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Köszönet 

 

 

 

– Olvasta A tiszta ész kritikáját? 

– Nem, csak az Előszót és a Bevezetést. 

– Miért nem olvasta el? 

– Úgy gondoltam, hogy ebből már megértettem az egészet. 

 

Nem is kell mondani: Bence tanár úr páros lábbal rúgott ki az első felvételi vizsgámról. 

Később Munkácsy Gyula legendás óráin évekig volt lehetőségem pótolni a hiányosságot. 

Közben Tengelyi László útmutatásai mellett megismerkedtem a másik két Kritikával is. Ezek 

a hatások teljességgel meghatározták a témaválasztásomat: mindkét szigorlati és a 

szakdolgozatom is Kantról szólt. Közülük volt, amelyik kifejezetten az etikáról, és volt 

amelyik már a három Kritika „szintézisét” adta. 

A doktori iskolában a szintén Kant-értő Kelemen János irányítása alá kerültem. Ő témám 

vezetője, és már a dolgozat első lapjától világossá kell válnia, hogy legfontosabb gondolatai: 

kelemeni témák. Boros Gábor a legelső időktől az Újkori filozófia programig mindig táplálta 

vonzódásomat a számomra is legkedvesebb korszak szerzői iránt. Őt pedig módszerem 

vezetőjének mondhatom, ami az első résztől lesz látható. 

„Kantos” bajtársnőim, Blandl Borbála és Szegedi Nóra bíztatással éppúgy támogattak, 

mint szakirodalommal. Mindkettőt szeretném még sok együtt olvasással viszonozni. Tőzsér 

János viszont a legkevésbé sem tehet róla, hogy hiába próbáltam az óráin csiszolódni, akár 

még az éleselméjű Márton Miklós segítségével is. Nekik egyelőre nem tudok megfelelő 

olvasnivalót kínálni hálám jeléül. 

Amikor mindnyájuknak egyaránt köszönetet mondok, azt részben azért is teszem, hogy 

külön mondhassak azt feleségemnek szeretetéért, hitéért – és a csodálatos időszaporításért. 
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BEVEZETÉS 

 

1. A szerző szándéka 

 

A tiszta ész kritikájának kellős közepén van egy odavetett mondat (így kezdi Kant: „Csupán 

annyit jegyzek meg […]”), melynek a következő részlete hermeneutikai elvként vált 

szállóigévé: „jobban megértjük a vizsgált szerzőt, mint amennyire ő értette önmagát” (TÉK 

312, A314/B370). Ezt a mondatot – nem a kiemelt részt –, valamint azt a módot, ahogyan 

Kant ennek értelmében itt eljár, kívánom a disszertációmban nyújtandó értelmezések 

alapelvévé tenni, e kis bevezető pedig első alkalmazásául szolgálna. Az ominózus részlet a 

mondat közepén található, lássuk azt is, mi előzi meg és mi követi! 

 

Csupán annyit jegyzek meg, hogy sem a köznapi beszédben, sem az írásokban nem ritka dolog, 

hogy összevetve a gondolatokat, melyeket egy szerző a tárgyáról előad, jobban megértjük a 

vizsgált szerzőt, mint amennyire ő értette önmagát, mivel fogalmát nem eléggé pontosan határozta 

meg, és ezért olykor szándékával ellentétes módon beszélt vagy akár gondolkodott. (Uo.) 

 

Először is tehát a szerző gondolatainak és azok összefüggéseinek mérlegelésével kell 

eljutnunk a megértéshez. A feszültség vagy akár ellentét pedig, amely miatt az értelmezés 

problémája felmerül, a megnyilatkozás vagy gondolat és a szerző szándéka között áll fenn. 

Jobban értésünk ezt a szándékot célozza, de a „nem eléggé” meghatározott fogalom mint az 

„olykor” bekövetkező önfélreértés oka azt mutatja, hogy ez a fölényünk esetleges és alkalmi, 

illetve ami a lényeget, a szándékot illeti, nem is létezik.
1
 

Ha a szövegkörnyezetet is figyelembe vesszük, kiderül, hogy Kant ezt a megjegyzését egy 

bizonyos szerző, egy bizonyos tárgyról előadott gondolatainak értelmezéséhez fűzte. Platónról 

                                                        
1 Kelemen János szerint a filozófiai kritikának általában is alkalmazott elvét fejezi ki Kant mondata: „a filozófiai 

szövegeknek belső természetére vonatkozó gyakorlati tapasztalat tudatosításáról” szól. Kelemen, „A filozófiai 

szöveg megközelítésének két módja”. In Nyelvfilozófiai tanulmányok, 112. Hans-Georg Gadamer ugyanakkor 

arra hívja fel a figyelmet, hogy az abban megfogalmazott elvet Schleiermacher előtt nem lehet hermeneutikai 

formulaként felfogni. Így Kant (és Fichte) számára a filozófiai tárgykritika racionális módszeréhez tartozott, ahol 

„csakis gondolkodás révén, a szerző fogalmaiban rejlő következmények kifejtése révén kell olyan belátásokhoz 

jutnunk, melyek megfelelnek a szerző szándékának – belátásokhoz, melyeket a szerzőnek is osztania kellene, ha 

elég tisztán és világosan gondolkodott volna.” Gadamer, Igazság és módszer, 227-228. Saját értelmezéseim 

számára – talán már látható módon – ez utóbbi értelemben jelent az elv ideált. 
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és az idea mibenlétéről van persze szó.
2
 Idézett mondatunk előtt arról olvashatunk, hogy a 

tapasztalati fogalmakat, sőt az értelem kategóriáit is messze túlszárnyaló ideákról Platón úgy 

vélte, a legfőbb észből erednek, és az emberi ész részesül belőlük, jóllehet a benne már 

elhomályosult ideákat fáradtságos emlékezéssel kell visszaidéznie. Talán erre gondolt Kant, 

amikor „irodalmi vizsgálódások” (uo.) helyett megtette nevezetes megjegyzését a „jobban 

értésről”, de biztosan gondolt arra, amit egy lábjegyzetben itt is megállapít, nevezetesen hogy 

az ideákat nem lehet matematikai, sőt még spekulatív ismeretek szerzésére sem felhasználni. 

Mindenesetre a jobban megértésről ennyit. Mert a fejezet mondanivalójához „a szerző 

szándékának” feltárása vezet: „Platón kiváltképp abban lelte föl ideáit, ami gyakorlati, azaz 

ami a szabadságon nyugszik” (uo., A314/B371). Az erény és az állam tökéletes állapotának az 

ember „saját fejében” lévő belső mintaképére gondol Kant, melyet nem a tapasztalatból 

merítünk, hanem amelyhez éppen hogy mérnünk kell a tapasztalatot, és megvalósítása 

érdekében „szabadságunkban áll minden kijelölt határon túllépni” (uo. 314, A317/B374). 

Értekezésem mondanivalójához mármost e fejezet mintájára Kant végső szándékának 

előzetes megállapítása kell, hogy elvezessen a következő pontban. 

 

 

2. Az etika mint a rendszer lelke 

 

A Prolegomenában Kant a maga (transzcendentális) idealizmusát magyarázva mellékesen 

megjegyzi, hogy az távolról sem alkotja „a rendszer lelkét” (Prol. 160, AA V, 374). Mi az 

viszont, ami ezt a funkciót betölti? „Az ideákról általában” című fejezet alapján, melyből a 

fenti naiv interpretációs elvet kihámoztam, szerzőnk végső szándékát a következőképpen 

rekonstruálhatjuk. Kant vezérfonalként hivatkozik Platón ideáira, mindenekelőtt az erényére 

és az államéra, melyek által az erkölcs terén „az emberi ész valódi kauzalitást mutat fel”, 

másodsorban pedig a természetre vonatkozókra is. Ezek révén ragadhatnánk meg a világ 

célokon nyugvó, architektonikus összefüggéseit, sőt a dolgok legfőbb értelemben rejlő első 

okait és egymással összekapcsolt egészüket is a legtökéletesebb lény ideájának megfelelően. 

A szerves lények, a világ és Isten ideáit azonosíthatjuk ebben. A filozófia „igazi méltósága” 

mindezek alapján az erkölcs, a törvényhozás és a vallás, valamint a teleológia és a teológia 

elvei vizsgálatának véghezvitelében áll. Eme „felséges erkölcsi építményhez” tisztítja és 

                                                        
2 Szintén Kelemen János hívja fel a figyelmet az itt nyíltan is megvallott platóni ihletésnek a jelentőségére mind 

Kant erkölcsfilozófiája, mind a kopernikuszi fordulat tekintetében. Mindkét szempontot megerősíti majd a 

disszertáció. Kelemen, „A kopernikuszi fordulat és Kant platonizmusa”, 252-253. 
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szilárdítja meg a talajt az ész transzcendentális használatának – a kanti idealizmus alapján 

elvégzett – kritikája. (TÉK 315, A318-319/B376) 

A tervezett építmény tehát erkölcsi. Nem volna az, pusztán mert egyik oszlopa, a rendszer 

egyik ága az erkölcsök metafizikája, amint az Architektonika-fejezet tervezetében látjuk. 

Hanem azt kell majd felismernünk, hogy egyrészt a két ág – valamint egyáltalán gyakorlati és 

elméleti ész – között a végcél eszméje és abból fakadóan a morálteológia teremt egy bizonyos 

kapcsolatot (Kánon-fejezet). Másrészt az egész rendszertervezet magja a végcélra mint az 

ember rendeltetésére tekintő morál. Ha Descartes fa-hasonlatával vetjük össze ezt a képet, azt 

kell mondanunk, hogy Kantnál az etika nem csak az egyik ág, hanem egyúttal a rendszer 

gyökere is. 

Annak kinyilvánítása, hogy az erkölcstan a filozófia célja vagy legalábbis egyik legfőbb 

ügye, nem rendkívüli. A filozofálás motivációjaként sem éppen szokatlan az etika, de 

rendszerépítéséként, ráadásul bevallottan, már annál inkább. Kantra eleinte nem jellemző 

egyik sem. Hogy mikor és hogyan válik számára fontossá, majd központi jelentőségűvé az 

etika, és mit jelent az a fordulat, ami ebből következik, az segíthet a kritikai rendszer 

megértéséhez és értékeléséhez. Ezért egy rövid történeti visszatekintés után térek rá A tiszta 

ész kritikájában található rendszertervezetre. 

 

A. Teleológia, vallás, erkölcsiség és az emberi ész határai a prekritikai korszakban 

 

Magát a prekritikai korszakot is joggal oszthatjuk ketté a Rousseau-hatást megvalló idézet 

szerint szellemét és idejét tekintve egyaránt. „Már hajlamomnál fogva is kutató vagyok. […] 

Volt idő, mikor úgy hittem: egyedül ez válhat az emberiség becsületére, s megvetettem a mit 

sem tudó csőcseléket. Rousseau igazított helyre” (PÍ 361, AA XX, 44). Ám már a „kutató” 

Kant is messzemenően a vallásra tekintettel értékelte a maga eredményeit. Az ég általános 

természettörténete
3
 (1755) Előszavában Kant kozmogóniai rendszere próbakövének tekinti a 

vallással való megfelelést. A vitapont az, hogy az anyag általános jellemzőiből és 

mozgástörvényeiből levezethető-e a világegyetem rendje. Ettől tart a „hit szószólója”, és erre 

épít a „naturalista”. Kant szerint viszont épp a vallás kezében lehetne fegyver egy ilyen 

levezetés: a következmények szükségszerű összhangja a dolgok és eredendő törvényeik 

megtervezettségéről tanúskodik egy mindenható értelemben. (Vallás 36-43, AA I, 221-227) 

                                                        
3 Az ég általános természettörténete és elmélete, avagy kísérleti vázlat a világegyetem mibenlétéről és 

mechanikai eredetéről a newtoni alapelvek szerint. Előszó. In: Vallás, 35-52. 
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Sőt, az állítás ellentéte éppen az anyagnak a Gondviseléstől való függetlenségét bizonyítaná. 

Istent teremtőből a világ építőmesterévé fokozná le, immár Az egyetlen lehetséges érv
4
 (1763) 

szófordulata szerint. Ez a mű hosszasan és kimerítően fejtegeti az érv hasznos 

alkalmazásaként a fizikoteológia „kijavított módszerét” (melynek a kozmogónia rövid 

összefoglalása az egyik példája. Hasznos pedig úgy a vallásra a kereszténység által tanított 

mindenhatóság szempontjából, mint a tudomány haladására nézve, hogy annak ne kelljen 

éppen a kinyilatkoztatás korlátozott értelme miatt a további kutatástól eltekintenie. (PÍ 170-

175, AA II, 119-123, 137-146) 

Az „embertisztelő” (Rousseau által „helyreigazított”) Kantot fogja majd jellemezni az etika 

egyre inkább kiemelkedő szerepe. Időben ekkora esnek, mégis megkülönböztetendők ettől a 

morált illető első jelentősebb megnyilatkozások. Egyrészt mert sejthető, hogy már korábbi 

elmélkedésekre nyúlnak vissza, de főként azért, mert még nem jellemzi őket az etika 

kitüntetettsége. A Negatív mennyiségeknek
5
 (1763) csak egyik példája az erénytelenség vagy 

a szenvedélyből fakadó fösvénység (PÍ 233-234, 250; AA II, 182-183, 200), nemcsak olyanok 

mellett, mint az undor vagy a vágy, hanem mint a mozgatóerő, a mágnesség vagy a hideg. A 

Vizsgálódásban
6
 (1764) Kant röviden bemutatja a morál alapelveinek világosságát is a 

filozófiában a bizonyosságra vezető módszertan példáiként, miközben saját bevallása szerint 

ezekről az elvekről már „hosszasan elmélkedett” (PÍ 282, AA II, 299). Ugyanez, tehát pusztán 

a példa volna a funkciója egy tervezett módszertani fő mű elé bocsátandó értekezésnek a 

gyakorlati bölcselet metafizikai alapelemeiről egy 1765-ös levél szerint (PÍ 614-615, AA X, 

56). Egy ilyen terv létezésének már a Megfigyelések a szép és a fenséges érzéséről (1764) 

alapján is bátran hitelt adhatunk, hiszen e műben ismételten feltűnnek az erény általános 

alapelveire vonatkozó gondolatok (PÍ 296-298, 301, AA II, 216-217, 221). Az utóbbi két mű 

mégis inkább a brit moralisták hatását tükrözi, mint Rousseau-ét. 

Etikai gondolatok vagy akár művek persze nem jelentik az ember kitüntetettségébe vetett 

hitet. Viszont épp a Megfigyelésekhez kapcsolódó Megjegyzésekben találjuk Kant 

„antropológiai fordulatának” első határozott nyomait. Itt olvashatjuk a Rousseau-utalás 

mellett azt is, hogy az Emil szerzője fedezte föl elsőként az emberi természet mélyén rejlő 

                                                        
4 Az egyetlen lehetséges érv, amellyel Isten létezése bizonyítható. In: PÍ, 113-215. (A továbbiakban: Az egyetlen 

lehetséges érv) 

5 Kísérlet a negatív mennyiségek fogalmának a világbölcseletbe való bevezetésére. In: PÍ, 217-254. (A 

továbbiakban: Negatív mennyiségek) 

6 Vizsgálódás a természetes teológia és a morál alapelveinek világosságáról. In: PÍ, 255-284. (A továbbiakban: 

Világosság) 
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törvényt, melynek alapján immár igazolt Isten létezése és a gondviselés (PÍ 366-367, AA XX, 

58). Egy kettős emancipációt érthetünk a Kant gondolkodásában ekkor bekövetkező 

fordulaton. A közönséges ember egyenrangúságát a tudóssal és „az emberi nem jogainak 

helyreállítását” (PÍ 361, AA XX, 44). Az ember immár nem puszta pont a világegyetemben, 

hanem posztja, őrhelye, „számára kijelölt”, „tulajdonképpeni” helye van a teremtésben (PÍ 

360, 362, AA XX, 41, 45; lásd még PÍ 442, AA II, 311). A kritikai rendszer kialakulásához 

döntő fontosságú, hogy a metafizika tudománya is a megfelelő posztra kerül: arra tanítja az 

embert, hogyan töltheti be ezt a kijelölt helyet (PÍ 362, AA XX, 45). Innentől arról kell 

beszámolnunk, szintén csak röviden, miképpen készül föl arra az újjászületett metafizika, 

hogy betölthesse a maga hivatását – mégpedig mind speciális, mind általános minőségében.
7
 

Az előbbi kivált Istent és a lélek túlvilági létét jelenti, a fordulat pedig a moralitás 

egyenjogúságát vagy elsőbbségét ezek igazolása, illetve a vallási hit tekintetében. A 

Szellemlátóban
8
 (1766) vall erről először Kant teljes őszinteséggel. A mű iróniája jórészt 

ennek csomagolása és kompenzációja. Félig-meddig elméleti igénnyel, „valóságos és 

általánosan elfogadott megfigyelésből” kiindulva fejti ki egy kitérőben azt az „általános akarat 

szabályából” következő „erkölcsi egységet”, amely cselekvésünk korlátozó feltétele. A „jövő 

reménye” iránti elfogultság ugyanakkor azt sejteti, hogy tetteink erkölcsi minősége már most 

a szellemek közösségének immateriális világába helyez minket, s ennek a halál utáni élet 

természetes folytatása lesz.
9
 Mindazonáltal az egész mű szándéka szerint egyértelmű, hogy itt 

tudásról nem lehet szó, zárása határozottan az erkölcsi hit mellett foglal állást, ami azt jelenti, 

hogy az erényes életre kell alapoznunk a túlvilág reményét. (PÍ 466-469, 484, 509-510, AA II, 

335-337, 350, 373) 1770-es évek végéről maradtak fenn olyan reflexiók, melyek szerint 

magának az istenhitnek is moralitásból, Isten ismeretének morális érvből kell fakadnia. Így 

értendő a metafizika általános részének feladatára is utaló mondat: „Jó, hogy nem tudjuk, 

hanem hisszük, hogy van Isten”. (PÍ 821, 828, AA XVIII, R4996, 5103) 

                                                        
7 Antropológiai fordulatról beszélve Tengelyi László mindhárom mozzanatot hangsúlyozza, és kiemeli az etika 

növekvő súlyát. Azt a megállapítását, hogy „Kant uralkodó törekvése valójában mindvégig az marad, amit 

először e korai följegyzések mondanak ki: visszavezetni az embert kijelölt léthelyzetének határai közé […]”, 

akár értekezésem mottójául is választhatnám – ha nem volna sejthető, hogy arra is céloz: nem csak uralkodó 

törekvések vannak. Nem mintha ezt tagadni lehetne, de vállalkozásomra e kitoldás nélkül volna találó. Tengelyi, 

Kant, 48. 

8 Egy szellemlátó álmai, megmagyaráztatnak a metafizika álmai által. In: PÍ 445-510. (A továbbiakban: 

Szellemlátó) 

9 Jól mondja Ernst Cassirer, hogy „velejéig komoly” írásról van szó, a velejét mégsem méltányolja: erre a 

morálfilozófiai betétre többször visszatérek majd a disszertációban. Cassirer, Kant élete és műve, 86skk. 
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A Szellemlátóban ugyanakkor lényegében elénk tárja az új metafizika alapgondolatát: a 

tudás bizonyossággal megvont határainak és a „negatív haszonnak” a fogalmát, amely e 

korlátozó önismeretből fakad (ahol a filozófia saját eljárásáról, nemcsak a tárgyakról, hanem 

azoknak az értelemhez való viszonyáról is ítél). Az általános metafizika mostantól „az emberi 

ész határairól tudomány”. Ezt a határt persze Kant itt még nem vonta meg pontosan, jóllehet 

ezt elengedhetetlennek tartja, mert addig a tudás látszólagos kötelességszerűsége nem fog 

megbékélni a bölcs megelégedettséggel (PÍ 486, 504-506, AA II, 351-352, 368-369) – és 

kijelölt posztunkkal. Ettől kezdve gyakoriak a képességeink (érzékiség és ész) vagy a 

metafizika határaira való utalások a levelekben, még tervezett mű címeiként is (PÍ 627, 670, 

675, 678, AA X, 74, 123, 129, 132). 

A Székfoglalóban
10

 is ekként szerepel a metafizika előkészítő-önvizsgáló része, az érzéki 

ismereteket a gondolati tárgyaktól elkülönítő, negatív hasznot hajtó megkülönböztetés. Mégis 

az a szokásos kép, hogy a bevezetett vagy felelevenített phaenomenon-noumenon 

megkülönböztetéssel, illetve az elkülönítésükre szolgáló módszerrel a metafizika 

megtisztítása érdekében, Kant itt – ellentmondva a Szellemlátónak – igaz állítások 

megtételének lehetőségét véli megteremteni az intelligíbilis világra vonatkozóan, s ennyiben 

„visszaesik” egy korábbi álláspontra. Pedig amit ebben a műben az értelemmel felfogható 

világról ténylegesen állít, az pusztán egy annak formaelvére, a szubsztanciák 

kölcsönhatásának lehetőségére vonatkozó, nem bizonyított, „más okokból mégis kellőképp 

megalapozottnak látsz[ó]” feltételezés, amely kísérletet a székfoglaló megtartása után nem 

egész két héttel született levélben érdektelennek mond (PÍ 552, 645, AA II, 409, X, 98).
11

 

Ezzel szemben viszont az önvizsgálat negatív, tévedésektől megóvó feladata mellett az 

értekezés határozottan megjelöli azt a pozitív tant is, amelyet a tiszta értelem fogalmai 

céloznak. Ez pedig nem más, mint a tökéletesség mint gondolati tárgy. Elméleti (a létezést 

illető) értelemben Istennel, gyakorlati (szabadság révén létrehozandó) értelemben az erkölcsi 

tökéletességgel azonos – de mindenképp idea, mintakép, ideál (mint Platón állama, 

olvashatjuk itt is) (PÍ 534-535, AA II, 396). Az is sejteti, vajon mely tárgy körül folynak egy 

                                                        
10 Az érzékelhető és az értelemmel fölfogható világ formájáról és elveiről. In: PÍ, 521-565. (A továbbiakban: 

Székfoglaló) 

11 Nagyon fontos Cassirernek az a megállapítása, hogy Kant metafizika-kritikájában mindig is „adatokat”, 

datumokat keresett, amelyre az érzékfeletti világ megismerése támaszkodhatna (lásd például PÍ 127-132, 277-

278, 625-626, AA II, 77-82, 295-296, X, 72). Hogy azonban ehhez mi módon járulhat hozzá megismerésünk 

elveinek kétféle származtatása, illetve az elme „veleszületett törvényeinek” felfedése, arról majd a I.1. 

fejezetben. Vö. Cassirer, Kant élete és műve, 111, Tengelyi, Kant, 55. 
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ideje Kantnak a módszeren túli metafizikai vizsgálódásai, ahogy az empirikus és tiszta elvek 

elkülönítésének fontosságát rendre hangsúlyozza az erkölcs terén is. Ugyancsak egyre 

határozottabbak a megváltozott értelmű metafizika erkölcsre és vallásra előnyös 

következményeinek kinyilvánítása a levelekben és a reflexiókban. (PÍ 644-645, 684, AA X, 

97, 145; PÍ 762, 810, 815, AA XVII, R4284, XVIII, R4865, 4949) Egy ismerős és 

sokatmondó metafora: „A metafizika mintegy eszünk rendfenntartója az erkölcsök és a vallás 

közbiztonsága tekintetében”. (PÍ 829, AA XVIII, R5112; vö. TÉK 37, BXXV) 

Mindezek alapján azt az álláspontot foglalom el, hogy a kritikai filozófia építményének 

alapkőletétele a Szellemlátóban történt meg, ami ez után következik, azt az e műben 

legalábbis nagy vonalakban, „csírájában” meghirdetett program részének kell tekinteni, 

beleértve a Székfoglaló értekezést, és magát a „kopernikuszi fordulatot”. Kant időnkénti, 

esetleg mást sugalló jelentőségteljes megnyilvánulásai
12

 a fő cél számára alkalmas eszközök 

megleléséről szólnak. E kategorikus kijelentések alátámasztására „nem bocsátkozom itt 

irodalmi vizsgálódásokba”, nem kifejezetten az értekezés téziseinek szántam őket. Inkább 

olyan hipotézisekről van szó, amely vezérfonalul szolgáltak etika és rendszer kapcsolatának 

vizsgálatához a Kritikákban, amely viszont, fordítva, megerősítheti azokat. Ilyenként 

emelhetjük ki ebből a kutatásból bevezetésképpen azt a legautentikusabb helyet, ahol a 

kibontakozó folyamat végén megszülető fő mű mutatja meg és jelöli ki – a tudományok 

egészére vonatkozó tervezetben – a metafizika betöltendő posztját.
13

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Például a „nagy világosságot gyújtó” 1769-es évről vagy a metafizika meglelt „kulcsáról” (1772-ben): PÍ 826, 

676, AA , XVIII, R5037, X, 130. 

13 A legjobb, amit tehetek, ha ismét idézem Tengelyi Lászlót: „Etika és metafizika között így olyan kapcsolat jön 

létre, amely már a kritikai rendszer felépítését vetíti előre: a metafizikát vissza kell téríteni az emberi tudás 

határai közé, s át kell alakítani ’az emberi ész határairól szóló tudománnyá’, hogy tér nyíljék a ’morális hit’ előtt 

[…].” Tengelyi, Kant, 52. Értekezésem tárgya egészen pontosan az itt előforduló „kell”. Történetileg tekintve 

nem volna semmi meglepő abban a gondolatban, hogy Kant erre a programra évtizedek során úgyszólván 

erkölcsi előírásként, belső parancsként tekintett, jóllehet azt kimutatni, hogy egyes gondolati felismeréseknél 

mozgatórugóként működött, lehetetlennek mondható. Az ellenben, hogy a kritikai rendszer felépítésének 

logikájában az etika elsődleges és meghatározó, egyrészt izgalmasabb kérdés, mert közvetlenül kihat a rendszer 

főbb pontjainak vizsgálatára és megértésére, másrészt viszont nem nehéz igazolni. Ezért is vállalkozom rá. 
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B. A moralitás és a végcél primátusa A tiszta ész kritikájának rendszertervezetében 

 

A metafizika Kant szándéka szerinti fordulatának egészét vázolja fel A tiszta ész kritikájának 

Módszertana, legtömörebben pedig a Kánon-fejezet három kérdése, melyeket a következő 

szavakkal vezet be: „Eszemnek valamennyi (spekulatív és gyakorlati) érdeke a következő 

három kérdésben összpontosul” (TÉK 627, A805/B833). Hogy az észnek mind spekulatív, 

mind gyakorlati használatban külön érdeke van, és hogy ezeknek bizonyos esetben össze kell 

kapcsolódniuk, valamint hogy ez miként lehetséges, az majd A gyakorlati ész kritikájában 

kerül bővebb kifejtésre.
14

 Mint részben az elméleti észhez tartozóról, mégis már itt, a 

morálfilozófia kidolgozása előtt választ ad Kant a két területet összekapcsoló harmadik, „Mit 

szabad remélnem?” kérdésre. Ehhez a „Mit kell tennem?” tisztán gyakorlati kérdésre adandó 

választ előfeltételeznie kell. Valójában magának a Kánon-fejezetnek a létjogosultságát is az 

adja, hogy a gyakorlati az a terület, ahol az észnek mint tiszta gyakorlati észnek kánonja 

lehet.
15

 Ezt az eredményt, azaz a feltétlen erkölcsi törvényeket most mindenesetre csak 

feltételezi a moralisták és bármely ember morális ítéletére hivatkozva (TÉK 629, 

A607/B835). A „Mit szabad remélnem?” a cselekvés céljára vonatkozik, vagyis a 

boldogságra, a tiszta gyakorlati ész céljaként pedig az erkölcsösséggel arányban álló 

boldogságra – ennyiben gyakorlati. Elméletivé az az igény teszi, hogy ezt az állapotot, a 

legfőbb jót lehetségesnek gondoljuk, ami megkövetel bizonyos előfeltevéseket: Istent és a 

túlvilágot. Ez az összefüggés az alapja annak a nevezetes kanti kijelentésnek, hogy a morál 

„elkerülhetetlenül valláshoz vezet” (Vallás 137, 139 lj., AA VI, 6, 8 lj.), és csak ez 

alapozhatja meg egyúttal Kant szerint a teológiát. 

A disszertáció V. részében elemzem majd mindezt részletesen, kitérve a Szellemlátóval 

összekötő szálakra is. Most csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyan jelenik meg itt a 

Rousseau inspirálta fordulatnak az előző szakaszban megállapított két jellemzője, mégpedig 

kitüntetett helyeken. Mert talán nem véletlen, hogy ennek az Istent és az intelligíbilis világot 

erkölcsi alapon bizonyító szakasznak az utolsó mondata így kezdődik: „Így tehát a 

morálteológia csupán immanens használatra való, e világi rendeltetésünk betöltését szolgálja, 

                                                        
14 Heinz Heimsoeth jogosan állapítja meg, hogy a kérdések egyes szám első személye már önmagában gyakorlati 

érdekre utal. Mindazonáltal személyes (még inkább „egzisztenciális”) jelentést ennek kizárólag az etikában 

később kifejtett személy fogalom alapján tulajdoníthatunk. Transzendentalen Methodenlehre, 757. 

15 Tiszta gyakorlati ész – van-e ilyen? Ez lesz majd A gyakorlati ész kritikájának fő kérdése, és ott fogja majd 

igazolni Kant valóságos létezését. De már itt is „tényként” kezeli, mégpedig pontosan ezzel a kifejezéssel 

jelölve: lásd TÉK 624, 627, 629-630, 634, A800, 804, 807-808, 814/B828, 832, 835-836, 842. 
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azt ugyanis, hogy a célok teljes rendszeréhez igazodjunk, s ne hagyjuk el […] a helyes 

életvezetésnek erkölcsi törvényt szabó ész vezérfonalát […]” (TÉK 638, A819/B847). A 

Kánon-fejezet következő, harmadik szakasza pedig, amely a morális hitre fut ki, azzal zárul, 

hogy „az emberi természet lényegi céljainak vonatkozásában a legmagasabb filozófia sem 

vezethet messzebbre, mint az az útmutatás, amit a természet a közönséges értelemtől sem 

tagadott meg.” (TÉK 646, A831/B859) 

Vajon a tisztán elméleti „Mit lehet tudnom?” kérdés milyen szerepet játszik ebben a 

bizonyításban? Kant állítása szerint az erre a kérdésre adható lehetséges válaszokat kimerítette 

a Kritika, de „ama két nagy célt” nem sikerült megközelíteni, sőt éppen az vált bizonyossá, 

hogy „e két feladat vonatkozásában soha nem juthatunk tudás birtokába” (TÉK 628, 

A805/B833). Csakhogy a morális bizonyításhoz pontosan erre van szükség, különben nem 

volna jogunk posztulálni e tárgyak létezését még a gyakorlati ész kedvéért sem, és nem 

tekinthetnénk őket ideáknak sem. Itt jelentkezik a metafizika negatív, határmegvonó 

tevékenységének a morál és a vallás számára pozitív haszna. Innen látható egyúttal, hogy a 

kritika eredményének minek „kellett” lennie ebben a vonatkozásban, és kell is majd, midőn 

transzcendentálfilozófivá bővül. 

A következő, Architektonika-fejezet foglalkozik a filozófia tudományának felépítendő 

rendszerével. Kant egy filozófus ideált állít önmaga elé, illetve tár elénk, egy „tanítót”, aki 

ehhez a feladathoz a többi tudományt eszközül használná „az emberi ész lényegi céljainak 

előmozdítására”. Ha őt magát nem látjuk is sehol, mindazonáltal „törvényhozásának ideája 

minden emberi észben megtalálható”, ezért ez alapján kell a filozófiának előírnia a 

tudományok szisztematikus egységét. A kiindulópont ennek során a végcél, vagyis az ember 

egész rendeltetése, amely nem lehet más, mint az előző fejezet témáját adó legfőbb jó.
16

 A 

lényegi célok pedig vagy egységet alkotnak ebben a végcélban, ahogy szintén a Kánonban 

fogalmaz Kant a két „hitcikkely” mellett a szabadságra is utalva, vagy eszközként ezekhez 

tartozó alárendelt célok. (TÉK 651-652, 623, 625, A839-840, 798, 800-801/B867-868, 826, 

828-829) Ez utóbbiak szabják meg a tudományként fellépni kívánó filozófia felosztását. A 

                                                        
16 Giorgio Tonelli szerint nem kapunk itt további információt sem erről a legfelső pontról, sem a lényegi 

célokhoz való kapcsolatáról. Kant soha ki nem fejtett tanát sejti e mögött az elérhetetlen bölcsességre 

vonatkozóan. (Tonelli, Kant’s Critique of pure reason within the tradition of modern logic, 275, 311.) Pedig a 

megelőző Kánon-fejezet fő témája éppen ez a végcél volt. Tovbbá a szóban forgó rövid bekezdés igenis ad 

felvilágosítást, és éppen a bölcs személyében, akit azonban a tudós nyilván a „moralista” álnév miatt nem ismert 

fel. (TÉK 652, A840/B868.) Heimsoeth számára egyik összefüggés sem kétséges, az utóbbi már csak a filozófus 

ideálra hivatkozás miatt sem. Heimsoeth, Transzendentalen Methodenlehre, 799-800. 
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végcélt, azaz „rendeltetésünket vizsgáló filozófia a morál” (TÉK 652, A840/B868), az 

erkölcsök metafizikája tehát közvetlenül és pozitíve mozdítja azt elő. A morális istenérv után 

és (a szövegben) közelségében különösen érthető, hogy a kritika a maga negatív szerepében 

miképpen járul hozzá ugyanehhez. Meglepő lehet, hogy a másik ágnak, a természet 

metafizikájának egyik része látszólagos ismeretekkel, az ész transzcendens használatával 

foglalkozik (TÉK 653, 656, A841, 845-846/B869, 873-874), de még a transzcendentális 

teológia bírálatakor hangsúlyozza Kant ugyanezen tudomány nagy fontosságát – feltéve, hogy 

a teológiát morális alapon egyáltalán lehetségesnek találjuk (TÉK 514-515, A640-642/B668-

670). Végül, „a metafizika általános ideája” felvázolása után kijelenti, hogy jóllehet e 

tudomány „nem lehet a vallás alapzata, mégis mindenkor fönn kell maradjon védőbástyájául”, 

hogy egy „tökéletesen világos, szcientifikus önismeret által megóvja mindama dúlástól, amit a 

törvényt nem ismerő, spekulatív ész egyébként elkerülhetetlenül végbevinne mind a morál, 

mind a vallás terén” (TÉK 658-659, A849/B877).
17

 

Erről a lényegében világos képről tökéletesen megalapozottan lehet állítani egyebek 

mellett azt is, hogy a „prekritikai korszakhoz tartozik”, vagy hogy abból való 

„maradványokkal terhes”. Értekezésemben azt szeretném megmutatni, hogy a kritikai 

„korszak” is ugyanehhez a maradandó metafizikaideához tartozik, és vele viselős. A kifejtés 

rendje (egy jelentős kivétellel) a három Kritikáéhoz igazodik. Előtte azonban, az I. részben 

néhány alapvető fogalmat tárgyalok, módszertani bevezető gyanánt. Ezek közül (egyúttal 

ezeket összekapcsolva) a legfontosabb az absztrakció fogalma, vagy jobban mondva 

használata – ez a jelentőség a dolgozat mindegyik részében megerősítést nyer majd. A II. 

részben A tiszta ész kritikájának két központi témáját kapcsolom a rendszer egészéhez: a 

magában való dolog problémáját és a transzcendentális dedukciót. Mindkettőt olyan 

értelmezésben, amely lehetővé teszi, és amely által meggyőződésem szerint Kant lehetővé 

tette, hogy a moralitás és a vallás kérdéseiben betöltsék funkciójukat. A dedukció esetében ez 

a kategóriák alatti, de nem tapasztalati megismerést nyújtó gondolkodásra vonatkozik. A III. 

rész a morálfilozófiáé. Itt részben a két fő mű, Az erkölcsök metafizikájának alapvetése és A 

gyakorlati ész kritikája közti összhangot kellett felmutatnom (az igazolás kérdésében), 

mindenekelőtt pedig azt a feltétlen értéket, amely a rendszer alapjává és „próbakövévé” teszi. 

                                                        
17 A Módszertan, közelebbről a rendszertervezet alapjául szolgáló emberi „rendeltetésünk” felől olvasom tehát a 

kritikai művet – igyekezvén méltónak bizonyulni a ’Munkácsy Gyula tanítványa’ címre. Az általa képviselt – 

Szegedi Nóra szavaival – „teleologikus antropológiából” fakadóan valóban úgy gondolom, hogy a három kérdést 

kibővítő „Mi az ember?” „legfeljebb tudatosítja azt, ami már a kritikai filozófia születésekor adva volt” Kant 

gondolkodásában. Szegedi, „A margók előadója voltam”. Emlékkötet Munkácsy Gyula tiszteletére, 17-19. 
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Eddig a pontig akár előkészületekről is beszélhetünk, mert szigorúan véve innen kezdődik 

etika és rendszer összefüggésének vizsgálata, mégpedig természetesen a szabadság 

problémájával. Az erkölcsök metafizikájának alapvetésében, A tiszta ész kritikája második 

kiadásának Előszavában és A gyakorlati ész kritikájában egyaránt azt olvashatjuk, hogy a 

spekulatív észnek önmaga határai megvonásával „meg kell mentenie” a szabadságot, azaz 

biztosítani az elgondolhatóságát, mégpedig a morális-gyakorlati ész érdekében. Ez utóbbi 

szempont a Kritika első kiadásában nem jelenik meg ilyen határozottsággal, ráadásul 

ellentmondás látszik a szabadság-antinómia feloldása és a Kánon-fejezet között a kérdésben. 

Ennek feloldása azon alapul, hogy Kant a Dialektikában következetesen csakis spekulatív 

szempontból vizsgálja a kérdést, míg a Kánonban gyakorlati észként használja a szabadságot. 

A második Kritikában nem annyira a szabadság dedukciójára összpontosítok, mint inkább 

arra, ahogyan Kant tudatosan hivatkozik a transzcendentális dedukció említett eredményére a 

causa noumenon elgondolhatósága érdekében. A IV. részben Az ítélőerő kritikájának 

Esztétikájával folytatódik az összefüggések kutatása, amelyet maga Kant szánt az elméleti és 

a gyakorlati ész közötti közvetítőnek. Az ízlésítéletek dedukciójának meglepő, de 

szükségszerűnek látszó következménye, hogy minden szép lehet, hiszen bármely megismerés 

alkalmat ad az általában vett szubjektív feltételére irányuló reflexióra. Azt igyekszem 

megmutatni, hogy a transzcendentális szempontú vizsgálódás számára miként teremti meg 

éppen ez az átmenet lehetőségét a moralitáshoz. Az V. részben, ugyanezen mű Teleológiája 

kapcsán térek vissza az első két Kritika Dialektikájára is, pontosabban a teológiára, hogy 

beváltsam a fentebb tett ígéretemet. Ennek során kitérek az 1780-as évek közepének 

történelemfilozófiai írásaira is, keresvén „helyüket a rendszerben”. A fő kérdés azonban morál 

és vallás viszonya, illetve az, hogy hogyan és mennyire egységesen érvényesül a tiszta 

gyakorlati észt az elméletivel kapcsolatban megillető „primátus” a három Kritikában. Az 

utóbbi kettőben itt találjuk a transzcendentális dedukció másik nem tapasztalati felhasználását, 

az analogikus elképzelésmódot. 
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I. MÓDSZERTANI BEVEZETŐ 

 

Az itt következő három kis fejezet nem kimondottan téziseket tartalmaz. Bár néhány alapvető 

kanti fogalmat vizsgálnak, de a szerepük inkább bizonyos „beállítódás” felvétele (az ’elme’ 

fogalmának regulatív használata), illetve gondolati eszközök tisztázása (absztrakció, 

analitikus módszer) a továbbiakhoz. 

 

1. Absztrakció és a kanti a priori
18

 

 

a. A priori kerestetik 

 

Alig hiszem, hogy van fogalom vagy terminus Kant filozófiájában, amely fontosságban 

versenyre kelhetne az a priorival. Kant nemcsak alapvető jelentőségűnek tartja, hanem 

minden jel szerint általánosan elfogadottnak is a priori ismeretek meglétét. Erről tanúskodik, 

hogy nem sok szót veszteget a fogalom bevezetésére sem A tiszta ész kritikájának első 

kiadásában, sem a Prolegomenában. Ezzel szemben a második kiadás Bevezetésében külön 

szakaszt szentel neki, A gyakorlati ész kritikájában pedig kétszer is hosszan kitér az 

„alaptételekbeli általános empirizmus” (GYÉK 18, 65, AA V, 13, 52) fenyegető rendszereire. 

Függetlenül a külső hatásoktól, melyek a bővebb kifejtéseket esetleg motiválhatták, ezek a 

helyek mindenképp lehetőséget látszanak kínálni az aprioritás kanti fogalmának megértésére, 

amely nélkül, bizton gondolhatjuk, valóban nem „léphetünk be” a rendszerbe. 

A fő szöveg természetesen A tiszta ész kritikája második kiadásának Bevezetése. Kant az 

első szakaszban megadja az ismert és általa máskor is alkalmazott meghatározást: a priori 

ismeret az, ami minden tapasztalattól egyáltalában véve független. A következő szakasz 

feladata megmutatni, hogy ez a negatív meghatározás nem üres, azaz valóban vannak ilyen 

ismereteink. Ennek érdekében Kant ismérv után kutat, melynek révén megkülönböztetjük az a 

priori ismeretet az empirikustól. Ha nem az alapokat akarnánk firtatni, akkor 

megelégedhetnénk azzal a válasszal, hogy ez a szükségszerűség és a szigorú általánosság lesz, 

hiszen ezekre a tapasztalat „soha nem tanít meg”, legfeljebb az indukció szabályaira 

(„amennyire ez ideig megfigyeltük”). Még mindig kérdés lenne azonban, miképp 

                                                        
18 Az a priori egyes magyar fordítóknál kurziválva van, másoknál nem. Általában „hasonulok” ahhoz a 

kiadáshoz, amelyet éppen használok. Nagyjából hasonlóan járok el az ’intelligibilis’ vagy ’intelligíbilis’ szónál. 
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működhetnek ezek ismérvként. A pozitív ismertetőjegy valójában nem is ez, hanem az, ha egy 

tételt „szükségszerű voltával együtt gondolunk el”, „egy ítéletet szigorúan általánosnak 

gondolunk” (TÉK 53, B3-4 – az utolsó kettő saját kiemelésem). Kant még azt is megállapítja, 

hogy a két ismérv alkalmazása során a választás arra eshet, amelyiket könnyebb kimutatni, 

felismerni. De hogyan lehetséges tulajdonképpen az ilyesmi éppen a szükségszerűségre és a 

szigorú általánosságra vonatkozóan? Az első bekezdésből csak azt tudjuk meg, hogy például 

nem az esetek önkényes kiterjesztésével minden esetre, hanem úgy, hogy a szigorú 

általánosság az „ítélet lényegéhez tartozik”. Talán a példák segítenek. 

Az első szokás szerint a matematika, elég „csak egy pillantást” vetni bármely tételére. 

Szerencsére Kant sokkal több, mint egy pillantást vet erre a témára, az ilyen ítéletek 

lényegére, különösen pedig a matematikára jellemző önkényes szintézis megalapozhatóságára 

(lásd PÍ 258 skk, AA II, 276 skk; TÉK 577, A729/B757). Egyetlen pillantás csak kétféle 

értelemben hivatkozhat a matematikai ismeretek aprioritására:  vagy „történeti ismeretként” 

(TÉK 649, A836/B864), azaz mintegy tekintélyi érv gyanánt, vagy („észismeretként”) úgy, 

hogy veszünk egy adott tételt vagy bizonyítást, és felfedezzük benne a szóban forgó 

ismérveket. Kant számára aligha látszik elfogadhatóak az első, amit megerősít, hogy a 

második, „a legközönségesebb értelem használatából” vett példa kapcsán is első dolga 

elhatárolni az a priorit attól, hogy Hume módjára a gyakoriságból és a megszokásból 

próbáljuk származtatni. A „minden változásnak szükségképpen oka van” tételről van szó, 

amelyben szerinte az ok fogalma „oly nyilvánvalóan” tartalmazza az okozattal való kapcsolat 

szükségszerűségét és szigorú általánosságát (TÉK 53-54, B5). Ha azonban csak ennyit mond 

bevezetésként, akkor a maga érveit is az érzés „szubjektív szükségszerűségének” gyanújába 

keveri, jóllehet egészen más értelemben, mint amelyet e kifejezésnek a hume-i szokásra 

vonatkoztatva rendszerint tulajdonít.
19

 Az ítélőerő kritikájának dedukciója kapcsán valóban 

felmerülhet itt összefüggés (IV.1.b.), de bármily csábító is egy ilyen gondolat az „egészre” 

tekintő megközelítés számára, az önmagában is kényes kapcsolatra utalni különösen 

alkalmatlan egy bevezetésben, amelynek a fogalom biztos használatát kell szolgálnia. Lássuk, 

mit kínál még Kant! 

                                                        
19 Az első kiadás megfelelő helye is „belső szükségszerűséggel” felruházott általános ismeretekről beszél. 

Továbbá arról, hogy ha az ilyen ismeretekből „elveszünk is mindent, ami az érzékekre tartozik, mégis 

megmaradnak bizonyos eredeti fogalmak és belőlük alkotott ítéletek, melyeknek teljes mértékben a priori 

módon, a tapasztalattól függetlenül kellett keletkezniük, hisz ezek okozzák, hogy az érzékek számára megjelenő 

tárgyakról többet tudunk mondani, vagy legalábbis azt hisszük, hogy többet mondhatunk, mint amennyire a 

puszta tapasztalás megtanítana minket” (TÉK 55, A2 – a második a saját kiemelésem). 
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Hirtelen nem mást, mint a transzcendentális dedukció alapgondolatát hozza fel érvként: 

„nincs is szükség efféle példákra annak bizonyításához, hogy megismerésünkben valóságosan 

jelen vannak bizonyos tiszta, a priori elvek”. Úgy is megtehetjük ezt, hogy kimutatjuk: 

nélkülük nem lehetséges tapasztalat. „Mert honnan merítené bizonyosságát maga a 

tapasztalat”, ha nem követne végső alapelveket. (TÉK 54, B5) Kant egyáltalán nem reflektál 

arra, hogy ez mit implikál. Ehelyett úgy folytatja, mintha csak azzal hessentené el a 

gondolatot, hogy kár volna ennek ekkora kört keríteni. Itt azonban, mint mondja, elegendő 

„mint tényt” kimutatni megismerőképességünk tiszta használatát. Ez a Prolegomena 

(analitikusnak mondott) eljárásmódját idézi; ne felejtsük el, hogy a második kiadásban 

vagyunk, ahol a transzcendentális dedukció újraírt szövegét bevezető Locke-Hume bírálatot is 

azzal zárja le, hogy az ő dedukciójukat „a tények [Faktum] cáfolják meg”: a tiszta matematika 

és a természettudomány (TÉK 142, B128; lásd e rész 2. fejezetét). Be is érnénk ezzel a ténnyel 

a bevezetésben, de úgy tűnik, nem arról van szó, hogy „nincs is szükség efféle példákra”, 

hanem hogy nem elégségesek. Az itteni tényekre hivatkozás inkább egyfajta petíció (nem 

principii, hanem facti), ami azt is jelenti, hogy nem tekinthetjük úgy, mintha az a priori 

ismeretek valóságára mint alapra támaszkodhatnánk mostantól (jól bevezetvén és 

meghatározván), hanem inkább ennek igazolása is hátra van. 

A Logika szerint azt, hogy vannak-e tiszta értelmi fogalmaink, a metafizikának kell 

kutatnia (AA IX, 92), és valóban a kategóriákat illetően ezt mint eredményt méltatja majd 

Kant a maga helyén, illetve a későbbiekben visszautalva a transzcendentális dedukcióra. Az a 

bizonyos igazolás pedig, melyet az előbb általánosságban ki is mondott: a priori alapelvek 

nélkül nem lehetséges tapasztalat – a hátralévő két a priori fogalmakat kimutató példán is 

felfedezhető. Ha elhagyunk „a test tapasztalati fogalmából minden empirikusat”, még 

áthatolhatatlanságát is, akkor is meg fog maradni a test által betöltött tér, „melyet nincs mód 

elhagynunk”. Miért nincs? Azért, mert a tapasztalat tárgyairól (beleértve a lehetősége 

szerintit: a geometriai testet is) ezt tanítja a transzcendentális esztétika. „Ugyanígy, ha 

bármely testi vagy nem testi objektum empirikus fogalmából elhagyunk minden tapasztalati 

úton megismert tulajdonságot”, akkor is szubsztanciának vagy egy szubsztancia járulékának 

gondoljuk, „(jóllehet ez a fogalom meghatározottabb, mint az általánosságban vett 

objektumé)”. (TÉK 54, B5-6) Igen, mert az objektum empirikus fogalma e kategóriapár alá 

tartozik (míg Kant zárójeles megjegyzése arra utal, hogy még ezt a kategóriát is elhagyhatjuk 

egy olyan problematikus objektum esetén, mint mondjuk – én). 
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A priori ismereteink előzetes bemutatása így egy nagy körbe belépésnek látszik.
20

 

Pillanatnyilag úgy fest, hogy még ha csak tényként akarunk is felmutatni a priori ismeretet, 

szigorúan szólva az is feltételezi a későbbi eredményt, a dedukciót. De talán csak az analitikus 

módszerről van szó, ahol feltételezzük a végeredményt, amelyet majd igazolnunk kell. Ám 

nehéz ezt elfogadni részben Kant előadásmódja, részben a matematika szintetikus 

módszerének megszokott volta miatt, ahol a már bizonyítottól vagy legalábbis elfogadottól 

haladunk előre.  Erről a módszerről, ahol tehát a kezdettől nem axiómákat várunk, hanem csak 

elfogadható kiindulópontot, majd a következő fejezetben. Most egy elemibb kérdésre kell 

kitérnünk, arra, ami a fenti példákat egyáltalán elfogadhatóvá tehették mint a priori 

fogalmakat: hogy, ha „elhagyunk” is, „meg fog maradni”, vagy legalábbis úgy „gondoljuk” – 

tehát az absztrakcióra. 

 

b. Az elvonatkoztatás tette 

 

Az absztrakció (és vele gyakran a figyelem) témája explicit módon csak néhol merül fel Kant 

szövegeiben, de meglehetős súllyal, néha egyenest az önálló gondolkodást éltető pátosszal. 

Ezt is hozzá kell gondolnunk ahhoz a logikai funkcióhoz, amit Kant tulajdonít neki. Lássuk a 

szöveghelyeket! 

Az Antropológia a „Képzeteink akaratlagos tudatáról” című szakaszban így ír az 

elvonatkoztatás képességéről: „a megismerőképesség igazi tette, amellyel az egy képzetet, 

melynek a tudatában vagyok, visszatart attól, hogy más képzetekkel egy tudatban 

összekapcsolódjék”. Ezért Kant szokásos megfogalmazása szerint nem valamit, hanem 

valamitől vonatkoztatunk el, sokszor az érzékek által az emberre „rátukmált” képzetektől. Az 

absztrahálás fontosabb tehetség még a figyelemnél is, mert „a gondolkodás képességének 

szabadságáról és az elme abbéli hatalmáról tesz tanúbizonyságot, hogy maga rendelkezzék 

képzeteinek állapotáról (animus sui compos)”. (Antrop. 26, AA VII, 131) A Negatív 

mennyiségekben is ez a felhang: bizonyos világos képzetek gyakran komoly erőfeszítést 

kívánó kioltása (Aufhebung) azért, hogy arról, ami megmarad, annál világosabban alkossunk 

                                                        
20 Patricia Kitcher az a priori három értelmét különbözteti meg Kantnál. Logikai forma szerint az általánosság és 

a szükségszerűség, eredet szerint a nem érzéki származás, harmadikként pedig a tapasztalattól való abszolút 

függetlenség jelentené az aprioritást. Állítása szerint Kant transzcendentális bizonyításaiban az első típusú 

ismeretekben mutatja meg (a harmadikhoz tartozó érvek segítségével), hogy tartalmaznak a második értelemben 

vett a priori elemet. A szigorúan általános és szükségszerű ismeretek forrásainak ez a feltárása kiérdemli a 

„transzcendentális pszichológia” elnevezést. Kitcher, Kant’s Transcendental Psychology, 15-19. 
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képzetet; „így az absztrakciót negatív figyelemnek nevezhetjük, vagyis valódi tevékenységnek 

és cselekvésnek”. (PÍ 240, AA II, 190) 

A logikai funkció a hagyományos: általa tesz szert egy képzet a fogalom általánosságára, 

amit Kant egy fogalom formájának nevez a témát legbővebben tárgyaló Logikában. Anyaga 

egy fogalomnak lehet a priori vagy a posteriori adott (tapasztalati), vagy pedig általunk 

alkotott (gemacht; willkürlich), formája tekintetében azonban mindenképp az utóbbi. Az 

értelmi műveletek, amelyek a képzet általánosérvényűségét létrehozzák: az összehasonlítás és 

reflexió mint pozitív feltételek, amelyek a különbségeket, illetve a közöset észreveszik a 

képzetekben, valamint az absztrakció mint negatív feltétel, amely a különbségeket elkülönítve 

(Absonderung) létrehozza a fogalom határait. Szigorúan szólva tehát nem valamit 

vonatkoztatunk el (nem vonunk „ki” semmit), hanem bizonyos dolgoktól vonatkoztatunk el (s 

csak negatíve emelkedik, „világlik” ki a közös). A három művelet közül ez az, ami nem ad 

pozitíve semmi újat, de ez az amivel el tudunk számolni, ami a mi munkánk, tettünk (AA IX, 

93-95). 

Kant helyesnek tartaná nem is absztraktnak, hanem „absztrahálónak” nevezni az így 

előálló fogalmakat. Ezt az ártalmatlannak látszó gondolatot már a Székfoglalóban is előadja. 

Valamitől elvonatkoztatni annyit tesz, hogy egy bizonyos fogalommal összeköttetésben álló 

dolgokra nem fordítunk figyelmet. Ha viszont valamit vonatkoztatnánk el, az „konkrétan 

volna megadható, méghozzá úgy, hogy a vele egybekapcsolt dolgoktól elválasztanánk”. (PÍ 

532, AA II, 394) Csakhogy itt a fogalmakra alkalmazva furcsán hangzó, cselekvést kifejező 

abstrahens jelző a legkomolyabban lesz értendő. 

Első megközelítésben a megkülönböztetést (figyelembe véve az írás egyéb helyeit) Locke 

absztrakciófogalma bírálatának vélhetjük, amiért is talán nem lesz haszontalan egy ki kitérőt 

tenni ebben az irányban. Locke ugyanis többnyire az „elválaszt, kihagy”, illetve „megtart, 

megőriz, megmarad” terminusaiban beszél a sajátosságokról, körülményekről, illetve a közös 

tulajdonságokról az absztrakció leírásakor.
21

 Éppen itt támadja hátba Berkeley kijelentvén, 

hogy így, pozitív módon előálló „absztrakt” ideákat csakis önálló alkatrészek esetén tud 

elképzelni. Megengedi ugyanakkor ő is az elvonatkoztatást abban az értelemben, hogy 

valamit nem veszünk tekintetbe, és az általánosságot mint egy ideának az általa jelölt vagy 

képviselt dolgokhoz való viszonyát.
22

 Hátbatámadás, mert egyrészt Berkeley is utal a 

skolasztikusok absztrakt létezőkre és fogalmakra vonatkozó tanaira,
23

 amelyek ellen Locke 

                                                        
21 Locke, Értekezés az emberi értelemről, III. III. 6-9. 

22 Berkeley, Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről, 158, 166, 164. 

23 I. m. 166. 
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elmélete irányul: a lényegek, genusok, speciesek nem mások, mint az értelem általános ideái. 

Másrészt a fogalmat és használatát Locke sem érti másként.
24

 De a hagyományos 

predikábiliák ilyen feloldását megtalálhatták a Port-Royal Logikában is, az absztrakció 

mindkét Berkeley által elfogadott változatával együtt (alkotórész, eltekintés). Csakhogy 

amilyen világosan, példákkal (háromszög) magyarázzák a valami-től eltekintő változatot, 

ugyanolyan természetességgel mondják az eredményt ideának.
25

 Locke (és Arnauld) számára 

a gondolatok, gondolatmenetek éppúgy ideák, mint az ideák viszonyai, összetételei, 

elválasztásai.
26

 Az ideáknak (Kantnál lényegében a képzeteknek) ez a felfogása tehát lehetővé 

teszi az „absztrakt” kifejezésmódot, így Locke számára azt is, hogy az elme műveleteit is 

ideáknak, a reflexió ideáinak tartsa – a tárgyak mellett a másik forrást, „ősokot”, melyből 

minden további ideánk származik.
27

 

Ezzel vissza is tértünk Kant abstrahens fogalmaira, amelyek a Székfoglalóban egészen 

különleges tisztet töltenek be. Csak az így felfogott absztrakció révén jutunk tiszta értelmi 

eszmékhez (ideákhoz). Az érzéki megismerés fogalmaihoz a „konkretizáló” valamit 

elvonatkoztatás juttat el, amit azért a fentiek miatt még esetükben sem szó szerint értünk, 

jóllehet a kifejezésmódot elfogadhatjuk. Az értelem természetéből adódó fogalmak 

különlegessége viszont, hogy sem alkotórészt, sem szubsztanciát, sem móduszt nem jelölnek. 

Nem is arról van szó, hogy velünk születettek, sőt kimondottan szerzettek abban az 

értelemben, hogy az elmébe oltott (insitis) törvényekből elvonatkoztatottak, nevezetesen 

„annak a tapasztalatszerzés alkalmával végrehajtott cselekvéseire történő odafigyeléssel”, ám 

„részként soha egyetlen érzékleten alapuló képzetbe sem lépnek be, ezért ilyen képzetből 

semmiképpen sem lehetett elvonatkoztatni őket” (PÍ 534, AA II, 395).
28

 Ezek tehát 

(kiérdemelve az „absztraháló” megjelölést) az elme cselekvésének mint nemnek a fajfogalmai, 

például: lehetőség, létezés, szükségszerűség, szubsztancia, ok stb., ellentéteikkel vagy 

párfogalmaikkal együtt – ahogyan a kategóriatáblában szerepelnek majd az általában vett 

ítéletek módozatai. Itt azonban még tér és idő is határozottan e nembe tartozónak mondatik. 

Ezek kapcsán Kant egyenesen kiélezi a velünk született-szerzett kérdést, és bár az utóbbi 

                                                        
24 Locke, Értekezés az emberi értelemről, II. XI. 9; III. III. 11; vö. Forrai, A jelek tana, 113, 116. 

25 Schmal (szerk.), Lélek és elme, 126-128. 

26 Lásd I. m. 184. Descartes a maga ideafogalmát magyarázva előfordul, hogy azt mindjárt a beszédértéshez köti: 

Elmélkedések az első filozófiáról, 144. 

27 Locke, Értekezés az emberi értelemről, II. I. 4. 

28 Idézzük fel már most a transzcendentális dedukcióból: „valamennyi képzetünk közül egyedül a kapcsolat nem 

származhatik tárgyaktól; ez csupán a szubjektum alkotása lehet” (TÉK 144, B130). 
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mellett foglal állást, de rögtön kijelenti, hogy nem az érzéki tárgyakból vonatkoztattuk el őket, 

„hanem magából az elme cselekvéséből, mellyel a saját érzetei közt örök törvények szerint 

mellérendelést létesít; […] s nincs itt semmi más, ami velünk született volna, mint a lélek 

törvénye, mely szerint az a tárgy jelenlétének hatására érzeteit meghatározott módon 

összekapcsolja”. (PÍ 547-8, AA II, 406) 

A Székfoglaló előtti évből származik a következő reflexió. „Egyes fogalmakat az 

érzékletekből vonatkoztattunk el, másokat pusztán az elvonatkoztatott fogalmak 

összehasonlításának, összekapcsolásának vagy elválasztásának értelmi törvényéből. Az 

utóbbiak forrása az értelemben, az előzőké az érzékekben van”. Mindazonáltal „érvényes 

locke-i szabálynak” csak azt nevezi, hogy „az érzékekből szerzett érzet nélkül egyetlen idea 

sem világosodhatik meg bennünk” (PÍ 752, AA XVII, R3930). Locke-ot a kategóriákkal 

kapcsolatban is akkor említi Kant, amikor a transzcendentális dedukciót bevezetve a 

fogalomhoz való jogunk kérdésével szembeállítja a fogalombirtoklás faktumát: az empirikus 

dedukció „azt mutatja meg, hogyan nyerhetők fogalmak tapasztalat és tapasztalatra irányuló 

reflexió útján”. A tapasztalathoz még mint a kategóriák, sőt a tér és az idő fogalmainak 

keletkezésére „alkalmat adó okokhoz” is fordulhatunk, mert az érzékekből származó anyagán 

kívül magában foglalja „a tiszta szemlélés és gondolkodás belső forrásaiból előszökő” formát 

is. Ez összhangban látszik lenni mind a Székfoglalóval, mind a Logikával, mind Locke-kal, 

aki most dicséretet kap, amiért megnyitotta az utat megismerőképességünknek az egyedi 

észleletektől az általános fogalmakig emelkedő „első próbálkozásai” kutatásához. (TÉK 135, 

A85-86/B117-119) Saját megismerőképességünknek a tapasztalathoz való hozzájárulására (a 

tiszta értelem „csíráira”), miután a tapasztalatban kifejlettek, „hosszas gyakorlat” hívja fel a 

figyelmünket és tesz képessé az elkülönítésükre, míg végül „az értelem a maguk tisztaságában 

tárja fel őket, immár függetlenül a hozzájuk tapadó empirikus feltételektől”. (TÉK 51, 116, 

B2, A66/91) 

Mindenesetre az a reflexió, amelyik az a priori ismeretek tényének bemutatásához vezetett 

a Bevezetés II. szakaszában, e leírás utolsó fázisához, az absztrakció alkalmazásához tartozik, 

és ha be akarunk vezettetni, egyelőre meg lehetünk elégedve a Locke-féle absztrakcióval. Egy 

további adalékot nyújt ehhez ugyanonnan egy hiba, amit Kant saját bevallása szerint is 

elkövet, és főképp, ahogy kijavítja. Ugyanis a tiszta a prioriként általam is idézett „minden 

változásnak szükségképpen oka van” tételt két oldallal korábban kifejezetten a nem tiszta a 

priori tételek példájaként hozza föl, mondván, hogy a változás fogalma révén valami 

empirikus keveredik hozzá. A következő évben egy bírálatra válaszolva Kant elismeri, hogy 

két értelemben használta a ’tiszta’ szót, de egyúttal azt is megvilágítja, hogy az egész műben 
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nem az utóbbi, szigorú értelem érdekelte, hogy tehát nem „keveredik” vagy „vegyül” semmi 

empirikussal, hanem csakis az előbbi, melynek jelentése: független a tapasztalattól (TÍ 138-

139, AA VIII, 183-184). Ezen pedig a fentiek szerinti értelemben vett absztrakciót kell érteni 

(ezért veszélyes a néha előforduló „mentes” fordítás a helyén), és ugyanezt javaslom olyan 

jellegzetes kanti kifejezések esetén is, mint például: lehetővé tesz, megelőz, előtt. Nem 

érdemes ebben a pillanatban ilyen helyeket citálni, majd a „gyakorlatban” kell ehhez az 

elvhez és ehhez a művelethez folyamodnunk. 

Ugyanakkor váratlanul Berkeley-nak is megadtuk az igazát ezzel, amennyiben az nem 

annyira érveiben, mint inkább a „moráljában” van: tekintsük az elhangzott szavakat 

alkalomnak az önálló gondolkodásra, gondolatmenetekre.
29

 Ezt kell tennünk itt is, mivel 

magára a szóban forgó műveletre való futólagos hivatkozás szinte minden fontosabb helyén 

felbukkan annak a transzcendentális filozófiának, amelyik egyébként igyekszik magát 

szavakban a „pszichológiaitól” elhatárolni. Egészen következetesen vannak elhelyezve 

ilyenek mindjárt a transzcendentális esztétika elején, de a következő részben végigpásztázom 

e tekintetben legalábbis a transzcendentális dedukció főbb pontjait. Ez azonban még nem is 

elég. Valójában az egész művet átszövő „a priori” azt jelenti, hogy: „csupán magával az 

ésszel és a tiszta gondolkodással foglalkozom, amelyet kimerítően ismerhetek anélkül, hogy 

önmagamon kívül, a távolban kutakodnék, mert önmagamban lelem meg” (TÉK 20, AXIV). 

Nem véletlenek tehát a szakasz elején idézett magasztaló szavak az absztrakcióról. Ezáltal 

jelöli ki a transzcendentálfilozófia a maga területeit, amelyeken – a matematika mintájára 

(lásd a következő szakaszt) – „a megismerés és a megcsinálás aktusának közvetlen 

azonosságát” tételezheti. Kelemen Jánosnak ezek a szavai kifejezetten a kopernikuszi fordulat 

transzcendentális jellegét hivatottak megragadni.
30

 Az a priori utáni kutakodásunk valóban az 

elme bizonyos cselekedeteihez vezetett. A következő kérdés az, hogy miként történhet a 

filozófia területének elkülönítése. 

                                                        
29 Berkeley, Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről, 173. 

30 A Vico-féle „verum-factum” elv révén egyúttal a humanista hagyománnyal hozza összefüggésbe a kanti 

filozófiát, amelyet csak erősít az utóbbiak emberközpontú világképe és az etikára ruházott prima philosophia 

szerep. Kantnál erre nem találunk utalást, ezért Kelemen a közös platóni örökség gondolatát veti fel, számomra 

(amint a mellékelt értekezés mutatja) teljesen meggyőzően. Kelemen, A kopernikuszi fordulat és a „humanista 

Kant” 136-138, Kelemen, A kopernikuszi fordulat és Kant platonizmusa, 252-253. 



 23 

2. Analitikus és szintetikus módszer 

 

Kant a matematikával összevetve többször is és a nagy időtávlat ellenére egybehangzóan 

nyilatkozik a filozofálás módjáról. Ennek első és legfontosabb dokumentuma a metafizika 

világosságáról szóló pályamű, melynek idevonatkozó meglátásai megtalálhatók A tiszta ész 

kritikájának Módszertanában is. Kulcsfontosságúnak tartom Kant gondolkodásának 

megértéséhez azt, ahogyan egyszerre tekinti a matematika eljárását mintának a filozófia 

számára, és különíti el a két területet. 

A matematikában jeleket tételezünk a dolgok helyett, és ezeken végezzük a műveleteket. 

Kant szokásos szóhasználatában a matematika in concreto végzi műveleteit, illetve, a másik 

megfogalmazásban: az általánost a különösben, sőt az egyesben vizsgálja.
31

 Ezzel szemben a 

filozófiai elmélkedés jelei szavak. Nevezetesen az értelem diszkurzivitásából adódik, hogy a 

filozófia csak érvek, következtetések révén juthat ismeretekhez, s emiatt a filozofálás 

szavakhoz kötött, a filozófiai gondolatok átadása szavakban történik. Persze ezek is egyedi 

jelek, és műveleteket is végzünk velük, mikor összetesszük őket. De Kant állítása szerint itt a 

szavak általános fogalmakat jelentenek, arra emlékeztetnek, hogy az általánost nem a jelben, 

hanem a jel segítségével in abstracto, s ezzel, mint mondja, a dolgot magát, kell szemügyre 

venni. Másképp: a különöst az általánosban. (PÍ 260-261, 274, AA II, 278, 291-292; A713-

714, 734-735, 300/B 741-742, 762-763, 357). 

Mit jelent itt az in abstracto, és mit a dolog? Induljunk ki a matematika eljárásából! Itt 

valójában kétféle elvonatkoztatás is történhet. Az egyik, hogy a valóságos dolgokból csak a 

számukat vagy alakjukat vesszük figyelembe, a másik pedig már a matematikán belül, például 

meghatározatlan mennyiséggel (algebrai szimbólumokkal) vagy egyetlen tetszőleges, de 

végtelen sok adott fajtát reprezentáló alakkal dolgozunk. Az általánost a jelben in concreto – 

ez minkét esetben rendben van, de a kifejezés így két különböző fázist tesz (mos) össze. 

Amikor a matematikus az általánost az első értelemben tekinti a jelben, akkor épp 

elvonatkoztat, modellt alkot, illetve alkalmaz. Ez átmenet két szint között, ettől lehet nehéz 

általában (és lehet előnye itt az intuitív geometriának, illetve kerülhet ennyiben a diszkurzív 

oldalra az algebra: ÍK 283, AA V, 352). Amikor a jelben in concreto dolgozik, akkor nem 

nézi az előbbi értelemben vett (matematikán kívüli) általánost a jelben. Ennyiben könnyű a 

dolga („játszik” a jelekkel – és semmivel sem bizonyosabb a geometria a hasonlóság miatt: 

                                                        
31 Ennek persze szintén megvannak az előzményei: lásd Descartes, Elmélkedések az első filozófiáról, 91, 119j. 
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vö. PÍ 274, AA II, 292). Ebben éppen a Székfoglaló „konkretizáló” absztrakcióját fedezhetjük 

fel, ahol elszakadunk attól, amitől elvonatkoztattunk. 

Ennek megfelelően „a jel segítségével in abstracto” azt kell jelentse, hogy nem megyünk 

át egy másik, konkrét szintre, hanem folyamatosan figyelembe vesszük az általános alá 

tartozókra való alkalmazás lehetőségét, a „dolgot”. Ilyen volna az abstrahens fogalom, 

amikor csak nem fordítunk figyelmet azokra dolgokra, amelyekkel a fogalom valójában 

összeköttetésben áll. Vagy az Antropológia megfogalmazását erre kihegyezve: tudatában 

vagyok azért annak a képzetnek, amelyet visszatartok attól, hogy más képzetekkel egy 

tudatban összekapcsolódjék. A filozófus tehát nem engedheti meg magának azt, hogy puszta 

jelekre térjen át anélkül, hogy mindig tudatában volna az egyedi esetre alkalmazás 

lehetőségének. Sokszor a valóságának, amire nem annyira a matematika, mint inkább a 

matematika alkalmazása jelenthet mintát, az említett átmenet révén. 

Két szép példa a fentiekre. Az egyik szintén az Antropológiából. A matematikus faktum 

gyanánt tollal odaszögezheti a szemléleteit, hogy másnap folytathassa, míg „aki filozofál, 

annak örökösen magával kell cipelnie a gondolatait [pl. a közös étkezésre, ami itt a téma], 

hogy sokféle kísérlettel kifürkészhesse, milyen princípiumokhoz is köthetné őket 

szisztematikus rendben” (Antrop. 235-236 lj., AA VII, 280; vö. TÉK 651, A838/B866). A 

másik igazán matematikai, de a filozófusé. Leibniz épp az általános maximák és axiómák 

Locke-kal szembeni védelmében meséli el azt a módszerét, amelynek során betűk helyett 

konkrét számjegyeket alkalmazott algebrai átalakításokban. Ha eltekintett az értéküktől, 

ezekben az egyedi jelekben általános igazságot vagy módszert fedezhetett fel, ha a 

szokásosnak tekintette őket, máris alkalmazhatta és ellenőrizhette az eredményt.
32

 

A matematika irigyelt és lehetőség szerint követendő bizonyossága tehát számára az első 

fajta absztrakció révén világosan adott, de általa tovább nem vizsgálandó fogalmakon alapul. 

Ezeket kaphatja tudományos alkalmazásaitól vagy a metafizikától is (PÍ 259-262, AA II, 277-

279), de az utóbbinak feladata világossá és meghatározottá tenni azokat az alapfogalmakat, 

amelyek lehetővé teszik, hogy szintetikusan járjon el: hogy ezek felhasználásával önkényesen 

alkossa meg fogalmait (PÍ 258, AA II, 276; TÉK 577, A729-730/B757-758). 

Hogyan kaphatna vagy adhatna magának mármost a metafizika legalább részben hasonló 

autonóm területet (egyebek mellett az említett feladat betöltése érdekében is)? Kant a 

filozófiában következetesen a teljesen végigvitt analízist nevezi definíciónak (Leibniznél 

                                                        
32 Leibniz, Újabb értekezések az emberi értelemről, 394-395. 
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tökéletes vagy lényegi definíció
33

). Ezért szokta mondani, hogy a matematika a definícióval 

kezdi, a filozófia azzal végzi. Kant nagyra tartott módszertani újítása
34

, hogy még messze e 

definíció végleges felkutatása és megadása előtt, de már biztosan megállapított ismérvek az 

adott fogalomról, melyben azok homályosan benne rejlenek, sok ismeret levezetését lehetővé 

teszik róla. Kifejti az elvet, és szándéka szerint követi is már az Egyetlen lehetséges érvben. 

Ott a létezés fogalma az, amit nem kell kimerítően meghatározni, fölbontását nem kell a 

definícióig vinni, csak azokig az ismertető jegyekig, amelyekből bizonyossággal levezethető a 

vizsgálódás célja. (PÍ 116, 119-121, AA II, 66, 70-71). A kifejezetten módszertani 

pályaműnek a Világosságról pontosan ez az alapgondolata. Az „egyetlen módszer” a 

metafizikai bizonyosság eléréséhez, hogy minden dologról a definíciója megadása előtt vagy 

nélkül közvetlenül bizonyosak lehetnek számunkra egyes predikátumok róla, amelyekből 

biztos következtetéseket vonhatunk le (PÍ 265-266, 275, AA II, 283-284, 292). Szintetikusan 

azonban csak majdan a teljességgel megértett fogalmak birtokában szabad eljárni a 

metafizikában, épp az a metafizikusok jellemző hibája, hogy a matematikát próbálják 

megalapozatlanul utánozni. Kant példákat is hoz mind erre, mind saját helyesnek ítélt 

eljárására. (PÍ 259, 269-73, AA II, 277, 286-289) Azzal kapcsolatban, hogyan jutunk e biztos 

ismérvekhez, az értelem „legelső és közvetlen” észleletére hivatkozik (a kísérleti 

természettudomány analógiájára): „biztos belső tapasztalat révén, vagyis annak segítségével, 

amiről közvetlen és nyilvánvaló tudomásunk van, keressük meg azokat az ismertetőjegyeket, 

amelyek bizonyosan benne rejlenek valamely általános mineműség fogalmában […]”. (PÍ 

263-264, 267-268, AA II, 281, 286) Ezen a módon juthatunk el az emberi ész 

bizonyíthatatlan, „materiális” alaptételeihez (PÍ 277, 282, AA II, 294-295, 299). 

Mind a matematikával való összevetés, mind a filozófia mégis lehetséges módszere, ami 

pedig a legfontosabb, ennek alkalmazása is megtalálható A tiszta ész kritikájában. A 

matematika a maga önkényes definícióval kezdheti a munkát, a filozófia esetében ez csak 

(ideális) lezárása lehet, mert addig nem lehet biztos abban, hogy az adott fogalmat kimerítően 

elemezte-e. Azonban „minden bölcselkedés ügye igen rosszul állna”, ha addig nem is 

kezdhetnénk semmit a fogalommal. Ámde befejezetlen elemzés néhány ismérve is olyan 

„fogyatékos definíciót”, Kant terminusával expozíciót ad, amelyből sok következtetést 

levonhatunk (TÉK 576-578, A729-731/B757-759). Az expozíció fogalmát ebben az 

                                                        
33 Leibniz, Válogatott filozófiai írásai, 38-39. 

34 Szinte puszta példatárként állítja be ehhez a módszerhez tervezett természet- és morálfilozófiáját: PÍ 614-615, 

AA II, 56. 
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értelemben kell majd figyelembe vennünk előfordulásakor a Kritikákban, párjával, a 

dedukcióval együtt. 

