – a szégyen nem aggódás valamiért,
ami halandó, ami saját, hanem félelem ettıl, s ez a félelem eltőnik, mihelyt a szeretet csökkenti
az elválaszthatót.1016

A szeretet törekvése az elválasztottak egyesítése önmagában. E törekvése során újabb és újabb
elválasztásokkal kerül szembe, ugyanakkor ezek folyamatos egyesítése által, mővelıdésén,
fejlıdésén keresztül egyre gazdagabb, egyre kiteljesedettebb formát ölt.
Mindezek alapján lehetségesnek mutatkozik a tudati alakzatok dialektikájának
analógiájára megalkotni a szeretet alakzatainak dialektikáját. Ehhez a szeretet imént adott
meghatározásából indulunk ki: a szeretet tárgyát önmagára vonatkoztatja, ám egyúttal e tárgy el
is különbözıdik tıle, és a szeretet e kettısséget vonatkoztatja önmagára. A szeretet konstitutív
alapja a vonatkozás és az elkülönbözıdés, a konjunktív és diszjunktív szintézis azonosságának
ellentmondása. A szeretet önmagát a másikban, a másikat önmagában érzi, de egyszersmind
önmagát a másiktól és a másikat önmagától függetlennek érzi. A szeretet közvetlenségében ezt
az ellentmondást érzi, önmagát megismerve pedig ezt az ellentmondást ismeri meg.
Ugyanakkor ez az ellentmondás az, ami a szeretetet törékennyé, változóvá, fájdalmassá, vagy
akár győlölködıvé teszi. Túllépni a szeretet tárgyán, egy újabbat keresni: ez az ellentmondás
ismétlését jelenti. A szeretet viszont azt szeretné, ha feltétlen és megszüntethetetlen örömmé
válna. Ahhoz azonban, hogy feltétlen és megszüntethetetlen örömmé változzon, az
elválasztottságból fakadó ellentmondást kell valahogy megszüntetnie. Épp e kísérlet
következményeinek végiggondolása alkotja a szeretet dialektikáját. Ahogy láttuk, az
ellentmondás abban áll, hogy a szeretet tárgyára vonatkozik és azt egyszersmind önmagára
vonatkoztatja, de mindkettı önállóként el is különbözıdik. Ezek az egymásnak ellentmondó
momentumok együtt alkotják a szeretet konstitutív szintéziseit. A feltétlen örömre, önmaga
egységére törekvı szeretet oly módon próbálja megszüntetni az ellentmondást, hogy
valamelyik szintézisét egyoldalú módon transzcendálja és önmaga feltétlen mozgató alapjává
teszi, többi szintézisét pedig, melyek így az elválasztottságot okozzák, e transzcendált feltétlen
alapra próbálja visszavezetni: vagy tárgyára, melyre vonatkozik, vagy az önvonatkozásra, azaz
önmagára, vagy épp a másra való, másért-való vonatkozásra. Vagy alárendeli magát
tárgyának, és abban mint alapjában és eredendı teljességében – melynek most hiánya csupán –
1016

I.m., 119-120
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igyekszik felszámolni magát, vagy ellenkezıleg, tárgyát rendeli alá önvonatkozásának, és
önmagát, önmagáért-való énjét próbálja tárgya alapjává tenni, hogy benne önmagát teljesítse
ki, vagy pedig másért-valóságát, a másra vonatkozást teszi meg alappá és e mozgásban
törekszik feloldódni.1017 Ám mindhárom esetben az ellentmondás megszüntetésére irányuló
stratégia kudarcra ítéltetett, pontosan a szeretetet konstituáló szintézisek egyoldalú, absztrakt
használata miatt. Az elsı esetben saját önmagáért-való létének függetlensége jelenti az
akadályt, a második esetben a tárgy elkülönülése, míg a harmadikban maga az ellentmondásos
mozgás, mely sosem érheti el tárgyát. Az elválasztás minden esetben újratermelıdik,
lehetetlenné téve ezzel a szeretet feltétlenné és megszüntethetetlenné válását. A kudarc azonban
egyúttal tapasztalat is: az adott szeretetalakzat ellentmondásának megismerése, mellyel a
szeretetnek önmagáról való tudása gazdagodik. Addig transzcendált alapját visszavonja
magába, megismert ellentmondását belsıvé teszi, tehát egyszersmind meg is ırzi. Ezzel
tárgyiasítja önmaga ellentmondásos alakját, hátralép attól, és azt saját megırzött
ellentmondásaként szemléli. Ezáltal egyszersmind egy új, összetettebb alakhoz jut el, mely a
szeretet feltétlenné válásának új reményével kecsegtet, és az alapját transzcendáló szeretetbıl
következıen az ellentmondás újabb formáját mutatja fel. Az egyre komplexebb alakzatok
ellentmondásainak alapstruktúrája ugyanakkor minden esetben megfeleltethetı a három
fentebb tárgyalt ellentmondás valamelyikének. Az ellentmondásainak megismerése és belsıvé
tétele által önmagát gazdagító folyamat mindaddig tart, míg az elválasztás már nem termelıdik
újra, és az abból fakadó ellentmondás minden formáját a szeretet megszüntetve képes
megırizni önmaga egységében. Ez az alak ugyanis önnön ellentmondásait saját konstitutív
alapjából szükségszerően következı ellentmondásokként ismeri meg. A szeretet konstitutív
alapja immár saját immanenssé vált, belsıvé tett ellentmondása. Az immanens feltétlen szeretet
elválasztottságát már nem újratermeli, hanem megbékél azzal. Tudása által egyszersmind
belátja azt, hogy az alakzatait következetesen végiggondoló szeretet szükségképpen érkezik el
immanens feltétlen alakjához. Így jutunk el a szeretet legközvetlenebb alakzatától, az érzéki
szerelemtıl kiindulva egyre összetettebb alakzatain át végül annak abszolút alakjáig, az
immanens feltétlen szeretetig. És ahogy az abszolút tudás nem mindennek tudása, hanem az
önmagához vezetı út szükségszerőségének tudása, ugyanúgy az immanens feltétlen szeretet
sem mindennek a szeretete, hanem az önmagához vezetı út szükségszerőségének belátása.
Röviden: a következetesen végiggondolt szeretet az immanens feltétlen szeretethez juttat el. A
1017

Az elsı két eset közel áll a másért-való létnek ahhoz a két alapmóduszához, melyeket Sartre A lét és a semmi
címő mővében tárgyal. Ugyanakkor a harmadik lehetıséggel, a tulajdonképpeni másért-valósággal Sartre nem
számol. Sartre elméletérıl, valamint a közte és a szeretet dialektikája között fennálló különbségekrıl a
késıbbiekben egy külön alfejezetben, Az önmagáért-való szeretet címő alfejezetben lesz szó (3.1.4).
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feltétlen szeretet álláspontja itt teoretikus álláspont, az önmagát megismerı szereteté, avagy a
szeretet bölcsességéé.
A dialektika mozgása az Er-Innerung mozgása. A szeretet alakzatai az önmagára ezen
alakzatok Aufhebung-jában ismerı immanens feltétlen szeretet momentumaiként jelennek meg.
Ez utóbbi önmagához vezetı útjára való visszatekintésében átadja magát tárgyiasított,
magánvalóvá tett momentumainak, hogy azok önmagáért-valóvá válva saját maguk tárják fel
ellentmondásaikat és így a hozzá vezetı utat. A dialektika tehát itt is egy kettıs perspektívát
jelent: az egyes momentumoknak önmaguk számára valóságát és egyszersmind az immanens
feltétlen szeretet számára valóságát. E kettıs perspektívában bontakozik ki a szeretet
dialektikája. Ezzel összhangban az egyes alakzatok vizsgálata egyszersmind a filozófiatörténet
egynéhány karakteres szeretet-filozófiájának áttekintését, problémáit és ellentmondásait
kívánja bemutatni. Az alakzatok dialektikus egymásra-következése nem kronológiai, hanem
logikai sort alkot. Eszerint a feltétlen szeretet elsıként tárgyalt, legközvetlenebb formája, az
érzéki szerelem példája Don Juan, ahogyan ıt Kierkegaard a Vagy-Vagyban megjeleníti (3.1.1).
Az érzékiségnél szilárdabb szeretetre törekvı barátság legátfogóbb filozófiai tárgyalása talán
Arisztotelész Nikomakhoszi Etika címő mővében történik meg, így jelen esetben is ez az írás
képezi a téma vezérfonalát (3.1.2). A minden változáson túli, változatlan szépségnek, a
magánvaló szépnek a szeretete természetesen Platón dialógusára, a Lakomára utal. Ez az
alfejezet egyszersmind azt kívánja bemutatni, hogy mi az alapvetı különbség az anagogikus
szeretetnek egy transzcendens tárgy felé való emelkedése és a szeretet immanens dialektikája
között (3.1.3). A magánvalóra irányuló szeretet belsıvé, magáért-valóvá tételét, az önmagáértvaló szeretetet mint az egyszerre magán- és magáért-való tudat elnyerésének vágyát a másikon
keresztül Sartre-nak A lét és a semmi címő mővében található „A másikért-való” elnevezéső
rész ellentmondásainak bemutatásán keresztül vizsgálom meg (3.1.4). Az önmagáért-való
szereteten túllépı, a másik felé megnyíló szeretettel kapcsolatos apóriák elemzésére Marion
mővét, Az erotikus fenomént hívom segítségül (3.1.5). Az önmagát az „erkölcsi szubsztancia”
által, vagyis közösségért valóságában meghatározó erkölcsi szeretetet tárgyaló alfejezetben a
szeretet három formáját vizsgálom meg: a családi, a nemzeti és az emberi közösség iránti
szeretetet (3.1.6). A családi közösség szeretetének leírásához ismét Kierkegaardtól és Mariontól
veszek segítséget (3.1.6.1). A nemzeti közösség szeretete esetén kivételesen nem egy szeretetfilozófiához fordulok; a szeretet ezen alakzatának fejlıdési folyamatát Bartók életén és zenéjén
keresztül igyekszem bemutatni, különös tekintettel Népdalkutatás és nacionalizmus címő
írására (3.1.6.2). Az emberi közösség szeretetének lehetıségét pedig a kommunizmus ideájának
Marx által A német ideológiában adott meghatározásán keresztül térképezem fel (3.1.6.3). Ez
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utóbbi átvezet a vallási szeretethez, melynek a kereszténység történeteként értelmezett
immanenssé válását és az ezzel kapcsolatos ellentmondást Hegel vallásfilozófiai elıadásain,
valamint Kierkegaardnak a Keresztény hit iskolájában adott bírálatán keresztül elemzem
(3.1.7). Végül, ahogy említettem, a feltétlen szeretet az elızı alakzatok ellentmondásainak
Aufhebungjával és a velük való megbékéléssel jut el saját megismeréséhez és feltétel nélküli
gyakorlásához (3.1.8).

3.1.1 Érzéki szerelem

Kierkegaard a Vagy-vagyban a közvetlen erotikus három stádiumát különíti el, melyet a
mozarti operavilág három szereplıjéhez köt: a Figaro apródjához, a Varázsfuvola
Papagenojához és Don Juanhoz (Don Giovanni). A három stádium a közvetlen érzéki kívánás
három dialektikus stádiuma. Az elsıben a kívánás álmodó, még nincs elkülönült tárgya, csak
sejti önmagát, ennyiben inkább csendes vágyódásnak, ábrándozásnak, melankóliának
nevezhetı. A másodikban a kívánás keresı: megjelenik a kívánástól elkülönült kívánt tárgy,
melyre a kívánás irányul, ugyanakkor sokféleségében mutatkozik meg, és e sokféleségben a
kívánás nem annyira kívánja, mint inkább keresi tárgyát, melyet kívánhat. Végül a harmadik
stádiumban a kívánság már valóban kívánó: egyedi tárgyra irányul, mely egyszersmind
abszolút tárgya. Ez a tárgy ugyanakkor nem kötıdik személyhez, sem idıbeliséghez; a pillanat
tárgya, mely folyamatosan változik, mert e kívánás voltaképpeni alapja az érzéki egyediség a
maga közvetlenségében. A kívánás önnön pillanatnyiságát ismétli, hogy kielégülését élvezze.
Don Juan minden nıben „az egész nıiséget kívánja, és ebben van az az érzékileg idealizáló
hatalom, mellyel egyszerre megszépíti és le is gyızi zsákmányát. E gigantikus szenvedély
visszfénye megszépíti és kibontakoztatja a megkívántat, mely felfokozott szépségben elpirul
ennek visszfényétıl.” Don Juan számára eltőnnek a különbözı áldozatokat egyedivé tévı
különbségek, mindenkori tárgyát idealizálja, mely az ı és önmaga számára is a nıiség
megtestesülésévé szublimálódik. Ami minden irányulásában egyedi, az maga a nıt meghódító
érzékiség, a kívánás voltaképpeni alapja.1018
Don Juan folyamatosan és feltétel nélkül szerelmes, de szerelmének tárgya mindig más:
az épp meghódítandó nı. És bár szerelme elemi erejő, szó szerint halálos, mégis csak addig
tart, míg meg nem hódítja szerelmének tárgyát. A szerelem beteljesedése – amit áhított, amire
várt – valójában szerelmének megszőnése. Ebben áll az érzéki szerelem ellentmondása: ami
1018
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fenntartja, az a megvalósulatlansága, ami főti, az az akadály. Don Juan ennek a folyamatnak a
legtisztább megnyilvánulása, ám ez mindenfajta érzéki szerelem alapjának tekinthetı. Az
érzéki szerelem saját érzésébe szerelmes, önmagát érzi. Ami szerelmét a maga feltétlenségében
valójában meghatározza, az saját megvalósulatlansága, és az ebbıl eredı érzéki intenzitás,
mely folyamatosan idealizálja feltételes tárgyát. Az érzéki szerelem önnön ellentmondásos
transzcendáló struktúráját, a másikat egyszerre önmagára vonatkoztató és önmagától
elválasztó alapját szereti a maga közvetlenségében. Az ellentmondást konstituáló szintézisek
nem válnak külön, az egyik nem válik transzcendenssé, nem alapozza meg a többit, de
mindebben a szeretet nem ragadja meg magát fogalmilag, csak érzi önmagát. A vonatkoztatás
és az elválasztás ellentmondásának érzése egyszerre élvezet és szenvedés: az ellentmondást
élvezi és az ellentmondástól szenved. Élvezet és szenvedés együtt van jelen, együtt alkotják az
érzéki szerelem intenzitását. Az ellentmondás érzése maga az intenzitás. Az érzéki szerelem
annál intenzívebb, minél kiélezettebb az ellentmondás. Ebben az értelemben tekinthetı a
szeretet legközvetlenebb és egyben legintenzívebb alakzatának.
E logika alapján felállíthatjuk a következı hipotézist: ahhoz, hogy az érzéki szerelem
intenzitásának legmagasabb fokát érje el, két feltételnek kell teljesülnie: 1. annak, hogy
viszonzott legyen; 2. annak, hogy akadályoztatott legyen. E két feltétel együttes teljesülése
eredményezi a féktelen, mindent elemésztı szerelmi szenvedélyt.
Amennyiben

a

szerelem

akadályoztatott

és

nem

viszonzott,

vagyis

éppen

viszonzatlansága miatt akadályoztatott, ez akár évekig, vagy egy egész életen át fenntarthatja
magát, ám csak azáltal, hogy szerelmi tárgyát eszménnyé idealizálja. Az idealizáció egyre
kevésbé igényli a valóságos feltételek meglétét (beleértve magának a szerelmi tárgynak a
valóságát), és a szerelmi szenvedélyt a produktív fantáziába vonja vissza, ahol bármi
megtörténhet. A szerelmi szenvedély gerjesztése a fantázia játékává válik. Ennek megszőnését
az a trauma okozhatja, amit az idealitásnak azzal a valósággal való szembesítése jelenthet,
amitıl idı közben jelentısen eltávolodott. A szerelmi szenvedély fenntartásának legbiztosabb
módja ez esetben a valóságos viszonyokkal való szembesülés elkerülése, vagy annak
lehetetlensége (pl. mert a szeretett lény már nem él, mint Dante és Beatrice esetében).
Amennyiben a szerelmi szenvedély viszonzott és nem akadályoztatott, annyiban – ha ez
az állapot tartóssá válik – a szenvedély elmúlik, hiszen nincs meg az a feszültség, ami a
szenvedélyt gerjesztené. A szenvedély hiánya más szerelmi tárgy keresését és a kitörés
vágyának elhatalmasodását eredményezi. A kapcsolat ezzel vagy tönkremegy, vagy összetartó
erejévé a szerelmi szenvedély helyett a kényelem, a megszokás, a család intézményének
tisztelete, vagy épp a gyermek(ek) iránti felelısség válik. A második esetben bár a szerelmi
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szenvedély megszőnik, ám ugyanakkor az aktív kapcsolatban hiányként hagy nyomot. Ez a
hiány bármikor azzá a motivációvá válhat, hogy új szerelmi tárgyat keressen magának, ahol
már a viszonzottság és az akadályoztatottság (a megcsalással járó bőntudatnak, illetve a családi
élet kockáztatásának a visszatartó ereje) együtt valósulhat meg.
A viszonzott szerelem akadályoztatottsága több ok következménye lehet. Lehet „külsı
ok”, pl. eltérı társadalmi csoporthoz való tartozás következménye – ekkor az akadály a
csoportok identifikációs nyomása (Rómeó és Júlia); illetve lehet „belsı ok” következménye,
mert valamelyik fél számára összeegyeztethetetlen önnön szenvedélye helyzetével, az életérıl
alkotott elképzeléseivel, terveivel, illetve a párválasztással kapcsolatos racionális kritériumaival
(Anyegin és Tatjana – 8. fejezet). Természetesen amennyiben a két okot reflexió tárgyává
tesszük, akkor átmennek egymásba: a „külsı okot” épp az egyes emberek hite, véleménye,
ítélete stb. teszi kötelezı erejővé, a „belsı ok” pedig a társadalmi normához, illetve a
környezeti hatásokhoz kötıdik. Mindenesetre a hipotézis szerint e két eset, tehát a
viszonzottság és az akadályoztatottság feltételeinek együttes fennállása eredményezi a szerelmi
szenvedély legmagasabb fokát.
Ebbıl következik, hogy a szerelmi szenvedély akkor múlik el, ha vagy az egyik, vagy a
másik feltétel, vagy mindkettı megszőnik. Az elsı feltétel, a viszonzottság azonban egy ördögi
kör, hiszen épp a viszonzás kölcsönössége az, ami mindkettıt fenntartja: épp a másik szerelme
az, ami az én szerelmemet az akadályoztatottság ellenére és ellenében feltüzeli, ahogy az én
szerelmem élteti a másik szerelmét. Ezt tehát megszüntetni nem, maximum elfojtani lehet, ami
bármilyen szándékos vagy véletlenszerő találkozás alkalmával újra elıtörhet. Akkor tehát
marad a második feltétel, az akadályoztatottság megszüntetése, a szerelmi szenvedély
megvalósítása. Itt két eset lehetséges: amennyiben a szenvedélyt csupán akadályoztatott
mivolta tartja fenn, amennyiben a vonzalom alapja a tilalom, megvalósítása csömörhöz,
ürességhez, vagy akár undorhoz vezet, és a szenvedély azonnali megszőnésével jár.
Amennyiben viszont a kapcsolat tartóssá válik, akkor a viszonzott és nem akadályozott
szerelmi szenvedély esete lép érvénybe: akadályoztatottság híján a szenvedély hosszú távon
kialszik.
Úgy tőnik tehát, hogy a második feltétel, az akadályoztatottság kiiktatása a szerelmi
szenvedély megszüntetésének legbiztosabb módja. Ám minél magasabb fokú a viszonzott és
akadályoztatott szerelmi szenvedély, az akadályoztatottság megszüntetése annál nagyobb
veszélyt rejt magában: a szabadjára eresztett féktelen szerelmi szenvedély kiszámíthatatlan
ırületének veszélyét.
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A szeretet alapja az az ellentmondás, amely a másiknak az énre vonatkoztatása és
elkülönülése között áll fenn. Az érzéki szerelem közvetlenségében ezt az ellentmondást érzi,
voltaképpen ennek az ellentmondásnak az intenzitásába szerelmes. Ám épp ezért ki van
szolgáltatva saját ellentmondásának, változékony, sosem lelhet önmagában biztonságra, mert
épp az fokozza, ami megvalósulását akadályozza. Az érzéki szerelem lényege szerint sosem
juthat el céljához, mert céljához való eljutása, megállapodása egyszersmind megszőnését
jelenti. Meg kell szüntesse magát. Vagyis ha megszőnése ellenére fenn akarja tartani magát –
és nem akar megragadni ebben a nyughatatlan állapotban –, akkor a szeretetnek egy másik
formájába kell eljutnia. Egy olyan formába, mely megvalósultságában is fenntartható. Ez pedig
a baráti szeretet.

3.1.2 Baráti szeretet
Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában a barátság különféle formáit kiváltó okuk alapján
határozza meg. Rokonszenvet vagy vonzalmat minden esetben olyasmi iránt érzünk, ami jó,
kellemes, vagy hasznos. Ámde ami hasznos, az egyszersmind jó is, és hasonlóképpen, ami
kellemes, az jó. A jó tehát magába foglalja azt, ami kellemes és ami hasznos. Mármost az, ami
jó, lehet számunkra valóan jó, de lehet önmagában is jó. Az alapján, hogy mi keltheti fel
vonzalmunkat, Arisztotelész a barátság három formáját különbözteti meg.
Aki a haszonért szeret valakit, az azért szeret, mert számára ez jó, mert a szeretett
valami hasznosat nyújt számára. Így szereti a szegény a gazdagot, a tudatlan a tudóst. Ám ha
megszőnik az ok, amely e szeretetet megalapozta, ha a gazdag megszőnik gazdagnak lenni, ha
a tudósról kiderül, hogy tudatlan, akkor szertefoszlik a barátság is. A szeretet ugyanis nem a
másikra, hanem az általa nyújtott haszonra irányul, ez viszont idıvel megváltozik. A baráti
szeretet e formája nem lelhet tehát szilárd alapra, mivel változó, járulékos, nem pedig
szubsztanciális tulajdonságokhoz köti magát.
Hasonló a helyzet azzal, aki gyönyörőségért szeret, és így az érzéki szerelemmel is. A
szerelmes szintén azért szeret, ami számára, és nem azért, ami önmagában jó: a pillanat
gyönyörét keresi. Szerelme hamar lángra lobban, de hamar el is múlik, mivel a gyönyört
jelentı dolgokra irányuló hajlamain és érzelmein alapul, melyek könnyen változhatnak, és így
szintén nem válhat tartóssá. Az, amire szerelme irányul, ez esetben is csak járulékos
tulajdonsága a másiknak, melyet az bármikor könnyen elveszíthet. Mindez érvényes a közös
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kellemes idıtöltésen alapuló barátságra is, mivel ez esetben is csupán a másik számomra való
kellemességének járulékos tulajdonsága az, amiért társaságát keresem.
A barátság harmadik formája az erkölcsileg jó emberek barátsága, akik önmagukból
fakadóan kívánják egymás javát. İk egymás számára jók, sıt hasznosak és gyönyört keltıek is,
ám ezenkívül önmagukban jók, mivel jóakaratuk lényegükbıl fakad. A hasznosságot és a
gyönyört tehát ez esetben olyasmi alapozza meg, ami változatlan bennük: az, hogy lényegük
szerint jóakarattal bírnak. Jóakaratú ember az, aki a másik javát nem önmagáért, hanem a
másikért akarja, ennek alapja pedig saját jósága. Barátságról akkor beszélhetünk, ha ez a
jóakarat egyrészt a másik tudomására jut, tehát nem marad titokban elıtte, másrészt
kölcsönössé válik, azaz ha mindkét fél önmagából fakadóan akarja a másik javát. A jóindulat
minden barátság kezdete, ám önmagában nem elégséges feltétele annak. A jóindulatnak tartós
közös cselekvéssé és meghitt viszonnyá kell válnia, mely a barátok erkölcsi szépségén,
önmagában-való másért-valóságán alapul. A barát e formája a jóság mindkét értelmében jó: a
másik számára valóan és önmagában is, ugyanakkor a másik számára csak annyiban,
amennyiben önmagában is az. Nem azért szeretem a barátom, mert irányomban jó szándékú és
szeret engem, hanem mert jó szándékú és szeretetteljes, ami, mivel barátok vagyunk – mivel
engem is azért szeret –, irányomban is kifejezıdik. A barátság lényege inkább abban áll, hogy
én szeretem a másikat, semmint abban, hogy a másik szeret engem. A barátság az esetben
válhat tartóssá, ha a barátok azért hasznosak és kellemesek egymás számára, mert erkölcsi
értelemben önmagukban szépek. Ekkor ugyanis a baráti szeretet már nem arra irányul, ami a
másikban járulékos, hanem arra, ami benne szubsztanciális.1019
Megkülönböztetésképpen nevezzük a barát harmadik formáját jóbarátnak. A jóbarátban
jóságát szeretem, ahogy a jóbarát is jóságomat szereti bennem. A jóbarátok azért szeretik
egymást, ami bennük jó és szép, és amit mint lényegüket jóakaratuk és szép erkölcsös
cselekedetük valósít meg. Olyasmit szeretnek tehát, ami a változó feltételek és cselekedetek
ellenére és azokkal együtt is változatlan marad, ami túlmutat a másikon: a magában való jót. A
jóbarát mögött, ıt transzcendálva a barátság feltétlen alapjának a magában való jóság bizonyul,
mely egyszersmind a jóbarát elvonatkoztatott, önmagában tekintett képét nyújtja. Ezt a jót
azonban éppúgy megtaláljuk másban is. A jóbarát általában véve az, aki megtestesíti a
magában való jót. Aki láthatóan minden érdektıl mentesen jó hozzánk, azt jóbarátunkká
fogadjuk. Több jóbarátunk is lehet (számuk korlátja voltaképp csak az az idı, melyet rájuk
szánunk), ez mégsem csökkenti az egyes barátságok intenzitását, mert ez az intenzitás
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olyasvalamin alapul, melynek értéke önmagában rejlik. Szemben az érzéki szerelemmel, mely
a hódításon és birtokláson alapul, a barátság, mely a jóság szeretetén alapul, nem ismer
féltékenységet. Sıt, csak megerısíti barátságában, ha azt látja: jóbarátja mással is jóságos (ha
valaki féltékenységet érez barátja iránt, akkor ez azt jelenti, hogy pusztán azért szereti, ami a
barátjában számára jó). Másrészt az érzéki szerelem magába a szenvedélybe szerelmes, mely
idealizálja és egy bizonyos távolságban tartja a másikat, melynek megszüntetése magának a
szerelemnek a megszőnését jelentené. Így az érzéki szerelem a másikon innen marad. Ezzel
szemben a baráti szeretet arra irányul, ami túl van a másikon: az ı lényegére. Igyekszik a
másikat e magábanvaló jóságon keresztül látni, és ignorálni azt, ami e képet zavarná. A másik
kimeríthetetlenül gazdag világa, ellentmondásossága ekképp ugyanúgy rejtve marad elıle. Túl
van a másikon, a magábanvaló jóságnál idızik. Míg az érzéki szerelem nem tud eljutni a
másikhoz, mivel annak elérése egyszersmind saját elmúlását jelenti, addig a baráti szeretet
túlmegy a másikon, transzcendálja a másikat, feltétlen ideája, a magában való jó irányában. Ez
a transzcendens magában való jóság azonban folyamatosan konfliktusba kerül az azt
megtestesíteni hivatott jóbaráttal, és így veszélyezteti a baráti szeretetet – a magában való jóság
vagy szépség végtelen távolságban marad a másiktól. Hogy ezt a magában valót, azt az
eredetet, ami a jót jóvá, a szépet széppé teszi, elérje, hogy magát a jót, magát a szépet szeresse,
hogy megtalálja azt, ami magában-valósága folytán változhatatlan, és épp ezért a szeretetet is
változhatatlanná képes tenni, közvetlenül azt kell feltétlen szeretete tárgyává tennie, aminek a
barát pusztán megtestesítıje.