Az analízisnek a Kritikában játszott szerepét mégis kérdésessé látszanak tenni a 

Prolegomena egyes megjegyzései, amely mű saját állítása szerint éppen az itt leírt analitikus 

módszert alkalmazza. Egy jegyzete szerint analitikus módszer alkalmazásakor „úgy indulunk 

ki a keresett dologból, mintha adott volna, és így emelkedünk fel azután azon feltételekhez, 

amelyek közepette egyedül lehetséges” (Prol. 34 lj., AA IV, 276). Az adottnak, mert 

megbízhatónak és valóságosnak tekintett („legalábbis nem vitatott”, „egyetemes elismerésnek 

örvendő”) dolog jelen esetben a tiszta matematika és a tiszta természettudomány. Ezekből 

„bízvást kiindulhatunk”, hogy elhatolhassunk a forrásokig, az ilyen ismeretek lehetőségének 

elveiig, melyek alapján meg tudjuk határozni a tiszta észmegismerés használatának feltételeit, 

körét és határait – ami maga a kritikai program. (Prol. 32-33, AA IV, 274-276) 

Ezzel szemben a szintetikus „tanítási mód” (Lehrart), melyet A tiszta ész kritikája 

állítólagosan követ, szisztematikusan tárja szemünk elé a tiszta ész belső szerkezetét, „az e 

képességre jellemző természetes összefüggést” (Prol. 16-17, AA IV, 263). Ez a munka 

„magán az észen kívül semmi adottat nem vesz alapul, […] anélkül, hogy bármilyen tényre 

támaszkodnék, a megismerést annak eredeti csíráiból igyekszik kibontakoztatni”. (Prol. 31, 

AA IV, 274) De miért is olyan „[n]ehéz munka ez”, amely „elszánt olvasót kíván”? Egyebek 

mellett bizonyára azért, mert rá is vonatkozik az, amit Kant egyes számban ír le: „magát a 

tiszta észt kutattam, és a legvégső forrásig visszamenve kíséreltem meg elvek szerint 

meghatározni az ész tiszta használatának mind alapelemeit, mind pedig törvényeit”. (Uo. – 

saját kiemelésem) Hacsak nem akar filozófiát tanítani filozofálás helyett, el kell ismernie, 

hogy az analízis is elengedhetetlen része a Kritikának, és persze így is tesz: az analízist a 

Kritikában csak addig a pontig kell elvinnünk, amíg szükséges az a priori szintézis 

megítéléséhez, „minthogy csak ez érdekel bennünket”. (TÉK 69, 71, B25-26, 28) Rendben 

van, ám ehhez addig a pontig valóban el kell vinni, az expozícióról fent leírtaknak 

megfelelően. És valóban így is történik, amint a következő részben igyekszem megmutatni.
35

 

Ha a kétféle módszert Kant mégis hozzárendeli a két műhöz, az talán csak annyit jelent, hogy 

adott fogalomként az ész, illetve a megismerőképességeink nem tartoznak a „legalábbis nem 

vitatott”, „egyetemes elismerésnek örvendő” kategóriába, hanem vitathatatlanok, 

                                                        
35 Nagyon is jogosnak látom ezt Descartes analitikus eljárásához hasonlítani, és csak erősödni fog ez a benyomás 

az elme funkcióinak transzcendentális analitikája során. Boros Gábor, Descartes és Kant, 30. 
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egyetemesen előfeltételezendők. Vajon milyen alapon? A következő fejezet előzetes választ 

próbál adni erre a kérdésre. 

             

 

3. Az észről általában 

 

A. Az ész logikai, transzcendentális és regulatív használata 

 

Az észkritika, az ész kritikája genitivus objectivus és subjectivus is értendő: az észt vizsgálja, 

és az ész az, ami ezt a kritikát elvégzi – hiszen önkritikáról van szó (lásd csak a Kritikában: 

TÉK 565, 581, 659, A711, 735, 849/B739, 763, 877). Az önkritika gondolata egyúttal minden 

metakritikai kísérlet kritikája, amennyiben a „meta” nézőpont csak akkor nem kritikátlan, ha 

maga már nem szorul további kritikára – s ez Kant kritikai rendszerében valóban meg is 

található: a tiszta gyakorlati észhasználat (GYÉK 21-22, AA V, 16).
36

 De miért az ész a 

legfontosabb tárgy és a legelső alany? Mi az ész, vagy mit csinál? 

Az ész szűkebb értelemben Kantnál is a következtetés képessége, mégpedig a közvetett 

következtetésé, ami nála azt jelenti, hogy két fogalom között egy harmadik (középfogalom) 

teremt kapcsolatot a szillogizmus valamely ismeretes alakzata szerint. Valójában ha értünk 

egy következtetést, azt mindig az első alakzat (állító vagy tagadó módja) szerint értjük, mert 

az abba való átalakításhoz szükséges közvetlen (csak két fogalmat tartalmazó) következtetést 

rejtve, öntudatlanul végezzük el, mint megszokott módon az első alakzat következtetéseit. (PÍ 

100-107,
37

 AA II, 50-55; TÉK 305, A303/B359). Ez a logikai használat is tágabb ennél, mert 

Kant nemcsak kategorikus (szubjektum-predikátum típusú), hanem hipotetikus és diszjunktív 

ítéletre és az azoknak megfelelő következtetésekre is gondol. Mindháromra általánosan 

érvényes terminusai szerint a felső tétel egy általános szabály, amely egy általános feltétel 

melletti asszertórikus tétel. Maga a feltétel lehet problematikus is. Az alsó tétel egy 

ismeretnek a feltétel alá rendelését, azaz a feltétel fennállását tartalmazza. A kettő 

összekapcsolásából, a következtetésből adódik a zárótétel, amely ez ismeretről állítja vagy 

                                                        
36 L. W. Beck is azzal a gondolattal zárja a témának szentelt cikkét, hogy Kantnál „a tiszta ész egyetlen faktuma” 

parancsol megálljt a metanyelvek és metakritikák regresszusának. Azt is megkockáztatja, hogy a moralitás 

lehetősége érdekében tartja szükségszerűnek Kant, hogy az emberi intellektus olyan képességekkel 

rendelkezzen, amilyenekkel rendelkezik. Ez érinti a következő szakaszunkat, ahol még visszatérünk erre az 

írásra. Beck, „Toward a Meta-Critique of Pure Reason”, in: Essays on Kant and Hume, 37. 

37 A négy szillogisztikus alakzat hamis agyafúrtsága. In PÍ, 95-111. (A továbbiakban Hamis agyafúrtság.) 
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tagadja a szabály predikátumát. A következtetés típusát a szabály és feltétele közti háromféle 

lehetséges viszony (exponens) szabja meg
38

: kopula („van”), következmény („ha-akkor”), 

diszjunkció („vagy-vagy-vagy”). A feltétel rendre: közös ismertetőjegyek szubjektuma (azaz 

fajtája: a logika csak általános fogalmakra vonatkozik), valamely ismeretek közti függőség 

alapja, egy egész (logikai felosztásban adódó) részei közti kapcsolat. (Logik, 57-60. §§, AA 

IX, 120-122) 

A felső tétel szabályát (a következtetés „elvét”) az értelem különféle ismeretei adhatják: 

akár empirikus törvények, akár matematikai axiómák (vagy tételek), akár a tiszta értelem 

alaptételei (TÉK 303, A300/B356-357). Ez utóbbi fajta következtetések lehetősége 

kulcskérdés az egész transzcendentális logika szempontjából. Ám az ész nemcsak levonja a 

konklúziót, hanem az a képesség is, amely fölállítja a következtetést oly módon, hogy adott 

ítéletet zárótételnek tekintvén keresi az értelemnek olyan általános szabályát, amely 

feltételének az ítélet tárgyát alárendelheti. Így az eredeti különös tételt egy általánosabb 

fogalom útján ismeri meg, s ezt az eljárást ismételve a feltételek során fölfelé haladva az ész 

egyre nagyobb egységre hozza az értelem szabályait. Sőt, ha az értelem nem tud magasabb 

szabályokként szolgáló ismeretet nyújtani, akkor az ész a maga problematikus értelemben vett 

ideáit hipotézisek gyanánt írja elő az értelemhasználatnak. (TÉK 306-307, 517-520, A305-

307, 644-648/B361-363, 672-676) De lefelé, azaz fogalmak esetén nemcsak az egyre 

általánosabb nemek, hanem az egyre specifikusabb fajok sokfélesége felé haladó kutatásra is 

fennáll ez a logikai elv, létrehozva a rendszer tágasságát, s a bármely két fogalom közötti 

közvetítést is, a formák kontinuitása elvének megfelelően (TÉK 524-531, A654-663/B682-

691). 

Az ész azonban még alárendelt képesség volna, ha az elvekkel való takarékoskodás az 

okozatok sokféleségéhez pusztán gazdaságos használatnak „önző célját” követné (TÉK 306, 

522, 524, A305, 650, 653/B 362, 678, 681). Magának a természetnek tulajdonítani a 

határtalanul kutatható hasonlóságot, különbözőséget, rokonságot – ez már transzcendentális 

elv. Nem csupán módszert, hanem az ideák objektív vonatkozását posztulálja, és éppen az 

ideafogalom e sajátos realitás-követelése miatt a logikainak is alapul szolgál: az empirikus 

vizsgálódásokon túl, vagy azok ellenére is feltételezzük és keressük a természetben az 

egyneműséget, változatosságot, affinitást (TÉK 520-522, 526-528, A648, 650, 657, 660/B676, 

678, 685, 688). Mi több, feltételezésük nélkül nem volnának általános empirikus fogalmaink, 

                                                        
38 Azért csak a viszony, mert mennyiség, minőség és modalitás szerint minden következtetés általános, érvényes 

és szükségszerű(ség tudatával jár). 
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így lehetséges tapasztalat, sőt – „iskola” híján – értelmünk sem (TÉK 520, 522, 524, 527, 

A648, 651, 653-654, 657/B 676, 679, 681-682, 685). Vajon nem transzcendentális dedukció 

ez? Egyáltalán, hogyan ítéljünk ezekről az igen erős kijelentésekről annak hátterében, hogy 

Kant e három elvet következetesen puszta ideának mondja, és ennek megfelelően nem tartja 

lehetségesnek még empirikus fogalmak esetén sem a konstitutív használatukat, vagyis a feltett 

kérdést nemlegesen válaszolja meg? (TÉK 523, 531, 535, A652, 663-664, 671/B680, 691-692, 

697) 

Elsődleges jelentősége van itt annak a kritikai beállítódásnak, hogy Kant egyrészt nem a 

saját vagy a rendszere előfeltevéséről beszél, hanem általában az emberi észéről, másrészt 

nem akármilyen, hanem „transzcendentális előfeltevésekkel” foglalkozik a kritika, amely 

„benne lappang a filozófusok tételeiben is, jóllehet azt ők maguk nem mindig veszik észre 

vagy nem mindig vallják be maguknak”. (TÉK 523, A651/B679) Valójában nem az ész 

érdekétől függetlenül feltételezzük ezeket az elveket. Ellenkezőleg: ha a tárgyak 

megismerésének lehetséges tökéletességéhez fűződő spekulatív érdeken nyugvó maximának 

(szubjektív elvnek) tekintjük őket, akkor töltik be hivatásukat. (TÉK 520, 522, 533-534, 

A648, 651, 666-668/B676, 679, 694-696) Ez ugyanis nem más, mint hogy az értelem kiterjedt 

és átfogó, de egyszersmind önmagával összhangban lévő, regulatív használata számára 

mintegy kánont adjon (TÉK 318, 322, 533, 536, 543, A323, 329, 666, 671, 680/B 380, 385, 

694, 699, 708). 

De miért nem transzcendentális dedukció az, hogy a fogalmi tökéletességnek ezen ideái 

nélkül sem a tapasztalat, sem az értelem nem volna lehetséges? A spekulatív ész érdekén 

nyugvó maximák mint ilyenek valóban jogot formálhatnak az említett gyakorlati jellegű 

dedukcióra, amelyet Kant egy helyen „transzcendentálisnak” is nevez (TÉK 535-536, A671-

672/B698-699). Ez már a Függelék második részében található, amely az ész dialektikájának 

végcéljáról szól, de már az első is azzal indult, hogy a tiszta ész ideái nem önmagukban, 

hanem használatuk által lépnek túl a lehetséges tapasztalaton, s hogy ezzel szemben 

immanens használatuk lehetséges és szükséges. Ennek levezetése nemcsak a Függeléknek, 

hanem a transzcendentális dialektikának, sőt a tiszta ész kritikai munkájának is beteljesítése 

(TÉK 535, 542, 552, A670, 680, 695/B698, 708, 723). 

Szegedi Nóra ész és értelem kettős sematizmusáról beszél, mikor e szövegek alapján azt 

próbálja rekonstruálni, miképp szabályozza az ész az értelem működését (ahogy azt Kant 

ismételten állítja).
39

 Vizsgálódásaimat úgy is megfogalmazhatjuk, hogy azok az ész sémáinak 

                                                        
39 Szegedi, A reflektáló ítélőerő előzményei és szerepe a hanti tapasztalatelméletben, 43-44. 
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vagy ilyen „séma analogonjainak” (TÉK 532, A665/B693) lehetőségfeltételeire irányulnak. 

Ennek egyik oldala arra vonatkozik, hogy mi alapozhatja meg a spekulatív ész 

„sematizmusának” érdekét, ami a teleológia és a teológia kérdéseit érinti (V. rész). Másrészt 

azt is látnunk kellene, egyáltalán hogyan fér össze ez a fogalom a kategóriáknak az 

Analitikában elvégzett transzcendentális dedukciójával (II. rész). Az egyik észeszme azonban 

mindkét oldalon főszereplő. Nevezetesen az emberi elme egységének regulatív ideája 

vezérfonalat ad a kanti kritika képességek szerinti építkezéséhez is. Ezért képezi külön 

témáját a következő szakasznak. 

 

B. Az elme alapvető képességeinek feltételezett egysége és rendszere 

 

A Transzcendentális dialektika Függelékében az ész logikai és transzcendentális elve közti 

különbség taglalását nem akármilyen „példával” vezeti be Kant. Az emberi elmében, 

megfigyelt hatásai alapján, képességeket feltételezünk: „érzékelést [Empfindung], tudatot, 

képzeletet, emlékezetet, elmésséget [Witz], megkülönböztető képességet, örömöt [Lust], 

vágyat stb”. (TÉK 520-521, A649/B677, módosítottam) Az elmésségről később megtudjuk, 

hogy a logikai nemek elve,
40

 míg a megkülönböztető képesség a fajoké (TÉK 525, 

A654/B682). Mikor az ész a maga logikai elvét követve a képességek sokféleségét 

megnyilvánulásaik hasonlósága alapján csökkenteni igyekszik, úgy találja, hogy e két utóbbi, 

valamint az emlékezet és a tudattal párosult képzelet talán nem más, mint az értelem és az ész 

– hipotetikus – alapvető képességei. Sőt, legalábbis problémaként adva van számára, nem 

lehet-e az összes képességet egyetlen abszolút alapvető képességre visszavezetni. (TÉK 521, 

A649/B 677) 

Ha kétségeink lettek volna, most meggyőződhetünk róla, hogy Kant már húsz évvel 

korábban is az eszét használta, amikor megismerőerőinkről gondolkodott. A Hamis 

agyafúrtság zárásaként olyan megjegyzéseket tesz, amelyek „másutt is jelentős haszonnal 

járhat[nak]” – ami legalábbis az ő életművén belül nagy igazság. Ezek egyike, hogy értelem 

és ész ugyanaz az alapképesség, mégpedig az ítélés képessége. Mert ugyanazzal a 

képességgel, mellyel valamit ismertetőjegyként ismerünk fel egy dologban, s így ítélünk róla, 

ismerhetünk fel további ismertetőjegyet az előbbiben, melynek révén a dologról közvetetten 

ítélünk, vagyis következtetünk. Az ítélés képessége mint felsőbb megismerőerő különböztet 

                                                        
40 Az Antropológia szerint az a tehetség, „hogy a különöshöz illő általánost kigondoljuk”. Antrop. 124, AA VII, 

201. 
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meg bennünket az állattól, amelynek lehetnek ugyan világos képzetei egy ismertetőjegyről, de 

nem a dolog ismertetőjegyeként („a különöshöz illő általánosként”) ismeri fel azt. 

Hasonlóképpen a kutya megkülönbözteti a sültet a kenyértől, mert az előbbi érzete más vágy 

indítóoka benne, mint az utóbbié, de nem ismeri fel ítélés révén a logikai különbséget: ’a sült 

nem kenyér’. Kant hozzáteszi, hogy persze az állatoknak csak külső cselekvéseit észleljük, 

melyek utalnak vágyaikra és azok meghatározó okaira, de nem következik belőlük, hogy 

„tudatában vannak annak, hogy az, ami valamely érzetben található, megegyezik vagy 

ellentétes azzal, ami egy másik érzetben van, tehát ítélnek”. Ennek megfelelően válaszolja 

meg azt a végső kérdést, hogy „miféle titkos erő” teszi lehetővé magát az ítélést: „ez az erő 

vagy képesség nem más, mint a belső érzék képessége, hogy saját képzetünket gondolatunk 

tárgyává tudjuk tenni. Ez a képesség nem vezethető le egy másikból, ez tulajdonképpeni 

értelemben vett alapképesség”, ezen nyugszik az egész felsőbb megismerőerő. (PÍ 109-112, 

AA II, 58-60) 

Kant megtartja a felsőbb megismerőképességek (értelem, ítélőerő, ész) és funkcióik 

(fogalmak, ítéletek, következtetések) tagolásának logikai felosztását a tiszta ész kritikájában 

is, és nem csak az ilyen című művet értve ezen (TÉK 171, A130-131/B169), hanem a 

filozófiai rendszert felvázoló vizsgálódást is (ÍK 17, 22, AA XX, 195, 201). Az első és a 

harmadik Kritika egybehangzóan írja le ezeket a funkciókat az észkövetkeztetés 

mozzanataiként: általános szabály, különös ismeret alárendelése, levezetés (TÉK 305-306, 

A304/B 360, ÍK 23, AA XX, 201). Utóbbi mű szerint emellett az elme valamennyi képessége 

háromra vezethető vissza: a megismerőképességre, az öröm vagy örömtelenség érzésére és a 

vágyóképességre (ÍK 26, AA XX, 205). Ha a Dialektika Függelékének listájából még – épp a 

transzcendentális analitika nyomán – a „tudattal párosult érzékelést” is az értelem alá 

rendeljük, akkor elő is áll ez a hármasság. Ezek azonban már egymásra nem visszavezethetők, 

állítja Kant, mert eltérő jellegű képzetek utalnak rájuk (uo.). Ám mégis összekapcsolódhatnak 

egy rendszerben, amennyiben a három felsőbb megismerőképesség rendre a priori elvet ad 

számukra – pontosan ezt mutatja meg a három kritika. 

Térjünk vissza azonban a Függelék fő témájára, hogy alkalmazzuk a jelen „példára” is. 

Vajon az elme képességei problematikus értelemben veendő hipotézisek a kutatás 

egyszerűsítése céljából vagy valamilyen valóságos tartalmai a léleknek? Kant leggyakrabban 

elhangzó megfogalmazásai nagyon erősen sugallnák az utóbbi választ. De éppen az a tény, 

hogy e problematikus kérdésfeltevés keretében választja ezt a példát, nem enged meg 
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dogmatikus választ.
41

 Kant megoldásának lényegi mozzanatait voltaképpen a Függelék 

második részéből ismerhetjük meg, annak speciálisan a „pszichológiai idea” vonatkozó 

szöveghelyeiből. Ám éppen mert az idea regulatív használata bizonyul egyedül jogosultnak, 

ezért nem a racionális pszichológiára mint a metafizika egyik ágára kell gondolnunk ennek 

olvasásakor, hanem inkább az annak is alapját képező transzcendentális filozófia vázát adó 

kritikára mint megismerőképességeink vizsgálatára. Ez a szempont egy másik „belépő” a 

rendszerbe – ilyenként olvassuk! 

A gondolkodó természet regulatív ideája alapján „oly módon kell a belső tapasztalatban 

összefüggést teremtenünk lelkünk valamennyi jelensége, művelete és benyomása között, 

mintha a lélek egyszerű szubsztancia volna, s létezését személyes azonossága és (legalábbis 

az élet folyamán) állandóság jellemezné”, amely „kölcsönviszonyban áll más rajta kívül 

létező, valóságos dolgokkal”. (TÉK 537, 544, A672, 682/B700, 710) A szisztematikus egység 

elvei kívánják meg az észtől, hogy „minden meghatározást egy egységes szubjektumban 

foglaltként, minden képességet – amennyire lehetséges – egy egységes, alapvető képességből 

levezetettként, minden változást egyazon állandó lény állapotaihoz tartozóként tekintsen, és 

minden térbeli jelenségről mint a gondolkodás műveleteitől teljességgel különböző valamiről 

alkosson képzetet”. Ha az ész lelkünk jelenségeire vonatkoztatott szisztematikus használata 

során a pszichológiai ideát „merőben relatív módon alkalmazzuk”, és pusztán egy regulatív 

fogalom sémáját jelenti („mintha valóságos lény volna”), akkor „a belső érzék tárgyát egészen 

tisztán tekintjük”. ((TÉK 544-545, A 682-684/B 710-712 – módosítottam) 

Bár ez az egyszerre kritikai figyelmeztetés és pozitív eredmény a rendszer kifejtésében már 

„az emberi ész természetes dialektikájának végcéljára” tekint, mivel sem az illúzió sem a 

feladat nem elkerülhető, szem előtt kell tartanunk akkor is, amikor megkezdjük az „értelem 

képességének széttagolását”. (TÉK 535, 301, 116, A669, 298, 66/B697, 354, 90) 

                                                        
41 Locke annak az elképzelésnek a veszélyeire figyelmeztet, hogy a képességeket (pl. az értelmet és az akaratot) 

önálló cselekvő lényeknek tekintsük. Tipikus szóhasználata ennek elkerülésére, hogy az ember a képességeit 

használja, illetve hogy az elme képes valamire. Értekezés az emberi értelemről, II. XXI. 6.; I. I. 2, 5; I. II. 1, 6-8, 

15; I. IV. 12, 17, 26; I. II. 5, 8, 22. Hasonló megjegyzést már Descartes is tett: A lélek szenvedélyei, 61-62. L. W. 

Beck a fent említett írásában arra figyelmeztet, hogy a Vermögen szó a „képesnek lenni” főnévi formája, és 

ennek megfelelően amikor Kant a képességekről beszél, akkor nem titkokat kutat, hanem azt, hogy mi az, amit 

meg tud tenni: például megérteni, ha az értelemről van szó. Beck, „Toward a Meta-Critique of Pure Reason”, in: 

Essays on Kant and Hume, 32. A magam részéről még azt is hozzátenném, hogy amikor Kant azt mondja, hogy a 

képességeknél minden tudásunk véget ér, akkor azt bátran értsük felszólításnak arra, hogy kezdjük használni 

őket – természetesen filozofálásra. Ez volna a gyakorlati és elméleti ész viszonyában végbemenő „meta” 

kopernikuszi forradalomnak a „magmetafizikája”: vissza a cselekedetekhez – a gondolkodás cselekedeteihez! 
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II. A GONDOLT TÁRGY 

 

A disszertáció alapgondolata A tiszta ész kritikájából indult ki (Bev. 2.B.), és ide is tér majd 

vissza a végére. Ez azonban a Módszertan rendszertervezetére és a Dialektika teológiai 

részére vonatkozik. Milyen közvetlen jelentősége lehet témánk szempontjából az 

Analitikának, ahol még csak a rendszer elemei fellelhetők, etikának pedig híre sincs? Két 

olyan pontot találtam, amely közvetlenül kapcsolódik a rendszer egészéhez – de meglehetősen 

paradox módon. Az egyik a magában való dolog, amely a hit tárgya lehet, de éppen ezért nem 

szabad itt, a megismerés megalapozásakor helyet kapnia, különben – a kanti szándékkal 

ellentétben – éppen a morális hit kerülne veszélybe, lévén tudásunk lehetne a tárgyáról. 

Részben az első fejezet e tilalma kényszeríti ki, részben a harmadik fejezetet készíti elő az 

analitikus módszer és az absztrakció alkalmazásának bemutatását átvezetésként. Az utóbbi 

ugyanis a transzcendentális dedukciót vizsgálja abból az egyetlen, de szokatlan szempontból, 

hogy milyen pozitív tartalmat biztosít a puszta elgondolhatóság számára a tapasztalat 

igazolásán túl. Ez a kérdés, helyesebben a Kant által rá adott válasz, nagy súllyal szerepel 

majd a másik két Kritikában. 

 

1. A Ding an sich helye a rendszerben 

 

A kritika feladata megismerésünk határainak megvonása, már a Szellemlátóban olvassuk, 

hogy a metafizika az emberi ész határairól szóló tudomány. Azt is mindjárt hozzáteszi Kant, 

hogy „egy kis országnak mindig sok határa vagyon” (PÍ 504; AA II, 368), így aztán nem 

volna csoda, ha Ding an sich országnév-tábla gyanánt néhol egymás mellett is különböző 

neveket látunk: magában való dolog, transzcendentális tárgy, negatív és pozitív értelemben 

vett noumenon. Máshol meg „országunk” határainak távoli pontjain találjuk ugyanazt a nevet. 

Ugyanakkor nem hinnénk, hogy Kant több környező birodalomban gondolkodott volna, amit 

az általa inkább használt – nyilván összefüggő – „óceán” hasonlat is kifejez (pl. TÉK 258, 

722, A235/B 295, A 396). Szegedi Nóra három elkülöníthető partszakaszt állapít meg, és 

vizsgálja azután, van-e remény a most jelzett feltételezhető kanti követelménynek eleget 

tenni. Arra az eredményre jut, hogy a magában való dolog lehet először az értelem 

korrelátumának elvont fogalma, gyakran transzcendentális tárgy néven. Másodszor az előző 

fejezetben is érintett transzcendentális idea. Végül talán a leggyakoribb és 

legtermészetesebbnek tűnő értelme a magában való dolognak, hogy ez volna érzeteink, s így 
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végső soron a tapasztalat materiális oka, vagy valamilyen értelemben receptív képességünk 

afficiálásának alanya.
42

 Ennek a nézetnek a széles körű elfogadottsága az oka, hogy itt 

egyáltalán kitérek rá, mert meggyőződésem szerint egy ilyen okságot csakis a második 

értelemben, tehát ideaként szabad tekinteni. Ez utóbbi jelentésében viszont a következő 

résztől egyre nagyobb jelentőséget kap az értekezésben. 

Magában való dolog előfeltevése nélkül nem lehet belépni a kritikai filozófiába, vele 

azonban nem lehet megmaradni benne – szól az ismert Jacobi-féle bírálat.
43

 Miért nem tudunk 

a Ding an sich általi afficiáltság feltételezése nélkül belépni Kant rendszerébe? Ha pedig ezt 

feltételezzük, miért nem tudunk megmaradni benne? Talán mert az állítás első fele annyira 

egyértelműnek látszik, azért van, hogy inkább az utóbbi kérdésre kapunk választ az ellenvetés 

megfogalmazóitól, ez fejezi ki a rendszer sajátosságát. Hiszen központi jelentőségű tézise a 

kritikának, hogy a kategóriák, így az ok fogalma, csak jelenségekre alkalmazhatók, magában 

való dolgokra nem – s ezzel máris érvénytelenítettük a belépőnket. Foglalkozzunk hát először 

(ebben a fejezetben) a második kérdéssel. 

Vajon Kant rendszere kizárja, hogy jelenségeknek számunkra nem megismerhető, 

magukban való okuk legyen? Nem is kell az etikai írásokhoz fordulnunk, A tiszta ész kritikája 

alapján is világos a tagadó válasz. Éppen ellenkezőleg: az egész gondolat fő célkitűzése, de 

legalábbis „próbaköve” vagy „ellenpróbája”, hogy ez elgondolható legyen a szabadságon 

alapuló moralitás érdekében (TÉK 34 skk, BXX skk). De gondolhatunk a teológiára is: ha 

Kant olyan rendszert épített föl, amely a mindenható legfőbb lény fogalmának (melynek 

boldogságunk reményére is magyarázatul kell szolgálnia) ellentmond, akkor – saját 

szándékait figyelembe véve – valami igen nagy baklövést követett el. Ugyanakkor persze áll 

az előbb felidézett tézis, ha az „alkalmazni” szót a Kant által szokott értelemben használjuk, 

azaz az okság kategóriája révén tudásról vagy tudományos ismeretről valóban csak a 

jelenségek vonatkozásában lehet szó. Tehát csakis akkor jutunk a bírálat által szándékolt 

ellentmondásra, ha azt a bizonyos Ding an sich általi beléptetést egyúttal jelenségek közti ok-

okozati kapcsolatként is értik, hiszen így jelenség lesz, ami soha nem lehet az. 

Ha viszont a magában való dolog olyan módon afficiálja érzékeinket, ami nem tartozik a 

kauzalitásnak vagy bármelyik kategóriának a lehetséges tapasztalatot létrehozó funkciója alá, 

attól még nem áll elő ellentmondás. Ekkor Kantot nem érhetné bírálat, hanem inkább kétes 

dicséret: sikerült nemcsak eggyel szaporítania a dogmatikus metafizikák népes táborát, hanem 

                                                        
42 Szegedi, A magában való dolog fenomenológiája, 38.  

43 Kelemen, „Korlátozni” és „merni a tudást”. In uő.: Az ész képe és tette, 249. Szegedi, A magában való dolog 

fenomenológiája, 11, lj. 
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még elméleti alapot is teremteni az effélékhez. Hiszen „gondolhatok” szinte bármilyen 

magában való dologra anélkül, hogy cáfolattól kellene tartanom, lévén tudásunk nem ér el 

odáig. Nyilvánvaló, hogy Kant éppen az ilyen, „fiatal gondolkodók” által annyira kedvelt, 

„jellegzetesen dogmatikus módon űzött” metafizika ellen javasolja védekezésképpen az ész 

szigorúan tudományos önkritikáját, amely „úgyszólván mértani bizonyossággal” határolja el a 

maga helyes, illetve meddő használatát (Prol. 87, AA IV, 317). Másfelől viszont ilyen 

gondolatok lehetetlensége még nagyobb rosszat jelentene, mert közöttük vannak a 

rendeltetésünket meghatározó, és más, morális forrásból bizonyítandó kauzális hatások is. 

Ezért a magában való dolog általi affekció kérdését csak a teljes rendszer figyelembevételével 

lehet megítélni, az nem lehet a kezdetnél követelmény – és ez nem is szükséges (lásd a 

következő fejezetet). Számunkra pillanatnyilag ez a lényeg. 

A magában való dolog másik értelmezése (Gerold Praussé) szerint az nem más, mint a 

jelenségként adott tárgy, amennyiben megismerőképességeinkkel való viszonyától 

elvonatkoztatva, önmagában tekintjük azt (Ding an sich selbst betrachtet).
44

 Így persze nem 

áll elő a fenti ellentmondás a kanti okságfogalommal, hiszen az affekció nem oksági hatás. 

Henry E. Allison ezt a gondolatot Kant transzcendentális idealizmusának védelmében 

igyekszik felhasználni, érthetően, ha az előbbi nézetet (ahol a magában való dolog oka a 

jelenségnek) a Kant által bírált transzcendentális realizmussal azonosítjuk.
45

 Ezért nagyon 

érdekes, hogy Tőzsér János a transzcendentális idealizmus „realista olvasatának” lehetőségét 

látja ebben. Szerinte ugyanis így, amikor észlelünk egy fizikai tárgyat, akkor egyben egy 

elménktől (képzeteinktől) függetlenül létező, magában való dologhoz „férünk hozzá”, és 

annak nincs jelentősége, hogy a hozzáférés módja emberi perspektívánkhoz kötődik. Ezért a 

realista úgy tarthatja: ha kihunyna az emberi nem, akkor nem a tárgyak létezése szűnne meg, 

hanem „pusztán az a mód tűnne el, ahogyan számunkra […] a tőlünk függetlenül létező 

dolgok (noumena) adódni tudnak”.
46

 

Nem tudom, hogy Allison olvasata nem tényegesen realista-e ebben az értelemben,
47

 de 

abban biztos vagyok, hogy A tiszta ész kritikája nem ilyen realista irat. A létezés és a realitás – 

kategóriák, melyek csak emberi perspektívából teszik lehetővé a „hozzáférést” a dolgokhoz, 

                                                        
44 Prauss, Kant und das Problem der Dinge an sich, 20 skk. 

45 Allison, Kant’s Transcendental Idealism, 14-24. 

46 Tőzsér, A jelenség valósága, 189-190. 

47 Mindenesetre ha a magában való dolgot mint a jelenségtől különböző létezőt – elismerve a fontosságát a 

metafizikában Kant számára – félretesszük, miként Allison, akkor a puszta elvonatkoztatással „elért” noumenont 

illetően nem kellene, sőt nem is szabadna felvetődnie az affekció kérdésének. Vö. Allison, i. m. 239-253. 
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és ennek elengedhetetlen összetevője vagy az észlelés mint érzetet magában foglaló tudat, 

vagy a „tiszta ész faktuma” mint a törvény alá tartozás tudata. E helyen azonban csak a 

magában való dolog mint a megismerőképességeinkkel való viszonytól történő 

elvonatkoztatás érdekel minket, és különösen azok a szöveghelyek, amelyeket Tőzsér ezen 

értelmezés melletti közvetett megfontolásként hoz fel. Mégpedig azért, mert ezek olyan 

megfogalmazások, amelyek azt sugallhatják, hogy Kant számára a magában való dolgok 

létezése a jelenségekéből – mint mondja – „anaitikusan következik”, márpedig egy másik 

dolog létezését így nem lehet bizonyítani. Ez számára az igazolná, hogy Kant itt nem 

gondolhat pozitív noumenonra,
48

 számomra viszont azt a nem kívánatos eredményt, hogy a 

magában való dolog létezése (bármelyik értelmében) pusztán elméletileg tudható. 

Két ilyen helyet talál A tiszta ész kritikájában, de megkockáztatok egy harmadikat, 

valamint idevehetjük azt, amelyet szintén idéz a Prolegomenából. Előbb kiemelem 

mindegyikből az analitikusságként érthető szakaszt. 

 

…a jelenség szó már vonatkozást jelez valamire, aminek közvetlen képzete érzéki ugyan, de ami 

magában valóan, ezen érzéki tulajdonságok nélkül is (amin szemléletünk formája alapul) Valami, 

vagyis az érzékeléstől független tárgy kell legyen. (TÉK 268, A252) 

 

…ha az érzékek tárgyait, amint az helyénvaló is, puszta jelenségeknek tekintjük, akkor ezzel 

egyszersmind azt is elismerjük, hogy önmagában való dolog szolgál alapjukul, habár ezt a dolgot 

aszerint, amilyen magában valóan, nem ismerjük, hanem csupán a róla adódó jelenséget, vagyis azt 

a módot, ahogyan ez az ismeretlen valami érzékeinkre hatást gyakorol. Az értelem tehát már 

pusztán azáltal, hogy jelenségeket feltételez, egyszersmind önmagukban való dolgok létezését is 

elismeri. (Prol. 83, AA IV, 314) 

 

…amikor bizonyos tárgyakat mint jelenségeket érzékek adta dolgoknak (phaenomena) nevezünk, 

megkülönböztetve a módot, ahogyan szemléljük őket attól, hogy milyenek önmagukban, akkor már 

ebben a fogalomban benne rejlik, hogy az érzékek objektumaival valamiképpen szembeállítjuk 

vagy ugyanezeket az objektumokat, amint önmagukban vannak, […] vagy pedig más lehetséges 

dolgokat, melyek egyáltalán nem tartoznak érzékeink objektumai közé, hanem csupán az értelem 

gondolja el őket, s melyeket értelem adta dogoknak (noumena) nevezünk. (TÉK 269, B306) 

 

…arra a képtelen állításra jutnánk, mely szerint létezik jelenség anélkül, hogy léteznék az a valami, 

ami megjelenik [Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint]. (TÉK 38, BXXVI-XXVII) 

                                                        
48 Tőzsér, A jelenség valósága, 188-189. 
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A ’jelenség’ szó vagy fogalom tehát (jelölje bár magát a tárgyat vagy személése módját) a 

magában való dologra már vonatkozást jelez, a fogalomban benne rejlik, hogy egyszersmind 

elismerjük annak létezését is. Ezek a sorok jól mutatják a szándékát legalábbis Kant 

szóválasztásának és a törekvésnek, hogy ezt a ’látszattól’ megkülönböztesse, amely már 

(hamis) ítélet eredménye. Az már gyanút kelt, hogy a harmadik idézet alapján mégiscsak egy 

másik dolog létezése következhetne analitikusan bizonyos jelenségekéből. Egyenesen azt 

állítom azonban, hogy (eltekintve attól, amit ez a szóválasztás jelez) semmit sem mutatnak 

meg a transzcendentális idealizmus „ontológiájából” vagy realizmusából, sőt, ezeknek a 

helyeknek – értve rajtuk a szövegkörnyezetet – pontosan ez a fő mondanivalója. 

Az első három idézet egyaránt a phaenomenon és a noumenon fogalmait bevezető és 

mindenekelőtt az utóbbit értelmező bekezdésekből való. A Kritika második kiadásában 

határozottabban is megfogalmazott megkülönböztetéssel élve beszélhetünk pozitív, illetve 

negatív értelemben vett noumenonról. Pozitíve egy bizonyos, nem érzéki (intellektuális) 

szemléletben adott tárgy volna, negatíve viszont a tárgy, amennyiben a számunkra 

adódásának módjától, vagyis érzéki szemléletünktől elvonatkoztatunk: pusztán a tárgy 

fogalma egyáltalában véve, a valamiről való meghatározatlan gondolat (TÉK 267-271, A249, 

251-253, B307-8). Mármost az utóbbi elvonatkoztatásra képes az értelem, és különösen a 

transzcendentális logikában fontos is, hogy ezt megtegye. De ez az elvonatkoztatás éppen 

azért nem „pozitív” jelentése a szónak, mert semmiféle létezéshez nem nyújt „hozzáférést”. 

Ellenkezőleg: a Kantnál egyetlen lehetséges hozzáférésről, a szemléletiről mondunk le általa, 

vagy függesztjük fel azt, az általánosság érdekében. Ellenben az értelem hajlamos az „értelem 

adta dolognak” (Verstandeswesen) ezt a teljességgel meghatározatlan fogalmát – amely tehát 

a harmadik idézetünkben még semleges ebből a szempontból – egy „értelmi úton így vagy 

úgy megismerhető dolognak [Wesen] a meghatározott fogamával” azonosítani (TÉK 270, 

B307). S amikor Kant egy-egy rövid bekezdésben keresi, illetve megadja az okát, hogy „miért 

adunk a fenomenához még noumenát – nem érvén be az érzékelés szubsztrátumával”,
49

 illetve 

hogy a filozófia kezdetei óta miért csupán a jelenségvilágon túli értelmi létezőket ismerték el 

valóságosnak, akkor hivatkozik a ’jelenség’ fogalmában „benne rejlő” tartalomra. (lásd TÉK 

268, A251; Prol 83, AA IV, 314) Tipikus transzcendentális látszatról van szó, és a 

                                                        
49 Vagyis a szubsztancia kategóriájának jogosult, tapasztalati használatával: lásd a szóhasználatot TÉK 209 skk, 

A182 skk, B224 skk. 
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legfontosabb megérteni, hogy tipikus a vele való bánásmód. Nézzük csak, hogyan folytatódik 

a Prolegomenából vett idézet! 

 

Ennyiben kijelenthetjük, hogy nem csupán megengedett, de nélkülözhetetlen is a jelenségek 

alapjául szolgáló – vagyis puszta értelmi – létezők képzete. 

Kritikai dedukciónk ilyen dolgok (noumenonok) létét a legkevésbé sem zárja ki. Ellenkezőleg, 

az Esztétika alaptételeit úgy korlátozza, hogy azok ne terjedjenek ki minden dologra – mert ezáltal 

minden puszta jelenséggé változnék –, hanem csupán a lehetséges tapasztalat tárgyaira legyenek 

érvényesek. Feltételezhetünk tehát értelmi létezőket, ámde […] e tiszta értelmi létezőkről semmi 

határozottat nem tudunk, és nem is tudhatunk […] (Prol. 83-84, AA IV, 314 – az első kiemelés 

tőlem). 

 

Tehát a kritika ezekben a passzusokban sem bizonyítja a magában való dolgok létét, de 

ugyanilyen fontos, hogy „a legkevésbé sem zárja ki”. Nemcsak a negatív, „határfogalom” 

értelemben vett noumenon nélkülözhetetlen (TÉK 272, A255/B311), hanem valamiképpen a 

pozitív feltételezése is. Hogy miképpen és miért, arról szól a legismertebb, negyedik 

idézetünk. 

Mint látható, nem elég, hogy bennünket amúgy is nyom a Ding an sich bevett 

magyarításában domborító „való”, az újabb fordítás – rajzszögek gyanánt – két „létezik”-kel 

rögzíti ezt az ominózus kijelentést. Valóban, olyan elterjedt az a nézet, hogy Kant szerint a 

magában való dologról nem tudhatunk semmit, „csak azt, hogy létezik”, hogy a fenti idézetet 

is bizonyára sokan úgy értik: nélkülözhetetlen a jelenségek, tehát érzékeink afficiálásának is 

alapjául szolgáló létezők feltételezése. Amit tisztáznunk kell az, hogy ki ennek a 

feltételezésnek az alanya. E nézet szerint az, aki „belép” a kritikai filozófiába. Így hát 

mégiscsak mondhatunk valamit a kanti „ontológiáról”. 

Lehagytam az idézetből a mondat elejét: „Mert különben arra a képtelen állításra 

jutnánk…” Mikor nem jutunk arra? Mi biztosíthatja, hogy nem maradnak a jelenségek 

anélkül, ami megjelenik? Az előző mondat szerint az, hogy mint magukban való dolgokat is 

(megismerni nem, de) „legalább elgondolhatjuk” – és mindjárt kiderül, hogy Kant itt 

elsősorban a ’lélek’ nevezetű dologra gondol, ennek kétféle értelméről, melyek egyike 

megengedi a szabad akarat ellentmondásmentes gondolását. (TÉK 38, BXXVI-XXVIII) Ám 

ettől eltekintve is, nem kell-e odagondolnunk a magában való dolgot minden jelenség mögé 

(vagy vele azonosként, vagy okaként)? Lehet. De milyen jogon? Hiszen a maga példájában 

Kant ezt kifejezetten gyakorlati, pontosabban erkölcsi érdekekre hivatkozva teszi – és 
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nemigen osztogat túl gyakran másféle jogokat puszta gondolatok számára. Éppen mondatunk 

elé szúrja be lábjegyzetként, hogy a tárgy (ellentmondásmentes, de még „problematikus”: lásd 

TÉK 272, A254/B310) gondolásán túl, objektív érvényességéhez, „lehetőségéhez” többre van 

szükség: ha nem szemlélet ez az elméleti megismeréshez, akkor lehet morál a gyakorlatihoz. 

(TÉK 38 lj., BXXVI lj.) A „feltételezés”, a „gondolás”, de akár az elvonatkoztatás nem 

pusztán egy metaszinten, a rendszerbe belépésként értendő tehát, hanem maguk is 

rendszerbeli értelemben. A gondolkodás akkor is a kategóriák funkciójának gyakorlása, 

amikor a dolgot „emberi perspektívánktól” elvonatkoztatva gondoljuk (TÉK 269, 168, A252-

253, B165). 

Az az elképzelés, hogy szükség volna valamilyen előzetes létezőkre, amelyeknek 

érzékeink afficiálását és a tapasztalat anyagaként az érzetekhez jutásunkat tulajdoníthatjuk, 

abból is táplálkozhat, hogy a matematika deduktív rendszereinek mintájára szeretnénk érthető 

alapfogalmakból kiindulni. Ebben valamennyire Kant is ludas: ahogy láttuk (I.1.) azzal, hogy 

a Kritikának a Prolegomenában kizárólag szintetikus módszert tulajdonít, nem segít 

tudatosítani az alapfogalmakhoz a filozófiában szükséges analízist. Pedig az első filozófiához 

nincs matematikai út!
50

 Ez itt azt jelenti, hogy a magában való dologgal nem lehet belépni a 

kritikai filozófiába, viszont nélküle máris benne vagyunk: az afficiáló tárgy jelenségként 

értendő az 1. §-ban, és az oksági kapcsolat természetesen jelenségek közötti. Ez azonban már 

a következő alfejezet témája. 

Zárásként és a félreértések elkerülése végett: a noumenon fogalma a lehető legfontosabb az 

észkritikában. Hogyisne volna az a határokat kijelölő fogalom abban a filozófiában, amelyik 

az ész határaiig törekszik eljutni. Negatív értelme mint puszta elvonatkoztatás a 

transzcendentális analitika legáltalánosabb tárgyfogalma (Szegedi-féle 1. értelem). Mint ilyen 

nem azonos a jelenséggel, de azt sem mondhatjuk hogy tőle különböző létező: „minden 

jelenség számára egyforma” (T.É.K. 580, A253, vö. TÉK 269). Pozitív értelme a dialektika 

tárgya, tehát az ideák alakjában nyeri el legitim, regulatív használatát (Szegedi 2.), valóságát 

pedig csakis gyakorlati-morális alapon. Mint ilyen a jelenségek külső oka, amiként a szabad 

akarat vagy a transzcendentális teológia Istene. Végül affekció alanyaként is (Szegedi 3.) csak 

a legutóbb említett értelemben jöhet szóba magában való dolog, tehát Kant szerint valamely 

morálisan, a hit tárgyaként posztulált ideaként – ami még annyira sem volna „iskolás” kezdet, 

mint amennyire „népszerű” (PÍ 723, AA X 269-270; TÉK 23, AXVIII).  

 

                                                        
50 Lásd Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, 121-122. 
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2. Az absztrakció szerepe a transzcendentális analitika expozícióiban 

 

Ez a fejezet problémától problémáig húzódó, módszertaninak mondható átvezetés. Az előző 

után ugyanis meg kell magyarázni, miként kezdődhet olyan elfogulatlanul A tiszta ész 

kritikája a transzcendentális esztétikában a tárgyra való hivatkozással, de a magában való 

dolog és a jelenség megkülönböztetésének említése nélkül. A magyarázatot – az I. rész 

eredményeire támaszkodva – az analitikus módszer és az absztrakció alkalmazása fogja adni. 

Ám mivel ez korántsem csak az Esztétikára érvényes, ezért a transzcendentális dedukció főbb 

elemeinek bevezetésében is kimutatom a módszer alkalmazását, felkészülve egyúttal a másik 

problémára: a dedukció részleges értelmezésére. 

 

a. Affekció, érzet 

 

Nem lehet tilos a Transzcendentális esztétika első bekezdéseinek olvasásakor arra 

gondolnunk, hogy valamely érzékin túli tárgy is afficiál bennünket, sőt a rendszer egészét 

tekintve nagyon is üdvös lehet egy ilyen gondolat. Bár az affekció önmagában semleges (nem 

feltételez, de nem is zár ki teológiai alapot), annyi mégis biztos, hogy immanens okot 

implikál, még ha meghatározatlan is, hogy mi ez az ok. A legtermészetesebb úgy érteni az 

affekciót, mint az érzékek tárgyának ránk tett fizikai hatását, hiszen a hétköznapi gyakorlati 

élet és a tudomány megismerését is megalapozó Alaptételek analitikája számára éppen ez lesz 

szükséges. Ezért nincs okunk itt másra gondolni, mint arra ahogyan az Antropológiában 

használja Kant a fogalmat akár az érzékszervek, akár az idegek egész rendszerének afficiálása 

kapcsán. Különösen beszédes az a locke-iánus megfogalmazás, hogy a szervi érzék „a 

természet által az állatokon nyitott ablak, hogy azok megkülönböztethessék a tárgyakat”. 

(Antrop. 59-60, AA VII, 154)
51

 Az állatok által való megkülönböztetés persze Kant szerint 

még nem az emberi (lásd I.3.), de a megfelelő ítéletek ugyanezeken az (állati mivoltunkból 

fakadó) érzeteken alapszanak. Ami a tudományt illeti, a mérést is megalapozó alaptétel 

tárgyalásakor veti közbe Kant, hogy azt a realitást, ami a jelenségben az érzetnek megfelel (a 

jelenség anyagát: TÉK 75, A20/B34) oknak is tekinthetjük, „akár az érzet, akár valamilyen 

más jelenségbeli realitás, például egy változás okának” (TÉK 198, 169/B210). 

Azt állítom tehát, hogy Kant természetes módon feltételezi a tapasztalat tárgyát, és 

ugyanilyen természetes, hogy ezt általában véve tekintjük, azaz mint „lehetséges 

                                                        
51 Vö. Locke, Értekezés az emberi értelemről, II. XI. 17. 
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tapasztalatot”. Hogy ez mit jelent a bizonyosság és a bizonyítás szempontjából, azt majd a 

maga helyén, a bizonyításnál kell megvizsgálni, és nincs is semmi akadálya, hogy az ilyen 

kezdetre reflektáljunk. Éppen ez igazolja, hogy Kant nem dogmatikusan jár el. Az analitikus 

módszer alkalmazásával tehát nyugodtan megemlíthetjük az affekció exponálásakor a 

jelenségek közti okságot is, hogy világosabban lássuk, miről van szó, minek kell a különböző 

aspektusait tekinteni.
52

 

Még az érzet megismerésbeli szerepének tisztázásakor is az absztrakció és a figyelem 

alkalmazására építhetünk. Az ítélőerő kritikája több egybehangzó fejtegetései segítenek a 

kérdés megközelítésében. Ezek szerint az érzetnek, amely a tárgy megismerését szolgálja, 

mindig beszélhetünk a „szubjektív minőségéről”, „esztétikai mivoltáról” (ez Kant szerint még 

az érzékiség formájára, a térre is áll). Az olyan érzetre, amely csak a szubjektumra – mert 

annak öröm vagy örömtelenség érzésére, s így a tárgyra nem – vonatkozhat, javasolja Kant az 

„érzés” szót alkalmazni, és persze e műben őt ez érdekli. Minket viszont most ellenkezőleg, 

az az érzet, amit használhatunk objektíve, a tárgy anyagi összetevőjére (reáléjára) is, valamint 

az, hogy ennek során mi magunk irányíthatjuk a figyelmünket (ÍK 42, 103, 117, 120-121, 216, 

AA XX, 221, V, 188, 203, 206, 291). Nem is kell több ahhoz, hogy az érzetekről mint a 

tapasztalat anyagáról beszéljünk a transzcendentális esztétikában. Az ezzel kapcsolatos 

terminusok egyoldalnyi expozíciója után Kant mindjárt rá is tér az érzékiség formájára mint 

tiszta szemléletre – mert ez az aprioritás is szükséges ahhoz, hogy transzcendentális legyen az 

Esztétika. 

 

b. Szemléleti forma és tiszta szemlélet 

 

Az I. részben már érintettük azt a kettős absztrakciót, amely mintegy a belépőt jelenti a 

transzcendentális esztétikába. Pontosan így szól a meghívás. 

 

Így hát a transzcendentális esztétikában mindenekelőtt elszigeteljük az érzékelést, mindent 

leválasztva róla, amit az értelem fogalmai által gondol vele kapcsolatosan, hogy az empirikus 

szemléleten kívül semmi ne maradjon vissza. Másodszor, ez utóbbitól mindent elválasztunk, ami az 

                                                        
52 A Módszertanban az alaptétel elnevezést azzal indokolja Kant (az okságét hozva fel példaként), hogy „azzal a 

sajátos tulajdonsággal rendelkezik, hogy ő maga teszi egyáltalán lehetségessé bizonyításának alapját, 

nevezetesen a tapasztalatot, s az utóbbi kapcsán mindig feltételezni kell.” TÉK 562, A737/B765 – saját 

kiemelésem. 
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érzetekhez tartozik, hogy kizárólag a tiszta szemlélet és a jelenségek puszta formája maradjon a 

kezünkben, mert az érzékelés egyedül ezt nyújthatja nekünk a priori módon. (TÉK 77, A22/B36) 

 

Ennek eredménye a következő mondat szerint, hogy „az érzéki szemléletnek két tiszta 

formája” van, tér és idő, és kezdődik a két fogalom „metafizikai taglalása” a második kiadás 

elnevezése és magyarázata szerint. Tudniillik az expozíciót nevezi itt így Kant, „a fogalom 

tartalmának világos (ha nem is mindenre kiterjedő) bemutatását”, amely által az „a priori 

módon adottnak mutatkozik”, természetesen a már az első kiadásban, a Módszertanban 

kifejtett elveknek megfelelően (TÉK, 78, B38; lásd I.2.). 

Már a fenti idézetben is találkozunk azzal a kettősséggel, hogy az elvonatkoztatások után 

egyszerre beszélhetünk tiszta szemléletről és a jelenségek formájáról. Valójában az 

expozíciók alapvetően tér és idő e két fő jellemzőjét mutatják fel: az első két pont mint a 

jelenségek formáját és így a tapasztalat általános alapját,
53

 az utolsó kettő mint szemléletet 

állítja elénk a teret, illetve az időt (utóbbi esetében a 3. pont, mint Kant maga utal rá, már a 

transzcendentális alkalmazáshoz tartozik). A térnek és időnek a tiszta tudományokat 

megalapozó funkciója szempontjából döntő, hogy ezek nemcsak az érzéki szemlélet a priori 

formái, hanem maguk is tiszta (formális) szemléletek. Éppen ezt használja ki a geometria 

esetén a Prolegomenából átvett analitikus módszerrel a B-kiadásbeli „transzcendentális 

fejtegetés”. Miután a Bevezetésre hivatkozva megmutatja a „tényt”, hogy a geometria tiszta 

szemlélet segítségével hoz létre a priori szintetikus ítéleteket, felteszi a kérdést: „miként 

lehetséges”, hogy a tárgy (tiszta) szemlélete „megelőzi” magát a tárgyat (azaz alapjául 

szolgál, érvényes lesz rá)? És következik a döntő lépés: ez a szemlélet nem más, mint az 

érzékelés formája. (Prol. 41-42, AA IV, 282, TÉK 81, B41; lásd még uo., 96-98, B64-66) 

Az átváltás szemlélet és forma közt gyakori az Esztétikában akkor is, amikor nincs meg a 

fenti funkciója. Közben az, hogy minek a formájáról beszél Kant, olyan változó, hogy 

nyilvánvalóan nem szándékozott ezeknek különböző jelentést tulajdonítani. Csak az 1. §-ban 

(mielőtt még térről, időről egyáltalán szó esnék): a jelenség formáját vezeti be először, 

„minden [überhaupt] érzéki szemlélet tiszta formájá[ról]” beszél, majd rögtön utána: „Magát 

az érzékiség e tiszta formáját tiszta szemléletnek is nevezzük”. Ezt demonstrálja is azzal, hogy 

ha a test empirikus szemléletében elvonatkoztatunk a fogalmaktól és az érzetektől, még 

mindig megmarad a kiterjedés és az alak, „ama tiszta szemlélethez tartozók, mely mint az 

                                                        
53 A Bevezetés II. vizsgálata alapján általában is ezt mutatta fel Kant az a priori ismeretek magyarázataként, így 

az első két pontot nevezhetjük az „aprioritás téziseinek”. Vö. Allison, Kant’s Transcendental Idealism, 82-89. 
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érzékelés puszta formája, a priori benne foglaltatik az elmében”. (TÉK 76, A20-21/B34-35 – 

módosítva) Majd pedig következik az általam idézett „belépő”. 

A B-dedukció utolsó fontos lépése (26. §) viszont kifejezetten az Esztétikára hivatkozva 

használja fel tér és idő említett kettősségét.
54

 Ebből tanulva most egyedül ezt emeltem ki 

belőle, nem azért mert szükség van rá a dedukcióban, hiszen azzal a részével  nem fogok 

foglalkozni, hanem sokkal inkább, mert mintát jelenthet annak további (a kifejtésben 

megelőző) lépéseihez. Ám csakis azért, jelenthet azt, mert mindkét aspektus ugyanazon 

absztrakció két oldala, ahogy a matematika esetén láttuk az „in concreto absztakció” kapcsán 

(I.2.). Formális (mégis in concreto) szemlélet és (in abstracto) szemléleti forma kettőssége 

teszi lehetővé, hogy amit a matematikus az előbbiben „csinál”, az az utóbbi révén a valóság 

megismerését adja. 

 

c. Az ítéletek formái és a kategóriák 

 

A kategóriákat bevezető szakaszt (a 10. §-t a második kiadásban) Kant az általános és a 

transzcendentális logika közti viszony felidézésével, illetve helyes megvilágításba 

helyezésével kezdi. A logikáról szóló bevezető fejtegetésekből már megtudtuk, hogy az 

általános logika „elvonatkoztat a megismerés egész tartalmától, azaz mindentől, ami benne az 

objektummal kapcsolatos, és csupán az ismeretek egymáshoz való viszonyának logikai 

formáját, tehát a gondolkodás egyáltalán mint gondolkodás formáját vizsgálja” (TÉK 109, 

A55/B79). A transzcendentális logika ellenben „a tárgyról való tiszta gondolkodás szabályait 

tartalmazná, minden empirikus tartalmú ismeretet kizárna ugyan, de a tárgyakra vonatkozó 

tudásunk eredetének azt a részét is vizsgálnia kellene, melyet nem lehet maguknak a 

tárgyaknak tulajdonítanunk.” (TÉK 109, A55-56/B80) Ez is egy bizonyos fajta 

elvonatkoztatást feltételez tehát: „elkülönítjük az értelmet (miként a transzcendentális 

esztétikában az érzékelést), és gondolkodásunknak csupán azt a részét emeljük ki 

megismerésünkből, melynek forrása kizárólag az értelemben található.” (TÉK 113, A62/B87) 

Ismerjük már, mi az, ami nem a tárgyaknak tulajdonítható: az összekapcsolás, szintézis, 

valamint azt is láttuk, hogyan kapcsolja ennek felfedését Kant az absztrakcióhoz már a 

                                                        
54 A dolog különlegessége és nehézsége, hogy ott tér és idő szemléletként szintézis eredményeként jelenik meg. 

Ez Béatrice Longuenesse-t egyenesen arra indította, hogy ennek alapján „újraolvassa” a Transzcendentális 

esztétikát. Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge, 214 skk. Luigi Scaravelli szerint maga Kant tett így az 

1770-es Székfoglalóban kifejtett elméletével, miután felfedezte az értelem aktivitását és szintetikus funkcióját. 

Scaravelli, Lezioni sulla „Critica della ragion pura”, in: Scritti kantiani, 235. 
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Székfoglalóban. Még korábbról „a locke-i szabályt” is (I.1.), amely itt így hangzik: „Ám e 

tiszta ismeretek használata azon a feltevésen alapul, hogy a tapasztalatban tárgyak vannak 

adva nekünk, melyekre alkalmazhatjuk őket. Mert szemlélet nélkül tudásunknak nincs tárgya 

[…]” (Uo.). A 10. §-ban határozottabban is kinyilvánítja: ahhoz, hogy az általános logika a 

máshonnan kapott ismeretet – annak tartalmától elvonatkoztatva – fogalmakká analizálja, ezt 

az ismeretet előbb szintézisnek kell létrehoznia, mert csak szintézis „egyesíti egy bizonyos 

tartalommá a megismerés elemeit” (TÉK 125, A77-78/B103 – módosítva). Amikor tehát a 

transzcendentális logika a szintézist teszi vizsgálódása tárgyává a maga analitikájában 

(egyedül az Esztétikától a priori kapott „anyagot”, a szemléleti formákat használva fel ehhez), 

akkor a tárgyakról való tiszta gondolkodásban ugyanazokat a formákat kell kimutatnia, 

amelyeket az általános (formális) logika a bárhonnan kapott szintetikus ismeretből 

absztrakcióval kinyerhet. Ezeket sorolta fel az előző, 9. § mint az értelem ismert logikai 

funkcióit. 

Sok bírálat érte Kantot e megfelelés vagy egybeesés feltételezéséért, és amiatt, hogy nem 

támasztja alá, hanem csak kijelenti. Holott láthattuk, hogy ezt lényegében már a 

Transzcendentális logika Bevezetésében kijelenti, amennyiben ez a speciális logika az 

általánosnak csak az a része, amelynél megköveteljük, hogy tárgyakra vonatkozzon, 

mégpedig a priori módon. Ebből a megszorításból az általános logika ítéleteinek fajtáira 

(funkcióira vagy „mozzanataira”) származó következményképpen állnak elő a kategóriák. 

Jelen pillanatban csak ezt az aspektust szeretném kiemelni és igazolni még néhány 

szöveghellyel, ezért nem foglalkozom itt azzal a további kérdéssel, hogy miben áll 

pontosabban a megszorítás. Ez nyilvánvalóan érinti a szemléletet és a képzelőerőt, és teszi azt 

a két sokat kommentált mondatot is olyan bonyolulttá a 10. §-ban, amelyik megelőzi a 

kategóriák táblájának ismertetését (TÉK 125-126, A79/B104-105), és amelyet éppen ezért 

nem elemzek. 

Nézzünk meg tehát először két másik forrást. Az egyik az a leírás, amelyet Kant a 

kategóriák egykori felfedezéséről ad a Prolegomenában: „Az ítéletalkotás eme funkcióit 

végül egyáltalában vett objektumokra vonatkoztattam, avagy, pontosabban szólva, az ítéletek 

objektív érvényességének feltételére, amiből azután tiszta értelmi fogalmak eredtek” (Prol. 

95, AA IV, 324). Az „eredtek” lehetőséget adhatna időbeli folyamatra gondolni, de a 

„vonatkoztattam” sokkal inkább arra az elmeműveletre utal, amelyre ki szeretnék lyukadni. A 

másik az a meghatározás, amelyet Kant a második kiadás dedukciója elé illeszt: „A 

kategóriák valamely tárgynak egyáltalán mint tárgynak a fogalmai, melyek révén a tárgy 

szemléletét az ítéletalkotás valamelyik logikai funkciója szempontjából meghatározottként 
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tekintjük” (TÉK 124, B128 – az én kiemelésem). Azért, hogy még inkább egyértelmű legyen a 

mondandóm, álljon itt néhány további idézet. 

 

…a kategóriák önmagukban nem ismeretek, hanem csupán a gondolkodás formái, melyek arra 

szolgálnak, hogy adott szemléletekből ismeretet alkossanak. (TÉK, 254, B288-289) 

 

…a kategóriák nem egyebek a gondolkodás formáinál, s csupán azt a logikai képességet 

tartalmazzák, hogy a szemléletben adott sokféleséget a priori módon egyesítsék valamely tudatban 

(TÉK, 268, B305-306) 

 

…ha a tiszta értelmi fogalmakat minden érzéki feltételtől elkülönítjük, még mindig megmarad a 

képzetek puszta egységének – igaz, csupán logikai – jelentése […]. Így például, ha elhagyjuk az 

állandóság érzéki meghatározását, a szubsztancia semmi egyebet nem jelent, mint olyasvalamit, 

ami szubjektumként elgondolható (és nem valami másnak a predikátuma). (TÉK, 181-182, 

A147/B186 – saját kiemeléseim) 

 

Ha eltekintek az állandóságtól […], akkor a szubsztancia fogalma számára nem marad más, mint a 

szubjektum logikai képzete […]. Az ok fogalma alapján (ha eltekintek az időtől […]) semmi többet 

nem találnék a tiszta kategóriában, csak azt, hogy az ok olyasvalami, amiből valami másnak a 

létezésére következtethetek (TÉK, 262-263, A241-242/B300-301 – saját kiemeléseim) 

 

A szemléletek mintájára azt mondhatjuk, hogy a kategóriák a formális gondolkodás szabályai, 

hozzájuk az a priori ismeretek vagy a lehetséges tapasztalat analízisével juthatunk el, minden 

empirikustól elvonatkoztatva. Ha még a szemléleti formáktól is eltekintünk („objektív 

érvényességének feltételeitől”), akkor az ítéletek logikai formái állnak elő, a gondolkodás 

formái. Ezek pedig nem mások, mint móduszai vagy funkciói az ítélés képességének.  

           

d. Szintézis általában 

 

A Kritika második kiadásában átírt dedukciót indító, a kapcsolat (Verbindung) fogalmát 

általában bevezető 15. §-ból való a már idézett kijelentés, mely szerint ez a képzet nem 

származhat tárgyaktól, a sokféleség összekapcsolódását nem foghatjuk fel érzékeink által, 

mert ez értelmi művelet. A szubjektum öntevékenységének, „spontaneitásának” aktusa, s a 

szintézis névvel is jelöljük. Ez azt jelenti, hogy minden csak azáltal jelenhet meg számunkra 

összekapcsoltként, hogy azt az értelmünk, vagyis mi magunk kapcsoltuk egybe. Látható, hogy 
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valahol a „kopernikuszi fordulat” tengelyénél vagyunk, ahol az a szemléleteknél és a 

fogalmaknál alapvetőbb szinten fogalmazódik meg. Következik is mindjárt valami a kritikai 

kérdéshez hasonló. Valóban, „miként lehetséges” ez a szintézis? Milyen jogon feltételezzük 

az absztrakció során, amikor az összekapcsolt képzetektől elvonatkoztatunk? 

Kant szerint „a kapcsolat fogalma […] a sokféleség egységének fogalmát is tartalmazza. A 

kapcsolat a sokféleség szintetikus egységének képzete”. Mégpedig azáltal teszi lehetővé ennek 

az egységnek a képzete a kapcsolatot, hogy hozzájárul a sokféleség képzetéhez. Ez az egység 

nem azonos a mennyiségi kategóriával, hiszen a kategóriák az ítéletek, azaz a fogalmak 

kapcsolatainak logikai funkcióira épülnek, tehát a kategória már feltételezi az 

összekapcsolást, „ezért még magasabban kell keresnünk ezt az egységet (mint kvalitatív 

egységet, 12. §), mégpedig abban, ami magát az ítéletekben szereplő különböző fogalmak 

egységének alapját, tehát egyáltalán az értelem logikai használata lehetőségének alapját 

tartalmazza”. (TÉK 143-144, B129-131) 

Bizonyára kapunk valamilyen előzetes képet erről a kvalitatív egységről, ha utánanézünk 

Kant hivatkozásának, melyet a 12. §-ra tett. A hagyományosan transzcendentáléknak nevezett 

„tiszta értelmi fogalmakról” van ott szó (unum, verum, bonum), amelyek átlépik a kategóriák 

határait, vagy – az itteni mondandót jobban kifejezve – fölöttük állnak. Ha materiálisan, 

vagyis a dolgok lehetőségéhez tartozókként tekintik ezeket, akkor „szánalmas 

következményekre (puszta tautológiákra)” vezetnek. Formális használatban azonban, a 

gondolkodás kritériumaiként, a dolgok általában vett megismerésének logikai 

követelményévé teszik a mennyiség kategóriáit, esetünkben például az egységet, így ha nem 

is realitást, de értelmet kap a „Bármely létező egy” skolasztikus tétel. „A tárgyakra vonatkozó 

minden ismeretünk ugyanis magában foglalja a fogalom egységét, amit kvalitatív egységnek 

nevezhetünk, amennyiben csupán az ismeretek sokfélesége összefoglalásának egységére 

gondolunk, például egy színmű, egy beszéd, egy mese témájának egységére”. (TÉK 132, 

B114 – módosítottam) 

Ilyesféle egységhez nyújt tehát segítséget Kant, mielőtt a most következő 16. §-ban 

feljuttat bennünket ama „legfelső pontra”, amit az appercepció szintetikus egysége jelent, 

„melyhez az értelem bárminemű használatának, magának az egész logikának, s a logika 

nyomán a transzcendentális filozófiának kötődnie kell” (B 134 lj.)? Igen, talán mondhatjuk 

ezt. Mert éppen az ilyesféle példák vezethetnek rá, hogy az egységet ne a tárgyban keressük, 

hanem a szerző, az előadó vagy a műélvező gondolatában. 

 

e. Az öntudat egysége 
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„Gondolkodom” – ezzel az ártatlan kifejezéssel, illetve képzettel vezeti be Kant az 

appercepció szintetikus egységét. Ugyanakkor a 16. § egyes kifejezett megnyilatkozásai és 

maga a terminológia is annyira éles különbséget látszanak tenni az appercepció tiszta és 

empirikus fogalma között, ami azzal fenyeget, hogy elveszi ezt az „ártatlanságot” – pedig 

ezzel azt is elveszíti, amiért ez a képzet egyáltalán transzcendentáléként funkcionálhat. A 

híres szöveghely (különösen az első bekezdés) félelmetes tömörségét enyhíti, sőt talán 

magyarázza is az, hogy Kant ezeket a gondolatokat bővebben is kifejti, illetve kifejtette a két 

kiadás Paralogizmus-fejezeteiben. Igaz, annak a résznek a feladata a racionális pszichológia 

kritikája, de miközben Kant bizonyítja, hogy a puszta „Gondolkodom” öntudatából nem 

vezethetők le önismeretünkre vonatkozó állítások, aközben nagyon sokat elárul arról, hogy mi 

az viszont, amit igenis tartalmaz ez a képzet, amit mégis „mondhatunk”. Márpedig ezek a 

gondolatok ha nem is a racionális pszichológiának, de egy másik, minket sokkal inkább 

érdeklő tudománynak „legfelső alaptételei”: a transzcendentális logikáé. Kommentáljuk hát 

velük a 16. § elejét! 

„Minden képzetemet kell, hogy kísérhesse [begleiten können] az: ’én gondolkodom’” 

(T.É.K. 103, B131, vö. TÉK 145). Hogy az appercepció minden képzetet, gondolatot, 

fogalmat, tapasztalatot „kísér” vagy „együtt jár vele” (vorkommt), az gyakori szóhasználat a 

Paralogizmusokban, ráadásul a pusztán lehetőséget kifejező können  nélkül is (TÉK 331, 334, 

695, 702, 723, A341/B399, A346/B404, A 354, 364, 398). Kapunk viszont bővebb 

magyarázatot erre. Kant mindjárt az elején felveti, hogy a „Gondolkodom” önmagam 

észlelését fejezi ki, tehát belső tapasztalatra vonatkozik, így a rá épülő racionális lélektan nem 

lesz teljesen tiszta tudomány. A válasz az lesz, mint az Architektonikában ugyanerre a 

kérdésre: egyedül a tudomány tárgyát – itt a gondolkodó lény fogalmát, a racionális fizikában 

az anyagét – adjuk meg belső, illetve külső tapasztalat révén (TÉK 657-658, A848/B876). Az 

indoklás azonban túlmutat a szűkebb értelemben vett metafizikán: 

 

Hisz ez a belső észlelés nem egyéb a „Gondolkodom” appercepciójánál, mely valamennyi 

transzcendentális fogalmunkat is lehetővé teszi – mert ezek esetében voltaképp arról van szó: 

Gondolom a szubsztanciát, az okot stb. Mert a belső tapasztalat általában [überhaupt] és annak 

lehetősége, vagy az észlelet általában és annak viszonya más észleletekhez nem tekinthető 

empirikus ismeretnek, ha nincs empirikus módon adva valamilyen sajátos különbségük és 

meghatározásuk, hanem az empirikusra általában vonatkozó ismeretnek kell tekintenünk, s ez 
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minden tapasztalat lehetőségének vizsgálatához tartozik, ez pedig kétségkívül transzcendentális 

kutatás. (TÉK 332, A343/B401 – módosítottam) 

 

Ezek szerint a racionális pszichológiánál alapvetőbb (itt épp azt vizsgáló), tárgyakra csak 

általában vonatkozó transzcendentálfilozófia is a belső észlelés felől közelíthető meg – 

nyilvánvalóan absztrakcióval: lásd TÉK 723, 339 lj., 349, A397-8, B412 lj, 427. 

A 16. § első mondata „mert különben”-nel, tehát egy indoklással folytatódik, amit az előre 

elhelyezett „képzetem” tesz lehetővé, mert hiszen nem volna az, „legalábbis az én számomra 

nem léteznék”, ha nem gondolhatnám. Másfelől a folytatás, azzal, hogy a sokféleség 

vonatkozását a „Gondolkodom” képzetre „ugyanabban a szubjektumban, melyben e 

sokféleség megjelenik” mondja szükségszerűnek (TÉK 145, B132), az önazonosságot már 

általában állapítja meg. Kant gyakran fogalmaz egyes szám első személyben, nem reflektálva 

külön arra, amit trivialitásnak vesz, hogy tudniillik „bárki”, minden egyes személy nevében 

beszél; jelezve viszont, hogy nem kollektív tudatról van szó. Ezen a helyen expliciten jelenik 

ez meg, de itt is többet mond a Paralogizmus-fejezet. 

„Első pillantásra különösnek találhatjuk”, hogy az én gondolkodásom mégoly überhaupt 

feltétele, az öntudat, amely mégiscsak az én szubjektumom tulajdonsága, az én természetemet 

jeleníti meg, „egyszersmind szükségképpen érvényes mindenre, ami gondolkodik”. (TÉK 334, 

A346/B404) A felvetésre adott válasz első része általában a transzcendentális megismerés 

meghatározása lehetne: 

 

Ám ennek oka abban rejlik, hogy a dolgokat a priori módon, szükségszerűen föl kell ruháznunk 

mindama tulajdonságokkal, melyek feltételei annak, hogy egyáltalán elgondolhassuk őket. 

Márpedig egy gondolkodó lényről csupán az öntudat útján szerezhetek ismeretet, külső tapasztalat 

által nem. Így hát az efféle tárgyak csakis abban állnak, hogy e tudatomat átviszem más dolgokra, 

melyekről mint gondolkodó lényekről kizárólag ezen az úton alkotok képzetet. (TÉK 334-335, 

A346-347/B405) 

 

Amikor tehát Kant „valamennyi tudatról”, „általános öntudatról” és hasonlókról beszél, akkor 

ezt érthetjük önmagunk összes tudatára, illetve tudatállapotaira, vagy pedig az egyes 

személyek tudatára egyaránt érvényesként. Nyilvánvaló viszont a fenti idézetből is, hogy 

nincs szó közös tudatról (ez kitüntetett témája a perszonalitás paralogizmusának: TÉK 700-

403, A361-366), az appercepció önmagában nem jelent közösséget. 
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Eddig nem említettem vagy nem emeltem ki Kant szórványos „elhatárolódását” az 

empirikus pszichológiától, pedig ezek helyes megvilágításba helyezhetik a 16. § odavetett (és 

úgy maradt) félmondatát: „Tiszta appercepciónak nevezem [a „Gondolkodom” képzetet], 

megkülönböztetendő az empirikus appercepciótól” (TÉK 145, B132). A legutóbb kiemelt 

helyen is figyelmeztet például Kant, hogy empirikus pszichológiához vezet az, ha ismereteink 

gondolataink játékának megfigyelésén és az ezekből meríthető természeti törvényeken 

alapulnak, „nemcsak a cogiton [mehr, als das Cogito]” (TÉK 335, A347/B405). Egy másik 

megfogalmazása szerint ugyanezzel a következménnyel járna, „[h]a az öntudat általános 

képzetéhez az észlelés legparányibb objektuma (például öröm vagy fájdalom) társulna”, s itt 

olvashattuk korábban, hogy az überhaupt belső tapasztalat vagy észlelet akkor volna 

empirikus ismeretnek tekinthető, ha empirikus módon adva lenne „valamilyen sajátos 

különbségük és meghatározásuk” (TÉK 332, A343/B401). Azt a következtetést vonhatjuk le 

ezekből a szavakból, hogy a tiszta és az empirikus appercepció különbsége analóg az 

egyetemes és az alárendelt fogalom, vagy a tiszta és az empirikus szemlélet közötti 

különbséggel. Most ne firtassuk, hogy melyikre hasonlít inkább (például hogy a tiszta Én van 

„benne” az empirikus tudatokban, vagy emezek abban), hanem azt rögzítsük, hogy ha érteni 

akarok valamit a ’tiszta appercepció’ kifejezésen (mondjuk Kantot olvasok), akkor az 

empirikus tudatom tartalmától az I. részben elemzett értelemben kell elvonatkoztatnom. 

Itt feltétlenül meg kell állnunk egy pillanatra, hiszen maga Descartes szólíttatott meg (nem 

pedig a teste)! Boros Gábor a második elmélkedést a kanti értelemben vett metafizikai 

analízis eseteként értelmezi: az énről való zavaros fogalmunkat próbáljuk megtisztítani, „hogy 

belássuk, elménk tekintetét bármely gondolat elgondolásakor képesek vagyunk elfordítani a 

benne célba vett dologtól, önmagunk felé, amely szintén benne van bármely gondolatban 

[…].” A fordított állítást is megkockáztatja: „önmagunk ideája csakis egy másra célzó 

gondolat kísérőjeként tudatosítható”. Végül megállapítja: „A ’vagyok’ Descartes-nál 

alapvetően ’gondolkodom’, éspedig kettős értelemben: egyfelől mint egy tőlem különböző 

dolog megjelenítése – észlelés, elképzelés, akarás stb. –, másfelől mint az illető dolgot 

megjelenítő én cselekvő együtt-tudása (con-scientia), felettes gondolata.”
55

 Az  utóbbi mondat 

legeleje Kantra értve éppen az, ami számunkra most a Paralogizmus-fejezetből fontos, a többi 

része pedig az, ami a dedukció során lesz majd. Pontosan ebben a kettős értelemben kell 

értenünk az empirikus és a tiszta ( illetve transzcendentális) appercepció különbségét. Kant, 

                                                        
55 Boros, Descartes és Kant, 33-34. 
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amikor nem empirikus vagy racionális pszichológiát bírál, hanem a sajátját alkalmazza éppen, 

így beszél erről: 

 

az Én puszta képzete minden másra (aminek kollektív egységét tehetővé teszi) vonatkoztatva nem 

egyéb, mint a transzcendentális tudat. S lehet ez a képzet világos (empirikus tudat) vagy homályos, 

ezen itt semmi nem múlik, sőt még azon sem, hogy valóságos-e; minden megismerés logikai 

formájának lehetséges volta szükségképpen azon múlik, hogy milyen viszony fűzi ehhez az 

appercepcióhoz mint képességhez. (TÉK 681 lj., A117 lj. – módosítottam)
56

 

 

Az eredendő jelző az appercepció mellett azt jelenti, hogy a „Gondolkodom” képzete 

miközben minden képzetemet kell, hogy kísérhesse, őt más képzet nem kísérheti. (T.É.K. 103, 

B132, vö. TÉK 145) Nem véletlen a megfogalmazás hasonlósága a logikai szubjektum 

meghatározásáéval. Kant valóban állítja: ez a képzet minden kategória, sőt egyáltalán minden 

fogalom „hordozója” (Vehikel) (TÉK 335, 331, A348, 341/B406, 399). De egészen expliciten 

is kimondja: „Minden ítéletben meghatározó szubjektuma vagyok ama viszonynak, mely az 

ítéletet alkotja […], és nem lehet olyasvalaminek tekinteni, ami pusztán mint predikátum 

kapcsolódik a gondolkodáshoz” (TÉK 336, B407; vö. TÉK 691, A348-349). 

Ami végül az öntudat transzcendentális egységét illeti, a szó itt is a priori ismeretek belőle 

származásának lehetőségére utal, csak itt a legelvontabb szinten. Egyetlen szemléletben adott 

sokféle képzetek csak akkor lehetnek mind az én képzeteim, ha együtt lehetnek 

(zusammenstehen können) egy általános öntudatban. Ezzel elérkeztünk e nagyon tömör 

bekezdés végére, amely mondhatni az appercepció expozíciója, és egyúttal a szintézis 

lehetőségéhez, melynek révén a transzcendentális dedukció fő premisszáját adja. Számunkra 

azonban az is elég, ha legalább a gondolkodás mibenlétének tisztázásához segít a dedukció 

általunk vizsgált aspektusához. 

 

f. A képzelőerő transzcendentális szintézise 

                                                        
56 Peter F. Strawson egy gondolata indította el bennem az absztrakció utáni kutatást a kritikai filozófiában. 

Eszerint amikor elvonatkoztatunk a tapasztalatok szubjektumának attól a vonásától, hogy ő maga a külső 

érzéknek is tárgya, „akkor ebben a gondolatban megőrizzük (noha kétségtelenül igen zavaros formában) a 

tapasztalatok azon összekapcsolódásának elképzelését, amelyről Kant kimutatta, hogy az empirikus öntudat 

lehetőségének egyik alapvetően szükségszerű feltétele, egyik minimális feltétele annak, hogy valami olyasmi 

előfordulhasson, ami helyesen nevezhető tapasztalatnak.” (Strawson, Az érzékelés és a jelentés határai, 225.) 

Amit itt leír, az nem más, mint az az analízis, melynek során Kant addig a „pontig megy” el, ami a szintézist 

jelenti (TÉK 69, 71, B25, 28); a tapasztalat szempontjából valóban pusztán szükséges feltétel.  
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A B-dedukció érvmenetében a képzelőerő témája mintegy alulról határolja a számunkra 

lényeges részt. Fontos tisztáznivaló lesz azonban, hogy nem gondolhatjuk úgy, mintha az első 

részből a képzelőerő feltétlenül ki volna zárva (szó szerint is: számunkra képzelőerő nélkül 

nincs gondolkodás). Ezért igyekeztem az előző szakaszban a tiszta appercepciót nem az 

empririkustól való elválasztottságában, hanem inkább azzal összefüggésben tekinteni. 

Közelítsünk most a tiszta énünkhöz a belső érzék felől. 

A transzcendentális dedukciónak a címben jelzett fundamentális fogalma az önaffekció 

problémájához vezet, amelyet Kant paradoxonnak nevezett, mert nem egyszerűen az Én aktív 

és passzív funkciójának kettősségét feltételezi, hanem azt, hogy az előbbi (és nem csak a 

külvilág) hat az utóbbira, az egyik képesség „afficiálja” a másikat.
57

 A bővebb kifejtését a 

Dedukcióban, a képzelőerőt bevezető 24. § függelékeként adja. Itt kiderül, hogy az a hatás, 

melyet az értelem gyakorol a passzív szubjektumra, amelynek képességeként működik, s 

„joggal mondhatjuk: e cselekvés afficiálja a belső érzéket”, semmi más, mint a belső érzék 

sokféleségének összekapcsolása. A képzelőerő transzcendentális szintézisének nevezi itt 

Kant, és azt állítja, hogy ezt a szintézist „mindig észre is vesszük önmagunkban”. Amikor 

például egy vonal meghúzásakor „csakis a sokféleség szintézisére figyelünk, tehát arra a 

műveletre, mely által az egymásutániság viszonyában meghatározzuk belső érzékünket”. 

(TÉK 160, B154 – kiemelések tőlem) Sőt, 

 

…magát az egymásutániság fogalmát is csak a mozgás mint a szubjektum működése (nem pedig 

mint valamilyen objektum meghatározása), tehát a térbeli sokféleség szintézise hozza létre, ha a 

tértől elvonatkoztatunk, és csupán arra a működésre figyelünk, mely által belső érzékünket formája 

szerint meghatározzuk. Az értelem tehát nem találja készen a belső érzékben a sokféleség 

összefüggését, hanem létrehozza a szintézist a belső érzék afficiálása útján. (TÉK 160-161, B154-

155 – az első két kiemelés tőlem való) 

 

Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a „valamilyen objektum” itt a szubjektum is lehet, 

akkor sem arra, tehát a meghatározottra és meghatározásaira figyelünk most, hanem a 

meghatározó működésére. Ez élő alkalmazása volna annak, aminek elméleti megerősítéseként 

indokoltnak tartottam a Paralogizmus-fejezetek sok értékes helyét nem az ottani szerzői 

szándékhoz igazodva olvasni. 

                                                        
57 A témáról lásd bővebben: Szegedi Nóra, A magában való dolog fenomenológiája, 33-34. 
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Ami sokkal fontosabb, az az „észrevevés”, észlelés (wahrnehmen) ígérete, és az, hogy ezt a 

figyelem és az absztrakció teljesíti. Ez bizonyos „pszichológiai rendszerekre” irányítja a mi 

figyelmünket, amelyektől talán szintén el kívánt Kant határolódni a bevezető sorokban, 

mondván, hogy azonosítják a belső érzéket az appercepcióval, mert ellentmondásnak látszik 

számukra a belülről afficiáltatás mint önmagunkkal szembeni szenvedő viszony. Azt 

hihetnénk a Descartes-ra vonatkozó megnyilatkozásaiból, hogy esetleg akár még rá is 

gondolhatott itt. A gondolkodás meghatározása az Alapelvekben elsőre megerősíteni látszik 

ezt a véleményt. „A gondolkodás szón mindazt értem, ami oly módon történik bennünk, hogy 

közvetlenül észleljük önmagunk révén; ezért nem csupán a megértés, az akarás, az elképzelés, 

hanem az érzés is ugyanaz a dolog itt, mint a gondolkodás”.
58

 Ezek Kant szóhasználatában a 

belső érzék meghatározásai, vagyis az empirikus appercepcióhoz tartoznak. Folytassuk 

azonban idézetünket – ha a „közvetlenül észleljük önmagunk révén” nem elég egyértelmű – 

azzal, hogy „csak a gondolkodásom vagy az érzés tevékenységéről akarok beszélni, vagyis a 

bennem lévő megismerésről, melynek révén úgy tűnik nekem, hogy látok vagy járok”.
59

 De 

aligha van egyértelműbb példa az önaffekcióra, mint azon akarások, amelyek „a lélek olyan 

cselekedetei, melyek magában a lélekben végződnek”. Ha pedig a passzív oldal felől nézzük 

ugyanezt: „bizonyos, hogy nem akarhatunk egyetlen dolgot sem, melyet ne vennénk észre 

ugyanazon a módon, ahogyan akarjuk. S bár lelkünk vonatkozásában cselekvésnek minősü l 

valaminek az akarása, elmondható, hogy ez egyben az akarás észlelésének a szenvedélye is 

benne” (DLSZ 43).
60

 Nincs most jelentősége az értelemről vallott eltérő felfogásnak: 

Descartes ugyanúgy számot adhat az önaffekció jelenségével a rajzolásról, mint ahogy Kant 

ad az etikájáról és a vallásról a lélek „lélekben végződő” cselekedeteivel, „mint amikor Istent 

akarjuk szeretni, vagy általában a gondolkodásunkat valamilyen nem anyagi tárgyra akarjuk 

alkalmazni” (uo.). (lásd III. és V. rész) 

Félő, hogy Kant itt gondolhat Locke-ra is, figyelembe véve némely utalásokat „a belső 

érzék egyfajta fiziológiáj[ára]” (TÉK 335, A347/B405, vö. uo. 18, AIX). Pedig ha így van, 

megint csak alaptalan. Hiszen Locke éppen azért nevezi belső érzéknek a reflexiót a külső 

tárgyak érzékelésének analógiájára, mert „[a]z ideák eme forrását minden ember teljes 

egészében magában hordja”. S mi ez a forrás közelebbről? „Reflexión […] azt a figyelmet 

értem, mellyel az elme saját műveletei, valamint azok módozatai felé fordul”, „ide tartozik  

például az észlelés, a gondolkodás, a kételkedés, a meggyőződés, az érvelés, a tudás, az 

                                                        
58 Descartes: A filozófia alapelvei, 28-29; vö. Elmélkedések az első filozófiáról, 38. 

59 Descartes: A filozófia alapelvei, 29. 

60 Descartes: A lélek szenvedélyei, 43. 
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akarás és saját elménk megannyi különböző tevékenysége, melyeket tudatosítunk és 

megfigyelünk magunkban”. Ugyanakkor a bekezdés azzal indul, hogy „észleljük saját elménk 

műveleteit”, s azzal zárul, hogy a ’művelet’ kifejezés itt tágan értendő, nemcsak az elme 

tevékenységeire, hanem bizonyos szenvedélyeire is, a fejezet pedig azzal, hogy az értelem az 

egyszerű ideák – így az elme műveleteinek – befogadásakor, vagyis észleletekor pusztán 

passzív. Ugyanilyen fontos, hogy az elme akkor észleli saját műveleteinek ideáit, „amint a 

birtokában lévő ideákkal foglalatoskodik”, mert ezek az ideák azok, melyekhez „nem juthatna 

külső tárgyakból”.
61

 Kant persze mondhatja, hogy Locke pusztán fogalmaink 

birtokbavételének tényéről számol be, míg ő használatukhoz való jogunk igazolására 

vállalkozik. Való igaz, Locke a műveletek felsorolt móduszaival „ideakészletünket” 

gazdagítja, tudásunk anyagát gyűjti (jóformán mindegyik egy-egy későbbi fejezet vagy 

szakasz témája), míg itt a hírneves transzcendentális dedukció meredélyein próbálunk 

megkapaszkodni. De ha az Antropológia megengedi, hogy a logika és a metafizika számára 

szükséges és hasznos, akkor a transzcendentális dedukció Darstellungjához (B168, vö. TÉK 

170) sem lehet haszontalan, hogy „a képzetalkotó-erő különféle aktusait magamban 

megfigyeljem, mármint ha magam idézem föl őket” (mert máskülönben inkább a 

lélekgyógyásznak hoz a konyhára a szakasz tanúsága szerint, Antrop. 29, AA VII, 134). 

Végül egybehangzó választ kapunk, ha esetleg kételkednénk benne, hogy egyáltalán létezik az 

elmének az a művelete, amelyet figyelni próbálunk. Kant nem lát itt nehézséget. „A figyelem 

minden aktusa példát adhat rá. […] Hogy mennyire afficiálja ez rendesen az elmét, mindenki 

maga magán veheti észre” (TÉK 162, B157 lj.). Locke szerint pedig nemcsak érzékeink 

tárgyai erőltetik rá magukat elménkre, „elménk műveletei sem engedik, hogy legalább néhány 

homályos fogalmat ne szerezzünk róluk. Senki sem lehet ugyanis tökéletesen tudatlan afelől, 

mit művel, midőn gondolkodik”.
62

 

A fentiekkel nem az volt a szándékom, hogy a két filozófust megvédjem Kanttal szemben, 

vagy akár hogy kimutassam a „hatásukat” Kantra. Inkább arra szerettem volna példát mutatni, 

hogy ha a gondolatok ilyesféle rokonságát találjuk, akkor sietős elhatárolás helyett, 

éppenséggel segítséget is kaphatunk választottunk értelmezéséhez. 

 

 

 

                                                        
61 Locke, Értekezés az emberi értelemről, II. I. 4, 25. 

62 Locke, i. m., II. I. 25. 
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3. Transzcendentális dedukció – a gondolkodás joga 

 

Hogyan vonatkozhatnak fogalmak a priori módon tárgyakra? E vonatkozás módjának 

magyarázatát [die Erklärung der Art] nevezi Kant transzcendentális dedukciónak (B117, vö. 

TÉK 135). A dedukció elveit taglaló bevezetésből (13. §) már érintettük az empirikus 

dedukció, egy fogalom birtoklása magyarázatának kérdését, amely csak empirikus fogalmak 

használatának igazolásához elég. Van már ugyanakkor példánk az a priori magyarázatra is, 

nevezetesen tér és idő – melyeket itt következetesen fogalomnak nevez Kant – objektív 

érvényességének már elvégzett bizonyítása, amelyet pedig kifejezetten transzcendentális 

dedukciónak titulál (TÉK 136, A87/B119-120). Az érzékelés e tiszta formáinak tárgyakra 

vonatkozását az igazolta, hogy csak általuk jelenhet meg számunkra bármely tárgy, ezért a tér 

és az idő mint tiszta szemlélet „a priori módon tartalmazza a tárgyak mint jelenségek 

lehetőségének feltételét, s bennük a szintézis objektív érvényre tesz szert” (TÉK 137, 

A89/B121-122; lásd II.2.B.). 

Ez tehát már tömören megmutatja mi volna a vonatkozás módja egy a priori fogalom 

esetében. Először is egy szükséges feltételt jelent egy bizonyos empirikus területen. Csak az 

számít idetartozónak, aminek ő formai lehetőségi feltétele. Ám ez nem elég, így még csak 

logikai lehetőségről beszélhetnénk, és „szánalmas” tautológiákat mondani könnyű (12. §). Itt 

azonban, mint általában is Kantnál, a lehetőségnek arról a „tartalmas” értelméről van szó, 

amelyre a transzcendentális logika bevezetésekor tett általános figyelmezetése is vonatkozik. 

 

Az alábbi megjegyzés jelentősége egész további vizsgálódásunkra kiterjed, és helyes lesz gondosan 

szem előtt tartani. A következőről van szó. Nem minden a priori megismerést nevezhetünk 

transzcendentálisnak (tehát az ismeretek a priori lehetőségére vagy a priori használatára 

vonatkozónak), hanem csak azt, amelyből megismerjük, hogy bizonyos képzetek (szemléletek vagy 

fogalmak) csupán a priori módon lehetségesek vagy alkalmazhatók, és hogy miképp. (TÉK 109, 

A56/B 80 – módosítottam és kiemeltem) 

 

Jól láttuk tehát az I. rész elején: lehet, hogy a matematika tételei és az ok fogalma „egy 

pillantásra” és „nyilvánvalóan” a priori érvényesek, de hogy valóban így van, azt csak 

transzcendentális dedukció révén ismerhetjük meg. Mégpedig úgy, ahogy már a Bevezetésben 

is elárulta Kant, nevezetesen ha a tapasztalat (egy aspektusa: szemlélet, időviszonyok) 

lehetőségfeltételének bizonyulnak. Szem előtt kell tartanunk továbbá az erre vonatkozó, 
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„Miként lehetséges?” típusú kérdéseknél, hogy a lehetséges itt az alkalmazhatóval 

egyenértékű, vagy legalábbis tartalmazza azt. A másik feltétel a dedukcióval szemben, hogy 

az egyfelől formaként szolgáló fogalom, másfelől a maga a priori szférájában ismereteket 

nyújtson, amelyek – a fogalom formai volta miatt – érvényesek lesznek az alá tartozó 

empirikus területen. Ezzel biztosítja a „bővítő”, tudásunkat gyarapító ítéletek lehetőségét. A 

szemléleti formáknál ezt a tiszta szemléletre történő aspektusváltás teszi lehetővé. 

Ezzel egyúttal a magyarázat mikéntjéről is képet kaphatunk. Ez ugyanis a matematika 

mintáját követi, de persze nem az előadásmódot illetően, hanem „lehetségessége”, vagyis 

alkalmazhatósága tekintetében. A matematika a maga absztrakt szférájában in concreto 

dolgozva a jelenségekre érvényes ismereteket ad. Ettől persze még nem transzcendentális 

ismeret, erről nem is kell tudnia, az alkalmazhatóság a priori megmutatása nem az ő feladata, 

hanem a transzcendentálfilozófiáé. A feladat mármost a teljes emberi megismerés 

tekintetében annak a „határszférának” a kijelölése, amely „éppúgy hozzátartozik a tapasztalat, 

mint a gondolati létezők mezejéhez” (Prol. 137, AA IV, 356 sk). A tiszta értelmi fogalmak 

(kategóriák) ugyanis egyfelől a tapasztalat lehetőségfeltételét adják, mégpedig oly módon, 

hogy a gondolkodás formáit időfeltételekre alkalmazzuk, vagyis azzal az „aspektusváltással”, 

hogy transzcendentális sémaként tekintjük őket. A dedukcióban ezt szeretnénk a 

legáltalánosabb szinten, az elme képességeiből levezetve látni. Másfelől viszont a 

határmegvonásra puszta tilalomként szokás gondolni abban a tekintetben, hogy a kategóriák e 

szemléleti alkalmazáson túl nem bírnak jelentéssel, nem nyújtanak ismereteket. 

A dedukció alábbi részleges értelmezésének feladata éppen annak megmutatása, hogy a 

tiszta értelmi fogalmak igazolása egyúttal elvezet „a gondolati létezők mezejéhez”, mégpedig 

egyáltalán nem feltétlenül üres mezejéhez is. Itt terem az a sok gaz, itt burjánzik a dogmatikus 

metafizika a maga szintetikus a priori, ám nem lehetséges, vagyis a tapasztalatra nem 

alkalmazható tételével, amely Kantot a tiszta ész önkritikájára késztette. De persze itt 

teremnek azok a virágok is, amelyekről az értekezés további részeiben lesz szó, és amelyek 

szükségessé teszik a mostani, „technikai” jellegűben megmutatni, hogy Kant a dedukcióval  

nemcsak a tudásunkat, hanem a „problémáinkat” bővítő ítéletek lehetőségét is bizonyította. 

Az már más lapra (másik műre) tartozik, hogy adatik-e másféle séma a kategóriák számára 

egy nem tapasztalati ismeret létrehozására. 
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A. Hittételek az A-dedukcióban 

 

Az első kiadás Előszavában Kant a dedukció „két oldalára” hívja fel a figyelmet. Az egyiket, 

amelyet objektív dedukciónak nevez, és, mint mondja, lényegileg hozzátartozik céljaihoz, 

ismerjük a dedukció fogalmának most idézett taglalásából is: „a tiszta értelem tárgyaira 

vonatkozik, s a priori fogalmainak objektív érvényességét kell feltárnia és felfoghatóvá 

tennie”. A másik, szubjektív dedukció a „fő cél” szempontjából igen fontos,
63

 de nem 

lényegénél fogva hozzátartozó, hanem magára a tiszta értelemre, a számára alapul szolgáló 

megismerőképességekre és egyáltalán a gondolkodás képességének lehetőségére irányuló 

fejtegetés. Utóbbi „mintegy valamely adott okozat okát kutatja, és ennyiben némiképp 

hasonlít a hipotézisekre (ámbár, mint más alkalommal kimutatom, valójában egészen más 

természetű)”. (TÉK 22, AXVI-XVII) Korábbi megállapításunk alapján ezt tekinthetjük úgy, 

hogy itt a ’gondolkodó lélek’ regulatív eszme vezérfonalát követő vizsgálódásról van szó 

(I.3.). Mindenesetre a jelen értekezést foglalkoztató átfogóbb vizsgálódáshoz az járulna hozzá, 

amit Kant a határon kívüli ítéletek érdekében előad. 

Ez pedig az A-dedukcióban igen kevésnek látszik. Amit így nevezünk, az pontosan szólva 

a Dedukció fejezet második és harmadik szakasza (az első csak kissé kiegészült a B-

változatban). Közülük az utóbbi foglalkozik kifejezetten a tárgyak a priori módon lehetséges 

megismerésével, felhasználva és összekapcsolva az előbbiben elemzett „szubjektív 

forrásokat”. Ezek tehát nagyjából megfeleltethetők az Előszóban említett két feladatnak. 

Előtte azonban a második rész bevezetője is szól róluk, ám nem különbségüket, hanem 

kapcsolatukat tekintve. Kant először is kijelenti, hogy tiszta a priori fogalmaknak csak az 

bizonyíthatja objektív realitását, ha a tapasztalat lehetőségének a priori feltételeiként 

igazoljuk őket (elvonatkoztatva a jelenségek minden empirikus vonásától). Ez az „objektív 

dedukció” feladatának kijelölése. Rögtön ezután így folytatja: 

 

Ha vannak tisztán értelmi fogalmaim, akkor bizonyára ki is tudok gondolni tárgyakat, melyek talán 

képtelenek, talán önmagukban lehetségesek lehetnek, de semmilyen tapasztalatban nem lehetnek 

adottak, amennyiben azoknak a fogalmaknak az összekapcsolásából el lehet hagyni valamit, ami 

pedig egy lehetséges tapasztalat szükségszerű feltétele (egy szellem fogalma), vagy például a 

                                                        
63 in Ansehung meines Hauptzwecks. Az Anfangsgründe ugyanerről mint „a rendszer fő céljáról, azaz a tiszta ész 

határainak meghatározásáról” beszél egy kifejezetten erre az előszóra visszautaló lábjegyzetben (AA IV, 475) – 

amiként itt is „fő kérdésnek” (Hauptfrage) mondja, hogy mit és mennyiben ismerhet meg a tiszta értelem és ész. 



 57 

tisztán értelmi fogalmakat jobban kiterjeszthetjük annál, amennyit a tapasztalat révén meg tudunk 

ragadni (Isten fogalma). Semmilyen a priori ismeretet, sőt az önkényes és képtelen kitalálások 

elemeit sem lehet azonban a tapasztalatból kölcsönözni (hisz akkor nem volnának a priori 

ismeretek), de ezeknek mindenkor tartalmazniuk kell egy lehetséges tapasztalatnak, illetve e 

tapasztalat tárgyának tisztán a priori feltételeit, hisz egyébként nemcsak hogy nem lehetne semmit 

sem elgondolni általuk, hanem ők maguk sem születhetnének meg adatok nélkül még a 

gondolkodásban sem. (TÉK 667 sk, A96 – módosítva) 

 

Íme a dedukció fontossága a metaphysica specialis szempontjából! Csak tiszta értelmi 

fogalmakat mint „elemeket” összekapcsolva lehet a priori elgondolni a metafizika tárgyait. 

Annak a lehetőségét kell biztosítania Kantnak, amit már majd’ húsz éve is a matematikusok 

hiábavaló utánzásának tartott a filozófusok részéről (I.2.), és amit éppen e műben (e 

mondatokban is) zár ki végérvényesen a megismerés köréből! Az is sejthető, helyesebben 

tudható a Kánon fejezetből, hogy miért: a szabadság és a két itt is említett „hitcikkely” 

érdekében – feltéve, hogy (a tapasztalat lehetősége híján) valami másféle alap szükségszervé 

teszi a gondolásukat. Itt azonban még a különböző irányú két feladat összefüggése a kérdés, 

és ezzel is folytatja Kant. 

 

Ezeket a fogalmakat, melyek minden tapasztalatnál a priori módon tartalmazzák a tiszta 

gondolkodást, a kategóriák körében találjuk meg, és ha be tudjuk bizonyítani, hogy csak a 

segítségükkel gondolhatunk el egy tárgyat, az már elégséges módon biztosítja dedukciójukat és 

objektív érvényességük igazolását. Mivel azonban egy ilyen gondolatban a gondolkodás 

képességénél, nevezetesen az értelemnél több is működik, ez pedig mint a megismerés képessége, 

amelynek tárgyakra kell vonatkoznia, e kapcsolat lehetősége miatt éppúgy magyarázatra szorul; 

ezért a szubjektív forrásokat, amelyek a tapasztalat lehetőségének a priori alapját jelentik, 

elsősorban nem empirikus voltuk, hanem transzcendentális jellegük szerint kell mérlegelnünk. 

(TÉK 668, A96-97 – módosítva) 

 

Mindkét mondat állítja a gondolkodást mint a tapasztalat a priori összetevőjét. A második 

szintén elengedhetetlen egyéb szubjektív forrásokat is behoz a képbe, és a következő 

bekezdés meg is nevezi a három szintézist: a képzetek apprehenziója a szemléletben, 

reprodukciójuk a képzeletben és rekogníciójuk a fogalomban. Azt is látjuk az idézetből, hogy 

transzcendentális formáik is vannak, és pontosan ezekre van szükség az értelem tárgyra 

vonatkozásának, az objektív dedukciónak a magyarázatához. Az észleletek a priori alapja a 

tiszta szemlélet (teljesen átfogóan az idő), az asszociációé a képzelőerő tiszta szintézise, az 
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empirikus tudaté a tiszta appercepció (átfogó önazonosság minden a priori képzetben). (TÉK 

668, 680 sk, A97, 115 sk) Tehát ha jogosan számítjuk is a második szakasz fejtegetéseit a 

hármas szintézisről a szubjektív dedukcióhoz, az természetesen az objektívhez is tartozik – 

„két oldala” ez a dedukciónak, nem feltétlen külön fejezetek. 

Számunkra a kérdés az, hogyan tehetnek lehetővé a szubjektív képességek a megismerés 

határainak meghatározásán túl is (többnyire, de talán nem mindig pusztán dialektikus) 

gondolatokat. Mi lehet itt sajátosan szubjektív, ami nem objektív abban az értelemben, hogy a 

dedukcióban mindenekelőtt, vagy talán kizárólagosan számításba vett lehetséges tapasztalat 

körébe tartozik?. Mert a „végcél” ilyenekre vonatkozik, és ha a „fő cél” nem közvetlenül ezt 

jelenti is, annyi bizonyos, hogy az értelem határait úgy rendeli megvonni, hogy e tárgyak is 

lehetségesek legyenek – ezúttal az elgondolás értelmében. 

A Kant által előre megadott példákban azt láttuk, hogy a tisztán értelmi fogalmak 

„összekapcsolásából el lehet hagyni valamit, ami pedig egy lehetséges tapasztalat 

szükségszerű feltétele”, vagy „jobban kiterjeszthetjük [őket] annál, amennyit a tapasztalat 

révén meg tudunk ragadni”. Pusztán szubjektív kapcsolat tehát úgy állhat elő, ha nem mind a 

három tiszta képesség működik közre, valamelyiket „empirikus volta” szerint tekintjük. 

Ennek lehetséges módjai attól is függnek, hogyan fogjuk fel a kapcsolatukat. Vajon a 

képességek egymásnak adják át produktumaikat további feldolgozásra mintegy, ami 

valamilyen genetikus kibontakozás alakját is öltheti, vagy inkább együttműködnek, és csak 

bizonyos logikai értelemben alapjai a korábbiak a későbbieknek, vagy pedig egyetlen 

képesség (az appercepció) aspektusairól van szó, ahogy az „előkészítő” szakaszok után a 

„rendszeres” előadásban (TÉK 669, A98)? Az első két elképzelés alulról fölfelé építkezik, 

ezért csak reprodukció nélküli apprehenzió vagy rekogníció nélküli reprodukció és 

apprehenzió volna elképzelhető.
64

 Ám azt, amire Kantnak van szüksége fő- és végcéljához, 

csak a harmadik felfogás teljesítheti – elvonatkoztatással. A kategóriák önállósult, 

pontosabban nem a transzcendentális sémáknak megfelelő használata teszi lehetővé a 

spekulatív metafizikai gondolatokat. A sémákat csak analógiaként használva pedig az ideák 

szimbolikus és teleologikus használatát, valamint a teológia és a vallás szemléletes, de nem 

antropomorf ábrázolásait (nem a tárgymeghatározás, hanem az „analógia sematizmusát”: 

Vallás 197 lj., AA VI, 65). 

A dedukció képességekre tekintő szubjektív oldala vagy aspektusa tehát azzal támogatja 

Kant magasabb céljait, hogy miközben – objektív dedukcióként – a lehetséges tapasztalat a 

                                                        
64 Lásd Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge, 208. 
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priori elemeként igazolja a kategóriák mint gondolkodási formák objektív érvényességét, 

aközben meghagyja az e kategóriák alatti, de a tapasztalat feltételeinek nem eleget tevő 

szintézisek lehetőségét. Az A-dedukcióban a gondolkodás ilyen kifejezett elkülönítésére a 

megismeréstől, leginkább ez a bevezető szakasz utal, és ez árulkodik arról, hogy a 

dedukciónak erre a lehetőségre tekintettel kell lennie. Érthetően, hiszen a feladata közvetlenül 

nem ez. Mert az említett és a későbbiekben felhasznált gondolati eszközök is csak akkor 

válnak lehetővé, „ha vannak tisztán értelmi fogalmaim”. 

 

B. A puszta gondolkodás a B-dedukcióban 

 

A dedukció B-változatában „föntről lefelé” bizonyítással találkozunk, Kant „magából az 

értelemből mint a szintézis általában vett lehetőségéből indul ki, és teret kap az ítélet is, a 

kategóriák igazolása eredendően ehhez kapcsolódik. Hogy az első kiadásból általam fent 

kiemelt kérdésfeltevés megalapozottságát indokoljam, induljunk ki a dedukció közepéből,  

ahol Kant sok vitára alkalmat adó „Megjegyzést” (21. §) tesz magára az érvmenetre 

vonatkozóan. Először is összegzi az addig megtett utat, melyben „még el kell vonatkoztatnom 

a módtól, ahogyan a sokféleség egy empirikus szemlélet számára adva van, hogy csakis az 

egységet tekintsem, melyet a kategória révén az értelem visz a szemléletbe. Később (a 26. §-

ban) abból a módból kiindulva…” (TÉK 153, B144 – módosítva). Pillanatnyilag nem az a 

fontos számukra, hogy mit állít előtte és utána Kant, hanem a bizonyítás két részének 

elválasztása és annak magyarázata. A „mód” nyilván a szemléleti formákat jelenti, a kategória 

mint az értelem által a szemléletbe vitt egység pedig azt, ami most minket érdekel, és amely 

ezek szerint ama módtól elvonatkoztatva is tekinthető. Az elhatárolás lényegét és jelentőségét 

azonban sokkal jobban mutatja, hogy a következő két paragrafust, mintegy megállva a 

bizonyítás menetében, Kant ennek szenteli. 

A 22. § címe: „A kategória csak oly módon használható a dolgok megismerésére, hogy a 

tapasztalat tárgyaira alkalmazzuk”, az első mondata pedig: „Így hát elgondolni vagy 

megismerni egy tárgyat nem ugyanaz” (TÉK 154, B146). Majd unalomig ismert dolgokkal 

találkozunk: az ismerethez nem elég tárgyat gondolni, neki megfelelő szemléletre is szükség 

van, sőt érzetre, tehát empirikus szemléletre is. Ugyanez igaz a 23. §-ra is: a kategóriák 

használatának határait meghatározza, hogy a tapasztalatra kell alkalmazhatónak lenniük; 

kigondolhatunk nem emberi szemléletet, de akkor nem megismeréssel, hanem csak üres 

fogalmakkal van dolgunk, „objektív realitás nélküli, puszta gondolati formákkal, mert ezek 

csupán az appercepció szintetikus egységét tartalmazzák” (TÉK 156, B148). E két szakasz 
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mondanivalóját szinte elnézéssel fogadjuk (miközben mintegy megpihenünk bennük a nagy 

rejtély kutatása közben), hiszen hol kell rögzíteni ezeket a kanti alapigazságokat, ha nem a 

transzcendentális dedukcióban. Csakhogy épp ezen a helyen arra figyelmeztetnek, hogy ami 

ez után következik, az a megismeréshez tartozik, ergo eddig a gondolkodásról volt szó. Igaz, 

a definíciók és a példák alapján leginkább, sőt, úgy látszik, kizárólag a megismerésbeli 

gondolkodásról, olyan módon, ahogy Kant mondja: a tapasztalatban elvonatkoztatott a 

szemléleti formáktól. A dedukció eredményét összegző szakasz lábjegyzete mégis – az iménti 

„puszta gondolati formás” kirohanással ellentétben – egészen nyíltan fedi fel az általam 

kutatott szándékot: 

 

a gondolkodáson belül a kategóriákat nem korlátozzák érzéki szemléletünk feltételei, hanem 

korlátlan tér nyílik előttünk, […] az objektumról alkotott gondolat szemlélet híján is igaz és 

hasznos következményeket vonhat maga után a szubjektum észhasználatára vonatkozóan. Mivel 

azonban az ész használata nem mindig az objektum meghatározására, tehát a megismerésre irányul, 

hanem a szubjektumnak és a szubjektum akaratának meghatározására is, ezért itt még nem 

tárgyalhatjuk. (TÉK 168 lj., B166 lj. – módosítva) 

 

Nyilvánvaló az utalás a – különben időben már nagyon közeli – másik két Kritikára, etikára, 

teleológiára, talán esztétikára is, amely művekben majd teljesen egyértelmű hivatkozásokat 

látunk erre a dedukcióra (IV.3.B., V. .). Feladatunk tehát most ebből a szempontból fürkészni 

azt, amit a kategória puszta gondolkodásban betöltött szerepéről innen megtudhatunk. 

Az kétségtelen, hogy a dedukció kiindulópontja a „Gondolkodom”. A kérdés az, lehet-e 

úgy érteni a dedukció első lépését a 20. §-ig bezárólag, hogy nem feltételezzük sem a 

lehetséges tapasztalatot, sem a szemléleti formákat, jóllehet úgy tűnik, Kant eleve a 

megismerésben vizsgálja a „legfelső pontot”. Ellentmondani látszik vállalkozásuknak – akár 

az appercepciót bevezető első mondatokra, akár a meghatározásokra vagy alaptételekre, akár 

az addigiakat összegző 20. paragrafus címére tekintünk (TÉK 145, 147, 149, 152, B132, 135 

sk, 139, 142 sk) – hogy az egyik főszereplő végig a szemlélet, mégpedig az érzéki szemlélet. 

Nincs tehát szó szerint olyan, hogy „gondolat szemlélet híján”. Lehet viszont „objektumról 

alkotott gondolat szemlélet híján is” abban az értelemben, hogy az illető objektumról nincs 

szemléletünk. Hiszen nem minden szemléletünk a tárgynak megfelelő szemlélet. A kérdés 

tehát az, hogy az első részben a tiszta szemléleti formáktól való elvonatkoztatást, amelyet 

Kant a 21. §-ban említ, mindig az ismeretben kell-e értenünk, vagy szó lehet itt az érzéki 

szemléletünkről nem feltétlenül a megismerés szolgálatában is. Nem árt hangsúlyozni: a 



 61 

képzelőerő képzetei – szemléletek, mégpedig akár a reproduktív (emlékezet), akár a nem 

tiszta produktív (költői) képzelőerőéi. A képzeletet, ami nagyon fontos szerepet játszik az 

Analitikában, Kant következetesen úgy határozza meg, mint egy tárgy szemléletét annak 

jelenléte nélkül (TÉK 158, 246 lj., B151 – módosítva, 276 lj; Antrop. 58, 78, AA VII, 153, 

167). A „minden szemléleti sokféleségbe” talán ezek is beletartoznak, így alkotóelemei 

lehetnek a gondolkodásnak.
65

 Az efféle spekulációkat azonban lezárni látszik a tárgy 

berobbanása a szövegbe. 

 

Az értelem, általánosságban szólva, az ismeretek képessége. Az ismeretek adott képzeteknek egy 

objektumra való meghatározott vonatkozásában állnak. Objektum pedig az, aminek fogalmában 

egységbe foglaltatik egy adott szemlélet sokfélesége. Ám a képzetek bármiféle egységbe foglalása 

megköveteli a tudatnak szintézisükben való egységét. (TÉK 148, B137 – módosítottam) 

 

Az utolsó mondat kapcsolja a tárgyat (15-16. § alapján) az appercepcióhoz, és ennek nyomán 

kell majd tovább mennünk a kategóriák felé. A kellemetlen azonban az, hogy ezek a 

definíciók eleve megismerésről beszélnek, feltehetően erre utal a „meghatározott” vonatkozás 

is. Amit tisztáznunk kellene, az a következő. Lehet-e a fenti definíciók alapján az 

értelemhasználat szubjektív észhasználat? Csakis ismeretek céljából használható ez a 

képesség? Ha igen, az ismeret csak tapasztalati lehet? Lehet-e az objektum más, mint 

tapasztalati tárgy? Bármilyen szigorú terminusok is ’ismeret’ és ’meghatározás’, legalábbis a 

szabad okságnak majd bele kell férnie ebbe a keretbe. A nem megismerő gondolkodás előtt 

nyíló „korlátlan tér” azonban nem látszik. Pillanatnyilag úgy tűnik, a ’tárgyat gondolni, de 

nem megismerni’ csak a transzcendentálfilozófus absztrakciója, amikor a megismerést 

                                                        
65 Felvethető, hogy a gondolkodás elkülönítésével Kant azt fejezi ki, hogy a kategóriák nem csak emberi 

nézőpontból, hanem minden diszkurzív értelemmel bíró, tehát egyúttal – mint erre valóban több utalást is tesz 

(TÉK 147, 149, 154, B135, 139, 145) – minden szemléletre szoruló lény öntudatának funkciói. Tehát a 

szemléletet itt ilyen értelemben kellene általánosnak tekinteni. Ez talán nem alaptalan feltételezés, és amikor 

Kant a dedukció második felében tematizálja a belső érzék formáját és a képzelőerő transzcendentális szintézisét, 

akkor feltűnően hivatkozik is a mi emberi szemléletünkre (TÉK 158, B150). De nem is elég „termékeny” 

elképzelés (hogy egy Kant számára is kedves kifejezéssel éljek), mert a mi gondolkodásunk állítólagos korlátlan 

teréről nem ad felvilágosítást. Úgy látszik, Kant is elfeledkezik ilyesmiről, amikor minden értelemhasználat 

legfelsőbb elvével az Esztétika alaptételét állítja párhuzamba, és minden szemléleti sokféleségnek ugyanazt a 

lehetőségét rendeli egyfelől az appercepció eredendő szintetikus egysége, másfelől a tér és az idő formai 

feltételei alá (TÉK 148, B136). Mindjárt meg kell jegyezni, hogy ez utóbbi nem mond ellent a mostani 

kísérletünknek, mert itt valóban csak párhuzamot állít fel Kant; a megismerés két a priori elemét – amint egy 

lábjegyzet azonnal jelzi is – majd csak a dedukció második fele kapcsolja össze. 
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vizsgálja. Nem volna lebecsülendő eredmény első megközelítésben, ha legalább ez világossá 

válna. 

 

a. Objektív egység mint absztrakció 

 

Objektív egységnek nevezi Kant az appercepció transzcendentális egységét, amely egy 

szemléletben adott sokféleséget egy tárgy fogalmában egyesít, mert „meg kell 

különböztetnünk a tudat szubjektív egységétől, mely nem egyéb a belső érzék egy 

meghatározásánál, s amely által ama szemléleti sokféleség empirikus módon van adva az 

efféle egybekapcsolás számára” (TÉK 150, B139 – módosítottam, utolsó két kiemelés tőlem). 

Önmagában is fontos lenne megérteni, milyen alapon beszélhetünk az utóbbi kapcsán a tudat 

egységéről és meghatározásról, és magára az objektív egységre is fényt vethet a 

megkülönböztetés mibenléte. Már a kiemelt kifejezésekből is úgy látszik, a szubjektív egység 

inkább egyazon ismeret anyagaként jön szóba, melynek az objektív egység a formája, 

mintsem hogy két különböző fajta képzetről lenne szó. A továbbiak megerősítik ezt. „Hogy 

szert tehetek-e a sokféleség mint egyidejűség vagy egymásutániság empirikus tudatára, ez a 

körülményeken vagy empirikus feltételeken múlik” (uo. – első kiemelés tőlem), de maga az 

ilyen tudat már nem pusztán ezeken múlik. Ellenben az időbeli szemlélet tiszta formája, s vele 

nyilván egyidejűség vagy egymásutániság a priori tudata, az appercepció eredendő egysége 

alá rendelődik „az értelem tiszta szintézise által, mely a priori alapul szolgál az empirikus 

szintézishez” (TÉK 150, B140) 

 

Csupán ezt az egységet illeti meg objektív érvényesség, az appercepció empirikus egysége, melyet 

itt nem vizsgálunk, s amely – bizonyos adott, konkrét feltételek között – az előbbiből származik, 

csak szubjektív érvényre tarthat számot. Ki ezzel, ki meg azzal kapcsolja egybe egy bizonyos szó 

képzetét; s így a tudat egysége abban, ami empirikus, az adott vonatkozásában nem szükségszerű, 

nem általános érvényű. (Uo. – módosítva, saját kiemeléseim) 

 

Ha az elsőként kiemelt kifejezéseket értelmezhetjük a legutóbbi mintájára is, akkor az itt 

leírtak ugyanarra a viszonyra utalnak, amit empirikus és transzcendentális appercepció között 

állapítottunk meg a 16. § és a Paralogizmus-fejezetek alapján. Az összefoglaló 21. §-ban így 

fogalmazza meg Kant: „egy szemlélet adott sokféleségének empirikus tudata éppúgy 

alárendelődik egy tiszta, a priori öntudatnak, miként az empirikus szemlélet egy ugyancsak a 

priori, tiszta érzéki szemléletnek” (TÉK 153, B144 – módosítottam). Ez pedig megint csak 
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elvonatkoztatás és konkrét meghatározás viszonya. Pontosabban és az egységre értve: nincs 

két egység, hanem szubjektív egység és meghatározás az, amit a dolgok, jelenségek által adott 

egységnek tartok; „a tudat egysége […] az adott vonatkozásában”. Az objektív egység 

ugyanez, ha az átfogó öntudat szintézisének, meghatározásának tulajdonítom.
66

 

A 19. § definíciója szerint azok a különféle módok, ahogy adott ismereteket az appercepció 

objektív egységére hozunk, alkotják az ítéletek egyes logikai formáit. Erről Kant szerint úgy 

győződhetünk meg, hogy az egyes ítéletekben adott ismeretek viszonyait „mint az értelemhez 

tartozókat megkülönböztet[jük] a reproduktív képzelőerő törvényei szerinti (és pusztán csak 

szubjektív érvényességgel rendelkező) viszonyoktól”  (TÉK 151, B141 – módosítva, saját 

kiemelésem). Például (az ítéletek egyik fajtájában) az adott képzeteknek az eredendő 

appercepció szükségszerű, objektív egységére való vonatkozását fejezi ki a ’van’ kopula, még 

egy olyan empirikus, tehát esetleges ítéletben is, mint: „A testeknek súlya van”. Az ellenpélda 

szerint ezt az ítéletet nem hozhatnám meg ugyanezen képzetek pusztán szubjektív 

érvényességű viszonya, például asszociációja alapján, hanem csak azt mondhatnám: „Ha 

[Wenn] valamilyen testet cipelek, [so] súly nyomását érzem” (TÉK 152, B142). Csak az 

előbbi ítélet mondja azt, hogy a két képzet az objektumban van összekapcsolva a szubjektum 

állapotától függetlenül, nem pusztán az észlelésben vannak együtt. Az empirikus, esetleges 

ítélet „anyagként” mint a képzelőerőhöz tartozót azért talán magában foglalja a képzetek 

szubjektív érvényű viszonyát. Jóllehet persze ítéletet azért alkotnak, mert „az appercepciónak 

a szemléletek szintézisében érvényesülő szükségszerű egysége révén tartoznak egymáshoz”, 

nem pedig mintha az empirikus szemléletben tartoznának szükségszerűen egymáshoz (uo.). 

Az előbb megkísérelt értelmezésem szerint azonban Kantnak ugyanazon a viszonyon (tehát 

ugyanazzal a mondattal példázva) kellene megmutatnia, hogy kétféle szempontból tekintve 

lehet szükségszerű, illetve esetleges. Ugyanakkor viszont – látható módon – az asszociáció 

alapján igazi hipotetikus ítéletet sikerült előállítanunk, márpedig az itteni tézis szerint csakis 

objektív egység esetén beszélhetünk ítéletekről egyáltalán. Ezért az utóbbit alkalmasan 

hívhatnánk szubjektív vagy „észleleti” ítéletnek, mint a Prolegomenában, de Kant olyan 

szigorúan elkülöníti itt a reproduktív kézelőerő tevékenységét az értelemétől, hogy úgy látszik 

ezt a hipotetikust csak állatként „mondhatnám”. 

                                                        
66 Amikor a tudat szubjektív egységének problémájával viaskodnak, teljesen természetes, hogy sajátos nem-

objektív tudatállapotok után kutatnak az értelmezők, és találnak is ilyeneket Kant szövegei nyomán is. Ez 

érdekes és fontos is lehet – más tekintetben. A transzcendentális dedukció megértéséhez viszont éppen ezek 

azok, amelyek nem járulhatnak hozzá. Hiszen az empirikus egységben kell megtalálnunk az objektív egységet – 

elvonatkoztatással. 
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Ez a paradoxnak tűnő megállapítás a Prolegomena alapján vizsgálható közelebbről, ahol a 

szubjektív és objektív érvényesség kérdése sokkal kifejezettebb. Itt ugyanis Kant pusztán 

szubjektíven érvényes ítéleteket is elismer, amelyeknél csak arra van szükség, hogy „az 

észleletek logikai kapcsolatba kerüljenek egymással egy gondolkodó alanyban” (Prol. 62, AA 

IV, 298). Gondolkodni általában véve annyi, mint képzeteket egy tudatban egyesíteni, és ezt 

szubjektív érvénnyel, kategóriák nélkül is lehet (Prol. 70, AA IV, 304 sk). Ezen az alapon 

könnyen értelmezhető a szubjektív egység vagy az iménti asszociációs észlelés hipotetikus 

szerkezete. Tágabb összefüggésben pedig kinyílik látszik a gondolkodás előtti „korlátlan tér”, 

miközben kevésbé radikálisnak mutatja a szubjektív és objektív érvény közti különbséget. 

Gyakori megfogalmazás ugyanis, hogy az előbbi az utóbbivá „válik” a kategóriák 

hozzájárulásával, az észleleti ítéleteket a kategóriák „teszik” tapasztalativá (hacsak nem 

pusztán érzések: Prol. 64, AA IV, 299). 

Ez azonban egy másik félreértés veszélyével fenyeget, amelyre maga Kant figyelmeztet: 

„mindenekelőtt arra kell emlékeztetnünk az olvasót, hogy itt nem a tapasztalat keletkezéséről 

van szó, hanem arról, amit a tapasztalat magában foglal”. Az előbbi az empirikus 

pszichológiára tartozik, utóbbi az értelem kritikájának feladata (Prol. 69, AA IV, 304). Így azt 

a fordulatot is, hogy „kezdetben” minden ítéletünk észleleti, csak „később” adunk neki 

objektív vonatkozást (Prol. 62, AA IV, 298), az analízis értelmében kell vennünk. „A 

tapasztalatot egyáltalán mint tapasztalatot kell tehát elemeznünk, hogy kideríthessük, mi 

foglaltatik az érzékekés és az értelem eme termékében, és miként lehetséges maga a 

tapasztalati ítélet” (Prol. 65, AA IV, 300 – saját kiemelésem). 

Ennek szellemében, tehát az elvonatkoztatás mozzanataiként próbáltam értelmezni a B-

dedukcióbeli objektív és szubjektív egységet is, és ezt igazolja vissza a következő kijelentés: 

„A minden ítélethez hozzátartozó logikai mozzanatok megannyi lehetséges módját jelentik 

annak, ahogyan képzeteket egy tudatban egyesíthetünk. Ha viszont ugyanezen mozzanatok 

mint fogalmak jönnek szóba, akkor képzeteknek egy tudatban való szükségszerű egyesítéséről 

alkotott fogalmak – vagyis objektíven érvényes ítéletekre vonatkozó alapelvek – lesznek 

belőlük” (Prol. 70, AA IV, 305 – első kiemelés a sajátom.). A TÉK 19. §-sal pedig 

egybevethető a nevezetes lábjegyzet a szükségszerű szintézist tartalmazó, mégis esetleges 

tapasztalati ítéletről. 

 

Ha azt állítom, hogy a tapasztalat tudósít valamiről, akkor mindig csupán a benne rejlő észleletre 

gondolok, például: a követ érő napsütésre mindig felmelegedés [testcipelésre súly nyomása] 

következik; ennyiben tehát a tapasztalati állítás mindenkor esetleges. Hogy a felmelegedés a 
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napsütés [a nyomás a test] hatására szükségképpen következik be, azt a tapasztalati ítélet (az ok 

fogalma révén) szintén tartalmazza ugyan, ámde erről immár nem a tapasztalat tudósít engem, 

hanem megfordítva: csak azáltal jön létre egyáltalán tapasztalat, hogy az értelmi fogalmat (az okét) 

[egyáltalán: az appercepció eredendő szintetikus egységét] az észlelethez hozzátesszük. (Prol. 70-

71 lj., AA IV, 305 lj. – saját kiemeléseim) 

 

Itt végre azzal a szerencsés megfogalmazással is találkozunk, hogy egyetlen ítéleten mutatja 

meg Kant a két aspektust. (Persze az egyes észleletek kapcsolódhatnak külön-külön 

kategóriákhoz: kő szubsztancia, napsütés és felmelegedés esemény; de ezek nincsenek 

„benne” abban az ítéletben, mert ez a köztük lévő viszony.)  

 

b. A határ két oldala 

 

Annyit azért elértünk ezzel az absztrakciós értelmezéssel, hogy az öntudat egységét és 

magukat a kategóriákat nem kell valamiféle különálló és üres tudatállapotként értenünk 

(esetleg az absztrakció helytelen felfogása szerint), hanem úgy tekinthetjük, mint mindig 

fennálló lehetőséget és képességet arra, hogy reflektáljunk rá – még ha ez a „mindig” még 

mindig látszólag „csak” a megismerést jelenti is. Ha az ítéletek mibenlétét illetően nem is, a 

kategóriák és az objektív érvény tekintetében összhangban van a két mű. Márpedig ez az a 

szempont, ami Kant törekvését itt elsősorban vezérli mindkettőben. És hiába bővíti ki a 

Prolegomena az általában vett gondolkodás fogalmát, mostani kutatásunk szempontjából nem 

ez, hanem kifejezetten a kategóriák általi, de nem megismerő gondolkodás elméletét, vagy 

legalább lehetőségét kellene meglelnünk. 

Mert a léte Kant számára nem kétséges – ezt ebben a műben is láthatjuk, éspedig 

egyáltalán nem az esztétikai ítéletek révén. A kategóriák transzcendens, minden tapasztalaton 

túli használatára ugyanis éppen az csábít, hogy „mindezek a fogalmak a szóban forgó 

meghatározás szükségszerű voltát is magukban foglalják”, ez ad tápot annak, hogy magukban 

való dolgokra vonatkoztassuk őket. Minthogy mármost a szövegben nem forog szóban a 

környéken meghatározás, ezért arra kell gondolnunk, hogy az ilyen használatban is rendelünk 

a kategóriák alá valamit, ami anyagul szolgál „merő gondolati létezőkkel” benépesíteni az 

önkényesen kibővített tapasztalatot. (Prol. 84 sk, AA IV, 315 sk) Nem véletlenül utal ezen a 

helyen a Prolegomenában Kant a Sematizmus-fejezetre: a sémák korlátozzák a tapasztalati 

használatra a tiszta értelmi fogalmakat. Az állításomat, hogy a kategóriahasználat nem a 

sémáknak megfelelő vagy nem akként használt képzetekkel, akár szemléletekkel mint 
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anyaggal is történhet, majd azok a szövegek demonstrálják, amelyek ténylegesen a kategóriák 

nem tapasztalati használatáról szólnak, például az analógiák esetén akár a Prolegomenában is 

(V.3.). De mi teszi ezt lehetővé az elméletben? 

Az átvezető és egyben visszatekintő 21. §-ból már idéztük Kant kijelentését, hogy addig 

elvonatkoztatott az empirikus szemléleti sokféleség adódásának módjától. Arról is kapunk 

azonban némi támpontot, hogy mit vett biztosan figyelembe. „Csupán egyvalamitől nem 

vonatkoztathattam el a fenti bizonyítás során, mégpedig attól, hogy a sokféleségnek már az 

értelem szintézise előtt s attól függetlenül adva kell lennie szemléletünk számára” – és itt nem 

teszi hozzá, hogy azt mint a megismerés anyagát a tárgytól kell kapnunk, jóllehet még ezen az 

oldalon (annak rendje és módja szerint) igen (TÉK 154, B145). Az egyetlen lehetőségünk, ha 

össze akarjuk egyeztetni a dedukció szoros szövegét a rendszer itt is hangoztatott, később 

pedig szükségszerűnek mutatkozó követelményeivel, ha a szemléletet az eddigi okfejtésben 

pusztán a diszkurzív értelem működéséhez elengedhetetlen anyagi összetevőként kezeljük, 

mint általános előfeltevést az appercepció egységének vizsgálatához, és eltekintünk attól, 

hogy a megismerés egyik elemeként általa adatnak számunkra empirikusan tárgyak. 

Mondhatnánk, eddig a tárgyak gondolása volt a téma, és ezt csak most kell majd 

összekapcsolnunk a tárgyak adódásával. Így hát azon, hogy az objektum az, „aminek 

fogalmában egységbe foglaltatik egy adott szemlélet sokfélesége”, elég tetszőleges 

sokféleségre, illetve „tárgytudatra”, de nem feltétlenül létező tárgyra gondolni.
67

 Erre utalhat 

az a kijelentéspár és a szóhasználat, hogy az appercepció eredendő szintetikus egységének 

tétele az „első tiszta értelmi ismeretünk, melyen az értelem egész további használata 

[Gebrauch] alapul, és amely egyszersmind teljességgel független az érzéki szemlélet 

valamennyi feltételétől”, míg a képzelőerő transzcendentális szintézise lesz az értelem „első 

alkalmazása [Anwendung] a számunkra lehetséges szemlélet tárgyaira” TÉK 148, 158 sk, 

B137, 152).
68

 

                                                        
67 Ezt például H. E. Allison értelmezése is teljesíti, de azzal túl sokat állít, hogy az objektív érvényesség mint a 

dedukció első felének eredménye abban az értelemben volna logikai, hogy az ítéletek igaz vagy hamis voltának 

lehetőségét igazolná önmagában. Elméleti szempontból ez csak tapasztalati ítéletekre mondható. Allison, Kant’s 

Transcendental Idealism,134 sk. 

68 A kategóriák használatának és alkalmazásának G. Prausstól származik az a megkülönböztetése, ahol az előbbi 

valamilyen szubjektív, mentális tárgyra vonatkozik. Prauss, Erscheinung bei Kant, 272-321. Ld. Szegedi, A 

magában való dolog fenomenológiája, 142-144. Egy ilyen értelmezés valódi erejét az adná, illetve adja is, amint 

a következő részekben igyekszem kimutatni, hogy Kant ténylegesen törekedett ezt a megkülönböztetést igazolni, 

mert rendszerének legfontosabb pontjain kifejezetten felhasználja. 
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Az utóbbi helyen már valóban a megismerés határait vonja meg a dedukció. A két átvezető 

paragrafus után, amelyekben Kant – a gondolkodástól most már megkülönböztetendő – a 

megismerés feltételévé a kategóriák tapasztalati tárgyakra alkalmazását tette, igazán érthető a 

24. § címe: „A kategóriák alkalmazása az érzékek tárgyaira általában”. Legfeljebb az 

„általában” szorul magyarázatra, és valóban, ez is következik. Eddig az általában vett 

sokféleség összekapcsolása csupán az appercepció egységére vonatkozott, ezt intellektuális 

szintézisnek nevezi el Kant. Számunkra, emberek számára a képzetalkotó képesség 

receptivitásához az érzéki szemlélet formája szolgál alapul, ezért az értelem a priori 

meghatározhatja a belső érzéket, és „elgondolhatja az érzéki szemléletben adott sokféleség 

appercepciójának szintetikus egységét mint ama feltételt, melynek a mi (emberi) szemléletünk 

tárgyai szükségszerűen alárendelődnek. A kategóriák, a gondolkodás puszta formái ezáltal 

tesznek szert objektív valóságra, vagyis ezáltal lehet tárgyakra alkalmazni őket” (TÉK 157-

158, B150-151). Ezt hívja Kant a képzelőerő transzcendentális képességéhez tartozó 

működésként „képszerű szintézisnek”. A képzelőerő, mivel képzetei szemléletek (akkor is, ha 

a tárgy nincs jelen), és minden szemléletünk érzéki szemlélet, ennyiben az érzékiséghez 

tartozik. Amennyiben viszont formája szerint a priori meghatározhatja az érzéket az 

appercepció egységének megfelelően, annyiban transzcendentális képesség: „az értelem 

hatása az érzékekre és első alkalmazása a számunkra lehetséges szemlélet tárgyaira (s 

egyszersmind minden további alkalmazás alapja)” (TÉK 158 sk, B152). A gondolkodásban 

jelenségekkel, azaz saját képzeteinkkel van dolgunk. Ám adódásuk módja egységes, s e 

formát önmagában véve, szemléletként a priori, általánosan meghatározhatjuk, ami a tárgyak 

lehetőségfeltételét képezi (ahogy a matematika esetében láttuk). 

A dedukciót lezáró két példában nemcsak azt halljuk, hogy tulajdonképpen egyetlen 

transzcendentális képesség van, a különbség csak absztrakció dolga, hanem látjuk is ezt 

működésében. (TÉK 165-166, B162-163) „Egy és ugyanazon spontaneitás visz összefüggést a 

szemlélet sokféleségébe, csak ott képzelőtehetség, itt értelem a neve” (TÉK 166 lj., B162 lj.). 

A tiszta képzelőerő közvetítő funkciója nemcsak az észleletek kategóriák alá rendelését 

garantálja, hanem általa teljesül a transzcendentális dedukció másik említett követelménye is: 

olyan saját területet képez saját alaptételekkel, amelyek érvényesek az alá tartozó empirikus 

szférára, amely ebben az esetben maga az egész lehetséges tapasztalat. Ennek a területnek 

lesznek (idő)axiómái a transzcendentális sémák. A dedukció eredményét és jelentőségét 

tekintve mindkét változat és a Prolegomena kinyilvánítja, hogy mivel a kategóriák teszik 

lehetővé a jelenségek észlelését és az észlelések összekapcsolása útján az egyáltalán 

lehetséges tapasztalatot, s így minden tárgyat, ezért az értelem maga szab törvényt a 
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természetnek, mert „természet és lehetséges tapasztalat egy és ugyanaz”. (TÉK 679, 686 sk, 

A114, 125-7; Prol. 88-90, AA IV, 318 sk; TÉK 164, 166-167, B159 sk, 164-165) 

A megismerés határát tehát a transzcendentális képzelőerő húzza meg, vagy az értelem a 

transzcendentális képzelőerő által, vagy ha tetszik akként. Mindazonáltal az értelem a 

képzelőerőt használhatja más célból, a kategóriák szerint ugyan, tehát objektív egységgé 

(tárgytudattá) kapcsolva a szemléleteket (természetesen a mi érzéki szemléletünket), de nem a 

„számunkra lehetséges szemlélet tárgyaira alkalmazva”. Nincs igazi akadálya, hogy ezt a 

lehetőséget meglássuk a dedukció első felében, vagyis a gondolkodásban. És meg kell 

látnunk, ha nem akarjuk értetlenül vagy éppen „elnézően” fogadni azt, amit Kant művel szinte 

közvetlenül e dedukció megírása után a másik két Kritikában. Mert az a kérdés már rájuk 

tartozik, hogy az elgondolhatóság e korlátlan terében akadnak-e másféle sémák, szimbólumok 

vagy analógiák, és főleg van-e egy másik természet, amely igazolhatná őket a maga 

törvényével. 
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III. A GYAKORLATI ÉSZ 

 

Az erkölcsiséget a kanti rendszer alapjaként bemutatni szándékozó vállalkozásnak 

nyilvánvalóan elsődleges feladata magát Kant etikáját ismertetni, legalábbis e szerep 

tekintetében. Ebben a részben ezért először az ehhez szükséges legalapvetőbb fogalmakat 

tárgyalom, majd rátérek a tiszta gyakorlati ész fogalmára. Célom mindenekelőtt a Kant által 

adott igazolásokat felmutatni, továbbá feloldani az e tekintetben mutatkozó látszólagos 

ellentmondást a két nyolcvanas évekbeli morálfilozófiai mű között. A harmadik fejezettel 

kezdődik szigorúan véve az etika és a rendszer közötti kapcsolat taglalása, mégpedig az akarat 

szabadságának problémájával. 

 

1. Az ész gyakorlati használatának fogalmi apparátusa 

 

Hogy az ész egyáltalán gyakorlati lehessen, ahhoz hatnia kell az érzéki világban, tehát okként 

is fel kell tudnunk fogni. Kant gyakorlati filozófiája, beleértve az etikát, valóban a kauzalitás 

fogalmára épül. Másrészt viszont az ész ilyenként is a következtetés képessége, gyakorlati 

szillogizmusként is magyarázhatónak kell lennie ennek az észhasználatnak. Ennek a két 

aspektusnak az előzetes megvilágítása a következő két szakasz feladata. 

 

a. Vágyóképesség, akarat, cél 

 

Kant nemcsak az emberi cselekvésről, hanem a cselekedetek általa feltételezett alapjairól is a 

kauzalitás kategóriájában gondolkodott: „az akarat, mint vágyóképesség, egyike a világban 

meglévő sokféle természeti oknak, ti. egy olyan ok, amely fogalmak szerint hat” (ÍK 83, AA 

V, 172). Az akarat, amit Kant sok szöveghely tanúsága szerint azonosnak tart a gyakorlati 

ésszel, a vágyóképesség általánosabb fogalma alá tartozik. Ezt a képességet többször és – 

ismétlődő kritikák ellenére is – mindig ugyanúgy definiálja, régi kedvenc módszertani 

elvének alkalmazásaként, néhol erre vonatkozó figyelmeztetés kíséretében. A javasolt 

„transzcendentális definíció” előnye ugyanis, hogy – lemondva egyelőre a fogalom teljes 

analíziséről – tiszta értelmi fogalmak segítségével elégséges módon megkülönbözteti a szóban 

forgó fogalmat másoktól, miközben valamely adott célhoz meghatározatlanul hagyja (ld. I.2.). 

Jelen esetben arról van szó, hogy egyrészt minden élőlény rendelkezik vágyóképességgel, 

másrészt nem szabad eleve úgy magyarázni a fogalmat, hogy azt e lények örömérzése 

határozza meg (ahogy a „pszichológiában” rendszerint teszik Kant szerint), hiszen ez kizárná 
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az erkölcsiség számára alapvető tiszta akarat, tiszta gyakorlati ész lehetőségét. A 

vágyóképesség tehát „e lény azon képessége, hogy megjelenítései révén ő maga legyen e 

megjelenítések tárgyai valóságának oka” (GYÉK 14 lj., AA V, 8). Ez a szöveghely 

természetes módon olvasható úgy, hogy a megjelenítések birtokosa (seine Vorstellungen) és 

így maga az ok nem más, mint a (szó szerint az előző mondatra utaló) „lény”. Ám a Kant által 

kiemelt részt szó szerint ismétlő más helyeken a seine bajosan vagy sehogysem 

vonatkoztatható másra, mint magára a vágyóképességre, miközben a magyar fordítók rendre a 

„megjelenítéseink”, „képzeteink”, illetve „legyünk” megoldások mellett döntenek (ÍK 51 lj., 

90 lj., AA XX, 230, AA V, 177; EM 303, 464, AA VI, 211, 356). Az Antropológia is a vágy 

(Begierde) meghatározásakor a szubjektum erejének önmeghatározásáról beszél, amely 

„valami jövőbelinek a szóban forgó erő okozataként való megképződéséből [Vorstellung] 

fakad” (Antrop. 195, AA VII, 251). Mindehhez tegyük hozzá a másik oldalról, hogy ha 

egyszer képzeteink által válunk (vagy egy képességünk válik) tárgyak valóságának okává, 

akkor maga ez a képzet is bejelentkezik az ’ok’ titulusra. A legutóbb említett helyekre 

következő példái a kívánságnak éppúgy mutatja ezt, mint a nemsokára következő téma, a cél 

képzete. Ez az egész kis perpatvar az ok mibenléte körül kifejezetten előnyünkre válik, ha 

felidézi, mi minden lehet ok az elméleti filozófiában. Az kauzalitás alaptételének első 

megfogalmazásában „valami”, a bizonyításokban leginkább események észleletei 

szerepelnek, de az alkalmazást említve és példákban is előfordulnak működések, képességek, 

erők, szubsztanciák. (TÉK 215 skk, A189 skk/B232 skk) Ugyanígy van a gyakorlat területén 

is. Bármilyen bonyodalmak várjanak bennünket egyes problémák és példák kapcsán, 

önmagában nem ütközhet akadályba (ahogy a köznapi beszédben sem) okként említeni 

szándékot, célt, akaratot, észt, jellemet, személyt. 

Az a probléma a definícióval kapcsolatban, ami a kritikákat kiváltotta, nem is ez, hanem, 

hogy vágyak nem, illetve (másik megfogalmazásban) egyedül nem képesek létrehozni 

objektumukat, puszta kívánság esetén – ami nemkülönben vágy – ezt maga a sóvárgó is 

elismeri. Érthető az ellenvetés, hiszen a ’képesség’ és az ’ok’ erős szavai azt a képzetet keltik, 

hogy a tárgy valósága biztosan létrejön. Kant válaszaiból viszont az derül ki, hogy a „legyen” 

(zu sein) inkább törekvést fejez ki. (Magyarul ezért talán rá kellene tenni a hangsúlyt: 

képessége, hogy megjelenítései révén e megjelenítések tárgyai valóságának oka legyen). Való 

igaz, hogy az ember ellentmondásba kerül bizonyos vágyai miatt, ha „egyedül megjelenítése 

révén akarja előidézni az objektum létrejöttét, pedig ettől semmi sikert nem várhat, mivel 

tudja, hogy azok a mechanikai erői (hogy így nevezzem a nem-pszichológiaiakat), amelyeket 

ama megjelenítésnek kellene meghatároznia az objektum létrehozására (mely létrehozás 
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ennélfogva közvetett), vagy nem elégségesek, vagy éppenséggel valami lehetetlenre 

irányulnak”. (ÍK 90 lj., AA V, 177-178 lj.) Úgy védi meg azonban a definícióját Kant, hogy 

rámutat az üres sóvárgások elmére gyakorolt kauzális hatására, amelyek bizonyítják, hogy „az 

erők mindig újra nekifeszülnek, hogy valóságossá tegyék az őket felszító megjelenítések 

tárgyát”. Sőt, a természet bölcs rendelkezését látja abban, hogy erőink meghatározása még 

azelőtt kapcsolódik az objektum képzetéhez, hogy megbizonyosodnánk képességeinknek a 

tárgy létrehozásához elégséges voltáról. „Hiszen általában csak akkor ismerjük meg erőinket, 

amikor próbára tesszük őket”, mi több, „a képesség gyakran épp egy olyan törekvés által 

alakul ki, amely az elme számára kezdetben üres kívánságnak tűnt”. (ÍK 52 lj., AA XX, 231; 

vö. uo. 91 lj., AA V, 177-178 lj.) Tehát nemcsak az ok, hanem az okozat oldalán – legalábbis 

a szándékolt tárgy képzete nyomán megvalósuló hatásként – egy lánc különböző szemeit 

láthatjuk: a tárgy, mechanikai erőink, törekvés, pszichológiai erők, érzések. Ennek is nagy 

hasznát látjuk egy olyan a priori etikában, amely a tiszta akarásban végződik (GYÉK 21, AA 

V, 15), és mégis gyakorlati. 

Az akarat tehát vágyóképességként láthatóan a természeti okok egyike. Sajátossága 

viszont, hogy nem akármilyen képzetek révén, hanem „fogalmak szerint hat”. Az Alapvetés 

egy sokszor idézett helyén már törvények képzete, azaz elvek szerinti cselekvésként van 

meghatározva (EMA 38/12, AA IV, 412), de most nem szeretnék mindjárt ekkorát ugrani. 

Sokkal természetesebb lesz a cél egyszerű fogalmával folytatni, különösen hogy Kant erre 

vonatkozóan is „transzcendentális meghatározással” szolgál: „a cél egy fogalom tárgya, 

amennyiben a fogalmat a tárgy okának (lehetősége reális alapjának) tekintjük”. „A 

vágyóképesség, amennyiben meghatározható csak fogalmak által, vagyis a valamely cél 

megjelenítésének megfelelő cselekvésre: az ilyen vágyóképesség volna az akarat” (ÍK 135, 

AA V, 220). A többlet a puszta vágyóképességhez képest csak annyiban látszik, hogy 

fogalomról van szó, amit a merő vágyakozással ellentétben a tárgy reális alapjának tekintünk, 

s mint ilyen cselekvéshez is vezet. Még valami: fogalmak „által”, és bizonyára a definíció 

szerint is képzeteinek „révén” (ott is durch), a vágyóképesség nem úgy válik okká, hogy 

ezeket eszközként használja, hanem ők határozzák meg vágyásra-akarásra, hogy a tárgy oka 

„legyen”. Ezt jelzi még egy fontos kifejezés előfordulása itt: „Az okozat megjelenítése itt az 

okozat okának meghatározó alapja, és megelőzi az okot” (uo.). Azt hittük volna, hogy az 

okozat megjelenítése itt éppen az okozat oka, ámde Kant nem nevez valamit önmaga 

meghatározó alapjának. A dolog tehát úgy értendő, hogy az okozat megjelenítése a cél 

képzete, a fogalom, amit pedig meghatároz, az ok a vágyóképesség, azaz itt az akarat. Az 

„akarat meghatározó alapja” nagyon gyakori kifejezés a kanti etikában, ezek szerint itt 
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képzetet jelöl, amely az akarat képességét akarásra határozza meg. Ezek mindegyike 

tekinthető oknak, a cselekedet okának. 

 

b. Imperatívusz, maxima 

 

A fogalom által történő akaratmeghatározás által mintha Kant már át is lépné azt a határt, amit 

Hume meghúzni gondolt ész és akarat között, mondván, hogy az előbbi, nem tevékeny elv 

nem indíthatja működésre az utóbbit, amely tevékeny. Ám Hume nem mulasztja el 

hozzátenni, hogy az ész „egyedül”, „önmagában véve” tehetetlen ebben a vonatkozásban, 

egyébként nagyon is lehet és van is szerepe a gyakorlati életben, nevezetesen – a hírhedt 

hasonlat szerint – a szenvedélyek „rabszolgájaként”.
69

 Kant persze végső soron szembeszáll 

ezzel az elképzeléssel, de – nyilván azért is, hogy ezt hatékonyan tehesse – a saját elméletében 

bevezetett fogalmak lehetővé teszik az ellentétes nézet jobb artikulálását is. A fogalom 

Kantnál már eleve szabályok képzetével jár, közelebb is jutunk itteni terminológiájához az 

akaratnak azzal a definíciójával, mely szerint ez eszes lények azon képessége, „hogy 

kauzalitásukat szabályok megjelenítése révén határozzák meg” (GYÉK 42, AA V, 32). Kétféle 

gyakorlati szabály jöhet számításba, bár az egyiket, a maximát inkább szubjektív elvnek vagy 

alaptételnek szokta nevezni Kant. A másik szabály objektíve érvényes, de önmagában nem 

határozza meg az akaratot, ezért a késztetést kifejező imperatívusz szóval jelöli. 

Hipotetikusak az imperatívuszok, ha „az eszes lény mint ható ok kauzalitásának feltételeit 

határozzák meg pusztán az okozat és az ehhez való elégségesség tekintetében”. „A gyakorlati 

szabály mindenkor az ész produktuma, mivel a cselekedetet az okozatnak mint szándéknak az 

eszközeként írja elő”. (GYÉK 26, AA V, 20) Az efféle gyakorlati szabály tehát „anyagaként” 

tartalmaz valamilyen vágyott, „szubjektív feltételekhez kötött” tárgyat, ami szabállyá teszi, az 

az a feltételes szükségszerűség és általánosság, amelyet csak az ész adhat neki: „ha erre vagy 

arra vágyom, mi a teendőm ahhoz, hogy megvalósuljon”. (Uo. 44, AA V, 34) „A hipotetikus 

imperatívuszok egy olyan lehetséges cselekedet gyakorlati szükségszerűségére utalnak, amely 

eszköz valaminek az elérésére, amit akarunk (vagy legalábbis akarhatunk)” (EMA 38/16, AA 

IV, 414). Ami csak erőink révén lehetséges, az az akarat lehetséges szándékának gondolható, 

és a tudományok gyakorlati része végtelen számú elvet nyújt arra vonatkozóan (a „jártasság 

imperatívuszait”), mit kell tennünk, hogy bizonyos célokat elérjünk. (uo. 39/20, AA IV, 41) 

Ezek valójában elméleti tételek következményei, csak alkalmazásuk gyakorlati, leghelyesebb 
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Kant szerint technikainak mondani őket (GYÉK 34 lj, AA V, 26; ÍK 21, 84, AA XX, 200, V, 

172). Egyszerűen csak gyakorlati formulaként fejezik ki, hogy „a dolgok miként lehetségesek 

egy önkényes cselekvés révén (mely cselekvés maga a természeti okokhoz tartozik)” (ÍK 18, 

AA XX, 196). Kant hangsúlyozza, hogy ezek nem adnak olyan elvet, amely a filozófián belül 

elkülöníthetné a gyakorlati területét. Hiszen – mint szinte logikai szabályként állítja – általuk 

a vágyott cél iránti késztetés pusztán átszármazik az eszköz akarására is. 