3.1.3 A szépség szeretete

Diotima elmondásában, melyet Szókratész A lakomában mesél el, a szerelem nem más, mint a
halandó természet vágya a halhatatlanságra, az örökkévalóságra, melyet nemzés által igyekszik
elérni. Ahogyan az élılény folyamatosan változó elemekbıl álló testében, lelkében és
gyakorlatában fenntartja magát, mindig újjászületik, úgy testi termékenysége által
gyermekében örökíti magát, lelki termékenységében pedig hírneve által ırzıdik meg.
Mindegyik esetben a szépség által érintve, a szépségben nemz. A szépség szeretetének célja a
szeretet örökkévaló formájának megtalálása. Ehhez azonban a szeretınek vezetıre van
szüksége, aki a szerelem bölcsességébe beavatja, aki elvezeti a szeretıt a magában való szép
megismeréséhez, ahogy Diotima teszi azt Szókratésszel, és ahogyan Szókratész teszi azt a
lakoma résztvevıivel (és ahogy Apollodórosz teszi azt barátaival, miután ıt Arisztodémosz
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beavatta).1020 Erósz kezdetben egyetlen testre irányuló heves szerelemben nyilvánul meg,
mígnem belátja azt, hogy az önmagában vett szép minden testben megtalálható. Így a közös,
amelyre ezután irányul, nem annyira a test, hanem maga a lélek, a lélek megjobbítása, a jóság,
ami viszont ahhoz vezeti el, hogy a cselekedetekben és törvényekben lássa meg a szépet, és azt,
hogy épp a szép az, ami az erkölcsös cselekedeteket és törvényeket egymással rokonítja.
Ezután, hogy szerelme tárgyának még szilárdabb alakjához jusson, a tudományokhoz kell ıt
vezetni, melyeken keresztül a szépnek „roppant tengere” felé fordul, és nem ragad meg egyes
dolgok szereteténél. Végül eljut a magánvaló Szép tudományához; annak a Szépnek a
tudományához, mely már nem valami másban, hanem önmagában van, egyetlen örök forma,
melybıl minden szép dolog részesül, anélkül azonban, hogy ezáltal a forma gyarapodna vagy
apadna, vagy akár bármit is elszenvedne. Ezáltal jut el a szép test szerelmétıl kiindulva, egyre
magasabb szintekre emelkedve és az elızıeket maga mögött hagyva, magának a szerelemnek
és a Szépnek az ismeretéhez, melynek szépségéhez nem mérhetı semmilyen benne részesülı
szép dolog. Ezáltal lesz képes valódi erényt nemzeni – mégpedig alighanem épp azzal, hogy
maga is a szerelmi ismeretekben vezetıvé válik.1021
Milyen ismeretet ad a magánvaló szép szemlélete? Szókratész a Phaidroszban a
szerelmi rajongást az isteni eredetre való visszaemlékezésként határozza meg, egy olyan
egykorvolt állapotra, amikor az értelmes lélekrész az istenek körpályáját követve és hozzájuk
hasonulva az égbolt feletti tájon, az örök, változhatatlan létezıket ismerhette meg.1022 Erósz
vágya az isteni eredet hiánya, amely az arra való visszaemlékezés és visszavágyódás folyamatát
indítja be. A folyamat során a szép test iránti szerelembıl kiindulva jut el a szerelem egyre
szilárdabb és átfogóbb állapotaiba, az elızı állapotokat maga mögött hagyva, mígnem elér a
minden szép dolog eredeteként megismert örök Szépség szemléletéhez, mely minden földi
szépséget önnön hiányaként leplez le. Erósz az emberek és istenek között közvetítı daimón,
Porosz és Penia, a találékonyság és a szegénység fia. Szegény, hiszen örökös szükségben és
hiányban szenved, másrészt találékony és a bölcsesség szeretıje, mert mindig a szépet és a jót
keresi.1023 A Szép és a Jó ideája olyan idea, mely Erószt folyamatosan mozgásban tartja, és
mely épp ezért ıt lényegileg hiányként konstituálja: egy egyszerre elérendı és elérhetetlen,
transzcendens idea. Elérése ugyanis egyszersmind Erósz megszőnését jelentené. A szép dolgok
mind e transzcendenciára utalnak, önmagukban hordozva és felmutatva az eredet, az isteni
1020

Hasonlóképp, ahogy a barlanghasonlatban a Jó ideája felé vezetı úton is egy vezetı tereli a lelket.
A lakoma, 210a-212a
1022
Phaidrosz, 247d-248a. A Phaidrosz Erósz-fogalmáról lásd a második rész A transzcendens Objektum vágya
címő alfejezetét (2.5.1).
1023
A lakoma, 202e-203e
1021
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Szépség hiányát. A szeretet alapja éppen az alap elérhetetlensége, avagy az, aminek elérése a
vágy megszőnését jelentené. Ez az alap Erósz magában való, Erószon túli eredete, az a
transzcendens istenség vagy transzcendens Objektum, melynek értelme az eredendı teljesség,
vagyis a vágy nemléte – egy olyan múlt, amely (a vágy számára) sosem volt jelen.1024
Ám ennek a magánvaló eredetnek az eredete, ennek a transzcendentális illúziónak az
igazsága maga a vágy, mely megképzi önnön beteljesülésének és egyszersmind megszőnésének
önmagán túli illúzióját. A vágy vágyon túli alapját maga a vágy transzcendálja. Az önmagát
megismerı vágy önmaga transzcendens alakzatától való hátralépésében saját transzcendáló
mozgását ismeri meg. Az önmagára reflektáló vágy alapja immár nem a magánvaló Objektum,
hanem az a magáért-való mozgás, ami magánvaló tárgyával igyekszik azonosulni, és ami
ugyanakkor belátja az azonosulás lehetetlenségét. Alapként nem tárgyát, hanem saját magát,
önmagáért-való transzcendens mozgását transzcendálja, és épp ezért nem nyerheti el magát
mint önmagában-való létet. Egy boldogtalan tudat és egyszersmind boldogtalan vágy, mely
önmaga beteljesülésére irányuló mozgásában saját tragikus, kudarcra ítélt létét (vagy inkább
semmijét) ismeri meg, másikért-való létének, és így szeretetének alapját pedig e tragikumban
látja. Az önmagáért-való tudat e kudarcra ítélt önmegalapozási kísérletét mind önmagán, mind
a másikon keresztül Sartre A lét és a semmi címő mővében mutatja be.

3.1.4 Önmagáért-való szeretet
A lét és a semmiben az abszolút esemény két egymással szembenálló léttípusa a hegeli
ontológia két momentuma: az en-soi közvetlen léte és az ezt semmítı pour-soi mozgása, vagyis
az önmagában-való lét és az önmagáért-való tudat. A két léttípust az utóbbi viszonyulása tartja
össze anélkül, hogy azok ezáltal feloldódnának egymásban.1025 Sartre az abszolút eseményt a
következıképpen írja le: az önmagáért-való tudat, mely önmagában-való esetleges, faktikus
létként ismeri meg magát, arra törekszik, hogy önmagát alapozza meg, azaz hogy meghaladja
létének esetlegességét. Ezt csak úgy teheti meg, ha túllép önmaga elmúlt létén, transzcendálja
azt, elıre menekül.1026 Ezáltal azonban megjelenik a létét transzcendáló önmagáért-valóság
semmije, ami semmíti magát mint önmagában-valót, vagy másképp kifejezve: az önmagában1024

Látható, hogy mi a különbség a szeretet platóni anagogikus folyamata és hegeli jellegő dialektikája között. Bár
mindkettı a visszaemlékezésen alapul, az elıbbi esetében minden stáció az elızıeket maga mögött hagyó stációt,
egy lépcsıfokot jelent, mely végül egy minden létezıt transzcendáló állapothoz jut el, addig a második esetben
minden momentum megszüntetve megırzi az elızıeket, és – amint majd látni fogjuk – épp ezen Aufhebungok
immanens megismeréséhez érkezik el.
1025
SARTRE 2006, 723
1026
I.m., 273
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való önmagáért-valóvá semmíti magát, ami önmagáért-valóként saját alapjává válik.1027 Amit
önmagában mint önmagáért-való semmít, az éppen önmaga. Értelmét ez a semmítés
konstituálja. Az önmagáért-való magának mint önmagában-valónak van híján.1028 Ez azonban
egyúttal a magában-valóvá válásnak, önmaga megalapozásának a lehetısége is, mivel a
lehetıség az, aminek az önmagáért-való híján van, hogy önmaga lehessen.1029 A lehetıség, az
önmagán való túllépés jövıbeli önmagában-valósága felé, afelé, aminek híján van: ez a
transzcendencia eredete. Ám önmaga megalapozása kudarcot vall, mivel csak annyiban alapja
magának, amennyiben semmi. Az önmagában-való esetlegessége benne marad az önmagáértvalóban mint világnál való jelenlét.1030 Az önmagáért-való hiábavaló passiója az, hogy elveszíti
önmagát azért, hogy megalapozza önmagát, elveszíti az embert, hogy Isten megszülethessen,
ám épp ezért hiába veszíti el magát: az egyszerre hiánytalan és szabad lét, az önmagábanönmagáért-való lét önellentmondás.1031 Ám kudarcának mégis van értelme, méghozzá az, hogy
önmagát annak a létnek a jelenlétében ragadja meg kudarcként, amivé válásában kudarcot
vallott.1032 Az önmagáért-való saját maga választja szituációjának értelmét, és saját magát a
szituációban mint önmaga alapját konstituálja, anélkül, hogy maga választaná saját helyzetét.
Önmagáért-való létének, egzisztenciájának alapja saját maga, de saját jelenlétét nem képes
megalapozni. Az önmagáért-való nem képes megakadályozni, hogy legyen, mégis teljességgel
felelıs létéért. Az abszolút esemény tehát egy abszolút választás, mely csak azt nem
választhatja, hogy ne válasszon.
Az abszolút esemény két eleme nem az önmagában-való és az önmagáért-való, hanem
az önmagáért-való kétféle viszonyulása az önmagában-valóhoz. Az egyik az önmagáért-való
eltávolodása az elmúlt önmagában-valótól, azaz önmaga semmítése. A másik az önmagáértvalónak az eljövı önmagában-való felé történı kivetülése, önmaga meghaladása,
transzcendálása lehetısége felé. A két mozgás együtt alkotja a szituációhoz való viszonyt. „A
semmítés, amellyel távolságot teremtünk a szituációtól, ugyanaz az extázis, amellyel a
szituáció megváltoztatására vetülünk ki.”1033 A két mozgás egymástól elválaszthatatlan, ám
egyik sem redukálható a másikra. Általuk a léten belül egy olyan „megbomlás” képzıdik,
melyet feloldani vagy megszüntetni nem, legfeljebb kihasználni lehet. Ez utóbbi a

1027

I.m., 124-125
I.m., 132
1029
I.m., 147
1030
I.m., 132
1031
I.m., 720
1032
I.m., 132-133
1033
I.m., 520
1028
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rosszhiszemőség: nyugtalan oszcilláció aközött, hogy azonosuljon vagy távolságot tartson
önmagában-való létével.1034
Az abszolút esemény tehát az önmagáért-valónak önmagát meghaladó transzcendens
mozgása az eljövı önmagában-való felé, ami által az, ami még nem (az eljövı lehetısége), és
az önmagáért-valónak az elmúlt önmagában-valótól eltávolodó recedens mozgása, ami által
már nem az, ami (az elmúlt fakticitása). Az önmagáért-való egyszerre az, ami még nem, és már
nem az, ami; vagyis csak két mozgással írható le az önmagában-valóhoz kötıdı viszonya: mint
még-nem és mint már-nem, mint elızés és mint eltávolodás, mint eljövı és mint elmúlt. Az
önmagáért-való, mely transzcendálja saját önmagában-való létét, azaz semmíti azt, arra
törekszik, hogy önmagát mint magában-való létet magáért-való módon alapozza meg. A
viszonyok alapja a menekülés a faktikus, múltbeli önmagában-valótól (aminek a magáért-való
nem alapja) a transzcendens, jövıbeli önmagában-való felé (aminek alapja önmagábanönmagáért-való lenne). A másikhoz főzıdı konkrét viszonyok elemzése esetén is ez az elv
érvényesül – ezúttal a másik jelenlétében. Ugyanakkor Sartre számára a másikért-való lét
eredendı viszonyulási mód. A másik számára való lét önmagában-való, tárgyi lét, önmagától
elidegenedett, mely nem tudja ezt az önmagában-való létet elsajátítani. A másik megjelenésével
az önmagáért-való önmagában-valóként jelenik meg, ám ezt az önmagában-valóságát nem
önmagától, hanem a másiktól, kívülrıl kapja.1035 Hogy mégis megalapozza létét a másik
jelenlétében, két egymással ellentétes magatartásmódot alkalmazhat. Az elsı esetben tagadnia
kell önmagában-való, avagy másik számára való létét. Ezt azáltal teheti meg, hogy a másikat
teszi önmagában-valóvá, azaz a tudat számára valóvá. A második esetben a tudat a másikban
próbálja megalapozni magát úgy, hogy a másik szabadságát, önmagáért-való létét a tudat
önmagába olvasztja.1036
Sartre különbséget tesz szeretet és szexuális vágy között, méghozzá az alapján, hogy az
elıbbi az elsı magatartásmódnak, míg az utóbbi a második magatartásmódnak feleltethetı
meg. A szeretet a másik szabadságának birtoklásával próbálkozik: a szeretı lény az „egész
világ” akar lenni a szeretett lény számára; az a tárgy, amelyben a másik létértelmét megtalálja;

1034

I.m., 111. Sartre egyik példája a rosszhiszemőségre az a nı, aki az elsı randevún önmagát elıször a férfi
csodálatának faktikus tárgyaként határozza meg, majd mikor a férfi megfogja a kezét, folyamatosan meghaladja
önmaga fakticitását, testétıl különbözı szellemi lénnyé válik. I.m., 93-94
1035
Sartre híres példája a kulcslyukon át leselkedı ember, aki nem-reflektált módon feloldódik tevékenységében,
transzcendálja magát a látvány önmagában-valósága felé; ı maga önmagában semmi. „Hirtelen azonban lépéseket
hallok a folyosón: valaki néz engem.” Ekkor létemet mint valaki által látott önmagában-való létet ismerem meg.
Ez a szégyen. Szégyenemben létem önmagában-valóvá válik, de ezt az önmagában-valót nem én alapozom meg,
hanem a másik, a másik szabadsága. Önmagában-való létem nem önmagáért-való, hanem a másik számára való,
elidegenedett lét. I.m., 320-327
1036
I.m., 434

349

A transzcendentális illúziótól való szabaddá válás
az a tárgy, amit a másik nem tud meghaladni, ami abszolút cél a másik számára; az a tárgy, ami
mellett a másik állandóan elkötelezi magát. Ezzel biztonságba kerülne a másik tudatában, hisz
a másik abszolút célja az lenne, hogy megalapozza a tudat tárgyiságát, és ezzel visszaadja neki
elidegenedett fakticitását mint megszólított, igazolt létet. Ezzel a tudat önmaga alapjává
válna.1037 Ennek kísérlete történik meg a csábításban, melynek során a tudat igézı tárggyá teszi
magát a másik számára. A nyelvben ugyanis a tudat azt tapasztalja, hogy kifejezésének értelme
megvonja magát tıle, kívül van rajta, nem tudja, milyen hatást gyakorol a másikra. Úgy tőnik
számára, hogy a másik adja meg a nyelv értelmét, ı ad jelentést a tudat tárgyiságának. A
csábítás e tárgyat próbálja kívánatossá tenni a nyelv értelemadásának folyamatában. „Szeretni
annyi, mint megszerettetni magunkat.” Ha egy szerelmes párról van szó, ez azt jelenti, hogy
mindkét fél másikért-való tárgy kíván lenni. A kiábrándulás épp abból fakad, hogy a szerelmest
a másik szubjektumként, nem pedig tárgyként tükrözi vissza, és ezzel ı maga válik a tudat
számára való tárggyá. Mindkét fél megmarad önmagáért-való létében. Bármennyire is próbálja
a tudat magát a másikban megalapozni, mindig megmarad a másik szabadságában gyökerezı
nyugtalanság: „Isten tudja, mit gondol rólam”, azaz milyen létté tesz engem. A másik számára
sosem lehetek több, mint egy tárgy a sok közül.1038 Ez a tapasztalat elvezethet a mazochizmus
kétségbeeséséhez, melyben a tudat a másikban való feloldódásra, saját szubjektivitásának
tagadására törekszik. A tudat a másik vágyának tárgyává teszi magát, ezúttal nem abszolút
tárggyá, csak egy tárggyá, amelyen a másik túlléphet. Épp ebben a túllépettségben lel a tudat
élvezetre. Ám valójában maga a tudat teszi magát tárggyá, és ebben tapasztalja meg
megszüntethetetlen szubjektivitását.1039 Végsı soron tehát a tudat abbéli kísérlete, hogy a
másik által alapozza meg magát, kudarcba fullad.
A másik magatartásmód során, az elızıvel ellentétben, a tudat a másik szubjektivitását
számára-való tárgyiságán keresztül próbálja megragadni. Ez a szexuális vágy. A vágy tárgya
egy szituációban lévı eleven test. A vágy ezt a testet akarja hússá tenni, elsajátítani, méghozzá
azáltal, hogy saját testét teszi hússá. A másik eleven testére a vágy oly módon irányul, hogy
kivetülésében elmerül saját testében, melyet szintén eleven testként tár fel, vagyis
szenvedélyessé válik.1040 Ez közvetlenül a simogatásban nyilvánul meg: „Elérem, hogy húsával
érezze húsomat, hogy ezzel kényszerítsem arra, hogy húsnak érezze magát.”1041 A tudat magát
tekintetként konstituálja, mely már nem a másik tekintetét, önmagáért-való létét, csak szemét,
1037

I.m., 439-440
I.m., 444-450
1039
I.m., 451-453
1040
I.m., 462-464
1041
I.m., 464-466
1038
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önmagában-való létét látja. Ezzel viszont a másik szubjektivitása, az, amit testén keresztül a
tudat megérinteni igyekezett, megvonja magát. Ha a vágy a másik megtestesült tudatát el akarja
sajátítani, a másik tárggyá válik, magáért-való léte eltőnik, márpedig a tudat épp ezt akarta a
másik húsán keresztül megragadni.1042 A szadizmus úgy próbál túljutni ezen az
ellentmondáson, hogy a másikat megtestesült tudatként próbálja leigázni, méghozzá úgy, hogy
túllép saját megtestesülésén. A cél a másik erıszakos megtestesítése az ı elsajátításának és
eszközként való használatának formájában a fájdalom által. A fájdalomban ugyanis a tudatot
elárasztja a fakticitás. Ezáltal a szadista a másikat húsához köti, hogy szabadságát kösse meg
benne, vagyis leigázza azt. Ám a másik szabadsága továbbra is elérhetetlen marad, mely
tekintetének minden pillantásában megnyilvánul.1043 E tehetetlenség győlöletbe fordulhat át. A
győlölet a másikat már csak tárgyként ismeri, melyet le akar rombolni, hogy túllépjen a másik
ıt kísértı szabadságán, ami bármikor elidegenítheti ıt. Meg akar szabadulni a másiktól, hogy
visszahódítsa tıle önmagáért-való léte szabadságát. Ám a másik halálával önmagáért-való
létem a múltban rögzül: továbbra is az a tárgy leszek, ami számára voltam.1044 A másik
eltárgyiasítására irányuló magatartásmód is kudarcra ítéltetett.
Az önmagáért-való és az önmagában-való egységét létrehozni igyekvı, az önmagábanvaló létét önmagáért-valóan megalapozni próbáló hiábavaló passiójárást a másikért-való lét
sem tudja feloldani. Mind az önmagában-való létét a másik által, mind a másikat önmagáértvaló léte által megalapozni kívánó tudat stratégiája kudarcba fullad. Sem azt nem tudja elérni,
hogy a másik szabadsága ne különüljön el tıle, sem azt, hogy a másik szabadságának abszolút
tárgyává váljon. Sartre maga írja, hogy a másikért-való viszonyok e két módjának egymást
követı leírását illetıen nem dialektikáról, hanem körkörösségrıl van szó: az egyik kudarca a
másikhoz vezeti el a tudatot, ami azonban megint csak szükségképp kudarccal végzıdik és
visszautal az elsıre. A két magatartásmód egymás megszüntetésére törekszik és épp ezért
tartják fenn kölcsönösen egymást.1045 Nem alakzatok dialektikus egymásutánjáról, hanem
egyetlen

alakzat

ellentmondásának

megnyilvánulásairól

van

szó.

Ugyanis

mindkét

magatartásmód kudarcának alapja az, hogy a tudat saját önmagában-való létét nem képes
önmagáért-való módon megalapozni. A kettı egysége illúzió marad, az önmagábanönmagáért-való transzcendens egységének illúziója, és ezen még a másik sem képes segíteni.
Mégis épp a másik jelentheti azt az irányt, mely felé a tudat kitörhet önmagáért-való vágyának
ördögi körébıl, hiábavaló passiójárásából, méghozzá akkor, ha képes önmagáért-valóságát
1042
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I.m., 474-483
1044
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hátrahagyva ténylegesen másikért-valóvá válni. Ezúttal tehát a továbblépés nem egy önmagától
való hátralépés, mint inkább kitörés, ám nem pusztán önmagának, hanem önmagáértvalóságának transzcendálása a másik felé, a másik önmagát megelızı szeretete felé. Mindezt
Marionnak Az erotikus fenomén címő mővén keresztül elemzem.

3.1.5 Másikért-való szeretet

Marion kiinduló kérdése a következı: Mi adhatja meg annak biztonságát, hogy a személyes én
élete leküzdje hiábavalóságának érzését és értelmessé váljon? Mindezt az önmagára irányuló
ego bizonyossága nem képes nyújtani. Erre vezethetı vissza az önszeretet is, amely végsı
soron még mindig az ego létének bizonyosságára irányul. Ebbıl pedig az alábbi apória ered:
mivel az önmagára irányuló, önmaga létében bizonyos ego képtelen magát önmaga vagy más
által szerethetıvé tenni, mivel ez folyton kudarcra ítéltetett, ezért önszeretete öngyőlöletbe és
mások győlöletébe csap át. E kétes egologikus bizonyosságot fel kell tehát adni egy olyan
biztonság kedvéért, amely egyszersmind leküzdi a hiábavalóság érzését. Marion ezt az
„erotikus redukcióban” találja meg, amelyen keresztül a személyes én szeretıvé válik, és
szeretıként lel önmagában biztonságra, méghozzá olyan szeretıként, aki a szeretett lényt nembirtokolt, transzcendens másikként közelíti meg.
Az a szerelem, ami nem rendelıdik alá létezésem érdekeinek, csak úgy valósítható meg,
ha nem várom meg, hogy erósz kívülrıl rám törjön, hanem én magam szeretek elıször. Egy
belılem kiinduló eseményrıl van szó, melynek során „kész vagyok elveszíteni mindent, amit
adok, sıt, saját létemet is kész vagyok e gesztus által kockára tenni bármiféle nyereségre, vagy
a befektetésemmel, illetve tulajdonommal (ousziámmal, alapommal, javaimmal) arányos
megtérülésre való tekintet nélkül.”1046 Épp e veszteség, az adományomtól való megválás a
biztosítéka egyszerre annak, hogy az esemény belılem indul ki, és hogy nem kötıdik létem
bizonyosságához. E bizonyosság egyedül a szeretet aktusára, az adományra vonatkozik; nem az
ész, hanem az érzés bizonyosságában valósul meg. Az ész, minthogy érdeke az ego létezésének
bizonyossága, a szeretetet a kölcsönösségtıl mint annak elégséges alapjától teszi függıvé. Ám
a radikalizált erotikus redukció a viszonzás reménye nélkül, azaz ebben az értelemben
elégséges alap nélkül szeret. Ami e szeretetet egyedül megalapozza, az nem más, mint önmaga:

1046

MARION 2012, 103
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a szeretet önmaga elégséges alapja vagy ész-oka (ratio sui).1047 Úgy tőnik, ezzel eljutottunk az
önmagát megalapozó feltétlen szeretethez. De nézzük tovább!
Elsıként szeretni, szeretni anélkül, hogy szeretnének: ez a spontán esemény egy még
meghatározatlan másikra irányul. A másik mint szeretett lény kizárólag a szeretı által
létrehozott erotikus redukcióban fenomenalizálódik. Ez azt jelenti, hogy a másik azáltal válik
láthatóvá helyettesíthetetlen, egyszeri szeretett lényként, hogy a szeretı kiragadja ıt a
csereértékek rendszerében meghatározott tárgyak egyöntetőségébıl. A szeretı „az, aki elıször
észreveszi a másikat, az egyszerit, a helyettesíthetetlenül egyedit, aki több mint puszta
tárgy.”1048 Ez viszont azt is maga után vonja, hogy a szeretınek újra és újra meg kell ismételnie
a kezdeti nekirugaszkodást, az erotikus redukció radikalizálását, amely minden pillanatban
felfüggesztıdhet, elveszítve a szeretett lényt, aki ezáltal egy lesz a puszta tárgyak között. A
szeretınek újra és újra ki kell tennie magát a viszonzatlan szeretet kockázatának. Minderre a
szeretı azért képes, mert rendelkezik a mássá válás eljövı lehetıségével: ez konstituálja
énjét.1049
Ha azonban egy eljövı lehetıségre kivetülve szeretek, anélkül, hogy a jelenben
viszontszeretnének, ez azt jelenti, hogy jelenlegi adományomat nem teszem függıvé a
kölcsönösségtıl. Annyiban tudok elsıként szeretni, amennyiben képes vagyok elfogadni annak
lehetıségét, hogy a másik ezt nem viszonozza. Ez önmagam kiüresítésének kockázatát
hordozza magában, hisz létem bizonyosságának érdeke nem korlátozhatja vagy akadályozhatja
szeretetemet. „Szeretni viszontszeretet nélkül – ez a lét nélküli vagy léten túli szeretet
meghatározása.”1050 A szeretet tehát akkor valósul meg, ha kiteszem magam önmagam
elvesztése veszélyének. „A szeretet egyetlen bizonyítéka a visszatartás és nyereségvágy nélküli
adásban van, az olyan adásban, mely nem számol, nem tart a veszteségtıl és még akár önmaga
elveszítésétıl sem retten vissza.”1051 E biztosíték annál nagyobb, minél nagyobb a veszteség
önnön léte tekintetében. Minél inkább elveszíti önmaga létét az adásban, annál inkább elnyeri
önmagát mint „lét nélküli szeretetet”. „Minél többet veszít (ad, szétszór, tehát szeret), annál
többet nyer (mert még mindig szeret).”1052 E képletben Júlia Rómeónak mondott szavai
visszhangzanak: „adhatok belıle, nekem csak annál több lesz, egyre több.”1053
1047

I.m., 113
I.m., 111
1049
Ebben mutatkozik meg a marioni erósz-fogalom eredetisége: szemben ugyanis a platóni vagy a freudi erósszal,
amely egy megelızı állapotra, az elmúlt eredetre irányul, Marionnál erósz az eljövı esemény vágya. (Az elıbbi
erósz-fogalmakról lásd a második rész A vágy transzcendentális illúziója címő fejezetét (2.5).)
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A

szeretet

feltétele

a

lét

tekintetében

egy háromszoros

passzivitásban,

a

kiszolgáltatottság, a közeledés és a kockáztatás passzivitásában áll.1054 Az erotikus redukciót
nem a csere, az egyenlıség és a kölcsönösség elve határozza meg, hanem az ajándékozás és a
veszteség elve. Csak ily módon találkozhat ugyanis a szeretı a másikkal nem használható
tárgyként, hanem transzcendenciaként. A másik transzcendenciája azt jelenti, hogy a másik
„akkor jön, amikor neki teszik, amikor csak éppen úgy határoz, hogy egy másik világ
messzeségébıl megnyilvánul.”1055 A másik eljövetele esetleges; ebben áll a másik szabadsága.
Az erotikus redukcióban nem birtokolhatom a másikat. Az egyedüli, amivel rendelkezem,
annak reménye, hogy valaki szeret engem, és ezáltal megment engem a létezésemet fenyegetı
hiábavalóságtól. Ez a remény, lévén hogy az ismeretlen jövıre irányul, tárgy nélküli. A szeretet
„olyan szemlélet, amely egyszerre irányul intencionálisan egy másikra, ám anélkül, hogy egy
meghatározott másikra irányulna. Röviden, intencionális tárgy nélküli intencionális szemlélet,
azaz szemléletes betöltıdés betöltendı fogalom nélkül.”1056 Ugyanakkor a hozzá tartozó
jelentés kívülrıl kell hogy érkezzen. Ez a jelentés a másik által adott eskü, az „Ímhol vagyok!”
esküje. Az eskü csak akkor valósul meg, ha az egy arctól, várakozásaimat keresztülhúzva,
váratlan eseményként érkezik – miközben én is ugyanezt az esküt teszem. A jelentést a másik
ellen-intencionalitása

adja.