 

Aki akarja a célt, az (amennyiben az észnek döntő befolyása van cselekedeteire) akarja a hozzá 

elengedhetetlenül szükséges eszközt is, ha az hatalmában áll. Ez a tétel, ami az akarást illeti, 

analitikus; hiszen valamely objektumnak mint az én okozatomnak az akarásában már elgondolom 

az én okságomat mint cselekvő okot is, vagyis az eszköz használatáét, és az imperatívusz az e 

célhoz szükséges cselekedetek fogalmát egyszerűen a kérdéses cél akarásának fogalmából meríti 

(ahhoz persze szintetikus tételekre van szükség, hogy megállapítsuk valamely elhatározott szándék 

megvalósításának eszközeit, ezek azonban nem az akarat aktusának okát, hanem az objektum 

megvalósítását illetik). […] ha tudom, hogy az elgondolt hatás csakis ilyen cselekedettel idézhető 

elő, továbbá ha teljes mértékben akarom ezt a hatást, akkor a hozzá szükséges cselekedetet is 

akarom, ez analitikus tétel; hiszen egy és ugyanazon dolog valamit mint bizonyos módon általam 

lehetővé tett hatást, és vele kapcsolatban magamat mint ugyanezen a módon cselekvőt elképzelni. 

(EMA 40-41/24, AA IV, 417) 

 

Elfogadva a kikötött feltételeket, az analicitásnak ezt a gondolatát L. W. Beck a hipotetikus 

imperatívuszok hallgatólagos premisszájának tekinti. A. W. Wood szerint egyenesen 

„normatív” észelv, ezért maga is imperatívusz, melyhez már hozzátartozik az aprioritás és 

függetlenség az érzéki vágyaktól. Ez utóbbiak inkább csak eltérítenének a választott ésszerű 

tervtől, mi több, az instrumentális (elhatározó, célratörő) „tiszta” ész maga is létrehoz egy 

vágyat.
70

 

Kant számára azonban maga az idézett átfogó elv is legfeljebb mint a logika 

tudományának korolláriuma jöhetne szóba. A normativitást nem ez viszi az akarásba (hiszen 

akkor mégis tartalmazna a technika valami sajátosan gyakorlatit), hanem mindig a 

hipotetikusok feltételei, tehát végső soron az eredeti vágy. Való igaz, hogy az eszköz iránti 

megszülető új vágyak különböznek az eredetitől (lehetnek akár „racionálisabbak”), de Kant 

számára az aprioritást és függetlenséget az érzéki vágyaktól, nem az eredeti vágy feledése 
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vagy befedése jelenti az eszközválasztó technika racionális hálójával. Ellenkezőleg, ezzel az 

analitikus akarásátvitellel inkább azt akarja kifejezni, hogy bármilyen terv az eredeti célt 

létrehozó vágyhoz (maximához) tartozik.
71

 Ez pedig végső soron, mint majd meglátjuk, a 

minden akaratmeghatározást egységesen az önszeretet maximájára való visszavezetést 

szolgálja. 

Kant nemcsak a vágy és cselekedet közti hipotetikus közvetítést tulajdonítja az észnek, 

hanem teljes szillogizmusokban gondolja el a gyakorlati észhasználatot, amelyben a vágyott 

tárgy akarását tehetjük meg felső tételnek. Ezt a fogalmi keretet így készíti elő A gyakorlati 

ész kritikája: 

 

Gyakorlati alaptételek azok a tételek, amelyek az akarat több gyakorlati szabályt maga alá foglaló 

általános meghatározását tartalmazzák. A gyakorlati alaptételek szubjektívek avagy maximák, ha a 

szubjektum a feltételt csak a maga akaratára nézve tekinti érvényesnek […]. (GYÉK 25, AA V, 19) 

 

A ’maxima’ szó a logikában jelent felső tételt (sententia maxima), és ehhez kapcsolódik itt a 

„feltétel” fogalma (lásd I.3.).
72

 Alaptételnek az első Kritika szerint olyat kellene nevezni, ami 

fölött már nincs más tétel, de szinte rögtön e kijelentés után megtudjuk, hogy vannak legfelső 

alaptételek (TÉK 182, A149/B188) – nem lesz másképp itt sem. Kant gyakran nevezi a 

maximát elvnek, ami nagyobb mozgásteret biztosít, hiszen ez pusztán arra utal, hogy egy 

bizonyos következtetésben felső tétel (uo. 302 sk, A300/B356). Az ’általános’ szó erre nem 

ad további támpontot, mert ez inkább azt jelenti, hogy az akarat fogalmi meghatározásáról van 

szó, és most már arra is fel vagyunk hatalmazva, hogy az alá tartozó gyakorlati szabályokon 

hipotetikus imperatívuszok egy sorozatát értsük, ezek az alsó tételek, illetve további 

premisszák, amelyeket az elméleti ész tárházából ad az ítélőerő (Uo. 305, A304/B360), míg a 

„feltételt”  az eredeti vágy. Vita tárgyát képezi tehát, hogy a maximák mennyire „alaptételek”: 

életszabályok, alapul szolgáló (talán rejtett, hosszabb távú) szándékok vagy egészen 

hétköznapi célok is lehetnek.
73

 Kant példái sem döntik el egyértelműen a kérdést, ezért 

legjobb lenne rugalmasan kezelni, esetleg egész hierarchiájuk van.
74

 Mindenesetre ennek nem 
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szabad befolyásolnia a törvénynek való megfelelést:
75

 nem a törvény „védelmében” kell minél 

általánosabbnak vennünk a maximát értelmezőként (hanem a magunk érdekében 

cselekvőként). 

Ez a fogalmi apparátus korántsem jelenti önmagában, hogy az ész veszi át az uralmat, 

hiszen a maxima megfogalmazása is történhet a szenvedélyek szolgálatában. Csak látszat, 

hogy maguk a maximák mint gyakorlati elvek vagy alaptételek az akarat meghatározó alapjai. 

A fenti definícióban egy ártatlannak tűnő szó árulja el, hogy csak „tartalmazzák” ezt a 

meghatározást, de az első három „tantételből” határozottabban is kiolvasható. Általános és 

eddig is alapul vett esetben (meglehet mindig) „az önkény meghatározó alapja nem más, mint 

egy objektum megjelenítése és e megjelenítésnek a szubjektumhoz való azon viszonya, amely 

által a vágyóképesség az objektum valóságossá tételére határozódik meg” (GYÉK 28, AA V, 

21).
76

 A vágyóképesség anyagának nevezi Kant a vágyott tárgyat, képzete szubjektumhoz 

való említett viszonyát pedig a tárgy valósága feletti örömnek. Amennyiben ezt 

előfeltételezzük az önkény meghatározása lehetőségének feltételeként, úgy „az e tárgyra 

irányuló vágy megelőzi a gyakorlati szabályt, és feltételét alkotja annak, hogy a szabályt elvvé 

tegyük a magunk számára” (Uo.). Pontosan megfogalmazva tehát, ahogy az I. tantételben 

olvasható, ebben az esetben a gyakorlati elvek (maximák) „az akarat meghatározó alapjaként 

a vágyóképesség valamilyen objektumát (anyagát) előfeltételezik” (GYÉK 27, AA V, 21 – 

első kiemelés tőlem). 

Továbbmenve azután a II. tantétel azt mondja ki, hogy az efféle, „materiális gyakorlati 

elvek mint olyanok kivétel nélkül azonos fajtájúak, és az önszeretet avagy a saját boldogság 

általános elve alá tartoznak” (GYÉK 28, AA V, 22). A boldogság Kant itteni szavai szerint az 

ember egész létezésével való elégedettség problémája, „melyet éppen véges természete 

kényszerít rá, mivel szükséget szenved, e szükséglete pedig vágyóképességének anyagával 

kapcsolatos, olyasvalamivel tehát, ami az öröm vagy örömtelenség szubjektíve alapul 

szolgáló érzésére vonatkozik” (GYÉK 33, AA V, 25). Ezért „egy eszes lény tudata az életnek 

az ő egész létezését szakadatlanul kísérő kellemességéről, nem más, mint a boldogság, az az 

elv pedig, hogy e boldogság tétessék az önkény legfőbb meghatározó alapjává, az önszeretet 

elve” (GYÉK 29, AA V, 22). A materiális gyakorlati elveknek tehát legfőbb alaptétele is van, 
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önkényét: 43, AA V, 32), csak majd az EM-ben, amit nem szabad visszavetíteni. 
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melyek alá tartoznak, hiszen ezek az önkény meghatározó alapját valamilyen tárgy valósága 

felett érzékelendő örömben tételezik. 

Ezek az elvek ily módon azonos fajtájúak, és ezt a „fajfogalmat” igen tágan kell érteni: alá 

tartozik bármely (tárgy valóságától várható), a szubjektum receptivitásán vagy fogékonyságán 

alapuló öröm vagy kellemesség érzése, amennyiben meghatározhatja a vágyóképességet. 

Márpedig láttuk már az érzetekről szólva, hogy még az objektív ismereteknek is van 

szubjektív, érzett oldala, és éppen ebből származik az az illúzió, hogy az értelem képzeteiből 

származó akaratmeghatározást a magasabb (nem érzéki) vágyóképességnek tulajdonítják. 

Holott ha ez a meghatározás csak az öröm érzésének közvetítésével történik, akkor teljesen 

mindegy Kant szerint, hogy honnan származnak az érzést felkeltő képzetek, beleértve az 

intellektuális vagy akár a szellemi vagy morális önneveléssel kapcsolatos képzeteket. Itt 

legfeljebb a gyönyör mértéke közti nagyságbeli összevetésről lehet szó, és van is, ahogy 

példákon igyekszik megmutatni. 

Ez volna tehát „Kant hedonizmusa”, ahogy meghökkentő módon utalnak néha erre az 

eszmefuttatásra.
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 Ez körülbelül olyan kifejezés, mint „Descartes szkepticizmusa”, éspedig 

hasonló okból. Mindkét esetben a fő ellenfél mintegy végletekig erősítve az ellenfél érvelését 

próbálnak azzal egyszerre és végleg leszámolni. Kant etikája számára ez az önszeretet (ha úgy 

tetszik hedonista) alaptétele, ezért is vezeti rá vissza a többi maximát, illetve az elvek szintjén 

a többi elméletet, beleértve a morális érzék (akár altruista) elméleteit is. „Csak akik szeretnék 

elvitatni a tiszta észtől a képességet, hogy bármilyen érzés előfeltételezése nélkül 

meghatározza az akaratot, csak azok tévedhetnek olyan messzire saját magyarázatuktól, hogy 

amit előbb egyazon elv alá hoztak, azt később mégis teljesen eltérő fajtájúnak nyilvánítsák” 

(GYÉK 31, AA V, 23). Ez talán látszólag szigorúbb, de aligha lehet az Alapvetés 

állásfoglalásánál elmarasztalóbb, ahol a morális érzés elvét végső soron szintén a 

boldogsághoz számítja (s legfeljebb csak azért „dicséri” meg, amiért közvetlenül „nem 

mondja [az erény] szemébe, hogy nem a szépsége, hanem a belőle fakadó előnyök kedvéért 

ragaszkodunk hozzá” (EMA 57/83, AA IV, 442). Minthogy a szépségből fakadó előnyök az 

alacsonyabb rendű vágyóképességhez tartoznak, „[e]nnélfogva vagy egyáltalán nincs 

magasabb rendű vágyóképesség, vagy a tiszta észnek egyedül önmagáért véve kell 

gyakorlatinak lennie […] Csak ha önmagáért véve (nem a hajlamok szolgálatában állva) 

határozza meg az akaratot, egyedül akkor lehet az ész igazi magasabb rendű vágyóképesség” 

(GYÉK 32, AA V, 24). 
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c. A gyakorlati törvény 

 

Szándékosan igyekeztem a pusztán empirikus gyakorlati életben alkalmazható fogalmak felől 

megközelíteni a kanti etikát, hogy egyrészt otthonosabban mozoghassunk benne, másrészt 

ebből az „otthonból”, sőt ebben próbáljuk meglátni és megérezni az alternatíva élét. Ennek 

során kerültem ezen erkölcsfilozófia legfontosabb szavát is eddig.  

 

A gyakorlati alaptételek szubjektívek avagy maximák, ha a szubjektum a feltételt csak a maga 

akaratára nézve tekinti érvényesnek; ellenben objektívek avagy gyakorlati törvények, ha a feltétel 

objektíve, azaz minden eszes lény akaratára nézve érvényesnek ismerszik meg. (GYÉK 25, AA V, 

19) 

 

Ez a megfogalmazás, ahogy sok másik is, a maximát és a törvényt egymást kizáró 

fogalmakként állítja elénk. Tudjuk ugyanakkor, hogy a kettő viszonyának formulái milyen 

központi helyet kapnak Kant morálfilozófiájában. A két tényező együtt ahhoz a szemlélethez 

vezethet, hogy a gyakorlati törvény egyfajta „teszt” a maximák számára, vagy egyenesen 

„másodrendű” tétel a maximák „elsőrendű” kijelentéseivel szemben.
78

 Csakhogy még az 

idézett szómagyarázat is mutatja, hogy maxima és gyakorlati törvény a gyakorlati alaptétel 

közös fogalma alá tartozik, vagyis az előző mondat szerint a törvény is az akarat 

meghatározását tartalmazza – különben nem volna gyakorlati. Ha tetszik a teszt metafora: a 

törvény a helyesen kitöltött teszt, nem pedig pusztán a kiértékelés. Az Alaptétel egyik 

meghatározása szerint: „A maxima az akarás szubjektív elve; az objektív elve (amely minden 

eszes lény számára szubjektíven is gyakorlati elvként szolgálna, ha az észnek teljes hatalma 

volna a vágyóképesség felett) a gyakorlati törvény” (EMA 27, lj., AA IV, 410 – első kiemelés 

tőlem). Ez nem meglepő, ha egyszer az kérdés, hogy a tiszta ész lehet-e önmagában 

gyakorlati, a GYÉK definíciói után is rögtön azzal folytatja Kant, hogy a gyakorlati törvények 

a jelöltek arra, hogy a tiszta ész „az akaratmeghatározáshoz elégséges alapot” foglaljon 

magában (GYÉK 25, AA V, 19). Ugyancsak az előző mondatnak megfelelően a törvény 

esetén is találunk alá tartozó gyakorlati szabályt, igaz csak annyiban, amennyiben a minden 

eszes lény számára érvényes szabályt az érzékileg is afficiált lényekre korlátozza: a 

kategorikus imperatívuszt. Az alapvetés másik definíciója a törvényt már eleve úgy határozza 
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meg, hogy az „minden eszes lényre érvényes objektív elv, és az az alaptétel, amely szerint az 

eszes lénynek cselekednie kell, vagyis imperatívusz” (EMA 43 lj., AA IV, 420 lj.). 

Két fogalompárunk összefüggéseiről a következőket mondhatjuk egyelőre. Mind az 

imperatívuszok, mind a gyakorlati törvények objektívek, mindenkire érvényesek, a 

hipotetikus imperatívuszok elméleti tudás alapján, a kategorikusak, amelyek a mi esetünkben 

egybeesnek a törvényekkel, még nem tudjuk, minek köszönhetik objektivitásukat, ha vannak. 

A maximák ezzel szemben szubjektívek, csak magunkra tartjuk őket érvényesnek, és amint 

látszik nem imperatívuszok, nem parancsolnak; figyelembe véve, hogy nem levezetett, hanem 

alaptételként tekintünk rájuk, azt is mondhatjuk: önkényesek. Másfelől mind a maximák, 

mind a gyakorlati törvények kategorikusak, nem valamely rajtuk kívüli célt szolgálnak, 

melynek csupán a feltételére irányítanák az akaratot. Érdekes módon a harmadik lehetőség 

(ahogy alapfogalmaink közül kettő szembe állítható a harmadikkal) szintén értelmes és sokat 

mondó, pedig így a gyakorlati törvény (vagyis a kategorikus imperatívusz) marad egyedül. 

Ugyanis mind a hipotetikus imperatívusz, mind a maxima mint empirikus (materiális) 

alaptétel eleve valamilyen valóságosan létező dologra mint okozatra irányulnak. A gyakorlati 

törvény, illetve kategorikus imperatívusz viszont az akaratot attól teljesen függetlenül 

határozza meg, hogy az elégséges-e az okozathoz vagy sem, „az ész legalábbis elegendő lehet 

az akarat meghatározásához, s annyiban mindig objektív realitással bír, amennyiben csak az 

akarásról van szó”. Tehát „a puszta akarás az, amit e szabálynak teljesen a priori módon meg 

kell határoznia” (GYÉK 26, 21, 27, AA V, 19, 15, 20). 

Láttuk, hogy a maxima és a törvény között lévő kizáró viszony nem jelentheti a törvény 

akaratmeghatározó, tehát gyakorlati voltának kétségbe vonását. Másfelől viszont kérdésessé 

válik és talán pontosításra szorul maga ez a kölcsönösen kizáró megfogalmazás. Amikor a 

törvénynek való megfelelést vizsgáljuk, mint majd az erkölcsi törvény szinte minden 

formulája esetén is, akkor a maximák számára fogalmazunk meg olyan követelményt, hogy 

törvénnyé váljon, sőt annak bizonyuljon. Ebben a megközelítésben a maximák között kellene 

keresnünk a gyakorlati törvényeket. 

Kézenfekvő módon adódik is egy lehetőség, nevezetesen az önszeretet általános elve, 

hiszen a boldogság szándékának meglétét „természeti szükségszerűséggel”, „biztosan és a 

priori feltételezhetjük minden emberben, mert mindenkinek a lényegéhez tartozik” (EMA 39-

40/21, AA IV, 417-418). Nem mondhatjuk-e, hogy ez az alaptétel „minden eszes lény 

akaratára nézve érvényesnek ismerszik meg”? Wood valóban így tekint rá, és a boldogság 

(Kant által logikailag a hipotetikusokhoz sorolt) pragmatikus imperatívuszai elé egy további – 

szerinte a moralitással analóg – racionalitást (az okosságét) megalapozó általános 
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imperatívuszt tételez. A kielégülések nagy egésze, melyet ez parancsol, független volna az 

egyes vágyaktól és céloktól, jól-létünk pedig önérték és a személyiség (egy másik, nem 

morális) alapja. Kant csak azért lépett volna tovább a kategorikus imperatívuszhoz, mert 

empirikus antropológiája szerint ehhez nincsenek használható hipotetikusak.
79

 

Valójában Kant szerint az önszeretet elvének és a gyakorlati törvénynek a különbsége a 

„legeslegfontosabb […], amely csak tekintetbe jöhet a gyakorlati vizsgálódásokban” (GYÉK 

35, AA V, 26). Egyfelől „a boldogság fogalma, habár mindenütt alapul szolgál az 

objektumoknak a vágyóképességre való gyakorlati vonatkoztatásához, mégis csupán a 

szubjektív meghatározó alapok általános címszava, és semmit sem határoz meg specifikus 

módon”. (Uo. 33, AA V, 25) Az utóbbi kifejezés nyilván itt is, mint egy oldallal korábban, az 

alacsonyabb és magasabb vágyóképesség közti különbségre utal, nem arra, hogy a gyakorlati 

törvény specifikálva határozná meg az akaratot, ahogy néha arról hallani, hogy az erkölcsi 

törvény Kant szerint „minden körülmények között” meghatározza a helyes cselekvést. A 

törvény „minden esetben és minden eszes lény számára az akarat ugyanazon meghatározó 

alapját kell hogy tartalmazza” (Uo.). Inkább a boldogságelv az, ami specifikál, és éppen az, 

hogy ki-ki másban tételezi a boldogságát, teszi alkalmatlanná a törvény szerepére: „egy 

szubjektíve szükségszerű törvény (mint természeti törvény) objektíve nagyon is esetleges 

gyakorlati elv, mely különböző szubjektumokban igen különböző lehet” (Uo.). Nem azért 

nem lehet Kant számára objektív gyakorlati elv, mert nem adhatók meg általánosan az 

okosság imperatívuszai, hiszen ezt a tényt úgyszólván elengedi, mert csak az érdekli, hogy ha 

a boldogság eszközei biztosan megadhatók volnának, az hipotetikus imperatívuszokat és 

analitikus-gyakorlati tételeket eredményezne. (EMA 40/22, 41-42/25, AA IV, 418 sk) Vagyis 

magát a boldogság vágyát nem tekinti imperatívusznak, az objektumoknak ugyan alapul 

szolgál a vágyóképességre való gyakorlati vonatkoztatásához, de a saját magáéhoz nem. 

Minden eszes érzéki lény számára érvényes, de nem meghatározó alap. Ha feltételeznénk azt 

is, hogy még a boldogsághoz igénybe veendő eszközökről is egyformán ítélnek, a 

meghatározó alap akkor is csak szubjektív érvényű lenne, s az így adódó „szükségszerűséget 

egyáltalán nem volna szabad gyakorlatinak minősíteni, hanem pusztán fizikainak” (GYÉK 34, 

AA V, 26). 

Csakhogy ez a boldogságról szóló II. megjegyzés így ellentmondásban van magával a 

tantétellel, melyhez Kant fűzi, mert aszerint az önszeretet elve a boldogságot igenis az önkény 

legfelsőbb meghatározó alapjává teszi. Ez egy nagyon komoly dilemmához vezet, amelyet 
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azonban ahhoz nem szükséges eldöntenünk, hogy Wood általános okosság imperatívuszának 

lehetőségét megítéljük. Ha a „legfelsőbb” meghatározó alap nem közvetlenül meghatározó is 

egyben, úgy a boldogság puszta általános „címszó”, jóllehet mindenkire érvényes természeti 

törvény, de gyakorlatilag csak az alá tartozó szubjektíve különböző maximák közvetítésével 

hat az akaratra – ezért nem létezhet az okosság általános imperatívusza. Ha viszont mégis 

lehetne az önszeretet elismerten mindenki akaratára érvényes elve önmagában is közvetlenül 

akaratmeghatározó, akkor nincs mentség: Woodnak igaza lenne, jól-létünk önérték volna, az 

okosság racionalitásának általános (egyes vágyaktól és céloktól független) imperatívusza egy 

nem morális személyiséget alapozna meg. Látható, hogy ez a dilemma a morális rossz 

kérdéséhez kapcsolódik, akár az emberi természethez tartozónak tekintjük e második esetet, 

akár netán „ördöginek”. Az azonban sejthető és a későbbiekben igyekszem nyilvánvalóvá 

tenni, hogy egyikhez képest sincs a lehetséges használatot illetően semmiféle előnyben, sőt 

inkább tetemes hátrányban van Kant kategorikus imperatívusza, úgyhogy empirikus 

antropológiája biztosan nem indokolná a „továbblépést”. Ám szerencsére követhetjük őt e 

lépés megtételében anélkül, hogy döntenünk kellene a rosszra vonatkozó kellemetlen 

alternatíva ügyében – mert mind az amorálisnak, mind az immorálisnak a morális az ellentéte. 

Ez a kettősség azonban már a maximáknál általában is jelentkezik. Az ezek által 

tartalmazott „szubjektív” meghatározó alap a mozgatórugó (GYÉK 89, AA V, 71). Bizonyára 

erre is utal a definícióban az, hogy a szubjektum „a maga akaratára nézve tekinti 

érvényesnek” a maximát. Az akaratszabadság kérdését is érintő probléma, hogy miként kerül 

a mozgatórugó a maximába, avagy miként van jelen benne. Erre vonatkozik Allison 

„inkorporációs tézise”,
80

 amelyet a Vallás egy szöveghelyére alapoz. Eszerint az önkényt 

„kizárólag olyan mozgató rugó determinálhatja cselekvésre, amelyet az ember felvett 

maximájába (olyan általános szabállyá lett, amelyhez az ember magatartását szabni akarja)” 

(Vallás 150, AA VI, 23). Kifejezetten ezt ragadja meg Kant szerint az érdek fogalma, amely 

„az akaratnak az ész által megjelenített mozgatórugóját jelenti”, és a maximáé valójában rajta 

alapul (GYÉK 97-98, AA V, 79). Az Alapvetés még határozottabbnak látszó meghatározásai 

szerint: az érdek az „akaratnak az ész elveitől való függősége”, „ami által az ész gyakorlativá, 

vagyis az akaratot meghatározó okká válik” (EMA 38 lj, 74 lj, AA IV, 413 lj., 459-460 lj.). 

Csakhogy persze Kant morális tartalmat kell, hogy adjon ennek a fogalomnak, ezért 

megkülönböztet empirikus és tiszta érdeket, és az előbbi esetén az akarat „a hajlam kedvéért 

függ” az ész elveitől, „az ész csak a gyakorlati szabályt adja meg ahhoz, hogy miként lehet 
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kielégíteni a hajlam igényét”, ahol hajlamon a vágyóképességnek az érzékektől való 

függősége értendő (Uo. 38 lj, AA IV, 413 lj). Illetve „az ész csak a vágy egy további 

objektumának közvetítésével vagy pedig a szubjektum valamilyen sajátos érzésének 

feltételével határozhatja meg az akaratot” (Uo. 74 lj, AA IV, 459-460 lj.). Mindez pedig 

Wood nézetét látszik alátámasztani, aki Allison tézisére oly módon hivatkozik, hogy 

egyenesen magának a maximafelvételnek a mozgatójaként tekinti az érzéki rugót.
81

 Ha 

azonban Allisonnal a szabadság aktusaként szeretnénk érteni a mozgatórugó maximába 

felvételét, akkor ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az általa kulcshelyként idézett mondat 

egészében az erkölcstan „rigorisztikus változatáról” szól, és ha nem maga a törvény, akkor 

egy azzal ellentétes mozgató az, amit felvesz a maximájába az – utóbbi esetben rossz – ember 

(Vallás 149-51, AA VI, 23). Az érzéki meghatározás vagy szándékos ellenszegülés 

dilemmája, tehát voltaképpen a szabadságé a morális rosszat illetően, eldől Kantnál az utóbbi 

mellett – de csak a törvény alapján. Hogy a törvény nélkül, pusztán a maxima fogalma nem 

jár a szabadság jogosult előfeltevésével, azzal majd az erkölcsiség igazolásának kérdésénél is 

szembesülünk. Ugyanakkor az alternatíva egyáltalán nem vetődik fel, amikor a törvénynek 

megfelelés a kérdés, tehát nem az, hogy miért nem teszem, amit tennem kell, hanem az, hogy 

„mit kell tennem?”. 

 

 

2. A tiszta gyakorlati ész 

 

Kétféleképpen közelíthetünk ehhez a fogalomhoz és lehetséges voltához, és Kantnál 

találkozunk is mindkettővel. Lehet-e a tiszta ész gyakorlati? Valójában már A tiszta ész 

kritikája is pontosan ebben a formában sejteti a választ, amikor a transzcendentális dialektika 

feladatának meghatározásaként felteszi a kérdést, hogy vajon az ész önálló forrása-e tárgyakra 

vonatkozó fogalmaknak (ideáknak) és ítéleteknek. A negatív, illetve az ideák regulatív 

használataként bizonyos értelemben pozitív választ tartalmazó hatalmas „alrész” elején 

megemlíti (jóllehet mint nem ide tartozót máskorra halasztja), hogy az ész gyakorlati ideája 

„kauzalitás ad a tiszta észnek, hogy a valóságban hozza létre azt, ami a fogalmaiban rejlik”. 

(TÉK A328/B385 – módosítva) Amikor azonban Kant bizonyítja a tiszta gyakorlati ész 

valóságát, akkor a másik irányból közelít: az általában vett gyakorlati ész képességét kell 

kritika alá vonni, és „visszaverni az empirikusan feltételezett észnek azt a pretenzióját, hogy ő 
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legyen az akarat egyedüli és kizárólagos meghatározó alapja”. (GYÉK 21-22, AA V, 15-16) 

Ha így közelítve a problémához, eleve a gyakorlatiból kiindulva és végig a gyakorlati körén 

belül maradva, jutunk el a tiszta képességhez, akkor az „tettek révén bizonyítja önmaga és 

fogalmai realitását, s így hiábavaló minden okoskodás, mely vitatja a lehetőséget, hogy mint 

tiszta ész gyakorlati legyen”. (Uo. 7, AA V,3) Amit e kritikának az erkölcsiség alapvetéseként 

bizonyítania kell, az maga ez az adottság: „hogy van tiszta gyakorlati ész” (uo.). 

 

A. Maxima mint törvény 

 

A gyakorlatiból történő említett kiindulásnak eszköze az előző fejezetben tárgyalt fogalmi 

apparátus, különös tekintettel a maximára. Hogy a gyakorlatin „belül” keressük a tiszta 

képességet, azt jelenti tehát, hogy a maximának, amely a gyakorlati ész szubjektív alaptétele, 

kellene tiszta formáját is találnunk az empirikus (materiális) mellett. Értelmezésemben a 

gyakorlati törvény pontosan ez, vagyis maximaként a törvényt kell keresnünk. A gyakorlati 

ész kritikája III. tantétele ezt egészen egyértelműen fogalmazza meg: „Egy eszes lény, hogy 

maximáit általános gyakorlati törvényekként gondolhassa el, csak olyan elvekként 

gondolhatja el azokat, amelyek nem az anyag, hanem pusztán a forma szerint tartalmazzák az 

akarat meghatározó alapját”. (GYÉK 35, AA V, 27 – saját kiemeléseim) A maxima anyaga az 

akarat tárgya, ha ez egyúttal az akarat meghatározó alapja is (vagy a maxima akként 

„előfeltételezi”: Uo. 27, AA V, 21), akkor – mint láttuk – ez empirikus elv, és nem lehet 

törvény. Vagyis ha egy maximát gyakorlati törvényként gondolunk, akkor valahogy 

„másként” kell elgondolnunk az alapot is, ahogy az akaratot meghatározza. De mi más ilyen 

alapot nyújthat egy maxima? Minthogy eleve feltételeztük róla, hogy törvényként gondoljuk 

el, Kant szerint „ha elkülönítünk belőle minden anyagot, vagyis az akarat minden tárgyát 

(mint meghatározó alapot), nem marad meg más, mint egy általános törvényadás puszta 

formája” (Uo. 35, AA V, 27) – ez tehát az egyetlen jelölt. Ami az anyagot illeti, érdemes 

figyelni a zárójelre: csak mint meghatározó alaptól vonatkoztatunk el a maxima anyagától. 

„Tagadhatatlan persze, hogy az akarásnak mindig muszáj hogy legyen tárgya, tehát anyaga is, 

ez azonban ettől még korántsem meghatározó alapja és feltétele a maximának […] A 

maximának tehát megmaradhat ugyan az anyaga, de nem szabad feltételül szolgálnia, mert 

máskülönben a maxima nem alkalmas törvénynek”. (Uo. 44-45, AA V, 34) Vajon mi a 

helyzet fordítva: van-e a törvényadásra nem alkalmas maximának (nyilván „törvényellenes”) 

formája? Azt hihetnénk a materiális maximákat anyaguktól megfosztva csak a puszta 

’boldogság’ „címszót” kapjuk, ami nem meghatározó alap. Ugyanakkor a tantételhez fűzött 
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megjegyzés azt vizsgálja egy példán, hogy „a maximában melyik forma válik általános 

törvényadásra alkalmassá” (Uo. 36, AA V, 27 – saját kiemelésem). Ez viszont inkább a 

gyökeres rossz elméletében adott, az ittenitől némileg eltérő elgondolással van összhangban. 

Eszerint ugyanis, legalábbis az erkölcsösségünket végső soron megszabó, legfőbb maximába 

fölvesszük mind a morális törvényt, mind az önszeretet szubjektív elvét, ám mivel az ember a 

rigorisztikus etika szerint vagy jó, vagy rossz, erről az dönt, hogy e két „tartalom” közül 

melyiket teszi (egy intelligibilis tett által) a másik feltételévé: tehát az alárendelés, és ez a 

(legfőbb) maxima formája. (Vallás 165-166, AA VI, 36) 

A „gondolhassa el” a tantételben esetleg még mindig úgy érthető, hogy itt a törvényt 

ideaként tekintjük, melyet a maxima „soha nem ér el”. Az biztos, hogy maga a cselekvő, 

illetve a maximáit elgondoló személy nem így tekinti, a tétel rövid igazolásának zárásából ez 

még világosabb. Ahhoz, hogy egy eszes lény „a maga szubjektíve gyakorlati elveit, azaz 

maximáit […] egyszersmind általános törvényekként” tudja elgondolni, „fel kell tételeznie, 

hogy a maximáknak az a puszta formája, amelynél fogva általános törvényadásra 

alkalmasak, egyedül önmagáért véve gyakorlati törvénnyé teszi őket”. (Uo. 35, AA V, 27 – 

módosítva) A következő ponton azután (a „legmagasabbon”, hogy szándékosan utaljunk az 

analóg elméleti helyre: TÉK 146, B134 lj.) az előbbi „lehetséges általános törvényadás a priori 

gondolata, mely tehát pusztán problematikus, törvényként feltétlen paranccsá tétetik”. (GYÉK 

41, AA V, 31) Ezzel pedig felállíttatik „A tiszta gyakorlati ész alaptörvénye”, a tiszta ész 

nevezetes „faktuma”. 

Tény mivoltával és igazolásának kérdésével általában majd a következő szakaszban 

foglalkozunk, most a tartalmát vizsgáljuk az Alapvetésben megadott különböző formulái 

közül néhányban. A gyakorlati ész kritikájában csak egy van: „Cselekedj úgy, hogy akaratod 

maximája mindenkor egyszersmind általános törvényadás elveként érvényesülhessen” (Uo. 

40, AA V, 30). Ez tehát parancsként fogalmazza meg az előző tantétel szükséges feltételét, 

azaz maga is meghatározza az akaratot, mégpedig maximáinak formája tekintetében: a 

gyakorlati törvény puszta formáját teszi meghatározó alapként minden maxima legmagasabb 

feltételévé. 

Az Alapvetésben hasonló a gondolatmenetnek az a pontja, ahol Kant elsőként kimondja a 

kategorikus imperatívuszt – mégpedig kétszer is, tekintettel az első két rész különböző 

kiindulópontú analíziseire. Ha egy törvény képzetének egymagában kell meghatároznia az 

akaratot, akkor eltekintvén a tőle várható hatásoktól és a belőlük meríthető ösztönzőktől 

„semmi sem marad egyáltalában véve a cselekedetek általános törvényszerűségén kívül, 

melynek egyedül kell az akarat elvéül szolgálnia. Vagyis: sohasem szabad másként eljárnom, 
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mint úgy, hogy egyúttal akarhassam, hogy maximám általános törvénnyé váljék”. (EMA 

27/17, AA IV, 402 – módosítva) A másik származtatás úgy szól, hogy ha kategorikus 

imperatívuszt gondolok el, 

 

azonnal tudom, mit tartalmaz. Ugyanis az imperatívusz a törvényen kívül csak azt a 

szükségszerűséget tartalmazza, hogy a maxima feleljen meg e törvénynek, a törvény viszont 

semmilyen korlátozó feltételt nem foglal magában. Így nem marad egyéb, mint egy törvény 

általánossága egyáltalában véve. Ennek kell hogy megfeleljen a cselekedet maximája, és 

voltaképpen egyedül ezt a megfelelést jeleníti meg az imperatívusz szükségszerűként. 

Kategorikus imperatívusz tehát egyetlenegy van, éspedig a következő: csak olyan maxima alapján 

cselekedj, amelynek révén egyúttal azt is akarhatod, hogy maximád általános törvény legyen. (EMA 

43/30-31, AA IV, 421 – módosítva) 

 

Ismeretes, hogy nagyon sokféleképpen megfogalmazza Kant az erkölcsiség „egyetlenegy” 

alapelvét. Amikor az erkölcsi megítéléshez az efféle legszigorúbb és legáltalánosabb 

formulákat ajánlja, még meg is toldja egy további változattal: „cselekedj ama maxima szerint, 

amely egyúttal általános törvénnyé is teheti magát” (Uo. 53/74, AA IV, 436 sk). De van 

három fogalom vagy idea, amelynek segítségével az erkölcsi törvénynek szubjektíve – 

analógia révén a szemlélethez vagy az érzéshez közelítve – esetleg nagyobb befolyást 

szerezhetünk. Ezek: (1) az általános természettörvény, (2) az eszes lény mint önmagában való 

cél, (3) a célok lehetséges birodalma mint természeti birodalom és annak törvényhozója. 

Persze az erkölcsiség elvének általuk való „három fajta megjelenítése alapjában véve csupán 

egy és ugyanazon törvény megannyi formulája; mindegyikük önként magába foglalja a másik 

kettőt is”. (Uo. 52-53/71-74, AA IV, 436) Úgyszólván kimeríthetetlen lehetőséget kínál az 

értelmezők számára az egyes formulák különbsége, eltérése, netán ellentmondása, vagy a 

„továbbhaladás” egyiktől a másikig. De ha lehet még érdekesebb, hogy a filozófus, „az emberi 

ész törvényhozója”, aki „a célok álláspontjáról” vázolja fel a filozófia rendszerét (lásd Bev. 

2.B), milyen analógiákat láthatott e fogalmakban és a rendszeralkotás milyen maximáit 

találhatta kielégítőnek a megfelelő formulákhoz. Hiszen, ha meggondoljuk ez a három 

fogalom nagyon is megfelel a híres három kanti kérdésnek vagy a három Kritika témájának. 

Éppen ezért az egész rendszer szempontjából legfontosabb harmadikra térek csak ki. 

Hogy az eredeti általános formula tartalmazza már az autonómiát, azt szó szerint is 

olvashatjuk egy helyen: „minden cselekedetet csak olyan maxima szerint hajts végre, amely 

alkalmas rá, hogy egyszersmind általános törvénnyé is váljék, tehát úgy cselekedj, hogy 
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akaratod maximája révén akaratod egyúttal általánosan törvényhozónak is tekinthesse 

magát”. (Uo. 51/65, AA IV, 434) Az autonómia formulája viszont azért is fontos Kant szerint, 

mert általa magában az imperatívuszban utalhatunk arra, hogy a neki megfelelő, kötelességből 

fakadó akarásban elszakadunk mindenféle érdektől, a mástól kapott törvénynek való 

alávetettséghez ugyanis – a heteronómia etikáiban – érdeknek kellett kapcsolódnia, például 

jutalom vagy büntetés közvetítésével. Az általánosan törvényhozó akarat azonban nem 

függhet az önszeretet érdekét korlátozó további törvénytől. (Uo. 50/56-59, AA IV, 432 sk) Ha 

valamennyi eszes lényt az általuk hozott törvényeknek alárendelve a második fajta formula 

szerint, azaz törvényszerű kapcsolatukat a célok és eszközök szempontjából tekintjük, akkor 

„valamennyi [általánosan érvényes] cél összessége (az eszes lényeké mint magukban való 

céloké, valamint a saját céloké, amelyeket bármelyikük maga elé tűzhet) egymással 

rendszeres összefüggésben gondolható el, vagyis célok birodalmaként”. (Uo. 51/61-62, AA 

IV, 433) Ebből adódik a harmadik fajta formula, amely szerint „[a]z eszes lénynek mindenkor 

úgy kell magára tekintenie, mint aki […] törvényt szab a célok birodalmában”. (Uo. 51/64; 

vö. 53/74, 54/77, AA IV, 433, 436, 438) 

Fontosnak tartom megállapítani, hogy ebben a birodalomban mindkét fajta cél 

megtalálható, személyekként a „negatív” és a törvénnyé váló maximák anyagaként a „pozitív” 

is. Nemcsak azok tehát, akiknek belső értéke, azaz méltósága van, mint aki „csak annak a 

törvénynek engedelmeskedik, amelyet egyúttal maga ad önmagának”, hanem azok a dolgok 

is, amelyeknek viszonylagos értéke, vagyis ára van, és így mással helyettesíthető, legyen az a 

hajlamokra és szenvedélyekre vonatkozó piaci vagy az ízlés és tetszés felverte affekciós ár. 

(Uo. 51-52/66-69, AA IV, 434 sk) Hiszen a célok birodalma reményünk tárgya, ahol 

boldogok kell, hogy lehessünk. Így értendő tehát a mű harmadik részében főszerepet játszó 

mundus intelligibilis fogalma is „mint a célok birodalma” (Uo. 54/77, AA IV, 438), és így 

érthető a „célok lehetséges birodalma mint természeti birodalom” kifejezés a hozzáfűzött 

lábjegyzettel: 

 

A teleológia a természetet úgy vizsgálja, mint célok birodalmát, a morál pedig a célok lehetséges 

birodalmát úgy, mint természeti birodalmat. Ott a célok birodalma elméleti eszme annak 

magyarázatára, ami van. Itt gyakorlati eszme, amely arra szolgál, hogy azt, ami nincs, de 

ténykedésünk révén valóra válhat, éppen ezen eszmének megfelelően létrehozzuk. (EMA 53 lj., AA 

VI, 436 lj.) 
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Természetesen mindkét szempontot figyelembe kell majd vennünk, a másodikat a következő 

szakaszban, az elsőt és a kettő összefüggését a következő részben. 

Két filozófust mindenképpen meg kell röviden említeni ezen eszme kapcsán. Az egyik 

természetesen Rousseau hatása, aki szerint a nép csak akkor szabad, ha az önmaga alkotta 

törvényeknek engedelmeskedik.
82

 Az a különbség azonban, hogy ő ezt csak egyes népekre 

tartja elérhetőnek, és kizárja vagy legalábbis korainak tartja az egész emberiség esetében,
83

 

önként átvezet másik filozófusunkhoz. Az az erkölcsiség, hogy bár az eszes lény nem 

számíthat arra, hogy mások is követni fogják az általa helyesnek tartott maximát, sem arra, 

hogy a természet valóban összhangban lesz a célok őáltala lehetséges birodalmával,  

 

ennek ellenére érvényben marad a törvény: cselekedj olyan maximák szerint, amelyek a célok egy 

pusztán lehetséges birodalmának általánosan törvényhozó tagjához illenek, mert ez a törvény 

kategorikusan parancsol. […] csupán a tisztelet egy eszme iránt mégis engesztelhetetlen előírásul 

szolgál az akarat számára […] (EMA 54/77, AA IV, 438 sk), 

 

ez az erkölcsiség tehát, valamint az általános törvényhozás következetes ideának minősítése 

Platónt és az Állam mitikus szavait idézik, amelyből – gondolván a dedukció közelítő 

kacskaringóira is – nem hagyhattam le a fricskát sem. Íme: 

 

GLAUKÓN: Értem: arra az államra gondolsz, amelyet most alapítottunk, amely csak gondolatban 

létezik, mert ilyen sehol a világon nincs. 

SZÓKRATÉSZ: De az égben alighanem van egy minta annak a szeme előtt, aki ezt meg akarja 

látni, s a maga bensejét a látottak szerint megszervezni. Az mellékes, hogy van-e valahol, vagy 

lesz-e: mindenesetre csak ennek az államnak az ügyeit intézheti, másét semmi esetre sem. 

GLAUKÓN: Valószínű.
84

 

 

 

B. Az igazolás problémája: dedukció vagy faktum 

 

Egyik sokat elemzett témája a kanti etikának, hogy alig néhány évvel azután, hogy az 

Alapvetésben egyfajta igazolását adja az erkölcsiség elvének, Kant A gyakorlati ész 

                                                        
82 Rousseau, A társadalmi szerződésről, 22-23, 32-33. 

83 I. m. 93-94. 

84 Platón, Állam 592 a-b. 
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kritikájában az erkölcsi törvény dedukcióját hiábavaló próbálkozásnak nevezi, és helyette az 

alaptörvényt mint „faktumot” állítja elénk. A magam részéről e tekintetben sem látok éles 

különbséget a két mű között. Mindenesetre mindkét fogalom alkalmas lesz arra, hogy 

közelebb vigyen minket Kant alapvető indítékaihoz. Elsősorban ezért próbálom végigkövetni 

az érveit az alábbiakban. 

 

a. A „dedukció” 

 

Az Alapvetésnek már a felépítését is meghatározza az a kettős feladat, amit Kant a moralitás 

legfőbb elvének „felkutatása és rögzítése [Festsetzung]” szavakkal jelöl. Az előbbit az első 

két részben hajtja végre a közönséges erkölcsi megismeréstől analitikusan haladva a nevezett 

elvig, az utóbbit, amely szintézist igényel, a harmadik részre ígéri. (EMA 20/13-17, AA IV, 

392) Ezek az ígéretek sűrűn előfordulnak a második részben is egyre erősítve a benyomást, 

hogy nagy szükség van itt egy nagyon nehéz munkára – holott ez egyáltalán nem nyilvánvaló. 

Arról lenne ugyanis szó, hogy a fogalomanalízissel feltárt alapelv a maga összes formulájával 

együtt (amelyek közül alig néhányat idéztük az előző szakaszban) talán csak „agyrém”. 

Hiszen, bár gyakorlati eszünk köznapi használatából merítettük, de mivel az ember valódi 

belső mozgatórugóit nem ismerhetjük, nem lehetünk biztosak benne, hogy valaha is 

megszólalt valakiben a feltétlen parancs. (Uo. 34/1-3, AA IV, 406 sk) Ez csak a priori volna 

belátható, az általában vett eszes lényről kellene belátni, hogy akaratával a priori kapcsolódik 

össze az erkölcsi törvény, noha nem rejlik benne – vagyis szintetikus módon. (Uo. 42/28, lj., 

45/41, 49/56, 55/79, AA IV, 420, 425, 431, 440) E rész legvégén így összegzi Kant a két 

feladat közti viszonyt: 

 

Az erkölcsiség általánosan elfogadott fogalmát kifejtve azt mutattuk meg csupán, hogy az akarat 

autonómiája elengedhetetlenül hozzátartozik ehhez a fogalomhoz, vagy még inkább annak alapját 

képezi. […] Így ez a rész, éppúgy, mint az első, pusztán analitikus volt. Hogy az erkölcsiség nem 

agyrém – ami abból következik, hogy a kategorikus imperatívusz és vele az akarat autonómiája 

igaz, és mint elv a priori teljességgel szükségszerű –, ennek belátása a tiszta gyakorlati ész 

lehetséges szintetikus használatát követeli meg. (EMA 58/89, AA IV, 445) 

 

A harmadik rész, és ezzel a „rögzítés” feladatának teljesítése, a szabadság negatív és pozitív 

fogalmának meghatározásával, valamint az utóbbinak az autonómiával való azonosságával 

indul. A második bekezdés sokat idézett konklúziója: „a szabad akarat és az erkölcsi 
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törvények hatálya alatt álló akarat tehát egy és ugyanaz”. (Uo. 65/1-2, AA IV, 447) Ezt itt 

csak felidézem, mert a szabadsággal később foglalkozom. 

Sokkal fontosabb most a harmadik bekezdés, mert ez pontos vázlatát adja a rákövetkező 

érvmenetnek. „Ha tehát előfeltételezzük az akarat szabadságát, akkor már fogalma puszta 

felbontásából következik az erkölcsiség és annak elve”. (EMA 65/3, AA IV, 447) Ezt az 

előfeltételezést tartalmazza és indokolja a 4. bekezdés, a következtetést pedig az 5. és a 6. 

eleje. Ezen a ponton kiderül, hogy tévedtünk, ha azt hittük volna, ezzel kész is a bizonyítás. 

Ugyanis az erkölcsiség elve szintetikus tétel, például az előző bekezdésben: „csakis olyan 

maxima alapján cselekedjünk, amelynek önmaga általános törvényként is tárgya lehet” (Uo. 

65/2), ezért két fogalma, akaratom maximája és autonómiája között nincs analitikus kapcsolat, 

azt valami „harmadiknak” kellene megteremteni. Ennek a problémának élesebb és 

érzékletesebb kifejtése található a 6-9. bekezdésekben. „A szabadság pozitív fogalma alkotja 

[schafft] ezt a harmadikat, amely nem lehet, mint a fizikai okok esetében, az érzéki világ 

természete” (Uo. 65/3). Itt a magyar fordítás egy pillanatra félrevezethet, mintha maga a 

szabadság lenne ez a harmadik, de nemcsak ennek tagadása (jobb is lenne másképp fordítani, 

pl. megalkotja vagy „teremti”: vö. uo. 68/11, AA IV, 451), hanem az is kiviláglik a 

folytatásból, valamint a következő mondatból, hogy valójában miről van szó. „Hogy mi lenne 

ez a harmadik, amire a szabadság utal, amiről a priori eszménk van, azt itt még nem tudjuk 

azonnal megmutatni, és a szabadság fogalmának a tiszta gyakorlati észből való dedukcióját s 

vele együtt a kategorikus imperatívusz lehetőségét sem értethetjük meg – mindehhez még 

némi előkészületre van szükség”. (Uo.) Az intelligibilis világ, a célok birodalma az, amit az 

akarat szabadsága lehetővé tesz, ez adja majd a megoldást a közvetítés problémájára (14-16. 

bekezdés), és ehhez mintegy korolláriumként csatlakozik a kategorikus imperatívusz 

lehetőségének igazolása (17-19). A megoldás forrása azonban a tiszta gyakorlati ész (10-13.), 

ezért nem véletlenül használja itt Kant a dedukció kifejezést, ami nála valamely képesség 

alapján való jogosultság bizonyítását jelenti. Itt a szabadság fogalmának dedukciója származik 

a tiszta gyakorlati észből, ahogy majd A gyakorlati ész kritikájában is; máshol valóban a 

moralitás legfőbb elvének dedukciójáról esik szó (Uo. 70/19, 76/35, AA IV, 454, 463). 

Első, „előkészítő” lépésként tehát a következő egybekezdésnyi szakasz előfeltételezi az 

akarat szabadságát, mégpedig – amint Kant erőteljesen hangsúlyozza – valamennyi eszes 

lényre vonatkozóan. Ezt itt is elsősorban az a priori módszerhez tartozó elvonatkoztatás 

értelmében kell vennünk, hogy a szabadságot „egyáltalában véve [überhaupt] az eszes és 

akarattal megáldott lények” tevékenységéhez tartozóként gondolhassuk. 
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Ezt mondom tehát: minden olyan lény, amely nem másként, hanem csakis a szabadság eszméje 

alapján [unter] képes cselekedni, éppen ezért gyakorlati szempontból valóban szabad is […] Azt 

állítom, hogy minden akarattal bíró eszes lényt egyszersmind a szabadság eszméjével is fel kell 

ruháznunk, mert egy ilyen lény csak ezen eszme jegyében [unter] képes cselekedni. […] mint 

gyakorlati észnek, avagy mint egy eszes lény akaratának, szabadnak kell tekintenie magát; 

ennélfogva az eszes lény akarata csak a szabadság eszméjének jegyében lehet saját akarat, és 

gyakorlati szempontból minden eszes lényt fel kell ruházni ilyen akarattal. (EMA 66/49, AA IV, 

448) 

 

Kihagytam egyelőre az indoklást, amit itt Kant ad, mert az az elméleti és gyakorlati ész 

viszonyát és a szabadság általános fogalmát érinti. Amellett fogok érvelni a következő 

fejezetben, hogy ez a gyakorlati szempontú feltevés ugyanaz, mint amellyel Kant A tiszta ész 

kritikájának Kánon fejezetében is él. Most a szabadságnak az erkölcsiségre vonatkozó 

következménye a fontos, amit a következő szakasz eleje határozottan ki is mond, ráadásul 

múlt időben. A szabadság eszméjének előfeltevéséből – mert „mint valami valóságosat még 

saját magunkban és az emberi természetben sem tudtuk felmutatni” – következett, hogy „a 

maximákat mindenkor úgy kell megválasztanunk, hogy azok objektíven, azaz általánosan, 

mint alaptételek is érvényesek lehessenek, tehát saját, általános törvényhozásunkat 

szolgálhassák”. (Uo. 66/5-6, AA IV, 449) Mi kell még? 

Ezen a ponton valaki, aki eddig sem hallgatott, hallatni is kezdi a hangját.
85

 „De miért 

vessem alá magam ennek az elvnek, mégpedig mint egyáltalában vett eszes lény, s miért 

tegye ennélfogva ugyanezt minden más, ésszel magáldott lény is? […] végtére is miért kell 

maximánknak mint törvénynek az általános érvényét cselekedeteink korlátozó feltételének 

tartanunk […]”? (Uo. 66-67/6-7, AA IV, 449) De miért lehet egyáltalán még ilyen kérdéseket 

feltenni? Mintha eddig érvelés nélkül állítottuk volna ugyanezt (hiszen nem kétséges, hogy 

rám és mindannyiunkra érvényesen következtettünk). Emellett „egyfajta kört” is látni vél az 

érvben Kant: 

                                                        
85 Onora O’Neill úgy érti ezt a fordulatot, hogy eddig a pontig tartott a morál metafizikája, és most kezdődik az 

átmenet a tiszta gyakorlati észhez (ahogy a III. rész címe ígéri). Ez nagyon fontos gondolat, mert a két etikai mű 

alapvetően különböző kiindulására mutat – ugyanahhoz a célhoz. Vagyis az Alapvetés dedukciójának kérdése: 

hogyan lehet a tiszta ész gyakorlati? A Kritikáé: hogyan lehet a gyakorlati ész tiszta? De az mégis furcsa lenne, 

hogy – miként állítja – eddig csak az eszes lényekről általában szólt az analízis, most kellene megmutatni, hogy 

ránk, emberekre is érvényes. O’Neill, Constructions of reason, 51-65. Hiszen mégiscsak a „közönséges” 

erkölcsiségből indultunk ki, s az ’eszes lény’ nevű absztrakció sem bírhat annál több realitással. Inkább az előző 

rész végi útravalóra érdemes figyelni: a tiszta gyakorlati ész használatára lesz szükség. 
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A hatóokok rendjében szabadnak fogadjuk el, hogy a célok rendjében erkölcsi törvények alá 

tartozónak gondolhassuk magunkat; s ennek nyomán azért gondoljuk, hogy alá vagyunk vetve 

ezeknek a törvényeknek, mert az akarat szabadságát tulajdonítottuk magunknak; a szabadság és az 

akarat öntörvényhozása ugyanis egyaránt autonómiát jelöl, tehát cserefogalmak, ámde éppen ezért 

egyik sem használható fel a másik magyarázatára vagy megalapozására, legfeljebb csak arra, hogy 

egyazon tárgyról alkotott, ám különbözőnek látszó képzeteket logikai célzattal egyazon fogalom 

alakjára hozzunk […]. (EMA 67-68/9, AA IV, 450) 

 

Kant nem mondja magát a kört logikainak (sem itt, sem később: „a szabadság eszméjét talán 

csak az erkölcsi törvény kedvéért tettük meg alapnak, hogy azután erre ismét csak a 

szabadságból következtessünk”, uo. 69/16, AA IV, 453), amit jól is tesz, mert ez csak akkor 

volna indokolt, ha a törvény alá tartozásból következtetett volna a szabadságra. Erről azonban 

szó sincs, a szabadság feltevése kizárólag az ésszel és akarattal bíró lény cselekvőképességére 

hivatkozott, függetlenül a moralitástól (csak lehetséges következményként utalva rá: „a 

szabadsággal elválaszthatatlanul összekapcsolódó törvények éppúgy érvényesek rá”, uo. 66/4, 

AA IV, 448). A függetlenség tekintetében tehát nem érheti a logikai hiba vádja az érvet 

amiatt, hogy közben milyen célt követtünk. Ez egyébként valóban nem kétséges, hiszen Kant 

előre bejelenti: „az erkölcsiséget egyedül a szabadság tulajdonságából kell levezetnünk” (Uo., 

AA IV, 447). Nincs is semmi baj a „logikai célzattal”, sem az eszközökkel, sőt a szabadság 

fogalmát ténylegesen felhasználtuk az akarat autonómiájának magyarázatához (Erklärung; 

lásd az első szakasz címét: 65/1, AA IV, 446), most már „egyazon fogalomként” kezelhetjük 

őket. A problémát inkább a „legfeljebb csak” rejti: mindez nem elég a megalapozáshoz, a 

„rögzítéshez”. A kör tehát nem abban az értelemben logikai, hogy hibás volna, hanem hogy 

még mindig nem léptünk ki belőle, azaz jelen esetben sokkal inkább nem léptünk még bele. A 

szabadság előfeltevése, jóllehet a gyakorlati érdekében, de csak pragmatikus érdekében 

történt, ebből nem fog következni az erkölcsiség, ahogy a Kánon-fejezet terminológiájában 

egyértelműen utal is erre Kant: 

 

pusztán az, hogy méltók legyünk a boldogságra, önmagáért is érdekelhet bennünket, még ha nem 

járul is hozzá ehhez az az indítóok, hogy a boldogságnak részeseivé váljunk; ámde ez az ítélet 

valójában csak annak következtében születik meg, hogy már eleve feltételezzük az erkölcsi 

törvények fontosságát (amint a szabadság eszméje révén elszakadunk minden empirikus érdektől). 

De hogy elszakadunk ettől, vagyis, hogy a cselekvésben szabadnak kell magunkat tekintenünk, s 

mégis bizonyos törvényeknek alá kell vetnünk magunkat, […] és hogy ez miként lehetséges, tehát 
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hogy honnan ered az erkölcsi törvény kötelező ereje, azt ezen a módon még nem látjuk be. (EMA 

67/8, AA IV, 450) 

 

A Kánon-fejezetben Kant a szabadságot a gyakorlati szempont érdekében elfogadva a tiszta 

erkölcsi törvények létét és feltétlen parancsukat is feltételezi, hogy ezen előfeltevések mellett 

a „mit szabad remélnem?” kérdést vizsgálja. Most viszont itt volna a helye nem pusztán 

annak, hogy az erkölcsiség elvét pontosabban határozzuk meg, hanem hogy ezen túlmenően 

előbbre jussunk „a gyakorlati szükségszerűséget illetően, hogy alávessük neki magunkat” 

(Uo. 67/7, AA IV, 449). Maga az ’előfeltevés’, Voraussetzung Kantnál általában pozitív 

értelmű terminus, nem a gyanakvás, hanem inkább az igazolás tárgya – Kant távolról sem az 

előfeltevésmentesség, sokkal inkább a jogosult előfeltevések dedukciójának filozófusa. Így 

lesz ez itt is, valamiképpen a szabadságnak kell más megalapozást kapnia. 

A „kiút” Kant szerint A tiszta ész kritikájában a harmadik antinómia megoldásaként 

kidolgozott „két álláspont” elméletén alapul. Más álláspontra helyezkedünk ugyanis akkor, 

„amikor szabadságunk révén a priori hatóoknak gondoljuk magunkat”, és akkor, „amikor 

cselekedeteinket tekintve olyan hatásokként jelenítjük meg magunkat, amelyek szemünkkel 

láthatók”. A következő két bekezdésben a korábbi műre hivatkozás helyett úgy látszik 

meggyőzőbbnek találta azt az érvet, hogy nem csupán a megfontolt, de „a legközönségesebb 

értelem is eljuthat […] a maga módján” a jelenség és a magában való dolog, valamint „az 

érzéki világ és az értelmi világ közti – egyelőre még kétségkívül durva – 

megkülönböztetéshez”. (EMA 68/10-12, AA IV, 450 skk) Ezen emlékeztető után következik a 

döntő lépés. 

 

Az emberben valóban van egy képesség, amellyel minden más dologtól megkülönbözteti magát, 

még önmagától is, amennyiben tárgyak afficiálják, és ez az ész. Ez mint tiszta öntevékenység 

ráadásul még az értelemnek is felette áll, mert noha az is öntevékenység, […] az ész – az eszmék 

alakjában [unter dem Namen der Ideen] – olyan tiszta spontaneitást mutat fel, hogy ezáltal messze 

túlhalad mindazon, amit az érzékelőképesség egyáltalán nyújthat neki […]. 

Emiatt az eszes lénynek mint intelligenciának (tehát nem alsóbbrendű erői szempontjából) nem az 

érzéki, hanem az értelmi világhoz tartozónak kell tekintenie magát […]. 

Mint ésszel bíró, tehát az intelligibilis világhoz tartozó lény, az ember mindig csak a szabadság 

eszméje alapján [unter] képes elgondolni akaratának okságát, hiszen az érzéki világ meghatározó 

okaitól való függetlenség (minthogy az ész a meghatározó okokat szükségképpen mindenkor 

magának tulajdonítja) nem más, mint szabadság. (EMA 69/13-16, AA IV, 452) 
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Innen pedig a következtetés már ugyanaz, mint az első változatban. A különbség abban van, 

hogy míg ott pusztán a gyakorlati cselekvés érdekében (zárójelbe téve az elméleti 

megfontolásokat: 66 lj.) feltételezzük a szabadságot, itt az ész – a két álláspont gondolatát 

kihasználva – önmagát az érzéki világtól független meghatározó oknak nyilvánítja. 

Egyszerre tenné azonban tönkre Kant saját elméleti és gyakorlati filozófiáját, ha itt pusztán 

a spontaneitásnak A tiszta ész kritikájában alapvető szerepet játszó tudatára hivatkozna. A 

Kritika az érzékiségen „messze túlhaladó”, „az értelemnek is felette álló” spontaneitás, vagy 

az intelligibilis világ ellentmondás nélküli elgondolhatóságát ugyan megengedhetőnek tartja, 

de ez kevesebb, mint egy előfeltevés (lásd a következő fejezetet). Meghagyja, sőt megteremti 

az „üres helyet”, amit a gyakorlati észnek kellene tartalommal betölteni, de éppen ezért ez 

utóbbi nem hivatkozhat ennek során pusztán az elméletre. És nemcsak az elméleti 

megismerésre, hanem a keretelméletre sem, hiszen ha egyszerűen a spontaneitás tudata 

nyújtaná a szabadságot, akkor még kevésbé lenne érthető, miért kellene alávetnünk magunkat 

az erkölcsi törvénynek. Az elméleti ész kritikája biztosítja olyan dolgok elgondolásának 

lehetőségét, amelynek azonban csak a tiszta gyakorlati ész használata teremt valóságot (Uo. 

58/89, AA IV, 445). Nem akármilyen spontaneitásról beszél Kant. Éppen most az Alapvetés 

végén tudhatjuk már, milyen szigorú kötöttséget jelent az intelligibilis világhoz tartozónak 

gondolni magunkat.
86

 Márpedig ez és csak ez a tudat alkotja azt a bizonyos „harmadikat”. 

Nem is egyszerűen arról van tehát szó, hogy a szabadsággal együtt mintegy az érv egyik 

pillérét erősítettük volna meg, amelyből azután már érvényesen következtethetünk a morális 

fogalmakra: csak eszmék alapján működő spontaneitás alapoz meg jogosan akaratszabadságot, 

                                                        
86 Lehet, hogy a Kant által megfogalmazott körben forgás gyanúja is oka annak, hogy általában „nem morális” 

premisszát keresnek itt, ami kiegészítené a dedukció első, nem kielégítő (vagy előkészítő) lépését. Allison ezt az 

’értelmi világ’ ideájában látja, az érvet pedig azért érvénytelennek, mert Kant erről az úgymond negatív 

értelemben vett noumenonról észrevétlenül átvált a már törvények kormányzása alatt álló intelligíbilis világra. 

Allison, Kant’s Theory of Freedom, 227-228. Ámde törvények nélkül aligha beszélhetünk világról Kantnál. A 

negatív értelemben vett noumenon az és eszköze határkijelöléshez, „hogy elkülönítse az érzékek világát az 

értelem világától” (EMA 69/13-16, AA IV, 452), de maga nem adja ezt a világot. Onora O’Neill végső soron az 

elméleti értelem szükséges feltételeként vezeti le a szabadságot. O’Neill, Constructions of reason, 63-64. Ez 

bizonyos értelemben a gyakorlati ész primátusát jelentené az elméleti felett, csakhogy nem a kanti értelemben 

(lásd V.2.b.), ahol mindkét terület megőrzi az autonómiáját. Tengelyi László is a még nem morális, de már 

szabadságot jelentő spontaneitásban látja a dedukció döntő lépésének alapját, amely azonban mégis maga után 

vonja az erkölcsiséget. Az elméleti ész és a gyakorlati ész közötti célszerű összhang előfeltevésével él ugyanis 

Kant, mely szerint az előbbi eszméinek nincs más rendeltetésük, mint hogy az erkölcsiséget lehetővé tegyék 

(teleologia rationis humanae). (EMA 79) Így mégiscsak az ész (elméleti) előfeltevésére épülne a dedukció, nem 

pedig gyakorlati használatára – holott ama rendeltetést csakis így tölthetné be. 
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ezért csak a mindkét oldalhoz kapcsolódó harmadik tudja véghezvinni a rögzítés feladatát. A 

körben forgás gyanúja eloszlott, mert a puszta logikai célzat gyanúja oszlott el: 

 

…ha szabadnak gondoljuk magunkat, akkor tagokként az értelem világába helyezzük [versetzen 

wir uns] magunkat, és felismerjük az akarat autonómiáját, következményével a moralitással együtt; 

ha pedig kötelezettségek alatt állónak gondoljuk magunkat, akkor a magunk szemében az érzékek 

és egyúttal az értelem világához is tartozunk. (uo. 69/16, AA IV, 453) 

 

Így tehát szabadságunk gondolata, csakúgy mint kötelezettségünké, itt nem premisszája egy 

következtetésnek, hanem egy tény, pontosabban tett, amelynek jogalapját azok formulái 

mondják ki. 

 

b. A „faktum” 

 

A fent elemzett bizonyításmóddal szakított a bevett nézet szerint Kant a ’faktum’ fogalmának 

bevezetésével A gyakorlati ész kritikájában. Erről e mű „A tiszta gyakorlati ész alaptételeinek 

dedukciójáról” címet viselő szakasza hivatott meggyőzni minket, épp a korábban általam is 

nagyrészt elemzett, paragrafusokkal és „tantételekkel” szakaszolt rész után – nyilván ezt 

nevezi Kant a gyakorlati ész alaptétele expozíciójának (GYÉK 58, AA V, 46). 

A következőket találjuk azonban mindjárt az első bekezdésben. Kant először összefoglalja 

az addigiakat: a tiszta ész képes gyakorlati lenni egy faktum által, „nevezetesen az erkölcsiség 

alaptételében benne foglalt autonómia által”, majd azzal folytatja, hogy „ez a faktum 

elválaszthatatlanul összekapcsolódik az akarat szabadságának tudatával, sőt azonos vele”, 

miáltal az eszes lény, amely az érzéki világhoz tartozónak ismeri meg önmagát, ugyanakkor 

„mint magában való lény, tudatában van a dolgok intelligíbilis rendjében meghatározható 

létezésének”. Itt a Kritika újdonsága, a ’faktum’ kifejezés két különböző módon is feloldatik, 

mégpedig úgy, hogy ezáltal az Alapvetés III. részében levezetett azonosságot teremti meg 

szabadság és autonómia, illetve erkölcsiség között. Ráadásul a feleket összekapcsoló 

tartalmas „harmadik” szerepében az értelmi világra mutat, szintén a korai művel 

megegyezően. Nem csoda, hogy már maga Kant sem állja meg egy utalás nélkül: „hogy a 

szabadság, ha a magunkénak tudjuk, a dolgok intelligíbilis rendjébe helyez [versetze] 

bennünket, máshol már elégségesen bizonyítottuk”. (Uo. 53-54, AA V, 42) 

Ez utóbbi fogalom nemcsak hogy középpontban marad a Kritikában is, de közvetlenül 

kapcsolódik a faktum gondolatához, amely „jelez [Anzeige gibt] egy tiszta értelmi világot, sőt 
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pozitíve meghatározza azt, s megengedi, hogy meg is ismerjünk belőle valamit, nevezetesen 

egy törvényt” (Uo. 55, AA V, 43). Talán ezért is van, hogy még sokkal határozottabb itt az az 

idézett platóni alapállás, hogy az ideának megfelelően kell létrehoznunk annak „ellenképét”. 

 

Mert a morális törvény az eszme szerint ténylegesen egy olyan természetbe helyez bennünket, ahol 

az ész, ha a neki megfelelő fizikai képesség társulna hozzá, a legfőbb jót hozná létre, és akaratunkat 

arra határozza meg (mármint a törvény), hogy e természet formáját adja meg az érzéki világnak 

mint az eszes lények összességének. (Uo.) 

 

Ebből következik a teleológiának az a morális-gyakorlati párja, amelyről Kant a célok 

birodalma kapcsán beszél az Alapvetés (EMA 53, lj., AA VI, 436 lj.). „E törvény az érzéki 

világ mint (az eszes lényeket illetően) érzéki természet számára meg kell hogy teremtse egy 

értelmi világ, azaz egy érzékin-túli természet formáját, ámde anélkül, hogy csorbítaná az 

előbbi mechanizmusát” (uo.). Az utóbbit „ősképi” természetnek (natura archetypa) is nevezi 

Kant, míg „eszméjének mint az akarat meghatározó alapjának lehetséges okozatát […] 

utánképzett természetnek (natura ectypa)”. (Uo.) 

Ami mármost a dedukciót illeti, azt itt Kant abban tekintetben bírálja el, hogy rendre 

egybeveti az elméleti megismerést és annak kritikáját a gyakorlatiéval, ahogy egyébként már 

az Alapvetésben jelezte, hogy egy ilyen kritikai műnek ez is feladata lesz majd. A morális 

törvény esetében persze nem követheti a dedukció azt az utat, amellyel a tapasztalati tárgyak 

megismerése lehetőségének feltételeit igazoltuk. A „hiábavalóságáról” mondott ítélet 

leginkább erről szól, márpedig ez nyilván nem érinti az Alapvetés dedukcióját. Van még egy 

másik, jelentősebb érv is: „Minden emberi belátásnak vége van azonban, mihelyt alaperőkhöz 

vagy alapképességekhez érünk” (Uo. 59, AA V, 47 sk). Ezzel tisztában van az Alapvetés is, a 

gyakorlati filozófia végső határáról szóló utolsó szakasz arra is fut ki, hogy az emberi ész 

képtelen megmagyarázni, miként lehet gyakorlati a tiszta ész (EMA 75/33, AA IV, 462). 

Csakhogy ezt nem tartja a dedukció fogyatékosságának, hiszen ha az ész a feltétlen gyakorlati 

törvény abszolút szükségszerűségének felfoghatósága végett további feltételre hivatkozna, 

akkor „a szóban forgó elv nem lenne morális jellegű, nem lehetne tehát a szabadság legfőbb 

törvénye”. (Uo. 76/35, AA IV, 463) 

Ha viszont a dedukciót pusztán „az alaptétel objektív és általános érvényének igazolásával 

és egy ilyen a priori szintetikus tétel lehetőségének belátásával” azonosítjuk, akkor nemigen 

lehet másnak, mint álságosnak, majdnem ironikusnak minősíteni azt a kijelentést, mely szerint 

„nem remélhetjük”, hogy vele „éppoly jól előrejutunk”, mint a tiszta elméleti értelem 
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alaptételeinek dedukciójával. Hiszen, ha nem tudtuk volna is, a következő egy-két lapon 

olvashatjuk, hogy a morális törvény „maga nem szorul igazoló alapokra”, „objektív realitása 

tehát önmagáért véve megkérdőjelezhetetlenül áll azzal együtt is, hogy nem bizonyítható 

semmilyen dedukcióval, az akár spekulatív, akár empirikusan megtámogatott elméleti ész 

semmilyen erőfeszítésével”. (GYÉK 59-60, AA V, 47) Az erkölcsök metafizikájának 

alapvetésében adott dedukciónak ellenben az itt látottak szerint sincs igazi „fogyatékossága” – 

talán egyetlen dolog kivételével: hogy dedukciónak nevezi az Alapvetés azt, ami faktum. 

A gyakorlati ész kritikája viszont „a tiszta gyakorlati törvényekkel és ezek valóságával 

kezd[i]”. 

 

A törvények és valóságuk alapjául azonban nem a szemléletet teszi meg, hanem az intelligíbilis 

világban való meglétük fogalmát, nevezetesen a szabadságét. A szabadság fogalmának ugyanis 

éppen ez a jelentése, s ama törvények csak az akarat szabadságára való vonatkozásban 

lehetségesek, annak előfeltétele mellett viszont szükségszerűek, vagy megfordítva, az akarat 

szabadsága azért szükségszerű, mert azok a törvények mint gyakorlati posztulátumok 

szükségszerűek. (EMA 58, AA V, 46) 

 

Mégis megtartja Kant a dedukció kifejezést a szabadsággal kapcsolatban, ez azonban a 

spekulatív ész szempontjából fontos, amely csak annak gondolhatóságát biztosította, most 

viszont a realitását is el kell fogadnia: az erkölcsi törvény meghatározza azt, amit a spekulatív 

filozófia meghatározatlanul hagyott. „Az üres helyet mármost a tiszta gyakorlati ész tölti ki az 

intelligíbilis világban gyökerező (szabadság általi) kauzalitás meghatározott törvénye, 

nevezetesen a morális törvény révén”. (GYÉK 61-62, AA V, 49) 

Egy az érzékelhetőtől különböző világ lehetőségének gondolatát Kant talán mindig is 

dédelgette (lásd pl. PÍ 57, AA I, 414), de hogy az újjászületendő metafizika középpontjában 

állna, azt legfeljebb csak az Egy szellemlátó álmai sejtetik. Ebben ugyanis, mikor az ironikus 

hangvételt kifejezetten és látványosan megszakítja, hogy a szellemvilág szisztematikus 

megszerkesztettségére a hipotetikus elképzelések helyett „valóságos és általánosan elfogadott 

megfigyelésből” (PÍ 466, AA II, 333) juttasson minket sejtésekhez egy kitérő keretében, két 

erkölcsi törvényre hivatkozik. 

 

… a valamire való kötelezettség erős, és a jóság gyengébb törvénye […] nem szűnik meg tanúsítani 

jelenlétét az emberi természetben. Ezáltal azt tapasztaljuk, hogy legtitkosabb indítóokaink is az 

általános akarat szabályától függenek, és a minden gondolkodó lény világában ebből keletkezik 
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egy bizonyos erkölcsi egység és pusztán szellemi törvények szerinti szisztematikusság. […] az 

erkölcsi érzék nem volna más, mint az egyéni akaratnak ez az érzékelt függése az általános 

akarattól, továbbá annak a természetes és általános kölcsönhatásnak egy következménye, amelynek 

köszönhetően az immateriális világ erkölcsi egységre jut, ha e rá jellemző összefüggés törvényei 

szerint a szellemi tökéletesség rendszerévé szerveződik […] (PÍ 467-468, AA II, 335) 

 

Az „általános akarat” fogalma bizonyosan Rousseau társadalmi szerződését idézi, ám nem 

kevésbé egyértelmű az a különbség, hogy itt a közösség nem egy nép, de még csak nem is az 

evilági emberiség. A „minden gondolkodó lény világának” általánossága adja meg még az 

erkölcsi érzék elméleteknek is „a belőlük hiányzó precizitást”, ahogy ígéri már ekkoriban 

(1765-66) Kant. (PÍ 442, AA II, 311) 

Kérdés persze, hogy milyen státuszt tulajdoníthatunk ezeknek a „cseppet sem kellemetlen 

sejtéseknek” (Uo. 466). Kant felveti, hogy talán lehetséges volna az erkölcsi késztetések 

jelenségét a tömegvonzás analógiájára a szellemi teremtmények között ható „valóságosan 

aktív erő következményének elképzelnünk”, noha ezeket mint okokat nem kell „megadnunk” 

(ahogy Newton sem próbált meg ilyesmit: PÍ 467-468, AA II, 335). Saját bevallása szerint 

Kant már csak következményeik mérlegelése alapján is „bizonyos mértékig elfogulttá válik” e 

gondolatok iránt. Mert, szemben az emberek erkölcsi és fizikai viszonyai közötti földi világon 

tapasztalt elszomorító ellentmondásokkal, a szellemek közvetlen közösségében a tett 

erkölcsisége – minthogy csak a szellem belső állapotát érinti – teljes egészében kifejtheti 

hatását. Ugyanakkor „az emberi léleknek, erkölcsi állapotából következően, már e létben el 

kellene foglalnia helyét a világmindenség szellemi szubsztanciái között”. (Uo. 468-469, AA 

II, 336) Mendelssohnnak írt levelében Kant visszakozni látszik: 

 

abbéli kísérletem, hogy analógiát állítsak föl a szellemi lények valódi erkölcsi hatása és a gravitáció 

között, voltaképp nem a tulajdon komolyan gondolt véleményem, hanem csak példa arra, milyen 

messze elmerészkedhetünk, éspedig akadálytalanul, a filozófiai költészetben, ha nem állnak 

rendelkezésünkre adatok, s hogy egy ilyen föladatnál mennyire fontos kinyomozni, mi szükséges e 

probléma megoldásához, és vajon nem hiányoznak-e a szükséges adatok. (PÍ 625, AA X, 72) 

 

Nyilvánvalóan kiolvashatjuk ebből azt a metafizikakritikát, amelynek korai és nagyon éles 

megnyilvánulásaként szokás a Szellemlátót méltatni. Ez azonban legfeljebb csak egyik oldala 

a kritikai filozófiának, ami szintén megmutatkozik már itt. Ugyanis már az először épp e 

műben meghirdetett pontos határmegvonás is a probléma „elfogult” megoldását szolgálja, de 
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még többet mondanak a levélben az idézettnél is többször emlegetett „adatok”. Ebben a 

morális összefüggésben nagyon is ismerős az a kifejezés, hogy a spekulatív ész kritikája 

üresen hagyott „teret nyit” ahhoz, hogy azt „gyakorlati adatokkal” töltsük ki (B XXI-XXII). A 

tiszta ész kritikája második kiadásához írt Előszóban írja ez Kant. 

A ’faktum’ szó választását indokolja, hogy bár nem empirikus módon, de az erkölcsi 

törvény is valóságról tudósít, mint az érzékek, de nem passzív, hanem aktív képességünk 

révén – talán ezért teszi hozzá néha Kant: „mintegy” (pl. GYÉK 59, 69, 111, AA V, 47, 55, 

91; a ’tettet’ is kihallhatjuk belőle, van hely, ahol ezt kívánná a fordítás: AA VI, 23, vö. 

Vallás 149, első lj.). De nem általában a tudat vagy az öntudat spontaneitását tiszteli meg 

ezzel Kant, hanem csakis azt, amellyel „az ész mint eredendően törvényadó nyilatkozik meg”; 

ilyen értelemben mondhatjuk, hogy „a törvényt mint adottat tekintjük” (GYÉK 41, AA V, 31). 

Látszólag zavart okoz, hogy már itt a szó első ilyen értelmű használatakor Kant gyors 

egymásutánban faktumnak nevezi mind magát a törvényt, mind annak tudatát. Pedig, ha 

jobban meggondoljuk, ez inkább alkalom lehet a tisztánlátásra. 

 

Ennek az alaptörvénynek a tudatát az ész faktumának nevezhetjük, mivel az alaptörvényt nem lehet 

kiokoskodni az ész előzetesen meglévő adataiból, például a szabadság tudatából (ez ugyanis nincs 

előzetesen adva számunkra), hanem önmagáért véve áll elő bennünk [es sich für sich selbst uns 

aufdringt] mint szintetikus a priori tétel (Uo.). 

 

Először is rögzítsük, hogy itt az Alapvetés első, látszólagos levezetésének bírálata is elhangzik 

– összhangban a második és valódi ott adott dedukcióval. A szabadság előfeltevése nem 

előzetes adat, a tudata viszont adva van számunkra, de nem előzetesen, hanem csakis az 

akarat autonómiának és az erkölcsi törvény alá tartozásának tudatával együtt – nagyjából így 

lehet összefoglalni a fenti értelmezésünket. A kijelentés pozitív része pedig azt tartalmazza, 

hogy az alaptörvény egy szintetikus a priori tétel tudata. Kantnál egy ítélet általában is egy 

bizonyos tudat, és a kategóriák is azért nem puszta „címszavak”, mert a tapasztalatban 

„tevőlegesen”, a szemléleti képzeteket összekapcsoló tudat elemeiként vesznek részt. 

Mindennél inkább így kell ennek lennie az erkölcsi törvény esetén. Hogy mennyire épít erre 

Kant, az abból is kiderül, hogy a természet kategóriáival szemben milyen „szembeötlő előnyt” 

tulajdonít azoknak a fogalmaknak, amelyek az a priori akaratmeghatározás következményei. 

Mert míg az előbbiek mint általános gondolati formák számára az érzéki szemlélet nyújt 

anyagot, addig a „szabadság kategóriái” számára (amelyek egyébként a kauzalitás 

kategóriájának „módozatai” tiszta gyakorlati használatban) 
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[…] a tiszta akarat formája, ez az észben, tehát magában a gondolkodás képességében meglévő 

forma szolgál adottként alapul. Így ugyanis, miután a tiszta gyakorlati ész összes előírásában csak 

az akaratmeghatározásról van szó, s nem az akarati szándék végrehajtásának (a gyakorlati 

képességet érintő) természeti feltételeiről, az a priori gyakorlati fogalmak a szabadság legmagasabb 

rendű elvének vonatkozásában rögtön ismeretekké válnak, s nem kell szemléletekre várniuk, hogy 

jelentést nyerjenek; ez pedig abból a figyelemre méltó alapból fakad, hogy e fogalmak maguk 

teremtik meg annak valóságát, amire vonatkoznak (az akarati érzületet) […]. (GYÉK 81-82, AA V, 

66) 

 

Kant számára rendszertanilag is nagyon fontos ez a gondolat, sőt ezen a helyen valójában ez a 

szempont dominál. Az erkölcsiség elveit ugyanis „a morális törvény által lehet először 

dogmatikusan bemutatni” (Uo., AA V, 67). A tiszta ész spekulatív használatát eltiltotta ettől a 

módszertől az első Kritika, lévén a dogma közvetlenül, tehát szemléletek közvetítése nélkül 

fogalmakból merített szintetikus tétel (TÉK 581 sk, A736 sk/B764 sk). Itt, A gyakorlati ész 

kritikájában pedig azt látjuk, hogy viszont a tiszta gyakorlati ész alaptörvénye – dogma, 

pontosan a megadott értelemben.
87

 

Egyelőre azonban inkább az „érzület” felé is illene fordulnunk, mert úgy látszik, e plátói 

Kant felfed(ez)ésével nagyon elhanyagoltuk, ha ugyan nem egyenesen ellehetetlenítettük a 

kanti etika olyan „vonzó” aspektusait, amelyek a moralitás mindennapi gondolkodás- és 

érzékelésmódja számára inkább érthetőek és értékelhetőek. Csakhogy ez a vád épp Kant 

szerint egyáltalán nem jogos. A „legközönségesebb értelem” nem is egyszerűen a maxima 

általános törvényadásra alkalmas formáját, az önkény autonómiájának elve szerinti teendőt 

látja be „útmutatás nélkül”, „könnyen és latolgatás nélkül” (GYÉK 36, 48, AA V, 27, 36), de 

úgy látszik valóban szem előtt tartja az „ősképi természet” platóni ideáját is. „Hogy ez az 

eszme, mintegy előrajzolatként, valóban mintájául szolgál akaratmeghatározásainknak, azt az 

önmagunkra irányított legközönségesebb figyelem is megerősíti” (Uo. 55, AA V, 43). Mi 

több, amikor Kant külön szakaszt szán annak magyarázatára, hogy miként szubszumáljuk az 

érzéki világban lehetséges cselekedeteket a tiszta gyakorlati törvény alá, akkor közvetítőül az 

értelmet nevezi meg, amely az ész eszméjéhez az érzékek tárgyain felismerhető 

természettörvényt rendel, „ám csupán formája szerint, mint az ítélőerő rendelkezésére álló 

törvényt, melyet ezért az erkölcsi törvény típusának nevezhetünk”. Mondani sem kell, hogy 

                                                        
87 Ugyanezért alapozhatná meg a metafizika „gyakorlati-dogmatikus stádiumát” mint teológiát a ’90-es évekbeli 

vázlatokban fennmaradt Pályaműben (Vallás 390 skk, XX, 293 skk). 
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mindenki, a „legközönségesebb” értelem és észhasználat is eszerint ítéli meg a cselekedetek 

erkölcsiségét (Uo. 86, AA V, 70). A legfontosabb azonban az, hogy nem pusztán a 

természetes ész „is” figyelembe veszi a törvényt az erkölcsi megítéléskor, hanem Kant az 

alaptörvény feltárásakor ebből mint vezérfonalból indul ki – nemcsak állítása és szándéka, de 

lényegi filozófiai céljai szerint is. A tiszta elméleti megismerés lehetőségének bizonyításához 

igénybe vehette a tudomány kipróbált módszerein alapuló „példákat” (a tiszta matematika és 

az általános természettudomány ismereteinek „faktumait”: TÉK 142, B128). 

 

Azt viszont, hogy a tiszta ész bármiféle empirikus meghatározó alap hozzákeveredése nélkül, 

egyedül önmagáért véve is gyakorlati tud lenni, ezt a legközönségesebb gyakorlati észhasználatból 

kellett kimutatnunk, olyanként hitelesítve a legmagasabb rendű gyakorlati alaptételt, mint amit a 

maga teljesen a priori, semmilyen érzéki adattól nem függő voltában ismer el minden természetes 

emberi ész az akarat legmagasabb rendű törvényének. Még mielőtt a tudomány saját használatára 

kézbe vehette volna, először magában ennek a közönséges észnek az ítéletében kellett felmutatni és 

igazolni az alaptételt eredetének tisztasága szerint, olyan faktumként mintegy, amely megelőzi a 

lehetőségéről való összes észokoskodást és az ebből levonható valamennyi következtetést. (GYÉK 

111, AA V, 91) 

 

Ennek alapján nagyon is érthető a válasz, amelyet Kant az Alapvetés egy recenzensének arra a 

bírálatára ad, mely szerint „ott a moralitás nem új elvet, hanem csak új formulát kap”. 

 

Mert ki akarná vajon minden erkölcsiség új elvét bevezetni, mintegy maga találva fel azt először, 

akárha őelőtte a világ tudatlanságban vagy teljes tévedésben leledzett volna azt illetően, hogy mi a 

kötelesség? De aki tudja, mit jelent a matematikus számára egy formula, mely egészen pontosan 

meghatározza és nem engedi eltéveszteni a teendőket valamely feladat megoldása során, az nem 

fog jelentéktelennek és fölöslegesnek tartani egy olyan formulát, amely ugyanezt teszi általában 

véve minden kötelesség tekintetében. (Uo. 13 lj., AA V, 8 lj.) 

 

Ez a válasz ugyanakkor jogos azt illetően is, hogy az Alapvetés valóban ezt a célt tűzi maga 

elé és próbálja megvalósítani. Az első rész végén, amelynek feladata volt a „közönséges 

erkölcsi észmegismerésről” analitikus módszerrel áttérni a filozófiaira, ebben a szellemben 

foglalja össze Kant az addig megtett utat, és mutat rá egyúttal az egész vállalkozás 

fontosságára. „A közönséges emberi ész morális megismerésének vizsgálata során így végül 

is eljutottunk e megismerés elvéhez, amelyet ez az ész persze nem ilyen általános formában, 

elkülönítetten gondol el, mégis valójában mindenkor szem előtt tart és megítéléseinek 
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mércéjeként alkalmaz”. (EMA 28/20, AA IV, 403) Szókratész bábáskodó módszeréhez 

hasonlítja Kant, ahogy itt az észnek „– anélkül, hogy bármi újra megtanítanánk – felhívjuk 

figyelmét önnön elvére” (Uo., AA IV, 404). 

A gyakorlati filozófia azonban az elv pontos meghatározásával és forrásának feltárásával 

gyakorlati feladatot is teljesít. Mert az ész használatának ezen a területén is létezik egy (az 

elméletivel valamiképp ellentétes irányú) természetes dialektika, amely a kötelesség törvényei 

elleni okoskodás hajlandóságából fakad, hogy „érvényességüket, vagy legalábbis 

tisztaságukat és szigorukat kétségbe vonjuk, s amennyire lehet, jobban összhangba hozzuk 

kívánságainkkal és hajlamainkkal”. (Uo. 29/21-22, AA IV, 405) Az orvosság tehát részben a 

gyakorlati alapelv formuláinak megállapításában van, amelyek „nem engedik eltéveszteni a 

teendőket”, részben a gyakorlati észnek mint annak a forrásnak a megjelölésében, amely 

egyedül képes szintetikus használatával a szabadság álláspontját „rögzíteni”. Utóbbinak tanúi 

voltunk már a mű harmadik részében, a formulák alkalmazhatóságát ellenben még nem ítéltük 

meg. 

Pedig úgy tűnik, hogy erre Kant nagy súlyt fektet. Három alkalommal is felhozza ugyanazt 

a négy valóban életszerű vagy egyenesen életbevágó példát, és részletes elemzésben igyekszik 

bemutatni, hogyan gondolkodunk a morális megítélésben már eleve a kategorikus 

imperatívusz alapján, vagy legalábbis hogyan gondolkodnánk, ha rá hallgatnánk. Ezekkel Az 

erkölcsök metafizikájának majdani felosztását megelőlegezve a kötelesség négy fajtáját akarja 

demonstrálni (saját magunkkal és másokkal szembeni, teljes és nem teljes kötelességek: EMA 

43/34,45/39, AA IV, 421, 424). Természetes és a példák érzékletes volta is arra indít, hogy 

egyedi eseteket képzeljünk a példák elemzése során, de nem szabad elfelejtenünk, hogy 

minden esetben maximák, tehát a magunk számára hozott általános szabályok megítéléséről 

van szó. Így van ez még az öngyilkosság esetén is, Kant pontosan megfogalmazza a maximát, 

amely alapján az illető ezt a (félő, egyedi) cselekedetet elkövetni készül. Továbbmenve 

vizsgáljuk csak meg, milyenféle maximákat tár Kant a törvény elé megítélésre! 

Az első, az öngyilkosjelölté eleve így indul: „önszeretetből elvvé teszem a magam számára 

[…]”. A második, a hazug ígéret maximájának megfogalmazása után Kant mindjárt így 

folytatja: „Nos, az önszeretetnek vagy saját előnyömnek ez az elve […]”. A harmadik „úgy 

gondolja, hogy kényelmes körülmények között él, s inkább az élvezeteket hajszolja, semmint 

szerencsés természeti adottságainak bővítésén és fejlesztésén fáradoznék”. A negyedik a 

másik ember nehéz sorsáról „így gondolkodik: […] egyszerűen nincs kedvem hozzájárulni jó 

közérzetéhez vagy a szükségben való segélyezéséhez”. (Uo. 43-44/35-38, AA IV, 421-423) 

Ha magukat a kötelességek fajtáit nézzük, amelyeket Kant e példák nyomán az általános 
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imperatívuszból „levezet”, akkor minden bizonnyal különféle ellenvetéseket, vagy legalábbis 

kivételeket lehet felhozni velük szemben, esetleg szembe lehet őket egymással állítani. Ez a 

kanti etika alapján is értelmesen megtehető. Nyilvánvaló például, hogy a „tágabb” 

kötelességek éppen azért nem teljesek, mert adott esetben egy teljes kötelességnek kell 

meghatároznia a cselekedetet velük szemben, noha maximaként ettől végig fenn kell állniuk. 

De teljes kötelességekkel kapcsolatban is felvethetők méltányolhatónak látszó kivételek, Kant 

maga is utal erre, ám ezek nem ide, hanem a „voltaképpeni morálhoz” tartoznak. (Uo. 48/50, 

AA IV, 429) Látnivaló, hogy Kant az összes kötelességellenes maximát eleve az önszeretet 

mozgatórugójával kapcsolja össze itt.
88

 Lehet, hogy ebből nem származnak mindenre 

kiterjedő pontossággal az egyes kötelességek meghatározásai, de ez az eljárás éppen elég 

életszerű ahhoz, hogy megértsük és értékeljük: számára az alapelvek között folyik a harc. 

Adekvát ellenvetésnek ezért csak az számíthatna ezekkel a levezetésekkel szemben, ha 

kifejezetten egy önszeretetre építő maximát mutatnánk fel erkölcsösként. E leegyszerűsítés 

miatt mondhatja ismételten, hogy „rögtön” látjuk, hogy a maxima nem lehet általános 

törvény. Csakhogy Kant nagyon is támaszkodik arra, hogy maga egy ilyen leegyszerűsítés 

döntő eleme a „közönséges” morális megítélésnek is. 

 

 

3. Az akarat szabadsága 

 

Kant saját megnyilatkozásával is alátámasztható közhely, hogy első két Kritikájával 

„szakadékot” teremtett az elméleti és a gyakorlati szféra között, amelyet azután a harmadikkal 

próbált áthidalni (ÍK 88, 110, AA V, 175, 195). Ha a filozófia területeire nézve meg is van a 

maga értelme ennek a kijelentésnek, azt nem gondolhatjuk, hogy az értelmi világ teljesen el 

volna választva az érzékitől. Hiszen a tiszta észnek éppen gyakorlati volta bizonyította az 

akarat szabadságának mint a világban ható intelligíbilis oknak a valóságát, és a törvény mint 

egyedüli mozgatórugó is a szubjektum fogékonyságára hat. Ezen általánosságokon túlmenően 

                                                        
88 Sir David Ross állapítja meg, hogy az univerzalizálhatóság kanti próbájának eredménye attól függ, hogy az 

elvonatkoztatás milyen fokán alkalmazzuk, ezért nem jelentheti „a helyesség megítélésének királyi útját”. Ross, 

Kant etikája, 29-30. Láttuk, hogy Kantnak nem ilyesmit volt szándékában adni: mindenkinek magának kell 

mérlegelnie minden szituációban az elvonatkoztatás fokát. Ha viszont az erkölcsfilozófia ennek a mérlegelésnek 

az alapelvét kutatja, akkor Kant szerint csakis azon a királyi úton haladhat, amit itt a legnagyobb fokú 

elvonatkoztatás jelent: saját boldogság vagy általános törvény. 
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azonban pontosabban is érthetővé kell tenni a felsorolt, „kettős világpolgárságból” fakadó 

viszonyt. 

Az erkölcsök metafizikájának alapvetése végén a szabadsággal összefüggésben Kant igen 

figyelemre méltó és sokat sejtető állításokat tesz elméleti és gyakorlati ész viszonyáról. Az 

emberi ész „éppoly kevéssé adhatja fel a természet fogalmát, mint a szabadságét”, mert bár 

spekulatív szempontból használhatóbbnak találjuk a természeti szükségszerűséget, gyakorlati 

szempontból csak a szabadság révén vehetjük hasznát az észnek. „Az észnek tehát fel kell 

tételeznie, hogy egy és ugyanazon emberi cselekedet szabadsága és természeti 

szükségszerűsége között nincs igazi ellentmondás”. (EMA 71/21, AA IV, 456) Éspedig a 

spekulatív filozófiának „halaszthatatlan feladata” megmutatni, hogy ez az ellentmondás 

látszólagos, mivel az embert más vonatkozásban gondoljuk el akkor, amikor szabadnak, 

illetve amikor a természet részének tekintjük. „De ez a kötelesség csak azért hárul a 

spekulatív filozófiára, hogy ezáltal szabaddá tegye az utat a gyakorlati filozófia előtt”. A 

viszály rendezése ugyanis egyáltalán nem a gyakorlati filozófia dolga, 

 

hanem a spekulatív észtől követeli meg, hogy véget vessen annak a meghasonlásnak, amelybe 

elméleti kérdésekben önmagával jutott, hogy így a gyakorlati ész nyugton és biztonságban lehessen 

ama külső támadásoktól, amelyek elvitathatnák tőle a talajt, amelyen építkezni kíván. (UO. 72/23-

24, AA IV, 456-457) 

 

Ennek fényében érthető A tiszta ész kritikájának második kiadásához (Az Alapvetés után két 

évvel) írt előszónak az az eszméje, hogy abban a gondolkodásmód fordulatát mintegy 

hipotézisként adja elő, melynek „próbaköve” vagy „ellenpróbája”, tehát igazolása a jelenség 

és a magában való dolog megkülönböztetése. (TÉK 33-35, BXVIII-XX, XXI lj.) Mert éppen 

ez szolgálja az említett két szempont elkülönítését, és bár ez korlátozza a spekulatív ész 

használatát, a tapasztalaton, vagyis önnön határai túl merészkedő elméleti ész valójában nem 

bővíti megismerésünket. Sőt, mivel ehhez az érzékiséghez tartozó fogalmakat használ fel, 

inkább az a veszély fenyeget, hogy az ilyen kísérleteket támogató elvek 

 

az érzékek tartományának határait terjesztik ki mindeneken túlra, és így teljesen kiszorítják az ész 

tiszta (gyakorlati) használatát. Ezért a kritika, mivel korlátozza az ész spekulatív használatát, 

ennyiben negatív ugyan, de mivel ily módon elhárítja az ész gyakorlati használatát korlátozó vagy 

azt teljes megsemmisítéssel fenyegető akadályt, ennyiben nagyon fontos, pozitív haszon származik 

belőle, mihelyt meggyőződtünk róla, hogy létezik a tiszta észnek valamilyen teljességgel 
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szükségszerű, gyakorlati (erkölcsi) használata, mely elkerülhetetlenül túlvezet az érzékelés  

határain, s bár eközben nem szorul a spekulatív ész segítségére, annak visszahatásai ellen mégis 

biztosítania kell magát, nehogy ellentmondásba keveredjék önmagával. (TÉK 37, BXXV) 

 

Az itt következő hasonlat szerint a kritika „rendőrség” módjára gátat vet a „polgárok”, azaz itt 

a kétféle észhasználat részéről egymást fenyegető erőszaknak, hogy mindegyik biztonságban 

intézhesse a maga ügyeit. Gyakoribb és emelkedettebb, de ugyanilyen értelmű metafora a 

kritikára a „legfőbb ítélőszék, mely spekulatív gondolkodásunk valamennyi joga és igénye 

felől ítélkezik”, vagy a „törvényszék”, mely a nélküle „mintegy természeti állapotban leledző” 

ész számára megteremti a „jogállapot” nyugalmát (TÉK 535, 591, A669, 751/B697, 779). 

Mindazonáltal a spekulatív filozófia – korábbi igényeihez képest szerényebb (TÉK 42, 

BXXXIV) – feladata és kötelessége az önkritika határainak megvonása, de a gyakorlati ész 

érdekeit szem előtt tartó spekulatív filozófiáé. Ez a látszólag a jövőre, de inkább mindenkorra 

vonatkozó feladatkijelölés a Kant által ténylegesen, nevezetesen az első kiadásban elvégzett 

munkára is utal, amint ez nyilvánvaló az Előszó már idézett fejtegetéséből is a szabadság 

elgondolhatóságáról (TÉK 38-39, BXXVII-XXVIII; lásd II.1.). Így hát indokoltnak látszik a 

szabadság-antinómia feloldását kifejezetten a gyakorlati-morális szempontra tekintettel 

olvasni. 

 

A. Spekulatív szempont a szabadság-antinómia feloldásában 

 

Maga e szempont erős jelenléte persze nem vitás, de a kérdés ennek státuszára vonatkozik a 

két álláspont eszméjének igazolásában. Mindjárt az elején világossá teszi Kant, hogy a 

szabadság transzcendentális ideájának problémája a (csak látszólag pusztán a pszichológiát 

érintő) gyakorlati szabadság miatt foglalkoztatja a transzcendentális filozófiát, amely ezért a 

kérdés kielégítő megválaszolásáról „nem mondhat le”. A gyakorlati értelemben vett 

szabadság ugyanis, vagyis az, hogy az akarat az érzékek ösztönzésétől függetlenül határozza 

meg önmagát feltételezi a szabadság kozmológiai fogalmát, azaz az akaratnak azt a 

képességét, hogy a természeti törvényektől függetlenül, tehát „teljességgel önmagától 

elindíthatja az események valamilyen sorát”. (TÉK 440-442, A533-535/B561-563) A 

továbbiakban a szövegrész első fele általában magyarázza a kétfajta kauzalitás meglétét 

egyazon dologban (TÉK 442-449, A536-545/B564-573), a második ezt a „tapasztalatra”, 

vagyis az emberre, pontosabban az emberi észre és akaratra alkalmazza (TÉK 449-457, A546-
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557/B574-585). Érdemes lesz azonban Kant figyelmeztetését megszívlelve a csillaggal 

elválasztott zárómegjegyzésből kiindulni. 

 

Jól meg kell jegyeznünk: a fentiekkel nem azt kívántuk bizonyítani, hogy a szabadság valóságos, 

mint ama képességek egyike, melyek magukban foglalják érzéki világunk jelenségeinek okát. Mert 

azonfelül, hogy ennek kimutatása nem a transzcendentális vizsgálódásra tartoznék, hiszen ennek 

kizárólag fogalmakkal van dolga, ez egyébként sem sikerülhetne, mivel a tapasztalatból soha nem 

következtethetünk olyasvalamire, amit nem tapasztalati törvények alapján kell elgondolnunk. (TÉK 

457 sk, A558/B586 – módosítva) 

 

Kant hozzáteszi, hogy még a szabadság lehetőségét sem akarta itt bizonyítani, hiszen a priori 

fogalmakból reális ok nem ismerhető meg. Ez nyilván a tapasztalati tárgyak szemléletre 

alapozódó lehetőségével szembeni „hátrányra” utal. A szabadságról csupán azt kívánta 

kimutatni, hogy mint az ész által elgondolt transzcendentális idea nem kerül összetűzésbe a 

természettel. Pontosan így is kell lennie a transzcendentális dialektikában. Mégsem árt 

szorosan kötni magunkat az idézett figyelmeztetéshez, hogy ellenálljunk a szövegben 

ismételten és több irányból felcsendülő szirénhangoknak. 

A megismeréssel szembeállított elgondolhatóság itt szóban forgó értelmének 

megragadására Kant intelligíbilisnek nevezi azt, „ami az érzékek tárgyához tartozik, de maga 

nem jelenség”. Közelebbről olyan okra, vagy egy jelenség „intelligíbilis” kauzalitásra kell 

gondolnunk, amely maga nem okozata egy másik jelenségnek, miközben okozatai jelenségek. 

Az ismeretes megoldáshoz szükséges két szempontot ez úgy szolgálja, hogy a kérdéses létező 

kauzalitását „működése alapján intelligíbilis kauzalitásnak tekinthetjük, mint ami egy 

magában való dologhoz tartozik, okozatait tekintve pedig érzéki kauzalitásnak tekinthetjük, 

mint ami az érzéki világ valamely jelenségéhez tartozik”. (TÉK 444, A538/B566) Továbbá az 

érzéki kauzalitást meghatározó természeti törvények megfelelőjeként az intelligíbilishez is 

feltehetünk törvényeket – ezeket nevezi itt Kant karaktereknek. Az intelligíbilis karakter nem 

rendelődik időfeltételek alá, a cselekvő szubjektum így független és szabad volna a természeti 

szükségszerűségtől, és elmondhatnánk róla: „önmagától kezdi meg okozatainak sorát az 

érzéki világban, jóllehet a cselekvés nem benne magában kezdődik”. (TÉK 445 sk, A539-

541/B567-569) 

Feltűnő, hogy ez a szabadság és természeti szükségszerűség egyesítéséről szóló (az 

eredetiben négy oldalas) szakasz szinte végig feltételes módban íródik: az intelligíbilis 

kauzalitás és karakter – miként Kant int bennünket – a transzcendentális vizsgálódás 
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fogalmai, noha „semmi akadálya” ilyet a jelenségeknek tulajdonítani, realitásuk igazolásához 

több kell. A folytatásban hasonló módon: jóllehet az értelem természeti törvényére feltétlenül 

szükségünk van a jelenségek okainak felkutatásához, „a legkevésbé sem ártunk neki, ha 

feltesszük – legyen szó akár puszta képzeletszüleményről –, hogy a természeti okok között 

olyan is akad, mely valamiféle, merőben intelligíbilis képességgel rendelkezik” (TÉK 449, 

A545/B573). 

Másfelől az idézett figyelmeztetés a tapasztalatból való következtetés tilalmára a szabadság 

esetén, nem kevésbé megszívlelendő. Egy határozott fordulóponton ugyanis Kant így szól: 

„Alkalmazzuk ezt a tapasztalatra!” (Uo., A546/B574 – módosítottam) Az ember empirikus 

karakterét azon erőkről és képességekről ismerjük meg, amelyek cselekedeteiben 

nyilvánulnak meg. Élettelen vagy akár állati természetben nem is találunk „semmit, ami 

alapot adna rá, hogy valamilyen nem pusztán érzékileg meghatározott képességet 

elgondoljunk”. Ámde az ember 

 

önmagát puszta appercepció révén is megismeri, mégpedig olyan cselekedeteiben és belső 

meghatározásaiban, melyeket egyáltalán nem sorolhat az érzékek benyomásai közé, és önmaga 

számára egyrészt természetesen phaenomenon ugyan, másrészt azonban – bizonyos képességei 

vonatkozásában ugyanis – merőben intelligíbilis tárgy, mert e képességek működése nem sorolható 

az érzékelés receptivitásához. (TÉK 450, A546 sk/B574 sk) 

 

Az Analitikából tudjuk, hogy a képzetek összekapcsolása, szintézisük aktusa az, ami nem 

tartozhat a receptivitáshoz, csakis az értelem cselekedete lehet. Nagyon is izgalmas és 

ugyanakkor érthető ezt a szabadságra „alapot adó” jelöltként kezelni. Gondoljunk akár a 

’spontaneitás’ vagy ’öntevékenység’ terminológiájára, akár az absztrakcióról mondottakra. 

Mégis emlékeznünk kell, hogy Kant nem tarthatja még ezt sem a szabadság valósága 

bizonyításának, hiszen azt a priori fogalmakra kellene alapozni, az (amúgy a transzcendentális 

logika számára formai feltételként mindent átfogó) öntudatot viszont itt belső tapasztalatként 

kezeljük (és nem is a Paralogizmusokban cáfolt önismeretként). 

Ugyanígy kell ítélnünk a mostantól túlnyomóvá váló morális tapasztalatra való 

hivatkozásokról is. Kant valójában már az előbbi idézetben sem csupán az értelemre gondolt, 

amint kiderül annak folytatásából: 

 

Értelemnek és észnek nevezzük ezeket a képességeket, s kivált az utóbbi az, mely egészen sajátos 

módon és lényegileg különbözik minden empirikus feltételhez kötött erőtől, mivel pusztán ideák 
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alapján veszi szemügyre tárgyait, s ezekre támaszkodva határozza meg az értelmet, mely utóbbi 

azután empirikus használatra fogja fogalmait (noha ezek is tiszta fogalmak). (TÉK 450, 

A547/B575) 

 

Ez egybehangzik az Alapvetés „dedukciójának” döntő pontjával, és ahogy ott nem pusztán a 

tiszta spontaneitás, hanem az ideák szerinti tiszta spontaneitás helyezi az embert az 

intelligíbilis világba (lásd 1.A.b.), úgy itt is az épp megemlített appercepció után máris, és 

sokkal inkább, az imperatívuszokban megfogalmazott gyakorlati szabályokra hivatkozik Kant 

a szabadság elgondolásának illusztrálásaként. Mert „a kell sajátos szükségszerűségén” tűnik ki 

világosan, hogy „az ész kauzalitással van felruházva, vagy legalábbis képzetet alkotunk róla 

mint kauzalitással felruházott képességről” (Uo. – módosítva). Puszta fogalmon alapuló 

lehetséges cselekvést fejez ki, melyhez nem elegendő természeti indokok és érzéki ingerek 

által ösztökélt akarás; sőt ezekkel „az ész által kimondott kell mértéket és célt, mi több, tiltást 

és tekintélyt szegez szembe”, mert 

 

az ész nem enged az empirikusan adott indoknak, és nem követi a jelenségek körében megjelenő 

dolgok rendjét, hanem teljességgel spontán módon megteremti az ideáknak megfelelő rendet, 

melybe azután beilleszti az empirikus feltételeket, és ideái alapján olyan cselekedeteket is 

szükségesnek nyilvánít, melyek be sem következtek, s talán nem is fognak soha, mindazonáltal 

valamennyiről feltételezi, hogy az ész az okuk lehet: ellenkező esetben ugyanis nem várhatná, hogy 

ideái következményeket vonjanak maguk után a tapasztalatban. (TÉK 451, A548/B576) 

 

Teljes nyíltsággal kifejeződni látjuk itt az értelmi világ eszméjét és annak platóni 

akaratmeghatározó erejét – igaz nem bizonyítási alapként, mint az etikai művekben, hanem 

olyan feltételezésként és elvárásként, amelyet (állítólag) önmagunkban tapasztalunk. Hiszen a 

feladat e helyen ezt csak mint feltételezést összeegyeztetni a természeti szükségszerűséggel. 

Kant mindjárt azzal is folytatja ezen emelkedett szavak után, hogy az ész és az akarat 

mindemellett empirikus karakterrel rendelkezik, jelenségbeli okozataik révén valamilyen 

szabályt mutatnak föl, „melynek alapján megbecsülhetjük az ész indítóokainak és 

cselekedeteinek mikéntjét és fokait, és ítéletet alkothatunk akaratának szubjektív elveiről”. 

Így veszi szemügyre az embert, még akaratának maximáiban is tehát, az elméleti vagy 

spekulatív ész, amikor cselekedeteinek indítóokait kutatva megfigyeli vagy eredetük alapján 

magyarázza. Ha azonban a természet rendje szerint elkerülhetetlenül megtörtént cselekedetet 

gyakorlati vonatkozásban összevetjük az észnek „a természet rendjétől teljességgel 
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különböző” szabályával és rendjével, akkor talán úgy ítélünk, hogy nem kellett volna 

megtörténnie. Mert „olykor azt találjuk, vagy legalábbis azt hisszük, hogy az ész ideái 

valóban az emberi cselekedetek mint jelenségek okainak bizonyulnak, és e cselekedetek nem 

azért következtek be, mert empirikus okok, hanem azért, mert az ész indítékai határozták meg 

őket”. (TÉK 452, A549 sk/B577 sk) 

Az elméleti keret alkalmazásának következő lépéseként azt mondhatjuk, hogy az ész 

empirikus karakterét az intelligíbilis karakter határozza meg, amit az ember esetén 

gondolkodásmódnak nevez Kant, és – mint már idéztük – a cselekedetek valódi erkölcsiségét 

tulajdonítja neki (TÉK 453, A541/B579). Ennek minden akaratlagos cselekedet „közvetlen 

okozata”, és általa a tiszta ész szabadon cselekszik mint az a képesség, amely önmagától tudja 

megkezdeni a jelenségek valamilyen sorát (TÉK 454 sk, A553 sk/B581 sk). 

Végül nemcsak hogy az itt következő megvilágító példa is „velejéig” morális, de a később 

kidolgozott etika legszigorúbb állításaként kimondja, hogy az időfeltételektől független 

intelligíbilis karakter nem ment föl a pillanat felelőssége alól. Meglehet, egy „rosszindulatú 

hazugság” megítélésekor megvizsgáljuk az elkövető rossz neveltetését és társaságát, csakúgy 

mint természetadta könnyelműségét, sőt az alkalom kínálta indítóokokat is. „E 

vizsgálódásunk során pontosan úgy járunk el, mint bármikor, midőn valamilyen adott 

természeti okozat meghatározó okainak sorát kutatjuk” – és ahogy azt nekünk Hume meg- és 

jóváhagyta.
89

 

  

Ám jóllehet úgy véljük, a cselekedetet ezek a feltételek határozzák meg, mindazonáltal kárhoztatni 

fogjuk a tettest, […] mintha a tettes teljességgel önmagától indítaná el a következmények sorát. A 

szemrehányás az ész törvényén alapul, ahol az észt oknak tekintjük, melynek az ember viselkedését 

– tekintet nélkül a mondott empirikus feltételek összességére – másként lehetett és kellett volna 

meghatároznia. Mi több, az ész kauzalitását nem pusztán járulékosnak [Konkurrenz] fogjuk föl, 

hanem magában valóan teljesként, még akkor is, ha az érzéki indítékok nem mellette, hanem ellene 

szólnak; a cselekedetet az ember intelligíbilis karakterének tulajdonítjuk: most, ebben a pillanatban, 

midőn a hazugságot elköveti, teljességgel viseli vétségének terhét – tehát hiába a tett megannyi 

empirikus feltétele, az ész tökéletesen szabad volt, és a cselekedetet kizárólag az ő mulasztásának 

kell betudnunk. (TÉK 455 sk, A554 sk/B582 sk – módosítottam) 

 

                                                        
89 Lásd Hume, Értekezés az emberi természetről, 530-534, Tanulmány az emberi értelemről, 82, 86. 
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A nagyon erős szavak után Kant újfent hangsúlyozza, hogy a példa szándéka szerint annyit 

mutat: a számonkérhetőségről való ítéletünk során abból a gondolatból indulunk ki, hogy a 

tett közvetlenül alárendelődik az időtől független ész hatalmának. 

Az antinómia feloldásaként az intelligíbilis kauzalitás fogalma csak annyit mutat meg, 

hogy a szabadság másféle feltételekre vonatkozhat, mint a természeti szükségszerűség, tehát 

mindkettő fennállhat anélkül, hogy egyik zavarná a másikat. Csak ezt kellett megmutatnunk a 

transzcendentális szabadságról ahhoz, hogy a gyakorlati szabadság „alapját” képezhesse. Az 

utóbbihoz tartozó fenti „tapasztalatok” nem bizonyítják az előbbi valóságát, hanem csak 

megmutatják, hogy azt gondolatban eleve feltételezzük, a feloldás pedig felmenti ezt a 

gondolatot egy általános gyanú alól.
90

 

 

B. Gyakorlati szempont a Kánon-fejezetben 

 

Mi sem volna természetesebb, mint ha Kant támaszkodna erre az eredményre, ha ezután a 

gyakorlati vagy a morális képességekről szól. Ezért nagyon meglepő, hogy szinte ennek az 

ellenkezőjét látszik tenni még ebben a műben. A Kánon-fejezet témáját az ész tiszta 

használatának végcélja adja, mégpedig a Dialektika negatív konklúziója nyomán, nevezetesen 

hogy az itt szóban forgó metafizikai tárgyaknak (Isten létezésének, a lélek halhatatlanságának 

és az akarat szabadságának) csak a gyakorlati terén lehet jelentőségük: a gyakorlati használat 

az a terület, ahol a tiszta észnek kánonja van. Az első kettőt Kant mint a remény megengedett 

tárgyait majd a moralitás alapján fogja igazolni itt. Ehhez az erkölcsi törvényeket egyelőre 

pusztán feltételezi, de előzőleg óvatosan mérlegeli, mi az a minimum, amire a mondandó 

„világosságá[hoz] és meggyőző erejé[hez]” szükség van a gyakorlati filozófiából. (TÉK 625, 

A801/B829) Mindenekelőtt megjegyzi, hogy a szabadság fogalmát csak gyakorlati 

értelemben fogja használni, transzcendentális jelentését félreteszi, „mint olyasvalamit, amit 

fentebb már szemügyre vettünk”. A gyakorlati szabadságot mindenesetre ugyanúgy határozza 

meg, mint a hivatkozott részben: „szabad az akarat (arbitrium liberum), ha függetlenül az 

                                                        
90 A Prolegomenában hasonló a megoldás menete: a kétféle okság általános fogalma (és a feltételes mód) után a 

bennünk lévő ész képességének kifejtése, amely ideák útján – egy feltétlen legyen által kifejeződve – hat a 

jelenségekre. Ez utóbbi azonban csak példa „az érthetőség kedvéért […] mert e kérdést puszta fogalmak alapján 

kell eldöntenünk, függetlenül azoktól a tulajdonságoktól, amelyeket a valóságos világban találunk”, de ahhoz 

elég, hogy „megmentsük” a gyakorlati szabadságot mint ellentmondás nélkül gondolhatót. Prol. 120-124, AA 

IV, 343-346. 
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érzéki ösztökéléstől, tehát olyan mozgatóokok által határozható meg, melyekről kizárólag az 

ész alkothat képzetet” (Uo. 625 sk, A802/B830 – módosítva). 

Ezután következik azonban egy meglepően hangzó kijelentés: „A gyakorlati szabadság 

tapasztalati úton bizonyítható”. Itt persze a tapasztalat nem külső tárgy megismerése, de nem 

is a belsőé, vagyis önmagunké, hanem a vágyóképesség meghatározottságáé. Ez nyilvánvaló a 

hozzáfűzött indoklásból is, amely az antinómia-feloldás „tapasztalati” alkalmazásában is 

hivatkozott imperatívuszokhoz látszik kilyukadni. Az akarat érzéki ingerek által való 

meghatározásával először „a távolabbi hasznot ígérő vagy kárral fenyegető dolgok képzete 

révén” történőt állítja szembe Kant, majd az „egész állapotunk” vonatkozásában jó és hasznos 

mérlegelésére hivatkozik, amely az észen alapul. Ezek a szavak legalábbis megengedik a 

boldogság érdekeit követő észhasználatot, miközben már érvet jelentenek a gyakorlati 

szabadság mellett. Valóban, két oldallal korábban épp ezzel vezeti be Kant a gyakorlati 

témáját: „ha szabad akaratunk gyakorlása empirikus feltételeken nyugszik, akkor itt az ész 

csupán regulatív szerepet játszhat, […] hogy a hajlamaink által elénk tűzött célokat egyetlen 

célban, a boldogság céljában egyesítse, és összehangolja egymással e cél megvalósításának 

eszközeit” (Uo. 624, A800/B828). És ez a lehetőség fennmarad, vagy kétértelműséggé válik a 

„tapasztalati bizonyítás” folytatásában is: 

 

Így hát az ész olyan törvényeket is nyújt, melyek imperatívuszok, tehát a szabadság objektív 

törvényei, és azt mondják meg, hogy minek kell bekövetkeznie, jóllehet az talán soha nem 

következik be, s amelyek ennyiben különböznek a természeti törvényektől – hisz az utóbbiak 

csupán arról szólnak, ami bekövetkezik –, s ezért gyakorlati törvényeknek is nevezhetők. (uo. 

A802/B830) 

 

Még ebben a mondatban is gondolhatunk a (majdan így nevezendő) hipotetikus 

imperatívuszokra. Ezek is objektív „kellést” fejeznek ki, és a boldogságkereső regulatív 

használatban „az ész a szabad viselkedésről […] pragmatikus törvényekkel szolgálhat”, írja 

Kant a korábbi helyen, miközben a morális törvényeket kifejezetten tiszta gyakorlati 

törvényeknek hívja (Uo. 624, A800/B828). Ellentétben tehát a Dialektika szöveghelyével, 

ahol az appercepció futólagos említésén túl egyértelműen az erkölcsiségre apellál, a 

Kánonban kifejezetten evidenciában tartja a boldogságot célzó észhasználatot. De mi 

szüksége van erre? Nagyon nagy szüksége van rá, hiszen a következő szakasz témája a 

nevezetes kérdések harmadikjaként a „Mit szabad remélnem?”, és „minden reménykedés tétje 
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a boldogság” – nem csoda, hogy ezzel is kezdi a tárgyalást, most már elkülönítve a 

pragmatikus és erkölcsi törvényeket (Uo. 628, A805 sk/B833 sk). 

Visszatérve a szabadság bizonyításának kérdéséhez: hogyan lehetséges az, hogy korábban 

a szigorúbban morális tapasztalattól meg kellett tagadnunk ezt a méltóságot? Kézenfekvő 

lenne arra gondolni, hogy az efféle gyakorlati tapasztalat elég a gyakorlati szabadság 

bizonyításához, de nem elég a transzcendentáliséhoz. Ámde miért, ha egyszer az utóbbi az 

előbbi szükséges feltétele? 

Ezt érinti a transzcendentális szabadság előre kinyilvánított „félretevése”, de Kant 

fontosnak tart még egy oldalt a kérdésnek szentelni. A gyakorlati szabadság fenti magyarázata 

nyitva hagyja a lehetőséget, hogy magát az észt, mikor törvényeket ír elő, esetleg más, 

távolabbi hatóokok határozzák meg, és ebből a szempontból mégis természet volna az, amit 

az érzéki hajlandóságok vonatkozásában szabadságnak neveztünk. A szabadság 

definíciójában szereplő függetlenség tehát itt relatív, az ész képzetének tisztaságához 

viszonyított, ahogy a gondosan megválasztott „előírás” szó is mutatja, amely magában 

foglalja az okosság tanácsait, javallatait is. Ez a relativitás azonban gyakorlati szempontból 

nem érdekel minket, mivel itt 

 

a viselkedés előírását kérjük az észtől, s amíg csak arról van szó, hogy megtegyünk-e vagy ne 

tegyünk valamit, e merőben spekulatív kérdést félretehetjük. Így tehát a gyakorlati szabadságot a 

tapasztalat révén ismerjük meg, mint a természeti okok egyikét, nevezetesen mint az észnek az 

akarat meghatározásában érvényesülő kauzalitását, míg a transzcendentális szabadság azt követeli, 

hogy maga az ész legyen független […] az érzéki világban foglalt minden meghatározó októl, és 

ennyiben, úgy tetszik, ellentétben van a természeti törvénnyel, tehát minden lehetséges 

tapasztalattal, s ennélfogva probléma marad. Azonban az észre gyakorlati használatban nem 

tartozik ez a probléma […] A transzcendentális szabadság kérdése csupán a spekulatív tudásra 

tartozik, és félretolhatjuk, ha csak a gyakorlatival van dolgunk, mivel itt teljesen közömbös a 

számunkra, s mivel a tiszta ész antinómiájában már kielégítően megvilágítottuk. (TÉK 626 sk, 

A803 sk/B831 sk – módosítva) 

 

Mi a különbség pontosan az itt leírt, illetve az antinómia feloldásaként bevezetett 

szempontváltás között? Hiszen ugyanúgy „tettük félre”, hagytuk figyelmen kívül (szó szerint: 

bei Seite setzen) a „rosszindulatú” hazug empirikus karakterét ott, ahogy az észt esetleg 

meghatározó okokat itt, mindkét helyen a gyakorlati (morális) nézőpont érdekében. A 

kérdésünk tehát még mindig: ha az előbbi helyen Kant legitimálta a gyakorlati szempontot is 

a transzcendentális szabadság elgondolhatóságával, akkor miért nem erre a megoldásra 



 111 

hivatkozik az utóbbin? Mert azt látjuk, hogy utal a „spekulatív” megoldásra, amely probléma 

legfeljebb abban az értelemben marad, ahogy általában a transzcendentális látszatnak az a 

természete, hogy „továbbra is áltatni fogja az észt, és bármely pillanatban tévútra vezetheti, 

ahonnét mindig újra vissza kell téríteni” (Uo. 301, A298 sk/B354 sk). Az antinómia 

feloldásában mindenesetre jelenségvilágbeli létezőket tekintettünk okságuk két 

szempontjából, míg e helyen magáról az észről van szó, ám éppen mint „természeti okot” 

tekinthetnénk spekulatíve, empirikus karaktere szerint is. Nyitva állna tehát a lehetőség, hogy 

a Dialektikára hivatkozva azt mondjuk: íme, most fölvesszük a másik, immár nem támadható 

álláspontot, és az észt a természetben ható okként tekintjük, de okozatként nem. Kant mégis 

inkább a spekulatív tudással szembeni közömbösséget emleget. (Ez persze nem tévesztendő 

össze a választás közömbösségének érzésével.) Az érzés szintjén a Hume-tükörből vetül némi 

fény. 

 

A cselekvés szükségszerűsége […] voltaképpen nem a cselekvőnek, hanem annak a gondolkodó 

vagy értelmes lénynek a tulajdonsága, aki a cselekedetet szemlélni képes; s e szükségszerűség 

elsősorban abban a gondolati elhatározásban [determination] nyilvánul meg, hogy a cselekvés 

tényére valamilyen megelőző dologból kell következtetnünk. Mint ahogy a szabadság, ellentétben a 

szükségszerűséggel, voltaképpen nem egyéb, mint ezen elhatározástól való mentesség, egy 

bizonyos kötetlenség vagy közöny, amelyet aziránt tanúsítunk, hogy az egyik dolog eszméjéről 

áttérjünk-e valamilyen rákövetkező dolog eszméjére vagy sem. Mármost megjegyezhetjük, hogy 

jóllehet az emberi cselekvésen gondolkodva [reflecting] nemigen érzünk ilyen kötetlenséget vagy 

közönyt, s a cselekvésekre azok indítékaiból és a cselekvő személy jelleméből rendszerint kellő 

biztonsággal tudunk következtetni, ezzel szemben maguknak a cselekedeteknek végrehajtásánál 

gyakran megesik, hogy valami ilyesmit érzünk.
91

 

  

A második kiadáshoz írt Előszóban olvastuk, hogy az ész gyakorlati (erkölcsi) használata 

„nem szorul a spekulatív ész segítségére”, emez önmagában sem ártani, sem segíteni nem tud 

neki – legfeljebb egy gyakorlati filozófia eszközeként. Gyakorlati szempontból nem probléma 

feltételezni a szabadságot, azaz félretenni a cselekvés indítékainak kérdését, ellenkező esetben 

talán nem is cselekednénk egyáltalán. Ezért feltételezhette az Alapvetés minden további 

nélkül a gyakorlati szabadságot, megszabadulva „az elméletet nyomasztó tehertől” (EMA 

                                                        
91 Hume: Tanulmány az emberi értelemről, 180, vö. Értekezés az emberi természetről, 536 sk. 
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66/4, lj.).
92

 A gyakorlati szabadság annyiban mégis megmentendő-megalapozandó a 

transzcendentális által, hogy az „elhatározott”, vagy inkább meghatározott szemlélődő 

spekulatív ész „visszahatásai ellen biztosítania kell magát”. Másrészt a gyakorlati észnek 

bizonyítania kell tisztaságát, önmagából felmutatni ideáit ahhoz, hogy az elmélet számára is 

elfogadandó módon posztuláljon valamely létezést. Ezért volt viszont elégtelen a szabadság 

puszta előfeltevése az Alapvetésben, amíg az nem jelentette az intelligíbilis világba 

helyezkedés tettét. 

Tehát csak Kant következetességét mutatja, hogy a Kánon-fejezetben gyakorlati 

álláspontot felvéve egyáltalán nem tekint a spekulatív kérdésre, sem a problémára, sem a 

megoldásra. Az antinómia feloldásakor viszont szigorúan a spekulatív ész álláspontját veszi 

fel: bár nem cáfolhatta, de a szabadság valóságaként sem fogadta el a „tétel” oldalán annak 

elgondolhatósága érdekében felsorakoztatott ugyanazon morális tapasztalatokat, amelyekre a 

Kánon hivatkozik. 

 

C. Morális szempont az etikai művekben 

 

Az etikai művekben a kritikai feloldáshoz képest egyrészt az akarat transzcendentális 

szabadságát most már szinte azonossági, vagy legalábbis „reciprocitási” viszony köti össze az 

erkölcsiséggel, másrészt ez utóbbi „tapasztalati” helyett fogalmi megalapozást kap, ami 

azonban – mint láttuk – valamiféle tettben vagy faktumban manifesztálódik mindkettőben. 

Magának a szabadságnak fontossága azonban az Alapvetésben még a dedukcióhoz való 

kulcsként mutatkozik – mint szintén elemeztük: alaptalanul. A gyakorlati ész kritikájában már 

egyértelmű, hogy ez a fogalom az elméleti és gyakorlati ész kapcsolatára vonatkozik, és a 

megismerését illetően az utóbbinak van prioritása vele szemben. Sok helyen kimondja ezt 

Kant a műben, de a leghatározottabban a tézis után, mely szerint „A szabadság és a feltétlen 

gyakorlati törvény tehát kölcsönösen visszautal egymásra” (GYÉK 40, AA V, 29). A 

                                                        
92 Mind a gyakorlati szempont felvételét a Kánonban, mind a két mű megegyezését ezen a ponton megállapítja 

L. W. Beck. Beck, A Commentary, 190 lj. H. E. Allison viszont a gyakorlati szabadság olyan fogalmával oldaná 

fel a Dialektika és a Kánon között mutatkozó ellentétet, amely nem feltételezi a transzcendentális szabadságot. 

Az empirikus karakterre hivatkozik, mint amely magyarázná, miért mondja Kant, hogy a szabadság „tapasztalati 

úton” megismerhető. Allison, Kant’s Theory of Freedom, 57-59. Csakhogy az empirikus karakter elméleti 

fogalom, a cselekedet magyarázata számára, a cselekvés tapasztalata abban áll, hogy „a távolabbi hasznot ígérő 

vagy kárral fenyegető dolgok képzete révén” küzdjük le az érzékek kívánságait (Allison épp erre a már idézett 

helyre hivatkozik). Ez tehát szabályos esete az Analitika tapasztalatfogalmának, ahol az ok a saját képzetem. 

Szabadság tapasztalatának pedig a fentiek miatt mondhatjuk: nem fürkésszük a szóban forgó képzet okát. 
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szabadságból nem indulhatunk ki a másik megismeréséhez, mert amellett, hogy a jelenségek 

tapasztalatából persze nem következtethetünk rá, „közvetlenül nem tudatosulhat bennünk, 

lévén első fogalma negatív” (Uo.). Ez összhangban van az első Kritikával, ahol akár „csupán” 

tapasztalati példaként a Dialektikában, akár a spekulatív szempont „félretolásával”, de 

mindenképp gyakorlati-morális érvekből következtettünk a szabadságra. De fontosabb, hogy 

összhangban van az Alapvetéssel is, mert a negatív szabadságot csak feltételezni tudtuk, ami 

nem volt elégséges, a szintézisteremtő „harmadikat” a szabadság pozitív fogalma „alkotja 

[meg]”, amely viszont már eleve autonómiát jelent (EMA 65/3). 

 

A morális törvény viszont közvetlenül tudatosul bennünk (mihelyt akaratmaximákat fogalmazunk 

meg magunknak), így tehát e törvény az, ami először mutatkozik meg számunkra, s ami, az ész 

által olyan meghatározó alapként ábrázolva, amely semmilyen érzéki feltételnek nem rendelődhet 

alá, sőt azoktól teljes mértékben független, pontosan a szabadság fogalmához vezet el bennünket. 

[…] fogalmainknak ez az igazi hierarchiája [Unterordnung], hogy a szabadság fogalmát legelőször 

az erkölcsiség tárja fel előttünk […] sohasem merészkedtünk volna arra, hogy a tudományba 

bevezessük a szabadságot, ha nem lép föl az erkölcsi törvény és vele a gyakorlati ész, s nem szorít 

rá arra, hogy felvegyük a szabadság fogalmát. (GYÉK 40-41, AA V. 30) 

 

Tapasztalati megerősítést is ad ezután Kant, amelynek lényege az a – már A tiszta ész 

kritikájában is és még nagyon sokszor elhangzó – kijelentés, hogy amit a morális törvény 

szerint meg kell tennünk, arra szükségképpen képesek is vagyunk. A fogalmaknak ehhez a 

rendjéhez azonban az idézett tétel kölcsönös utalásából csak az egyik szükséges, a másik 

(Kant I. és II. „feladatként” közli őket), amelyik a szabadságról következtet a törvényre, nem. 

Az I. feladat triviálisnak látszik, mert abban abból indulunk ki, hogy az akaratnak elégséges 

meghatározó alapja a törvény puszta formája, ami pedig a tiszta ész képzete, vagyis a 

jelenségek természeti kauzalitásától független ok, és éppen ezt jelenti az akarat szabadsága. A 

II. feladat fordítva, a szabad, az érzéki világ feltételeitől független akaratból indul ki, ahogy az 

Alapvetés III. részében adott levezetés is. Az első lépés a bizonyításban, hogy az akarat 

definíció szerint okság, amelyet ezért valamilyen törvény kell, hogy meghatározzon. A másik 

pedig, hogy ennek a törvény (mindenkor empirikus) anyagától függetlenül kell adnia a 

meghatározó alapot, ami ezért – a már elvégzett analitika szerint – nem lehet más, mint a 

törvényadó forma. Az Alapvetés megfogalmazásában: a szabad akarat törvénye nem lehet 

heteronómia, hanem csakis autonómia, amely állítás alátámasztására természetesen ott 

található előtte az előző rész hosszú analízise. (A Kritika eddig a pontig elvégzett analitikáját 
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úgy tekinthetjük, mintha az Alapvetésben megálltunk volna a formula önmagában is 

elégséges első megfogalmazásánál, a „szemléltető” megfogalmazásokat későbbre hagyva.) 

Ennek a levezetésnek tömör összegzését adja a Vallás egy mondatban: „Szabadon cselekvő, 

de a morális törvény által nem kötelezett lényként elgondolnunk önmagunkat olyasmi lenne, 

mint egy törvények nélkül ható okot elképzelni (a természettörvények által való meghatározás 

ugyanis a szabadság miatt elesik) – ez pedig önellentmondás”. (Vallás 164, AA VI, 35) A 

legtömörebb összefoglalása pedig az ekvivalenciának ez: „a gyakorlati szabadságot úgy is 

definiálhatnánk, mint amiben az akarat egyedül a morális törvénytől függ, minden mástól 

független” (GYÉK 114, AA V, 94). Vagy még inkább, amit a „nem kutatom itt” szavakkal 

vezet be, hogy a tiszta gyakorlati ész, melynek „öntudata” a feltétlen törvény, „teljesen 

megegyezik a szabadság pozitív fogalmával” (Uo. 38, AA V, 29). Azt mondhatjuk, hogy az 

azonosság bizonyításai nem véletlenül olyan rövidek, hiszen két előfeltevés mellett 

nyilvánvalóak. Ez a kettő azonban maga a kétféle törvényhozás veleje: az okság fogalma, 

illetve az erkölcsi törvény – melyek igazolását azonban nem ezekben a sorokban kell keresni. 

 

4. Az ész oksága 

 

A Kritika Analitikájának egyik szakasza arról ad számot, hogyan lehet összeegyeztetni a tiszta 

ész gyakorlati, tehát kauzális használatát az elméleti ész határainak megvonásával, melynek 

során az okság fogalmának jogos használata is a tapasztalati megismerésre korlátozódott. 

Kant itt is hosszan felidézi Hume „támadását” az ok fogalmának szükségszerűsége ellen, és a 

saját válaszát, mely szerint a dolgoknak mint jelenségeknek e fogalom által (az időviszonyok 

közvetítésével) szükségszerűen össze kell kapcsolódniuk egy lehetséges tapasztalatban, mert 

csak ebben ismerhetjük meg őket mint tárgyakat. A jelen összefüggésben persze nem elég a 

kategóriák objektív realitásának tapasztalati tárgyakra vonatkozó dedukciójára hivatkozni. 

 

De éppen az, hogy ebben az esetben is csak azzal mentettem meg őket, hogy bebizonyítottam, 

általuk mégiscsak el lehet gondolni objektumokat még akkor is, ha ezeket nem lehet a priori 

meghatározni, épp ez biztosít számukra helyet a tiszta értelemben, mely e fogalmakat általában 

véve objektumokra (érzékiekre vagy nem érzékiekre) vonatkoztatja. (GYÉK 67, AA V, 54) 

 

Kant teljesen jogosan és megalapozottan hivatkozhat a transzcendentális dedukcióra. A 

második kiadás Dedukció-fejezetét, amely talán egy évben íródott a fenti sorokkal,
93

 

                                                        
93 Lásd Beck, A Commentary, 12-13, 17. 
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tapasztalati ismeretnek és elgondolhatóságnak ez az elkülönítése szerkezetében is egészen 

meghatározza, ahogy korábban elemeztük (II.3.). Az objektumokra vonatkozóan elgondolt 

kauzalitás által ugyan szemlélet nélkül nem ismerünk meg meghatározott tárgyat, 

 

azért fennáll a lehetőség, hogy valamilyen más (talán gyakorlati) céllal mégiscsak meghatározás 

adható e fogalomnak az alkalmazásban, ami nem volna így, ha ez a kauzalitásfogalom, mint Hume 

véli, olyasvalamit tartalmazna, amit teljesen lehetetlen elgondolni. (GYÉK 68, AA V, 54) 

 

A tiszta ész kritikája második kiadás előszavában (de akár már az Amfibólia-fejezetben: TÉK 

294-295, A288-289/B344-345) emlegetett „helyet” tehát a gyakorlati célzat fogja kitölteni, 

míg a spekulatív szándék inkább csak a „hiú kíváncsiságra” hivatkozhat, ha arra a kérdésre 

keressük a választ, hogy „miért nem elégszünk meg” az okság fogalmának tapasztalati 

alkalmazásával. (GYÉK uo.) Milyen közelebbit tudhatunk meg vajon e causa noumenon 

működéséről? 

Első megközelítésben elegendő, hogy ezen elméleti szemszögből nézve üres, ám 

elgondolható fogalommal a tiszta akarattal rendelkező „lényt mint ilyet jelölöm, tehát csupán 

összekapcsolom a kauzalitás fogalmával a szabadságét (s ami ettől elválaszthatatlan: a morális 

törvényt mint a kauzalitás meghatározó alapját)”. Hamarosan azonban gazdagodik a kép. Az 

empirikus feltételektől független kauzalitás fogalmának ugyanis „megvan a valóságos 

alkalmazása, mely érzületekben vagy maximákban in concreto ábrázolható, azaz gyakorlati 

realitása van, melyet meg lehet adni; ez pedig elégséges ahhoz, hogy maguknak a 

noumenonoknak a tekintetében is igazoljuk a fogalmat”. (Uo. 69-70, AA V, 56) Az antinómia 

feloldásakor példaként felhozott „rosszindulatú” hazug érzülete vagy maximája tehát morális 

szempontból valóságos oka a cselekedetének (e rész 3.A.). A spekulatív ész ezt mint 

„tapasztalatot” fogadta el, noha a számára nem volt megalapozott – és most sem az. Ezért 

ismét meg kell állapítanunk azt, amivel a szabadság bevezetésének mint a kanti „ítélőszék” 

felállításának tervét ismertetve is: a spekulatív ész önkorlátozó munkáját a morális-gyakorlati 

ész követelésére végzi. 

Tovább nyílik a horizont, amikor Kant kijelenti, hogy a kauzalitás érzékin-túli reális 

használatának bevezetésével „az összes többi kategóriának is objektív, de kizárólag 

gyakorlatilag alkalmazható realitást adunk, noha mindig csak annyiban, amennyiben 

szükségszerűen összekapcsolódnak a tiszta akarat meghatározó alapjával (a morális 

törvénnyel)” […]. (Uo. 70, AA V, 56) Ebben az alkalmazásban tehát, ahol az tiszta ész 

meghatározza az akaratot, tudásról beszél Kant, és ez így volt már az első Kritikában is (TÉK 
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640, A823/B851). Nem számíthatók ugyan ide, mégis a „korlátlan térre” tesz végül utalást 

Kant azoknak a tulajdonságoknak az említésével, amelyek bizonyos lények posztulálásának 

jogosultságához tartoznak „mely azonban gyakorlati célzat esetén már szükségszerűség”. 

Ilyenkor „analógia szerint, vagyis az érzéki lényeknél gyakorlati módon érvényesülő tiszta 

észviszony alapján feltételezünk érzékin-túli lényeket (mint amilyen Isten).” (Uo. 71, AA V, 

57) A kategóriáknak erre a használatára majd az V. részben látunk példákat. Előbb azonban – 

talán nem várt módon – egy egészen szubjektív, de (éppen ezért) rendszertanilag 

„megkerülhetetlen” terepen látjuk viszont őket. 
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IV. A KÖZVETÍTÉS GONDOLATA 

 

Az ítélőerő kritikájának bevezetései szerint ez a képességünk rendszertanilag nagyon fontos, 

és természetesen az etikát is érintő szerepet tölt be, amennyiben valamiképpen közvetít az 

elméleti és a gyakorlati ész között. Az ítélőerő olyan képesség, amely bár önmagáért véve 

nem hoz létre megismerést és nincs külön doktrínája a transzcendentálfilozófiában,
94

 a 

kapcsolódást adja a másik két felsőbb megismerőképesség (az értelem és az ész) között. 

Ilyenként viszont, ha elve a priori módon meghatározható, nemcsak hogy helye lesz az elme 

egymással rendszert alkotó képességeinek kritikájában, de e rendszer eszméje csak az ítélőerő 

kritikája által lesz teljes.  

A tiszta ész kritikájában azt tanultuk, hogy az ítélőerő az adott szabályok alá rendelés 

képessége. Ilyenként találkozunk vele mind az Alaptételek analitikában, ahol speciálisan a 

kategóriák adják a szabályt, mind a Transzcendentális dialektikában, ahol az értelem bármely 

általános fogalma egy szillogizmus felső tételeként szolgálhat szabályul (TÉK 172, 305, 

A132, 304/B171, 360). Kant a józan ésszel hozza összefüggésbe, mert kifejezetten az a 

„sajátos tehetség, melyet csak gyakorolni lehet, megtanulni nem”. A híres érv szerint ugyanis 

ha általános szabályokat adunk az alárendelés számára, ez utóbbi szabályok újra csak 

megkívánják az ítélőerő használatát. Ezt az állítást valójában a megismerés minden 

tartalmától elvonatkoztató általános logikára vonatkozóan teszi. Egyébként önmagában nem 

értelmetlen általános szabályokhoz adott tárgyterületen szintén általános útmutatást adni az 

ítélőerő számára a gyakorláshoz. Pontosan ez történik a transzcendentális logikában, melynek 

feladata, hogy „kánont adjon” az ítélőerőnek, miként alkalmazza jelenségekre az a priori 

értelmi fogalmakat. Az ehhez szükséges érzéki feltételek a kategóriák transzcendentális 

sémái. 

Kétségtelennek látszik, hogy Az ítélőerő kritikájában később bevezetett megkülönböztetés 

szerint az utóbbi esetben a meghatározó ítélőerőről van szó. A fogalom párját a reflektáló 

ítélőerőt az első Bevezetés így különíti el: „Az ítélőerő tekinthető először olyan képességnek, 

amely egy bizonyos elv szerint reflektál egy adott megjelenítésről, hogy megkapjon egy 

ezáltal lehetséges fogalmat, másodszor pedig olyan képességnek, amely egy alapul szolgáló 

fogalmat egy adott megjelenítés által meghatároz”. (ÍK 31, AA XX, 211) A második csak 

                                                        
94 Jóllehet Kant pontosan így nevezi az Alaptételek analitikáját A tiszta ész kritikájában, de ehhez a tanhoz ott az 

értelem adja az alapelveket – mint rögtön szó lesz róla. 
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azzal definiálja a reflektálót, hogy ha csak a különös adott, az ítélőerőnek ehhez kell 

megtalálnia az általánost, de ott is hamar kiderül (ÍK 92-3, AA V, 179) az, ami az elsőből. 

Nevezetesen, hogy a reflexióhoz „ugyanúgy szükségünk van egy elvre, mint a 

meghatározáshoz, ahol az objektum alapul vett fogalma az, ami az ítélőerő számára a szabályt 

előírja és így az elvet képviseli” (Uo. 32). Itt felsejlik annak a lehetősége, hogy az ítélőerő 

meghatározó tevékenysége csak egy speciális esete a reflektálónak. Kant megfogalmazása 

szerint a tiszta értelmi fogalom „már tartalmazza az útmutatást a reflexió számára, tehát itt az 

ítélőerőnek nincs szüksége külön elvre a reflexióhoz; […] Ilyenkor az ítélőerő a reflexióban 

egyszersmind meghatározó is, és az általános természetfogalmak transzcendentális 

sematizmusa egyben azon szabályként szolgál számára, amely alá az adott empirikus 

szemléletek szubszumálandók” (ÍK 33, AA XX, 212). Eszerint az a meghatározás, melynek 

során az idősémák (és így a kategóriák) alá rendeljük a jelenségeket, azaz a tapasztalati ítélet 

is tekinthető egyfajta szabályozott vagy mechanikus reflexiónak (jóllehet maga a 

transzcendentális ítélőerő tökéletesen meghatározott, amennyiben „nem kell többet tennie, 

mint a priori megadnia a szóban forgó adott értelmi fogalom alá történő szubszumpció 

feltételét”: uo. 96, AA V,183).
95

 

A továbbiakban számunkra annak van különös jelentősége, hogy Kant az ítélőerőt 

általában (tehát mindkét említett funkciójában) a különöst az általános alá szubszumáló 

gondolkodási képességnek tekinti „a fogalmak általi a priori megismerés képességének (a 

felsőbb megismerőképesség) felosztásá[ban]” (ÍK 22-23, AA V, 201 – Kant kiemelései). Mert 

így az ítélőerő tevékenységét a transzcendentális dedukció által a gondolkodás számára 

megteremtett keretben láthatjuk. Ez persze nagyon is érthető, ha a közvetítés feladatára 

gondolunk, viszont még az ítélőerő két funkciójának előbb látott egybeesésénél is meglepőbb 

következménnyel jár. Nevezetesen azzal, hogy még a (kifejezetten nem meghatározó) 

reflektáló ítélőerő is a kategóriák szerint működhet. Mikor most nekivágunk az ítélőerő a 

priori elve felkutatásának az esztétika területén, mindjárt kiderül, hogy Kant mégis okot ad 

erre az elképzelésre. 

 

 

 

 

                                                        
95 Erről a témáról, összefüggésben a Transzcendentális dialektika függelékével is, lásd: Szegedi Nóra, A 

reflektáló ítélőerő előzményei és szerepe a hanti tapasztalatelméletben. In Világosság 2008. 2. 
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1. A szép gondolat 

 

Az Előszóban már figyelmeztet Kant, hogy az esztétikai ítélőerőt transzcendentális 

szándékkal fogja vizsgálni, a műnek nem az ízlés képzése és művelése a célja. Minél 

komolyabban vesszük Kant szándékát, annál elnézőbbek lehetünk – ahogy kéri is ugyanitt – 

az utóbbi célhoz való hozzájárulásával. (ÍK 80, AA V, 170) Jelen értekezés nem kíván 

hozzászólni ahhoz, hogy milyen mértékben szorul elnézésre Az ítélőerő kritikája e 

tekintetben.
96

 Feladatunk éppen annak tisztázása volna, hogy a nevezett szándék mennyiben 

állja ki a „megmérettetést” (uo.), mind a transzcendentális filozófia módszerét, mind az 

ítélőerő képességének a rendszerben betöltött helyét illetően. 

Azzal kell kezdenünk, amivel Kant is mindkét Bevezetésben, valamint a főszövegben, 

amikor a könyv első részét adó témára tér (ÍK 42, 103, 117, AA XX, 221, V, 188, 203). 

Esztétikai megjelenítésmódon vagy egy képzet esztétikai mivoltán egyik értelemben a 

képzetnek a szubjektumra való vonatkozását érti, amiről olyan képzetek esetén is 

beszélhetünk, mint az érzetek vagy a tér minősége, még ha ezeket egyébként a rajtunk kívüli 

objektumok megismeréséhez használjuk is – ezért kaphatta nevét a transzcendentális 

esztétika. A másik, itt szóban forgó értelemben a képzethez kapcsolódó öröm vagy 

örömtelenség érzését hívja Kant esztétikainak, amely nem lehet a megismerés része. „[E] 

vonatkozás ugyanis egyáltalán nem az objektumban jelöl valamit, hanem benne a szubjektum 

önmagát érzi, ahogyan a megjelenítés afficiálja őt” (ÍK 117, AA V, 203 sk). 

Ugyanakkor ehhez a szubjektív érzéshez is kapcsolódhat az értelem, vagyis az ítélés 

képessége, esztétikai ítéleteket hozván létre. Az érzés kiváltója, és ezzel az ítélet 

„maghatározó alapja” valamiféle érzet, amely azonban kétféle lehet. Ha egy tárgy empirikus 

szemlélete hozza létre, akkor esztétikai érzék-ítélet alapja, ha viszont a tárgy szemlélete 

alkalmával működésbe lépő megismerőképességek egy bizonyos (később elemzendő) 

viszonya idézi elő az érzetet, akkor esztétikai reflexiós ítéleté. (ÍK 44-45, AA V, 222 sk) Az 

utóbbi fajtába tartozónak fognak majd bizonyulni azok az ítéletek, melyeket az ízlésnek mint 

a szép megítélése képességének tulajdonítunk. Az esztétikai ítélőerő kritikája az ízlésítéleteket 

éppúgy kiindulópontnak veszi, és analízisnek veti alá, mint az elméleti ész kritikája a 

lehetséges tapasztalatot (vagy a tiszta tudományok tételeit), illetve a gyakorlatié az erkölcsi 

                                                        
96 E tekintetben lásd: Papp Zoltán, Elidőzni a szépnél, különösen 353-382. A mű fenomenológiai olvasatához (a 

sematizmussal is összefüggésben) lásd: Ullman Tamás, A láthatatlan forma, 97-137. 
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megítélést. Az analitika első feladata tehát itt is az expozíció, a fogalom, jelen esetben az 

ízlésítélet, tartalmának taglalása. A vezérfonalat ehhez, „hiszen az ízlésítéletben mindig benne 

foglaltatik az értelemre való vonatkoztatás”, itt is az ítélés logikai funkcióinak az első 

Kritikából megismert „mozzanatai” adják. (ÍK 117 lj., AA V, 203 lj.) Ebben az esetben 

azonban ez már önmagában felveti a problémát: vajon nem ütközik-e ez a fogalomnélküliség 

később kimondott követelményével? Az alábbiakban a táblázatot is szem előtt kell tartanunk, 

és még az is kérdéses, melyiket: csak a logikai funkciókét vagy netán szabad a kategóriákét is.  

 

A. Expozíció a kategóriák vezérfonalán 

 

a) Érdekmentesség. Az első mozzanat valóban tagadást foglal magában, éspedig nem is 

akármilyet, hanem egy bizonyos létezését. Egy tárgy vagy egy cselekedet létezése felett érzett 

tetszésről van szó, amelyet Kant érdeknek nevez. Az ilyen tetszés mindig vonatkozik a 

vágyóképességre, vagy annak meghatározó alapjaként, vagy úgy, hogy „szükségszerűen 

összefügg a vágyóképesség meghatározó alapjával” (ÍK 118, AA V, 204). Az utóbbinál persze 

a tiszta morális ítéletre kell gondolnunk, amely „nem alapul érdeken, de érdeket hoz létre”. Az 

előbbi a kellemes esete, az érzet általi tetszésé, amely „a tárgyat csupán az érzékre való 

vonatkozásban jeleníti meg”, amelyet azonban ha igazán érdekről akarunk beszélni „először 

egy cél fogalma által az ész elvei alá kell hozni ahhoz, hogy jónak nevezhessük”. Valamire 

jónak persze, míg a morális önmagában jó, de mindkettőhöz „az ész viszonya egy (legalábbis 

lehetséges) akaráshoz” tartozik hozzá (ÍK 121 sk, AA V, 207 sk). Ezzel szemben az ízlésítélet 

kontemplatív, pusztán szemlélődésben ítéli meg a dolgot, „a tárgy létezése iránt közömbösen, 

csak összeveti a tárgy milyenségét az öröm és örömtelenség érzésével” (Uo. 124, AA V, 209). 

Mivel itt kifejezetten az érzet, sőt általában a létezés iránti közömbösséget állítja Kant, 

ezért fölmerül, hogy az ízlésítéletek esetleg a negáció kategóriája alá tartozhatnának. 

Másfelől, éppen mint ilyenek kell, hogy egy sajátos minőséggel rendelkezzenek, ami 

nyilvánvalóan nem semmi. Akárhogy is van, tiszta ízlésítélet nem nyújthat ismeretet, és ennek 

megfelelően az itt szóba jöhető, fokozatos erősödést vagy gyengülést feltételező 

transzcendentális séma ki van zárva: a szép semmiképpen sem feltételezi szükségszerűen, 

hogy alkalmazni lehessen rá a folytonosság fogalmát és vele a matematikát. 