Az

általam

remélt

meghatározatlan

másik

megkapja

meghatározottságát és egyediségét, azonban nem tılem, hanem magának a másiknak az
eljövetelétıl. Ám a másik még önátadásában is bármikor megvonhatja magát, a szeretı
egyetlen pillanatban sem lehet mentes a viszonzatlanság fenyegetésétıl. Az erotikus redukció
folyamatosan megszakadhat, ráadásul mindkét fél részérıl, ahogy mindkét félnek folyamatosan
újra kell kezdenie, mintha akkor szeretnének elıször. „Hogy folytathassuk ugyanazt az
egyetlen erotikus redukciót, mindig újra kell kezdenünk, megszakítás nélkül. Csak azzal a
feltétellel szeretjük egymást, hogy egy folyamatos újrakezdésben maradunk meg, egy kvázi
folyamatos teremtésben, végpont és megnyugvás nélkül.”1057
Mennyiben tekinthetı az erotikus redukció radikalizálása valóban önmagát megalapozó
folyamatnak? Vajon a Marion által alkotott szeretet-fogalom képes-e önmaga feltétlen másértvalóságának elégséges alapjává válni? A szeretınek, mielıtt még bárki is szeretné ıt, elsıként
kell szeretnie, és e szeretetnek önmaga alapját, önmaga ratio-ját kell képeznie. Azonban mivel
a másik transzcendens, kívülrıl eljövı, és így eljövetele tılem független, ezért fennáll annak a
lehetısége, hogy a másik sosem jön el, azaz hogy a szeretı lényt valóban senki sem szereti. Az
1054
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intencionális irányulás jelentés nélkül marad. Ám ha el is jön, és szeretıvé tesz engem azáltal,
hogy ı is szeretıvé válik, biztosít-e engem ezzel arról, hogy szeretve vagyok? Az erotikus
redukció radikalizálása – az, hogy elsıként szeretek – csak annak biztonságát tudja megadni,
hogy én szeretek, annak biztonságát viszont nem, hogy a másik is szeret engem. Vagyis
továbbra is kérdéses, hogy az erotikus redukció mennyiben képes biztosítani azt, hogy a szeretı
megszabadulhat hiábavalósága érzetétıl és élete értelmessé válhat. Úgy tőnik, a szeretı
életének értelmessége teljességgel a transzcendens másik esetlegességének kiszolgáltatott. Ám
vajon a viszonzás biztonsága nélküli elsı szeretet meddig képes megalapozni magát, értelmet
adni magának, meddig képes ratio sui maradni? Vajon nem túl nagy teher ez? Nem egy
hasonló problémára bukkanunk itt, mint amit Marion a cogito esetében diagnosztizál: az
önmagából élés lehetetlenségének problémájára? Vajon a viszonzás bizonyossága nélküli elsı
szeretet nem fordul-e át idıvel éppúgy győlöletbe és öngyőlöletbe, életével együtt szeretetét is
elveszítve? Úgy tőnik, a szilárd szeretetnek mégiscsak szüksége van egy ıt megelızı és
megalapozó, még szilárdabb szeretetre. Ebbe az irányba mutatnak Marionnak a mő utolsó két
paragrafusában kifejtett gondolatai is. Marion itt arról ír, hogy a szeretı elırelendülése nem
lehet pusztán a szeretı önmagát megalapozó aktusa; ez az elırelendülés csak azért történhet
meg, mert a másik már vár rá és hívja ıt. Az erotikus redukciót már mindig is meg kell elıznie
egy másik szeretınek. A szeretı nem önmagát alapozza meg, szeretıvé válása egy ıt szeretı
szeretı hívásán alapszik. E feltétlen hívás a feltétele annak, hogy képessé váljak az erotikus
redukcióba való belépésre, annak, hogy elsıként szeressek. Szeretetem feltétlen alapja
valójában nem maga a szeretet, hanem a transzcendens másik hívása. Ám továbbra sem derül
ki, hogyan válhatok biztossá afelıl, hogy a másik szeret engem. A példák, amelyeket Marion e
helyütt említ – a nemzı szülık szeretete, a beszélgetıtárs szeretete, egy jövıbeli szeretı – nem
vonják maguk után szükségképp e bizonytalanság összeomlását. A másik mint feltétlen alap
szükségképp transzcendens.
A szeretetnek, hogy önmagát biztonságban tudja, feltétlenségének alapját nem az „én”ben vagy a „te”-ben, hanem a kettıt szintetizáló „mi”-ben, egy szilárd közösségben, saját
közösségében kell megtalálnia, hogy a másikkal, a másokkal való közös létezés által
visszajuthasson immár meghatározást nyert önmagához. Ez az „erkölcsi szubsztanciájaként”
meghatározó közösség az, melynek oly módon adhatja át magát, hogy ebben az átadásban
egyszersmind magánvalóságában, szeretetének meghatározott célját látva nyeri el magát. Célja
épp az, hogy a közösség, melynek céltudatát köszönheti, szilárd és szoros szeretetközösség
legyen, hogy ezáltal a közösség biztonságában gyakorolhassa szeretetét. Az ı szeretete az,
amire e közösségnek szüksége van, hogy szeretı közösséggé váljon, és ez a közösség az, mely
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célt ad szeretetének: a szeretet biztonságának célját. E kölcsönösség az erkölcsi szeretet
gyakorlásában történik meg.

3.1.6 Erkölcsi szeretet
A feltétlen szeretet önmaga biztonságára közösségért-való létében nyerhet, amennyiben e
közösséget sajátjának tudhatja és amennyiben e közösség az összetartozás szilárdságának
biztosítékát adja számára. Az a közösség, melyben a szeretet legközvetlenebb módon talál
biztosítékra, a család. E biztosíték maga a családot létesítı aktus, a házassági eskü.

3.1.6.1 A családi közösség szeretete

A szeretet a házasság eseményében az eskü és az ígéret nyilvános formáját kapja: a feltétlen
szeretet esküjét és a hőség ígéretét. A feltétlen szeretet esküjének és a hőség ígéretének
nyilvánossá, hivatalossá tétele egyszersmind a családnak mint intézménynek és mint
vagyonközösségnek az alapja. A szeretet életre szólóan elkötelezi magát a másik szeretete és az
iránta való hőség mellett, és tulajdonát, mindazt, ami ıt személyében meghatározza, megosztja
a másikkal, ahogy a másik is vele: személyük közössé válik, ahogy – hagyományosan – nevük
is eggyé. A házasság eseménye a szeretet elkötelezıdése, önmaga iránti kötelességvállalása.
Kierkegaard Vagy-vagyában „B” leveleiben azt írja, ez az egyetlen eset, hogy kötelesség és
szeretet egybeesik – minden más esetben a kettı kizárja egymást. Ígéretet teszek a
munkáltatómnak vagy az államnak egy meghatározott feladat kötelességszerő teljesítésére,
melynek elvégzésére az mint autoritás kényszeríthet. Másrészt barátságaim alapja egyedül a
szeretet, bármiféle rögzített kötelezettségvállalás nélkül. A házasok azonban épp a szeretetre
kötelezik magukat anélkül, hogy tudnák, mikor teljesítik kötelességüket, vagy hogy egyáltalán
rendelkeznének e kötelesség meghatározott fogalmával. Azonban nem létezik semmilyen
intézményi autoritás, semmilyen kényszerítı hatalom, mely a szeretet kötelességének
teljesítését betartathatná.1058
A családi közösség tekintetében a házasság egyszeri eseménye a szeretet ismétlésére
esküszik és azt ígéri a jövı tekintetében. Ám szemben egy szerelmi vallomással, mindezt
nyilvánosan és hivatalosan teszi. Az eskü immár nem váratlan eljövı esemény, hanem az az
elmúlt, rögzült és rögzített esemény, amihez a szeretetnek hőnek kell maradnia. A legbensıbb
1058
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megnyilatkozása itt egyszersmind külsı, szilárd, szerzıdéses formát kap. A családi élet két
szféra egyidejő létezésében bontakozik ki. A két szféra a feltétlen szeretet, a családi
közösségért való lét hivatalossá és intézményessé tett esküje és ígérete, valamint a változékony
érzés valósága. Az elıbbi a két szféra egységének hivatalosan ígért követelményével lép fel,
melynek az utóbbi sosem tudja végleges garanciáját adni. Az érzéki szerelem akadály híján
elmúlik, a baráti szeretet, lévén hogy túlmutat a másik egyediségén, nem rendelkezik azzal az
erıvel, hogy az elkötelezıdés feltétlenségét biztosítsa. Biztosíték ezután már csak a másiktól
várható, ám minden igyekezete ellenére is ı ugyanezen okokból képtelen megadni azt. Ennek
következménye a másik felelıssé tétele, vagy épp a felelısség önmagára vállalása, holott a
kudarc voltaképpeni oka magában az esküben és az ígéretben van, pontosabban az ideális
tisztaságuk és a valóságos érzelmi élet közötti szükségszerő távolságban. „A” írja a Vagyvagyban:

A házasok örök szerelmet ígérnek egymásnak. Ez persze nagyon kényelmes dolog, de nem is
jelent sokat; mert ha végére járunk az idınek, akkor elbánunk az örökkévalósággal is. Ezért ha
az illetık az ’örökké’ helyett ezt mondanák: ’húsvétig’ vagy a ’következı május elsejéig’, akkor
mégiscsak lenne értelme szavaiknak; mert mindkettıvel olyat mondanának, amit talán be is
tudnának tartani. Mert mi is történik a házasságban? Rövid idı múlva elıször az egyik fél veszi
észre, hogy valami nincs rendben; erre a másik fél panaszkodni kezd, és hangosan égre kiált: ó,
hőtlenség, hőtlenség. Bizonyos idı után a másik fél is idejut, és semlegesség jön létre, melyben
a kölcsönös hőtlenség közös megelégedettségben és örömben egyenlítıdik ki. De már késı;
hiszen a válás nagy nehézségekkel jár.1059

Megjelenik azonban egy új remény, aki önmaga létezésében testesítheti meg a feltétlen
szeretet esküjét és a hőség ígéretét, mivel annak köszönheti életét, és ezáltal egyesítheti azt a
családi élet mindennapjaival: a gyermek. Marion a következıképp ír a gyermek megjelenésérıl:

Ezek után már bármi is történjen a mi eredeti erotikus fenoménünkkel, e harmadik, a maga
megkérdıjelezhetetlen láthatóságával igazolná, hogy volt olyan idı, amikor a mi fogadalmunk
fenoménje teljes fényében ragyogott. Csak azt tudja a harmadik reprodukálni, amibıl ı maga is
származik. E harmadik fenomén a maga láthatóságában nem reprodukálhatja a fogadalmunk
ismétlésektıl szabdalt, szakadozott láthatóságát, csak akkor, ha önmagát is ebbıl a
fogadalomtól származtatja, és ezért soha nem vonhatja vissza e fogadalmat, hanem létével eleve
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tanúskodik az érvényességérıl. E harmadik fenoménnek eredendıen erotikus eseményként kell
megvalósulnia.1060

Ám épp mivel a gyermek jelenti az eskü és a hőség biztosítékát, egyben meg is szünteti azok
közvetlenségét. A gyermek válik a házastársi szeretet közvetítıjévé és ezáltal a családi szeretet
közvetlen tárgyává. Immár nem a két szféra távolsága a meghatározó a családi szeretet
fenntartásában, hanem a gondozásra szoruló gyermek. A szülık a gyermekben önmagukat és
egymást, közös életüket szemlélik, ám egyszersmind e gyermek elevenségében, egyediségében
folyamatosan ellenáll kisajátításának, és pontosan ez az ellenállás teszi még szeretetreméltóbbá.
A gyermek iránti szeretet épp e kettınek, a szülıktıl való származásának és tılük való eleven
távolságának ellentmondásában bontakozik ki.1061 A gyermek egyszerre a szülık egymás iránti
szeretetének megtestesülése és önmaga, aki nem tud nem távolságot tartani nemzıitıl. A
gyermek saját létében mutatja fel a szeretet ellentmondását (azaz a vonatkoztatás és az
elkülönbözıdés ellentmondását), nem pedig megszünteti azt önmaga azonosságában. Épp ezen
az ellentmondáson alapul a szülıi szeretet. Ám az idı elırehaladtával a gyermek egyre inkább
ellenáll annak, hogy létében szülei önmagukat lássák, és jogot követel ahhoz, hogy saját
személyes élettörténetét testesítse meg. Végül a gyermek önállósulása, elköltözése ismét az
ígéret és az eskü melletti közvetlen elkötelezıdésre utalja a házasokat, immár a közvetítés
üresen maradt helyével.

[E]ljön az idı, amikor a harmadik, a gyermek már nem az ıt eredetileg lehetıvé tevı
fogadalomról tanúskodik, hanem elsısorban is önmagáról, majd az idı elırehaladtával, az ı
saját idejének elérkeztével már szinte kizárólag önmagáról. […] A fogadalom ismét csak
visszautalódik önmagára, megint csak arra van kárhoztatva, hogy fenntartsa és megismételje
önmagát. […] a gyerekek magukkal viszik magát azt a fogadalmat is, melyet ık testesítenek
meg, s amelyet létükkel reprodukáltak.1062

A házastársi szeretet az egyszeri eskütıl és ígérettıl való távolságban, az azzal való végsı,
transzcendens egyesülés illúziójának fényében bontakozik ki.
Ugyanakkor a gyermek a családot a szülık életén túlmutató jövı felé nyitja meg. A
gyermek szeretete egyszersmind az örökös szeretete, a családi név örökkévalóvá válásának
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MARION 2012, 259-260
Ezt a „dialektikus összefonódást” nevezi Lévinas „a teremtett szabadság paradoxonjának”. LÉVINAS 1999,
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reménysége. A család a név továbbörökítésének biztosítéka. Lévinas megfogalmazásában az én
termékenysége egyszersmind transzcendenciája a másikban, a gyermekben és annak
gyermekeiben.1063 Ugyanakkor az incesztus-tilalom lehetetlenné teszi az örökösödés, az
örökkévalóvá válás „tisztaságát”. A házasság két család összekötése, az idegen család
befogadása, elsajátítása, és egyszersmind az addig sajátnak tekintett család elidegenülése. Ez a
folyamatos elidegenülés kerül szembe a szeretet mindazon kísérletével, hogy nevét és vérét
hordozó családját az idegenektıl elválasztva mint tiszta leszármazást magánvaló alapjává
transzcendálja, és így az idegenekkel, a családon kívüliekkel szemben, az irántuk érzett
idegenkedés, vagy akár győlölet által alapozza meg szeretetét. A magányosan álló családfa
mindig egyoldalú, illuzórikus ábrázolása a családi folyamatnak, mely a hangsúlyt az örökség
alárendelı viszonyára helyezi, háttérbe szorítva a házasodások mellérendelı viszonyait. A fa
törzse, a törzsfı az ıs magánvaló eredetté transzcendálása, vagyis elvonatkoztatás az ı
valóságos családi viszonyaitól. A családi szeretet valóságos eredete két idegen családból
származó fél között létesülı kapcsolatban van. A családi szeretet tágabb közösségben létesülı
kapcsolatokat feltételez, e kapcsolatok pedig már eleve meghatározott szokásokon, erkölcsökön
és intézményeken alapulnak (mint amilyen a házasság vagy az örökösödés intézménye). Ám
pontosan ezekben a feltételekben, melyeket a maga létezésével is fenntart és továbbvisz,
ismerhet rá szeretetének kiteljesedett tárgyára. A közösség erkölcsi szeretete, amennyiben
feltétlen szeretetté akarja magát emelni, távolabbra kell nézzen, túl családi közösségén, az azt
magába foglaló nemzet közössége felé.

3.1.6.2 A nemzeti közösség szeretete

A szeretet jelen alakzatának ideája a nemzet, melyhez a szeretet feltétlen módon mint saját
közösségéhez viszonyulhat. Önmaga nyelvében, szokásaiban, erkölcseiben, kultúrájában és
történelmében egy nagyobb közösségre ismer rá, egy másoktól különbözı, partikuláris
közösségre, melytıl mindezt örökségül kapta; olyan örökségül, melyet létezésével nem tud
nem folytatni. Nyelve, szokásai, erkölcsei által meghatározott partikuláris létezése iránti
szeretete így voltaképpen nemzeti közössége iránti feltétlen szeretete. A nemzeti közösség
iránti elkötelezıdése által pedig e közösség mint autonóm politikai közösség lehetısége jelenik
meg számára. A politikai nemzetközösség létrejövetelének feltétele viszont a nemzet
önmeghatározása, azaz a politikai közösségnek a kulturális örökség alapján történı
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meghatározása. Örökségét, mely nagyrészt tudattalanul határozza meg, kell mind inkább
tudatossá tennie. Ennek során folyamatosan elmélyítheti öröksége megismerését, anélkül
azonban, hogy teljesen átfoghatná, tárgyiasíthatná és ezzel kívül kerülhetne rajta. A
hazaszeretet tárgya sosem válhat teljes körően meghatározottá, mivel egyben mindig
meghatározó is: meghatározása lényegileg problematikus.
A nemzeti közösség meghatározása mint önmeghatározás egyszerre pozitív és negatív:
önnön identitását másoktól való elválasztásában határozza meg, míg másoktól való
elválasztottságát épp önnön identitásának meghatározása által nyeri el. A meghatározás
mindkét oldala dominánssá válhat. Amennyiben a nemzeti közösség elsısorban más
nemzetektıl való elválasztottságában kap szilárdnak, vagy akár véglegesnek tőnı
önmeghatározást, annak az a következménye, hogy a hazának mint elválasztott kategóriának és
egyszersmind az „én hazámnak” mint vonatkoztatott kategóriának a szeretete csak a más
nemzetektıl, csoportoktól való elhatárolódásban, az irántuk érzett ressentimentben, vagyis az
idegengyőlöletben nyerhet kifejezést. A hazaszeretettıl megkülönböztetve nevezzük ezt
nacionalizmusnak. A nacionalizmus a szeretett hazát, annak rendjét fenyegetı (belsı és külsı)
idegen azonosítása és negálása által igyekszik hazaszeretetérıl bizonyságot adni, ám épp azért
van szüksége a másikra mint fenyegetı, és fenyegetése okán negálandó idegenre, hogy
hazaszeretetérıl bizonyságot adhasson. A haza védelme az indíték szeretete tárgyának, a
hazának a kisajátítására, történelmének kifehérítésére, és minden idegen elemtıl való
elválasztására, ami valójában a nemzet transzcendálása. Szeretetének feltétlen alapja a minden
idegen kizárása által nyert, a valóságos közösséget transzcendáló magánvaló nemzet. A
transzcendálás eredményeképpen egy olyan, önmaga vágyaival azonosuló haza képe jelenik
meg számára, melyet, lévén hogy az transzcendens képként szükségképp szembekerül a
mindenkori aktuális közösséggel, csak az idegengyőlölet által szerethet. Szeretetét immár a
győlölet alapozza meg. A nemzet megtisztulásáért, függetlenségéért, életteréért vívott harc:
örök háború, mivel a tiszta, magánvaló nemzet a vágy transzcendentális illúziója – ahogy a
nemzetet, a nemzet rendjét önmaga lényegébıl fakadóan fenyegetı és ezért negálandó idegen a
győlölet transzcendentális illúziója. Az illúzió valósága az a nemzetállamot reprezentáló vagy
reprezentálni kívánó egyén, csoport, vagy politikai csoportosulás, mely a nemzet egységes
akaratának látszatába bújtatja saját különös érdekeit. Amennyiben ez utóbbi poltikai hatalomra
tesz szert vagy törekszik szert tenni, azt tapasztalja, hogy az egységesítés, az egységes nemzet
illúziója megteremtésének legegyszerőbb és leghatásosabb módja egy közös kizárt, győlölt,
transzcendens idea kreálása, melyre a legkülönbözıbb életsorsok is egyként szabadíthatják rá
indulataikat, és mellyel szemben a politikai vezetés alá vetett katonákként, az egységes nemzeti
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érdek magánvaló eszközeként határozhatják meg együttesen magukat (a győlölet órája). Így
sajátíthatja ki a politikai hatalom saját különös érdeke szerint a vágyakat, gondolatokat és
képzeteket. Hatalmának növekedése egyenesen arányos a kisajátítás mértékével. A politikai
retorika szintjén a győlölet által megalapozott szeretet ellentmondása abban fejezıdik ki, hogy
minél inkább igyekszik egy nemzet másoktól való megkülönböztetettségében definiálni magát,
annál inkább közel kerül beszédmódja azon nemzetek hasonló kísérletéhez, melyektıl
leginkább megkülönböztetni szándékozik magát. Minél inkább igyekszik mondjuk két
szomszédos állam nacionalista retorikája elhatárolódni egymástól, annál inkább hasonlítanak
egymásra.
Amennyiben a hazaszeretet önmagát megalapozó, valóban feltétlen szeretetté kíván
válni, át kell hogy helyezze a hangsúlyt az idegen negálásáról önmaga affirmálására. Ami által
egy nemzet magát igenlı módon meghatározhatja, az saját kultúrája, története, „erkölcsi
szubsztanciája”. Ez jelentené egyszersmind azon karakterek kirajzolódását, melyek által a
nemzet önnön indentitására lelhet. Ám minél mélyebben tanulmányozza kultúráját, történetét,
annál inkább megérti annak elválaszthatatlanságát más nemezetek kultúrájától, és vica versa.
Ezzel szembesülve a hazaszeretet – amennyiben továbbra is önmagából próbálja megalapozni
magát – le kell hogy mondjon nemzetének exkluzivitásáról, és szeretetének tárgyát más
közösségek felé megnyitva, inkluzív diszjunkcióként kell meghatározza. A nemzet
szubsztanciájának megértése egyet jelent a más közösségekkel való együttélés valóságának
megértésével, és a nemzeti közösség mint kizáró diszjunktív kategória illuzórikus jellegének
belátásával. Ezt a folyamatot fejezi ki Bartók Béla élete és zenéje. Mivel mindazok, amikrıl az
iméntiekben szó volt, megjelennek Bartók Népdalkutatás és nacionalizmus címő, 1937-ben
keletkezett írásában, ezért e szövegbıl egy hosszabb részletet idézek:

Tagadhatatlan, hogy a népdalkutatás, valamint általában minden népmővészeti tanulmány
megindulásának ösztökéjét a nemzeti érzés felébredésében kell keresnünk. A népköltési és
népzenei kulturértékek felfedezése feltüzelte a nemzeti büszkeséget, s mivel összehasonlításra
kezdetben semmiféle mód sem volt, minden nemzet fiai azt gondolták, hogy ilyenfajta kincsek
birtoklása az ı egyedüli és legsajátabb kiváltságuk. Kisebb, különösen pedig politikailag
elnyomott nemzetek ezekben a kincsekben bizonyos fokig vigasztalást találtak, öntudatuk
megerısödött, megszilárdult; ezeknek az értékeknek tanulmányozásában és közzétételében
alkalmas eszközük volt arra, hogy a nemzet mőveltebb rétegének a nemzeti érzését, amely az
elnyomatás következményeképpen nem egy ponton csorbát szenvedett, újra megerısítsék.
Azonban nemsokára némi csalódás következett be. Bármily keveset törıdtek is a szomszédos
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nemzetek ilyenféle értékeivel, mégis elkerülhetetlen volt, hogy néhanapján, akaratlanul is
szemük ügyébe ne kerüljön a szomszédos nemzetek efféle kultúrkincseinek egy-egy darabja; és
itt kezdıdött a baj.
A megsértett nemzeti érzésnek valamiképpen védekeznie kellett – megsértette az a tény, hogy a
szomszédos nemzet is birtokában van annak a kincsnek, amelyet eddig ıseredeti nemzeti
vagyonnak tekintettek –, és azzal védekezett, hogy bejelentette igényét az elsıbbségre. Mivel
azonban a szomszédos nemzetben ugyanilyen érzés és ugyanilyen világnézet uralkodott, ott sem
engedtek abból a meggyızıdésbıl, hogy övék az elsıbbség: civakodás, szócsatározás kezdıdött
és tart még napjainkban is. […]
Ha már egészen természetes folyamatnak kell tartanunk azt a tényt, hogy a szomszédos nyelvek
egymást kölcsönösen befolyásolják (ez a folyamat sem az illetı nyelvek szellemének nem árt,
sem nem ok a megalázottság érzésére), akkor ez a tétel még inkább érvényes a folklór
termékeinek kölcsönös (sıt akár egyoldalú) cseréjére is. Nem volna szabad megfeledkezni arról
sem, hogy úgyszólván lehetetlenség, hogy a földkerekség néhány száz népe közül még a
legkisebbnek is csupán ıseredeti népdalanyaga legyen! Ha azután a kutatók kénytelenek a
különféle népzenében jelentékenyebb kölcsönhatást, idegen hatást vagy idegen eredetet
megállapítani, akkor bizony ezek a megállapítások e sok nép akárhányára nem lesznek valami
kedvezık. Azt is meg kellene gondolni, hogy az ilyen „kedvezıtlen” megállapítások sem az
alacsonyabbrendőség érzésére nem adnak okot, sem pedig arra nem alkalmasak, hogy
politikailag kiaknázzák ıket. Mert: ahol még él és virágzik a népdal a szó valódi értelmében, ott
szó sem lehet meddı bető- és kottaszerinti átvételrıl, ott az átvett anyag többnyire mégiscsak
megváltozik valamiképpen az új miliı következtében, mégiscsak kap valamilyen helyi,
„nemzeti” jelleget, bárhonnan származik is. Ami pedig a politikai kiaknázást illeti… igen, ahol
a politika kezdıdik, ott megszőnik a mővészet és a tudomány, megszőnik a jog és belátás.1064

Bartók 1903-ban megírja Kossuth címő szimfonikus mővét, egy straussi ihletettségő
romantikus mővet a magyar szabadságharcról a német kultúra által dominált Pesttel szembeni
nacionalista érzületének kifejezésére. 1904-tıl az ısi magyar zene megmentése érdekében
Kodállyal népdalgyőjtı körútra indul. 1906-tól szlovák, 1908-tól pedig román dallamokat is
győjt, kezdetben a magyar zene jobb megértéséért, ám hamarosan győjteményében már több a
szláv és a román dallam. A folyamat nyilvánvaló: kezdetben a hazának az idegennel szemben
történı exkluzív meghatározása, melynek kifejezése nem nélkülözi az ebbıl adódó
ellentmondásokat (épp az „idegen” nyelvén írja meg mővét); ezután a haza affirmatív
1064
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meghatározásának kísérlete az ısi népdalok felkutatása által, mely végül eljuttatja a nemzetek
és dallamaik szükségszerő együttélésének belátásához és a diszjunktív meghatározás
inkluzívvá tételéhez, illetve a népek közösségének gondolatához, melyet érett mőveiben fejez
ki. Erre példa az 1930-ban komponált Cantata profana, egy román pogány karácsonyi monda
szövegére írt kórusmő. A kompozíció a tervek szerint egy trilógia vagy tetralógia elsı része lett
volna, mely a Kárpát-medence különbözı népeinek parasztzenéjére épül.
Bartók mővészetérıl egy 1931 januárjában kelt levelében a következıket írja:

Magyar zeneszerzınek vallom magam […] Az én zeneszerzıi munkásságom épp mert e
háromféle (magyar, román és szlovák) forrásból fakad, voltaképpen annak az integritásgondolatnak megtestesüléseként fogható fel, melyet ma Magyarországon annyira hangoztatnak.
Az én igazi vezéreszmém […] a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden
háborúság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem – amennyire erımbıl telik –
szolgálni zenémben; ezért nem vonom ki magam semmilyen hatás alól, eredjen az szlovák,
román, arab vagy bármiféle forrásból. Csak tiszta, friss, egészséges legyen az a forrás!

– utalva a Cantata profana utolsó sorára.1065
A népek közösségének gondolata, a nemzet önmagát megnyitó, határtalanul inkluzívvá
váló és épp ezáltal önmagát valóságában megragadó meghatározása szilárd alapra csakis az
egyetemes emberi közösség eszméjében lelhet. Ezzel egyszersmind az önmagát megalapozni
kívánó szeretet egy univerzális, minden emberre vonatkozó feltétlen szeretet lehetıségéhez jut
el.

3.1.6.3 Az emberi közösség szeretete

A szeretet e formájának feltétlen tárgya az emberek közösségének nyitott, univerzális totalitása.
A szeretet vágya e közösségnek mint politikai közösségnek a megvalósulása, az elidegenedett,
önmagáért-való

meghatározáson

felülemelkedı,

önmagukat

közösségért-való

létként

meghatározó emberek univerzális politikai közössége. Ez a vágy a kommunizmus eszméjében
testesül meg, melynek alapfogalmait Marx A német ideológiában bontja ki.
1065

Levél Octavian Beunak, 1931. január 10. (BARTÓK 1976, 396-397) Kárpáti János meggyızıen igazolja,
hogy az idézett szövegben az „integritás-gondolat” nem az irredenta politika támogatása, hanem egy „Duna-völgyi
integráció”, azaz a Duna-völgy népeinek nemzeti önrendelkezésen és szabad nemzeti mővelésen alapuló
demokratikus államának eszméje. Továbbá kimutatja, hogy hogyan tükrözıdik alkotásaiban ez az eszme azáltal,
hogy a különbözı forrásokból származó népzenei elemek „szervesen olvadnak bele a Bartók által egyéni módon
kialakított Duna-völgyi zenei nyelvbe.” (KÁRPÁTI 2003, 111-123)
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A német ideológia az ember lényegét közösségi léteként határozza meg. Ezt a lényeget
az emberi munka, az emberi produktivitás valósítja meg a maga történeti folyamatában. Az
ember lényege a természettel és más emberekkel való aktív, produktív viszonya. Marx tehát
lényeg és létezés egységét állítja – nem Isten, hanem az ember vonatkozásában. Ez az egység
nem más, mint a produkció. A produkció viszont elválaszthatatlan produktumától, amely így
szintén az ember lényegéhez tartozik. „Ahogyan az egyének életüket megnyilvánítják, olyanok
ık maguk. Az tehát, hogy mik, egybevág produkciójukkal, mind azzal, amit produkálnak, mind
pedig azzal, ahogy produkálnak. Hogy tehát az egyének mik, az produkciójuk anyagi
feltételeitıl függ.”1066 A produkció viszont feltételezi az egyének egymás közötti érintkezését.
„Ennek az érintkezésnek a formáját megint csak a produkció szabja meg.” A produktív erı és a
produkció viszonyai határozzák meg az egyének viszonyait és azok formáját, beleértve az
„ideáknak, képzeteknek, a tudatnak” a produkcióját, valamint a nyelvét is.1067
A jól ismert tézis szerint az élet határozza meg a tudatot. Az élet itt nem más, mint a
természetet megmunkáló emberi-közösségi produktivitás történeti fejlıdése: „az ıt [ti. az
embert] körülvevı érzéki világ nem közvetlenül fogva adott, önmagával mindig egyenlı dolog,
hanem az iparosodás és a társadalmi állapot produktuma”, éspedig abban az értelemben
történelmi produktum, hogy „számtalan nemzedék tevékenységének eredménye, amelyek
mindegyike az elıtte járónak vállán állt, annak iparát és érintkezését továbbfejlesztette,
társadalmi rendjét a változott szükségletek szerint módosította.”1068 Az élet nem adott, hanem
produkció és egyszersmind a produkció produktuma: e produktum egyrészt természeti,
másrészt társadalmi-közösségi-történelmi. Az élet két aspektusa nem választható el. Az
embernek mindig egy történelmi természettel és egy természeti történelemmel van dolga.1069
„Az élet produkciója, mind a saját életé a munkában, mind az idegen életé a nemzésben, most
már azonnal kettıs viszonyként jelenik meg – egyfelıl természeti, másfelıl társadalmi
viszonyként – társadalmiként abban az értelemben, hogy ezen több egyén együttmőködését
értjük.”1070 Az együttmőködés része a produktív erınek, a természetet elsajátító
produktivitásnak.1071 Szemben a különös egyén autonómiájából kiinduló, azt általános elvvé
emelı liberális gondolkodással (és az ugyanerre alapozó anarchista gondolkodással), Marxnál
az ember lényegeként értett produktivitás nem választható el a közösség együttmőködésétıl. Ez
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MARX; ENGELS 1974, 24. A Produktion szó esetén az eredeti fordításban használt „termelés” helyett
következetesen a tágabb értelmő „produkció” kifejezést alkalmazom – C.Gy.
1067
I.m., 25, 29, 39. A fordításokat módosítottam – C.Gy.
1068
I.m., 33. A fordítást módosítottam – C.Gy.
1069
I.m., 34
1070
I.m., 37-38. A fordítást módosítottam – C.Gy.
1071
I.m., 38
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az összefüggés a munkamegosztásban fejezıdik ki. Ugyanakkor a munkamegosztás minden
esetben a tulajdonviszonyok valamilyen rendjét vonja maga után.1072 A tulajdon árutulajdon, az
áru értéke pedig az elkészítéséhez szükséges munkaidın alapszik. A tulajdon tehát nem más,
mint elidegenedett és elidegenített munkaerı feletti rendelkezés. Ez pedig a munka megosztását
feltételezi. „[M]unkamegosztás és magántulajdon azonos kifejezések – az egyikben ugyanazt
jelentik ki a tevékenységre vonatkoztatva, amit a másikban a tevékenység produktumára
vonatkozólag jelentenek ki.”1073 Ha az ember lényege abban áll, amit produkál és ahogyan
produkálja, akkor lényegének elidegenedése munkája megosztott, diszjunkt mivoltára és arra a
tulajdonviszonyra vezethetı vissza, amiben munkája során részt vesz.
A munkamegosztás formája tehát meghatározza az egyének viszonyait.1074 A
munkamegosztás az, ami az egyéneket elıre meghatározott, látszólag természetadta
tevékenységi körre korlátozza. Ebbıl következıen az ember csak akkor valósíthatja meg
valóságos lényegét, amely a közösségi produktivitás nem elıre meghatározott történelmi
folyamata, ha a „természetadta” munkamegosztás önkéntessé válik. A munkamegosztásnak
különbözı történelmi, illetve strukturális szintjei vannak, úgymint családi munkamegosztás,
családok közötti munkamegosztás, illetve magának a munkának és produktumainak mind
minıségi,

mind

mennyiségi

megoszlása.

Mindez

a

társadalmi

tulajdonviszonyok

igazságtalanságához, a javak igazságtalan elosztásához vezet – igazságtalan, amennyiben elıre
adott, „természetadta” meghatározottságokon, tehát nem az igaz emberi lényegen alapszik.1075
A magántulajdonnal együtt jár az egyes egyén vagy az egyes család érdeke és a
közösségi érdek közötti ellentét. Az ember saját lényegétıl való eltávolodása, elidegenedése az
egyénnek a közösségért-való-létével szembekerülı önmagáért-való-léteként jelenik meg. Erre
erısítenek rá az emberi jogok, amelyek az embert másoktól elkülönült és saját magánérdekére
korlátozott szabad, vagy inkább önkényes egyénként határozzák meg, a közösségi politikai
életet pedig e jogok fenntartásának rendelik alá.1076 Fontos megjegyezni, hogy a közösségi
érdek nem egy általános akaratot jelent, hanem az akaratok, érdekek közösségét, vagyis a

1072

I.m., 25
I.m., 41. A fordítást módosítottam – C.Gy.
1074
I.m., 25
1075
I.m., 41
1076
„Az úgynevezett emberi jogok egyike sem megy túl […] az önzı emberen, az emberen mint a polgári
társadalom tagján, azaz mint az önmagába, magánérdekébe és magánönkényébe visszahúzódott, s a közösségtıl
elkülönült egyénen. […] a politikai emancipátorok az állampolgárságot, a politikai közösséget éppenséggel ezen
úgynevezett emberi jogok fenntartásának puszta eszközévé fokozzák le, azaz hogy a citoyent az önzı homme
szolgájának nyilvánítják, azt a szférát, amelyben az ember közösségi lényként lép fel, ama szféra alá degradálják,
amelyben részlényként lép fel, végül nem az embert mint citoyent, hanem az embert mint bourgeois-t tekintik a
tulajdonképpeni és igazi embernek.” MARX 1957a, 367
1073
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közösségben aktívan részt vevı egyének kölcsönös egymásrautaltságát.1077 Az általános akarat
a közösségi érdek illuzórikussá válása, amely önálló formaként mint állam jelenik meg. Az
állam tehát egy illuzórikus transzcendens közösséget fejez ki. Valóságában mindig diszjunkt
különös (családi, törzsi, osztály-) érdeket képvisel, amely egy pars pro toto metonimikus
beszédaktussal általánosnak mutatva magát uralkodik a többi különös érdek felett. Egyrészt
tehát tagadja a valós közösségi érdeket (az érdekek közösségét), másrészt saját különös érdekét
mint illuzórikus transzcendens közösségi érdeket, azaz mint általános akaratot állítja helyébe.
„[A]z általános egyáltalán illuzórikus formája a közösségiségnek”.1078
Marx alapvetı teljesítményeként értékelhetjük, hogy a „mennyiségi kategóriákkal”
(általános, különös, egyedi) szemben bevezeti a „közös” kategóriáját. Az emberi lényeg
elidegenedése nem más, mint a „közös” kategóriájának elkülönülése és elfedıdése az
ellentmondásban adódó „mennyiségi kategóriák” rovására. Ami közös, az nem más, mint az
emberek lényegeként értett produktív erı, amely csak közösségben bontakozhat ki. A különös
egyénnek a közösségtıl való elszakadása az emberi lényeg elidegenedését jelenti. A különös és
a közös szétválasztása azt eredményezi, hogy „az ember saját tette egy számára idegen, vele
szembenálló hatalommá válik, amely ıt leigázza ahelyett, hogy ı uralkodik felette.”1079 A
munkamegosztás eredménye egy leszőkített, korlátozott tevékenység ráerıszakolása az emberi
produktivitásra: „vadász, halász vagy pásztor vagy kritikus, és annak kell maradnia, ha nem
akarja az élet fenntartásához szükséges eszközöket elveszíteni […]”.1080 Az elidegenedés során
az élet, azaz a munka, produkcióból és annak produktumából önfenntartássá és annak
eszközévé válik. A produktív erı – az ember lényege – az embertıl elválasztott hatalomként
jelenik meg. Ennek alapja a közös és a különös elválása, a közösségi léttıl való megfosztottság,
minthogy csak az emberek érintkezésében mutatkozhat meg a produktív erı az emberek önnön
erejeként. A produktív erık dologi alakot öltenek és magántulajdonként jelennek meg. Ebbıl
következıen az egyén csak annyiban sajátíthatja el a produktív erıt, ha árutulajdonossá, vagyis
az elidegenedett és elidegenített munkaerı tulajdonosává válik.1081
A kommunista társadalom célja a közösségnek oly módon történı megszervezése, hogy
mindenki a maga képességei és hajlamai szerint bontakoztathassa ki produktív erıit, anélkül,
hogy azok egy elıre elrendelt tevékenységi körre korlátozódnának, hogy „ma ezt, holnap azt
tegyem, reggel vadásszak, délben halásszak, este állattenyésztéssel foglalkozzak, ebéd után
1077

MARX; ENGELS 1974, 41
I.m., 42
1079
I.m., 43
1080
I.m.
1081
I.m., 90
1078
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kritizáljak, ahogy éppen kedvem tartja – anélkül, hogy valaha vadásszá, halásszá, pásztorrá
vagy kritikussá válnék.”1082 Az embert nem egy diszjunkt tevékenység, hanem produktív ereje
definiálja. Ez a produktív erı nem az ı tulajdona, amelyet elidegeníthet, hanem maga az élet,
amely elválaszthatatlan a közösség életétıl és csak abban nyer értelmet. A produktív erı
affektív erı: csak hatásként, a természetre és a társadalomra gyakorolt hatásként az, ami. Az
emberek a produkciót, valamint a cserét és érintkezésük egyéb módjait saját közös erejükként
élik meg: a munkamegosztás és a magántulajdon megszőnése az addig idegen és
kiszámíthatatlan hatalomként megmutatkozó, kereslet-kínálati viszonyokon alapuló piaci
mechanizmust is felszámolja.1083 A társadalmat az exkluzív diszjunkciók (vadász, halász stb.)
helyett inkluzív diszjunkciók (reggel vadász, délben halász stb.) szervezik meg. Az egyén élete
a legkülönbözıbb tevékenységek konjugált sorozata, a konjunkció alapja pedig a produktív erı
maximális kibontakoztatása. A kommunista társadalom maga nem más, mint a produktív erı e
sorozatainak, a produktív egyéneknek a konnektív szintézise, „az emberek egyetemes
érintkezése”.1084
A világforradalom konnektív szintézise, a mindenoldalú függıségben, világtörténelmi
együttmőködésben létezı egyének közösséggé válása – ez jelenti a kommunizmus
megvalósulását. Másrészrıl erre a világtörténelmi létezésre kizárólag a proletariátus
hivatott.1085 A proletariátusnak kell átvennie a politikai hatalmat, ı rendelkezik a közös
tulajdonnal és szabályozza az általános produkciót:

[A]mikor majd a proletárok sajátítanak el, termelési szerszámok tömegét kell mindegyik egyén
alá, a tulajdont pedig valamennyiük alá besorolni. Csakis egyesülés útján lehet végrehajtani [az
elsajátítást], amely a proletariátus jellegénél fogva megint csak egyetemes lehet, és csakis
forradalom útján, amelyben egyfelıl megdöntik az eddigi produkciós és érintkezési mód és
társadalmi tagozódás hatalmát és másfelıl kifejlıdik a proletariátus egyetemes jellege és az
elsajátítás keresztülviteléhez szükséges energiája, továbbá a proletariátus levet magáról
mindent, ami eddigi társadalmi helyzetébıl még rajta maradt.1086

A kommunizmus szempontjából tehát a proletariátus érdeke az általános érdek. A proletariátus
ugyanakkor valóságában egy különös érdekeket kifejezı „osztály nélküli osztály”: a
1082

I.m., 43
I.m., 44
1084
I.m., 45
1085
A Kommunista Párt kiáltványa szerint a magántulajdont azért csak a proletariátus rombolhatja le, mert ez az az
„osztály”, amelynek nincs semmije. MARX; ENGELS 1959, 451
1086
I.m., 92
1083
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tulajdonnélküli városi nagyüzemi munkások exkluzív osztálya. Vajon ezzel Marx – és
nyomában a „megvalósult kommunizmus” – nem esik bele ugyanabba a „pars pro toto”
metonimikus retorikába a proletariátus érdeke tekintetében, amelyet az általános akarat fogalma
kapcsán maga Marx tárt fel? Marx a forradalomban az általános akaratot kifejezı politikai
hatalom kisajátításának szükségszerőségét állítja: „minden uralomra törekvı osztálynak, még
ha uralma – mint a proletariátus esetében – az egész régi társadalmi forma és egyáltalában az
uralom megszüntetését feltételezi is, elıször a politikai hatalmat kell meghódítania, hogy a
saját érdekeit ismét az általánosként mutathassa be, amire az elsı percben kényszerítve
van.”1087 [kiemelés tılem – C.Gy.] Az általános akaratot mint illuzórikus közösséget kifejezı
régi hatalom csak egy újabb illúzió, egy újabb transzcendálás által dönthetı meg. Az egyetlen
osztály, amely képes megvalósítani a kommunizmust, a „forradalmi osztály”, a proletariátus.
Tehát a kommunista társadalomban a proletariátusnak mint proletárdiktatúrának kell kifejeznie
a – szükségképpen illuzórikus, mert transzcendens – általános akaratot. És mint politikai
hatalom, ez szükségképp más, a kommunizmust megvalósítani képtelen „reakciós” vagy
„konzervatív” osztályok (parasztság, kézmővesek, kiskereskedık, vagyis a „középrendek”)
érdekeinek semmissé tételét jelenti. A proletárdiktatúrában látens módon továbbra is megmarad
az osztályellentét, és ezzel a magánérdek elválása a közösségi érdektıl.1088 A proletárdiktatúra
így nem annyira az osztályok felszámolását, mint azok újfajta hatalmi elrendezését
eredményezi, élén egy önmagát legitimáló erıszakszervezettel (a párt érdeke mint általános
akarat). Bakunyin és más anarchisták kritikája épp erre vonatkozik: amíg fennmarad a politikai
uralom, addig az elnyomás újratermelıdik, legfeljebb csak formája változik meg.1089 A
proletariátus: osztály, amely nem osztály; ezzel az ellentmondással leplezi el újra és új módon
az általános a különöst, és ezzel legitimálja más megmaradt különös osztályok elnyomását.1090
1087

I.m., 42. Míg a kategóriákat tárgyaló bekezdésekben az általános kategóriája az ezt megelızı és ezt követı
elıfordulásaiban idézıjelek között jelenik meg – utalva annak illuzórikus jellegére –, e mondatban az idézıjelek
elmaradnak.
1088
A Kommunista Párt kiáltványa a proletariátus osztályának diktatúráját mint az osztálykülönbség, és ezzel
önmaga fokozatos felszámolását írja le. „Amikor majd a fejlıdés folyamán az osztálykülönbségek eltőntek, és
minden produkció a társult egyének kezében összpontosult, akkor a közhatalom elveszti politikai jellegét. A
politikai hatalom, voltaképpeni értelmében, valamely osztálynak egy más osztály elnyomására szolgáló szervezett
hatalma. Ha a proletariátus a burzsoázia elleni harcában szükségszerően osztállyá egyesül, forradalom útján
uralkodó osztállyá teszi magát, és mint uralkodó osztály a régi produktív viszonyokat erıszakkal megszünteti,
akkor e produktív viszonyokkal együtt megszünteti az osztályellentétnek, egyáltalán az osztályoknak a
létfeltételeit, és ezzel saját magának mint osztálynak az uralmát is.” (MARX; ENGELS 1959, 460. A fordítást
módosítottam – C.Gy.) A proletariátus önfelszámolása azonban akkor lenne lehetséges, ha valóban csak általános
osztály volna; amíg azonban egyben különös, más osztályokat kizáró osztály, addig vele éppúgy szembeállítható
egy „osztály nélküli osztály” (pl. a „lumpenproletariátus”). Minden ilyen esetben a magát megszüntetni hivatott
hatalom legitim terrorszervezetként talál újra magára.
1089
Lásd pl. BAKUNYIN 1991, 332-333
1090
A hegeli jogfilozófia kritikájához írt bevezetésében Marx a következıképpen határozza meg a proletariátust: „a
polgári társadalom olyan osztálya, amely nem a polgári társadalom osztálya, olyan rend, amely minden rend
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Ez a magyarázata annak, hogyan fordulhat át az egyetemes emberi közösség ideája iránti
elkötelezett szeretet az embergyőlölet és emberirtás legszörnyőbb valóságába, melynek a
történelemben sötét lyukként tátongó példái Ukrajna és Kambodzsa.
Laclau A populista ész címő könyvében a közösséget tárgyává tevı beszédmód
alapproblémáját abban látja, hogy a határtalanul differenciális közösség minden egyes jelölési
aktusban totalitásként képzıdik meg. A totalitást azonban határai által lehet meghatározni –
azaz azáltal, amitıl különbözik. Mivel azonban a totalitás (az általános) minden különbséget
magában kell hogy foglaljon, ezért az, ami által meghatározza magát, csak olyasmi lehet, amit
kizár magából. Ami a közösségben közös, az a kizárt elem közös, általános elvetése. Vagyis a
társadalom kohéziójának feltétele lakossága valamely csoportjának démonizálása. A
„forradalmi osztály” azáltal válik különösbıl általánossá, hogy a „reakciós osztályokat”
kiőzendıkként tematizálja. Így aztán egy különös a vele összemérhetetlen totalitás
megjelenítıje lesz, azaz Laclau kifejezésével hegemónná válik, ahogyan a városi proletariátus a
kommunista társadalom megtestesítıje. „Ez a totalitás egyszerre lehetetlen és szükségszerő
tárgy.”1091 A transzcendencia olyan illúziója, melyet a társadalmi rendre vonatkozó minden
egyes jelölı aktus megképez.
Úgy tőnik, a politikai gondolkodás nem képes elkerülni az általános és a különös
ellentmondásának ördögi körét. Az emberi közösség feltétlen szeretete egy más kiindulópontot
kell keressen magának. Egy olyan kiindulópontot, mely nem a közösség politikai
totalizációjában fejezi ki magát, hanem az egyes ember, az épp szembejövı ember
szeretetében, vagyis amely nemcsak általános, hanem egyedi is, nemcsak univerzális, hanem
szinguláris is. Ez pedig nem más, mint a vallási szeretet ideája. Az egyetemes emberi
közösségrıl való túlságosan absztrakt politikai gondolkodásnak a vallási szeretet adhat konkrét
tartalmat.

3.1.7 Vallási szeretet
Az egyszerre univerzális és szinguláris szeretet mint feltétlen szeretet Krisztus parancsában
nyer kinyilatkoztatást. Egyszerre univerzális és szinguláris jellegének alapja a megbocsátás,

felbomlása, olyan szféra, amely egyetemes szenvedései révén egyetemes jellegő, és nem tart igényt semmiféle
különös jogra, mert nem valamiféle különös jogtalanságot, hanem egyáltalán a jogtalanságot követik el ellene,
amely többé nem egy történelmi jogcímre, hanem már csak […] az emberi jogcímre hivatkozhat […]”. (MARX
1957b, 389-390) Úgy tőnik, ami egyetemessé tesz és tagadja a különöst, az Krisztus áldozatához hasonlóan ez
esetben is a szenvedés.
1091
LACLAU 2011, 86-87

369

A transzcendentális illúziótól való szabaddá válás
vagyis a múlttal való megbékélés (nem pedig a múlt feledése) és ezzel az újjászületés, egy új
életre, a feltétlen szeretet életére való születés.
A feltétlen szeretet a keresztény vallásban parancsként jelenik meg. Mint minden
parancs, ez is megtagadható. Ami a parancs megtagadásának elejét veheti, az a parancsot adó
hatalma. A parancs azonban „nem e világból való”, transzcendens parancs, az ıt meghalló és
követı minden feltétlen szeretetaktusban megtestesülı, mégis transzcendens Másik parancsa.
Mivel pedig a parancs végtelen távolból szól az emberhez, végtelenül könnyő e parancsot meg
nem hallani. Bár a parancs feltétlen, mégis – vagy épp ezért – minden parancs közül a
leghalkabb, a leggyengébb, a legerıtlenebb. A parancs meghallása Krisztus követését jelenti,
ám míg Krisztus Istenember, követıje „csak” ember, és mint ilyen, esendı, bőnös lény. Ez
egyszersmind a legfıbb kibúvót jelenti a parancs meghallása alól: a feltétlen parancs az
emberhez szól, ám épp mert az ember ember, ez jelent mentséget számára a parancs meg nem
hallására. Pontosan az embermivolt teszi feltételessé az emberhez szóló feltétlen szeretet
parancsát.
Az, hogy a parancs „nem e világból való”, azt teszi szükségessé, hogy a parancsot egy
olyan instancia közvetítse, mely valamiképp a két világ között helyezkedik el. A transzcendens
parancs legközvetlenebb közvetítıje a lelkiismeret. E közvetítı a kereszténység ügyét a belsıbe
utalja, vagy mondhatjuk úgy: épp e közvetítés hozza létre magát a belsıt, az ember önmagáértvalóságát. Ám pontosan ez a belsı világ ad hatalmat arra, hogy az ember szembeforduljon nem
csak a parancsot nem halló evilággal, hanem magával a paranccsal, a transzcendenciával is. A
belsı, az önmagáért-való maga válik „evilágisággá” és megszabadul az immár hatalmát
vesztett túlvilágtól. Ezzel azonban egyszersmind megszabadul a feltétlen szeretet parancsától
is.
A krisztusi parancsnak szüksége van tehát egy „külsı”, e világi közvetítıre,
pontosabban egy olyan közvetítıre, mely objektivitásában is a két világ között áll, és mely a
transzcendens parancsot a világban, e világban immanenssé teszi. Ez pedig nem más, mint a
vallási közösség, vagyis a keresztény egyház. A keresztény egyház hivatott arra, hogy a vallási
szeretet krisztusi parancsát közvetítse és tartalmát megırizve evilágivá alakítsa. (Amennyiben
az egyház politikai hatalomra tesz szert, mőködését azok az ellentmondások jellemzik,
melyekrıl az emberi közösség szeretetének tárgyalása kapcsán ejtettem szót, és melyek
éppolyan szörnyő következményekkel járhattak, mint bármely más politikai hatalom
mőködése, mely egy illuzórikus közösség általánossága nevében juttatja érvényre különös
érdekeit. Az egyházat itt azonban csak mint a krisztusi parancsot közvetítı vallási hatalmat
elemzem.)
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Hogyan gondolható el a parancs immanenssé tétele? Hegel vallásfilozófiájában épp azt
mutatja meg, hogy az igazságában megértett kereszténység története annak története, hogy a
kezdetben transzcendens Isten a Fiú által a keresztény közösségben Szellemként immanenssé
válik. Az igazságában megértett krisztusi szeretet eszerint nem más, mint a keresztény
közösségben, az egyházban megvalósuló szeretet. Bontsuk ki ezt a történetet!
Hegelnél valamely idea megismerése a történelemre való visszatekintés által valósítható
meg, vagyis a történeti emlékezet által. Így Hegel a keresztény ideának is történeti értelmezését
adja. A keresztény idea lényege a Szentháromságban fejezıdik ki. Hegel a Szentháromság
három személyét a keresztény idea történetének három, egymásból kibomló momentumaként
határozza meg. A három momentum tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek.1092
Az elsı momentum az Atya transzcendens mivolta. Ez a világ teremtésén kívül,
önmagában felfogott Isten. Ugyanakkor Isten lényegéhez hozzátartozik, hogy teremtı, és így
önmagában vonatkozik arra a világra, amelyet teremt. Ezért az Atyaként felfogott Isten ideája
még absztrakt. Lényege éppen az, hogy önmagától különbözıt hoz létre, a világot, hogy abban
önmagát ismerje meg mint abszolút ideát. Ezáltal teszi magát puszta absztrakcióból
valóságossá, létezıvé.1093
Ez elvezet a második momentumhoz, a Fiúhoz. Ahhoz ugyanis, hogy Isten önmagát a
világban létezıként ismerje meg, az kell, hogy a világ önmagában ismerje fel Istent. Vagyis az
kell, hogy a világ ne transzcendenciaként, túlnaniként, hanem immanenciaként, magába
fogadottként tekintsen Istenre. Márpedig ez a Fiú által történhet meg: a Fiúban ismeri fel
ugyanis a teremtett világ Istent mint az abszolútumot. Ez a felismerés abban a lényben
történhet meg, aki egyrészt maga is világi teremtmény, vagyis megismerhetı érzéki lény,
másrészt viszont megismerı szellemi lény, vagyis az emberben. Ezért az abszolút idea egyrészt
az ember számára, másrészt emberként kell, hogy megjelenjen.
De milyen formában képes erre az abszolút idea? Ahhoz, hogy az emberi tudat számára
ez a tartalom megjelenhessen, a megjelenésnek két feltételt kell teljesítenie.
Elıször is bizonyosságot kell nyújtania, annak bizonyosságát, hogy ami a világban
véges emberként megjelenik, az a végtelen Isten. Viszont bizonyosságot csak a közvetlen
érzéki szemlélet nyújthat. Ezért az abszolút ideának partikuláris érzéki lényként kell
megjelennie. Az ember így elıször, közvetlenül csak véges és érzéki módon ismerheti meg az

1092

A keresztény idea, illetve a Szentháromság történeti értelmezése nem precedens nélküli, gondoljunk csak
Johannes de Florisra, vagy Schellingre. Hegel koncepciójának alapvetı különbsége az elıbb említett szerzıkéhez
képest az, hogy ı a harmadik fázist, a Szentlélek fázisát nem a jövıbe vetíti ki, hanem a jelenben diagnosztizálja.
1093
Vallásfilozófiai elıadások, 250
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abszolút ideát. „Hogy az ember bizonyosságot szerezzen, Istennek testet kellett öltenie, hús-vér
alakban kellett a világon megjelennie.”1094
A másik feltétel az, hogy ennek az egységnek, az isteni és az emberi természet
egységének egyetlen emberben kell megjelennie, aki identitásában más emberektıl elválasztott
egyediség. Általa válhat ugyanis az isteni és az emberi szellem egysége szemléletessé, azaz
bizonyossá. A második feltétel tehát az egyediség.1095
Mindez azonban azt jelenti, hogy Isten az e világi tudat számára olyan másik emberként
jelenik meg, aki nem ebbıl a világból való. A megjelenés itt még a másikról való tudás, ezért
nem válhat öntudattá, az abszolútum önismeretévé, azaz a tudat nem ismerhet benne önmagára
mint abszolút szellemre, csak egy másik érzéki emberre, aki egyszersmind Isten, a különösre,
aki egyszersmind általános.
Ennek az érzéki embernek más emberek számára önmagát Istenként kell felmutatnia.
Azt kell felmutatnia, hogy Isten a világ viszonylatában nem transzcendens, hanem immanens:
nem a világon túl, hanem a világban van, ahogy a világ ıbenne. Ez csak egy új tanítás, új
beszéd, új logosz vagy Ige alapján lehetséges. Nem találhatott semmilyen közvetítıre a
világban, ezért Isten Országát közvetlen módon kellett meghirdetnie, és az embert arra kellett
felszólítania, hogy a közösség erkölcsi bázisát adó alapvetı kötelékeit megszakítva, az addigi
világból kilépve követlen módon helyezkedjen bele Isten Országába. Ennek a tanításnak ezért
„forradalminak” kellett lennie. Hegel itt a családi kötelék radikális újrameghatározását hozza
fel példaként, amellyel kapcsolatban három evangéliumi szöveghelyet említ.1096

„Ki az anyám, s kik a rokonaim?” [– kérdezte Krisztus.] Aztán kitárta tanítványai felé karját, s
így szólt: „Ezek az anyám és a rokonaim! Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind
testvérem, nıvérem és anyám.” (Mt 12,48–50; vö. Mk 3, 31-34, Lk 8,19–21)

Egy másikat [Krisztus] felszólított: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg,
hogy elıbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat –
mondta neki –, te meg menj és hirdesd az Isten országát.” (Lk 9,59–60; vö. Mt 8,21–22)

„Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.
Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az

1094

I.m., 281-282, vö. Jn 1,14
I.m., 282-283
1096
I.m., 284-285
1095
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embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint
engem, nem méltó hozzám.” (Mt 10,34–37; vö. Lk 14,26)