Tehát „az ízlésnek a szép feletti tetszése érdekmentes és szabad tetszés; hiszen nem 

kényszeríti ki semmilyen érdek, sem az érzékek, sem az ész érdeke” (Uo.) – és a megismerés 

érdeke sem. A „szabad” kifejezés mindazonáltal meg kell, hogy üsse a fülünket, és egyáltalán: 

nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy ebben a műben olyan könnyedén és természetesen beszél 
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Kant a képzelőerő szabadságáról vagy ennek az értelemmel folytatott „szabad játékáról”, míg 

az akarat szabadsága a legnagyobb probléma, bizonyítása a legnagyobb fegyvertény volt. Azt 

nem mondhatjuk, hogy egészen másról van szó, hiszen negatív értelmében ez is, az is az 

érzékiségtől, empirikus meghatározó alapoktól való függetlenséget jelent, sőt az előbbi, mint 

láttuk, a moralitástól, és mint rögtön látjuk, általában is a fogalmiságtól való függetlenséget is, 

ami tehát még erősebb követelmény. Ám azt is láttuk, hogy az akarat szabadságát is 

ugyanilyen természetesen feltételezzük tapasztalatként, ha magunkat gyakorlati cselekvőnek 

akarjuk tudni (III.3.B.). És megfordítva is: semmi akadálya annak, hogy a szép megítélésekor 

végbemenő elmeműködést a fiziológia a maga fogalmi eszközeivel vizsgálat tárgyává tegye, 

vagy akár maga az ítélő személy így elemezze később, mégsem kell az esztétikának az 

elméleti ész „visszahatásai” ellen biztosítania magát. A gyakorlati észnek viszont végső soron 

szüksége van erre, mégpedig azért, mert törvényadása a lehetséges tapasztalat tárgyai 

összességének „egy és ugyanazon talaján” „gyakoroltatik”, mint az értelemé (ÍK 87, AA V, 

174). Ezt a különbséget Kant néhol úgy fejezi ki, hogy az ítélőerő elve nem a természetnek és 

nem is a szabadságnak ad törvényt (ami autonómia volna), hanem csak önmagának 

(„heautonómia”) a természetről való reflexióhoz. (Uo. 46, 99, AA XX, 225, V, 185) Ez a 

korlátozott igényű és felelősségű szabadság is kijelöl azonban magának egy területet, ez adja 

pozitív jelentését és a kanti esztétika „morálját”, vagy legalábbis ennek egyik oldalát. A 

szabad tetszés ugyanis, ellentétben a hajlam tárgyával vagy az észtörvény által ránk rótt 

kényszerrel, meghagyja nekünk „azt a szabadságot, hogy saját magunk tegyünk valamit az 

öröm tárgyává” (ÍK 124, AA V, 210). 

b) Általános megoszthatóság. A második mozzanat a mennyiségé, ahol kiderül, hogy az 

ízlésítéletnek nemcsak esztétikai minősége, hanem esztétikai mennyisége is van, mégpedig 

esztétikai általánossága, jóllehet logikailag mindig egyedi ítélet. Ez az általánosság Kant 

állítása szerint „kikövetkeztethető” az előbbi mozzanat eredményéből. 

 

Mert ha valaki tudatában van annak, hogy valamely tárgy felett érzett tetszés nála magánál minden 

érdek nélkül való, akkor ezt a tárgyat nem ítélheti másként, csak úgy, hogy annak mindenki 

számára a tetszés alapját kell jelentenie. Mivel ugyanis […] az ítélő teljesen szabadnak érzi magát 

a tárgy iránt tanúsított tetszés tekintetében, ezért nem találhat a tetszés alapjaiként olyan 

privátfeltételeket, amelyekhez egyedül az ő szubjektuma kötődne, s így a tetszést olyasvalamin 

alapulónak kell tekintenie, amit mindenki másnál is előfeltételezhet; következésképpen azt kell 

hinnie, hogy alapja van mindenki mástól hasonló tetszést elvárni. […] Következésképp az 

ízlésítélethez, melyet az a tudat kísér, hogy független mindennemű érdektől, hozzá kell tartoznia a 

mindenki számára való érvényesség igényének, de anélkül, hogy objektumokra támaszkodó 
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általánosságról volna szó: vagyis az ízlésítélethez a szubjektív általánosság igényének kell 

hozzátartoznia. (ÍK 125-126, AA V, 211-212 – saját kiemeléseim, kivéve: „szabadnak”) 

 

Hasonlóan az akarathoz, melynek szabadságából az erkölcsi törvény alá tartozását, tehát 

általánosíthatóságának követelményét vezette le, a tetszésnek is alapulnia kell valamin. Igaz, 

nem mindjárt törvényre következtet, még csak nem is szabályra (egyelőre), csak a kizárt 

privátfeltételek ellentéteként a tetszés mindenki számára való érvényességére, általános 

„megoszthatóságára”. A kiemelt szavak mutatják, hogy az itt fellépő általánosságigény 

tudatosul az ítélőben, vagy legalábbis fel kell tételeznünk, hogy tudatosulhat. 

De miben is áll ez a nem objektív, hanem csak szubjektív általánosság, amely „ha a logikus 

számára nem is, a transzcendentál-filozófus számára mindenképpen figyelemre méltó 

jellemző” (ÍK 128, AA V, 213)? Már az előző mozzanat kimondja, hogy az ízlésítélet „se nem 

alapul fogalmakon, se nem céloz fogalmakat” (Uo. 124, AA V, 209), a mostaninak pedig az 

általánosság mellett, helyesebben – és éppen ez szorul magyarázatra – az általánossággal 

összekapcsolva a fogalom nélküliség a témája. Kant a „közérvényűség” kifejezéssel illeti ezt a 

szubjektív általánosságot, de megjegyzi: „Ugyanez a kifejezés alkalmazható az ítélet logikai 

mennyiségére is, ha hozzátesszük, hogy objektív általánosérvényűségről van szó, 

megkülönböztetve ezt a pusztán szubjektívtől, mely mindenkor esztétikai”. Rögtön ezután 

viszont a kapcsolatukra is rávilágít: 

 

Mármost egy objektíve általánosérvényű ítélet mindenkor szubjektíve is általánosérvényű, azaz ha 

az ítélet érvényes mindenre, ami egy adott fogalom alatt foglaltatik, akkor érvényes mindazok 

számára is, akik egy tárgyat e fogalom által jelenítenek meg. Viszont a szubjektív általános-

érvényűségből, vagyis az esztétikaiból, mely nem fogalmon alapul, nem lehet a logikai 

általánosérvényűségre következtetni, minthogy az ilyenfajta ítéletek (mármint a szubjektíve 

általánosérvényűek) egyáltalán nem az objektumra irányulnak. S éppen ezért különös fajtájú kell 

hogy legyen az ítéletnek tulajdonított esztétikai általánosság is, mivel a szépség predikátuma nem 

az objektumnak a maga teljes logikai szférájában vett fogalmával kapcsolódik össze, de ugyanaz a 

predikátum mégis kiterjed az ítélők teljes szférájára. (ÍK 129-130, AA V, 214 sk) 

 

Lehetséges és talán érdemes ehhez hozzátenni, hogy objektív, illetve logikai 

általánosságon itt érthetünk egyedi, a szubjektum „teljes” (egy elemű) terjedelmére vonatkozó 

ítéletet is (TÉK 120, A71/B96), amilyen az esztétikai. Az esztétikai általánosság „különös 

fajtája” tehát abban állna, hogy az ítélők teljes szférájára kiterjed. Ámde az első mondatban 

nem említi Kant, hogy a szubjektív általánosérvényűség esztétikai volna, mintha (a megelőző 
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mondat értelmében) nem „pusztán szubjektív” lenne, ami érthetőnek is látszik, lévén az ítélet 

fogalmon alapul. A megismerés transzcendentális kritikája éppenséggel feltételez, vagy 

inkább megkövetel egy mindenkire (ott az esztétikával ellentétben nem is csak emberekre, 

hanem minden értelmes lényre) érvényes általánosságot, amely a logikus számára valóban 

nem „figyelemre méltó jellemző”, hiszen ő ezt már eleve alapul veszi. (TÉK 144, 146, B131, 

134 lj.; II.2.) Vagy gondolhatunk a Prolegomena erre erősen emlékeztető helyére, amely 

viszont az objektív érvényesség „cserefogalmának” nevezi a mindenkire kiterjedő 

szükségszerű általánosérvényűséget. Az észleleti ítéletek csak énrám és esetleg csak a jelen 

állapotomra érvényesek, a tapasztalati ítéleteknek viszont mindenkor és mindenki másra is 

érvényesek kell, hogy legyenek. Ezt jelenti az objektív érvényesség „igénye”, ezt „várom el”, 

ezt „követelem meg” (Prol. 64, AA IV, 299). „Ha ugyanis egy ítélet összhangban van egy 

tárggyal, akkor az ugyanazon tárgyról szóló ítéleteknek egymással is összhangban kell 

lenniük […] Ennek megfordítása is áll: ha okunk van egy ítéletnek szükségszerű 

általánosérvényűséget tulajdonítani […], akkor ezt az ítéletet egyszersmind objektívnek”, a 

tárgy tulajdonságát kifejezőnek kell tekintenünk. „Ezért az objektív érvényesség és a 

(mindenkire kiterjedő) szükségszerű általánosérvényűség cserefogalmak” – szögezi le ezután 

Kant, majd maga mögött hagyva a megnyugtató szimmetriát egymás után négyszer ismétli el, 

hogy bár a tárgy önmagában ismeretlen marad, az általánosérvényűség és a szükségszerű 

kapcsolat révén mégis úgy tekinthetjük, hogy megismerjük az objektumot. Már csak az a 

kérdés, milyen alapon mondhatjuk, hogy „okunk van egy ítéletnek szükségszerű 

általánosérvényűséget tulajdonítani”, és a válasz persze ott az, hogy éppen azért mert ez az 

általánosérvényűség „egy tiszta értelmi fogalmon nyugszik”. (Prol. 62 sk, AA IV, 298 sk) 

Csakhogy egyrészt az egész fejtegetés meglehetősen értelmetlenné válna, ha az első 

mondat nem vonatkozna az esztétikai általánosérvényűségre, másrészt éppen annak feltevése 

alkotja majd az Analitika központi gondolatát, hogy ez a fajta általános megoszthatóság 

minden ismeretnek „szubjektív feltétele”. Meg kellene ezért állapítanunk, mennyire 

szigorúan, a fogalom milyen értelmében állíthatja Kant, hogy az ízlésítéleteknek nélkülük kell 

általános megoszthatóságra igényt tartaniuk. A fenti idézet leginkább empirikus fogalmakra 

érthető mint amelyek logikai terjedelmével a szép predikátuma nem kapcsolódik össze, de 

lehetnek a prioriak is, sőt Kant nemegyszer említi a kategóriákat is e tekintetben 

kizárandóként, akár ebben a mozzanatban is „az ítélőerő objektív sematizmusa” címen (ÍK 

134, AA V, 218). Másfelől nyilvánvaló, hogy a követelményt nem érthetjük teljesen 

általánosan. Például általában a reflektáló ítélőerő már „Első” bevezetése szerint is éppúgy 

megkíván egy elvet, ahogy majd az ízlés antinómiáját az oldja fel, hogy „az ízlésítélet egy 
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fogalmon alapul” (ami nem mellesleg megegyezik az említett elvvel: a természet ítélőerőnk 

számára való szubjektív célszerűsége). (Uo. 32, 270, AA XX, 212, V, 340) Ezeknél az 

evidenciáknál azonban még érdekesebb, hogy az ízlésítéletek felbontása a „fogalmak 

képességének” funkcióit találja meg azokban. A látszólagos ellentmondásnak az lehet a 

magyarázata, hogy amikor itt Kant fogalomról beszél, akkor mindig létező vagy legalább (a 

tapasztalati megismerés értelmében) lehetséges dolog fogalmára gondol: „tárgy fogalma”, 

ahogy ezt gyakran kifejezi. Ilyen, illetve ilyen funkciójú fogalomnak nem szabad az ízlésítélet 

alapjául szolgálnia, vagy kell meghatározatlannak lennie. Erre gondolva, nem véletlen, hogy 

az érdekmentesség kapcsán már felmerül a fogalomnélküliség is, és a mostani mozzanatnál is 

ezért hangsúlyozza az objektív általánossággal való szembeállítást. 

Mit jelentene ez a kategóriákra nézve? Érthető, hogy – mint az imént idézett helyen is – a 

kategóriák sematizmusával szembeállítja Kant az esztétikai vagy általában a reflektáló 

ítélőerő működését. Ez itt azt jelenti, hogy „a szépség predikátuma nem az objektumnak a 

maga teljes logikai szférájában” (vagyis a lehetséges tapasztalatban) vett fogalmával 

kapcsolódik össze. De már az első mozzanatnál felvetődött, hogy a kategóriáknak nem a 

transzcendentális sémákon alapuló használatáról szó lehet itt, és mostantól szem előtt kell 

tartanunk, hogy az ilyen használat lehetőségét kifejezetten megteremti az első Kritika. A 

második kiadás átalakított Dedukciója különösen tekintettel van erre a szempontra (II.3.).
97

 

Ezen kívül nem akármilyen „példákat” is mondhatunk erre a használatra Kanttól. Hiszen 

láttuk már, hogy a mennyiség kategóriái a dolgok megismerésével szembeni logikai 

követelményekként és kritériumokként is használhatók, melyek közül az egységet „az értelem 

bárminemű használata” feltételének teszi meg a transzcendentális dedukció. Nem mennyiségi-

sematizálható, hanem kvalitatív formájában tehát, „amennyiben csupán az ismeretek 

sokféleségének összefoglalásában érvényesülő egységre gondolunk, például egy színmű, egy 

beszéd, egy mese témájának egységére”. (TÉK 132, B114; II.2.D.) A morálfilozófiában pedig 

az erkölcsi törvény általánossága az összesség kategóriáját éppúgy nem a tapasztalati 

megismerésre használja, mint a szabadság a kauzalitásét. Azonban ennek az értelmezésnek 

ellentmondani látszik, hogy ily módon az esztétikai ítélet – az idézett példákkal és egyáltalán 

a kategóriák bármiféle használatával megegyezően – gondolkodás volna. Ott lesz érdemes 

visszatérni a problémára, ahol majd maga Kant teszi ezt a különbséget reflexiója tárgyává. 

                                                        
97 Időben igen közel az Esztétika analitikájának írásához: ld. Papp, Elidőzni a szépnél, 13. 
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Addig figyeljük tovább egyes kategóriák olyan használatát, amilyen állítólag nem fordulhatna 

elő.
98

 

Visszatérve az ízlésítéletek általános megoszthatóságához, ez sem olyasmi, ahol a szám 

sémáját alkalmazhatnánk, mert számunkra nem adatik olyan idő, amelyben az elmék 

„sokféleségét” felfoghatnánk és egyesíthetnénk (noha persze szimbolikusan elképzelünk ilyen 

sokféleséget és egységüket). Hasonlóan nem tapasztalatra alkalmazott használatát látjuk majd 

a kauzalitás és a szükségszerűség kategóriáinak a következő két mozzanatban. Hátravolna 

még a 9. §, de erre az analízis főbb elemeit összekötő gazdag szövegrészre inkább a dedukció 

tárgyalásakor lesz szükségünk. 

c) Célszerűség. A harmadik mozzanat az ízlésítéletben „tekintetbe vett célok relációja” 

szerintinek címzi magát, de végkövetkeztetése szerint a szépség a tárgyon bármiféle cél 

képzete nélkül, formája szerint észlelt célszerűség. A célszerűség általános fogalmának itt 

adott meghatározását az ízlésítéletekre vonatkoztatva: az elme bizonyos állapotai célszerűnek 

minősülhetnek pusztán azért is (még ha nem feltételeznék is egy cél képzetét), „mert 

lehetőségüket csak úgy vagyunk képesek megmagyarázni és megragadni, ha alapjaként egy 

célok szerinti kauzalitást feltételezünk, azaz egy akaratot, mely egy bizonyos szabály 

megjelenítése szerint az adott módon alakította őket”. A célszerűség formájának vagy forma 

szerinti célszerségnek nevezi ezt Kant, mely forma „okait nem egy akaratban tételezzük 

ugyan, ám lehetőségét csak úgy tudjuk megragadhatóvá tenni magunknak, ha egy akaratból 

vezetjük le” (ÍK 135 sk, AA V, 220). Ezúttal a kauzalitás nem sematizált használatára 

gondolhatunk, tekintettel a ’tételezni’ (setzen) jellemzően létmeghatározást jelentő terminusra 

is. A „forma” természetesen itt is valamely „anyagtól” való elvonatkoztatás eredményeként 

áll elő. Ez az anyag itt bármiféle cél, de máshol lehet érzet vagy fogalom is, az első két 

mozzanatnak megfelelően és a mostanival összefüggésben, amint az máris kiderül. Az 

ízlésítéletre térve ugyanis Kant az előzményekre támaszkodva megállapítja, hogy az nem 

alapulhat sem szubjektív célon (érdek), sem objektív, morális célon (jó fogalma), és ezzel 

készen is áll a következtetéshez: 

 

                                                        
98 L. W. Beck egy nevezetes írásában az ízlésítéleteket az észleleti ítéletekhez hasonlítva előbb megállapítja, 

hogy valamilyen kategóriát kell használniuk (matematikait egészen biztosan, ha dinamikait nem is), majd az 

általános megoszthatóság kérdésére keresve magyarázatot arra jut, hogy az esztétikai tapasztalat is az 

appercepció transzcendentális egysége alá kell, hogy tartozzon. Beck, „Did the Sage of Königsberg Have No 

Dreams?”, in: Essays on Kant and Hume, 56-60. 
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Ezért a fogalom nélkül általánosan megoszthatónak ítélt tetszést, tehát az ízlésítélet meghatározó 

alapját nem alkothatja más, mint a tárgy megjelenítésében meglévő, minden (akár objektív, akár 

szubjektív) célt nélkülöző szubjektív célszerűség, következésképp a célszerűség bennünk 

tudatosuló puszta formája egy megjelenítésben, mely által számunkra egy tárgy adatik. (ÍK 136 sk, 

AA V, 221) 

 

Az előző mozzanatnál is hasonló érvelést láttunk: az ízlésítéletet meg kell hogy határozza 

valami, éspedig, kizárva a privátfeltételeket, a megmaradó általános megoszthatóság. Itt pedig 

már abból indulunk ki, hogy az ízlésítéletnek valamilyen célviszony a meghatározó alapja, és 

mivel ez egyik fajta célt sem tartalmazhatja, marad a tárgy célszerűségének formája.  

Az előfeltevés az érdekes. Eszerint ugyanis, ha a meglehetősen semlegesen hangzó 

’célszerűség’ szótól nem hagyjuk magunkat álomba ringatni, hanem a Kant által épp most 

adott meghatározására figyelünk, akkor arra kell gondolnunk, hogy a szép tárgyak felett érzett 

tetszést csak valamiféle akarat feltételezésével, abból levezetve „vagyunk képesek 

megmagyarázni és megragadni”. Várható is persze, hogy a Bevezetések fő témájához és azon 

keresztül azok tágabb perspektívájához az expozíció legalább itt kapcsolódjon. Vannak is az e 

mozzanathoz csatlakozó paragrafusokban a példák mellett az erkölcsre vonatkozó gondolatok. 

Most viszont egyetlenegynél kell kissé „elidőznünk”. 

A 12. paragrafus címe azt állítja, hogy „Az ízlésítélet a priori alapokon nyugszik”, 

miközben tartalmát a mű fenomenológiailag leggazdagabb leírásai között szokták számon 

tartani. Ebben nincs feltétlenül ellentmondás, A gyakorlati ész kritikája Mozgatórugó fejezetét 

is jogosan tisztelik meg ezzel, ahol pedig nyilvánvaló az a priori (kiinduló) alap. Éppen ezt 

használja most analógiaként Kant, számot vetve persze a különbséggel is. Az „alap” kauzális 

viszonyra utal, amelyben az okozat az öröm érzése volna. De ha ezt egy képzettel (érzettel 

vagy fogalommal) mint okkal kapcsoljuk össze, akkor e lehetséges tapasztalat körében 

maradó oksági viszony csak a posteriori módon ismerhető meg. Más a helyzet a tisztelet 

érzésénél, ez az egyetlen érzés, amit a priori vezethetünk le, tudniillik az általános erkölcsi 

fogalmakból, mert ott a tiszta ész nem tapasztalati faktumára és a szabadságnak „a 

szubjektum érzékin-túli minőségén” alapuló kauzalitására hivatkozhatunk. Eddig a különbség, 

míg az analógia azon alapszik, hogy pontosan szólva nem a tisztelet érzését „vezettük le az 

erkölcsinek az eszméjéből mint okból, hanem pusztán az akaratmeghatározás volt az, amit 

abból levezettünk. Az elme azon állapota pedig, hogy az akarat valami által meg van 

határozva, önmagában már az öröm érzése, azonos ezzel”. (ÍK 137, AA V, 222) Az esztétikai 

ítéletben jelentkező pusztán kontemplatív öröm mármost azért hasonlít ehhez, mert 
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[a]nnak tudata, hogy egy megjelenítés esetében, mely által egy tárgy adatik, a szubjektum 

megismerőerőinek játékában egy pusztán formális célszerűség érvényesül: ez a tudat maga az 

öröm, mivel amit magában foglal, az a szubjektum tevékenységének meghatározó alapja 

megismerőerői aktiválására nézve, tehát egy belső kauzalitás (mely célszerű) az általában vett 

megismerésre vonatkozólag […], vagyis a megjelenítés szubjektív célszerűségének puszta formája 

egy esztétikai ítéletben. (ÍK 138, AA V, 222) 

 

Kant itt nem részletezte, de a tisztelet ambivalens érzése esetén az akarat meghatározottsága 

az önszeretet korlátozása miatti örömtelenség érzését jelentette, miközben az örömöt az, hogy 

ezt az akaratmeghatározást a magunk alkotta törvénynek tudjuk be. Az esztétikai ítélet 

esetében is az indokolhatja tudat és öröm azonosítását, ha ez a tudat egy bizonyos kauzalitást 

tartalmaz, jóllehet itt másfélét. Az Első bevezetésben adott transzcendentális meghatározás 

szerint 

 

az öröm az elme olyan állapota, amelyben egy megjelenítés oly módon áll összhangban 

önmagával, hogy az alapot jelenti vagy ahhoz, hogy maga ez az állapot pusztán fenntartassék […], 

vagy pedig ahhoz, hogy a megjelenítés objektuma létrehozassék. Ha az előbbiről van szó, úgy az 

adott megjelenítésről való ítélet esztétikai reflexiós ítélet; ha viszont az utóbbiról, úgy az ítélet vagy 

esztétikai-patologikus, vagy esztétikai-gyakorlati ítélet. (ÍK 51-52, AA XX, 230 sk) 

 

A tisztelet érzése tehát a legutóbbi fajta ítélet alapja lehet, a szép feletti tetszés az elsőé. (A 

harmadik mozzanatban adott kezdeti meghatározások között az örömé csak ezt a változatot 

tartalmazza.) Ami az aprioritást illeti, arról már kifejezetten nem esik szó; bizonyára a 

célszerűség formális volta és a „belső kauzalitás” általában vett megismerésre irányulása rejti 

a magyarázatot, és természetesen leginkább a dedukciótól várhatjuk. Egyelőre az ezt kizáró 

fenyegetést háríthatjuk el, hogy ugyanis ez az okság az általános természettörvények alá 

tartozó tapasztalati ismeret lehetne. 

 

Ez az öröm semmiképp sem gyakorlati […]. Mégis kauzalitás rejlik benne, nevezetesen egy arra 

irányuló kauzalitás, hogy magának a megjelenítésnek az állapota és a megismerőerők aktivitása 

minden további szándék nélkül fenntartassék. A szép szemlélésénél elidőzünk, mert ez a szemlélés 

önmagát erősíti és reprodukálja; és ez analóg (de nem azonos) azzal az elidőzéssel, ahol a tárgy 

megjelenítésében egy vonzó inger újra és újra felkelti a figyelmet, miközben az elme passzív 

marad. (ÍK 138, AA V, 222) 
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Ezek tehát a fenomenológia szempontjából sokat mondó sorok. A 

transzcendentálisfilozófia szempontjából talán nem annyira sokat, de immár sokadszor. Talán 

nem árt hangsúlyozni: nem gondolhatjuk, hogy a kauzalitás itt pusztán a 

transzcendentálfilozófus keretelméletéhez tartozik, csak ő az, aki annak segítségével írja le az 

élményt. Nem, a kanti kategóriák nem rubrikák, hanem jelen esetben az érzésben „rejlenek 

benne”. Az esztétikai ítélet pedig éppolyan vagy még inkább reflektált, mint a tapasztalati, 

ezért is fedheti fel a „mozzanatait” az analízis. 

d) Közös érzék. Az ízlésítéletek negyedik mozzanata, nevezetesen modalitása a szép feletti 

tetszés szükségszerűségét jelenti, amely azonban nem objektív, mint ott, ahol egy szabályként 

szolgáló elméleti vagy gyakorlati fogalomnak a szükségszerű következménye vagy az, hogy 

mindenki ugyanazt a tetszést fogja érezni, vagy az, hogy „feltétlenül (minden további szándék 

nélkül) egy bizonyos módon kell cselekednünk”. „Az esztétikai ítéletben elgondolt 

szükségszerűséget ehelyett csak példaszerűnek nevezhetjük: ez azt jelenti, hogy mindenki 

szükségszerű helyesléssel fogad egy ítéletet, melyet egy olyan általános szabály példájaként 

tekintünk, amelyet nem lehet megadni”. (ÍK 153, AA V, 237) Az ítélő feltételezi, sőt elvárja 

és akarja ezt az általános helyeslést, márpedig ez az általános „kellés” valamilyen szubjektív 

elvet feltételez, „mely nem fogalmak, hanem csak érzés által, de mégis általánosérvényűen 

határozza meg, hogy valami tetszik-e vagy nem tetszik. Egy ilyen elv pedig nem tekinthető 

másnak, mint egy közös érzéknek”. (Uo. 155, AA V, 237) Az elv érzésből eredő 

szubjektivitása azt jelenti, hogy „csak egy ilyen közös érzék előfeltétele mellett lehetséges 

ízlésítéletet alkotni” (Uo.), azt „tesszük meg alapul” az ítéletben. Másrészt az elv egyúttal 

„szubjektíve általánosként (egy mindenki számára szükségszerű eszmeként) feltételeződik, 

ezért a különböző ítélők egyetértését illetően egy objektív elvhez hasonlóan követelheti meg 

az általános helyeslést”. Ebben áll a „példaszerű” szükségszerűség: „a magam ízlésítéletét a 

konkrét esetben mint példát adom meg”. (Uo. 156-157, AA V, 239) 

Teljesen természetes és indokolt arra rákérdezni, hogy vajon mire alapozhatjuk egy ilyen 

közös érzék feltevését, de nem éppen magától értetődő ezt a kérdést rögtön újra feltenni, 

miután megválaszoltuk, ahogy itt lényegében történik. A 21. §-ban ugyanis mintha Kant 

kielégítő magyarázatot adna, amely szövegrészt majd szintén a dedukció értelmezéséhez 

használunk fel. A paragrafus (és ezzel lényegében maga az expozíció is) mégis azzal a 

dilemmával zárul, hogy még eldöntendő, vajon a közös érzék és vele az ízlés ténylegesen 

létező természetes képesség-e, vagy egy megszerzendő képességnek az ész által megkövetelt 
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eszméje. Ennek vizsgálatát Kant későbbre ígéri, és ennek megfelelően kell visszatérnünk 

majd a kérdésre. 

 

 

B. A dedukció és az ítélés képessége 

 

Hogy szükségszerűségre igényt tartó ítéletek erre való jogosultságát egy dedukcióban kell 

igazolni, azt Kant a pusztán szubjektív általánosság megkövetelésének jelen esetére is 

érvényesnek tartja. Sőt, egyenesen azt jelenti ki, hogy „az ítélőerő kritikájának feladata a 

transzcendentál-filozófia általános problémája alá tartozik: hogyan lehetségesek a priori 

szintetikus ítéletek?” – nevezetesen mint a „hogyan lehetségesek ízlésítéletek?” 

megválaszolásának feladata. (ÍK 212 sk, AA V, 288 sk) Ezek ugyanis egyrészt nyilvánvalóan 

túlmennek a tárgy fogalmán, sőt szemléletén is azzal, hogy hozzáteszik az öröm érzését 

predikátum gyanánt. Másrészt, a saját öröm empirikus predikátuma ellenére, „a mindenki 

helyeslésére irányuló követelést illetően mégis a priori ítéletek, vagy ilyennek kell hogy 

tartassanak”, tehát „a tárgy puszta megítélésével összekapcsolódóként észlelt örömnek az 

általánosérvényűsége” az, amit egy ízlésítéletben a priori állítunk. (Uo. 213 sk, AA V, 289) 

A „hogyan lehetséges?” kérdés mindig valamelyik felsőbb megismerőképességnek a 

szóban forgó ítéletek alapjául szolgáló a priori elvére irányul. Esetünkben ez a képesség az 

ítélőerő, pontosabban a „tiszta”, általában vett ítélőerő. Az a priori szintetikus megismerési 

ítéletek alapjaként a tiszta értelem elveinek, azaz a kategóriáknak a dedukcióját elvégezte az 

első Kritika. Az ilyen ítéletekben „az ítélőerőnek pusztán szubszumálnia kell az objektív 

értelmi fogalmak alá”, mert „egy törvény alatt áll”. Az esztétikai reflexiós ítéletekben 

ellenben, melyek elvét most igazolnunk kell, „az ítélőerő, szubjektíve, egyszerre tárgy és 

törvény önmaga számára”. (Uo. 212, AA V, 288) 

E jogosultság feltárásához Kantot követve „kezdetben elvonatkoztatunk az ízlésítélet 

minden tartalmától, nevezetesen az öröm érzésétől, s pusztán az esztétikai formát hasonlítjuk 

össze az objektív ítéleteknek a logikában előírt formájával”, azaz „pusztán a rájuk jellemző 

logikai formát vesszük tekintetbe” (ÍK 205, 211, AA V, 281, 287). Tehát a megismerési 

ítéletek (transzcendentális) logikai formájával vetjük össze az esztétikai ítéletek logikai 

formáját. A dedukció követelményét nem elégítené ki, ha ez az összehasonlítás analógia 

maradna, és nem volna az elvonatkoztatás egy bizonyos szintjén azonosság. Ennek 

leghatározottabb kinyilvánítása talán az, hogy „az ízlésítélet csak egy általában vett ítélet 

szubjektív formai feltételén alapul. Minden ítéletek szubjektív feltétele pedig nem más, mint 
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magának az ítélésnek a képessége, avagy az ítélőerő”. (ÍK 211, AA V, 287) A nevezett 

képességnek az első Kritika az értelmet mondta, de mint a gondolkodás képességét, ezért 

sejthető, hogy a tágabb jelentésében vett értelemre, vagyis a három felsőbb 

megismerőképességre gondolt Kant, ahogy itt a harmadikban is a gondolkodási képesség 

három tagjának hívja ezeket (TÉK 118, 175 A69, 137/B94, 176; ÍK 23).
99

 Ez azt a reményt 

kelti, hogy a kategóriák ízlésítéletbeli jelenléte miatti aggályoskodás teljesen fölösleges volt, a 

megoldás triviális: az ilyen ítéletek is gondolatok.
100

 

Az esztétikai ítéletek sajátos formájához azért az ítélőerőnek, amely „a különöst az 

általános alá szubszumálja” (ÍK 23, AA XX, 201), valamelyest kevésbé elvont fogalmából 

kell kiindulnunk, nevezetesen egy adott tárgy képzetének alárendeléséből. Ez a 

transzcendentális analitika szerint képzelőerő és értelem, azaz a szemlélet különféléjének 

összetételéért, illetve ezen összetétel egységének képzetéért felelős megismerőképességek 

összhangját követeli meg. Eddig a megegyezés. Ám míg a megismerési ítéletben szemléletek 

rendelődnek a tárgyról való fogalom alá, 

 

…az ízlésítélet egyedül abban állhat, hogy (egy megjelenítésnél, mely által nekünk egy tárgy 

adatik) maga a képzelőerő szubszumáltatik azon feltétel alá, hogy az értelem általában véve 

fogalmakhoz jusson a szemléletről. […] a szemléletek vagy az ábrázolások képessége (vagyis a 

képzelőerő) szubszumáltatik a fogalmak képessége (vagyis az értelem) alá, amennyiben a 

képzelőerő a maga szabadságában összhangban áll az értelemmel ennek törvényszerűségében. (ÍK 

211, AA V, 287) 

 

Ebből a szokatlan, sőt meghökkentő megfogalmazásból még profitálhatunk is. Szembesülni 

késztet ugyanis a képességek „lény” felfogásával (lásd I.3.), vagy akár a diszpozicionálissal. 

Ezzel szemben ezek a képességek (amint főleg a transzcendentális dedukciókban láttuk) az 

elme, közelebbről a tágan vett értelem, vagyis az öntudat tevékenységének, a képzetek 

összekapcsolásának különféle lehetőségei. A megismerésben ezek egymásra épülnek – 

mondhatjuk metaforikusan, de az a kifejezés, hogy „egy szemléletet fogalom alá rendelünk”, 

szintén azt sugallja, hogy két egymástól független képzetet kacsolunk össze. Vagy, mi még 

                                                        
99 De láttuk már, hogy majd három évtizede is az „ítélés képessége” (Vermögen zu urtheilen) kifejezéssel illette 

Kant a végső soron azonosnak tekintett értelmet és észt, közös alapjukként valamiféle reflexiót gyanítva (PÍ 110-

111, AA II. 159; I.3.).  

100 Ha egy adott képzetről való reflexió megelőzi az öröm érzését, „úgy a szubjektív célszerűséget előbb 

elgondoljuk, még mielőtt hatásában érzékelnénk, s ennyiben az esztétikai ítélet, elvei szerint, a felsőbb 

megismerőképességhez tartozik, jelesül az ítélőerőhöz […]” (ÍK 45, AA XX, 224 sk). 
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rosszabb, hogy a szemlélettől „eljutunk” a fogalomhoz, mintha az előbbi már nem is létezne, 

mire „odaérünk”, vagy legalábbis nem „ott”, a fogalomnál. Ennél jobb, ha úgy gondoljuk el, 

hogy amikor a szemlélet különféléjét olyan módon tesszük össze, hogy azzal egységét 

képzeljük, akkor képzelőerőnket értelmünk alá rendeljük – képzeletünk szabadságával 

megfelelünk az egység törvényszerűségének. Képességen pusztán azt értve tehát (Locke 

módjára), hogy képesek vagyunk valamit megtenni. 

Ezért nem kell fönnakadnunk, amikor Kant az ízlés képességét, illetve ízlésítélet 

sajátosságát egy okfejtés elején a képzelőerő, a végén pedig az értelem szabad 

törvényszerűségének tulajdonítja. Maga a kiemelt kifejezés viszont nem olyasmit ír le, ami a 

nevezett képességek bármelyikének sajátos működésére utalna. Mert a képzelőerő önmagától 

nem törvényszerű. Törvényt csak az értelem adhat, de törvényhozása most nem ide tartozik. 

Amiről szó van, az „egy törvény nélküli törvényszerűség és a képzelőerőnek az értelemmel 

való szubjektív összhangja”. (ÍK 158, AA V, 240 sk) Törvényes törvényszerűség és objektív 

összhangjuk valósul meg nyilván a kategóriák alatt a transzcendentális sémák közvetítésével. 

Ízlésítéletben viszont a képzelőerő „fogalom nélkül sematizál” (Uo. 211). Fogalom nélkül – 

ez annyit biztosan jelent, hogy nincs kötve egy fogalom eleve adott, rögzített sémáihoz; de 

talán ide tartozhat az, ha egy adott tárgy fogalmának ismérveivel vagy azok egy részével 

„játszik” a szemlélődésben. Nagy veszteség lenne (talán az egész művészetelmélet), ha ezt is 

ki akarnánk zárni, a kategóriák esetében pedig érthetetlenné válna az expozíció is. 

Másrészt nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a képzelőerő az ízlésítéletben, ha 

„fogalmak nélkül” is, de: sematizál, sémák létrehozására törekszik vagy hoz is létre ilyeneket 

– „mintha” fogalmak lennének. A szabad törvényszerűség és a fogalom nélküli (de azért) 

sematizálás gondolatára érdemes emlékezni akkor, amikor olyan kifejezések mozgatják meg a 

fantáziánkat, mint a két képesség összhangja, harmóniája, szabad játéka, hangoltsága, 

proporciója stb., mert ezek önmagukban elfedik azt az alapvető aszimmetriát, hogy 

képzelőerő és értelem viszonya (összhangja… stb.) sohasem lehet más, mint alárendelés. Ezt 

a műveletet pedig az ítélőerő képességének, avagy a gondolkodóképességek rendszere 

középső tagjának tulajdonítja Kant, és ez az, aminek saját törvényhozásáról beszélhetünk a 

vizsgált összetett, egyszerre két érdeket szolgáló ítéletek körében. Miként a 35. § címe hirdeti: 

„Az ízlés elve: az általában vett ítélőerő szubjektív elve” (Uo. 210, AA V, 286). 

Az überhaupt ítélőerő elvének, valamint az esztétikai (logikai) és objektív logikai forma 

összehasonlításának talán legpontosabb leírása viszont az Első bevezetésben található. Mivel 
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…a valamely észleletről való puszta reflexióban nem egy meghatározott fogalom a kérdés, hanem 

csak általában véve az a szabály, amely szerint egy észleletről az értelem mint a fogalmak 

képessége érdekében reflektálni kell, ezért […] a képzelőerő és az értelem azon viszonya, 

amelyben egy adott észlelet esetében ténylegesen állnak egymással, összehasonlíttatik azzal, 

ahogyan a két képességnek az ítélőerőben általában véve viszonyulnia kell egymáshoz. 

Ha ekkor egy adott objektum formája az empirikus szemléletben olyannak mutatkozik, hogy az 

objektum különféléjének a képzelőerő általi felfogása megegyezik egy értelmi fogalom (nem 

meghatározott, mely fogalom) ábrázolásával, úgy a puszta reflexióban az értelem és a képzelőerő 

kölcsönösen összhangban állnak egymással feladatuk előmozdítására, és a tárgyat mint célszerűt, 

de mint pusztán az ítélőerő számára célszerűt érzékeljük, következésképp magát a célszerűséget 

pusztán szubjektívnek tekintjük […]. – Az ítéletet ekkor esztétikai reflexiós ítéletnek nevezzük. (ÍK 

41, AA XX, 220 sk) 

 

De a két képesség ilyen viszonya, vagyis a működésük maga észlelhető, érzékelhető is Kant 

szerint: egy ízlésítéletben a megismerőerők egymás közti kölcsönös szubjektív összhangja 

esztétikailag tudatosul bennünk. 

Ezzel a dedukció másik feléhez érkeztünk, ahol már nem vonatkoztatunk el az öröm 

érzésétől, hanem pontosan az a kérdés, miképpen lehet azt az esztétikai ítélet logikai 

formájából levezetni. Fogalmaktól ugyan, vagy másként: „a megismeréstől nincs átjárás az 

öröm és örömtelenség érzéséhez a tárgyakról való fogalmak útján […]; ugyanakkor mégis a 

fogalmak általában vett lehetősége az, amire a megjelenítőerőnek vonatkozása van, amikor a 

valamely tárgyról való reflexióban az elmét afficiálja”. (ÍK 50-51, AA XX, 229) Ez az 

affekció tehát nem közvetlenül a tárgy hatása, de nem is az értelem szintetizáló 

tevékenységéé, noha bizonyára mindkettőnek jelen kell lennie az esztétikai reflexiós ítéletben. 

Ámde kézelőerő és értelem viszonya az ítélőerő által tekinthető pusztán szubjektíve is, 

ahogyan „ugyanabban a megjelenítésben egymást segítik vagy akadályozzák, s ezzel az elme 

állapotát afficiálják, azaz tekinthető olyan viszonynak, amely érzékelhető” (Uo. 43, AA XX, 

223). Talán azt érzékeltetendő, hogy egy bizonyos hatásról van szó, Kant kifejezetten 

„érzetről” beszél ennek kapcsán, amely szónak a tárgyak megismerésére vonatkozó használata 

miatti kétértelműségre pedig ő maga figyelmeztet (Uo. 120-121, AA V, 206). „Ez esetben a 

két képesség ilyen viszonya e puszta forma által idéz elő egy érzetet, és ez az érzet jelenti a 

meghatározó alapot az ítélethez, amelyet ezért esztétikainak nevezünk” (Uo. 45, AA XX, 224; 

vö. 134, AA V, 219). 

Hogy érzethez az öröm érzése kapcsolódik, az önmagában a legtermészetesebb dolog, 

legalábbis az érzékiség érzeteinél. De miképpen dicsekedhet ezzel a puszta reflexióból eredő 
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érzet? Mit tudhatunk vagy legalább sejthetünk meg erről Kant sokszor megismételt 

kifejezéseiből? A két képesség, képzelőerő és értelem az ilyen tudatállapotban egymást 

kölcsönösen „aktiválja”, „megeleveníti” (miben?), „segíti vagy akadályozza” (mennyiben?), 

„előmozdítja” (mire?), tudniillik „feladatukra”, „az általában vett megismerésre”, „adott 

tárgyak általában vett megismerése szempontjából”. (ÍK 43, 41, 134, 132, 138, 156, AA XX, 

223, 222, V, 219, 217, 222, 238) Nehéz ezt másként érteni, mint úgy, hogy mégiscsak egy 

érdek, nevezetesen a megismerés általában vett érdeke motiválja az ízlést. Ebben a nagyon 

elvont formában a képzelőerő a kibővülés képessége, mondhatjuk, az új létrehozásáé, a 

„kreativitásé”, az értelem pedig az egység és az összefüggés megteremtéséé, avagy 

megtartásáé. A két igényt egyesíti az „ismereteink bővítésének” a kritikai filozófia alapvetése 

óta nagyon is ismerős fogalma.  

Az ízlésítéletekben, ennek meghatározó alapjaként jelentkező sajátos örömérzést tehát a 

felsőbb megismerőképességek egyikére, az ítélőerőre vezette vissza Kant. A dedukció 

tényleges megfogalmazása szerint: mivel „egy tiszta ízlésítéletben a tárgy feletti tetszés a 

tárgy formájának puszta megítélésével kapcsolódik össze”, és 

 

a minden anyagtól (érzéki érzettől és fogalomtól) független megítélés formai szabályait illetően az 

ítélőerő nem irányulhat másra, csak az általában vett ítélőerő használatának szubjektív feltételeire 

[…], következésképp arra a szubjektívre, ami – mint az általában vett lehetséges megismeréshez 

szükséges – minden emberben előfeltételezhető […]. Azaz mindenkinél joggal lehet feltételezni az 

örömöt, avagy a megjelenítés szubjektív célszerűségét a megismerőképességeknek egy általában 

vett érzéki tárgy megítélésében érvényesülő viszonya tekintetében. (ÍK 214, AA V, 290) 

 

 

2. A sensus communis és a gondolkodás maximái 

 

Már az expozíció 9. és 21. paragrafusai is azzal igazolták az ízlésítéletek általános 

megoszthatóságát, illetve a közös érzéket, hogy a megismerés (csak a szkeptikus számára 

kétséges) általános megoszthatóságából indultak ki, aminek az esztétikai ítélet csak úgy 

felelhet meg, ha az általában vett megismerésre irányuló tudatra támaszkodik. Ez azonban 

mégiscsak megdöbbentő következményhez vezet. Ebben a tudatban ugyanis képzelőerő és 

értelem viszonyának „éppúgy általánosan megoszthatónak kell lennie, ahogyan minden 

meghatározott megismerés is az – mert ez utóbbi mindenkor a szóban forgó viszonyon mint 
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szubjektív feltételen nyugszik”. (ÍK 133, AA V, 218) A másik levezetés pedig egyenesen 

azzal zárul, hogy 

 

mivel egy érzés általános megoszthatósága egy közös érzéket előfeltételez, ezért megvan az 

alapunk ahhoz, hogy feltételezzük ezt a közös érzéket […] mint szükségszerű feltételét 

megismerésünk általános megoszthatóságának, melynek előfeltételeződnie kell minden logikában 

és a megismerés minden olyan elvében, amely nem szkeptikus. (ÍK 156, AA V, 239) 

 

Ez igencsak emlékezte ama „legfelső pont” magasztalására az első Kritika B-dedukciójából, 

nevezetesen az appercepció értelemmel azonosított szintetikus egységéére (TÉK 146 lj., B134 

lj.). Pillanatnyilag eldőlni látszik az expozíció zárásaként felvázolt dilemma az első alternatíva 

javára, vagyis nem tűnik kétségesnek, „ténylegesen létezik-e a tapasztalat lehetőségének 

konstitutív elveként” egy ilyen közös érzék (Uo. 157, AA V, 240). A meglepő nem is ez, 

hanem az, hogy arról a harmonikus viszonyról van itt szó, amely az alapját jelenti ugyanakkor 

a szép tárgy szemlélésekor érzett, ám valójában „a megismerőképességek harmóniája feletti 

örömnek”. Hiszen így az „fenyeget”, hogy minden szép lehet, mert bármely megismerés 

lehetőséget ad arra a reflexióra, amely az adott tapasztalat általában vett szubjektív feltételére 

irányul, és ami a „legszebb”: a kontempláció lényege az absztrakció. Komolyan gondolhatja 

ezt Kant? 

A 39. és 40. paragrafusokból azt kell látnunk, hogy valóban komolyan gondolja, a 

rákövetkező kettőből pedig azt megértenünk, hogy ez miként lehetséges. A szép feletti öröm a 

puszta reflexió öröme, amelyben 

 

az öröm a tárgynak a képzelőerő (mint a szemléletek képessége) által történő és az értelemre (mint 

a fogalmak képességére) vonatkoztatott közönséges felfogását kíséri, ahol is az ítélőerő ugyanazt 

az eljárást követi, amelyet a legközönségesebb tapasztalat végett is gyakorolnia kell; […] a két 

megismerőképességnek az az aránya, amely az ízléshez szükségeltetik, szükséges a közönséges és 

egészséges emberi értelemhez is, melyet mindenkinél előfeltételezhetünk. (ÍK 217, AA V, 292 sk) 

 

Nem utal semmi arra, hogy különböző tárgyakra kellene gondolnunk a szép feletti öröm, 

illetve a tapasztalat esetén, noha ettől még elképzelhető lenne, hogy Kant azért nem említi, 

mert annyira természetesnek veszi. Csakhogy az oly sokat emlegetett szubjektív feltétel 

alapgondolata láthatóan nem is enged meg ilyen különbségtételt. Nyilvánvaló, hogy egyes 

tárgyak alkalmasabbak erre reflexióra, valamint egyes személyek, sőt egyes pillanatok is – ezt 

akár Kant példáival és művészetelméletével is demonstrálhatjuk. De e különbségek nem 
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érintik a transzcendentális vizsgálatot, ezek nem kritikai határok. Egy pillanatra úgy tűnik, 

mintha Kant itt is méltányolna efféle megkülönböztetést, ráadásul nem is akármit illetően. 

 

A közönséges emberi értelem, amelyet, mint pusztán egészséges (még nem kiművelt) értelmet, a 

legkevesebbnek tekintünk, ami elvárható attól, aki az ember névre igényt tart, ebből adódóan 

gyakorta részesül abban a sértő megtiszteltetésben, hogy a közös érzék (sensus communis) nevet 

akasztják rá, mégpedig úgy, hogy a közös szón […] a vulgárisat értik, azt, amivel mindenütt 

találkozhatni, s amivel rendelkezni semmiféle érdemet vagy kiválóságot nem jelent. (ÍK 218, AA 

V, 293) 

 

A ’közös’ szó tehát úgyszólván lealacsonyítja az érzéket, míg például a szépérzék, ha nem is 

feltétlenül jelent mindjárt érdemet vagy kiválóságot, legalábbis nem mindennapi.
101

 Ezzel 

szemben azonban nemcsak az előző, de még inkább a következő bekezdés is azt támasztja alá, 

hogy Kant szerint legfeljebb az említett szóhasználat az, ami a saját értelmében „közönséges”. 

Mert ehelyett sensus communison a közösségi (gemeinschaftliche) érzék eszméjét kell érteni, 

„egy olyan megítélőképességét, amely reflexiója során gondolatban (a priori módon) 

tekintetbe veszi mindenki másnak a megjelenítésmódját, hogy ekképp ítéletét mintegy a teljes 

emberi észhez igazítsa” (Uo. – az első az én kiemelésem). Tehát a két megismerőképességnek 

„a közönséges és egészséges emberi értelemhez is” szükséges aránya sem pusztán olyasmi, 

amit „legkevesebbnek” tekintünk, hanem az is, amit ízlésítéletben szem előtt kell tartanunk. 

Ehhez Kant még további útmutatást is ad. 

 

Ennek mármost az a módja, hogy az ítélő a maga ítéletét mások nem annyira valóságos, mint 

inkább pusztán lehetséges ítéleteihez igazítja, s belehelyezkedik [sich verzetzt] mindenki másnak a 

pozíciójába, amihez csupán el kell vonatkoztatnia a korlátoktól, melyek saját megítéléséhez 

esetleges módon tapadnak; ez pedig úgy érhető el, hogy az ítélő, amennyire csak lehetséges, 

kiiktatja azt, ami a képzetállapotban anyag, vagyis érzet, és kizárólag képzetének vagy 

képzetállapotának formai sajátosságaira van tekintettel. A reflexiónak ez az eljárása talán túl 

művinek tűnik ahhoz, hogy a közös érzéknek nevezett képességnek legyen tulajdonítható, azonban 

a művelet csak akkor néz ki így, ha absztrakt formulákban fejezzük ki; önmagában véve mi sem 

természetesebb, mint hogy elvonatkoztatunk a vonzó ingerektől és a felindulástól, amikor olyan 

                                                        
101 Ennek jegyében a szépnek a közös érzékre alapozott fogalma a szépség „likvidálását” éri el Papp Zoltán 

szerint: „Semmi, mert minden”. Papp Zoltán: Elidőzni a szépnél, 242. 
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ítéletet akarunk alkotni, amelynek általános szabályként kell szolgálnia. (ÍK 218 sk, AA V, 294 – 

módosítva)
102

 

 

Ezután pedig még a közönséges emberi értelem maximáit is segítségül kínálja, az ízléskritika 

alaptételeinek megvilágításához. A „legkevesebbnek” tehát maximái vannak, amelyek az 

Antropológiában is megtalálhatók, mégpedig olyan előírásokként, amelyet követve szert 

tehetünk a bölcsességre – ami viszont a legtöbb, ami embertől remélhető (Antrop. 123, 161, 

AA VII, 200, 228). Ezért valóban megvilágítóak lehetnek az esztétikai ítélőerő számára is, 

netalán még arra vonatkozóan is támadhat sejtésünk, hogy milyen alapon lehet vele 

kapcsolatban „alaptételeket” említeni. 

A három maximát a három felsőbb megismerőképességhez kapcsolván a középső volna az 

ítélőerőé. Ez valóban mintha csak az iménti idézetek jelszavát adná: „mindenki más helyében 

gondolkodni”. Nem a megismerés értelmében, de „mégis kibővített gondolkodásmóddal 

rendelkezik az, aki túllép azokon a szubjektív privátfeltételeken, amelyeknek oly sokan mások 

foglyai, és saját ítéletére egy általános álláspontból reflektál (melyet csak úgy tud 

meghatározni, hogy mások álláspontjára helyezkedik [sich… verzetzt])”. (ÍK 219 sk, AA V, 

295) Valóban a különbség szorul inkább magyarára. 

 

Az embernek az a képessége, hogy gondolatait meg tudja osztani, megköveteli a képzelőerőnek és 

az értelemnek egy olyan viszonyát is, amelyben […] az elme két erejének törvényes összhangjáról, 

meghatározott fogalmak kényszere alatt álló összhangjáról van szó. Csak amikor a képzelőerő a 

maga szabadságában inspirálja az értelmet, az értelem pedig fogalmak nélkül hozza szabályszerű 

játékba a képzelőerőt, csak ekkor áll elő az, hogy a megjelenítés nem mint gondolat, hanem mint az 

elme célszerű állapotának belső érzése válik megoszthatóvá. (ÍK 220 sk, AA VII, 295 sk – az 

utóbbi kettő a saját kiemelésem) 

 

Ezért illeti meg a sensus communis kifejezés inkább az esztétikai ítélőerőt, mint az 

intellektuálist, „amennyiben az érzék szót a puszta reflexiónak az elmére gyakorolt hatására 

alkalmazzuk; ekkor ugyanis érzéken az öröm érzését értjük” (Uo.). E kifejezés jelentésének 

pontosításakor azért mégis azt olvastuk, hogy a közösségi érzék eszméje egy olyan 

megítélőképesség, amely reflexiója során gondolatban veszi tekintetbe mindenki 

                                                        
102 Mint innen is látható Kant formális gondolkodásának jelmondata inkább: „minden, mert semmi különös”. Ám 

az, hogy ily módon absztrahálva jutunk vissza a feltételhez, azt is jelenti, hogy az egyszerre van a feltételezettel, 
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megjelenítésmódját, és a mostani idézeteink által is oly élesnek beállított különbséget 

legfeljebb az őrizte ott is, mint annyiszor, hogy ítéletét „mintegy” igazítja a teljes emberi 

észhez. Felvetődik ezért, hogy vajon a gondolkodásmód „kényszere” nem hagy-e meg annyi 

játékot a képzelőerőnek, hogy a neki megfelelő képzetet megoszthatónak érezhessük is, ne 

csak gondoljuk. Különösen, hogy a legutóbb kiemelt idézet mintha megengedné, hogy az 

általánosan megosztható tetszést gondolatként is tekintsük. 

Ezt a lehetőséget érdemes az első maxima esetében is figyelembe venni. Önállóan 

gondolkodni (Selbstdenken) – ez az előítéletmentes gondolkodásmód maximája, „hogy az 

észnek sohasem szabad passzívnak lennie”. 

 

Az e passzivitásra, tehát az ész heteronómiájára való hajlam esetén beszélünk előítéletekről; s 

minden előítéletek legnagyobbika az, ha valaki úgy jeleníti meg a természetet, mint amely nincs 

alávetve azoknak a szabályoknak, amelyeket az értelem a maga lényegi törvényével a természet 

alapjául tesz meg – vagyis a babona. A babonától való megszabadulást hívjuk felvilágosodásnak; 

[…] mivel abból a vakságból, amelyet okoz, sőt egyenesen megkövetel, különösen jól 

megismerszik az ember szükséglete a másoktól való vezettetésre, tehát az ész passzivitásának 

állapota. (ÍK 219 sk, AA V, 294) 

 

E sorok szerint Kant a maga – megismerésünknek „gondolkodásunk alkotta” (selbstgedachte) 

legfőbb a priori elveire alapozott (TÉK 169, B167) – gondolkodásmódbeli fordulatát tartja a 

babonától való megszabadulás felvilágosodásának. Az első mondat mintha arra utalna, hogy 

ez a metafizikai előítélet a gyökere, de a második szerint inkább jele annak a „magunk okozta 

kiskorúságnak”, hogy elhatározás és bátorság hiányában képtelenek vagyunk mások vezetése 

nélkül gondolkodni (TÍ 15, AA VIII, 35; máshol is összeköti a maximával a felvilágosodást, 

van ahol a jelmondatot is: TÍ 39, AA VIII, 146; Antrop. 161, AA VII, 228). Mindenesetre az 

ízlés előítéletmentességének tekinthette Kant a „természeti szépben rejlő célszerűség 

idealitásának elvét”, nevezetesen hogy „az általában vett szépség megítélésekor az irányadó 

mértéket a priori módon önmagunkban keressük, és hogy az esztétikai ítélőerő saját maga 

törvényadó a valamit szépnek vagy nem szépnek nyilvánító ítélet tekintetében” (ÍK 281, AA 

V, 350). Ám még inkább összhangban van ezzel a maximával az ízlésnek a megismerés 

ítéleteire nem jellemző, Kant által többször is hangsúlyozott, de általunk még nem említett 

sajátossága. 

                                                                                                                                                                             

nem kell túllépnünk rajta, hogy emez megvalósuljon. Ilyen értelemben tehát „elidőzhetünk” a feltételnél (Vö. i. 

m. 290, 356). 
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Az ízlésítéletek dedukciójához, azaz jogszerűségük igényének igazolásához ugyanis – 

„mely igény végeredményben nem többre fut ki, mint annak az elvnek a helyességére, hogy 

szubjektív alapokból mindenki számára érvényesen ítéljünk” – mintegy záradékként tartozik 

egy máshol is gyakran említett feltétel. Arról van szó, hogy ha ízlésítéletet hozunk, azzal két 

dolgot állítunk: „hogy jogosultak vagyunk általánosan minden embernél előfeltételezni az 

ítélőerőnek ugyanazokat a szubjektív feltételeit, amelyeket önmagunkban fellelünk; továbbá 

azt, hogy az adott objektumot helyesen szubszumáltuk eme feltételek alá”. (ÍK 215, AA V, 

290; vö. pl. uo. 129, 131, 154, 157, 217, AA V, 215, 216, 237, 239, 293) Az előbbi a 

dedukció eredménye, az utóbbi az ítélőerőnek azt az általános tulajdonságát fejezi ki, hogy 

tevékenységéről, az alárendelésről nem mondhatunk semmit a priori (a két törvényadáson, a 

transzcendentális sémákon és a sensus communison fölül, pontosabban alatt). Az, hogy az 

alárendelés helyességéért magának az ítélőnek kell helytállnia, nincs másképp logikai ítélet 

esetén sem, és másfelől ha adott esetben téved, attól az általában vett ítélet jogszerűsége nem 

csorbul egyik területen sem (Uo., AA V, 291). Mégis, csak az esztétika területén számítja 

Kant magához a jogszerűség igazolásához az adott ítélet helyességét: itt „az ítélőerő, 

szubjektíve, egyszerre tárgy és törvény önmaga számára” (Uo. 212, AA V, 288). 

Úgy látszik tehát, az első két maxima valóban szépen megvilágítja az ízlésítéletek két 

sajátosságát, a bizonyító alapokkal nem kikényszeríthető szükségszerűséget, valamint a 

mindenki helyeslésére igényt tartó (de nem logikai értelemben vett) általánosérvényűséget (ld. 

ÍK 204 skk, AA V, 281 skk) – és talán az „ízléskritika alaptételei” titulussal ezeket gondolta 

megtisztelni Kant. Mindenesetre az a kevés, amit a harmadik maximáról mond, jól 

magyarázza, hogy miért csatolta fentebb a közösségi érzék eszméjéhez a mások pozíciójába 

belehelyezkedés rövid módszertanát az önmaga eljárására reflektáló ítélő számára. A 

következetes gondolkodásmód maximájának teljesítésére ugyanis „csak az képes, aki 

összekapcsolja az első kettőt, s követésükben készséggé váló gyakorlatot szerez” (Uo. 220, 

AA V, 295). 

Mármost ha immár az ízlés képességének felbontása után „elemeit végül egy közös érzék 

eszméjében egyesít[ettük]” (ÍK 157, AA V, 240), akkor végre talán nemcsak szándékunkban, 

de módunkban is áll legalább megvizsgálni a 22. § dilemmájának másik alternatíváját is. 

Eszerint „az ész egy még magasabb elve teszi számunkra pusztán regulatív elvvé azt, hogy 

magasabb célok érdekében létrehozzunk magunkban egyközös érzéket”, az ízlés pedig nem 

eredeti és természetes képesség, hanem 
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csak egy még megszerzendő és művi képesség eszméje, amiért is az ízlésítélet a maga általános 

helyeslésre irányuló elvárásával valójában csak az ész követelménye, hogy létrejöjjön az 

érzékelésmód [Sinnesart] ilyen egyöntetűsége, és a kellés – vagyis annak objektív 

szükségszerűsége, hogy mindenki érzése találkozzék az egyes ember különös érzésével – csak a 

lehetőségét jelenti az e tekintetben való összhangnak, az ízlésítélet pedig csak a példáját ezen elv 

alkalmazásának (uo.). 

 

Valóban, a 40. paragrafusban az eszmeként felfogott és ítéleteket reguláló sensus communis, 

valamint a mintaként felvillanó Denkungsart erősen erre mutat. Az ész ott csak annyiban jött 

ugyan szóba, hogy Kant a három maximát a három felső megismerőképességhez kötötte, így 

az észnek kell összekapcsolnia a másik kettőt. Ez azonban nem éppen kevés, ha a hármas 

előírást követve a számunkra legalábbis elérhető fokára léphetünk annak a bölcsességnek, 

„amely nem más, mint az ész törvényszerű-tökéletes gyakorlati használatának eszméje” 

(Antrop. 123, AA VII, 200). Hiszen ha meggondoljuk, a maxima szubjektivitását az 

általánosság követelményével összekapcsoló erkölcsi törvényt a gondolkodásra mint 

cselekvésre alkalmazva ezek az előírások levezethetők. 

Vessük ezt össze azzal, hogy az első alternatívát már lényegében bizonyította az előző 

paragrafus. Ha a megismerés elvében, ahogy a logikában is, előfeltételeződnie kell az 

általános megoszthatóságnak, ennek pedig szükségszerű szubjektív feltétele a közös érzék, 

akkor az utóbbi valóban a tapasztalat lehetősége konstitutív elvének bizonyul.
 103

 Elvileg akár 

bármely tapasztalati tárgy esetén reflektálhatok megismerőképességeim összhangjára mint 

szubjektív feltételére, amit egyúttal általánosan megoszthatónak is érzek– ezzel pedig eleget 

tehetek a közösségi érzék előmozdítása észkövetelményének. Olyan képességet létrehozni, 

amely már megvan, csak azt jelentheti, hogy tudatosítom magamban az „érzékelésmód 

egyöntetűségét”. Így a képességek szintjén megteremtődik a megismerés és az erkölcsiség 

közötti közvetítés lehetősége. De talán még nem világos, miért tennék ilyet, mi vinne rá, 

nemhogy a közönséges megismerés, de akár a szép nyújtotta öröm esetén erre a gondolatra. 

 

 

 

 

                                                        
103 Ám talán az sem mellékes, hogy Kant az elején és a végén is megemlíti: ez a kiindulás feltételezi, hogy nem 

vagyunk szkeptikusak (ÍK 156 sk, AA V, 238 sk). Nem mondhatjuk, hogy a szkepticizmus itt megcáfoltatik. 

Annyit mondhatunk, hogy ha van ismeret, akkor létezik annak szubjektív feltétele a közös érzék is. 
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3. A széphez fűződő empirikus, intellektuális és morális érdek 

 

A 40. § utolsó bekezdése jelzi az átmenetet ehhez a mélyebb dedukcióhoz, finoman utalva 

immár nem a kategóriákéra, hanem az erkölcsiségére. 

 

Ha szabad volna feltételezni, hogy érzéseink puszta általános megoszthatóságának önmagában 

véve már érdekkel kell együtt járnia számunkra – amit azonban a pusztán reflektáló ítélőerő 

mibenlétéből nem vagyunk jogosultak kikövetkeztetni – akkor meg tudnánk magyarázni, hogy az 

ízlésítéletbeli érzés miből adódóan [woher] tétetik mintegy kötelességévé mindenkinek. (ÍK 221, 

AA V, 296) 

 

Honnan kötelez az erkölcsi törvény – kérdezte az Alapvetés is a dedukció döntő pontjára 

kérdezve, mikor az erkölcsiséghez fűződő (pusztán a szabadság „mibenlétéből” nem 

levezethető) érdek után kutatott, ahogy majd itt is a következő két paragrafus a széphez 

fűződő érdekről szól. Az így föltett kérdésre a válasz az intelligíbilis világ volt, de nem mint 

önmagában fennálló, hanem mint amibe tagokként „helyezzük magunkat” (versetzen wir uns) 

(III.2.). A belehelyezkedésnek ugyanezt a szabad aktusát láttuk itt is, egyelőre „mások 

helyébe” vagy álláspontjába, de már a „saját ítéletére egy általános álláspontból” 

reflektálással felmerül egy világ gondolata is. 

Az önmagában, tehát minden értektől mentesen szépnek ítélt tárgy feletti puszta tetszéshez 

fűződhet érdek, azaz a tárgy létezése feletti öröm is, ha az ízlés képességét összekapcsoljuk 

még valamivel, ami azonban Kant szerint csak kétféleképpen lehetséges úgy, hogy valóban 

tiszta esztétikai ítéletre támaszkodjon. Az egyik ilyen érdek empirikus, mert nem más, mint az 

emberi természetben rejlő, társadalom iránti hajlam. Teljesen érthető, ha az ízlést „mint 

képességet mindannak megítélésére, ami által még az érzés is megosztható mindenki mással” 

eszköznek tekintjük a társadalmi élet előmozdítására. Itt Kant röviden az ízlésítéleteknek 

úgyszólván a tisztulási folyamatát vázolja fel az emberiség civilizálódásában. Kezdetben csak 

vonzó ingerek válnak fontossá a társadalomban, idővel már a szép formák is, végül „a 

legmagasabb pontra elérkező civilizálódás” emberei „már csak annyira tartják értékesnek az 

érzeteket, amennyire általánosan megoszthatók”. Ezen a ponton már kétségeink támadhatnak 

afelől, hogy vajon tényleg olyan egyszerűen empirikusnak minősíthető-e ez az érdek. Mert 

már nemcsak arról van szó, hogy az ilyen embert „nem elégít ki egy tárgy, ha az általa 

kiváltott tetszést nem érezheti másokkal közösségben. Az öröm általános megosztásának 

figyelembe vételét mindenki el is várja, sőt megköveteli mindenki mástól, úgyszólván egy 
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eredeti, az emberiség által önmagának diktált szerződés nevében”. Így aztán Kant a 

társiasságról, vagyis arról az alkalmasságáról és hajlandóságáról, hogy társadalomban éljünk, 

itt eleve azt állítja, hogy „követelményt jelent az emberrel mint a társadalom számára 

rendeltetett teremtménnyel szemben, tehát a humanitáshoz tartozó tulajdonság”. (ÍK 222 sk, 

AA V, 297) 

Mindennek ellenére Kant kategorikusan kijelenti, hogy „itt az ízlés a hajlamot szolgálja”, 

és annak közvetítésével fűződik érdek a széphez. Az pedig, hogy ez a hajlam a társadalom 

iránti – az előbbiekkel lényegében ellentétes megfontolás szerint – éppen azzal jár, hogy ez az 

érdek „könnyen egybeolvadhat mindazokkal a hajlamokkal és szenvedélyekkel, amelyek a 

társadalomban legnagyobb különféleségüket és legmagasabb fokukat érik el”. Ezzel Kant 

félre is teszi ezt az empirikus érdeket mint amelynek „számunkra itt nincs fontossága”, mert 

„csak nagyon kétes átmenetet jelenthet a kellemestől a jóhoz”, „az érzéki élvezettől az 

erkölcsi érzéshez”. A Teleológia, a 84. §-ban majd tulajdonít neki fontosságot, ott majd ki is 

térünk a témára. Most viszont az a kérdés, miként képes „a maga tisztaságában vett ízlés […] 

ennek az átmenetnek az előmozdítására”. (Uo. 223, AA V, 297 sk) 

Kant állítása ugyanis az, hogy lehetséges a szép iránt közvetlen, intellektuális érdekkel is 

viseltetni, ám ez csak a természeti szépégre igaz. Ellenpárjaként a művészeti szép iránti 

érdeket a társadalomra vonatkoztatott érdekkel kapcsolja össze, ha nem is azonosítja, ideértve 

a természeti szépségek művészi felhasználását (például díszítésre, ami az előző paragrafusnak 

is példája). Az intellektuális érdek folyamatosan hangoztatott közvetlenségével szemben a 

fogalom első meghatározásakor még az empirikussal együtt közvetettnek minősül, csak nem 

az emberi természetben rejlő valamely hajlam kapcsolódik az ízléshez, hanem „az akarat azon 

tulajdonsága, hogy a priori módon az ész által határozódhat meg”. Ez nyilvánvalóan az akarat 

szabadsága, amely (ha más módon is, mint a hajlam) szintén „magában foglalja a tetszést egy 

objektum létezése felett, s ily módon érdeket alapozhat meg egy olyan tárgy iránt, amely 

előzőleg már önmagáért véve és minden érdekre való tekintet nélkül tetszett”. (Uo. 222, AA 

V, 296) Nincs szó azonban arról, hogy ennek az emberi akarat szabadságának kellene lennie. 

Ez alakul át a 42. §-ban azzá a megfogalmazássá, illetve konkretizálódik, hogy az érdek 

közvetlen, de csak egy kikötéssel. „A szépségnek, hogy iránta közvetlen érdekkel 

viseltethessünk, természeti szépségnek kell lennie, vagy annak kell tartanunk” (Uo. 228, AA 

V, 302). Vagy pontosabban: „A szemléletet és a reflexiót annak a gondolatnak kell kísérnie, 

hogy a szépséget a természet hozta létre; s egyedül ezen alapul a szépség iránt tanúsított 

közvetlen érdek” (Uo. 225, AA V, 299). 
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Hogyan igazolható mármost, hogy ez a fajta reflexió átmenetet teremthet természet és 

erkölcsiség között? Kant itt egy olyan levezetéssel áll elő, ami valóban bizonyítja az 

ítélőerőnek a Bevezetésekben középpontba helyezett funkcióját, és amely ezért ebben 

tekintetben a mű magjának nevezhető. Először is felvázol egy párhuzamot az ítélőerő két 

képessége és az általuk létrejöhető két tetszés, az ízlés öröme, illetve a morális érzés között. 

Az egyik ítélőerő tehát esztétikai, „hogy fogalmak nélkül ítéljünk formákról, s hogy puszta 

megítélésükben olyan tetszést leljünk, amelyet anélkül teszünk egyúttal szabállyá mindenki 

számára, hogy az ítélet érdeken alapulna, vagy érdeket hozna létre”. A másik intellektuális, 

„hogy gyakorlati maximák puszta formái iránt – amennyiben e maximák maguktól 

minősülnek az általános törvényadásra alkalmassá – olyan a priori tetszést határozzunk meg, 

amelyet úgy teszünk mindenki számára törvénnyé, hogy ítéletünk nem alapul semmilyen 

érdeken, viszont érdeket hoz létre”. (ÍK 225 sk, AA V, 300) Méghozzá, az etikai művek 

szóhasználatával, a gyakorlati ész tiszta, érzékiségtől mentes érdekét. E meghatározásokból 

jól látható az a hasonlóság, ami a kétféle ítélőerő – és ezzel az autonóm reflektáló ítélőerő és 

gyakorlati ész (melynek az intellektuális-meghatározó ítélőerő alárendelődik) – között 

kapcsolatot teremt: egy érzéki érdektől mentes tetszést mindenki számára szabállyá vagy 

törvénnyé teszünk. Kantnak eszében sincs tagadni, hogy „az esztétikai ítéleteknek ez az 

értelmezése […] a morális érzéssel való rokonságra fut ki”. Alapja 

 

az analógia egyfelől a tiszta ízlésítélet között, mely anélkül enged tetszést éreznünk, hogy bármely 

érdektől függene, s ezt a tetszést egyszersmind a priori módon mint az általában vett emberiséghez 

illőt jeleníti meg, másfelől pedig a morális ítélet között, mely ugyanezt fogalmak alapján teszi (ÍK 

226, AA V, 301 – kiemelés tőlem), 

 

mert ez vezethet majd ahhoz, hogy az előbbiek tárgyai, a szép formák iránt is ugyanúgy 

közvetlen érdeket tanúsítsunk, ahogy az utóbbiaké, a jó maximák „puszta formái” iránt. De 

még nem látható, mi alapozná meg azt, hogy az analógiát ténylegesen az előbbi érdek 

kiváltására használjuk; amellett pedig, azaz (mint rögtön meglátjuk) ezzel összefüggésben a 

természetről nem is esett szó ebben az elvont megfelelésben. Íme tehát a döntőnek szánt érv: 

 

Mivel azonban az észnek az is érdeke, hogy az eszmék (melyek iránt a morális érzésben közvetlen 

érdeket teremt) objektív realitással is bírjanak, azaz hogy a természet legalább nyomát mutassa 

vagy jelét adja annak, hogy magában foglal valamilyen alapot ahhoz, hogy feltételezzük 

alkotásainak törvényszerű összhangját minden érdektől független tetszésünkkel (melyet a priori 
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ismerünk fel mindenkire érvényes törvényként, de anélkül, hogy ezt bizonyítékokra tudnánk 

alapozni): ezért az észnek érdeke kell hogy fűződjön a természet minden olyan 

megnyilvánulásához, amelyben egy ehhez hasonló összhang mutatkozik meg; következésképp az 

elme nem gondolkodhat el a természet szépségéről anélkül, hogy eközben ne találná egyszersmind 

érdekeltnek is magát. (ÍK 226, AA V, 300) 

 

Némi zavart okozhat, hogy a második zárójelben a bizonyító alapok hiányára hivatkozás 

alapján azt hihetnénk, a szép feletti tetszésről van szó. Ez esetben a kettőspont utáni „hasonló” 

pusztán arra vonatkozna, hogy amit előzőleg általánosan állítottunk egy bizonyos fajta 

összhangról, az minden egyes ez alá tartozó esetre is igaz. Csakhogy sem az első állítás, sem 

az analógia kihasználása nem volna igazán érthető. Célszerűbb lesz inkább a Bevezetés 

lényegretörő általános feladatkijelöléséhez folyamodni. Például: „a célnak, amelyet a 

szabadságfogalmon alapuló törvények kijelölnek, az érzéki világban kell megvalósulnia. 

Ebből következően a természetnek elgondolhatónak kell lennie úgy is, hogy formájának 

törvényszerűsége összhangban álljon a benne megvalósítandó, szabadságtörvények szerinti 

céloknak legalább a lehetőségével” (ÍK 88, AA V, 176). Vizsgált idézetünkben az „eszmék” 

nyilvánvalóan ezzel a céllal kapcsolatosak, de most a feladat annak megmutatása, hogy a 

természet dolgainak érezhetőknek kell lenniük a leírt módon is, ezért az erkölcsiségtől a 

természethez való ezen átmenetnél, mely tehát abban áll, hogy a szabadság mint „kauzalitás 

okozatának a világban kell megtörténnie a szabadság formai törvényei szerint” (uo. 110, AA 

V, 195), az érdekre kell koncentrálnunk. 

Maguk az eszmék iránt a gyakorlati ész a morális érzésben közvetlen érdeket teremt – ezt 

bizonyította A gyakorlati ész kritikája a morális törvény alapján. Igaz, mint még szó lesz róla, 

az iránt is, hogy ezek az eszmék a világban megvalósuljanak. Itt azonban az eszmék „objektív 

realitását” nem gyakorlati szempontból tekintjük (mint aminek akaratunk okozataként kell 

létrejönnie, s amelynek lehetőségéhez az alapot is posztulálnunk kell), hanem elméleti 

értelemben, amely létezés feltevésére viszont nincs alapunk. Érdeke azért mégis fűződik az 

észnek ahhoz „is”, hogy feltételezhesse a természet alkotásainak törvényszerű összhangját 

magával a morális érzéssel, valamint az alapot, amely ezt lehetővé teszi. Eszerint tehát a 

második zárójel „tetszése” önmagában ugyanaz mint az elsőé (ezt támogatja, hogy ezt a 

tetszést megismerjük (erkennen), éspedig „törvényként”, szemben az érv előtti párhuzamban 

az ízlésítélet számára kiporciózott „szabállyal” – jóllehet pongyolán, mert törvénynek 

mondani Kantnak semmilyen tetszést nem illene). 
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Ám ez a tetszés nem önmagában, hanem a természeti alkotásokkal feltételezett 

összhangban jelenti azt az érdeket, hogy az eszmék objektív realitással is bírjanak. Ez az 

érdek nem a legfőbb jó eszméjére irányul a morális érzésben, hanem az ezen érzéssel 

összhangban lévőnek ítélt tárgyak feletti tetszés. Ebben az értelemben ez a morális érzéshez 

kapcsolódó érdek – mintegy párfogalma annak, amit most keresünk. Míg azonban a szépről 

azt nem értjük még, hogyan szabad érdeknek fűződni hozzá egyáltalán, a morális érzésről azt, 

hogyan szabad valami már létező, nem pedig csakis létrehozandó iránti tetszésnek fűződnie 

hozzá. Ez utóbbit mégis állítja Kant, és itt fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon milyen 

észnek érdeke jöhet ennél szóba. Az nyilvánvaló, hogy a gyakorlati ész teremt érdeket a 

morális eszmék iránt, de az is, hogy nem olyan fából faragták, mint akinek érdeke fűződhetne 

a természet ilyen-olyan megnyilvánulásához, hogy az neki nyomokat mutasson vagy jeleket 

adjon. Úgy tűnik, az elméletiéhez sem, hiszen az ő érdeke a megismerés, és ez jelen esetben 

meglapozatlan, és annak is kell lennie. És mégis ez az a pont, ahol átszakad a két világ közötti 

fal. Az érvet indító „az észnek az is érdeke” kétértelmű, vagy inkább az ész mindkét 

használatát játékba hozza: az egyik érdek tiszta gyakorlati, erre vonatkozik a zárójel, a másik 

a gyakorlati érdeket befogadó elméleti (lásd az V. rész érveit a gyakorlati posztulátumokról). 

Ha nem is mindjárt a teleológia születésének vagyunk a tanúi, annak mindenesetre ez az 

esztétikai magja. 