Az elsı idézetben a családi kötelék explicit módon a krisztushit kötelékeként fogalmazódik
újra, elvesztve hagyományos jelentését. Minthogy azonban a családi kötelék a társadalom
alapja, így az Ige magával az állam létével kerül ellentmondásba. „Isten Országának
megteremtése éles ellentmondásban van a meglévı állammal, amely a vallás másféle
módozatán, meghatározottságán alapul.” Ez az ellentmondás mutatkozik meg Krisztus sorsán
is, azon, hogy halálra ítélték és keresztre feszítették.1097
Krisztus halálának azonban ezen jóval túlmutató jelentısége van. Míg életében csak egy
egyedi ember közvetlen érzéki bizonyosságaként jelenhetett meg más tudatok számára, addig
halálával egy közvetítés vált szükségessé közte és az emberek között. Ez a közvetítés a vallási
közösség, vagyis a keresztény egyház, mely megırzi tanítását. A közösségben a Szentlélek
vagy szent Szellem (heiliger Geist) munkálkodik. Ennek eredményeképpen a vallási közösség
önmagában ismeri fel az Istennel való egységet mint bizonyosságot. Ez már nem egy ember
egyedi öntudata, hanem egy közösség általános öntudata. Ez jelenti a keresztény idea harmadik
momentumát. Az abszolútum általános öntudattá válása tehát Krisztus halála után a harmadik
momentumban megy végbe, a vallási közösség, a gyülekezet öntudataként megvalósuló
Szellemben.1098 Krisztus halála és a közösség létrejötte tehát voltaképpen Istennek mint
másnak, mint a világon túlinak, mint transzcendenciának a halálát jelenti; vagy ahogy Hegel A
szellem fenomenológiájában nevezi, az „isteni lény absztrakciójának halálát”.1099 Krisztus
halálával a transzcendens Isten halt meg, újjászületésével pedig a vallási közösségben
immanens Isten született újjá. Ez a közösség azonban már nem az állammal szemben, hanem az
állam keretén belül határozza meg magát. Hiszen az egyház intézménye épp azáltal maradhat
fenn, hatalma azáltal érvényesülhet, hogy elismeri az állam jogi és társadalmi rendjét, avagy
hegeli kifejezéssel: erkölcsi szubsztanciáját. „Az elsı tanítás [Krisztus tanítása] nem lehetett
olyan, mint az egyház késıbbi tanítása […] Ha a közösség már etablírozódott, ha Isten
Országának létezése, valósága megszilárdult, akkor ezek a tanítások más meghatározást

1097

I.m., 287
I.m., 288-290
1099
A szellem fenomenológiája, 399. Cyril O’Regan a Szentháromság klasszikus teológiái és annak hegeli
értelmezése közötti különbséget az isteninek a nem-isteni szférában kifejtett aktivitásának módjában határozza
meg: míg az elsı esetben az aktivitás ontológiai alapot képez, csak a nem-isteni szférában fejti ki hatását és
extrinzikus viszonyban van Isten meghatározásával, addig a második esetben nem tekinthetı megalapozónak,
éppúgy hatákony az isteni szférában és intrinzikus Isten meghatározásában. O’REGAN 1994, 72-73
1098
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kapnak, vagy háttérbe szorulnak.”1100 Krisztus közvetlen érzéki létezése múltbeli, történeti
eseménnyé lett, és kizárólag a Szellem, a Szentlélek közvetítése által válik jelenvalóvá. Az
általa hirdetett forradalmi Ige konformmá téve, azaz megszüntetve ırzıdik meg az
egyházközösség emlékezetében. Ez a feltétele az egyház intézményesülésének, társadalmi
erıvé válásának. Az egyház csak azáltal ırizheti meg és terjesztheti a krisztushitet, hogy
megszünteti azt. A krisztushit és az egyház viszonyának ellentmondása tehát a következı két
állításban foglalható össze: 1. a krisztushitet csak az egyház ırizheti meg; 2. az egyház csak
azáltal ırizheti meg a krisztushitet, hogy megszünteti azt.
Úgy tőnik, amíg a szeretet valamely intézményhez kötıdik, szükségképpen magában
hordja ennek az intézménynek az „evilágiságát”, és így a közte és a „nem e világból való”
krisztusi szeretet közötti ellentmondást. De vajon nem oldható-e el a krisztushit az ıt egyszerre
megırzı és megszüntetı intézménytıl és annak erkölcsi közösségétıl, hogy a hitben valóban
feltétlenné váljon? Ez Kierkegaard alapvetı kérdése.
Kierkegaard a történeti kereszténység bírálatában épp az egyház és a krisztushit között
felszülı ellentmondásra mutat rá, melynek A keresztény hit iskolájában található nevezetes
summája a következıképpen szól: „A kereszténység kiirtotta a krisztushitet, anélkül hogy
igazán tudna errıl; következésképp ha van valami teendı, hát meg kell próbálnunk
visszajuttatni a krisztushitet a kereszténységbe.”1101 A következıkben azt vizsgálom meg, hogy
mi áll emögött az állítás mögött.
Elıször is Kierkegaard egyetért Hegellel abban, hogy minden tudás történeti tudás, a
történeti múltról való tudás. Egy személyrıl való tudás alapja nem más, mint azok a
következmények, amelyek az ı életébıl fakadtak és amelyeket a történelem feljegyzett.
Krisztus életérıl is a történelembıl tudunk. Csakhogy Krisztus nem egyszerően történeti
személy, hanem a keresztény hit tárgya. A keresztény hit számára viszont Krisztus Istenember,
egyszerre Isten és ember, vagyis paradoxon, botrány (vö. Jn6,61). Istenemberként azonban nem
lehet a történelem része, nem válhat elmúlttá – épp ez különbözteti meg az Istenembert az
embertıl. A hívı a Feltétlennel kerül közvetlen viszonyba. Ez a minden közvetítéstıl mentes
viszony azonban csakis jelenvaló lehet. Krisztus a hívı számára kizárólag vele egyidejőként
létezhet, „ez az egyidejőség a hit feltétele, közelebbrıl meghatározva pedig maga a hit.”1102
A történeti emlékezet szükségképpen eltorzítja Krisztust, méghozzá két okból. Elıször
is azért, mert elmúlt életként, jelenvalóságában megszőnt életként mutatja be, olyan életként,
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amelyrıl meg lehet „tudni” valamit. Ezzel szemben Krisztusról nem lehet megtudni semmit,
mert nem válhat elmúlttá, és így kizárólag a hit számára létezik mint jelenvaló élet. Másodszor,
és az elsıbıl következıen, azért torzítja el a történeti emlékezet Krisztust, mert életének
következményei alapján ítéli meg. Márpedig Krisztus esetében életének ténye, az, hogy
Istenemberként élt a földön, végtelenül fontosabb, mint életének következményei.1103
Tehát egyrészt Krisztusról a történeti emlékezet által tudhatunk meg egyáltalán valamit,
másrészt viszont minden tudás eltorzítja Krisztus igazi valóját épp azáltal, hogy tudás. Ezt
nevezi Kierkegaard a kereszténység balszerencséjének. A balszerencse az, hogy az üdvtörténet
keveredik a történelemmel, a hit keveredik a tudással. A balszerencse az, hogy a krisztushit
megırzésére hivatott egyház maga is történeti módon ad hírt Krisztusról, és ezzel meghamisítja
az Igét. A balszerencse az, hogy a történeti emlékezet úgy véli, képes igazságot szolgáltatni
Krisztusnak, és életének következményei alapján nyilvánvalóvá tenni igaz valóját. Ám a
történeti emlékezet épp ezáltal irtotta ki a krisztushitet anélkül, hogy tudna róla.1104
„A historikus krisztushit badarság, amolyan keresztényietlen zőrzavar; mert valahány
igaz keresztény van az egyes nemzedékekben, mind egyidejőek Krisztussal, semmi közük a
megelızı nemzedékek keresztényeihez, de minden az egyidejő Krisztushoz. Az ı földi élete
együtt halad az emberi nemmel s külön-külön minden nemzedékkel mint örök történelem: földi
élete az örök egyidejőség.”1105 Az üdvtörténetben nincs Aufhebung, nincs egymásutániság, csak
egyidejőség. Nincs közvetítés, csak közvetlen viszony a Feltétlennel.
A krisztushitet tehát kizárólag azáltal lehet visszajuttatni a kereszténységbe, ha
kiemeljük a történeti emlékezetbıl és üdvtörténetként közvetlenül jelenvalóvá tesszük.
Kierkegaard pontosan erre tesz kísérletet: kiemeli Krisztust az İt megırzı és közvetítı
emlékezetbıl és a hit közvetlen és ismétlı viszonyába helyezi. Kiemeli a krisztushitet az azt
megırzı

egyháztörténetbıl,

hogy

megmentse

a

megsemmisüléstıl.

Ezzel

azonban

egyszersmind kiemeli a közösségbıl is: belsıvé teszi. Közvetlen viszonyt hoz létre a
transzcendenciával, a vallási közösség e világi egyháza nélkül. A hit felfüggeszti az erkölcsöt.
Ábrahám paradox hite felfüggeszti azt a beláthatóságot, mely Agamemnón tragikus döntése
mögött áll. Az Istenhez való viszony, az egyesnek az általánoshoz való közvetlen viszonya nem
tehetı közösségivé, etikaivá. Kierkegaard radikálisan elválasztja a vallási szeretetet az erkölcsi
szeretettıl, de ezzel egyszersmind elválasztja a krisztusi szeretetet a felebarát, a testvér, azaz a
mindenkori másik erkölcsi szeretetétıl is, és egy paradoxonba vonja azt vissza. Létrehozza az
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I.m., 44
I.m., 46
1105
I.m., 81
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egyszemélyes egyházat. Épp a krisztushit megmentése zárja el ıt attól, amiben a feltétlen
szeretetnek immanenssé kellene válnia: a közösségtıl.
A szeretetnek meg kell találnia azt a formát, mely egyszerre „menti meg” a vallási
szeretet univerzális és szinguláris mivoltát, azaz a krisztusi szeretetet, méghozzá önmaga
belsıvé tett megszüntethetetlenségében, és képes azt erkölcsi szeretetként, azaz az emberi
közösség, a mindenkori másik szereteteként gyakorolni. A feltétlen szeretetnek oly módon kell
belsıvé válnia, hogy az egyszersmind a maga feltételeshez kötöttségében a közösségért való lét
külsıvé válása legyen. A parancs belsıvé tétele egyszersmind önmagam közösségi létezésének,
másért-való létének belátása kell legyen, azaz a kettınek egybe kell esnie. A feltétlen szeretet
transzcendens parancsának a feltétlen szeretet immanens belátásává kell alakulnia.

3.1.8 Immanens feltétlen szeretet

Az immanens feltétlen szeretet dialektikus mozgásként egy visszatekintés: visszatekintés
alapját transzcendáló alakzataira, és azok szükségszerő ellentmondásainak belátása.
Szükségszerő, mert az ellentmondás az alap transzcendálásából következik: hogy
transzcendens alapját elérje, azzal egységbe lépjen és ezáltal elválasztottságát megszüntesse, a
szeretetnek túl kellene lépnie az ıt konstituáló szintéziseken, ez pedig lehetetlen. Így a
szeretetet saját alapja ítéli megszüntethetetlen sóvárgásra. A közvetlen érzéki szerelmet a
meghódítandó távolsága, saját ellentmondásos struktúrája gyújtja lángra, és e távolság
megszőnése egyszersmind saját megszőnését is jelenti. Míg az érzéki szerelem tárgya
elérésével megszünteti magát (mert feltétlen alapja maga a távolság), addig a baráti szeretet
épphogy túllép tárgyán, amennyiben abban feltétlen módon a magában való jót szereti. A
magában való közvetlen szeretete azonban egy olyan transzcendens ideához köti magát, mely
minden részesítı aktusában saját elérhetetlenségét mutatja fel. Az önmagáért-való szeretet e
magánvalót igyekszik belsıvé, magáért-valóvá tenni, és e két momentumot a tudat önmagábanönmagáért-való létében tudni, ám épp a kettı különbségén alapuló vágya akadályozza ezt meg.
Az önmagáért-való szeretetbıl a másik felé kitörı szeretet kiteszi magát a másik véletlenszerő
eljövetelének, ám pontosan ezért sosem lelhet a másik szeretetében feltétlen biztonságra. E
biztonságot mint intézményesített biztonságot a házastársi eskü jelentheti, azonban épp a
feltétlen szeretet esküje az, mely a családi élet elérhetetlen utópiájának mutatkozik. A feltétlen
szeretet önnön biztonságát a nemzeti közösségért való létben és a közösség által meghatározott
létében igyekszik megtalálni, de a közösség által meghatározott, más közösségektıl
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elhatárolódó léte egyben szeretetének korlátját és átfordulását is jelenti. E határ áttörése a
közösség határtalan módon való megnyitásához, az egyetemes emberi közösség mint politikai
közösség gondolatához juttat el. Ám amennyiben e gondolat megvalósulásra tör, azt kell
tapasztalja, hogy az általános szeretet álarca mögött szükségképp különös érdekek juttatják
magukat általa érvényre. Az univerzális szeretetnek egyszersmind egyedinek, egy egyszeri
aktusban kifejezıdınek kell lennie. A szeretet önnön egyszerre univerzális és szinguláris
alakját mint parancsot a vallásban találja meg. Azonban egyrészt a szeretet parancsának
közvetítıje, az egyház visszavezeti ıt közösségi meghatározottságába, másrészt a hit
„megvédése”, interiorizálása épp a parancs értelmétıl, a közösségért való élettıl fosztja meg.
Ezen az ellentmondáson viszont csak úgy léphet túl, ha a feltétlen szeretet parancsa a feltétlen
szeretet szükségszerőségének belátásává válik, vagyis ha a transzcendens isteni parancs
önmaga immanens megismerésévé alakul. Ez az önismeret pedig épp a szeretet addigi
ellentmondásainak megismerését és megszüntetését jelenti. Az ellentmondások megszüntetése
azonban csak akkor nem válik illuzórikussá, csak akkor eredményezi valóban megszőnésüket,
ha egyben meg is ırzıdnek a szeretet önmagára vonatkozó emlékezetében és belátásában,
különben a szeretet csak ismétli ellentmondásait, hol ide, hol oda ugorva a különbözı szintek
között. A momentumok egyben az immanens feltétlen szeretet tartalmát is alkotják, melyeket
immár valóban sajátjaiként tudhat és élvezhet anélkül, hogy ezáltal transzcendálná alapját. A
szeretet dialektikája egy önmagát gazdagító és kiteljesítı folyamat, mely csak a folyamat egyes
stádiumait megırizve juthat el kiteljesedett alakjához.
A belátáson alapuló feltétlen szeretet immanens. Immanenciája abban áll, hogy
alakzatait, melyek mindegyike a transzcendencia valamilyen formáját mutatja, visszaveszi
magába és önnön momentumaiként határozza meg. A magában való szépség szeretete, az
önmagáért-való szeretet és a másért-való szeretet: e három alakzat egyszersmind a vágy
transzcendenciájának három formáját mutatja azok legtisztább megnyilvánulásában: a
transzcendens magában-való eredetet (a diszjunktív szintézis transzcendens használatát), a
transzcendens magáért-való alanyt (a konjunktív szintézis transzcendens használatát) és a
másért-valóság transzcendens célját (a konnektív szintézis transzcendens használatát).1106 Ám a
transzcendencia e három formája a többi alakzatot is ugyanúgy meghatározza: az érzéki
szerelem kielégíthetetlen másért-való vágyát éppúgy, mint a magában való jóságra irányuló
baráti szeretet, és mint láttuk, ez éppúgy igaz az erkölcsi szeretet magánvaló közösségére is. A
transzcendenciát a szeretet hozza létre azáltal, hogy konstitutív szintéziseinek valamelyikét

1106

Lásd A vágy transzcendentális illúziója címő fejezetet.
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transzcendálja. A vallási szeretetben magának az immanens feltétlen szeretetnek a parancsa
nyilatkozik meg, ám ezúttal épp a parancs az, ami a transzcendens Másiktól jön, és mely így a
szeretetet még mindig a transzcendenciához köti. Az immanens feltétlen szeretet az önmagára
vonatkozó belátás által alapozhatja meg önnön szükségszerőségét: ez az alak konstitutív alapját
már önmagában tudja, és az elızı alakzataiból származó transzcendenciákat saját illúzióiként
szemléli önmaga elégségességében.
Mi a különbség tehát a transzcendens és az immanens feltétlen szeretet között? A
transzcendens szeretet, azért, hogy megszüntethetetlen örömmé változzon, valamely konstitutív
szintézisét transzcendálja, mely egyszerre elérendı és elérhetetlen feltétlen alapként mutatkozik
meg számára. Az alap látszólag a feltétlen öröm utáni örök sóvárgásra ítéli a szeretetet azáltal,
hogy megvonja magát tıle. Ebbıl az állapotból a kitörést nem az jelenti, ha a szeretet túllép
aktuális alakján, hogy egy másik transzcendens ideát keressen (ezzel ugyanis csak ismételné
vagy másik szintre helyezné ellentmondásait), hanem az, hogy magát az ítéletet teszi belsıvé:
saját magát ítéli örök vágyakozásra azáltal, hogy szeretetét egy transzcendens alaphoz köti,
hogy valamelyik konstitutív szintézisét transzcendálja. A vágyakozásra ítélı ítélettıl való
szabaddá válás módja a szeretet immanenssé tétele. Az immanens feltétlen szeretet alapja maga
a szeretet, annak ellentmondásosságában. Ezzel azonban úgy tőnik, visszajutottunk a szeretet
legközvetlenebb formájához, az érzéki szerelemhez. Don Juan magába a szerelembe szerelmes,
méghozzá folyamatos és halálosan. Ám még ha a két forma, az immanens feltétlen szeretet és
az érzéki szerelem a legközelebb állónak tőnik is – és még ha valóban nagyon könnyen át is
fordulhat az elsı a másodikba –, mégis a szeretet e két formája távolabb nem is lehetne
egymástól. Az érzéki szerelem közvetlen módon szereti magát, saját ellentmondásosságát, az
immanens feltétlen szeretet viszont közvetve, alakzatai ellentmondásosságának belátása által
jut el önmagához. Az érzéki szerelem alapja saját transzcendenciája, az immanens feltétlen
szeretet alapja önnön immanenciája. Ez az immanencia nem más, mint a szeretet egyes
alakzatainak önmagához vezetı folyamata, melyben az alakzatokat ellentmondásukban
megszüntetve ırzi meg magában, hogy újra és újra belássa: a szeretet minden következetesen
végiggondolt formája ıhozzá vezet el.
Az immanens feltétlen szeretet nem egy transzcendens ideál tehát, nem egy isteni
állapot, melyet elérni törekszünk, és melyet épp ember-mivoltunkból fakadóan sosem érhetünk
el – ami egyszersmind felmentést ad a törekvés alól. Az immanens feltétlen szeretet a
feltételesben, a közösségben valósítja meg magát, és egyedül ott valósíthatja meg magát –
ehhez viszont az erıt önmagából meríti azáltal, hogy belátja önmaga ellentmondásos
alakzataiból következı szükségszerőségét. Az immanens feltétlen szeretet az önmagát abszolút
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módon megismerı szeretet, mely e megismerésben önmagánál van, mely a magában való
jóságot és szépséget épp önmaga másért-valóságában találja meg. Ez az önmagánál-lét mégsem
önmagáért-való szeretet, nem a magánvaló magáért-való megalapozásának kudarcra ítélt
vágya, ám nem is pusztán a másik véletlenszerő eljövetelének kitett szeretet, hanem az, ami
önmaga szükségszerőségének tudata és biztonsága által adhatja át magát a másiknak, az éppen
eljövı másiknak. Elsıként szeret, és ennek a szeretetnek az alapja, a ratio-ja önmagának saját
dialektikus folyamatán alapuló belátása. Az immanens feltétlen szeretet úgy adja át magát
teljes mértékben a másiknak, hogy közben mégsem szőnik meg önmagánál lenni. Átadja
magát, amennyiben épp ez a szeretet lényege, és önmagánál marad, amennyiben ezt az
önátadást önmagára irányuló belátása alapján, feltétlen módon valósítja meg. A másiknál van
önmagánál, és akkor van önmagánál, ha magán kívül, a másiknál van. Nincs más léte, egyedül
ez a másiknál-való-önmagánál-lét. Ez az ellentmondás, az önmagára való vonatkoztatás és az
önmagától való elkülönbözıdés ellentmondása, a konjunktív és diszjunktív szintézis
azonosságának ellentmondása: ez az ı immanens alapja. E belátás által azonban maga az alap
is, mely eddig úgy tőnt, elérhetetlenül a szereteten túl van, megszüntetve megırzıdik benne, és
átmegy a szeretet egzisztenciájába.
Az immanens feltétlen szeretet a feltételeshez kötött szeretet, közösségért való szeretet,
amennyiben léte lényegileg közösségért való lét. Másrészrıl viszont a közösség nem feltétele a
szeretetnek: nem a közösség által meghatározott szeretetrıl van szó, mivel az immanens
feltétlen szeretet önmagából, önmaga magára irányuló belátásából táplálkozik. E szeretet a
közösséget mint önnön közösségét határtalan módon megnyitni és újraalkotni képes szeretet,
melynek valósága a konkrét, feltételes találkozásokban van. Egy szeretet, mely önmaga
felmutatásával és önmaga átadásával nem hogy kevesebb lesz, de éppen több. Az immanens
feltétlen szeretet az önmagán túlcsorduló, önmagát a teremtés kiapadhatatlan többletében a
feltételesbıl kiindulva mások számára felmutató és másoknak átadó szeretet. Az immanens
feltétlen szeretetnek ez az aspektusa olyasvalami, melynek kifejtéséhez a szeretetnek mint
hiánynak a meghatározása nem alkalmas. Olyan fogalmat kell találnunk, mely az önmagát
megalapozó szeretetet önmagát gyarapító többletként képes meghatározni, méghozzá olyan
többletként, mely egy egyszerre univerzális és szinguláris idea alapja lehet.
Az egyszerre univerzális és szinguláris szeretet a dialektika alakzatai közül kettıben
fejezıdött ki: a vallási szeretetben parancsként, és a filozófia immanens feltétlen szeretetében
belátásként. A továbbiakban e két alakzatnak többlet- vagy excedens mozgásként való
kifejtésérıl lesz szó. Mint láttuk, az immanenciaként, immanenssé válásként felfogott
keresztény hit Hegelnél, az immanens megismerés recedens mozgásában történelmi
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folyamatként jelent meg. Az excedencia mozgása azonban nem a történelemben, hanem az
eseményben, nem az elmúltban, hanem az eljövıben nyer kifejezést. Így az Ige megtestesülését
és megvalósulását ezúttal nem elmúlt történelmi folyamatként, hanem eljövı eseményként kell
értelmeznünk. Mindezt János és Spinoza szeretet-fogalmának elemzése alapján igyekszem
megvalósítani.

3.2 A szeretet fogalma Jánosnál és Spinozánál
János elsı levelében a következı sorokat olvassuk: „Szeretteim, szeressük egymást, mert a
szeretet Istentıl való, és mindenki, aki szeret, Istentıl való és ismeri Istent. Aki nem szeret,
nem ismeri az Istent, mert az Isten a szeretet.” (1Jn4,7-8) Spinoza a Teológiai-politikai
tanulmány mottójául az Isten ismeretére vonatkozó, ugyanebbıl a levélbıl vett idézetet választ:
„Errıl ismerjük meg, hogy Istenben maradunk, és Isten mibennünk, mert a maga lelkébıl adott
minékünk.” (1Jn4,13) Az Etika V. könyvébıl megtudjuk, hogy Isten ismeretébıl szükségképp
szeretet, mégpedig értelmi szeretet fakad. Az V. könyv 35. tétele szerint ez az az értelmi
szeretet, amellyel Isten önmagát végtelen módon szereti. Ez pedig, ahogy a következı tétel
kimondja, nem másban fejezıdik ki, mint magának az emberi elmének az ismeret harmadik
nemében önmaga immanens oka, avagy örök lényege iránti értelmi szeretetében. Vajon
mennyiben lehet párhuzamot vonni az immanens értelmi szeretet spinozai fogalma és a jánosi
agapé között? Az elsı részben arról lesz szó, hogy tekinthetı-e a krisztusi agapé az élet, a dzóé
értelmében vett élet feltétlen immanens alapjának. Más szóval: a kérdés az, hogy lehet-e az Igét
a feltétlen szeretet olyan immanenciájaként értelmezni, mely feltétlen szeretet csak a
feltételeshez kötött immanens cselekedetben válhat létezıvé, illetve aktualizálódhat.
Egyszerőbben fogalmazva annak megfontolásáról van szó, hogy lehetséges-e a krisztushitet
immanenciaként értelmezni. Ennek érdekében János evangéliumának tüzetesebb vizsgálatát
tőzöm ki célul (3.2.1). A Negyedik Evangélium mellett szót ejtek János elsı levelérıl is, amely
szorosan kötıdik az evangéliumi Igéhez.1107 Mindkét esetben elsısorban Bultmann exegetikus
írásaira támaszkodom. A második részben a spinozai amor Dei intellectualis értelmét
igyekszem kibontani az Etika ötödik könyve alapján, megkülönböztetve azt a szeretetnek a
harmadik könyvben tárgyalt fogalmától (3.2.2). E feladathoz sok tekintetben Deleuze Spinoza

1107

A kutatók között viszonylagos konszenzus van abban a tekintetben, hogy János elsı levelének szerzıje a
Negyedik Evangélium hagyományában nevelkedett (Haenchen, Barrett, Vogler; nézeteik összefoglalásáról lásd
VEÖREÖS 1998, 11-13).
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és a kifejezés problémája címő mővét veszem segítségül. Mivel a spinozai Etikát az elsı
részben már több aspektusból is vizsgáltam, itt elsısorban csak a szeretet fogalmára
koncentrálok.1108 Végül a harmadik részben a jánosi és a spinozai szeretet-fogalmat hasonlítom
össze, mindkét esetben kiemelve a szeretetnek a közösség gondolatához való kapcsolódását
(3.2.3).
A fejezet voltaképpeni tétje az, hogy vajon a két szeretet-fogalom szolgálhat-e egy
olyan gondolat alapjául, amely szükségképpen csak egyszerre univerzális és szinguláris
ideaként gondolható el, azaz olyan ideaként, amely úgy válhat egyetemes módon közössé,
hogy az egyedi épp e közössé válásban érvényesülhet egyediségében. A fejezet e gondolat
megközelítésének két útját igyekszik felmutatni: a hit és az értelem útját.

3.2.1 Agapé
A kereszténység a transzcendencia vallása; a mindenható Atyáé, „mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak” Teremtıjéé; a dicsıséges Krisztusé, „aki az Atyától
született az idı kezdete elıtt”, aki „a mi üdvösségünkért leszállott a mennybıl”, akit „értünk
keresztre feszítettek, halált szenvedett és eltemettek”, ám aki „harmadnap feltámadt az Írások
szerint, felment a mennybe, ott ül Atyjának jobbján, de újra eljön dicsıségben ítélni élıket és
holtakat, és országának nem lesz vége.” A konstantinápolyi zsinat katekizmusa a keresztény
teológia alapvetésévé vált. Azonban az utóbbi két évszázadban, Kierkegaard, Bonhoeffer,
Bultmann, Caputo és más teológusok nyomán az ortodox teológia által hirdetett transzcendens
hatalommal szembeni fokozódó gyanúról beszélhetünk.1109 E teológusoknál a fókuszpont
elmozdul a dicsıséges Krisztusról a szenvedı Krisztusra, Jézus haláláról és feltámadásáról
Jézus életére, az üdvtörténeti jövırıl az üdvtörténeti jelenre, az áldozatról a szeretetre, Pálról
Jánosra, sıt, a mindenható Istenrıl a „gyenge”, a „tehetetlen” Istenre, ahogy azt Bonhoeffer
egyik fogságban írt levelében olvashatjuk:

Isten tehetetlen, s gyenge a világban, és csak így van velünk, és segít minket.
’Erıtlenségünket İ vette el, és betegségeinket İ hordozta’ – olvassuk Mt8,17-ben. Ez
az ige világossá teszi, hogy İ nem mindenhatósága, hanem erıtlensége, szenvedése

1108

Lásd A kifejezés logikája címő szakaszt (1.2.1.1) és Az immanencia etikájának komplementaritása címő
alfejezetet (1.3.4).
1109
Meg kell még említenünk Nietzschét, aki a keresztény értékek átértékelése révén tevékeny részt vállalt a
teológiai gyanú kialakulásában.
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révén segít. […] A Biblia Isten tehetetlenségéhez és szenvedéséhez utalja az embert.
Csak a szenvedı Isten tud segíteni.