Kérdés azonban, hogyan lehetne ennek az érdeknek megfelelni: magával a moralitással a 

dolgokat összhangban látni. Ezért teszi azt az engedményt Kant, és az elméleti észről 

mondhatja is, hogy „érdeke kell hogy fűződjön a természet minden olyan 

megnyilvánulásához, amelyben egy ehhez hasonló összhang mutatkozik meg”. Ebben az 

értelmezésben tehát a „hasonló összhang” az analógiát használja ki: ami felett tiszta ízlésítélet 

„enged tetszést éreznünk”, azt „a priori módon mint az általában vett emberiséghez illőt”, 

tehát mindenkire érvényes szabályként jelenítjük meg, „mintha” törvény lenne, így tehát az 

észnek érdeke fűződik hozzá. De nem az ítélőerőnek, nem a szép feletti tetszésből következik 

a tárgy létezésének tetszése, ezt az (elméleti) ész kapcsolja hozzá (a gyakorlati érdeket 

elfogadva) az esztétikai ítélőerő által megítélt tárgyhoz. Ez a levezetés teremti meg a 

Bevezetésben felvázolt összefüggést. Az ítélőerő az, amely a szabadságfogalom szerinti 

okozathoz mint végcélhoz, melynek az érzéki világban léteznie kell (a gyakorlati ész szerint), 

a lehetőségfeltételt a természetben (az elméleti ész számára) „a priori módon és a gyakorlatira 

való tekintet nélkül előfeltételezi, s így […] lehetővé teszi az átmenetet a tiszta elméleti 

törvényadástól a tiszta gyakorlati törvényadáshoz”. (ÍK 111, AA V, 196) 
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Sokat mondó, hogy Kant itt is és máshol is a bizonyítás logikájával éppen ellentétesen írja 

le az átmenet irányát. Jól mutatja ugyanis, hogy az architektonikus szándék nem öncélú, a 

tudományos, itt filozófiai rendszernek magasabb célt kell szolgálnia. A tiszta gyakorlati ész a 

legmagasabb pont, ahonnan az a priori levezetés kiindul, de magának a bizonyításnak, sőt az 

egész „épűletnek” a fő célja, éppen ezt tudatosítani, megmutatni, hogy, és hogy miként 

lehetséges arra a pontra tekinteni. Hiszen „képességeink minden munkálkodásának 

végeredményben a gyakorlatira kell irányulnia, s ebben mint céljában egyesülnie”  (Uo. 120, 

AA V, 206). A Bevezetés is azzal zárul, hogy az esztétikai ítélet „a késztetést adja” a 

természet célszerűségének fogalmához, mert benne a megismerőképességek játékát jellemző 

spontaneitás következményeiben tekintve alkalmassá teszi e fogalmat arra, hogy „közvetítse a 

természetfogalom területének összekapcsolódását a szabadságfogalommal, amennyiben 

ugyanis e spontaneitás egyszersmind előmozdítja az elme fogékonyságát az erkölcsi érzés 

iránt” (Uo. 112, AA V, 197). Igaz, a 42. §-ban azt is látjuk, hogy Kant megfigyelőként a 

fogalmi dedukciónak megfelelően következtet. Vagyis azt állítja, hogy a természet szépsége 

iránti közvetlen érdek a lélek „jóságának adja tanújelét”, „utal az elmének a morális érzékre 

nézve kedvező hangoltságára”, és „összhangban áll minden olyan ember letisztult és alapos 

gondolkodásmódjával, aki kiművelte erkölcsi érzését” (Uo. 224 sk, AA V, 299). Sőt, „aki a 

természeti szép iránt ilyen érdeket tanúsít, az ezt csak annyiban teheti, amennyiben előzőleg 

már szilárdan megalapozta érdekét az erkölcsileg jóhoz fűződően”, az ilyen érdek „valójában 

nem közös, hanem csak azoknak sajátja, akiknek gondolkodásmódja vagy már kiművelt a 

jóra, vagy e kiművelésre különösen fogékony” (Uo. 226, AA V, 300). Nyilvánvaló azonban, 

hogy ez a többszörösen megerősített következtetés, miközben biztosítja, hogy magát a jót ne 

ez az esztétikai megalapozású moralizálódás hozza létre, azért nem zárhat ki senkit ez 

utóbbiból. A „nem közös” csakis empirikus tapasztalati állításként értendő, a széphez fűződő 

intellektuális érdeket viszont a megismerőképességekből a priori vezettük le. Ezért „másoktól 

is el akarjuk várni, hogy hasonlóképp közvetlen érdeket tanúsítsanak”, és megvan a 

jogalapunk, ha „durvának és nemtelennek tartjuk azok gondolkodásmódját, akikből hiányzik 

az érzés a szép természet iránt” (Uo. 228, AA V, 303). 

Ha korábban nem, hát legkésőbb ez utóbbi diktumnál „kapcsolnunk” kell: „arról, akit egy 

általunk fenségesnek ítélt dolog nem indít meg, azt mondjuk: nincs benne érzés” (Uo. 186, 

AA V, 265). De már – a gondolkodásmódra hivatkozás mellett  – az a példa is utalhat erre az 

összefüggésre, amelyben egy széplélek, aki amúgy a szép művészetek értője, szívesen hagyja 

el a társasági örömökkel szolgáló szépségeket, „s ehelyett a természet szépsége felé fordul, 

hogy ott leljen mintegy kielégülést szelleme számára egy olyan gondolatmenetben, amelyet 
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teljesen kifejteni sohasem tud” (uo. 225, AA V, 299 sk). Nemcsak a kimeríthetetlenség 

élménye miatt, hanem azért is, mert (miként Kant már bővebben kifejtette és indokolta) 

„fenségesnek nevezendő a társadalomtól való teljes elkülönülés is, ha olyan eszméken 

nyugszik, amelyek túltekintenek minden érzéki ingeren” (Uo. 198, AA V, 276). Fontosabb 

azonban, hogy fogalmilag is önként adódik a fenséges érzésével való összevetés. Mert a 

szubjektumnak a feltétlenül jó (önmagában az intellektuális meghatározó ítélőerőhöz tartozó) 

eszméje általi meghatározhatósága, „vagyis a morális érzés, annyiban mégiscsak rokonságban 

áll az esztétikai ítélőerővel és annak formai feltételeivel, hogy megengedi a kötelességből 

fakadó cselekvés törvényszerűségének esztétikai, azaz fenségesként, vagy akár szépként való 

megjelenítését, anélkül, hogy ezáltal bármit veszítene tisztaságából”. (ÍK 188, AA V, 267) 

Ám Kant a fenséges elméletét „függeléknek” tekinti a természet célszerűségének esztétikai 

megítéléséhez, amennyiben a természetről való képzeteknek a reflektáló ítélőerő általi 

célszerű használatát fejti ki (Uo. 165, AA V, 246). Ez az oka annak, hogy ebben a rendszer 

összefüggéseit tárgyaló értekezésben nem tértem ki rá. 

Feltétlenül idetartozik viszont az Esztétika befejezése. Az 59. § kis analógiaelmélete 

valójában egy bizonyos analógia megvilágítását szolgálná, amelynek elemeit Kant négy 

pontban külön felsorolja, rámutatva „egyúttal”, de inkább jobbára, a különbségekre is. A szép, 

illetve az erkölcsi jó feletti tetszés összehasonlításáról a közvetlenség, az érdekmentesség, a 

képzelőerő szabadsága és az általános megoszthatóság tekintetében igazából nem tudunk meg 

semmi olyasmit, ami az Analitikában ne volna sok helyen és sokkal bővebben kifejtve. A 

negyedik szempont pedig – kifejezetten analógiaként bemutatva – az egyik alappillért adta az 

átmenetnek a széphez fűződő intellektuális érdeken alapuló igazolásához a 42. §-ban. Az 

egész kritikai vállalkozást tönkretenné, ha a két terület közti átmenetet bizonyítani lehetne 

okságilag vagy bármely elméleti, illetve spekulatív módon. A közvetítésnek a szabadság 

aktusának kell lennie – mármint ahhoz, hogy közvetítés legyen, de nem „kell” lennie 

feltétlenül, azaz az átmenet nem lehet gyakorlatilag bizonyítható morális parancs sem. Így 

kell értenünk a paragrafus zárómondatát is. 

 

Az ízlés lehetővé teszi mintegy az erőszakos ugrás nélküli átmenetet az érzéki ingertől a habituális 

morális érdekhez, amennyiben a képzelőerőt úgy jeleníti meg, mint amely szabadságában is az 

értelem számára célszerű módon határozódhat meg, és megtanít arra, hogy az érzékek tárgyai felett 

vonzó érzéki inger nélkül is szabad tetszést leljünk (ÍK 286, AA V, 354). 
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Az „erőszakos” szóra tegyük a hangsúlyt, nem gondolhatunk itt valamiféle folytonos 

átmenetre! Igenis van ugrás, ha tetszik, de Kant nem gondolja erőszakos cselekedetnek a 

mindenki más pozíciójára helyezkedést. Beszélhetünk viszont gyengéd erőszakról a 

transzcendentálfilozófus részéről, amidőn a megismerőképességek megfelelő konstellációját 

voltaképpen felállítja. Amit már az expozíciótól gyanítani lehetett, azt itt a cím („A szépségről 

mint az erkölcsiség szimbólumáról”) szinte, az eddig kerülgetett mondat pedig lényegében 

nyíltan, ki is mondja. 

 

Azt állítom mármost, hogy a szép az erkölcsileg jó szimbóluma, s hogy csak ebben a tekintetben – 

egy mindenki számára természetes vonatkozásban, melynek érvényesítését kötelességként várjuk is 

el másoktól – vált ki olyan tetszést, amelyhez hozzátartozik az igény mindenki más helyeslésére, s 

amelynek esetén az elmében egyszersmind tudatosodik egyfajta megnemesedés és egy bizonyos 

felülemelkedés az érzéki benyomások keltette öröm iránti puszta fogékonyságon, s az ítélő más 

emberek értékét is aszerint méri fel, hogy ítélőerejük hasonló maximát követ-e. (ÍK 284 sk, AA V, 

353 – módosítottam, az én kiemelésem) 

 

Ha ezt szó szerint vehetjük, akkor immár „szabad volna feltételezni, hogy érzéseink puszta 

általános megoszthatóságának önmagában véve már érdekkel kell együtt járnia számunkra”, 

és ezzel „magyarázni, hogy az ízlésítéletbeli érzés miből adódóan tétetik mintegy 

kötelességévé mindenkinek [gleichsam als Pflicht zugemutet werde]”. (ÍK 221, AA V, 296) 

Mert nemcsak az érzés általános megoszthatósága, hanem már az érdekkeltő, tehát az érdeket 

a jóról a szépre is átvivő analógia is „mindenki számára természetes” és „auch jedermann 

andern als Pflicht zumutet” (Uo. 284). Menetrendszerűen meg is érkezik a kötelező 

hivatkozás: „Ezt az analógiát a közönséges értelemnek is szokása tekintetbe venni”, majd 

természet és művészet most már együtt nyújtja át példaként néhány erkölcsi megítélésen 

alapuló névvel illetett tárgyát (Uo. 286, AA V, 354). Az utolsó, 60. § pedig kimondottan a 

„szép művészetek propedeutikája” gyanánt erősíti meg az észnek az ítélőerő feletti 

primátusát. 

 

De mert az ízlés alapjában véve annak képessége, hogy megítéljük az erkölcsi eszmék 

megérzékítését (a kettőről [idea és megérzékítése] való reflexió egy bizonyos analógiájának 

segítségével), mely megítélés – valamint az erre alapítandó nagyobb fogékonyság az erkölcsi 

eszmék előidézte érzés (a morális érzés) iránt – egyben egy olyan örömnek is forrása, amelyet az 

ízlés nem puszta egyéni érzésnek, hanem az általában vett emberiségre nézve érvényesnek 

nyilvánít: ezért belátható, hogy az ízlés megalapozásához az igazi propedeutikát az erkölcsi eszmék 
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fejlesztése és a morális érzés kiművelése jelenti; mert a valódi ízlés csak akkor képes 

meghatározott változhatatlan formát ölteni, ha az érzékiség összhangba kerül a morális érzéssel. 

(ÍK 288, AA V, 356) 

 

És belátható az is, már pusztán ebből a mondatból, hogy az ízlés megalapozása nem lehet cél 

úgy, hogy ne volna egyszersmind eszköz is: „az érzéki benyomások keltette öröm iránti 

puszta fogékonyság[tól]” a morális érzés iránti fogékonysághoz való felemelkedés eszköze. 
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V. TELEOLÓGIA ÉS TEOLÓGIA ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ETIKÁVAL A HÁROM 

KRITIKÁBAN 

 

Az ítélőerő kritikájának második része, a teleológiai ítélőerő kritikája az Első bevezetés 

felosztása szerint szerkezetileg két könyvből állna: az egyik bizonyos dolgok mint természeti 

célok (a szerves lények) belső lehetőségének megítélését, a másik a dolgok külső, relatív 

célszerűsége, azaz valami másban rejlő célnak megfelelésük (alkalmasságuk vagy 

hasznosságuk) megítélését ígéri „elvek alá hozni” (ÍK 72-74, AA XX, 249-251). Magában a 

műben tartalmilag valóban meghatározó ez a felosztás, sőt a lényeget tekintve formailag is, 

jóllehet a külső célszerűséget már az első szempont analitikája bevezeti (63. és 67. §§), míg a 

belsőt tárgyalja a második is (80. és 81. §§) – érthetően. Ez ugyanis nem más, mint a 

teleológiai ítélőerő módszertana, amely itt is a „Függelék” megjelölést kapta, bár az 

Esztétikáétól eltérően nem két oldal, hanem nyolcvan. Minket elsősorban éppen a relatív 

célok témája fog érdekelni, mert ez vezet a feltétlen kereséséhez, és jutunk így a szerves 

lényektől az emberhez, társadalomhoz, erkölcsiséghez, a rendszer tekintetében pedig a 

teleológiától a fizikoteológia és az etikoteológia kérdéseihez. Minthogy ezek az első két 

Kritikának is témái, feltétlenül szükséges azokkal a szövegrészekkel együtt tárgyalni őket, 

különös tekintettel arra, hogy Kant a két Bevezetés tanúsága szerint minden kétség nélkül 

egységes egészként kezeli „teljes kritikai tevékenység[ét]” (Uo. 80, AA V, 170). 

Mindét Bevezetés a természet célszerűségének transzcendentális elve lehetséges 

alkalmazásaként jutott el az esztétikai mellett a teleológiai megítéléshez. A Teleológiában, 

ahogy egy analitikához illik, a természeti cél fogalmának elkülönítése és elemzése vezet egy 

szükségszerű elvhez. Ha egy dolog cél, akkor képzete volt az oka a létrejöttének, és valamely 

célok szerinti cselekvés képességéből, azaz akarat (gyakorlati ész) tette lehetővé. Ilyenkor a 

dolog a művészet alkotása, és részei csak egy fogalom vagy eszme alatt gondolt egészre, tehát 

egy rajta kívüli eszes lény kauzalitására vonatkozásban lehetségesek. Egy természeti cél 

viszont, előzetesen és hatásosan, ám „némiképp pontatlan és meghatározatlan” módon 

kifejezve önmagától oka és okozata önmagának. (ÍK 304 skk, AA V, 371 sk) Pontosabban 

szólva, ahhoz, hogy „önmagában és belső lehetőségében célokra való vonatkozással bírjon”, 

az egész eszméjének nem okként kell meghatározónak lennie, „hanem mint az adott anyag 

tartalmazta minden különféleség formája és összekapcsolódása szisztematikus egységének 

megismerés-alapja annak számára, aki a dolgot megítéli” (Uo. 307, AA V, 373 – saját 

kiemelésem). Instrumentumként (szervként) gondoljuk el az ilyen természeti alkotás részeit, 

amelyek „egyfelől csak a többi rész által, másfelől pedig a többi részért és az egészért” 
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léteznek, ezért nevezzük őket szerves lényeknek. Az, hogy a részek kölcsönös 

„kauzalitásukból hoznak létre egy olyan egészt, amelynek fogalma a fordított irányban úgy 

ítélhető meg, mint a test valamely elv szerinti oka”, teszi a Gemeinschaft kategóriájának 

sajátos móduszává, amelynél „a ható okok összekapcsolódását egyszersmind végokok általi 

okozatként lehet megítélni”. (Uo. 308, AA V, 373) 

Kant itt egy sokat, majd egy úgyszólván mindent elmondó megjegyzést ejt el. A 

„közvetlen” természeti célokkal való analógia szerint világítanak meg bizonyos, inkább az 

eszmében fellelhető kapcsolódást, mondja, amikor a szervezet szót nagyon találóan 

intézményekre, sőt az államtest egészére használják. „Hiszen egy ilyen egészen belül a tagok 

nyilvánvalóan nem lehetnek puszta eszközök, hanem minden egyes tagnak egyszersmind 

célnak is kell lennie, úgy járulva hozzá az egésznek a lehetőségéhez, hogy másfelől helye és 

funkciója szerint az egész eszméje által határozódik meg”. (Uo. 309 lj., AA V, 375 lj.) A 

másik megjegyzés előbb csak az itteni Dialektika témáját előlegezi meg azzal, hogy az 

önmagában vett természeti cél fogalma nem konstitutív az értelem vagy az ész, hanem 

regulatív fogalom a reflektáló ítélőerő számára. Az igazán érdekes a folytatás: 

 

hogy az általában vett célok szerinti emberi kauzalitással való távoli analógia szerint irányítsa az 

ilyenfajta tárgyak kutatását, és hogy segítségével ezek legfőbb alapjáról gondolkodjunk; ez utóbbi 

persze nem a természetnek vagy a természet ősalapjának az ismerete végett történik, hanem éppen 

annak a bennünk lévő gyakorlati észképességnek az érdekében, amellyel a szóban forgó természeti 

célszerűség okát analógiában állónak tekintjük. (ÍK 310, AA V, 375) 

 

A középen található elhatárolódás „persze” a teleológia helyét mutatja a tudományok között – 

szó szerint „között”, hiszen az fog kiderülni, hogy egyik doktrínához sem tartozik, sem a 

természettudományhoz, sem a teológiához (ld. uo. 357 sk, AA V, 416 sk). Az idézet többi 

része sejteti meg, hogy mit jelent viszont számára az ítélőerő kritikájához tartozni. Miután az 

előző lapon elhárította, hogy a szerves alkotásokat a művészet vagy akár az élet 

analogonjának tekinthetnénk, Kant most mégis távoli analógiában állónak tekinti okukat, 

vagy „legfőbb alapjukat” egy bizonyos, de nem akármilyen emberi kauzalitással, hanem „a 

bennünk lévő gyakorlati észképességnek” „az általában vett célok szerinti” kauzalitásával. 

Ezzel kezd kibontakozni az Alapvetés azon lábjegyzetének értelme, mely szerint „[a] 

teleológia a természetet úgy vizsgálja, mint célok birodalmát” (EMA 53 lj., AA IV, 436 lj.), és 

A tiszta ész kritikájának erre vonatkozó tervezete is. Az eszme itt elméletiként annak 

magyarázatára alkalmaztatik, ami van, egyelőre kicsiben: célok kis birodalmaira. Kezdjük 
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sejteni, hogyan „gondolkodjunk” legfőbb alapjukról, tudniillik saját szabadságunk 

analógiájára, lévén Kant szerint rég tudnunk kell, hogyan irányítja az eszme „az ilyenfajta 

tárgyak kutatását”. Mert e lények belső célszerűsége megítélésének a priori szükségszerű 

elvét vagy maximáját adja az itt megfogalmazott definíció: „A természet szerves alkotása az, 

amelyben minden cél és kölcsönösen eszköz is”, „még ha ez pusztán regulatív is, és a célok 

csupán a megítélőnek az eszméjében lelhetők fel, nem pedig egy ható okban”. (ÍK 310 sk, AA 

V, 376) 

E lények kutatói mindig is nélkülözhetetlenül szükségesként feltételezték (az általános 

természettan alaptétele mellett: semmi sem történik véletlenül), hogy  

 

…a szerves teremtményekben semmi sem hiábavaló. S erről a teleológiai alaptételről csakugyan 

éppoly kevéssé mondhatnak le, mint az általános fizikai alaptételről: mert ahogyan az utóbbi 

elhagyásával egyáltalán semmiféle tapasztalat nem maradna, úgy az előbbi kiiktatásával elveszne a 

vezérfonal azon természeti dolgok megfigyeléséhez, amelyeket teleológiailag a természeti célok 

fogalma alatt gondoltunk el. (ÍK 311, AA V, 376) 

 

Ezt tekinthetjük a szóban forgó elv „objektív dedukciójának”. A maxima aprioritása folytán ki 

kell terjeszteni egy már eszerint megítélt dolog minden részére. Ha például egy állati test 

bizonyos részei (bőr, csontok, szőrzet) megragadhatók pusztán mechanikai törvények szerint, 

mégis „az okot, mely a testhez szükséges anyagot előteremti, módosítja, alakítja, és megfelelő 

módon elrendezi, mindig teleológiailag kell megítélni, miáltal minden, ami a testet alkotja, 

szervesnek tekintendő […]”. (Uo. 312, AA V, 377) 

Ezt az elvet célomnak megfelelően épp csak megemlítem, akárcsak a teleológiai ítélőerő 

dialektikáját, amely a regulatív elvnek konstitutív alaptételként kezelésből származik. 

Pontosabban és az itt használatos fogalmakkal kifejezve a reflektáló ítélőerő két maximája 

összeütközésbe kerül, ha a meghatározó ítélőerő objektív elveinek tekintjük őket. Mivel az 

ítélőerőnek reflexiójában is szüksége van elvre, és önmagának csak az esztétikában adhat ilyet 

(ÍK 108 sk, AA V, 193), ezért a természet jelenségeinek kutatásához szükséges két maxima 

„egyikét a puszta értelem adja számára a priori módon, a másikhoz viszont olyan különös 

tapasztalatok teremtenek késztetést, amelyek az észt hozzák játékba”. Az első szerint: „A 

materiális dolgok létrejöttét mindig úgy kell megítélni, mint amely pusztán mechanikai 

törvények szerint lehetséges”, a második azt állítja, hogy a természet némely alkotása esetén 

ez nem tehető meg, hanem megítéléséhez a célokok törvényére is szükség van. Kant állítása 

szerint ezek nincsenek ellentmondásban, ellenben antinómia keletkezik, ha egy természetes 
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látszatnak engedve nem a megítélésre vonatkoztatjuk a két tételt, hanem magára a létrejövés 

lehetőségére. (Uo, 322 sk, AA V, 386 sk) A kritikai feloldás elve mármost a következő: 

„megismerőképességem sajátos mibenléte szerint egyedül úgy tudok ítélni a szóban forgó 

dolgok lehetőségéről és létrejöttéről, ha ehhez elgondolok egy szándékok szerint ható okot, 

tehát egy olyan lényt, amely egy értelem kauzalitásának analógiája szerint produktív” (Uo. 

335 sk, AA V, 397). Ezen alapul annak „jogosultsága”, amit már az antinómia 

megfogalmazásakor megoldásként láttunk, és amit a Módszertan elején két paragrafus végleg 

rögzít: a természeti célok magyarázatában a mechanizmus elvét alá kell rendelni a teleológiai 

elvnek, ez utóbbihoz viszont mindig mechanikus magyarázatnak kell társulnia (80-81. §§). 

Említettük, hogy már a Teleológia analitikai részében bevezetésre kerül a relatív 

célszerűség témája, amikor egy okozatot nem célnak, azaz közvetlenül művészeti alkotásnak 

tekintünk (analógia szerint sem), hanem olyan eszköznek, amelyet más természeti lények 

célszerűen használhatnak. Sokszor persze egy önmagában vett természeti cél valamely másik 

vonatkozásában relatíve célszerű (például a fű a vele táplálkozó állat számára). A relatív 

célszerűség tehát mindig hipotetikus, „csak azon feltétel mellett tartható külső természeti 

célnak, hogy annak létezése, aminek szempontjából az illető dolog közvetlenül vagy közvetve 

alkalmas, önmagáért véve a természet célja”. (ÍK 302, AA V, 368) Kant hangsúlyozza, hogy 

ez utóbbinak végső soron kategorikus célnak, egy dolognak mint végcélnak kellene lennie, 

ami egészen más, mint egy dolgot belső formája miatt természeti célnak ítélni. Mégis éppen 

az „a példa, melyet a természet a maga szerves alkotásaiban ad, feljogosítja, sőt felszólítja az 

embert arra, hogy a természettől és törvényeitől csak olyasmire számítson, ami egészében 

célszerű”. Minthogy az előbbiek eszméjének alapját már az érzékin-túliban gondoltuk el, 

„megengedett ennél tovább is mennünk”, s a célok rendszeréhez tartozóként megítélnünk 

olyan alkotásokat is, amelyek önmagukban nem tennének szükségessé a ható okok 

mechanizmusán túl más elvet. Vagyis szubjektíve érvényes maximaként állíthatjuk fel 

(„kipróbálandó legalábbis” a természet jelenségeit a természet egészének mint célok 

rendszerének eszméjén): „a világban minden jó valamire; semmi sem hiábavaló benne”. (Uo. 

313 skk, AA V, 378 skk)
104

 

 

 

 

                                                        
104 Ez persze nem azonos a természet célszerűségének formális transzcendentális elvével különös törvényei tekintetében, 

amely „készenlétben áll” és „előkészíti az értelmet” a természeti célok (és a célok rendszere) megítéléséhez: ÍK 39, 70, 109, 

AA XX, 218, 248, V, 194. 
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1. A történelem helye a rendszerben 

 

Ezt a fonalat veszi majd fel a Módszertan. A 82. § először szintén megállapítja, hogy a 

szerves lények esetében azért kérdezzük azt is, mivégből léteznek, mert már belső 

lehetőségükhöz is egy célok szerinti kauzalitást képzelünk, „egy alkotó értelmet, melynek 

tevőleges képességét a benne meglévő meghatározó alapra, a szándékra vonatkoztatjuk” (ÍK 

367, AA V, 426). Kant ezen „alkotó értelem” kitüntetett szándékaként bevezeti a végcél 

fogalmát mint olyan természeti lényt, amely magában foglalja létezésének célját; minden más 

természeti cél végső soron ennek eszközeként létezik. Majd így folytatja: 

 

Áttekintve azonban az egész természetet, benne mint természetben nem találunk egyetlen olyan 

lényt sem, amely igényt tarthatna arra a kitüntetettségre, hogy a teremtés végcélja legyen. Sőt, a 

priori módon is bizonyítható, hogy ami a természet számára esetleg még végső cél [letzter Zweck] 

lehet, az, ruházzuk bár fel az összes elgondolható meghatározással és tulajdonsággal, természeti 

dologként mégsem lehet soha végcél [Endzweck] (ÍK 368, AA V, 426) 

 

A jelen paragrafus a posteriori pásztázza a természetet, melynek során lényegében indoklás 

nélkül kijelenti, hogy a természet végső célja nélkülözhetetlen egy végokok szerinti rendszer 

lehetőségéhez, és hogy „az ember a teremtés végső célja itt a földön, mert ő az egyetlen földi 

lény, amely képes célokról fogalmat alkotni, s a célszerűen képződött dolgok aggregátumát 

esze által a célok rendszerévé tenni”. Ugyanakkor mintha jóvá hagyná „Linné lovagot 

követve, a látszólag fordított utat is”, melynek vonatkozásában az ember mégis csupán eszköz 

a természetben. (ÍK 369, AA V, 427) Ez egyelőre a posteriori állítását tartalmazza annak, 

hogy a végső cél nem végcél, de hogy egyáltalán mit jelent a természet végső célja, 

„elgondolható meghatározásaival és tulajdonságaival” együtt, az csak a 83. §-ban derül ki, 

hogy pedig természeti dologként a priori nem lehet végcél, az pontosan csak a 

rákövetkezőből. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy már az előbbi is megállapítja a kettő 

viszonyát. 

 

Mint az egyetlen olyan lény a földön, amely értelemmel bír, tehát képességgel arra, hogy önkényes 

módon célokat tűzzön ki magának, az ember a természet címzetes ura ugyan, s ha a természetet 

teleologikus rendszernek tekintjük, úgy az ember, rendeltetése szerint, a természet végső célja – de 

mindig csak feltételesen, nevezetesen azon feltétel mellett, hogy meglegyen benne a képesség és az 

akarat arra, hogy ezen rendeltetésének és saját magának olyan célvonatkozást adjon, amely a 
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természettől függetlenül önmagának elégséges, azaz végcél lehet; a végcélt azonban egyáltalán 

nem szabad a természetben keresni. (ÍK 373, AA V, 431, – módosítottam) 

 

És így nem a 83. §-ban, hanem majd a rákövetkezőben. Ez előbbi feladatát Kant kétszer is 

megfogalmazza: azt kell megtalálnunk, amit magában az emberben „a természettel való 

összekapcsolódásának mint célt kell előmozdítania”, hogy mi az, amiben az embernél „a 

természetnek ama végső célja tételezendő” (ÍK 372, 374, AA V, 429, 431). Az elsőnél még 

alternatív válaszlehetőségekként veti fel: vagy az ember boldogsága, vagy az ember kultúrája; 

a második esetben, kicsivel később, már a boldogságot rövid úton félreteszi mint végső célt, 

és a paragrafus valódi témájával ekkor kezd foglalkozni. Az ember boldogsága egy állapotnak 

„képzelőerejével és érzékeivel összefonódó értelme által” felvázolt eszméje, az ő saját 

természeti céljaként ugyan, de annyira különböző és változó módokon, hogy belső természeti 

adottságainak „értelemellenes volta miatt” a természet számára még irántunk való legnagyobb 

kedvezését feltéve sem volna elérhető cél nemünk boldogsága. Legalábbis így az első a 

posteriori jellegű ellenérv. A második visz azonban közelebb a lényeghez. A földi boldogság, 

„értve ezen mindazon emberi célok összességét, amelyek az emberen belüli és kívüli 

természet által lehetségesek”, egyedül a természettől várható feltételeken alapul, és bár „az 

ember összes földi céljának anyagát jelenti, […] ha az ember teljes céljává teszi, akkor ezáltal 

képtelenné válik arra, hogy saját létezésének egy végcélt tételezzen, s ezzel összhangba 

kerüljön”. (Uo. 374, AA V, 431) A következő, végcélról szóló paragrafushoz fűzött 

lábjegyzetben Kant azt is elismeri, hogy a priori nem látható be, miért ne lehetne az eszes 

lények boldogsága a természet végső célja (még ha a 83. §-ban kimutatta is, hogy az embert 

illetően „a tapasztalat tanúbizonysága szerint” nem így van). Ám „az ember esze még a 

boldogságra vonatkozó legbensőbb kívánságot is alárendeli” saját belső, „a természet 

tekintetében teljes mértékben feltétlen”, morális törvényadásának. Ezért az ember mint 

morális lény „egyedül minősülhet a teremtés olyan végcéljának, amelynek az egész természet 

alá van rendelve”. (Uo. 379-380 lj., AA V, 436) 

A természet végső célja tehát a másik alternatíva szerint „abban a készségben és 

jártasságban fog állni, hogy az ember mindenféle célokra fel tudja használni a természetet (a 

külső és a belső természetet)” (ÍK 372, AA V, 430). Ezt azonban – valójában majd a 84. § 

által igazoltan – eleve úgy fogalmazza meg, mint „amit a természet a rajta kívül levő végcél 

szempontjából tenni képes, és ami ennélfogva végső céljának tekinthető”, mégpedig „hogy 

előkészítse az embert arra, amit magának kell megtennie, hogy végcél legyen” (Uo. 374, AA 

V, 431 – saját kiemelésem). Ennek megfelelő a keresett cél az emberben: „egy formai, 
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szubjektív feltétel, nevezetesen azon készségé, hogy az ember általában véve célokat tűzzön 

ki magának, és – céljait a természettől függetlenül meghatározva – a természetet mint eszközt 

használja általában vett szabad céljai maximáinak megfelelően” (Uo. – kiemelés tőlem). A 

természetnek tulajdonítható végső cél a kultúra, amely általános meghatározása szerint 

általában vett tetszőleges célok számára való készség létrehozása, sajátosan azonban 

lényegileg tartozik hozzá az általában vett célok előmozdításának készségén túl az akaraté is a 

célok meghatározásában és megválasztásában, a jártasság kultúráján túl még a fegyelemé is.  

A jártasság kultúrája kapcsán Kant felidézi az 1780-as évek közepének történelmi tárgyú 

írásaiból ismert néhány központi gondolatát. Az ember természeti adottságai csak az emberek 

közti egyenlőtlenség („pompázó nyomor”) révén fejlődhetnek ki, mégpedig legnagyobb 

fokban végül egy alkotmány „formai feltétele” mellett, amely az emberek közti viszonyokat 

(egymással kölcsönösen ütköző szabadságukat) törvényes hatalommal szabályozza egy 

polgári társadalomban. Továbbá, hasonlóképpen, a háború annak lesz hajtóereje, hogy 

létrejöjjön egy „világpolgári egész”, amely megteremti „az államok szabadságának a 

törvényszerűséggel való összekapcsolódását, és ezáltal az államok morálisan megalapozott 

rendszerének egységét”, ezzel pedig végső soron ismét csak annak, hogy „az emberek a 

legmagasabb fokra fejlesszék mindazokat a tehetségeket, amelyek a kultúrát szolgálják”. (Uo. 

375 sk, AA V, 432 sk) 

Így zárul a jártasságról szóló bekezdés, amelynek témái a történelemnek szentelt első 

írásban, Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből című 

tanulmányban kaptak bővebb kifejtést. Részben ezért térünk ki rá, részben meg annak 

megítélése végett, hogy vajon, megfordítva, beilleszthető-e a rendszerbe, hiszen ha igen, 

akkor pontosan itt van a helye. Kezdjük az utóbbival. Kant mindjárt az esszé bevezetőjében 

közli, hogy itt az emberi cselekedeteket mint az akarat szabadságának jelenségeit fogja 

vizsgálni, amelyeket (ahogy minden más eseményt) általános természettörvények határoznak 

meg. Mivel azonban „nagyban szemlélve” az emberi szabadság játékát sem ösztönszerű, sem 

átgondolt cselekedeteket nem tapasztalhatunk, „a filozófus számára itt nincs más kiút, mint az 

emberi dolgok ez értelmetlen menetében megkísérelni egy természeti cél [Naturabsicht] 

felfedezését”. (TÍ 43-44, AA VIII, 17-18) Ennek megfelelően az a bizonyos 

természettudomány, amelyre az első tételtől az utolsóig alapoz: a teleológia. Az elsőben ki is 

mondja, nemcsak a nevét, hanem a kiindulásul választott hagyományos fő tételét. „A 

teleologikus természettanban a felesleges szerv és a célját el nem érő elrendezés – 

ellentmondás. Ha ugyanis eltérünk ettől az alaptételtől, a törvényszerű természet helyett 

céltalan játékot kapunk, s az ész vezérfonalának helyébe a vigasztalan esetlegesség lép” (uo. 
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45, AA VIII, 18). Az utolsóban e diszciplína „kritikai” módszer szerinti eljárásának 

követésére kritikai fogalmakban is reflektál. „Ám ha feltehetjük, hogy a természet nem 

cselekszik terv és végcél nélkül, még az emberi szabadság játékában sem, akkor [az emberi 

nem tökéletes polgári egyesülését célzó természeti terv eszméje] vezérfonalul szolgálhat arra, 

hogy az emberi cselekvések különben tervszerűtlen halmazát, legalábbis nagy vonalakban, 

rendszerként ábrázoljuk”. (Uo. 56, AA VIII, 29) Ebben a tudományban megszokott a 

természetnek szándékot tulajdonító beszédmód, de ugyanezt fejezi ki a teológiai nyelvezet 

is(bölcs Teremtő, Gondviselés), legfeljebb a félreértés veszélye miatt kevésbé tanácsolható 

(133, ÍK 317, AA V, 381 sk; TÍ 133, 178). Kant azonban világpolgárként sem éppen retteg az 

ilyen félreértéstől: 

 

A természet – vagy jobban mondva: a Gondviselés – ilyetén igazolása nem éppen mellékes 

indítéka annak, hogy a világ szemléletében egy különös nézőpontot válasszunk. Mert mi értelme 

volna magasztalni és az épületes szemlélődés tárgyául ajánlani a teremtésnek az értelem nélküli 

természeti világban megnyilvánuló bölcsességét és nagyszerűségét, ha a legfőbb bölcsesség 

színpadának azt a részét, amely mindennek célját kell hogy tartalmazza – az emberiség történelmét 

–, folytonos ellentmondásban találnók e bölcsességgel […]? (TÍ 57-58, AA VIII, 30) 

 

Sejthető és hamarosan bizonyítandó, hogy a tanulmány ebben a tekintetben is beleillik a 

harmadik Kritika teleológiai rendszerébe. 

A tartalmi részekre térve, a Kritika említett bekezdése egyetlen, de a tanulmányban is 

központi gondolatot emel ki, amelyet épp ennek nyomán „társiatlan társiasságként” ismerünk. 

Ezzel az „antagonizmussal” kapcsolatban, amely összekapcsolja a társadalomba lépés 

hajlandóságát az ennek való „általános ellenállással”, azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy 

a társiatlanság kanti fogalma nemigen enged meg kifejezett gonoszságra hivatkozó 

értelmezést. Az ember e két természeti adottságának a viszonya a következő. 

 

Az embernek hajlama van a társadalmiasodásra, mert ennek állapotában inkább érzékeli ember 

voltát, azaz természeti adottságainak fejlődését. Ám arra is nagy a hajlandósága, hogy elkülönüljön 

(izolálja magát), mivel ama társiatlan tulajdonság is megvan benne, hogy mindent a maga feje 

szerint akarjon intézni, s ily módon minden oldalról ellenállást vár, mint ahogy önmagáról is tudja, 

hogy hajlamos a másokkal való szembenállásra. Ez az ellenállás ébreszti föl az ember minden 

erejét […] (TÍ 47, AA VIII, 20-21). 
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Szó se róla, valóságos ellenállásra kell gondolnunk, és Kant valóban előszeretettel írja le az 

emberek közti viszonyokat erőelméletének hasonlatával. Ám éppen ezért, ahogy az általa 

kiemelt szavak is mutatják, a két alapvető erő közül az egyik a vonzás, a másik ellenben nem 

eredendően taszítás, hanem az áthatolhatatlanság, az ellenállás hajlama, ahogy itt Kant 

jónéhány alkalommal elismétli. A provokatív felkiáltás, amelyben „hálát” mond a 

természetnek „az összeférhetetlenségért, a rosszakarón versengő hiúságért, a ki nem elégülő 

uralom- és bírvágyért”, sem feltételez morális szempontból „rosszabbat” az önszeretetnél. Ha 

másként érezzük, az a saját „áthatolhatatlanságunkból” fakadó ellenállás eredménye, „az az 

ellenállás, amellyel önzően követelődzvén mindenkinek szükségszerűen szembe kell 

találkoznia” (TÍ 48, AA VIII, 21). Vegyük figyelembe, hogy amikor Kant kifejezetten ezzel a 

problémával néz szembe, a gyökeres rossz elméletében, a gonoszság legnagyobb elképzelhető 

foka az embernél akkor is az önszereteten alapul – a „gyökeres” a dolog logikájára 

vonatkozik: az önszeretet viszonyára a morális törvényhez egy legfőbb maximában (Vallás 

166, AA VI, 36). Azt az ugyancsak meghökkentő fordulatot, mely szerint az ember 

egyetértésre törekvésével szemben a természet „viszályt akar”, feloldja a folytatás. A 

természet ugyanis „azt akarja”, hogy az ember „munka és fáradalmak közé jusson, hogy aztán 

feltalálja azokat az eszközöket, melyek segítségével bölcsen ismét megszabadulhat tőlük. Az 

erre szolgáló természetes ösztönzők, a társiatlanság és az általános ellenállás forrásai, 

amelyekből oly sok baj származik […]” (TÍ 48, AA VIII, 21). Hogy mik volnának ezek a 

források, amelyeket a természet akaratának kell betudnunk, arról közelebbit a másik 

ekkoriban születtet kis írásból tudhatunk meg. Az emberi történelem feltehető kezdete az 

eleinte pusztán a természet szavának, vagyis az állatokkal lényegében közös ösztönöknek 

engedelmeskedő ember bűnbeesésének és bajokat a saját fejére hozó útját úgy írja le a 

társadalom kialakulásáig, hogy annak az (állati, tehát ebben a tekintetben ártatlan vagy 

közömbös) ösztönökön kívül egyedül az ész (illetve segéderőként a képzelőerő) volt a 

mozgatórugója. (TÍ 91-96, AA VIII, 111-116) Ez a hajlamokat kielégítő eszközként 

funkcionáló ész egyúttal ki is terjeszti a vágyakat, és ezért lesz forrása az „általános 

ellenállásnak” és a társiatlanságnak. 

Különös jelentősége van viszont annak, hogy bár ezek „az új erők megfeszítésére, s ezzel a 

természeti képességek bőségesebb kifejlesztésére indítanak”, de „egy bölcs Teremtő 

elrendezéséről” csak azon megszorítás mellett árulkodnak, amelyet maga a most elemzett 

negyedik tétel is kimond. „Az adottságoknak a társadalomban való antagonizmusa az az 

eszköz, amellyel a természet kifejleszti ezeket, amennyiben végül ez az antagonizmus válik a 

társadalom törvényszerű rendjének okává” (TÍ 47, AA VIII, 20). Hiszen a tanulmány éppen 
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ahhoz a „legnagyobb” és „legnehezebb” probléma megoldásához vagy legalább tervének 

elgondolásához kíván hozzájárulni, amit ennek a „karámnak” a létrehozatala jelent (Uo. 48-

49, AA VIII, 22-23). Azt azonban nem állítja az írás, hogy a tökéletes alkotmány „az emberi 

nem végcélja” volna (vö. TÍ 43 lj.). Úgy tűnik, inkább azért feladat a számára, mert ebben 

„fejtik ki a legjobb hatást” a hajlamok, „a természet ugyanis csak ez alkotmány 

megvalósulásának közvetítésével érheti el nemünkre vonatkozó egyéb céljait” (Uo. 49, AA 

VIII, 22). A polgári társadalom (vagy akár a világpolgári) eszerint inkább eszköz, ami egy 

másik híres kanti tételt látszik érinteni. 

A Világpolgár-tanulmány második tétele azt mondja ki, hogy az emberben „az 

észhasználatot célzó természeti adottságok csupán a nemben fejlődhetnek ki teljesen, nem 

pedig az individuumban” (45). Az észnek ugyanis használatát a természeti ösztönök 

hatókörén túlra kiterjesztő tevékenységéhez kísérletezésre, gyakorlásra és tanításra, és – az 

emberi élet rövidsége miatt – mindezt egymásra hagyományozó nemzedékekre van szükség. 

A következő tétel végén Kant megemlíti azt a „taszítóan ható” látszatot, hogy így csak a 

legkésőbbi nemzedékeknek lesz meg az a „szerencséjük”, hogy részesedjenek abban, amiben 

a korábbiak nem: a maguk előkészítette „boldogságban” – kétszer is Glück, ami nem szokott 

lenni, és kétséges, hogy a Glückseligkeitel azonosítható-e. Emez szintén kétszer fordul elő 

ebben a tételben, de illő környezetben: a „minden ösztöntől szabadon”, saját eszünkkel 

megszerzett tökéletességgel párban, valamint „a gondolkodásmód belső tökéletességé[nek]” 

folyományaként. (TÍ 46-47; AA VIII, 19-20) Kant csupán annyit válaszol saját felvetésére, 

hogy az előfeltevésekből szükségszerűen következik a generációknak ez a fajta 

egyenlőtlensége. 

Úgy látszik, nem is gyanítja, hogy a boldogság egyenlőtlenségének hirdetése miatt illetheti 

vád. Pedig ez történt Herder részéről, akinek Eszméiről írt recenzióban azután Kant 

határozottan nyilatkozik a boldogság kérdéséről. Elismeri: 

 

…lehetetlen is a boldogság fokainak összehasonlítgatása, vagy hogy az emberek valamelyik 

osztályát vagy nemzedékét a másiknál boldogabbnak ítéljük. Ám mi is van akkor, ha nem a 

boldogságnak ez az árnyképe – melyet ki-ki maga fabrikál magának – a Gondviselés voltaképpeni 

célja, hanem az általa mozgásba lendített, mind elébb haladó és növekvő szorgalom és kultúra, 

melynek elképzelhető legmagasabb foka csakis az emberi jogok fogalmai nyomán berendezkedett 

államalkotmány teremtménye lehet, következőleg csakis magának az embernek a műve? (TÍ 84-85, 

AA VIII, 64) 
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Nemigen vonható kétségbe, hogy az „észhasználatot célzó” természeti adottságok 

kifejlesztése a Világpolgár-esszében sem közvetlenül a boldogságra irányult. Sőt, a harmadik 

tételt érthetjük éppen ennek kinyilvánításaként is. 

 

A természet azt akarja, hogy az ember […] semmilyen más boldogságban vagy tökéletességben ne 

részesedjék, mint amit önmaga, minden ösztöntől szabadon, saját eszével szerzett meg. […] A 

természetnek itt mintha nem annyira az ember jóléte, mint inkább értelmes önbecsülése lett volna a 

szándéka. […] nem azon volt, hogy jól éljen, hanem hogy annyira előreküzdje magát, hogy 

magatartásával méltóvá váljék az életre és a jólétre. (TÍ 46, AA VIII, 19-20)
105

 

 

A boldogságnak ezt az elkülönítését a természet végső céljától láttuk Az ítélőerő kritikájában, 

mégpedig három menetben is. Álljon itt végül negyedikként az a valósággal goromba mód, 

ahogy ezt a 83. §-t záró lábjegyzetben teszi, ahol az élet értékét állapítja meg. Elsőként úgy, 

„ha ezt az értéket csak aszerint becsüljük meg, amit élvezünk (minden hajlam összességének 

természetes célja, azaz a boldogság szerint). Az érték így nulla alá süllyed […].” (ÍK 377 lj., 

AA VIII, 434 lj.) 

Individuum és nem lehetőségeinek szembeállítása az előbbi hátrányára Kant etikájának 

ismeretében egyáltalán nem a boldogsággal kapcsolatban vet fel komoly kérdést, hanem 

sokkal inkább azért, mert a Világpolgár-tanulmány végső kifejletként moralizálódásról és 

morális egészről is beszél. Ez esetleg ellentmondani látszik mind az erkölcsiség a priori 

származtatásának, mind az egyes személy öncélként való kitüntetettségének. Különösen 

megdöbbentő lenne egy ilyen ellentmondás, ha figyelembe vesszük a tanulmány 1784. 

novemberi és Az erkölcsök metafizikájának alapvetése 1785-ös megjelenését. Kézenfekvő 

válasz persze, hogy az előbbi már első mondatával világossá teszi, itt nem az akarat 

szabadságának, hanem a természetnek a működéséről lesz szó. Úgyhogy a kérdés inkább az, 

szóba hozható-e ezen kiindulás alapján a morál egyáltalán. Nem volna alaptalan arra 

gondolnunk, hogy itt Kant elsősorban a jogot, a „külső törvények” alatti szabadságot (TÍ 49, 

AA VIII, 22) érti moralitás vagy „morális egész” alatt, és nem annak másik ágát, a belső 

törvények alatt álló erényt. Mégis vannak megfogalmazások, amelyek kétséget kizáróan 

utalnak az utóbbira. Például az „előrehaladott felvilágosodás” által születnek meg „egy olyan 

gondolkodásmód alapjai, amely az erkölcsi megkülönböztetés durva természeti képességét 

idővel meghatározott gyakorlati princípiumokká” változtatja. És a „morálisan jó érzülethez” 

                                                        
105 Kelemen János is ebben látja a két szerző ellentétének magvát. Kelemen, „Kant és Herder 

történelemfilozófiai vitája”, in: Az ész képe és tette, 33. 
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kapcsolódik az a kijelentés is, hogy „a moralizálódáshoz az szükséges, hogy minden közösség 

hosszú, belső munkálkodásban képezze polgárait” (TÍ 47, 53-54, AA VIII, 21, 26). Ám ha 

nem csak a végkifejletnél figyelünk fel a moralitásra, hanem a kiinduló-feltételeknél is, akkor 

Kant írását nem illetheti az erkölcs empirikus (akár társadalmi) származtatásának vádja (vagy 

elismerése). Hiszen az észhasználatot célzó természeti adottságoknak kell kifejleniük „az 

egyetlen értelmes földi teremtményben”. Ennek a lénynek „minden ösztöntől szabadon” kell 

„ésszel s az akarat ezen alapuló szabadságával” megszereznie gondolkodásmódja 

tökéletességét és ezzel boldogságát (TÍ 45-46, AA VIII, 18-19). 

Visszatérve a Kritikára, a végső célként önmagában „nem elégséges” jártasság 

kultúrájához kapcsolódnia kell még a fegyelemének, amely az akaratot mozdítaná előre a 

célok meghatározásában, mégpedig negatív módon azáltal, hogy megszabadítja „azon vágyak 

zsarnokságától, amelyek, bizonyos természeti dolgokhoz kötve bennünket, képtelenné tesznek 

arra, hogy magunk válasszunk” (ÍK 375, AA V, 432). Mert a hajlamok miközben az ember 

mint állati faj szempontjából célszerűek, „a magasabb rendeltetésünk irányában való 

kiművelődést a legerősebben akadályozzák” (Uo. 377, AA V, 433 – módosítva). Ezek 

nyerseségének és féktelenségének mérséklését éri el a fegyelem kultúrája, és tág értelemben 

talán ideérti Kant „az ízlésnek az idealizálódásig való kifinomodás[át]” és „a hiúságot tápláló 

tudományokban űzött luxus[t]” is, azon bajok ellenére, amelyeket „kielégíthetetlen hajlamok 

tömegét” létrehozva árasztanak ránk (uo. 376). Legalábbis erre engednek következtetni a 

Feltehető kezdet leírásai az érzéki ingerek meghosszabbításáról, a képzelőerő segítségével 

történő felerősítéséről, vagy éppen ideálissá tételéről (TÍ 92-93, AA VIII, 112 sk). 

Ugyanonnan derül ki a legvilágosabban, hogy milyen természeti adottságok kifejlesztésére 

gondolhat Kant leginkább: az észre, képzelőerőre – és nyilvánvalóan ide sorolhatjuk az 

ítélőerőt is. Hiszen a hajlamok fegyelmezésének kultúráját valójában attól várja, hogy „[a] 

szép művészetek és a tudományok, melyek az általánosan megosztható öröm révén, valamint 

az embereknek a társadalom számára való kifinomításával és csiszolásával, ha erkölcsileg 

jobbá nem is, de műveltebbé teszik őket, nagyban csökkentik az érzéki hajlandóság 

zsarnokságát, s ezáltal előkészítik az embereket egy olyan uralomra, ahol egyedül az észé kell 

hogy legyen a hatalom” (ÍK 377, AA V, 433 – módosítva). Láttuk, hogy már pusztán a 

képzelőerőt olyan képességnek tartja Kant, amely elmozdít a puszta érzékiségtől, az 

érdekmentes ízlésben már követelményként van jelen ez az elszakadás, észeszméket ábrázoló 

esztétikai produktumai pedig egyenesen a nevezett uralomra irányulnak (hiszen szimbolikus 

„megérzékítésük” nem szó szerint, ellenben mindig valamely „fogalom szerint” értendő: lásd 

pl. uo. 241 skk, 254 sk, AA V, 314 skk, 326). 
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Mindezzel együtt a kultúra által való előkészítés a széphez fűződő empirikus érdekig jut el 

(41. §; IV.3.), ahol az általános megoszthatóság érzése a társadalom iránti hajlandóságot 

erősíti. Pusztán a természettől azonban, úgy látszik, a természeti szép feletti tetszést már nem 

várhatunk. Van viszont még egy utolsó lépés, amely emlékeztet a dinamikai fenséges 

érzésére, ráadásul nem a „néző” élményeként, hanem nagyon is „élesben”: „a bajok, 

amelyekkel részint a természet, részint az elviselhetetlen emberi önzés sújt minket, 

egyszersmind mozgósítják, felfokozzák és megacélozzák a lélek erőit, hogy ne maradjunk alul 

velük szemben, s így érezni engedik a bennünk rejlő készséget arra, hogy magasabb célokat 

kövessünk” (uo.; vö. 182, AA V, 262). 

Ami az individuumot illeti ebben a folyamatban, a jártasságokat kiteljesítő polgári 

társadalom eszméjében mintha feloldódna ez a szempont, de már az ízlésről láttuk, hogy 

nagyon is önálló ítéletet kíván, és hogy ilyenként „közös”. A fegyelem utolsóként említett 

mozzanata pedig kifejezetten „a lélek erőit” mozgósítja, a közösséget csak a „magasabb 

célok” rejtik. Hogy Kant számára sem éppen mellékes kérdésről van szó, azt bizonyítja az itt 

következő lábjegyzet az élet értékéről, amelyből a boldogságra vonatkozó lesújtó ítéletet már 

idéztük. A második változat viszont a most leírt kulturálódás megélése. „Hogy milyen értéke 

van az életnek […], ha a természetnek az emberrel való célja szerint élik, s ami abban áll, 

amit valaki tesz (nem pusztán élvez), de úgy, hogy eközben mégis mindig csupán eszköze egy 

meghatározatlan végcélnak, nos, ezt fentebb kimutattuk” (ÍK 377 lj., AA V, 434 lj.). Nem sok 

jót sejtető megfogalmazás, ezt a folytatás is alátámasztja. „Nem marad tehát más, mint az az 

érték, amelyet mi magunk adunk életünknek azzal, amit nem egyszerűen teszünk, hanem a 

természettől való olyan függetlenségben teszünk célszerű módon, hogy maga a természet 

létezése is csak e feltétel mellett lehet cél” (Uo.). 

Legkésőbb most, e paragrafus végén el kell vetni azt az „előkészítés” szó által esetleg 

sugallt elképzelést, hogy ez, ha nem is képes önmagában létrehozni végcélként a morális 

lényt, legalábbis mint feltétel időben megelőzi. Nyilvánvaló, hogy a mindig is szabad akaratú, 

erkölcsi törvények alatt álló ember éppen ezektől elvonatkoztatott, pusztán természeti oldalát 

kellett tekintenünk – pontosan úgy, ahogy azt a Világpolgár-tanulmány első mondata 

bejelenti. Csakhogy éppen ezért az a természeti lény, akihez ezzel az elvonatkoztatással 

jutunk, mégiscsak a morális cselekvő; a szabadság jelenségei a szabadság jelenségei. 
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2. A teológia a tiszta ész határán 

 

A 84. § ismét definiálja a végcélt: olyan cél, amely semmilyen más célt nem igényel 

lehetőségének feltételéül. A természet nem tudja megvalósítani a végcélt, mert a végcél 

feltétlen, míg a természetben valaminek a meghatározó alapja ismét feltételezett. Ha azonban 

a természeti célok alapjaként legalábbis elgondoltunk egy szándékok szerint ható érzékin-túli 

okot, akkor rákérdezhetünk arra is, hogy e produktív értelem számára nincs-e a világon olyan 

kauzalitását meghatározó objektív alap, amely a világ létezésének, azaz a teremtésnek 

végcéljául szolgálna – amelynek kedvéért tehát megteremtette volna a világot. Ehhez az 

kellene, hogy ez a dolog a célok rendjében önmaga eszméjén kívül ne függjön más feltételtől. 

Tudjuk mármost, hogy van a világbeli lények között egy olyan, amely „mint feltétlent és a 

természeti feltételektől függetlent, s egyúttal mint önmagában véve szükségszerűt jeleníti meg 

a törvényt, amely szerint célokat kell meghatároznia a maga számára”. Az ember mint morális 

lény az egyetlen természeti lény, amelynél „saját mibenléte felől nézve megismerhető egy 

érzékin-túli képesség is, nevezetesen a szabadság, sőt a szabadság kauzalitásának törvénye is, 

akárcsak objektuma, amelyet az ember mint legfőbb célt tűzhet ki maga elé, s amely nem 

más, mint a legfőbb jó a világban”. Az emberről mint morális lényről már nem lehet feltenni a 

kérdést, hogy mivégből létezik. „Létezése önmagában hordozza a legfőbb célt, és az ember, 

amennyire képes, az egész természetet alávetheti ennek a célnak, de legalábbis nem szabad 

úgy tekintenie önmagát, mint aki e cél ellenében bármilyen természeti befolyásnak alá van 

vetve”. (ÍK 378 sk, AA V, 434 sk) És máris olyasmivel zárul ez a rövid paragrafus, ami végső 

konklúzióként hangzik: 

 

Ha mármost a világ dolgai, mint létezésük szerint függő lények rászorulnak egy célok szerint 

cselekvő legmagasabb okra, úgy az ember a teremtés végcélja: mert ilyen végcél híján az 

egymásnak alárendelt célok láncolata nem volna teljesen megalapozva, és mert kizárólag az 

emberben, de az emberben is csak mint az erkölcsiség szubjektumában lelhető fel a célokkal 

kapcsolatos feltétlen törvényadás, mely tehát az egyetlen, ami képessé teszi őt arra, hogy olyan 

végcél legyen, amelynek az egész természet alá van rendelve teleológiailag. (ÍK 379, AA V, 435) 

 

Ennek a levezetésnek a főbb lépései során Kant már támaszkodhat A gyakorlati ész 

kritikájának eredményeire. Az erkölcsi törvény, a szabadság és lényegében még a legfőbb jó 

esetén is valóban így tesz (kifejezett hivatkozás nélkül). Az újdonság a teleológiai szempont , 
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az, hogy e fogalmak itt kifejezetten a teremtés végcéljaként, a célok rendszereként felfogott 

természet megalapozójaként jönnek számításba. 

Erről szívesen hallanánk többet, ám a helyzet az, hogy a hátralévő majd’ hatvan oldal a 

teológia, és közelebbről a morális istenérv körül forog. Talán nyújt némi eligazítást, hogy 

Kant az Első bevezetés végén adott felosztásban még meglehetős határozottsággal ígéri, hogy 

az Esztétikához hasonlóan a Teleológiának is mindkét, a belső és a relatív célszerűségről 

szóló része is analitikára és dialektikára, az előbbi pedig itt is expozícióra és dedukcióra oszlik 

(ÍK 74, AA XX, 251). Ennek mintha valóban meglennének a nyomai: a relatív célok fogalma 

legalábbis utal valami abszolútra, ezt kerestük előbb a természetben, de annak végső célja 

még mindig feltételesnek bizonyult, és éppen most találtuk meg az egyetlen lehetséges jelöltet 

a végcél szerepének betöltésére. Hogy valóban az legyen, a teremtés általa értelmet és értéket 

kapjon, ahhoz még a természet okaként kell bizonyítanunk egy legfőbb lényt, aki egyrészt 

olyan, hogy ez a végcél „kauzalitása meghatározó alapjának” bizonyul, másrészt létezik. Az 

előbbihez és ezzel még az expozícióhoz tartozónak tekinthetjük a következő két, a teológiát, 

illetve Isten fogalmát taglaló paragrafust, amelyet azután a morális bizonyítás dedukálna 

(87.§). Nem volna nehéz dialektikaként azonosítani a bizonyítás érvényének rákövetkező 

„korlátozását”. Az igaznak-tartás különféle módjait sorolhatjuk ide is, mint a második, de a 

módszertanhoz is, mint az első Kritikában, az érv hasznáról mondottakkal és a záró 

megjegyzéssel együtt. Ez a módszertan (a teológiáé) a módszertanban (a teleológiáéban) kell, 

hogy felvilágosítson a reflektáló ítélőerő itt betöltött funkciójáról is. A következőkben ezeket 

a mozzanatokat a a másik két Kritika megfelelő szakaszainak bevonásával tárgyalom, részben 

a talán jobb megértés kedvéért, de legfőképpen a rendszer egységének demonstrálása 

érdekében. 

 

A. A fizokoteológia morálteológiai kiegészítése 

 

Először tehát a fizikoteológia és a morálteológia fogalmai és értékelésük következnek, 

amelyeket A tiszta ész kritikája – a tiszta észből kiinduló transzcendentális teológiával 

szemben – a természetes teológia fogalmával fog egybe. Ez a világban megfigyelhető rend és 

egység alapján következtet a világ teremtőjének (vagy mint minden természeti jelenség, vagy 

mint minden erkölcsi rend elvének) tulajdonságaira és létezésére. (TÉK 509, A632/B660) A 

Teleológia láthatóan nagy precizitásra törekvő meghatározásai szerint pedig: 
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A fizikoteológia az ész kísérlete arra, hogy a természet céljaiból (mindenkor csak empirikusan 

megismerhető céljaiból) következtessen a természet legmagasabb okára és ennek tulajdonságaira. 

Egy morálteológia (etikoteológia) az a kísérlet volna, hogy a természetben lévő eszes lények (a 

priori megismerhető) morális céljából következtessünk ama legmagasabb okra és tulajdonságaira. 

(ÍK 379 sk, AA V, 436) 

 

Ami az előbbit illeti, mindkét mű ugyanazt a bírálatot fogalmazza meg vele szemben, 

amennyiben ez a következtetési mód természetéből fakadóan csak olyan homályos 

predikátumokig juthat el, mint ’nagyon nagy’, ’számos’, de sohasem lesz jogosult minden 

lehetséges tökéletességről beszélni (TÉK 505 sk, A628/B656; ÍK 382, 385, AA V, 438, 441). 

Abban is megegyezik a két mű, hogy ésszerűnek és hasznosnak, sőt „tiszteletet érdemlőnek” 

mondják ezt a tant (TÉK 502 sk, A633 sk/B651 sk; ÍK 426, AA V, 476) a maga keretei között, 

ami pedig szintén egybehangzóan: az előkészítés, bevezetés, propedeutika a teológiához (TÉK 

503, A625, 637/B653, 665; ÍK 386, AA V, 442). Itt azonban már mintha mutatkozna egy 

különbség. Míg a Teleológia ez utóbbit egyértelműen a morálteológiában jelöli meg, és 

másfelől azt a jogtalan kiegészítést és az ebből fakadó látszólagos meggyőző erőt, amellyel a 

fizikoteológia mégis a totalitásról tesz állításokat, a gyakorlati szempont hozzákeverésének 

tulajdonítja (ÍK 382, 426-7, AA V, 438, 477); addig a Transzcendentális dialektika ugyanezt 

az ontológiai istenérv rejtett hatásának tudja be (TÉK 506 sk, A629 sk/B657 sk), és az 

előkésztést is a transzcendentális predikátumokra érti. 

Csakhogy nem ez az utolsó szó a fizikoteológiáról A tiszta ész kritikájában. A Dialektika 

feladata a spekulatív ész jogosulatlan igényeinek megalapozatlanságát bemutatni, így a 

fizikoteológiai istenbizonyítás érvénytelenségét is, a transzcendentális érvekkel, a 

kozmológiai és ontológiai bizonyításokkal együtt, illetve azokra visszavezetve. A 

morálteológia fogalmát csak a Teológia-fejezet („A tiszta ész ideálja”) utolsó szakaszában 

vezeti be Kant, de csak néhány ígéret hangzik el róla itt: „ha egyszer valamilyen más – 

meglehet, gyakorlati – vonatkozásban minden kétséget kizáróan érvényesnek bizonyulna a 

legfőbb […] intelligencia feltételezése”, „ha léteznék morálteológia”, „ha nem morális 

törvényeket választunk alapul vagy vezérfonal gyanánt, egyáltalán nem lehetséges racionális 

teológia” (TÉK 514 sk, 511 sk, A640 sk, 636/B 668 sk, 664). Egy alkalommal azonban olyan 

határozott és egyértelmű utalást olvashatunk, amelynek egyik részét érdemes lesz majd a 

maga helyén idézni, miközben a másik ki is jelöli ezt a helyet a műben: 
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Később kimutatjuk majd, hogy az erkölcsi törvények nem csupán feltételezik a legfőbb lény 

létezését, de – lévén valamilyen más vonatkozásban abszolút szükségszerűek – teljes joggal 

posztulálják is, jóllehet persze csak gyakorlati értelemben; itt azonban egyelőre még félretesszük 

ezt a következtetést” (TÉK 510, A634/B662). 

 

A Módszertanban, miután a kritika rákényszerítette a tiszta észt, hogy „mondjon le spekulatív 

használatában támasztott, túlzó igényeiről, és vonuljon vissza saját birtokának – nevezetesen a 

gyakorlati elveknek – határai közé” (TÉK 620, A794/B822), egy fejezet még nyomon követi, 

legalábbis a határig. A Kánon, bár a tisztán gyakorlati „Mit kell tennem?” kérdését más műre 

hagyja, az egyszerre elméleti és gyakorlati „Mit szabad remélnem?” megválaszolásaként 

bizonyítja az (itt tehát feltételezett) erkölcsi törvényekből Isten létezését. Itt és így kerül tehát 

biztos alapra a teológia, de Az ítélőerő kritikájának kifejtését követve számunkra még nem a 

bizonyítás a fontos, hanem csak ez a következmény. „Ez a morálteológia mármost fölötte áll a 

spekulatív teológiának annyiban, hogy okvetlenül elvezet az egyetlenegy, legtökéletesebb és 

eszes eredendő lény fogalmához”: mindenható, mindentudó, mindenütt jelenvaló, örökkévaló 

kell legyen – és e tulajdonságok is a morális érv folyományai (TÉK 634 sk, A814 sk/B842sk). 

Ugyanezt az összefüggést megtaláljuk A gyakorlati ész kritikájában is, szintén már az Isten 

létezésének posztulálását magyarázó fejtegetésekben. 

 

Egyetlen eljárás marad tehát az ész számára, ha el akar jutni Istennek és létezésének 

megismeréséhez, az nevezetesen, hogy tiszta észként a maga tiszta gyakorlati használatának 

legmagasabb elvéből kiindulva határozza meg objektumát […]. S ekkor […] megmutatkozik 

valami, ami az észnek a természeti úton való haladásakor teljesen hiányzott, nevezetesen ezen 

őseredeti lény pontosan meghatározott fogalma. (GYÉK 166, AA V, 139) 

 

Ezután pedig megkapjuk az előbb felsorolt attribútumokat, ugyanazzal az indoklással (Uo. 

167). 

Az ítélőerő kritikájának teleologikus, a célok felől a végcél, majd annak oka felé haladó 

érvelése fordítva jár el: előbb e legfőbb ok fogalmát tárja föl, utána bizonyítja Isten létezését. 

Mégsem állíthatjuk, hogy lényeges különbség mutatkozna a másik két Kritikához képest. Az 

etikoteológiáról szóló paragrafusban elsőként azt fejti ki bővebben Kant, hogy mi is az az 

emberben, ami miatt a teremtés végcélja lehet. A felsőbb megismerőképességek által adható 

értékeken végighaladva egyúttal hagyományos elképzeléseket utasít el, illetve a maguk 

helyére. A teoretikus ész világszemlélése előfeltételezi a világ létezésének értékét, az öröm 

érzése vagy a boldogság állapota pedig az emberét. Az érzéki vágyóképesség, amely az 
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embert a természettől függővé teszi, szintén azon alapul, amit az ember „passzívan befogad és 

élvez”. Ezekkel szemben 

 

csakis olyan értékről lehet itt szó, amelyet egyedül az ember adhat önmagának, s amely abban áll, 

amit maga tesz, úgy és olyan elvek szerint, hogy ezáltal nem a természet tagjaként, hanem 

vágyóképessége szabadságában cselekszik: következésképp a jó akarat az egyetlen, ami által az 

ember létezésének abszolút értéke lehet, s amire vonatkozván a világ létezése végcéllal bírhat. (ÍK 

387, AA V, 443) 

 

A jó akarat fogalma visszautal az Alapvetés kiindulópontjára: az egyetlenre, amely minden 

megszorítás nélkül jónak tartható a világon vagy a világon kívül. Ahogy ott a „közönséges 

erkölcsi észmegismerésről” gondolta indíthatónak Kant a morál analízisét, úgy és ugyanazzal 

a megokolással most a morálteológiáét. 

 

Hogy az ember csak mint morális lény lehet a teremtés végcélja, ezzel tökéletesen egybevág az 

egészséges emberi ész legközönségesebb ítélete is […]. Mert mit ér az, fogják mondani, hogy az 

embernek oly sok tehetsége van, hogy tevékenyen él is tehetségeivel, s ezáltal hasznos befolyással 

van a közösségre, tehát jelentős értékkel bír mind a saját boldogságát elősegítő körülmények, mind 

mások haszna viszonylatában: mit ér mindez, ha nincs meg benne a jó akarat? (ÍK 388, AA V, 443; 

vö. EMA 22/1-2, AA IV, 393 sk) 

 

Már a tézis első megfogalmazásánál azt láttuk (a 84. §-ban), hogy az a pont a világban, amely 

végcélja, és amelynél fogva létezésének értéke lehet, az erkölcsi törvény képzete. Mert a 

morális törvények „az ész számára feltétel nélkül írnak elő valamit mint célt, tehát pontosan 

úgy, ahogyan azt a végcél fogalma megköveteli; s ennélfogva […] az eszes lények morális 

törvények alatt álló létezése az egyetlen, ami a világ létezésének végcéljaként gondolható el” 

(ÍK 395, AA V, 449).
106

 

A embert mint morális lényt a teremtés végcéljaként elismerve egyrészt „megvan az 

alapunk, vagy legalábbis a fő feltételünk ahhoz, hogy a világot mint célok szerint összefüggő 

egészt és mint a végokok rendszerét tekintsük”, tudniillik „egy legfőbb értelem meghatározó 

alapja a világ lényeinek létrehozására vonatkozólag”. Éppen ezért e végcél révén egyúttal 

                                                        
106 Kant külön kiemeli, hogy helyesebb a morális törvények alatt álló, nem pedig e törvények szerint viselkedő 

emberről beszélni, mert „[a] szabad kauzalitásról alkotott fogalmaink szerint a jó vagy rossz viselkedés rajtunk 

múlik”, míg az utóbbi szóhasználat azt a számunkra nem elérhető belátást feltételezi, hogy a természet érzékin-

túli alapja egyúttal a szabadság általi kauzalitásé is. (ÍK 394 lj., AA V, 449 lj.) 
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egy olyan elvvel rendelkezünk a természeti céloknak az értelmes világ-okra való […] 

vonatkoztatásához, amely szerint elgondolhatjuk emez első oknak mint a célok birodalma 

legmagasabb alapjának a természetét és tulajdonságait, s így meghatározhatjuk fogalmát. Pontosan 

erre nem volt képes a fizikai teleológia […]. 

Kauzalitásának ebből az így meghatározott elvéből az őseredeti lényt nem pusztán mint 

intelligenciát és mint a természetnek törvényadót kell elgondolnunk, hanem úgy is, mint aki a célok 

morális birodalmának törvényadó feje. (ÍK 388-389, AA V, 444) 

 

„Az egyedül az ő uralma alatt lehetséges legfőbb jónak, nevezetesen az eszes lények morális 

törvények alatt álló létezésének a vonatkozásában” tulajdoníthatjuk neki az első két Kritikából 

is idézett transzcendentális predikátumokat. Mindentudónak kell gondolnunk, hogy ismerje 

legbenső érzületeinket és azok erkölcsi értékét, mindenhatónak, hogy a természet egészét 

ennek megfelelővé tudja tenni, továbbá mindenütt jelenvalónak, örökkévalónak („hogy 

közvetlen közelében legyen minden szükségletnek”, „hogy a természet és a szabadság ezen 

összhangja soha ne hibázzék”: TÉK 635, A815/B843). Ugyanebből az elvből juthatunk a 

kizárólag Istenre jellemző morális tulajdonságokhoz: mindenek feletti jóság, igazságosság, 

bölcsesség (ÍK 389; vö. GYÉK 156 lj., AA V, 131 lj.). 

Ily módon egy morális teleológia alapozza meg a teológiát, kiegészítve a fizikai teleológia 

hiányosságait, vagy inkább – ahogy Kant kijavítja magát – pótolva azokat. Hiszen a világ 

bizonyos lényeinek morális rendeltetésén nyugvó elv nem támaszkodik fizikoteleológiai 

bizonyító alapokra, hanem „önmagáért véve is elégséges a teológia megalapozásához” (ÍK 

389, AA V, 444; vö. uo. 392, 427, AA V, 447, 478). Mert az embernek szükségszerűen a 

morális törvények alatt álló világbeli lények fogalma szerint kell megítélnie önmagát, és 

ugyancsak a priori módon a dolgok létezésének teleológiai megítéléséhez szükséges 

alaptételnek tekinteni azt, hogy ha van egy e végcélra irányuló világ-ok (amelyet ezen a 

ponton még nem bizonyítottunk), akkor „ama morális viszonynak éppoly szükségszerűen a 

teremtés lehetőségfeltételének kell lennie, mint a fizikai törvények szerinti viszonynak”. (390) 

Ennek az elvnek a hozzájárulásával lehet a fizikoteológia (immár nem „félreértett”, hanem 

helyesen értett fizikai teleológiaként) a (morál)teológia propedeutikájává (Vö. 386). Az elv 

ugyanis „a természet céljaira azért irányítja rá a figyelmet, s a természet formái mögött rejlő 

megfoghatatlanul nagy művészet kutatására azért ösztönöz, hogy így a tiszta gyakorlati ész 

adta eszmék mintegy másodlagos megerősítést nyerjenek a természeti célokban” (ÍK 386, 389 

sk, AA V, 442, 445; vö. uo. 427-428, AA V, 478). 
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Morálnak és teleológiának, illetve morál- és fizikoteológiának erre a viszonyára már mint 

korábban bizonyítottra hivatkozik a két évvel korábbi Teleológiai elvek használatáról a 

filozófiában című tanulmány: 

 

Másutt kimutattam már: a természet elméleti útját járva a metafizikában az ész végső szándéka 

(Isten megismerését illetően) nem teljesülhet be óhaja szerint, s ekképp számára nem marad más 

hátra, mint hogy a teleológiai útra lépjen: olyképp azonban, hogy ami az elégtelen elméletből 

hibádzik, azt a tiszta gyakorlati ész által a priori meghatározott célnak kell kitoldania (e célt pedig 

a legfőbb jó eszméjében lelhetjük föl) (TÍ 107, AA VIII, 159). 

 

Itt nem annyira az Alapvetés idézett lábjegyzetére vagy az ugyanebben az évben (1788) 

megjelent és az írás végén hivatkozott második Kritikára kell gondolnunk, hanem sokkal 

inkább és teljes joggal az elsőre. A Kánon-fejezetben ugyanis Kant Isten létezésének és 

fogalmának levezetése után nagyon fontos, megalapozó jellegű megjegyzéseket tesz a 

teleológiára vonatkozóan is. 

Akár tapasztalati, akár morális célokat tűz ki értelmünk vezérfonal gyanánt, „ahol maga a 

természet nem állapított meg célszerű egységet, ott még a róla nyert ismereteinket sem 

tudnánk célszerű módon használni a megismerés terén. Ezen egység híján ész sem lehetne 

bennünk, mert nélkülöznénk az ész iskoláját és a kultúrát, amelyet az ilyen fogalmaknak 

anyagot kínáló tárgyakból merítünk” (TÉK 636, A816 sk/B844 sk). Ez a gondolat még a 

Dialektika Függelékében előadott regulatív ideahasználatra utal vissza: „A legnagyobb 

szisztematikus és – ennélfogva – célszerű egység az emberi ész legteljesebb használatának 

iskolája és egyszersmind lehetőségének alapja” (TÉK 552, A694 sk/B722 sk). Éppen ezt 

„egészíti ki” a Kánon morális érve, ahol is az előbbi idézet így folytatódik: 

 

Ám a moralitás célszerű egysége szükségszerű és magának az akaratnak a lényegén alapul, tehát 

ugyanilyen kell legyen a természet célszerű egysége is, mely az előbbi in concreto alkalmazásának 

feltételét tartalmazza, s ilyenformán az ész tette, nevezetesen ismereteink transzcendentális 

kitágítása nem lehet oka, hanem csupán okozata a gyakorlati célszerűségnek, melyet a tiszta ész 

szab nekünk. (TÉK 636, A817/B845) 

 

A már mindhárom Kritikából idézett morális alapú (fizikoteológiailag elérhetetlen) 

transzcendentális „kitágítás” (Steigerung) itt ugyanabban az értelemben kapcsolja másfelől a 

morális teológiához a fizikait. Ugyanis a morális világban 
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foglalt célok szisztematikus egysége óhatatlanul maga után vonja mindama dolgok célszerű 

egységét is, melyek a természet általános törvényeinek megfelelően e nagy egészet [az érzéki 

világot] alkotják, miként a célok szisztematikus egysége az erkölcs általános és szükségszerű 

törvényeinek megfelelően alkot egészet, s a gyakorlati észt egyesíti a spekulatív ésszel. A világot 

okvetlenül valamilyen idea folyományaként kell magunk elé képzelnünk, hogy összhangban 

lehessen az ész azon használatával, amely ha nem volna meg bennünk, önmagunkat méltatlannak 

tartanók az észhez; az ész morális használatáról van szó, mely teljes egészében a legfőbb jó ideáján 

nyugszik. A természetkutatás ily módon mindig a célok rendszerének formája felé tart, és 

kibontakozásának tetőpontján fizikoteológiává válik. (TÉK 635, A815 sk/B843 sk – saját 

kiemelésem) 

 

Ez tehát a teológia és a teleológia megalapozásának egyetlen lehetséges módja mindhárom 

Kritikában egyaránt. Eddig azonban – a harmadik felépítését követve – kihagytuk még a 

döntő lépést: Isten létezésének morális bizonyítását. Most azt követjük nyomon, vajon 

esetében mennyiben igazolható hasonló megegyezés a három műben. 