Krisztus követése szenvedésében való részvételt jelent egy Isten elıtti, és mégis Isten nélküli
életben. „Az ember felszólíttatott arra, hogy részt vegyen Isten szenvedésében – Isten nélküli
világban. Az Isten nélküli világban kell élnie, s nem szabad megkísérelnie annak
istennélküliségét valamiképpen vallásosan eltakarni, illetve megdicsıíteni.”1110 John Caputo
„gyenge teológiáját” az 1Kor1,27-28 szöveghelyre alapozza:

Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket,
s azt választotta ki, ami a világ elıtt gyönge, hogy megszégyenítse az erıseket, s ami a világ
elıtt alacsonyrendő és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy
megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak.

A világ hatalmon alapuló rendjével szemben Isten a hatalomnélküli hatalmat, a feltétlen
szeretet és feltétlen remény hatalmát mutatja fel, és ennek a virtuális eseménynek az
aktualizációjára hív. Istent nem térbeli transzcendenciaként kell elgondolni, hanem
excesszusként, egy eljövı esemény többleteként, egy gyenge, mégis elpusztíthatatlan hívás
eseményeként. Az esemény megvalósítása a hívásra adott válasz, a hatalomnélküli hatalom
bevezetése a fennálló rendbe, amely egy zavart, egy „szent anarchiát” idéz elı.1111
Miben áll a rendet megzavaró jézusi szeretet, az agapé logikája? Ricœur szembeállítja a
minden társadalmi cserét, kereskedelmet és büntetıjogot alapvetıen meghatározó egyenlıség
és egyenértékőség logikájával a túláradás és a bıség logikáját, a „jézusi logikát”, melyben
„minden válasz többet ad, mint amit mindennapi elıvigyázatosságunk megkövetel”.1112 A
jézusi szeretet logikája az egyenlıség és egyenértékőség logikájának provokációja. „A szeretet
nyomást gyakorol az igazságra, hogy bıvítse a kölcsönös elismerés körét. S a szeretet igen
gyakran a törvényes rend megszegésének és áthágásának eszközével, példaszerő kivételek
segítségével folytatja a maga térítı munkáját éppen az igazság értelmének szintjén.”1113
Az agapé logikája a csere rendjét megtörı önátadás logikája. Nevezhetı-e a jézusi
agapé ez alapján olyan szeretetnek, melynek többlete az Isten nélküli világ, a koszmosz
mindenkori jelenébe megszüntethetetlen hívásként jön el, és melyet a Krisztust követı élet, a
1110

BONHOEFFER 1988, 111-112
CAPUTO 2006, 13-17, 45-48, 269-277
1112
RICŒUR 1989, 73-75
1113
RICŒUR 2003, 227
1111
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dzóé valósít meg? Kierkegaard A keresztény hit iskolájában arra mutat rá, hogy Krisztus, az
Istenember, a krisztushit számára nem mint történeti személy, hanem mint a hit tárgya létezik.
A hit számára pedig nem a történeti idı egy meghatározott, elmúlt és elmúltként közvetített
tartamában, hanem a történelmen kívül esı üdvtörténeti idı közvetlen jelenében él. A
keresztény hívı egyidejő Krisztussal.1114 Bultmann arra a következtetésre jut, hogy a krisztusi
egyidejőséget, Krisztus eljövetelének jelenvalóságát János evangéliuma ábrázolja.
János számára a holtak feltámadása és az utolsó ítélet jelenné lettek Jézus érkezésében.1115

A döntı esemény már megtörtént. Az óra itt van, amikor a halottak meghallják Isten Fiának
hangját; és aki hallja, már átjött a halálból az életbe (Jn5,24 sk.), aki pedig nem hisz, az már
megítéltetett (Jn3,18 sk.). A világ fejedelme már ítélet alá esett (Jn16,11).1116

Mindezek alapján az agapé mint a dzóéra hívó hívás értelmezésének lehetısége
érdekében János evangéliumának, valamint elsı levelének részletesebb tanulmányozását tőzöm
ki célul.
János evangéliumának kulcsgondolata az, hogy Krisztus eljövetele által az ember
jelenvaló létében közvetlen viszonyba kerül Istennel. Hogyan lehetséges ez? „Isten volt az Ige
[theosz ein o logosz]” (Jn1,1). Ez az az Ige, ami kezdetben (en arkhé) volt, ami kezdetben
Istennél és Isten volt (Jn1,1-2), ami által minden lett (Jn1,3), vagyis amivel kezdetben Isten
teremtette az eget és a földet (Ter1,1). Az Ige Elohim teremtı Igéje, Elohim maga a teremtı
Ige. „És az Ige hússá lett [kai o logosz szarksz egeneto]” (Jn1,14). Isten Igeként válik hússá,
vagyis eleven testté, és csak a hús-vér testté vált Igén keresztül vezet út (odosz) Istenhez:
„Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn14,6). Ez az út Jézus Krisztus, akiben az Ige
testté lett, azaz aki az Ige testté válásának eseménye. Krisztus tehát egy esemény, az Ige
eljövetelének eseménye. Szemben Elohim Igéjével, Krisztus nem pusztán az ember eredendı
múltjaként értett Ige, ami kezdetben Istennél volt, hanem egyszersmind ennek az Igének a
megtestesülése is; szemben az emberrel, Krisztus nem egy önmagánál jelenvaló lét, hanem a
1114

KIERKEGAARD 1998, 15-16, 79-83. Rosenzweig a törvény és a parancs különbségét abban látja, hogy míg
az elıbbi egy idıperiódusra, a jövı egy tartamára, vagy a „mindig”-re vonatkozik, addig az utóbbi csak a
pillanatot ismeri. A parancs egy abszolút tiszta jelen, melyet semmi nem készített elı. A szeretet ezért nem lehet
törvény, csakis parancs. Minden más parancs törvénnyé válása megırizheti tartalmát, kivéve a szeretet parancsát.
A szeretetet parancsa azonban kizárólag a szeretıtıl, az elsıként szeretıtıl jöhet, semmilyen harmadik fél nem
parancsolhatja meg vagy kényszerítheti ki. Másrészt viszont a szeretet éppen csak parancsként fejezıdhet ki: a
szeretı viszontszeretetre vonatkozó parancsaként a mindenkori jelenben. A szeretı parancsa: „Szeretned kell!”
ROSENZWEIG 2002, 196-200
1115
BULTMANN 1994, 59
1116
BULTMANN 2007b, 79
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jelenvaló léthez eljövı esemény. Egy esemény, amely megtörténik a hús-vér emberrel. Ez az
eljövı esemény pedig az Ige hússá válása. Az Ige, a logosz beszéd, az Ige eseménye ennek a
beszédnek az eseménye. A beszéd eseménye az, ami az emberhez, az ember testi jelenvaló
létéhez eljön.1117 Mit mond ez a beszéd, az Ige?
Az Ige önmagát mondja ki, ı maga az igazság, amelyet hirdet (Jn14,5). Az Ige igazsága
azt jelenti, hogy az Ige önmagát fedi fel (alétheia). Ez az igazság az, hogy az Ige a teremtı
Isten, Isten teremtı szava, ami által minden lett. Az Ige megtestesülése a teremtı Istent hozza a
hús-vér emberrel közvetlen viszonyba. De amennyiben a viszony az eljövı esemény
közvetlensége, annyiban a teremtı Isten is mint esemény jön el. Az esemény az Ige, azaz a húsvér emberrel közvetlen viszonyba kerülı Isten, vagyis ember és Isten összekötése a
megtestesült Igében. Nem látjuk meg Krisztust, ha emberként tekintünk rá, és akkor sem látjuk
meg, ha Istenként tekintünk rá. Jézus Krisztus az ember és Isten összekötésének eseménye. Ez
az esemény az isteni Ige megtestesülése az emberi testben.
Az Ige „az igazi világosság [phósz], ami minden embert megvilágosít [photizei].”
(Jn1,9) Az Ige eseménye a megvilágosítás eseménye, az ember megvilágosítása arról, hogy az
eljövı eseményben közvetlen viszonyba kerül a teremtı Istennel. Ám e világosságot, ami ı
maga, nem mindenki látja. Az Ige eljövetelét az ember vagy befogadja, vagy nem; az Ige
beszédét az ember vagy meghallja vagy nem; az Ige megtestesülését az ember vagy meglátja,
vagy nem; a Fiúban az ember vagy hisz, vagy nem hisz; ez mind ugyanazt jelenti: felismeri-e
az ember azt, hogy az Ige eseménye által közvetlen viszonyba kerül Istennel. Amennyiben
felismeri, a világosságban (phósz) él, amennyiben nem, a sötétségben (szkotia) él.
Akik a teremtı Isten eljövetelét, megtestesülését felismerték, vagyis az Igét befogadták,
„azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik
nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istenbıl születtek.”
(Jn1,12-13) Akik befogadták az Igét, azok látják, hogy az Ige az, ami által minden lett, így ami
által az ember is lett. İk látják, hogy nem a vér szerinti apa a valódi atya, hanem az Ige az
Atya, és hogy az ember mint ember az Atya által lett az, ami. Az ember valódi létét nem
önmaga hordozza, és nem is vér szerinti ısei, hanem Isten, vagyis a teremtı Ige. Ennek az
Igének az eljövetele, megtestesülése a Fiúban mutatja fel az ember számára igazi életét mint az
Atyával közvetlenül összekötött életet.
Azonban a sötétség nem fogja fel, nem ragadja meg (katelaben) a világosságot. (Jn1,5).
A világ (koszmosz), az önmaga felé forduló ember világa (és a világ Jánosnál mindig az

1117

Krisztus többször is a világba eljövıként kerül kinyilatkoztatásra, lásd Jn1,10; 3,19; 9,39; 16,28; 18,37.
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autonóm ember világa) nem ismeri fel, nem fogadja be az Igét. (Jn1,10-11) Bár az Ige
megtestesülésében ember és Isten közvetlen viszonyba kerül, az önmaga felé forduló ember
nem hallja az Igét, nem látja annak megtestesülését, nem hisz abban, hogy a megtestesült Ige
ember és Isten összekötése. A Krisztust mint az Ige megtestesülésének eseményét nem látó
ember az Ige világosságától elfordulva továbbra is sötétségben él. Nem látja tehát valódi,
Istennel összekötött életét, és persze azt sem látja, hogy ezt nem látja. Csak az Istentıl
független embert és az embertıl elválasztott Istent látja. Csak azt látja, ami van, nem látja
viszont azt, ami megtörténik, nem látja az Ige eseményét.
Az Ige szeretete által megtestesült, világosságot hozott a sötétségbe, azaz abban a
kegyelemben részesítette az embert, hogy lássa: igazi, örök élete nem önmagában van, hanem a
teremtı Igében. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz
benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen (dzóé aionion).” (Jn3,16) Ezzel tudtára hozta az
embernek, hogy sötétségben, vagyis bőnben él. Bőne, hogy azt gondolja, lát, miközben vak:
„Ha vakok volnátok - felelte Jézus -, nem volna bőnötök. De azt állítjátok: Látunk. Ezért
megmarad bőnötök.” (Jn9,41) Bőne, hogy autonóm emberként tekint magára, oly módon, mint
aki kívül van a teremtı Igén. Bőne, hogy azt gondolja, megállhat önmagában. Bőne, hogy azt
gondolja, így önmagában megállva közvetett viszonyba léphet az Igével, vagyis kívül
helyezheti magát rajta.
Nem Krisztus ítéli el a rajta kívül maradó embert, hanem e kívülmaradás által az ember
saját magát ítéli el mint bőnös létet. „Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a
világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá,
aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.”
(Jn3,17-18) Az ember azáltal ítéli el magát, hogy nem hisz a Fiúban, nem látja meg magában
Krisztust és Krisztusban magát. Nem látja meg az ember és Isten összekötését a megtestesült
Igében.
Jól szemlélteti ezt a benne-létet a szılıtırıl és a szılıvesszıkrıl mondott hasonlat.

Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szılıvesszı nem teremhet
maga, csak ha a szılıtın marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szılıtı, ti
a szılıvesszık. Aki bennem marad, s én benne, az bı termést hoz. Hisz nélkülem semmit se
tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szılıvesszıt és elszárad. Összeszedik,
tőzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok,
kérjétek, és megkapjátok.” (Jn15,4-7)
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Ahogyan a szılıvesszı csak a szılıtıhöz kapcsolódva válhat termıvé, különben elszárad és
elégetik, ugyanúgy az ember csak a teremtı Igével közvetlen viszonyba lépve, benne létezve
válhat maga is teremtıvé, egyébként csak a dolgok önmagára vonatkoztatása, Istentıl elfordult,
hitetlen és bőnös lét.1118
A megtestesült Igével való találkozása révén tehát az ember választási helyzetbe kerül:
vagy megbotránkozik rajta (Jn6,61), vagy hisz benne.1119 Vagy megmarad önmagában és a
dolgokat továbbra is önmagára vonatkoztatja, vagy elveszti önmagát a megtestesült Igében.
Amennyiben megmarad önszeretetében, valójában elveszíti a felkínált lehetıséget, igazi
valóját, és a bőnben marad. Amennyiben azonban meggyőlöli önmagára vonatkoztató létét, és
elveszti azt a megtestesült Igében, megtalálja az igazi életet. „Aki szereti életét (tén pszükhén),
az elveszti. De aki győlöli életét (tén pszükhén) ebben a világban, az megmenti az örök életre
(dzóé aionion).” (Jn12,25). Az igazi élet azonban éppen az Ige megtestesülése (Jn14,5).
Másképpen szólva: az Ige megtestesülése étele és itala lesz, mely által az igazi életet élheti.
„Aki eszi az én testemet (szarksz) és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.
Engem az élı Atya (dzón páter) küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem
eszik.” (Jn6,56-57) Mivel az Ige a teremtı Isten, az ember azáltal, hogy a megtestesült Igébıl
él, vagyis közvetlenül kapcsolódik hozzá, elnyeri az igazi, teremtı életet. Az Igét követve a
sötétségbıl a világosságba lép (Jn8,12), vakból látóvá válik (Jn9,39). Elszakad önmagára
vonatkoztató lététıl, a világtól, többé már nem a világból való (Jn15,19; 17,14-16), szabaddá
válik (Jn8,31-32), és e szabadságában újjászületik. „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem
születik újjá (gennéthénai anothen), az nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn3,3). A világtól
megszabadult újjászületés, vagy felülrıl születés nem más, mint az Istenbıl születés, az Isten
gyermekévé válás (Jn1,12-13).1120 Ez az újjá-, illetve felülrıl születés azonban csak az Ige
hívása által valósulhat meg: „Senki nem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s
én feltámasztom az utolsó napon.” (Jn6,44) Az újjászületésben az élet, a dzóé születik meg. Az
újjászületés egyszersmind feltámadás az igazi életre.

1118

Bultmann az „egymásban-lét” Igéjében látja az ember és Isten összekötésének kifejezését: „Az eszkatologikus
egzisztencia leírására szolgál, hogy a hívık létét úgy írja le János, mint a Kijelentıben való létet, vagy mint a
Kijelentı bennük való létét, úgyhogy ık egymással is és vele is egy egységben vannak összekapcsolva – egy olyan
egységbe, amely egyúttal azzal az Atyával való egység, akiben benne van a Fiú, és aki a Fiúban van.”
BULTMANN 2003, 350
1119
Kierkegaard A keresztény hit iskolájában részletesen elemzi „az Istenbıl és emberbıl álló összetételben”
(KIERKEGAARD 1998, 99) való megbotránkozás és hit közötti választás jelenvalóságát, mint a tulajdonképpeni
keresztény életet. Minthogy Krisztus nem más, mint „az Istenbıl és az emberbıl álló összetétel”, melynek
igazsága csak a hit számára mutatkozik meg, ezért Krisztus „a hit tárgya; kizárólag a hit számára létezik.” (I.m.,
36)
1120
A gennéthénai anothen egyszerre jelent újjászületést és felülrıl születést.
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Mit jelent végül is a dzóé az evangélium szerint? „Az élet volt az emberek világossága.”
(Jn1,4) „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz
az élet világossága.” (Jn8,12) „Én vagyok a feltámadás és az élet.” (Jn11,25) Az élet maga az
Ige. Ám az Ige egyszersmind feltámadás is, tehát életre kelés. Vagyis a dzóé nem a biosz
értelmében vett élet, egy adottság, vagy állapot, de még csak nem is a pszükhé, az ember
megszokott és szeretett világi élete, hanem éppen a pszükhé meggyőlölése, vagyis az igazi
életre kelés eseménye. Ez az esemény az Ige adománya, mely világosságot, életet ad az
embernek, aki nélküle sötétségben, vagyis a halálban van, mert İ „az élet kenyere, aki alászáll
a mennybıl és életet ad a világnak.” (Jn6,34) Viszont a világosság adománya csak akkor éri el
az embert, ha az meghallja az Igét. Egyébként nem jut el a halál sötétségébıl az élet
világosságába: „Aki hisz a Fiúban, az örökké él. Aki azonban nem hisz a Fiúban, az nem látja
meg az életet.” (Jn3,36) „Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik
ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre.” (Jn5,24) Az örök élet nem más, mint az
örök Ige meghallása, az örökkévaló Krisztusban történı életre kelés eseménye. Az újjászületés,
a felülrıl születés, a feltámadás nem értelmezhetı biológiai születésként, amely egyszerően az
élet megjeleníthetetlen eredendı múltja, mellyel csak mint elmúlt ténnyel nézhetek szembe,
mint olyan múlttal, amely sosem volt jelen számomra. A Krisztusban való újjászületés csakis a
hit általi feltámadásként, a dzóé értelmében vett életre kelésként érthetı meg. Hasonlóképpen
különbséget kell tenni a biológiai halál és a hit értelmében vett halál között. Az elıbbi a biosz
tagadása, az utóbbi a dzóé ellentéte. Az elıbbi egy paradoxon, minden tapasztalat és minden
beszéd megszőnése, illetve a megszőnés megszőnése, amely tehát csak negatív úton közelíthetı
meg: az esemény tagadásaként. A biológiai halál eseményének megélése ellentmondás. A
biológiai halál ebben az értelemben bár bizonyosan eljön, mégsem történik meg az emberrel. A
biológiai halál olyan eljövetel, amely sosem válik a vonatkoztatás jelenévé. A hit értelmében
vett halál azonban megtörténik, jelenvalóvá válik, vagyis a hit értelmében vett halál a halál
eseménye, a „megélt halál”, ami az Ige, a világosság eljövetelétıl való elfordulás, önmaga
jelenléte felé fordulás, és ennek megélése, vagyis sötétségben-lét, bőnös lét. „Azért mondtam
nektek, hogy bőnötökben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok
bőnötökben.” (Jn8,24) Aki nem hisz abban, hogy a megtestesült Igében az ember és Isten
közvetlen viszonyba kerül, az a hit értelmében meghal.1121 A „megélt halál”, az Igétıl elforduló
bőnös-lét megélése azonban egyben az odafordulás lehetısége is: az Igét meghalló bőnös-létét,

1121

A hit értelmében vett halál megélését Kierkegaard az önmagához viszonyuló, létrehozójától elszakadó
viszony, vagyis az Istentıl elforduló én kétségbeeséseként írja le. KIERKEGAARD 1993a, 19-28
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halálát mint önmaga múltját ragadja meg („vétkeztem”), és épp ezáltal támadhat fel a krisztusi
életre, vagyis nyílhat meg az eljövı Igének.1122
Az Ige meghallása a megtestesült Igében való hitet jelenti. Ez az Ige azonban egyúttal
parancs is. Az Igében való hit tehát feltételezi az Ige követését, az Ige parancsának való
engedelmeskedést. „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek
benneteket (agapate allélousz kathosz égapésza hümász). Senki sem szeret (agapé) jobban,
mint az, aki az életét (pszükhé) adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a
barátaim vagytok.” (Jn15,12-14; vö. 13,34) Krisztus parancsa a szeretet, az agapé parancsa.
Nem annak a szeretetének a parancsa, aki vagyok, vagy amivel rendelkezem, nem a világ
szeretetének parancsa. Ellenkezıleg: annak a szeretetnek a parancsa, ami által feladom
önmagam, önmagam szeretetét (philosz), önmagam életét (pszükhé) a barátért, a barát
szeretetéért (agapé), az igazi életért (dzóé). És ezáltal leszek Krisztus barátja, vagyis
egyszersmind magáért a szeretetért (agapé) áldozom fel önmagam életét (pszükhé). „Aki
szereti életét (o philon tén pszükhén), az elveszíti, de aki győlöli életét ebben a világban, az
megmenti az örök életre.” Egy botránkoztató, nem várt szeretetrıl van szó, amely áttöri a világ
mindenkori rendje által megszabott kereteket, amelyeken belül a kizárólagos módon bizonyos
személyekre irányuló szeretet kötelesség, feltétel, elıírás, illı, méltányos, olyasmi, ami elvárt.
Egy megszokott, vagy akár ellenséges helyzetben a nem várt szeretet radikálisan újjáteremti a
szituációt azáltal, hogy megvalósítja a virtuálisan a szituációban rejlı szeretet eseményét. Ez a
nem várt szeretet, éppen azért, mert nem várt, nem is átlátszó többé. E váratlanságában a maga
valójában válik láthatóvá. Ez a tanítványai lábát megmosó Krisztus szeretete, a Mester szolgáló
szeretete, aki tanítványai elıtt megalázkodva tisztítja meg lábukat. Ez a szeretet botránkoztató:
„Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!” – csodálkozik Péter. (Jn13,6) „Tudjátok mit
tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr
és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam,
hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn13,12-15) A krisztusi szeretet követése által
adhatja az ember életét a barátért és lehet Krisztus barátja. „A szeretetet arról ismerjük fel,
hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.” (1Jn3,16) A
nem várt szeretet olyan szeretet, mely egyúttal felmutatja önmagát mint követendı példát,
1122

Az eszkatologikus idıben mind a bőnbeesés mint eredendı múlt (mint az Istentıl elforduló Ádámot, az
autonóm embert, az ént konstituáló múlt), mind a megváltás mint eljövı (Krisztus eljövetele) a hitvallás önmagára
vonatkoztatott jelenében nyeri el értelmét. Az eszkatologikus idı három dimenziója az Istentıl magát elválasztó
Ádám bőne mint eredendı múlt, az Istent és az embert összekapcsoló Krisztus eljövetele mint végsı jövı, és a
kettıt önmagára vonatkoztató hit jelene. A hit ebben az idıben él, ezt az idıt ismétli. Kierkegaard nyomán azt
mondhatjuk, hogy szemben az emlékezeten alapuló történeti idıvel, az eszkatologikus idı értelme az ismétlés, a
hit ismétlı aktusa.
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vagyis olyan Igéje a szeretetnek, mely egyúttal testté válik: egy megtestesült szeretet. A
megtestesült szeretet egyszerre tanítás, és a tanítás tanításának parancsa, egy önmagára tanító
tanítás, amely tehát csak a tanítás továbbadásaként az, ami: a tanítvány csak akkor tanulja meg,
ha maga is tanítóvá válik, ad infinitum.1123 Ez maga után vonja, hogy az agapé tanítása
címzettjét nem mint különös identitást, mint egy bizonyos közösséghez, felekezethez vagy
néphez tartozó individuumot szólítja meg, hanem pusztán mint az agapé leendı tanítóját. Az
elızı esetben ugyanis a különösnek a másokat kizáró meghatározása e vonatkozásban
ellentmondana az agapénak. Vagyis az agapé tanítása csakis mint minden partikularitást
áthágó univerzális tanítás lehetséges. Ám ez mégsem a különösnek az általánosba olvasztását,
hanem a különös affirmációját jelenti. Az univerzális tanításnak ugyanis minden esetben nem
várt módon a maga különösségében, az eseményben, azt igenelve kell megvalósulnia. A
szeretet, amennyiben nem feltételes és korlátozó, amennyiben különös tárgyát (egyént,
családot, nemzetet stb.) nem kizáró, exkluzív módon választja el másoktól (az „idegenektıl”),
hanem nem várt módon a különbségeket inkluzív módon foglalja magába, és ezzel a
különösnek minden kizárólagosságra törekvı igényét felszámolja, annyiban tisztán affirmatív,
és így univerzálisan tanítható, míg tanítása minden esetben szinguláris marad. Ezt a tanítást
mutatja fel Krisztus önmaga testiségében, ez Krisztus Igéje, és ez Krisztus mint Ige. Vagyis
Krisztus a kizáró elválasztásokat áttörı, nem várt szeretet követésére szólít fel, amikor azt
mondja: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket”.
Nem egyszerően szeretettel, hanem krisztusi szeretettel kell szeretni, amely egy radikális
szeretet. Krisztus életének élése tehát az agapé radikalizmusának életét jelenti, egy olyan
gyakorlati életet, mely megbotránkoztat, mely felforgatja a világnak azt a rendjét, amit maga
körül talál, de az agapé ereje által forgatja fel. „Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se
nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.” (1Jn3,18) Ennek az életnek a lehetıségét az adja, hogy a
krisztusi szeretet, egyszerre univerzális és szinguláris lévén, minden eseményben eljövıvé

1123

A tanítás az agapé tette, a tanulás pedig az agapében való hit. Bultmann a következıképpen fogalmazza meg a
szeretet és a hit összefüggését: „A hit fogadja Jézus szolgálatát, a szeretetben pedig továbbadódik a fogadott
szolgálat.” (BULTMANN 1994, 61) Másrészt a szeretet döntése és a hit döntése egy és ugyanaz a döntés.
(BULTMANN 2007b, 83) Vagyis az adomány fogadása csak egyféleképpen lehetséges: adománnyá válásként.
Krisztus követésének két szükséges feltétele a krisztusi szeretet tette, és az, hogy ez a tett példamutatás legyen. Ha
bármelyik is hiányzik, Krisztus követése nem valósul meg. Ha hiányzik a példamutatás, a szeretet tette meddı tett
marad, olyan tett, amelybıl mások pusztán profitálnak, amelyet kihasználnak, amely tehát még inkább elzárja ıket
annak követésétıl. Ám még nagyobb a veszély, ha pusztán a tanítás, a terjesztés valósul meg, annak tartalma, az
agapé tette nélkül. Alighanem ebben áll a kereszténység igazi „balszerencséje”: mivel az Ige hirdetésén és
terjesztésén alapul, melynek nincsenek nemzeti vagy egyéb határai (a „nemzeti keresztény” vagy akár az „európai
keresztény” kifejezés oximoron), és mivel ezt a legtöbbször „szép szóval” nem lehetett elérni, így sokszor a
terjesztés fontosabbnak bizonyult az Ige tartalmánál. Ekképp válhatott a szeretet vallása alighanem minden vallás
közül a legerıszakosabban terjeszkedı vallássá.
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válhat, vagyis virtuálisan minden eseményben jelen van. A krisztusi szeretetet megvalósító élet
nevezhetı dzóénak.
A nem várt szeretet a sötétségbe betörı világosság, melyet a sötétség nem fogad be. A
szeretet „nem-vártságának” állapota a sötétség, a halál, az önmagára a mást kizárólagos módon
vonatkoztató ember világa, aki nem várja az eseményt, mert nem látja azt. Nem látja, hogy az
épp vele történı eseményben a nem várt szeretet virtuálisan, mint lehetséges eljövetel, jelen
van. Nem látja, hogy éppen ı az, akinek ezt az eljövetelt aktuálisan jelenvalóvá kell tennie.
János elsı levele az agapé tettét azonosítja az élettel, a feltámadással, míg az agapé
gyakorlásának hiányát a halállal. „Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert
szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad.” (1Jn3,14) A szeretet, amennyiben
jelenvalóvá válik, nem-várt mivoltában, tehát váratlanul, mintegy a semmibıl, teremtı módon
testesül meg Igeként és kínálja fel magát a látásra. A szeretet eseményének megtestesülése azt
jelenti: a sötétség befogadta a világosságot és világossággá vált, a szeretet eseménye a barát
számára láthatóvá vált. Látni, hallani, hinni az Igét azt jelenti: láthatóvá, hallhatóvá tenni, a
hitre felkínálni az Igét a barát számára is. Meghallani a tanítást annyit jelent: tanítani a tanítást.
Hinni a nem várt szeretetben annyit jelent: megvalósítani a nem várt szeretetet. A nem várt
szeretet megvalósítása pedig a teremtı esemény, az Ige megtestesülése.
A teremtı Ige tehát egyúttal az agapé Igéje, a teremtés eseménye az agapé
radikalizmusának eseménye. Az Ige viszont az, ami kezdetben „Istennél volt, és Isten volt az
Ige”. János elsı levele jelenti ki azt, ami mindebbıl következik, tudniillik hogy „az Isten
szeretet” („o theosz agapé esztin” 1Jn4,8). Ennek fényében új jelentéssel gazdagodik a Jn3,16:
„Mert úgy szerette (égapészen) Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz
benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” Isten szeretete nemcsak motivációja a Fiú
küldésének, hanem tartalma is. Mindezek alapján mi a kapcsolat Istennek az ember iránti
szeretete, az embernek az Isten iránti szeretete és az emberek egymás iránti szeretete között?
Ennek felderítésében János elsı levelének szeretethimnusza segíthet.
„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentıl való, és mindenki, aki szeret,
Istentıl való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten a szeretet.”
(1Jn4,7-8) Az Ige, ami kezdetben Istennél volt, és ami Isten volt, az agapé Igéje. Istent ismerni
annyi, mint hinni abban, hogy az agapé Igéje az, ami kezdetben Istennél volt, és ami
Krisztusban az emberrel közvetlen viszonyba került. Az agapé viszont az emberrel a szeretet
eseményében kerül közvetlen viszonyba, vagyis Istent ismerni annyi, mint megvalósítani a
krisztusi szeretet eseményét. Ez egyszersmind az Istenbıl való újjászületést jelenti: „mindenki,
aki szeret, Istentıl való”. Istennek az ember iránti szeretete az Ige megtestesülésében és
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hívásában, a szeretet eseményének lehetıségében nyilvánul meg (1Jn4,9), míg az embernek
Isten iránti szeretete abban, hogy megvalósítja a szeretet eseményét, vagyis szereti barátját.
„Szeretteim, ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha
senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz
bennünk.” (1Jn4,11-12) „Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s
az Isten is benne marad.” (1Jn4,16) A krisztusi szeretet eseményének megvalósítása
egyszersmind az ember és Isten közvetlen viszonya az agapé Igéjének megtestesülésében. Az
ember és Isten összekötésének feltétele az életnek a baráthoz kötése. A nem látott Isten iránti
szeretet csak a látott testvér iránti szeretetben valósítható meg. „Ha valaki azt állítja, hogy:
’Szeretem az Istent’, de testvérét győlöli, hazudik. Mert, aki nem szereti testvérét, akit lát, nem
szeretheti az Istent, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tıle: Aki Istent szereti, szeresse
testvérét is.” (1Jn4,20-21)1124
Az agapé teremtı eseményének Igéje folyamatosan azt parancsolja: „szeressétek
egymást, amint én szerettelek benneteket.” Az Ige parancsa egy folyamatosan eljövı parancs,
egy mindig „új parancs”, a virtuálisan jelenvaló szeretet megvalósításának parancsa, melyet
azonban az embernek meg kell hallania, hogy megvalósíthassa az Igét, hogy az Ige
megtestesülhessen, és ezáltal az esemény aktuálisan az agapé teremtı eseményévé váljon,
vagyis megvalósuljon az ember és az agapé Igéje közötti közvetlen viszony, az ember és Isten
összekötése. Az „új parancs” (Jn13,34; vö. 1Jn2,7-11) nem más, mint az új élet parancsa, az
újjá-, illetve felülrıl születés, a feltámadás, vagyis a dzóé parancsa.1125 Az Ige adományának
folyamatos eljövetele, újdonsága fejezıdik ki a következı szavakban: „Mindannyian az ı
teljességébıl részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva (kharin anti kharitosz).” (Jn1,16)
Az ember persze megteheti, hogy nem hallja meg a parancsot azáltal, hogy önmaga kizáró
jelenvaló léte felé fordul, de attól még a parancs továbbra is eljövı marad. Virtuálisan továbbra
is hívja a mást önmagára kizáró módon vonatkoztató embert, hogy adja fel addigi életét a
barátért, hogy veszítse el autonóm létét a teremtı szeretet Igéjében, hogy ı maga adjon testet az
Igének.
Az agapé Igéje a világ virtualitása: ez azt jelenti, hogy a világosság folyamatosan eljön
a sötétségbe, de a sötétség nem fogadja be, nem ismeri fel a világosságot. Isten, vagyis az Ige a
szeretet testetlen virtualitása, amely az emberben vár önmaga közvetlen megvalósulására,
1124

Alighanem leginkább ebben ragadható meg az, hogy miért nem alkalmas az erósz kifejezés a krisztusi szeretet
leírására: e szeretet nem közvetlenül az isteni fenség felé irányuló szeretet, hanem a felebarát iránti cselekvı
szeretet által megvalósított isteni szeretet. Mind Isten, mind az ember esetében az agapé közvetlenül nem a
tökéletesség, a végtelen, a túlvilág, hanem inkább a tökéletlenség, a végesség, az e világ iránti szeretetet jelenti.
1125
„Azért nevezzük újnak, mert ez a parancsolat az új, vagyis az eszkatologikus egzisztenciában valósul meg.”
BULTMANN 2003, 348
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megtestesülésére.1126 Az Ige, ami Istennél volt, és ami azután eljött és Krisztusban
megtestesült, az agapé Igéje. Az agapé Igéje azonban a teremtett világban eredendıen csak
virtuálisan lehet jelen, és az ember teste (tette, beszéde) által válhat közvetlen módon
valóságossá. „Közvetlen módon” azt jelenti: eseményként. A teremtı Isten csak az ember hite
által kerülhet a teremtett világgal közvetlen viszonyba, az ember hite viszont csak az Ige hívása
által lehetséges. Ez ugyanakkor magában hordja az Ige meg nem hallásának lehetıségét, annak
lehetıségét, hogy az Ige, tehát Isten közvetlensége a világban virtuális marad, világossága a
sötétségben észrevétlen lesz, maga az aktuális világ pedig továbbra is sötétségben, bőnben él.
„A tulajdonába (ta idia) jött, de övéi (oi idioi) nem fogadták be.” (Jn1,11) A paradoxon az,
hogy bár a világ és az ember Isten teremtése, mégis Isten közvetlen megvalósulása a világban
teljességgel az ember felelıssége. Isten az általa teremtett ember hite által tud közvetlen módon
megvalósulni saját teremtett világában mint a szeretet eseménye. A közvetlen megvalósulás
módja az, hogy az ember követi Krisztus parancsát, vagyis megtestesíti a szeretet Igéjét az
éppen eljövı eseményben. Így valósul meg az ember és Isten közvetlen viszonya.

3.2.2 Amor Dei intellectualis
A szeretet fogalmát Spinoza az Etika harmadik könyvében vezeti be, a következıképpen
definiálva: A szeretet „öröm, amelyet egy külsı ok ideája kísér”.1127 Figyeljünk fel arra, hogy a
meghatározás felmerülésének és alkalmazásának kontextusa a harmadik könyvben az
affektusok elképzelésének, vagyis képzeleti képek alkotásának módozatai, amely a megismerés
elsı nemébe tartozik. Az elképzelt affektus, „amelyet az elme szenvedélyének mondunk,
zavaros idea, amellyel az elme testének vagy teste valamely részének a korábbinál nagyobb
vagy kisebb részét állítja, s amelynek adottsága az elmét arra determinálja, hogy inkább az
egyik dologra gondoljon, mint a másikra.”1128 A szeretet mint elképzelt affektus tárgyára oly
módon irányul, hogy egyúttal azt másokkal szemben kiemeli és elhatárolja. Mivel azonban a
szeretı tárgya folyamatosan kapcsolatban van más létezıkkel, ezért az általuk ıt ért örömteli
vagy szomorú affektusok elképzelése elkerülhetetlenül a szeretıben is az öröm és a
szomorúság, és külsı okai szerint a szeretet és a győlölet affektusainak különféle

1126

A látható emberi szeretetet megalapozó láthatatlan isteni szeretetet Kierkegaard a tó hasonlatával írja le:
„Ahogyan a csendes tó alapja mélyen van a forrásban, melyet szem nem láthat, akképpen az emberi szeretetnek
még mélyebb az alapja az Isten szeretetében.” KIERKEGAARD 1995, 9-10
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SPINOZA 1997, III. 13. megjegyzés
1128
I.m., III. az affektusok általános definíciója
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kombinációihoz vezet.1129 Például a féltékenység esetében annak elképzelésérıl van szó, hogy
mivel a szeretett dolog ugyanolyan vagy szorosabb baráti kötelékkel főz magához egy
harmadikat, mint amellyel a szeretı ıt főzi kizárólagosan magához, és így örömét már nem a
szeretı, hanem a harmadik képe kíséri, ezért a szeretı szomorúságot, és annak külsı oka, a
szeretett dolog iránt győlöletet fog érezni, a harmadik iránt pedig irigységet.1130
Ezzel szemben az értelmi szeretet nem az ismeret elsı, hanem harmadik nemébıl ered.
Ez pedig nem a minket afficiáló tárgy elképzelésén alapul, hanem önmagunk lényegének mint
Isten végtelen hatóképességét véges módon kifejezı módusznak a megértésén. Istent mint
létezésünk okát nem a jelenben afficiáló erıként képzeljük el, hanem örökkévalóként értjük
meg.1131 Az értelmi szeretet az ismeret olyan öröme, melyet Isten ideája mint ok kísér.1132
Látható, hogy Spinoza az értelmi szeretet esetén is a harmadik könyv meghatározását
használja, miszerint a szeretet olyan öröm, amelyet egy külsı ok ideája kísér. Csakhogy az
értelem számára megmutatkozó Isten aligha nevezhetı külsı oknak, mivel „minden, ami van,
Istenben van”, azaz „Isten minden dolognak immanens, nem pedig tranziens oka.”1133 Ha tehát
el akarjuk kerülni a szeretet két fogalmának összemosásából adódó ellentmondást, az értelmi
szeretetre a következı meghatározást kell adnunk: olyan öröm, amelyet Istennek mint
immanens oknak az ideája kísér. Az ismeret harmadik neme azt a belátást nyújtja, hogy az
adekvát ismeretbıl szükségképpen szeretet, méghozzá értelmi szeretet ered, hogy önmagam
lényegének adekvát ismerete és szeretete egymást feltételezik. E megértés egyrészt az ember
önnön lényegére mint Isten immanens kifejezıdésére vonatkozó megértése, másrészt Isten – az
immanens ok – értelmi szeretete, harmadrészt pedig más emberek iránti szeretet, akik
szükségképpen ugyanazt a lényeget fejezik ki.1134 Csak a módusz és a szubsztancia ezen
immanens viszonyának megismerésében jelenik meg az adekvát, mert megszüntethetetlen
szeretet: Isten értelmi szeretete.
Miért megszüntethetetlen az értelmi szeretet? Szemben a szeretettel mint elképzelt
affektussal, az értelmi szeretet nem szenvedély, hanem cselekvés, magának a végtelen és
1129

I.m., III. 21., 22. „Ezenkívül az érzéki szerelem, azaz a nemzés vágya, amelyet a külsı alak gerjeszt, s
általában minden szeretet, amelynek más oka van, mint a lélek szabadsága, könnyen győlöletbe megy át, hacsak
nem, ami még rosszabb, az ırültség egy neme, s ekkor inkább táplálja a viszály, mint az egyetértés.” IV. 19.
fıtétel
1130
I.m., III. 35.
1131
I.m., V. 32. következtetett tétel
1132
I.m., 32., következtetett tétel
1133
I.m., I. 15., 18. A harmadik könyv 30. tételében a megelégedettség és a megbánás kapcsán Spinoza beszél
belsı okról, ámde világos, hogy ez esetben nem önmagam adekvát módon megértett lényegérıl, hanem egy
elképzelt affektust kísérı zavaros ideáról van szó. Az V. rész 27. és 32. tételében a megelégedettséget Spinoza már
az ismeret harmadik nemébıl eredezteti, ám a 32. tételben explicit módon különbséget tesz a megelégedettség,
vagyis önmagunknak az örömöt kísérı ideája, illetve Isten ideája mint ok között.
1134
I.m., V. 36. következtetett tétel
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örökkévaló hatóképességnek az állítása. Ebbıl következıen ennek a szeretetnek nincs ellentéte,
mely azt megszüntethetné, mert maga a létezés nem más, mint a hatóképesség affirmációja.1135
Ezzel szemben, mint láthattuk, a szeretet szenvedélyének, a „közönséges szeretetnek”1136 van
olyan ellentéte, amely azt megszüntetheti, mégpedig a győlölet, és ez az ellentét
elkerülhetetlenül színre is lép az affektusok játékában. Mivel Isten értelmi szeretete minden
szenvedélytıl mentes cselekvés, és mivel a győlölet csak a szenvedélyként értett szeretet
ellentéteként lép elı, azaz szintén szenvedélyként, ezért „[s]enki sem képes győlölni Istent.”1137
Ezért van az, hogy az értelmi szeretet képes bármely szenvedélyt, akár szomorút, akár örömtelit
megszüntetni.1138 E terápia folyamata a következıképpen zajlik le. Az ismeret elsı nemébıl
származó ideát, az affektus passzív ideáját nem az azt okozó külsı tárgy inadekvát ideájához,
hanem az egymással érintkezı móduszok közös fogalmai által kialakított adekvát ideához
kötjük.1139 Ezzel eljutunk az ismeret második neméhez. Ez szükségképp örömöt okoz, mert
saját gondolkodóképességünket ismerjük meg általa. Amennyiben mármost az adekvát ideát
egyrészt Isten örök és végtelen lényegének avagy hatóképességének kifejezéseként ismerem
meg, másrészt saját lényegem ideájaként, annyiban eljutottam az ismeret harmadik neméhez, a
végtelennek a véges létezıben való kifejezıdéséhez, a végtelen által magában foglalt végesnek
a megértéséhez. Ez a szeretetnek és az örömnek egy olyan szilárd, megszüntethetetlen
affektusát eredményezi, amely kiszorítja az eredeti szenvedély esetleges, és ezért
megszüntethetı affektusát. Például féltékenységet, és így győlöletet érzek egy másik ember
iránt, ami szomorúságot okoz. Azonban a minden emberben közös affektusok (öröm,
szomorúság, szeretet, győlölet stb.) rendje alapján képes vagyok megérteni azt, hogy
szomorúságom szenvedély, inadekvát idea, minthogy külsı okból következik. Maga ez a
megértés azonban már adekvát, cselekvés, az elmém gondolkodóképességének következménye.
Ezután intuitív módon belátom, hogy elmém gondolkodóképessége a gondolkodás
attribútumában kifejezıdı olyan hatóképesség, mely egyszerre fejezi ki Isten örök és végtelen
lényegét, és az én módosult véges lényegemet. Mindez a gondolkodóképesség aktivitásából
fakadó örömmel, és ennek immanens oka, Isten iránti szeretettel jár együtt. E szeretet,
minthogy semmi nem szüntetheti meg, lévén nincs ellentéte, erısebb, mint az elıbbi győlölet,
amelyet ellentéte – a szeretet – megsemmisíthet, és meg is semmisít.

1135

I.m., V. 20. megjegyzés; V. 37.
I.m., V. 20. megjegyzés
1137
I.m., V. 18.
1138
I.m., V. 3., 4., 15., 16.
1139
I.m., V. 2.
1136
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A szeretet két formája között egy további fontos különbség is megállapítható. A
féltékenység esetében azt láthattuk, hogy ha a szenvedélyes szeretet tárgya egy harmadik félhez
hasonló módon, vagy még jobban kötıdik, akkor győlölet tárgyává válik, míg a harmadik fél
irigység tárgyává. A szenvedélyes szeretet tárgya nem válhat közös szeretet tárgyává, vagyis az
affektív szeretet másokat kizáró, exkluzív. Ezzel szemben az Isten iránti értelmi szeretet „annál
több tápot nyer, minél több embert képzelünk el úgy, hogy a szeretetnek ugyanazzal a
kötelékével kapcsolódik Istenhez.” „S ezért nem szennyezheti be sem az irigység affektusa,
sem a féltékenységé […]”.1140 Mivel a szubsztanciát a móduszok egyéni lényege alapján
megismerı értelmi szeretet Istent nemcsak saját létezésének, hanem minden létezınek az
immanens okaként fogja fel, ezért Istent nem képes másokat kizáró módon szeretni. Az értelmi
szeretet nem lehet exkluzív, csakis inkluzív. Ez abból is belátható, hogy míg a szenvedélyes
szeretetben mőködı képzelet a létezıket felosztja és végesként elhatárolja, az elhatárolást pedig
valóságosnak tekinti, addig az értelem a „végtelen, egyetlen, oszthatatlan szubsztanciára”
irányul, és a benne kifejezıdı létezıket csak modálisan, nem pedig reálisan választja el.1141

3.2.3

János és Spinoza szeretet-fogalma mint egy egyszerre univerzális és
szinguláris idea alapja

Mielıtt még rátérnék arra, hogy miképpen képezheti a két imént tárgyalt szeretet-fogalom egy
egyszerre univerzális és szinguláris idea alapját, elıször is azt kell tisztáznom, hogy mennyiben
vonható egyáltalán párhuzam a spinozai szeretet-fogalom és a krisztusi szeretet-fogalom
között. Spinoza Krisztusról többek között a Teológiai-politikai tanulmány negyedik fejezetében
tesz említést. Krisztus, Isten kinyilatkoztató Igéjeként, Isten szájaként a létezıkrıl adekvát
ideákat alkotott. Mivel Krisztus nem csak a zsidók, hanem az egész emberi nem tanítója volt,
ezért tanításában szükségképpen a minden létezıben közös fogalmakat kellett alkalmaznia –
azaz az ismeret második neme szerint adekvát ideákat létrehoznia. Ezek az általa
kinyilatkoztatott örök igazságok. Ha törvényekben vagy hasonlatokban fejezte ki magát, ezt
engedményként tette azok érdekében, akik a megismerésnek csak az elsı nemével
rendelkeznek.1142 Krisztus ezek szerint az ismeret elsı és második nemének nyelvén fejtette ki
tanait. Ám vajon az Ige nem foglalja-e magában azt, amit Spinoza az ismeret harmadik
nemének nevezne? Vajon az egyedül a harmadik nembıl következı amor Dei intellectualis
1140

I.m., V. 20., bizonyítás
I.m., I. 15. megjegyzés
1142
SPINOZA 2002, 140-142
1141
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nem mutat-e valamiféle rokonságot a jánosi agapéval? A korábbiakban tárgyaltak
mindenesetre arra engednek következtetni, hogy a két szeretet-fogalom között megfelelések
találhatók.1143
János evangéliumának és elsı levelének exegézise alapján az agapé eseménye kapcsán
egy hármas viszonyrendszerre bukkantunk. A három viszony Isten ember iránti szeretete, az
ember Isten iránti szeretete és az ember felebarátja iránti szeretete. Az agapé eseménye azt
jelenti, hogy a három viszony egyidejőleg, egymástól elválaszthatatlanul valósul meg. Istennek
az ember iránti szeretete az Ige megtestesülésében nyilvánul meg. Az Ige a szeretet eseményére
való hívásként mondja ki magát, és az ıt meg nem halló világban virtuálisan van jelen. Az
embernek Isten iránti szeretete abban nyilvánul meg, hogy meghallja az Igét és megvalósítja a
felebarát iránti nem várt szeretetet. Ezzel Isten gyermekeként születik újjá, és a Fiúban maradva
örök életet nyer. Feladja önmaga életét, a pszükhét, az agapét gyakorló igazi, örök életért, a
dzóéért. Az agapé tette örök életnek nevezhetı, amennyiben az örök Igét valósítja meg, és
ezáltal az örökkévaló Istenben van, e tett erejéig elszakadva az önmagára vonatkoztató véges
élettıl. Az örökkévalóval csak az agapé eseményében lehet érintkezni. A krisztusi szeretetben
való részesülés egyszersmind a krisztusi örömben való részesülést, az öröm teljessé válását
jelenti. (Jn15,11)
Alighanem egy hasonló viszonyrendszerrel találkozunk az amor Dei intellectualis
spinozai fogalma esetén is. A megismerés harmadik nemében a módusz saját lényegét adekvát
módon mint Isten lényegét, és ezzel egyúttal mint örök lényeget fogja fel. A módusz lényege
saját véges hatóképessége, amely azonban nem más, mint Isten végtelen hatóképességének
módosulása. A megismerésbıl származó adekvát idea szükségszerően növeli a hatóképességet,
és így örömet okoz. Ez az öröm Isten ideájával mint az öröm immanens okával jár együtt, így a
megismerés harmadik neme az Isten iránti értelmi szeretetet jelenti.1144 Ám a megismerés
harmadik neme Istent nemcsak az egyes módusz örök lényegeként, hanem minden módusz,
minden létezı örök lényegeként fogja fel. Minden ideát adekvát ideaként, az örökkévalóság
szemszögébıl ért meg, vagyis úgy, hogy az Istenben van.1145 Ez nem azt jelenti, hogy a módusz
megismeri minden test és idea minden részét a maga extenzív viszonyaiban és egészében, úgy,
ahogy azt Isten megismeri, hanem azt, hogy minden móduszra Isten hatóképességének
módosulásaként tekint, ahogy az Istenben örökkévalóan meghatározott.1146 Ennyiben valóban
1143

Herder az, aki elsıként felveti a krisztusi agapé és a spinozai amor Dei intellectualis voltaképpeni
azonosságát. HERDER 1787
1144
SPINOZA 1997, V. 15., 32., következtetett tétel
1145
Spinoza és a kifejezés problémája, 373
1146
Lásd az Oldenburgnak 1665. november 20-án írt levél második bekezdését. SPINOZA 1957, 277
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azzal az örök ideával rendelkezik, amellyel Isten. Amennyiben tehát az idea, amellyel a
módusz rendelkezik, Isten szeretetével jár együtt, maga Isten rendelkezik Isten szeretetének
ideájával: a módusz Isten iránt érzett értelmi szeretetével Istennek a móduszain keresztül
kifejezıdı, önmaga iránti szeretetét valósítja meg – ez pedig egyszersmind az Isten lényegét
kifejezı móduszok iránti szeretetet jelenti. A módusz Isten iránti értelmi szeretete része Isten
önmaga iránti végtelen szeretetének. „Ebbıl következik, hogy Isten, amennyiben önmagát
szereti, az embereket szereti, s következésképpen, hogy Istennek az emberek iránti szeretete és
az elme Isten iránti értelmi szeretete egy és ugyanaz.”1147 Láthattuk, hogy Istennek az önmaga
és a móduszok iránti szeretete csak a harmadik nemben válik érthetıvé: amennyiben – a
második nem, vagyis a közös fogalmak felıl szemlélve – Istent affekcióitól eltekintve, mint
magában való és magában felfogható szubsztanciát, mint önmaga okát értjük meg, és nem mint
saját lényegünket, annyiban még nem válik örömünk okává, nem jelenik meg bennünk az
értelmi szeretet, az ismeret elsı nemébıl származó passzív affektív szeretetet pedig nem tudjuk
Istenhez kapcsolni, mivel Isten nem afficiálható, így nem érezhet örömöt, és ebbıl következıen
szeretetet sem.1148 Amennyiben viszont Istent a szubsztancia affekciói, a móduszok által
kifejetett lényegként fogjuk fel, akkor megvalósul a hármas viszony: a módusz (az ember) Isten
iránti szeretete, Istennek minden módusza iránti szeretete, és ebbıl következıen a módusz (az
ember) más móduszok iránti szeretete.1149 Ez egyszersmind a módusz tartamos létezésével
szemben annak örök, idıtlen lényegének megismerését jelenti. Isten értelmi szeretete
egyszersmind a halálfélelem csökkenését, illetve megszőnését eredményezi.1150
A szeretet két tanítása, az evangéliumi és az etikai tanítás közötti különbség
nyilvánvaló. Az elsı alapja egy transzcendens parancs, a másodiké egy immanens ismeret; az
elsı képekben beszél a szeretetrıl és a képzelıerıhöz szól, a második fogalmakban beszél a
szeretetrıl és az értelemhez szól; az elsıt a hit, a másodikat a megértés fogadhatja be és adhatja
tovább. A különbség vallás és filozófia különbsége. Mégis Deleuze joggal írja, hogy Spinoza
„a filozófusok Krisztusa”. Mind az agapé, mind az amor Dei intellectualis egy olyan életet
jelez, amely egy immanens módon megvalósuló hármas viszonyt bont ki: Isten szeretete az
embernek egyszerre Isten és más emberek iránti szeretetében valósul meg. A három viszony
egymást feltételezi: csak együttes fennállásában valósítja meg önmagát mint a szeretet
immanens fogalmát. Isten princípiumként ugyan megelızi az emberi szeretetet, amely
1147

SPINOZA 1997, V. 36., következtetett tétel
I.m., V. 17.
1149
Az Isten szeretetének két fogalma közötti különbségtételrıl a megismerés második és harmadik neme alapján
lásd Spinoza és a kifejezés problémája, 375
1150
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1148

397

A transzcendentális illúziótól való szabaddá válás
voltaképp válasz az elıbbi hívására, mégis Isten szeretete – vagyis Isten – csak az ember
szeretetében testesülhet meg. Ez pedig az embernek az örök életben való részesülését és a mást
kizárólagos módon önmagára vonatkoztató, végességekhez kötött és félelemben élt élettıl való
szabaddá válását jelenti.
Mindezek után rátérek annak elemzésére, hogy mennyiben képezheti a két szeretetfogalom egy egyszerre egyetemes és egyedi idea alapját. Egy olyan gondolatról van szó, amely
univerzálisan közössé tehetı, és az individualitás épp e közössé válásban juthat egyediségében
érvényre. Ehhez azt kell szemügyre venni, hogy miképpen jelenik meg a közösség fogalma
egyrészt Jánosnál, másrészt Spinozánál.1151
János elsı levelében többször is elıfordul a koinonia, a közösség kifejezés. Ez
egyszerre jelenti az Istennel való közösséget és a hívık közösségét.1152 A kettı kölcsönösen
feltételezi egymást. „Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele [ti. Istennel], és a
sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem az igazsághoz igazodunk. De ha világosságban
élünk, ahogy ı is világosságban él, akkor közösségben vagyunk egymással […]”. (1Jn1,6-7)
Annyiban létezik a hívık közössége, amennyiben az egyúttal Istennel való közösség; ám az
Istennel való közösség feltétele a világosságban való élet, vagyis Krisztus Igéjének, a szeretet
parancsának meghallása. Tehát a két közösség annyiban feltételezi egymást, amennyiben
mindkettı szeretetközösség. „Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent sem,
akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tıle: Aki Istent szereti, szeresse testvérét is.” (1Jn4,20-21)
Isten láthatatlan szeretete, mely ugyanakkor a hívık szeretetét megelızı, „elsı szeretet”
(1Jn4,19), csak a látott testvérek iránti szeretetben, annak konkrét tettében aktualizálódhat. Az
agapé képezi tehát azt a lényeget, amely a közösségben közös; abban a közösségben, amely az
agapé megvalósítása által, a világosság életében, a dzóéban egyszersmind Istennel való
közösség is. A közösséget az agapé tette teremti meg. Ez a közösség éppen ezért nem lehet egy
önmagát akár külsı, akár belsı módon másoktól elválasztva, másokkal szemben, exkluzív
diszjunkcióval meghatározó közösség. A közösség csakis univerzális koinonia-ként
határozhatja meg magát, ám ez nem egy különös elrejtızése az általános álarca alatt és más
különös kárára, hanem a különös exkluzivitásának lerombolása és inkluzív módon történı
igenlése az agapé konnektív aktusában. A közösséghez tartozás nem más, mint a közösség
1151

A „közös” kategóriája korábban Marx Német ideológiájának elemzése kapcsán került középpontba (3.1.6.3).
Ott azonban a fogalom még nem tudta elkerülni az általános álarcát magára öltı különös ellentmondását. A
következıkben leírtak tehát egyszersmind e probléma továbbgondolásának tekinthetık. Ahogy Laclaunál
láthattuk, az ellentmondás alapja az volt, hogy a közösség jelölését a kizárás elve határozta meg. Az alábbiakban
azonban a közösség fogalmát az inkluzivitás elvén keresztül közelítjük meg.
1152
Az Újszövetségben a koinonia az Úrvacsora értelmében is szerepel, mint az a kitüntetett esemény, amikor az
Istennel, illetve Krisztussal való közösség és a testvérek közössége egyszerre és egymást feltételezve valósul meg
(ApCsel2,42; 1Kor10,16). János elsı levele a kifejezésnek tágabb jelentést ad.
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minden különöst magába foglalni képes univerzalitásának felmutatása egy szinguláris
eseményben, a nem várt szeretetben. A koinonia akkor valósul meg, ha az agapé egyszeri
tettében megtörténik a közös lényegnek, az agapénak mint a dzóé értelmében vett teremtı
életnek a felismerése; annak felismerése, amit a közösség minden tagja aktív és egyedi módon
fejez ki. A szinguláris eseményt megvalósító teremtı élet egyszersmind az univerzális
közösségként értett immanens élet megnyilvánulása.
A közösség gondolata ugyancsak alapvetı szerepet kap Spinozánál, és különösképp az
ismeret harmadik nemének esetében. Láthattuk, hogy az ismeret második neme a móduszok
közös fogalmainak megismerését jelenti. Viszont a harmadik nem esetében nem egy közös
fogalom megismerésérıl van szó, mivel a közös fogalom általánossága nem képezheti egy
létezı egyedi lényegét.1153 Amirıl ezzel szemben itt szó van, az mindenki „legfıbb java”, mely
az értelem megjavításáról szóló Tanulmány elsı mondata szerint „közössé teheti önmagát” (sui
communicabile est).1154 Az Etika szerint e legfıbb jón alapuló közösséget nem egy közös
fogalomból, hanem az elme lényegébıl vezetjük le, abból a gondolkodóképességbıl, amely
magában foglalja egyrészt Isten lényegének mint végtelen hatóképességnek az ismeretét,
másrészt önmagának mint a végtelen hatóképesség módosult kifejezıdésének ismeretét. Mivel
ez minden elme lényege, ezért e „közös jóban” osztozom másokkal, amennyiben ık is
megismerik azt, vagyis a velem való közösségüket Istenben.1155 Mivel pedig hatóképességemet
akkor tudom maximálisan kifejezni, ha a találkozásaimat összehangolom környezetemmel,
vagyis ha a környezetemmel közösségben élek, ezért arra törekszem, hogy mások is, akik
képesek erre, (vagyis az eszes lények) megismerjék egyedi lényegüket, azaz kifejezzék
hatóképességüket és részesüljenek a közösségben, Isten értelmi szeretetének konnektív
közösségében. Ezáltal egyszerre valósítják meg saját hatóképességüket, és segítik elı mások
hatóképesség-maximalizálását. Hiszen ha eljutottak az ismeret harmadik neméhez, ez azt
jelenti, hogy ık is arra törekszenek, hogy mások is eljussanak oda, ad infinitum. Ez azért
lehetséges, mert a szeretet nem exkluzív, oka nem az esetleges szenvedély, amely különös
tárgyát igyekezne egyetemes módon érvényre juttatni, ám e tárgy mégis újra és újra
különösként leplezıdne le, és amely így mások elıtt győlöletessé tenné ıt.1156 Az értelmi
szeretet oka az a végtelen hatóképesség, amely minden individuum módosult hatóképességében
fejezıdik ki, ezért az ebbıl eredı szeretet csak inkluzív lehet. Az ismeret harmadik nemén,
1153

„Az, ami minden dologban közös, s ami egyformán megvan úgy a részben, mint az egészben, nem lényege
semmilyen egyedi dolognak.” SPINOZA 1997, III. 37.
1154
Erre a kifejezésre, mely gyakran a fordításokban (így a magyar fordításban is) eltőnik, Boros Gábor hívja fel a
figyelmet. BOROS 1997, 168
1155
SPINOZA 1997, IV. 36., megjegyzés
1156
I.m., IV. 37. 1. megjegyzés
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avagy Isten értelmi szeretetén alapuló közösségnek szükségképp nincs korlátja, csakis
(potenciálisan vagy aktuálisan) egyetemes közösségként gondolható el. Ám csak annyiban
egyetemes, amennyiben az egyén hatóképességének közösségi maximalizálását teszi
feltételévé. Megfordítva: az egyén hatóképesség-maximalizálásának feltétele közösségi létének
és az ebbıl fakadó közösségi jogának megértése és érvényesítése. Ha szabadságon a
természetbıl következı hatóképesség maximális kifejezését értjük, akkor azt mondhatjuk, hogy
egy módusz annyiban nevezhetı szabadnak, amennyiben a lehetı legnagyobb mértékben
kifejezi egyéni lényegét, azaz hatóképességét.1157 A módusz szükségképp más móduszokkal áll
kapcsolatban, amelyek természete vagy megfelel neki, és ekkor növelik hatóképességét, vagy
nem, és akkor csökkentik azt. Vagyis ahhoz, hogy a módusz a lehetı legnagyobb mértékben
kifejezhesse hatóképességét, az szükséges, hogy kapcsolatait úgy alakítsa, hogy neki megfelelı
természetekkel találkozzon. Más szóval az egyéni hatóképesség maximális érvényesülése csak
közösségben, más individuumok hatóképesség-növelésének elısegítésével biztosítható, és ez
éppígy igaz ezen induividuumokra is. Nevezzük az individuum hatóképesség-növelésének
jogát egyéni jognak (ius individuale), míg az azt biztosító inkluzív közösség megteremtésének
jogát közösségi jognak (ius commune). Az ismeret harmadik neme ekkor annak megértését
jelenti, hogy az egyéni jog csak a közösségi jog érvényesítése által biztosítható, és fordítva, a
közösségi jog érvényesítése magába foglalja az egyéni jog biztosítását. A két jog megvalósítása
egymást feltételezi.1158 E két jog összekapcsoltságát nevezhetjük a kölcsönös szolidaritás
feltételének.1159 Ha a szabadság fenti meghatározásából indulunk ki, akkor egy közösség,
valamint az azt alkotó individuumok annyiban nevezhetık szabadnak, amennyiben az inkluzív
közösségben mindkét jog érvényre jut. Bármelyik jog sérülése egyenlı a szabadság
megszőnésével, azaz a hatóképesség kifejezıdésének korlátozásával. Így e jogok tekinthetık
egy szabad inkluzív közösség két szükséges feltételének. A szabad inkluzív közösség feltétele a
kölcsönös szolidaritás.1160 Univerzális és szinguláris ez esetben nem egymással szemben álló,
1157

Spinoza. Philosophie pratique, 114-115
E tekintetben megvilágító erejő volt számomra Angela C. M. Roothaan Egyén és közösség. A béke spinozai
fogalmáról címő írása. Lásd különösképp ROOTHAAN 2000, 156, 159-160, 164-165
1159
Fontos, hogy tisztán lássuk a különbséget egyrészt tolerancia és szolidaritás, másrészt egyoldalú és kölcsönös
szolidaritás között. A tolerancia a másik elfogadása, azaz az általa kifejezett hatóképesség elfogadása akkor is, ha
az el van választva attól, amire a másik képes – vagyis egyszersmind annak a hatalmi viszonynak az elfogadása,
amely az elválasztottságot okozza. Az egyoldalú szolidaritás vagy jótékonyság egyirányú segítségnyújtás, amely
elıfeltételezi és megerısíti azt a hatalmi viszonyt, melyen a jótékonyság alapul; ennek eredményeképpen a
rászoruló hatóképesség-növekedése ideiglenes, a hatóképesség kifejezésének a képességektıl való elválasztottsága
pedig ez esetben is fennmarad. Ezzel szemben a kölcsönös szolidaritás aktív részvétel egy olyan folyamatban,
melynek célja az, hogy a résztvevık az adott feltételek között hatóképességük maximumát fejezzék ki, vagyis
hogy szabaddá váljanak az ıket korlátozó hatalmaktól.
1160
Axel Honneth az erkölcsiség strukturális elemeiként a szeretetet, a jogot és a szolidaritást említi. Mindhárom a
személyes integritás kölcsönös elismerésen alapuló interszubjektív feltételét adja: az elsı az önbizalom, a második
1158
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hanem egymást kiegészítı, egymásra épülı kategóriák. Az Etikában az ismeret második neme
juttatott el a közös fogalmak mentén az univerzális közösség gondolatához, de a harmadik nem
az, amely az univerzális közösséget a szinguláris örömmel szükségképp összekapcsoltan érti
meg.1161 Ez az öröm az élet immanens okának szeretetében jut kifejezésre, alapja pedig a
szeretet immanenciájának megértése.1162

az öntisztelet, a harmadik pedig az önmegbecsülés lehetıségét nyújtja. (HONNETH 2013, 165-173) Az
erkölcsiség három elemét tehát Honneth egymástól elválasztva tárgyalja. A fentiekben én ezzel szemben egy olyan
koncepciót igyekeztem felvázolni, ahol szeretet, jog és szolidaritás egymásra utalva alkotják az erkölcsiség
alapfeltételeit.
Az elızı fejezetben a „közös” kategóriáját Marx kapcsán elemeztem (3.1.6.3). Marxnál a közös az az
emberek lényegeként értett produktív erı, amely csak alkotó közösségben bontakozhat ki. Vajon nem ezen a
ponton érintkezik egymással Marx és Spinoza – valamint Deleuze – szellemisége? Talán ezt az érintkezési pontot
láthatjuk felbukkanni egy váratlan helyen: a XX. századi német mővésznél, Joseph Beuysnál. Beuys a
következıképpen határozza meg kibıvített mővészetfogalmát: „minden ember képességek hordozója, egy
önmagában meghatározott lény, aki a mi korunkban teljesen szuverén. Mővész, legyen bár szeméthordó,
betegápoló, orvos, mérnök vagy mezıgazda. Ott, ahol képességeit kibontakoztathatja, mővész.” (BEUYS 1987,
121) Beuys a mővészetben látja a közösségi lét és az egyéni kibontakozás találkozási pontját. Schillert idézı
esztétikai programja szerint minden ember alkotóképessége kibontakoztatásának elısegítése, „mővésszé válása”
vezet el a szociális plasztika megvalósításához, vagyis a társadalom emberarcú átformálásához. Ezáltal „[a]z
ember maga válik a világ teremtıjévé, és csakugyan át is éli, miként folytathatja a teremtést.” (HARLAN 1986,
13) Beuys mővei a társadalmi gondolkodást formáló teremtıerı felmutatásának példái. E példák kapcsolatokat
hoznak létre ember és ember, valamint ember és természet között. A természettel való kapcsolat annak mind
szervetlen, mind szerves formájában megjelenik nála. Az elıbbire példa a zsír és a filc, amelyek hıenergiát
konzerváló funkciójukban visszatérı elemek Beuys munkáiban (Zsírszék, 1964; Szigetelés, homogenizálás nagy
zongorára, 1966). Az utóbbira példa a kapcsolat felvétele egy prérifarkassal, akivel Beuys három napig zárta
össze magát egy teremben (Szeretem Amerikát és Amerika szeret engem, 1974), valamint a kasseli faültetési
akciója, amiben bárki részt vállalhatott, „mővésszé válhatott”, és ami így felfogható a mővészet és az ökológiai
etika összekapcsolásaként is (7000 tölgyfa, 1982). Beuys performanszaiban gyakran jelennek meg krisztusi
szimbólumok és gesztusok (pl. lábmosás és vízöntés a Celtic címő performanszban 1971-ben). Ennek elhíresült
példája az 1964-es aacheni akciója, amikor is egy diák agressziójára a kereszt felmutatásával és csokoládé
osztogatásával, vagyis a nem várt szeretet eseményével válaszolt. Amire mindezzel példát szerettem volna hozni,
az az agapé eseményét magába foglaló alkotó közösség egyszerre szinguláris és univerzális ideája, mely minden
lokális megvalósulásában a teremtı élet immanenciáját mutatja fel.
1161
SPINOZA 1997, V. 36. megjegyzés
1162
Tegyünk még egy utolsó hosszabb kitérıt. Ugyanis mindezen elvek az ökológiai etika elmélyítésének
elveiként is szolgálhatnak. Az ember és a természet viszonyának radikális újrafogalmazását a mélyökológia kísérli
meg. Arne Naess meghatározásában a mélyökológiai irányzat (szemben a sekély ökológiával) felszámolja az
ember és természet közötti megkülönböztetést, és helyébe minden élet relacionalista, vagyis minden más élethez
való viszonya alapján meghatározott felfogását helyezi. A mélyökológiai irányzat platformjának elsı két elve a
következı: „(1) Az emberi és nem-emberi élet földi virágzásának saját belsı értéke van. A nem-emberi életformák
értéke független attól, hogy ezek hasznosak-e a korlátolt emberi célok szempontjából. (2) Az élet formáinak
gazdagsága és sokfélesége önmagában értékes, és hozzájárul az emberi és nem-emberi élet virágzásához a
földön.” (NAESS 2000a, 118) A mélyökológiai irányzat platformja kimondja minden élet magában való értékét,
valamint az életformák különbségének és sokféleségének magában való értékét. A mélyökológia az élet
univocitásának elvét fogalmazza meg. Minden létezı – függetlenül attól, hogy emberi vagy nem-emberi –
ugyanabban az értelemben mondható létezınek, nevezetesen a többi létezıhöz való viszonya alapján. Az anyagi
dolgok nem mások, mint viszonyok hálójának csomópontjai. (NAESS 2000b, 64-65) Ez a spinozai megismerés
második neme, a közös fogalom (a viszony) alapján történı megismerés. Ha Spinoza (illetve Deleuze)
gondolkodását követjük, felmerül a kérdés: nem kellene-e bevezetni az ismeret harmadik nemének megfelelı
ökológiai elvet, egy „még mélyebb ökológiát”? (Ez a gondolat látszólag szembemegy azzal, amit maga Spinoza ír
az Etika IV. könyvének 37. tételéhez főzött 1. megjegyzésben, illetve a 26. fıtételben, miszerint „a hasznunkra
való tekintet nem követeli meg tılünk, hogy fenntartsuk mindazt, ami a természetben az embereken kívül van,
hanem arra tanít bennünket, hogy azon különféle módoknak megfelelıen, ahogyan hasznunkra lehetnek,
fenntartsuk, megsemmisítsük vagy bármi módon felhasználásra alkalmassá tegyük ıket.” Ez a megállapítás az
emberi ész fogalmán alapul, vagyis az ismeret második nemének egy olyan közös fogalmán, amely nem tekinthetı
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A harmadik rész elején Berlin nyomán különbséget tettem a szabadság negatív
(valamitıl való mentesülés) és pozitív (valamire való jogosultság) meghatározása között.
Emellett elkülönítettem az absztrakt, illuzórikus szabadságot a konkrét, valóságos szabadságtól.
A negatív meghatározás szerint a konkrét szabadság a transzcendentális illúziótól való
szabaddá válást jelenti. Ehhez az eddigiek alapján hozzátehetjük az immanens teremtés
mozgásában értelmezett konkrét szabadság pozitív definícióját. A pozitív meghatározás szerint
a konkrét szabadság az egyén lényegébıl fakadó hatóképesség legnagyobb mértékő kifejezése,
illetve annak elısegítése, hogy a közösség más individuumainak hatóképessége is a lehetı
legnagyobb mértékben kifejezésre jusson. A konkrét szabadság a kölcsönös szolidaritás
gyakorlása. A két meghatározás egy ponton találkozik: mind a negatív, mind a pozitív
meghatározás a valóság immanens módon történı felfogását jelenti.
Az immanens feltétlen szeretet egyszerre szinguláris és univerzális ideájának
megközelítéséhez két út áll rendelkezésre: a hit és a megértés útja. A feltétlen szeretet egy
parancson alapszik, és az e parancsban kinyilatkoztatott szeretet feltétlenségét hiszem és
egyszersmind megértem. A megértésben azonban a parancs már nem parancs többé, hanem
maga az immanens természet. Túl a rejtızködı, transzcendens Istenbe vetett hiten, azt
megértéssé emelve talál magára önnön valóságában az abszolútumnak mint immanenciának
belátása. A feltétlen szeretet vallási parancsa hitet kér és reményt ad; a szeretet filozófiája a hit,
a remény és a szeretet hármasságát a szeretet bölcsességének egységébe vonja össze.

egyetemesnek. A mi kérdésünk viszont továbbra is az, hogy milyen ökológiai gondolkodás alapozható az ismeret
harmadik nemére, amelyben a hatóképesség minden egyes dolog lényegeként fejezıdik ki.) A „még mélyebb
ökológia” alapgondolata az, hogy az élet annyiban univok, amennyiben minden életforma hatóképességet fejez ki,
a végtelen hatóképesség (Isten, avagy a természet) véges módosulásaként: minden életforma teremtı kifejezés.
Miért eredményez ennek belátása egy „mélyebb ökológiát”? Miért nem elég a létezık reláció-jellegének belátása?
Mi a különbség az ismeret két neme között az ökológia vonatkozásában? Naess az ökológiai etika szerinti
cselekvést arra alapozza, hogy más életformák gazdagsága és virágzása örömöt okoz. Minthogy a szeretet nem
más, mint az örömnek egy külsı okhoz kapcsolása, így az öröm együtt jár az életformák teljessége, vagyis a
természet iránti szeretettel. Az aktivitás alapja tehát a más életformák iránt érzett szenvedély, és az életformák
gazdagságát és virágzását veszélyeztetı feltételek iránti ellenszenv. De Jonge rámutat arra, hogy a spinozai etika
értelmében Naess megmarad a passzív affektusok vagy inadekvát ideák által okozott örömnél; az aktivitást (amely
spinozai értelemben passzivitás) külsı okok determinálják. (DE JONGE 2004, 77-78) A külsı ok általi
determináció azonban esetleges, és így nem képes szükségszerő módon megalapozni a környezettudatos aktivitást.
Ezzel szemben az ismeret harmadik neme azt jelenti, hogy a létezık univocitását mint saját lényegemet ismerem
meg: nemcsak hogy minden más létezıvel osztozom a viszonyok hálózatában, hanem ugyanazt a lényeget fejezem
ki létezésemmel, mint minden más létezı: a hatóképesség egy meghatározott fokát. Az aktív affektus nem a
létezés külsı okaként tekintett természet iránt érzett szeretetbıl, hanem saját létezésem lényegének
megismerésébıl, és e lényeg által kifejezett természet szeretetébıl származik. A természetben azt a végtelen
hatóképességet fedezem fel, amellyel a természet önmagára hat (és a megismerésben örömteli, aktív affektusokat
hoz létre), amely így bennem és minden más létezıben közös, és amelynek e létezık véges módosulásai. A
természet örömteli affektusainak oka önmaga, így az ismeret harmadik nemében a szeretet egyedüli és végtelen
tárgya maga a természet, és ez a szeretet egyszersmind a saját lényegem iránt érzett szeretet, amely egyben minden
létezı közös lényege. Minden életforma, akár emberi, akár nem-emberi, az önmagát teremtı természet kifejezése,
gazdagságuk pedig e kifejezés módjának gazdagságát jelenti.
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A transzcendentális illúziótól való szabaddá válás
***

Az elızıekben az immanens szeretet gondolatának kidolgozására tettem kísérletet mind a
hegeli, mind a spinozai (illetve deleuze-i) gondolkodásból kiindulva. Az elemzések az elsı
esetben egy olyan dialektikát eredményeztek, mely szükségképpen vezet el a szeretet
immanens feltétlen fogalmához. A második esetben vizsgálódásaim a szeretetnek egy olyan
fogalmához juttattak, amely egy egyszerre univerzális és szinguláris idea alapját képezheti.
Minthogy mindkét esetben az immanens szeretetet az abszolútum fogalmaként határoztam
meg, így e fogalomnak mint az immanens abszolútum fogalmának, mint a szinguláris
elkülönbözıdı önkonstitúció univerzális ideájának a belátása egyszersmind a valóságot uraló
transzcendentális illúziótól való szabaddá válást jelenti – nemcsak az illúzió valamely
formájától, hanem az illúziótól általában. A disszertáció elsı részét azzal zártam, hogy mivel az
immanencia tudata nem más, mint a transzcendentális illúziótól való mentesség tudata, ezért
elemzése elıfeltételezi a transzcendentális illúzió képzıdésének tárgyalását. A második rész a
transzcendentális illúzió különféle aspektusait vizsgálta, míg a harmadik rész az illúziótól való
szabaddá válásra adott példát. Mindezek alapján megadható az immanencia tudatának mint a
transzcendentális illúziót megszüntetı tudatnak a meghatározása.
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Az immanencia tudata az az abszolútumra irányuló gondolkodás, amely az elkülönbözıdést
konstituáló szintéziseket immanens módon használja. Ahogy azt a bevezetésben a
transzcendentális ideák kanti tana alapján kifejtettem, a szintézist mint feltétlen ideát valamely
következtetési mód feltétlen egységeként határozhatjuk meg. A diszjunktív következtetés (A
vagy nem-A) feltétlen szintetikus egysége az összes kizáró meghatározást szintetizáló idea,
vagyis Isten mint diszjunktív szintézis; a kategorikus következtetés (S – P) feltétlen szintetikus
egysége az egymásnak ellent nem mondó predikátumokat szintetizáló szubjektum ideája, az Én
mint konjunktív szintézis; végül a hipotetikus következtetés (ha A akkor B) feltétlen szintetikus
egysége az egymást elégséges módon megalapozó feltételek totalitását tartalmazó idea, a Világ
mint

konnektív

szintézis.

Isten

a

meghatározások

elválasztottságának

szintézise

(vagy…vagy…), az Én a predikátumok vonatkoztatásának szintézise (…és…és…), a Világ
pedig a feltételek egymáshoz kapcsolódásának szintézise (ha…akkor…). A transzcendentális
illúzió a három szintézis valamelyikének feltétlen transzcendens ideaként (Istenként, Énként,
Világként) történı meghatározásából származik. E használat eredményeképpen az idea a kellés
elérhetetlen tárgyaként, az abszolút, vágynélküli alapra (eredetre, alanyra, célra) irányuló
vágytól önmagát megvonó aktusként adódik. A transzcendentális illúzió egyszersmind a vágyat
uraló transzcendens hatalom.
Az immanencia tudata számára tehát a transzcendens hatalom az elkülönbözıdı
önkonstitúció valamelyik szintézisének transzcendens használataként leplezıdik le, melyet
maga a vágy képez meg azáltal, hogy mozgató alapját, egyik konstitutív szintézisét
transzcendálja, és ezzel az önmegvonás puszta aktusává emeli. A transzcendens Objektum egy
minden létezıt más létezıktıl elválasztó szintézis, a transzcendens Szubjektum egy minden
létezıt az Énre vonatkoztató szintézis, a transzcendens Világ egy minden létezıt egymással
összekapcsoló szintézis. Az immanencia tudata a transzcendens hatalmat a vágy által fetisizált
konstitutív szintézisként leplezi le. Az immanencia tudata ezzel nem „lépi át” a vágy és a
hatalom illuzórikus korrelációját, hiszen ezzel csak egy újabb transzcendenciához jutna, és így
az alárendelıdı vágy és a transzcendens hatalom újabb korrelációját képezné meg. Az
immanencia tudata önmaga elemeként határozza meg mind az elosztás fölött törvénykezı
istenség objektív transzcendens hatalmát, mind a termelés fölött törvénykezı Tıke szubjektív
transzcendens hatalmát, mind a fogyasztást közvetlenül uraló Tıke interszubjektív
transzcendens hatalmát. Az immanencia tudata visszaveszi magába illúziónak bizonyult
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transzcendens alapját, és ezáltal szabadul meg fétiseitıl. Ez voltaképpen az Er-Innerung, vagy
az ellen-aktualizáció: az immanens mozgás egy önmagán belül végrehajtott ellen-mozgás által
válik az immanencia tudatává. Az immanencia sem nem az Objektum elválasztó hatalma, sem
nem a Szubjektum egybefogó hatalma, sem nem a Világ összekapcsoló hatalma, hanem
mindezen hatalmaknak egy immanens mozgás szintéziseiként való meghatározása. Ugyanígy,
az immanencia nem az Objektum iránti vágy, nem a Szubjektum önmaga iránti vágya és nem is
a Világ iránti vágy, hanem a vágy mindhárom formájának, és a vágy korrelátumaként adódó
transzcendens hatalomnak egyetlen mozgásban való meghatározása. Isten, Én és Világ nem a
valóságon túli, afelett törvénykezı vagy azt ellenırzı hatalmak, hanem a valóságot konstituáló
immanens szintézisek, egymást kiegészítı és egymásba alakuló szintézisek, melyek csak a
feltételes valóságban jutnak érvényre, és melyek által a valóság egyszerre tárgyi,
perspektivikus és eseményszerő; elmúlt, jelenvaló és eljövı; elemei pedig egyszerre
elválasztottak, vonatkoztatottak és kapcsolódók. A szintézisek feltétlen módon érvényesülnek,
ám egyszerre és nem kizárólagos módon, valamint a valóságban és nem azon túl.
A transzcendens hatalom illúzió: Isten meghatározatlan hatalma a véges módon
meghatározott vágy illúziója, mely végtelen adóssággal tartozik a végtelen adományozónak; az
Én önmagát meghatározó hatalma az autonómia illúziója, mely a(z emberi) természetet igázza
le; a Világ hatalma a diskurzus rendjének a közös érzék alapján fenntartott illúziója, mely
közvetlen módon uralja a vágy meghatározásának folyamatát. Megfordítva: az illúziónak
transzcendens hatalma van. A transzcendencia illúziója ugyan alapvetıen egy hamis képzet, de
ennek a hamis képzetnek az alapja a gondolkodás „helytelen használata”, mely által a
meghatározás már nem az elkülönbözıdı önkonstitúció meghatározása, hanem az
elkülönbözıdı önkonstitúciót mint meghatározottat meghatározó illúzió meghatározása. Mert
bár a konstitutív szintézisek érvényesülése feltétlen, ám érvényesülésük (immanens vagy
transzcendens) elgondolása már a feltételes gondolkodás feltételéhez kötött. Az abszolútumra
irányuló gondolkodás kérdése avagy problémája tehát a következıképp fogalmazható meg:
„Hogyan használja a gondolkodás a transzcendentális ideákat?”; „Hogyan használja a
gondolkodás a konstitutív szintéziseket?” Az illúzió valamelyik transzcendentális idea, Isten,
az Én, vagy a Világ egyoldalú transzcendens használatából ered, és immanens használatuk által
szőnik meg. Ez az immanens használat pedig a filozófiában, Hegel és Deleuze mentén haladva,
a három ideának mint a valóságot konstituáló szintéziseknek a meghatározása a megismerés
vagy a teremtés immanens ideájaként. Az immanens megismerés esetén ez a meghatározás a
szubsztancia és a szubjektum azonosságának ellentmondása, míg az immanens teremtés esetén
az esemény különbségének ismétlése. Szintézisekben kifejezve: az immanens megismerés egy
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egyszerre diszjunktív és konjunktív szintézis (a kizárt harmadik és az ellentmondás immanens
elve), míg az immanens teremtés a konnektív szintézis által megalapozott/alaptalanított
diszjunktív és konjunktív szintézis (az elégséges alap immanens elve). A megismerés
immanenciája és a teremtés immanenciája az egyetlen abszolútum fogalmának két
komplementer meghatározása.
A két komplementer meghatározás az elkülönbözıdés két irányának problematizálása.
Az elkülönbözıdés, az önmagától való elkülönbözıdés nem transzcendencia, hanem az
önmagát megismerı, illetve megteremtı abszolútumnak, az immanenciának a mozgása. Az
elkülönbözıdés azt jelenti, hogy az abszolútum mozgás, alakulás, Werden, illetve devenir, az
immanencia pedig azt, hogy az abszolútum az önmagát megismerı megismerés, illetve az
önmagát teremtı teremtés mozgása által és mozgásaként válik azzá, ami. Az abszolútum az
elkülönbözıdés önmagát konstituáló folyamata: elmúlt és tárgyként elválasztott módon ismeri
meg önmagát a történelemben, illetve eljövı és mássá váló módon teremti önmagát az
eseményben. Az elsı esetben az immanencia tudata az önmagával való azonosság
ellentmondásaként és hiányaként ismer önmagára, a második esetben a különbség ismétlésének
többleteként teremti magát. Az elsı esetben a szubsztanciát fogalmi szükségszerőséggé emelı
és a szubjektum negativitásának alakjára hozó öntudatként ismeri meg önmaga immanens
abszolútumát, a második esetben az esemény véletlenét igenlı módon ismétli önmaga
különbségét, és fejezi ki immanens lényegeként az abszolútumot. Az elsı esetben recedens, a
második esetben excedens mozgást végez.
Az immanencia fogalmának meghatározása problematikus: a meghatározás az
immanens elkülönbözıdés filozófiájának mindig megújuló és egyre gazdagodó feladata. A
probléma a mozgás, az elkülönbözıdı önkonstitúció immanens mozgása. A probléma az, hogy
ez a mozgás egy végtelenül megújuló és gazdagodó mozgás, amely megújulásában és
gazdagodásában önmagát teszi újra és újra problematikussá. A probléma megoldása a mozgás
illuzórikus megállítása azáltal, hogy a mozgást konstituáló szintézisek egy transzcendens
ideává, a „Mozdulatlanná” válnak. Ez a transzcendentális illúzió. „Mi okból van minden?”;
„Kinek a számára van minden?”; „Mi végre van minden?” – ekképp hangzik a problémát a
Mozdulatlan felé transzcendáló kérdés. A probléma megoldása történhet egy feltétlen
elválasztó Objektumra való visszavezetéssel, ami okból minden van; egy feltétlen vonatkoztató
Szubjektumra való visszavezetéssel, akinek a számára minden van; illetve egy feltétlen
összekapcsoló Világra történı visszavezetéssel, ami végre minden van. İk alkotják a három
Mozdulatlant. Ezzel a megújulás és a gazdagodás mozgása nem áll meg, csak egy illúzió által,
a Mozdulatlan által határozza meg és szegényíti el magát, mint a Mozdulatlan felé végtelen
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módon törekvı rendet, és elfedi immanens módon megújuló és gazdagodó mivoltát. Mindezzel
szemben a probléma meghatározása a mozgás végtelenítése, az immanens, elkülönbözıdı
mozgás, az elkülönbözıdı önkonstitúció végtelen folyamatának meghatározása. „Hogyan
szervezıdik az immanencia?”; „Hogyan szervezıdik az elkülönbözıdı önkonstitúció?” – ez
maga a probléma. Az immanens elkülönbözıdés filozófiájának tehát a problémát nem
megoldani, hanem meghatározni kell, a maga problematikus mozgásában. Ez a meghatározás
az immanens elkülönbözıdés fogalmának meghatározása.
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