 

B. A morális istenérv a három Kritikában 

 

a) A Kánon-fejezet, mint említettük, annak tisztázásával indul, hogy itt egy elméleti, létezésre 

vonatkozó kérdést kell megválaszolni, amelyhez a gyakorlati észhasználat szolgál 

vezérfonalul. Ez utóbbit Kant itt elsőre nem annyira a törvény, mint inkább a boldogság felől 

közelíti meg, amit azonban még az etikai művek felől visszatekintve is indokolni lehet, hiszen 

a „Mit szabad remélnem?” kérdése nem az akaratra, hanem az akarat tárgyára irányul. Fel is 

állít egy párhuzamot, mely szerint a boldogság „az ész gyakorlati használatának és az erkölcsi 

törvénynek a vonatkozásában ugyanazt jelenti, amit a tudás és a természeti törvény jelent a 

dolgok elméleti megismerésének vonatkozásában” (TÉK 628, A805/B833). Ahogy van 

empirikus, illetve a priori tudás vagy természeti törvény, úgy a boldogság, azaz hajlamaink 

kielégülésének indítékán nyugvó pragmatikus gyakorlati törvényekkel szembe állítja a 

morális törvényt, „mely nem alapul más indítékon, mint azon, hogy méltók legyünk a 

boldogságra” (Uo. A806/B834). Ez a Kánon-fejezetre jellemző (bár később is gyakori) 

szóhasználat mintha az erkölcsiséget – a későbbi analitikus megközelítésektől eltérően – eleve 

a következményére vonatkoztatva tekintené. Mégsincs szó ellentmondásról, hiszen amazok is 

szóba hozzák a továbbiakban a tiszta gyakorlati ész tárgyát. Megfordítva pedig: itt is 
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világossá teszi Kant ezt az összefüggést azzal, hogy maga a tényleges érvelés a kategorikus 

imperatívusz feltevésével indul. 

 

Feltételezem, hogy valóban léteznek tiszta erkölcsi törvények, melyek teljességgel a priori módon 

(figyelmen kívül hagyva az empirikus indítékokat, tehát a boldogságot) határozzák meg, hogy mit 

tesz és mit nem tesz – azaz miképpen használja szabadságát – az eszes lény egyáltalán mint eszes 

lény; és feltételezem, hogy az ilyen törvények feltétlen módon […] parancsolnak, s ennélfogva 

minden tekintetben szükségszerűek. (TÉK 629, A807/B835) 

 

A később megszületett etikai művek alapján felismerhetjük a mondat második felében az 

elsőnek az emberre, illetve általában a véges eszes lényekre korlátozását: számukra jelent a 

törvény imperatívuszt. A „minden tekintetben szükségszerű” feltétlenség világokat átható, ha 

ugyan nem teremtő, követelményének magyarázatára Kant – ahelyett, hogy közölné: ezt majd 

önálló műben kell kifejtenie és igazolnia, amire már legalább másfél évtizede készül – a 

következőt veti oda az olvasónak. „Ezt a tételt joggal feltételezhetem, hivatkozva nemcsak a 

legfölvilágosultabb moralisták bizonyítékaira, de bármely ember morális ítéletére is, aki 

igyekszik világosan elgondolni az ilyen törvényt” (Uo.). Számunkra ez legalábbis újabb 

figyelmeztetést jelent, hogy mennyire komolyan kell vennünk gyakori hivatkozását a 

„közönséges” erkölcsi ítéletre, és egyáltalán azt, hogy ennek analizálásából tartja 

feltárhatónak és feltárandónak a feltétlen törvényt. 

Mindenesetre szerencsésnek mondhatjuk magunkat, amiért a későbbiek ismeretében már 

fogalmat alkothattunk erről a feltétlenségről, és nem ér minket teljesen váratlanul a most 

következő kulcsfontosságú (és majd sokszor elhangzó) kijelentés: „ha azt parancsolja a tiszta 

ész, hogy valamit meg kell [sollen] cselekedni, akkor lehetséges is kell [müssen] legyen, hogy 

azt a valamit megcselekedjük” (uo.). Ebből máris több következmény is fakad, vagy talán 

csak egy, de arról több képzetet és elnevezést is alkothatunk. Először is így a tapasztalat 

lehetőségének másféle, nem elméleti elveit kapjuk, „nevezetesen olyan cselekedetek elveit, 

melyeket lehetséges volna az erkölcsi előírások nyomán föllelni az ember történetében”, és 

amelyek által „lehetséges kell legyen a szisztematikus egység sajátos válfaja, nevezetesen a 

morális egység” (Uo.). Ezek a számunkra a majdani Világpolgár-tanulmány gondolatait és 

kifejezéseit idéző mondatok egy a jövőben, a törvény követése nyomán létrehozandó állapotra 

látszanak utalni, amely persze (mint a tanulmányban is) idea, de ebben a morális törvényből 

eredő gyakorlati értelemben objektív realitás illeti meg. Rögtön ezután mintha egy másféle 

ideára következtetne Kant, ugyancsak a törvényből. 
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Morális világnak nevezem a világot, amennyiben minden erkölcsi törvénnyel összhangban van 

(egy ilyen világ az eszes lények szabadsága alapján létezhet, az erkölcsösség szükségszerű 

törvényei alapján pedig léteznie kell). A morális világot pusztán intelligíbilis világként gondoljuk 

el, mert elvonatkoztatunk benne az erkölcsiség minden feltételétől (céljától), mi több, valamennyi 

akadályától is […]. [Ez az idea] bár az érzéki világra vonatkozik, de mint a tiszta ész gyakorlati 

használatának tárgyára és mint az érzéki világban leledző, eszes lények corpus misticumára, 

amennyiben az erkölcsi törvénynek alárendelt szabad akaratuk hiánytalan, szisztematikus egységet 

alkot mind önmagával, mind pedig bárki másnak a szabadságával. (TÉK 630, A808/B836) 

 

Itt tehát az idea olyan elvonatkoztatás eredménye, ahol „az érzéki világban leledző” 

embereket mint eszes és morális lényeket tekintjük az intelligíbilis világ tagjainak. Ez viszont 

a Szellemlátó „bizonyos mértékig elfogult” morális kitérőjére emlékeztet, ahol az erkölcsi 

késztetések általános kölcsönhatása következtében az immateriális világ olyan erkölcsi 

egységre jut, melyben „az emberi léleknek, erkölcsi állapotából következően, már e létben el 

kellene foglalnia helyét a világmindenség szellemi szubsztanciái között” (PÍ 468 sk, AA II, 

336). A továbbiak még megerősítik ezt a szálat. 

Kant ezen a ponton, korábbi megállapításának némileg ellentmondva, mégis megfogalmaz 

egy választ a „mit kell tennem?” kérdésre, de kifejezetten a remény problémájára irányulóan: 

„cselekedd azt, ami méltóvá tesz rá, hogy boldog légy”. A reményre vonatkozót pedig 

átfogalmazza, majd a válasz kulcsát is megadja: „ha úgy viselkedem, hogy ne legyek 

méltatlan a boldogságra, szabad-e remélnem, hogy ezáltal részem lehet belőle? A válasz azon 

múlik, hogy a tiszta ész elvei, melyek a priori úton előírják a törvényt, szükségszerűen 

összekapcsolják-e vele ezt a reményt is”. (Uo., A809/B837 – módosítva) Úgy néz ki tehát, 

hogy azok az elvek, amelyek a második kérdésre választ adnak, talán elvezetnek a harmadik 

megoldásához is, annak ellenére, hogy az gyakorlati, emez pedig elméleti kérdés. Kant ezt 

nagy nyomatékkal ki is mondja: 

 

Ezért azt állítom, hogy miként a gyakorlati vonatkozásban alkalmazott ész alapján a 

morális elvek szükségszerűnek bizonyulnak, éppoly szükségszerű az elméleti 

vonatkozásban alkalmazott ész alapján feltételezni, hogy mindenkinek abban a mértékben 

van oka a boldogságban reménykedni, amilyen mértékben viselkedése méltóvá tette rá; így 

hát az erkölcs rendszere elválaszthatatlanul összefügg a boldogság rendszerével, ám 

csupán a tiszta ész ideájában. (TÉK 631, A809/B837) 



 172 

 

Nem párhuzamról van szó, de arról sem, hogy maga a gyakorlati ész hozná létre az elméleti 

feltételezést. Szigorúan szólva boldogság rendszeréről csak az erkölcsével összefüggésben 

beszélhetünk, „az erkölcsösségnek megfelelő arányban elosztva”. Az „önmagát megjutalmazó 

erkölcsösség e rendszer[ének]” ideája adódik abból, hogy 

 

az intelligíbilis – azaz morális – világban, melynek fogalma elvonatkoztat az erkölcs minden 

akadályától (a hajlamoktól), egyszersmind szükségszerűnek kell gondolnunk a moralitással 

arányosan összefüggő boldogság e rendszerét is, mert itt maga a szabadság, az erkölcsi törvények 

által részint mozgásba lendített, részint korlátozott szabadság lenne az általános boldogság oka, 

tehát maguk az efféle elvektől vezetett, eszes lények okoznák önmaguk – és egyszersmind mások – 

maradandó jólétét. (Uo.) 

 

Ismét visszaköszönnek a Szellemlátó gondolatai, ahol az említett erkölcsi egység szellemi 

rendszerében eltűnnek az emberek erkölcsi és fizikai viszonyai közti ellentmondások. „Hisz 

mivel a tett erkölcsisége a szellem belső állapotát érinti, ezért természetszerűleg csakis a 

szellemek közvetlen közösségében fejtheti ki az erkölcsiség egészének megfelelő hatását”. (PÍ 

468, AA II, 336) Azt tehát mondhatjuk, hogy „a gyakorlati ideában lényegi kapcsolat fűzi 

egymáshoz a két mozzanatot; igaz, olyképpen, hogy a morális érzület mint feltétel teszi 

lehetővé a boldogságból való részesedést, és nem megfordítva” (TÉK 634, A813/B841 - 

módostva). Ám mert a boldogság reménye mégiscsak elméleti feltevés, és „ha pusztán a 

természetet vesszük alapul, az ész nem ismerheti meg a mondott viszonyt, […] e kapcsolatban 

csak akkor szabad reménykednünk , ha egy erkölcsi törvények szerint parancsoló, legfőbb észt 

veszünk alapul, méghozzá egyszersmind a természet oka gyanánt is” ( Uo. 631, A810/B838 – 

módosítva). A legfőbb jó ideáljának nevezve az ilyen intelligencia ideáját, amely morálisan 

tökéletes akaratával kapcsolja össze pontos arányban az erkölcsiséggel a boldogságot, 

következik a két hittétel igazolása. 

 

Így hát a tiszta ész csupán az eredendő legfőbb jó ideáljában lelheti meg a származtatott legfőbb 

jót, tehát az intelligíbilis avagy morális világ két eleme közötti – gyakorlati értelemben – 

szükségszerű összefüggést. Mivel az ész által szükségképpen úgy kell elgondolnunk magunkat, 

mint aki az intelligíbilis világhoz tartozik,
107

 […] ezért föl kell tennünk az intelligíbilis világot mint 

az érzéki világban tanúsított magatartásunk következményét, és mivel az érzéki világ nem tár elénk 

                                                        
107 A „gyakorlati ész előírásainak megfelelően okvetlenül bele kell helyezkednünk [uns versetzen]” (uo. 634, 

A814/B842) – lásd III.2. 
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efféle összefüggést, ezért föl kell tételezünk, hogy az intelligíbilis világ azonos a ránk váró 

túlvilággal. (TÉK 632, A810 sk/B838 sk) 

 

A morális világ ideája itt ismét jövőbeliként jelenik meg, de már most is oda tartozunk – a 

ránk váró élet már zajlik. Hallgassuk csak a Szellemlátót: „amikor a halál végül megszünteti a 

lelki és a testi világ közötti közösséget, akkor a másvilági élet ama kapcsolatnak volna 

természetes folytatása, melyben a lélek már e földi életben állott a testi világgal, s az itt 

kifejtett erkölcsiség minden következménye újra föllelhető volna amott […]. A jelen és a 

jövendő tehát úgyszólván egyetlen darabból állna, és folyamatos egészt képezne, éspedig a 

természet rendje szerint” – ahol is ez utóbbi kitétel azt jelenti, hogy nem „rendkívüli”, hanem 

az erkölcsi törvénynek megfelelői isteni akarat szerint. (PÍ 469, AA II, 336) 

A végső konklúzió pedig ekképp hangzik a Kánon morális érvében. „Így hát Isten és a 

túlvilági élet két olyan föltevés, amely a tiszta ész elvei értelmében elválaszthatatlan a 

kötelezettségektől, melyeket ugyanezen ész ró reánk” (TÉK 632, A811/B839). Az ész a 

második előfordulásban nyilvánvalóan gyakorlati használatában értendő, az elsőben viszont a 

gyakorlati követelménynek eleget tevő elméleti ész, amennyiben e két spekulatív ideát 

tételezi, aminek a Dialektika eredményei szerint nem volt akadálya, de alapja sem – egészen 

mostanáig. Láttuk már „ugyanezen” ész e kettősségét két területe közti átmenetet teremteni a 

széphez fűződő intellektuális érdek kapcsán (IV.3.), és fogjuk is még egészen explicit 

formában A gyakorlati ész kritikájában. 

Ezzel zárul tehát a bizonyítás, ami még a teológiára vonatkozó fejtegetésekig hátravan, 

inkább csak magyarázó megjegyzések, melyekből már hasznosítottunk néhányat, de amelyek 

egyúttal egy eddig nem észlelt vagy nem sejtett problémát vetnek fel. Két szövegrész is a 

morális törvény tisztaságát látszik kikezdeni. Íme az első: 

 

Az ész vagy feltételezi ama teremtőt és kormányzót, akárcsak az életet egy olyan világban, melyet 

túlvilágnak kell tekintenünk, vagy kénytelen puszta agyrémeknek tekinteni az erkölcsi törvényeket, 

mivel a mondott előfeltevés híján óhatatlanul elesnének e törvények szükségszerű következményei, 

melyeket ugyanez az ész összefüggésbe hoz velük. (Uo.) 

 

Ez a törvényre veszélyesen hangzó mondat valójában az iménti konklúzió átfogalmazása, 

találkozunk majd lényegében ugyanilyen „drámai”, ám látszólagos döntési helyzettel A 

gyakorlati ész kritikájában is. Mert úgy kell értenünk, lévén az egész érvelés ezen alapult, 

hogy a második alternatíva kizárt. Kant annyira evidenciának veszi ez, hogy mindjárt így 
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folytatja: „Ezért tekinti mindenki parancsolatoknak az erkölcsi törvényeket”. Ez a hely tehát 

megtartja a bizonyítás kiindulópontjaként a törvény feltétlenségét, és „a morál valláshoz 

vezet” témájához tartozik. 

A másik szövegrész, amely komoly problémát vet fel, előbb definiálja a maxima fogalmát 

mint gyakorlati törvényt, amennyiben a cselekedetek szubjektív alapjává (alaptételévé) válik. 

Eszerint az erkölcs törvényeit maximák alapján követjük. Majd következik az ominózus 

szakasz. 

 

Egész életünk szükségképpen erkölcsi maximáknak rendelődik alá, azonban lehetetlen volna, hogy 

ez történjék, ha az erkölcsi törvénnyel, mely nem egyéb puszta ideánál, az ész nem kötne össze 

valamiféle hatóokot, mely az erkölcsi törvénynek megfelelő viselkedéshez legfőbb céljainkkal 

tökéletes összhangban lévő kifejlést rendel, akár ebben az életben, akár egy másikban. Így tehát 

egy isten nélkül és egy jelenben nem látható, de reményeinkben mégis létező világ nélkül az 

erkölcs nagyszerű ideái helyeslést és csodálatot váltanak ki ugyan, de nem adnak ösztönzést a 

szándéknak és a kivitelnek, mert nem töltik be maradéktalanul a célt, mely minden eszes lényben 

természetesen, ugyanazon tiszta ész által a priori és szükségszerű módon meghatározva benne 

lakozik. (TÉK 833, A812 sk/B840 sk – módosítva) 

 

Itt úgy tűnik, mintha a két feltételezett vallási idea nem pusztán a viselkedés „kifejléséhez” 

adná meg a szükséges hatóokot, hanem magához az erkölcsi maximák követéséhez is, szöges 

ellentétben az autonómia később kidolgozott elméletével, mely szerint a törvénynek 

önmagában és közvetlenül kell mozgatórugót jelentenie. Ez táplálja azt a nézetet, mely szerint 

a Kánon-fejezetben Kant még „prekritikai” elveket vallott e tekintetben. 

Szerencsére további szöveghelyek is találhatók a Kritikában, amelyek segíthetnek 

tisztábban látni a kérdésben. A következő lapokon a morálteológia fölényét bizonyítja Kant a 

spekulatív teológiához képest, amiért ez nem szolgáltat jelentős indokot ahhoz, hogy egy 

lényt a természeti okok alapjaként feltételezzünk. „Ha ellenben az erkölcsi egységnek mint a 

világ szükségszerű törvényének nézőpontjából vesszük szemügyre az okot, mely e törvénynek 

megadhatja a megfelelő hatást [Effekt], tehát számunkra is a kötelező erőt, akkor ez az ok nem 

lehet egyéb egyetlenegy legfőbb akaratnál, mely mindeme törvényeket önmagában foglalja” 

(uo. 635, A815/B843 – módosítva). Ez nagyon is megerősíti az előbbi vélemény második 

felét, már csak azért is, mert éppen a Szellemlátó sokadszor idézett szakasza az erkölcsi 

egységet legtitkosabb indítékainknak az általános akarattól való „érzékelt függéséből” vezeti 

le (PÍ 467-468 AA II, 435). Ez azonban nem az utolsó szó az ügyben. Valamivel később a 

Kánonban így indokolja Kant, miért nem vezethetjük le az erkölcsi törvényeket az eredendő 
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lény fogalmából. „Hiszen éppen e morális törvények benső, gyakorlati szükségszerűsége 

vezetett el bennünket valamilyen önmagán nyugvó oknak avagy a világ bölcs 

kormányzójának feltételezéséhez, hogy ily módon kölcsönözzünk hatékonyságot [Effekt] 

nekik” (Uo. 837, A818/B846). Ez megint inkább a kiérleltnek tartott kanti álláspont: az önálló 

moralitás vezet valláshoz. Akárcsak kicsivel később, a mégiscsak legautent ikusabb helyen, 

ahol tudniillik Kant a morális hitnek a következő levezetését adja, éspedig törvényből és 

maximából kiindulva egyaránt, 

 

mert itt feltétlenül szükségszerű, hogy valaminek történnie kell: ugyanis minden tekintetben 

követnem kell a morális törvényt. A cél itt megkerülhetetlenül adva van, és egész tudásom szerint 

csupán egyetlen feltétel lehetséges, melynek alapján ez a cél valamennyi cél teljességével 

összefügg, és ezáltal gyakorlati érvényre tesz szert; eme feltétel pedig az, hogy létezik Isten és 

túlvilág. […] Mivel azonban az erkölcsi előírás egyszersmind a maximám is (hiszen az ész így 

parancsolja), ezért okvetlenül hinni fogok Isten létezésében és a túlvilági életben […]. (TÉK 644, 

A828/B856) 

 

Hogy miért keletkezik itt mégis látszólagos ellentmondás, arra a legjobb magyarázatok 

érdekes módon a Dialektikában találhatók, ahol pedig a teológia kapcsán csak elszórtan 

fordulnak elő „nem oda való” etikai megjegyzések. A természetes ész – a szükségszerű lény 

szigorú bizonyításához elégtelen – istenérvének fontosságát és tekintélyét védi például a 

következő passzus. 

 

Tegyük föl ugyanis, hogy vannak kötelezettségek, melyek az ész ideájában tökéletesen helyesnek 

bizonyulnak, de reánk magunkra nem alkalmazhatók reális módon, azaz nem párosulnak 

indítóokokkal, amíg nem tételezzük föl a legfőbb lényt, mely a gyakorlati törvényeknek 

hatékonyságot és erőt kölcsönözhet: ez esetben kötelesek volnánk olyan fogalmaknak 

engedelmeskedni, melyek objektív vonatkozásban fogyatékosak ugyan, az ész mérlegén mégis a 

legsúlyosabban esnek latba, s amelyeknél jobbat és meggyőzőbbet nem ismerünk meg. A választás 

kötelessége itt a gyakorlati indíték hozzáadásával kibillentené a spekulációt egyensúlyi állapotából 

[…] (TÉK 478 sk, A589/B617). 

 

A maga tömörségében tartalmazza ez az idézet a Kánon bizonyításának minket most 

foglalkoztató lényegét. Az erkölcsi kötelezettség a maga indítóoka érdekében feltételezi a 

reálisan hatékony elméleti ideát. Végül vegyük ide egy korábban félbehagyott idézetből a 

legvilágosabb helyett. 
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Minthogy vannak abszolút szükségszerű gyakorlati törvények (az erkölcsi törvények), ezért, ha 

ezek szükségszerűen előfeltételeznek valamilyen létezést mint kötelező erejük lehetőségének 

feltételét, akkor ezt a létezést posztulálni kell, mivel magát a feltételest, melytől a következtetés e 

maghatározott feltételhez vezet, a priori módon, abszolút szükségszerűként ismerjük meg. (Uo. 

510, A633 sk/B661 sk - módosítva) 

 

Nemcsak a ’posztulálni’ szó mutat A gyakorlati ész kritikája felé, de az egész érv a legjobb 

megvilágítása annak a viszonynak, amit ott Kant úgy ír le, hogy „a morális törvénynek a 

szabadság a ratio essendije, a szabadságnak a morális törvény a ratio cognoscendije” (GYÉK 

8 lj., AA V, 4 lj.). A feltétlenül szükségszerűként felismert törvényből következtetünk 

lehetőségfeltételének létezésére. De hogyan lehet akkor mégis feltételezett éppen kötelező 

ereje tekintetében? A válasz éppen e sajátos körkörös érvelésből kiindulva nem lehet más, 

mint az, hogy amikor Kant ezeken a helyeken kötelező erőről vagy indítóokról 

(mozgatórugóról) beszél, azt elméleti vonatkozásban kell értenünk. Nem elméletileg 

megalapozott értelemben persze, hiszen épp ez lehetetlen, hanem gyakorlatilag megalapozott 

elméleti értelemben, vagyis a posztulátumokhoz tartozóként. Ahogy ez az idézet mutatja, ahol 

különösen pontosan: a kötelező erő lehetőségfeltételéről beszél. Ám látni fogjuk, hogy 

ugyanez a kör nem tűnik el a későbbi művekből sem: az önálló morál elkerülhetetlenül vezet a 

valláshoz. 

 

b) A gyakorlati ész kritikájának Előszava és Bevezetése is indokolja, miért nem a tiszta 

gyakorlati ész kritikáját kell itt elvégezni: mert ha a tiszta ész valóban gyakorlati, akkor 

„tettek révén bizonyítja önmaga és fogalmai realitását”, vagyis ebben az értelemben nem 

szorul kritikára (GYÉK 7, 21-22, AA V, 3, 15). Ezt a bizonyítást elvégezte a mű Analitikája. 

Kérdés ezek után, vajon mi célt szolgálhat, sőt egyáltalán milyen értelemmel bírhat „A tiszta 

gyakorlati ész dialektikája”. Kant ez utóbbi rész elején az ész spekulatív használatának 

dialektikáját idézi fel párhuzamként, amely abból adódik, hogy adott feltételezetthez a 

feltételek abszolút totalitását igényli. „Tiszta gyakorlati észként a gyakorlatilag 

feltételezetthez (ahhoz, ami hajlamokon és természeti szükségleten alapul) hasonlóképp a 

feltétlent keresi, mégpedig nem az akarat meghatározó alapjaként, hanem – amennyiben ez az 

alap úgyszintén adott (a morális törvényben) – önmaga tárgyának feltétlen totalitásaként, 

melynek neve a legfőbb jó” (Uo. 130, AA V, 109 - módosítva). Az akarat meghatározó 

alapjaként kereste és találta meg ezt a feltétlent az Analitika a morális törvényben. 
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Tárgyaként keresni ilyen feltétlent, tekintve hogy a nem morális, „materiális” maximák az 

önszeretet általános elve alá tartoznak, valamiféle feltétlen boldogságot mint az akarat a priori 

tárgyát látszik feltételezni. Ennek alapján azt várhatnánk, hogy a Dialektika a spekulatív 

eljárásnak megfelelően kimutatja az ilyen feltevés megalapozatlanságát. Elöljáróban valóban 

felhívja Kant a figyelmet egy efféle dialektikára, amennyiben tudniillik figyelmen kívül 

hagyjuk az előbbi idézetbe is beszúrt feltételt. Mert a tiszta akaratnak, elvonatkoztatva minden 

objektumtól, a morális törvény a kizárólagos meghatározó alapja, nem lehet az a legfőbb jó 

sem – mint az akarat tárgya. De talán mégis teljesülhet a tiszta gyakorlati ész igénye, ugyanis 

 

ha a legfőbb jó fogalma már tartalmazza a morális törvényt mint legmagasabb feltételt, akkor a 

legfőbb jó nem pusztán objektum, hanem egyben a morális törvény fogalma is, gyakorlati eszünk 

által lehetséges létezésének megjelenítése pedig egyszersmind a tiszta akarat meghatározó alapját 

is alkotja; ekkor ugyanis valójában az e fogalomban már benne foglalt és vele együtt elgondolt  

morális törvény határozza meg az akaratot az autonómia elve szerint, nem pedig valamely egyéb 

tárgy. (GYÉK 131-132, AA V, 109-110) 

 

Így hát megvan a reményünk, hogy ez a feltétlen iránti elháríthatatlan igény beteljesedik, és a 

tiszta gyakorlati észnek lehet a priori tárgya, feltéve, hogy az fogalmában tartalmazza az 

erkölcsi törvényt meghatározó alapként. 

Érthető ezért, ha a Dialektika második fejezete „A tiszta ész dialektikájáról a legfőbb jó 

fogalmának meghatározásában” címet kapta. A helyes meghatározásnak két egymástól 

különböző értelemben is legfőbbnek kell lennie. Egyrészt tehát tartalmaznia kell a törvényt, 

ezért ebben a tekintetben az erény lesz a legmagasabb értelemben vett legfőbb feltétel, 

amelyet Kant mindjárt (és ismételten) a Kánonnal megegyezve a boldogságra való 

máltóságként is meghatároz. Másrészt ahhoz, hogy véges eszes lények akaratának tárgyaként 

egész és kiteljesedett értelemben vett legfőbb jóról beszélhessünk, „szükséges még a 

boldogság is, mégpedig nem csupán azon személy elfogult nézete szerint, aki a boldogságot a 

maga céljává teszi, hanem az elfogulatlan ész ítéletében is, mely a világbeli boldogságot 

általában véve úgy tekinti, mint ami önmagában cél”. (Uo. 133, AA V, 110) Az Analitika után 

nem könnyű bármit is kezdeni ezzel a fogalommal a boldogságról, hiszen eddig – ezzel teljes 

ellentétben – csak „saját” boldogságról volt szó mint az önszeretet elvéről. Mindenesetre 

ahhoz, hogy a legfőbb jóról mint az akarat tárgyáról szó lehessen, kell egy elérendő cél. A 

legfőbb jónak a két elem összekapcsolásával ezután megadott fogalma is a Kánon-fejezetet 

idézi. „Ha mármost az erény és a boldogság együttesen képezi a legfőbb jó birtokát egy 
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személy számára, s a boldogság egyszersmind, az erkölcsiséggel (mint a személy értékével és 

boldogságra való méltóságával) pontos arányban kimérve, a valamely lehetséges világ 

jelentette legfőbb jót alkotja, akkor ez lesz az egész, a kiteljesedett jó” (uo.). Ezen belül a 

boldogság „mindig előfeltételezi a törvény szerinti morális magatartást mint feltételt”, vagyis 

az erényt (Uo. 134, AA V, 111). 

Ezen a ponton Kant kedvenc fogalmai ürügyén tartalmas összevetéseket tesz, amelyek 

élettel töltik meg ezt a fogalmi konstrukciót. Megvizsgálja ugyanis, hogy ha erénynek és 

boldogságnak szükségszerűen össze kell tartozniuk (amely igényről véges eszes lények aligha 

mondhatnak le), akkor ez milyen módokon gondolható el. Ha a kapcsolat analitikus, akkor az 

azonosság elve alapján kell meghatározni az egységüket, és valójában az egyik fogalom 

tartalmazza a másikat. Ez kétféleképp lehetséges, melyeket Kant két ókori iskolához köt. „Az 

epikureus így gondolkodott: tudatában lenni a boldogsághoz vezető maximáinak – ez az 

erény; a sztoikus így: tudatában lenni erényének – ez a boldogság” (Uo.). Az első tehát 

önmagban a boldogságot, a második önmagában az erényt tette meg legfőbb jónak, a másik 

fogalmat pedig a választottjához igazította. Kant e szójátékkal szemben saját analitikájára 

hivatkozik, melyben kimutatta a két fogalom heterogenitását. Ez így is van, bár az ott 

kizárólag az erkölcsiség tisztasága érdekében történt, és annak alapján aligha gondoltuk volna, 

hogy a két fogalom, és a két iskola alapelve szükségszerű módon egyesülhet. 

A kapcsolat ezek szerint csak szintetikus lehet, mégpedig ok és okozat kapcsolódása. 

Mármost a boldogságvágy egyáltalán nem jelenthet mozgatórugót az erény maximáihoz – ezt 

bizonyította az Analitika. Fordítva pedig a morális érzület nem lesz szükségszerűen a 

boldogság hatóoka – az akaratmeghatározás eredménye inkább a fizikai képességhez 

igazodik: hogy a természeti törvényeket saját szándékunkra használjuk fel. 

A gyakorlati ész antinómiája cím alatt futnak ezek a fejtegetések, ami ugyebár két 

egymásnak ellentmondó, mégis egyaránt bizonyítható tételt feltételezne. Szerencsére a 

következő, az antinómia megszüntetését ígérő szakaszban pontosan azonosíthatjuk a két tételt: 

„a boldogságra való törekvés megteremti az alapot az erényes érzülethez”; valamint: „az 

erényes érzület szükségszerűen létrehozza a boldogságot” (GYÉK 138, AA V, 114). Így aztán 

rögtön látjuk, hogy logikailag nem mondanak ellent egymásnak, az előző „antinómia-

szakasz” pedig éppenséggel cáfolta őket. Autonómiáról tehát itt nem beszélhetünk szigorú 

logikai értelemben, de annál inkább a lényeget tekintve. Hiszen nem pusztán tételek ütköznek 

össze az antinómiákban, hanem törvények, vagy még inkább érdekek. Márpedig éppúgy igaz 

a most megfogalmazott két elvre, mint az említett görög iskolákéra, hogy „egyazon 

szubjektumban […] nagyon is korlátozzák és kikezdik egymást” (Uo. 136, AA V, 112). 
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Másfelől viszont, Kant azzal, hogy mindkét tételt lehetetlenként állítja be, egy a 

szokásossal éppen ellentétes dilemma elé állít, mivel így, több lehetőség nem lévén, úgy 

látszik, le kell mondanunk az erény és a boldogság egyesítéséről. Talán ezért is ír Kant a 

címben feloldás helyett „megszüntetést” (Aufhebung). Főleg pedig ez indokolja a drámai 

következtetést: „Ha tehát a gyakorlati szabályok szerinti legfőbb jó lehetetlen, akkor az 

előmozdítását parancsoló morális törvénynek is fantazmagorikusnak, üres képzeletbeli 

célokra irányulónak, s ennélfogva önmagában véve hamisnak kell lennie” (Uo. 137, AA V, 

114). Persze ez itt sem más, mint egy reductio ad absurdum: a morális törvény a tiszta ész 

faktuma, és amit parancsol, annak lehetségesnek kell lennie. Az igazán fontos a következtetés, 

mert azt feltételezi, hogy a „legfőbb jó előmozdítása akaratunk a priori szükségszerű 

objektuma, és a morális törvénnyel elválaszthatatlanul összefügg” (Uo.). Ennek megfelelően 

az „antinómia megszüntetése”, visszafelé, a törvény feltétlenségére apellál, és az objektum 

realitására konkludál. Minthogy ugyanis 

 

a morális törvényben rendelkezem egy tisztán intellektuális meghatározó alappal saját (érzéki 

világban megvalósuló) kauzalitásom tekintetében, ezért nem lehetetlen, hogy az érzület 

erkölcsiségével mint okkal, még ha nem is közvetlenül, csupán közvetve (a természet intelligíbilis 

alkotója által közvetítve), s egyszersmind szükségszerűen összefüggjön a boldogság mint okozat az 

érzéki világban […]. 

A gyakorlati észnek tehát […] igazi objektuma a legfőbb jó, a morálisan meghatározott akarat 

szükségszerű legfőbb célja; a legfőbb jó ugyanis gyakorlatilag lehetséges, az akarat anyaguk szerint 

rá vonatkozó maximáinak pedig objektív realitása van […] (GYÉK 138, AA V, 115). 

 

Addig jutottunk tehát, hogy „gyakorlati alaptételekben legalábbis mint lehetségest 

gondolhatjuk el a természetes és szükségszerű kapcsolatot az erkölcsiség tudata és a vele 

arányos boldogság mint következmény elvárása között”. Ez gyakorlati értelemben, a 

mximáknak „objektív realitást” biztosít, de ettől „persze még nem tudjuk megismerni és 

belátni ezt a kapcsolatot”, mert az „teljes egészében a dolgok érzékin-túli viszonyához 

tartozik”, még ha a legfőbb jó megvalósítását célzó cselekedetek az érzéki világban zajlanak 

is. (Uo.) Ezért, mondja Kant evidenciaként kezelve a kritikai kérdésfeltevést, „meg kell 

próbálnunk felmutatni a szóban forgó lehetőség alapjait” (Uo.). Amikor korábban a legfőbb jó 

lehetőségéről megállapította, hogy benne a két összetevő kapcsolata szintetikus, de egyúttal 

gyakorlatilag szükségszerű lévén a priori, nem habozott kijelenteni, hogy „e fogalom 

dedukciója csakis transzcendentális lehet. A priori szükségszerű (morálisan), hogy az akarat 



 180 

szabadsága révén létrehozzuk a legfőbb jót; így tehát a legfőbb jó lehetőségfeltétele is 

kizárólag a priori megismerési alapokon nyugodhat”. (Uo. 136, AA V, 111) 

Az Isten és a halhatatlanság bizonyításához vezető érvmenet második része a Kánonban is 

gyakorlati és elméleti ész szerepének tisztázásával indul, A gyakorlati ész kritikájáról pedig 

elmondhatjuk, hogy Dialektikájának ez a fő témája. Érthetően, hiszen a legfőbb jó – tárgy; 

éspedig egyfelől a gyakorlati ész létrehozandó tárgya, amelyet éppen ezért másfelől 

lehetséges létezőként is kell tudnunk igazolni. Ez az ész kétféle használatának találkozását 

feltételezi, és ez az, amit itt Kant kifejezetten tematizál. Azzal a néhol hallgatólagosan eddig 

is alkalmazott tétellel kezdi, hogy az elme minden képességének tulajdoníthatunk valamely 

érdeket, azaz olyan elvet, amely gyakorlása előmozdításának feltételét tartalmazza. Éppen 

ezért „[a]z összes elmeerő számára az ész mint az elvek képessége határozza meg az érdeket, 

saját érdekét viszont maga határozza meg magának” (GYÉK 144, AA V, 120). Az észnek 

azonban kétféle használata van két különböző érdekkel, minket most éppen ez fog érdekelni. 

„A spekulatív észhasználat érdeke abban áll, hogy a legfőbb a priori elvekig megismerjünk 

valamely objektumot, a gyakorlati használaté pedig abban, hogy az akaratot meghatározzuk a 

végső és teljes cél vonatkozásában” (Uo.). Hozzáteszi még Kant, hogy az ész önmagával való 

összhangja, vagyis az, hogy elvei és állításai ne mondjanak ellent egymásnak, feltétele annak, 

hogy egyáltalán ésszel rendelkezzünk, ezért nem tartozik az érdekhez; csak a kibővülést 

számítjuk annak. Az ellentmondásmentesség követelménye tehát, vagy egyáltalán az egész 

általános logika nem az elméleti ész saját területéhez tartozik. Valóban, láttuk az ész általában 

vett bevezetésekor, hogy mint a következtetés és az „elvek képessége” mint szillogizmusok 

felső tételeié még közös az elméleti és a gyakorlati használat számára. (I.3.; III.1.B.) 

A kérdés mármost az, mi a teendő akkor, ha „a gyakorlati ész saját maga rendelkezik olyan 

eredendő a priori elvekkel, amelyekhez elválaszthatatlanul kapcsolódnak ugyan bizonyos 

elméleti tételezések [Positionen], ezek azonban kívül esnek a spekulatív ész lehetséges 

belátásainak teljes körén (habár nem mondanak ellent ezeknek)”. Utóbbi „kénytelen-e 

elfogadni ezeket a tételeket, […] vagy pedig jogában áll, hogy saját külön érdekét kövesse” 

(GYÉK 144, AA V, 120), attól tartva, hogy ez megszüntetné önmaga számára megszabott 

határait. Indokolt is ez az aggodalom, ha a gyakorlati ész a boldogság érzéki elveit követve a 

hajlamok kedvében jár. 

 

Ám ha a tiszta ész képes önmagáért véve gyakorlati lenni, és valóban az is, amiként ezt a morális 

törvény tudata bizonyítja, úgy mégiscsak egy és ugyanazon ész az mindvégig, amelyik akár 

elméleti, akár gyakorlati célzattal, de egyaránt a priori elvek szerint ítél. S ebből világossá válik, 
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hogy ha az elméleti célzat esetén az ész képessége nem elegendő ahhoz, hogy állításokként 

rögzítsen [festzusetzen] bizonyos tételeket, melyek mindazonáltal korántsem mondanak ellent neki, 

akkor e tételeket, amennyiben elválaszthatatlanul hozzátartoznak a tiszta ész gyakorlati érdekéhez, 

kénytelen elfogadni […], s egyúttal igyekeznie kell egybevetni és összekapcsolni a szóban forgó 

tételeket mindazzal, ami mint spekulatív észnek a hatalmában van; eközben persze nem szabad 

elfelejtenie, hogy nem saját belátásairól van szó, hanem arról, hogy használatának kibővülése egy 

másfajta, nevezetesen gyakorlati célzattal történik, ami a legkevésbé sem ellenkezik azzal az 

érdekével, amely a spekulatív kihágás korlátozásában áll. (GYÉK 145, AA V, 121) 

 

A tiszta spekulatív észnek ezt az alárendelődését nevezi Kant a tiszta gyakorlati észt vele 

összekapcsolódván megillető primátusnak. E nélkül, ha pusztán mellérendeltségi viszonyban 

állnának, akkor az ész összeütközésbe kerülne önmagával, mert spekulatív használatában 

„szorosan összezárná maga körül határait, és semmit nem engedne be területére, ami a tiszta 

gyakorlati észtől származik, ez viszont megpróbálná mindenen túlterjeszteni határait, és ha 

szükséglete úgy kívánja, saját határai közé bevonni a spekulatív észt is”. (Uo. 146) A tiszta ész 

kritikájának „ítélőszéke” és „rendőrsége” még a gyakorlati észt óvta a spekulatív 

túlterjeszkedésétől minden határon, mégpedig – mint az imént is hallhattuk – az utóbbi által 

elvégzett határmegvonás, az ész önkritikája révén. De már ott is gyanítható volt, ami az 

Alapvetésben lényegében, itt pedig explicite ki is mondatott: ezen intézmények maguk is a 

tiszta gyakorlati ész törvényhozása alatt állnak, amely egyúttal öntörvényhozás. Mert „végső 

soron minden érdek gyakorlati, s még a spekulatív ész érdeke is feltételes csupán, és egyedül 

a gyakorlati használatban lehet teljes”. (UO.) A primátus elve, különösen ebben a legutóbb 

megfogalmazott általános formában, túlmutat azon, amire itt Kant ténylegesen alkalmazza. 

Mindenekelőtt azonban azt kell látnunk, hogyan is gondolja ez utóbbit tenni. 

A fent említett „elméleti tételezések” vagy előfeltevések, amikor a spekulatív ész 

eszméinek teremtenek a gyakorlati vonatkozás révén („általánosságban” vett) objektív 

realitást, a tiszta gyakorlati ész posztulátuma elnevezést kapják Kanttól. Egy másik, talán 

tágabb jelentésű megfogalmazásban: „ezen olyan elméleti, de e mivoltában nem bizonyítható 

tételt értek, amely elválaszthatatlanul csatlakozik egy a priori feltétlenül érvényes gyakorlati 

törvényhez”. (GYÉK 158, 147, AA V, 132, 122) Három ilyen posztulátum van: a 

halhatatlanság, a szabadság és Isten létezése. A halhatatlanság posztulátuma az, ahol 

egyértelmű az eltérés a Kánon-fejezettől. A legfőbb jónak az erény azért a legmagasabb 

feltétele, mert az ezen objektumot megvalósító akaratban az érzületnek teljes megfelelésben 

kell lennie a morális törvénnyel. Ez azonban a szentség volna, azaz olyan tökéletesség, 
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amelyre véges, érzéki világhoz tartozó eszes lény sohasem képes. De ezt a tökéletességet a 

legfőbb jóval együtt, annak feltételeként, mégiscsak mint gyakorlatilag szükségszerűt 

követeljük meg, ezért akaratunk reális objektumaként feltételezünk „egy végtelenbe menő 

progresszus[t] ama teljes megfelelés felé”. Ez eddig még a gyakorlati törvény követelménye, 

az elméleti tételezés most következik. 

 

Ez a végtelen progresszus viszont csak azon előfeltétel mellett lehetséges, hogy amaz eszes lénynek 

a végtelenbe tovább tartó létezése és személyisége van (amit a lélek halhatatlanságának nevezünk). 

A legfőbb jó tehát, gyakorlati tekintetben, csak a lélek halhatatlanságának előfeltétele mellett 

lehetséges, ennélfogva a lélek halhatatlansága, mint olyasvalami, ami elválaszthatatlanul 

összekacsolódik a morális törvénnyel, a tiszta gyakorlati ész posztulátuma […] (GYÉK 146-147, 

AA V, 122) 

 

Itt tehát nem egy „ránk váró világ” az, amit az elméleti ész előfeltételez (a gyakorlati 

érdekében), hanem egy végtelen létezés, azaz tartam (uo. 158; ami még az érzékin-túli 

okságnál is meglepőbb, de lesz alkalom visszatérni rá). Ugyanakkor a Kánon-beli intelligíbilis 

világ jelen van a szabadság posztulátumában. Ez ugyanis abból adódik, hogy a morális 

törvény révén megmutatkozik a szabadság realitása, azaz „szükségszerűen előfeltételeznünk 

kell az érzéki világtól való függetlenségünket”, és ezzel egyúttal „azt a képességünket, hogy 

akaratunkat egy intelligíbilis világ törvénye […] szerint határozzuk meg” (Uo. 158-159, AA 

V, 133). 

„A morális törvénynek most el kell vezetnie a legfőbb jó második elemének lehetőségéhez 

is, jelesül az erkölcsiségnek megfelelő boldogságéhoz: […] egy ezzel az okozattal adekvát ok 

létezésének előfeltételezéséhez, vagyis oda, hogy posztuláljuk Isten létezését mint olyat, ami 

szükségszerűen kapcsolódik a legfőbb jó lehetőségéhez […]” (GYÉK 148-149, AA V, 124). 

Ismét látható, hogy Kant a boldogságot eleve az erkölcsiségnek megfelelőként említi, és mint 

ilyen okozathoz keresi az okot. Ugyanerre figyelhetünk fel a „dedukció” nyitómondatában is. 

„A boldogság a világbeli eszes lénynek az az állapota, amikor minden kívánsága és akarata 

szerint alakul létezésének egészében; azon nyugszik tehát, hogy a természet összhangban van 

az eszes lény céljainak egészével éppúgy, mint akaratának lényegi meghatározó alapjával” 

(Uo. 149). A mondat második fele elég nyíltan tartalmazza az összefüggést, ha a „lényegin” 

morális minőséget érthetünk, de talán az „egész” is utal erre. Ez esetben pedig az első fele is 

úgy értendő, hogy lényünk azt kapja, amire kívánsága és akarata szerint egészében méltónak 

bizonyult (amit az egyes kívánságok és akaratok alkalmával kevéssé láthatott át). 
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A világbeli eszes lény mármost nem oka a világnak és a természetnek, hanem éppenséggel 

függ tőle, ezért nem képes ezt az „arányt” akarata révén megteremteni, „nem tudja a 

természetet saját erőiből mindenre kiterjedően összhangba hozni gyakorlati alaptételeivel”. Ez 

az elméleti ész saját elvei szerint megalapozott ítélete. „A tiszta ész gyakorlati feladatában 

mindazonáltal, azaz a legfőbb jóra irányuló szükségszerű munkálkodásban amaz összefüggést 

mint szükségszerűt posztuláljuk: törekednünk kell arra, hogy előmozdítsuk a legfőbb jót 

(melynek tehát mégiscsak lehetségesnek kell lennie)”. (Uo.) Ha következetesen használjuk a 

’posztulálni’ kifejezést, akkor itt a zárójelre vonatkozik: elméleti tételként „lehetségesnek kell 

lennie” a legfőbb jónak; a „törekednünk kell” a gyakorlati ész feladata. Most következik a 

szűkebb értelemben vett, spekulatív eszmét gyakorlati életre keltő posztulátum. „Ebből 

következően azt is posztuláljuk, hogy létezik az egész természetnek egy olyan, tőle különböző 

oka, amely az alapot jelenti a szóban forgó összefüggéshez, a boldogságnak az erkölcsiséggel 

való pontos összhangjához” (Uo., AA V, 125). E legmagasabb ok alapján ezért a 

természetnek nem pusztán az eszes lények akaratának törvényével kell összhangban lennie, 

hanem a meghatározó alapként tételezett törvény képzetével, vagyis „az eszes lények 

erkölcsiségével mint az erkölcsök mozgató okával, azaz morális érzületükkel is. A legfőbb jó 

tehát csak úgy lehetséges a világban, ha feltételezzük a természet olyan legmagasabb okát, 

amely a morális érzület szerint való kauzalitással bír” (Uo. 150, AA V, 125). Mivel mármost 

törvények képzete szerint cselekedni csak intelligencia képes, ezen kauzalitását pedig 

akaratnak nevezzük, ezért e legmagasabb ok 

 

olyan lény, amely értelme és akarata révén oka (ennélfogva alkotója) a természetnek: Isten. 

Következésképp a legfőbb származtatott jó (a legjobb világ) lehetőségének posztulátuma 

egyszersmind egy legfőbb eredendő jó valóságának, jelesül Isten létezésének posztulátuma is. […] 

– ily módon pedig, mivel a legfőbb jó lehetősége csak Isten létezésének feltétele mellett áll fenn, az 

utóbbi előfeltételezése elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik a kötelességhez, vagyis morálisan 

szükségszerű, hogy feltételezzük Isten létezését. (Uo.) 

 

A szóhasználat itt teljesen a Kánon-fejezeté, akárcsak ez a konklúzió, és talán az érvelés is. 

Az utóbbival kapcsolatban újra elbizonytalaníthat egy megjegyzés, ha összevetjük az első 

Kritikából vett idézetekkel. Kant figyelmeztetése szerint nem arról van szó, „hogy Isten 

létezését úgy szükségszerű feltételezni, mint egyáltalán minden kötelesség alapjáét”, hiszen 

ez az alap az ész autonómiájában rejlik (Uo.). Valóban, hogyan szükségszerű ezt feltételezni? 

Ezzel kapcsolatban felmerül és ismételten visszatér egy fogalom. „Jól meg kell jegyezni itt, 
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hogy ez a morális szükségszerűség szubjektív, azaz szükséglet, s nem objektív vagyis maga 

nem kötelesség; az ugyanis semmiképp sem lehet kötelesség, hogy feltételezzük valamely 

dolog létezését (tekintve, hogy ez pusztán az ész elméleti használatára tartozik)”. „Miután a 

legfőbb jót kötelességünknek bizonyult előmozdítani, […] a kötelességhez szükségletként 

kapcsolódó szükségszerűség”, hogy lehetőségét előfeltételezzük. (Uo.) Az elméleti előfeltevés 

– szükséglet (Bedürfnis). Az előfeltevések szükségletének elmélete pedig a következő: 

 

maga ez a feltételezés az elméleti észre tartozik, és ha egyedül ennek szempontjából nézzük, 

magyarázó alapként kezelve, úgy hipotézist jelent, viszont ha egy számunkra a morális törvény 

által mégiscsak föladott objektum (a legfőbb jó) érthetővé tételére, azaz egy gyakorlati célzatú 

szükségletre vonatkoztatjuk, úgy hitnek nevezhető, mégpedig tiszta észhitnek, lévén a (mind 

elméleti, mind gyakorlati használata szerint) tiszta ész az egyetlen forrás, amelyből fakad. (GYÉK 

150-151, AA V, 126) 

 

A mindhárom Kritika vége felé megtalálható, az igaznak tartás módozatairól szóló fejezetet, 

Kant itt csak ennek, nevezetesen az észhitnek szenteli, mégpedig a következő cím alatt: „A 

tiszta ész szükségletéből fakadó igaznak tartásról”. „A spekulatív használatában vett tiszta ész 

szükséglete csak hipotézisekhez vezet, a tiszta gyakorlati észé ellenben posztulátumokhoz”. 

(GYÉK 169, AA V, 142) Az előbbi esetben egy legelső alapra azért van szükségem, hogy 

valamely származtatott ismeret tekintetében „teljesen kielégítsem kutató eszemet”. Például, ha 

megbizonyosodtam a természetben látott rend és célszerűség valóságáról, akkor a 

spekulációra van „szükségem, hogy megmagyarázzam ezt a rendet és célszerűséget, 

előfeltételezve egy istenséget mint okát”. Az ilyen előfeltételezés mindig bizonytalan és 

kétséges, a „legésszerűbb vélekedés fokánál” többre nem tarthat igényt. (Uo.) 

 

A tiszta gyakorlati ész szükséglete ezzel szemben kötelességen alapul, azon, hogy valamit (a 

legfőbb jót) akaratom tárgyává tegyek, mégpedig avégből, hogy minden erőmmel előmozdítsam; 

ehhez pedig muszáj előfeltételeznem a legfőbb jó lehetőségét, így tehát e lehetőség feltételeit is, 

jelesül Istent, a szabadságot és a halhatatlanságot, […] mert ellenkező esetben azzal a gyakorlati 

lehetetlenséggel állnánk szemben, hogy egy olyan fogalom objektumára törekszünk, amely 

alapjában véve üres és objektum nélkül való. A fenti posztulátumok mármost csak a legfőbb jó 

lehetőségének fizikai vagy metafizikai, azaz a dolgok természetében rejlő feltételeit érintik [… a] 

tiszta északarat gyakorlatilag szükségszerű célja érdekében […]. Teljességgel szükségszerű célzatú 

szükségletről van tehát szó, mely a maga előfeltevését nem pusztán megengedett hipotézisként, 

hanem gyakorlati célzatú posztulátumként igazolja. (GYÉK 170, AA V, 142-143) 
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Először is tehát a tiszta gyakorlati észnek is van szükséglete, abból fakadóan, hogy 

szükségszerűen, azaz kötelességből tárgyává kell tennie egy bizonyos objektumot, a legfőbb 

jót. Másrészt ezt a szükségletet, amely e tárgy lehetőségére irányul, az elméleti ész elégítheti 

ki a maga előfeltevéseivel. A tiszta ész kritikája istenérvének elemzésekor legutolsóként 

idézett gondolatot is az itt bevezetett megkülönböztetés előzi meg. „[H]a az, hogy valami van, 

vagy hogy valaminek meg kell történnie, kétségtelenül bizonyos ugyan, azonban feltételhez 

kötött, akkor vagy az a helyzet, hogy egy bizonyos, meghatározott feltételét abszolút 

szükségszerűség illeti meg, vagy az a helyzet, hogy ezt a feltételt csupán mint tetszőleges, 

esetleges feltételt gondolhatjuk el. Az első esetben posztuláljuk (per thesin), a másodikban 

szupponáljuk (per hypothesin) a feltételt”. (TÉK 510, A633/B661) Elméleti és gyakorlati 

észre tehát párhuzamosan látszik vonatkozni a meghatározás, mégis a következő mondatban – 

mint láttuk – úgy használja Kant, hogy abszolút szükségszerű erkölcsi törvények valamilyen 

létezést előfeltételeznek, melyet posztulálni kell. Tehát a gyakorlati „feltételes” követeli ezt az 

elméleti előfeltevést „mint kötelező erej[e] lehetőségének feltételét”, de mivel ott is 

„teljességgel szükségszerű célzatú szükségletről” volt szó, ezért nem „mint egyáltalán minden 

kötelezettség alapjáét”, hanem a „gyakorlati lehetetlenség” elhárítása érdekében. A gyakorlati 

ész „szükséglete” tehát, még legközvetlenebb formájában, a kötelezettség lehetőségeként sem 

az autonómia alapja, hanem – mivel ez a lehetőség itt elméleti fogalom – a spekulatív ész 

„visszahatása” elleni védelemhez, és ennélfogva a gyakorlati érdek „előmozdításához” 

tartozik. 

 

c) Az ítélőerő kritikájának teleológiájában a legfőbb jó számára anyagot kínál a világbeli 

célok egész rendszere. A morális teleológia mint a világban más dolgokkal kapcsolatban álló 

lényekre vonatkozik ránk: „a morális törvények előírássá teszik számunkra, hogy 

megítélésünket ráirányítsuk e más dolgokra, vagy mint célokra, vagy mint olyan tárgyakra, 

amelyek tekintetében mi magunk jelentjük a végcélt”. Rögtön ezután azonban Kant úgy 

fogalmaz, hogy e teleológia kauzalitásunkat célokra vonatkoztatja, „sőt egy végcélra, amelyre 

a világban törekednünk kell”. (ÍK 393, AA V, 447) Eddig végcélnak kifejezetten az embert 

(vagy más eszes lényt) mint morális lényt nevezte Kant, mostantól inkább (de van, hogy 

felváltva) az ember által elérendő végcélt, a legfőbb jót. Valójában már korábban is 

előfordult, hogy az előbbit mint egy végcélhoz szükséges „legfőbb feltételt” aposztrofálta 

(Uo. 388, AA V, 443), és gyanítható is, hogy A gyakorlati ész kritikájában elemzett 

kétértelműséget a legmagasabb és a kiteljesedett legfőbb jót illetően nem is szándékozott 
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elkerülni. Hiszen éppen ez biztosítja a sztoikus és az epikureus etika szélsőségeinek 

elkerülését. A végcél mint legfőbb feltétel eleve a kiteljesedésre irányul, de ez utóbbi csak az 

előbbi mellett lehet valóban végcél. 

Ez a morális teleológia mármost ésszerű megítélésünket rákényszeríti arra, hogy 

„túlmenjen a világon, és a természetnek a bennünk lévő erkölcsire való vonatkoztatásához egy 

legmagasabb értelmes elvet keressen, mellyel lehetővé válik, hogy a természetet mint 

célszerűt jelenítsük meg a belső morális törvényadás és ennek lehetséges végrehajtása 

vonatkozásában is”. A tényleges bizonyításra térve Kant először néven nevezi ezt a csak 

látszólag újonnan bevezetett végcélt, amelyre való törekvést a morális törvény kötelességünké 

teszi: „ez a végcél nem más, mint a szabadság által lehetséges legfőbb jó a világban” (ÍK 395, 

AA V, 450). Ennek részeként a boldogságot egyszerűen a végcél szubjektív feltételének 

nevezi, ami a korábbi kemény bánásmód ellenére összhangban van azzal, hogy „az ember 

összes földi céljának anyagát jelenti”, és csak „ha az ember teljes céljává teszi, akkor” válik 

képtelenné arra, hogy saját létezésének egy végcélt tételezzen (ÍK 374). Így viszont „a 

világban lehetséges legfőbb és – amennyire csak tőlünk telik – végcélként előmozdítandó 

fizikai jó nem más, mint a boldogság, azon objektív feltétel mellett, hogy az ember 

összhangban van az erkölcsiségnek mint a boldogságra való méltóságnak a törvényével” (ÍK 

396, AA V, 450). A második Kritika fogalomképzésének még inkább megfelel, hogy a 

legfőbb jó „az eszes világbeli lények legnagyobb javának az önmagában véve jó legfőbb 

feltételével, vagyis az általános boldogságnak a legtörvényszerűbb erkölcsiséggel való 

összekapcsolódásában” áll (ÍK 399, AA V, 452). A leginkább megvilágító kifejtés pedig a 

következő: 

 

a világbeli lények számára a gyakorlati ész által előírt végcélnak az egyik követelménye egy e 

lényekbe a természetük (mint véges lények természete) által beléhelyezett, számukra 

ellenállhatatlan cél, melyet az ész csak úgy hajlandó elismerni, ha alávettetik a morális törvénynek 

mint sérthetetlen feltételnek, s ha általánossá tétele is a morális törvény szerint történik: így teszi az 

ész az erkölcsiséggel összhangban lévő boldogság előmozdítását végcéllá. (ÍK 397, AA V, 451) 

 

Ez megmagyarázza, hogy a morális törvény feltétele mellett nyugodtan beszélhetünk a 

boldogságról pusztán mint szubjektív feltételről a végcélban, és másfelől „általános 

boldogságról” beszélni sem jelenthet itt mást, mint a törvényre mint feltételre utalni.  
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 A másik két Kritikából ismert levezetés ezután (nagyon röviden) abból következik, hogy 

ezt az összekapcsolódást pusztán természeti okok által „[t]eljes észképességünk szerint sem” 

tudjuk lehetségesként megjeleníteni. 

 

Tehát annak a gyakorlati szükségszerűségnek a fogalma, amellyel egy ilyen cél – mint erőink 

alkalmazásával előmozdítandó – rendelkezik, nem kerülhet összhangba e cél megvalósítása fizikai 

lehetőségének elméleti fogalmával, ha szabadságunkkal nem kapcsolunk össze egy, a természetitől 

különböző kauzalitást (egy eszköz kauzalitását). 

Ebből következően fel kell tételeznünk egy morális világ-okot (egy világalkotót), hogy a 

morális törvénynek megfelelően egy végcélt tételezhessünk a maguk számára; s amennyire e 

végcél tételezése szükségszerű, annyira (vagyis ugyanolyan fokban és ugyanabból az alapból 

adódóan) szükségszerű feltételezni az előbbit is: nevezetesen Isten létét. (ÍK 396, AA V, 450) 

 

Kant az utolsó tagmondatra vonatkozó két megjegyzést tesz itt egy lábjegyzetben. Az egyik 

magának a végcélnak a szükségszerűségét hivatott tisztázni. Eszerint a tétel nem állítja, „hogy 

az erkölcsiséghez szükséges feltételezni a világ minden eszes lényének a moralitásukhoz mért 

boldogságát, hanem azt mondja ki, hogy ennek feltételezése az erkölcsiség által 

szükségszerű” (uo. lj.). A cáfolat az erkölcsiség önállóságát védi, az állítás még nem a vallás 

szükségességét, de az egyik lépés efelé, ami abban áll, hogy az erkölcsiség által szükségszerű 

a végcélt tételezni. A másik lépés pedig következik abból, hogy „ugyanolyan fokban és 

ugyanabból az alapból adódóan” szükségszerű feltételezni Isten létét, mint a végcélét. 

A jegyzet másik része ezt a konklúziót úgy summázza, hogy a morális érvnek „nem az a 

feladata, hogy a hitükben kételkedőknek bizonyítsa, van Isten; arra vonatkozik, hogy aki 

morálisan következetes módon akar gondolkodni, annak e tétel elfogadását fel kell vennie 

gyakorlati eszének maximái közé” (Uo.). Persze nem Isten létezését kell akaratmaximává 

tennie, mintha neki kellene Istent létrehoznia, hanem a tétel elfogadását, vagyis az ítélet 

meghozatalát, a hitvallást. A nevezetes kettős tételt: a morál önmegalapozáshoz nincs szükség 

vallásra, ám a morál elkerülhetetlenül valláshoz vezet (GY 154; Vall 137, 139 lj.), Kant most 

példákkal demonstrálja, amelyekkel újra szembesíthetjük a Kánon-fejezet kijelentéseit. 

Az elsőről azt hihetnénk egyenesen erre szánta. „Tegyük fel, hogy egy ember […] elhitette 

magával azt a tételt, hogy nincs Isten. Ez az ember semmire sem találná méltónak magát, ha 

emiatt azt gondolná, hogy a kötelesség törvényei puszta képzelgések, érvény és kötelező erő 

nélkül, s ha úgy döntene, hogy aggály nélkül áthágja őket” (ÍK 397, AA V, 451). Tehát az 

ember közvetlenül tudatában van a törvény kötelező erejének akkor is, ha nem hisz Isten 
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létezésében. Ezt az állítást elsősorban persze nem a kilenc évvel, hanem az egy oldallal 

korábbi tétellel kell összevetni, hiszen most láttuk, hogy emberünknek „fel kell vennie” a 

hittételt is. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy más az „ész faktuma”, és más „következetesen 

gondolkodni”. Lehet, hogy a morál „elkerülhetetlenül” vezet valláshoz, azt is tudjuk, hogy a 

legfőbb jó ideájának közvetítésével és a morális érv segítségével, de nem tudhatjuk, milyen 

hosszú úton. Kant a példa továbbszövésével mindenesetre igyekszik azt lerövidíteni.  

 

Tételezzük fel tehát, hogy egy jóravaló ember (mondjuk, Spinoza) szilárdan elhitette magával, 

hogy nincs Isten, és – ami a moralitás objektuma tekintetében ugyanarra a következtetésre fut ki – 

nincs eljövendő élet sem; a kérdés ekkor az, hogy ez az ember, aki tetteiben tiszteli a morális 

törvényt, hogyan fogja megítélni saját, a morális törvény általi belső célmeghatározottságát. A 

morális törvény követésétől nem vár semmilyen előnyt a maga számára, sem ezen a világon, sem 

egy másik világban; nem törődik saját hasznával, csak a jót akarja létrehozni, amihez ama szent 

törvény az irányt adja összes erőinek. (ÍK 398, AA V, 452) 

 

Az előző példa egyelőre annyiban bővült ki, hogy Kant hozzátette azt, ami a fentiek szerint a 

morális törvény általi meghatározással szükségszerűen vele jár: a legfőbb jóra mint célra való 

vonatkozást. Most következik azonban egy hosszabb leírás onnan kezdve, hogy emberünk 

törekvése behatárolt, és nem várhatja, hogy a természet törvényszerű módon összhangba kerül 

a céllal, melyre kötelezve érzi magát, azon keresztül, hogy csalás, irigység, erőszak fogja 

körülvenni, és a jóravaló emberek szenvedését kell látnia, egészen addig, hogy tisztességest és 

tisztességtelent egyként nyel el egy nagy sír, „s akik a teremtés végcéljának hihették magukat, 

visszahullanak az anyag céltalan káoszának mélységébe, ahonnan vétettek”. És csak most 

következik az ismerős dilemma, sejtetvén, hogy a „morális következetességnek” és a 

„kötelező erőnek” nem pusztán az egyik mondatról a másikra kell átvezetnie egy érvelésben. 

 

Ama jó érzületű embernek tehát mindenképpen mint lehetetlent kellene feladnia a célt, melyet a 

morális törvény követésekor szem előtt tartott, és kellett is hogy tartson; vagy pedig, ha ebben is 

hallgatni akar belső erkölcsi rendeltetésének hívó szavára, és a tiszteletet, melyet a morális törvény 

közvetlenül vált ki belőle, engedelmességre késztetve őt, nem akarja gyengíteni azzal, hogy 

semmisnek tartja a rendeltetése magas követelményének egyedül megfelelő ideális végcélt (ami 

nem történhet meg a morális érzület károsodása nélkül), nos, akkor nem tehet mást – de ezt az 

egyet nagyon is megteheti, mivel önmagában véve legalábbis nem ellentmondásos –, mint hogy 

gyakorlati szempontból, vagyis azért, hogy a számára morálisan előírt végcélnak legalább a 
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lehetőségéről fogalmat alkothasson, feltételezi egy morális világalkotó, azaz Isten létezését. (ÍK 

398-399, AA V, 452 sk - módosítva) 

 

Az önmagát vallással megerősítő morál gondolatával zárul végül maga a „kritikai 

tevékenység” is. Mert – szem előtt tartva, hogy a teológia „kizárólag a valláshoz, azaz eszünk 

gyakorlati, morális használatához, mégpedig szubjektív szempontból” fontos (ÍK 432, AA V, 

482) – „a morál a maga szabályával a teológia nélkül is megáll ugyan, de az e szabály 

megszabta legvégső szándékhoz már nem nélkülözheti a teológiát, ha nem akarja, hogy e 

szándékkal kapcsolatban az ész teljesen magára maradjon” (ÍK 435, AA V, 485). 

 

3. Szimbolikus antropomorfizmus 

 

Kant a teológia kapcsán következetesen hangsúlyozza azt a kritikai megszorítást, hogy az 

ítélet szubjektív és gyakorlati-morális érvényű. A harmadik Kritikában ezt eleve kifejezi az, 

hogy a (gyakorlati ész elve szerinti) reflektáló ítélőerőnek tulajdonítja Kant (ÍK 401-402, AA 

V, 455-456). De nemcsak a korlátozás, hanem a bővítés tekintetében is kihasználni gondolja a 

kategóriák dedukciója által megteremtett lehetőséget már a másodikban, sőt az analógia 

fogalmát illetően a Prolegomenában is. Ezeket a szövegrészeket már csak azért is meg kell 

vizsgálnunk, mert magának a transzcendentális dedukciónak a motivációjára vetnek fényt, 

ahogyan erre építettünk is a II. részben. 

Kifejezetten a tiszta ész gyakorlati célzatú „kibővüléséről” szól A gyakorlati ész kritikája 

Dialektikájának erre vonatkozó fejezete is (az Analitikáét a III. részben láttuk). Itt Kant a 

transzcendentális dedukciónak a teológia és a morál szempontjából szükséges és üdvös voltát 

indokolva abból indul ki, hogy abban „a kritika először bebizonyította a kategóriákról azt, 

hogy nem empirikus eredetűek, hanem a priori módon a tiszta értelemben van helyük és 

forrásuk, másodszor pedig azt is, hogy tárgyakra általában véve vonatkoznak, ezek 

szemléletétől függetlenül”. Éppenséggel azt szoktuk hallani, hogy a szemlélettől függetlenül 

nem vonatkozhatnak tárgyakra, akkor azonban olyan vonatkozásról van szó, amely által a 

kategóriák „értelmet és jelentést” nyernek, tehát tapasztalati ítéletet hoznak létre. Ezért ebben 

az összefüggésben az „általában” a B-dedukció első felének eredményét jelenti, de mivel ott 

is végig szemléleteket („általában”) kapcsoltak össze a tiszta értelmi fogalmak, ezért 

jelentőségének megfelelően kell kezelnünk az „ezek” szót is. Mármost 
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elméleti megismerést a kategóriák csak empirikus tárgyakra való alkalmazásban eredményezhetnek 

ugyan, azonban egy, a tiszta gyakorlati ész által adott tárgyra alkalmazva az érzékin-túlinak a 

meghatározott elgondolására is szolgálnak, noha csak annyiban, amennyiben azt kizárólag olyan 

predikátumokkal határozzuk meg, amelyek az a priori adott tiszta gyakorlati célzathoz és ennek 

lehetőségéhez tartoznak hozzá szükségszerűen. (GYÉK 168, AA V, 139) 

 

Azon a helyen, ahol Kant valóban példákat mutat ilyen meghatározásra mégis kizárni látszik, 

hogy értelmesen vonatkoztassuk arra, amire pedig hivatkozik: a dedukció első felére. Mert 

hogyan történik, hogy a tapasztalatban nem megadható eszméknek objektumot tulajdonítunk? 

 

E realitást a tiszta gyakorlati ész teremti meg, s itt az elméleti észnek nincs más dolga, mint a 

kategóriákkal pusztán elgondolni a szóban forgó objektumokat; ez pedig, mint azt máshol 

világosan bizonyítottuk, nagyon jól megtörténhet anélkül, hogy szemléletekre (akár érzékiekre, 

akár érzékin-túliakra) volna szükség, miután a kategóriáknak, minden szemlélettől függetlenül és a 

szemlélet előtt, egyedül a tiszta értelemben mint pusztán a gondolkodás képességében van helyük 

és eredetük, és mindig csak valamely általában vett objektumot jelentenek, bármilyen módon 

legyen is az adva számunkra. (GYÉK 162-163, AA V, 136) 

 

Ebben az esetben a tiszta gyakorlati ész adja meg az objektumot a legfőbb jó fogalmában, 

nem pedig a szemlélet. Mégsem azt tanultuk, hogy lehetséges volna a mi értelmünkkel 

szemléletek, mégpedig érzéki szemléletek nélkül gondolkodni, ezért mégiscsak arra kellene 

gondolnunk, hogy a tárgyról nem szükséges (és nem is lehetséges) itt szemlélet. Ennek 

megfelelően „pusztán” elgondolni és a gondolkodás képességében eredni, valamint a 

szemlélettől „függetlennek” és „előtt” lenni, nem szabadna, hogy mást jelentsen, mint a 

dedukcióban: elvonatkoztatunk a módtól, ahogy nekünk a szemléletek adatnak, azaz tértől, 

időtől és benne a sémáktól (II.3.B.). Így például Istenről és az intelligíbilis világról az értelem 

és az akarat saját természetünkből vett predikátumait csak úgy tekintjük, ahogyan a morális 

törvény szerinti tiszta gyakorlati használatukat kell gondolnunk. „Minden mástól, ami 

ezekhez a fogalmakhoz pszichológiailag járul, vagyis e képességeink működésükben való 

empirikus megfigyelésében jelentkezik, el kell itt vonatkoztatnunk […]” (GYÉK 163, AA V, 

137). 

Ha értekezésem I. és II. része nem volt elég meggyőző a tekintetben, hogy elvonatkoztatni 

itt nem azt akarja jelenteni, hogy nehogy valami megfigyelhetőre gondoljunk, hanem 

ellenkezőleg: képességeinket működtetve tudunk elvonatkoztatni attól, ami bennük 

empirikusan megfigyelhető; akkor is ránk kényszerítik ezt Kant példái. Istenre gondolva 
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ugyanis olyasmiktől kell elvonatkoztatnunk, amit másképp elgondolni nem is tudunk: hogy 

értelmünk diszkurzív, vagy hogy képzeteink időben követik egymást. Ide tartozik „a létezés 

nagysága, azaz a tartam, mely azonban nem időbeli, miközben számunkra az idő az egyetlen 

lehetséges eszköz a létezésnek mint nagyságnak a megjelenítéséhez” – persze csakis a morális 

törvény végrehajtására korlátozódó transzcendentális predikátumként a halhatatlanságban 

való tiszta gyakorlati észhithez (Uo. 164, 171, AA V, 137, 143). 

Itt ugyan nem, de egy korábbi helyen Kant analógia szerintinek mondja az ilyen 

predikátumokat (Uo. 71, AA V, 57). Az analógiának már a Prolegomenában fontos szerepet 

juttat, erre alapozza a „szimbolikus antropomorfizmust”, amelyet (szemben a dogmatikussal) 

alkalmasnak talál a teizmus védelmére. Az elmélet a Transzcendentális dialektika 

Függelékének híres mintha-tételeinek alátámasztását is szolgálja. Eszerint elég, hogyha a 

legfőbb lényt a világra és önmagunkra vonatkoztatva határozzuk meg, nem pedig önmagában 

(amire nem is vagyunk képesek). Ez úgy történhetik, ha a puszta kategóriát (itt az okságét) 

egy tökéletes hasonlóság révén átvisszük az érzéki világról Istenre. Például a gyermekek 

jólétéhez mint okozathoz pontosan úgy viszonyul a szülők szeretete, mint az emberi nem 

jólétéhez Isten (számunkra önmagában megismerhetetlen) szeretete. Ezáltal „úgy gondoljuk el 

a világot, mintha létezését és belső rendeltetését tekintve egy legfőbb észtől eredne”, ám 

pusztán azért, „hogy a lehető legkiterjedtebb és egyetlen elvhez igazodó észhasználatra 

tehessünk szert benne”, de anélkül hogy ennek az észnek ugyanazt tulajdonítanánk, mint az 

ember esetén (Prol. 140, AA IV, 358). A kauzalitásnak viszont feltétlenül azonosnak kell 

lennie a két esetben: „az eredendő lényt kizárólag ontológiai állítmányok – szubsztancia, ok 

stb. – segítségével gondoljuk el” (Uo. 1398). A „kizárólag” azonban csak azt jelentheti, hogy 

csupán ezeket az állítmányokat tulajdoníthatjuk az eredendő lénynek, de azt nem hogy a 

gondolatban ne volnának jelen más fogalmak és szemléletek is, ahogy a fenti példában is 

láttuk. Érdemes még megemlíteni, hogy Kant itt kifejezetten analógián alapuló ismeretről 

beszél (uo. 138, AA IV, 357), ami összhangban van a B-dedukciónak azzal a 

meghatározásával, amely az értelmet mindjárt „általánosságban szólva” az ismeretek 

képességének kiáltja ki (II.3.B.a.), holott a dedukció első fele még nem feltételez kifejezetten 

a tapasztalati megismerésben adott tárgyat (persze nem is tilt, sőt ilyen példákat hoz; a lényeg, 

hogy már az adottság módjától elvonatkoztatva is beszélhetünk értelmi „ismeretről”). 

A Prolegomena analógia-fogalma és annak alkalmazása még a spekulatív ész regulatív 

használatához tartozik, nem a tiszta gyakorlati használat kiterjesztését szolgálja, amit majd A 

gyakorlati ész kritikája hivatott érthetővé tenni. Az ítélőerő kritikájában is az „elméleti 

bizonyító alapok” egyikeként szerepel az „analógia szerint elgondolni”, amelynek az 
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előbbivel egybehangzó magyarázata után Kant mégis hozzáteszi: „Az őseredeti lény világhoz 

való viszonyának megjelenítése a legkevésbé sem lesz hiányos ezáltal, tekintsük akár az 

elméleti, akár a gyakorlati következtetéseket, melyek ebből a fogalomból adódnak” (ÍK 410-

411, 413 lj., AA V, 464, 465 lj.). Valóban, mind a morális istenbizonyítás után, mind a mű 

végén kifejezetten (és elég hosszan) kitér arra, hogy a legfőbb lény tulajdonságait csak 

analógia szerint tudjuk elgondolni. Persze a szempontja elsősorban az, hogy („félreértések 

elkerülése végett”) elhatárolja a megismeréstől, de ezek a fejtegetések abban is segítségünkre 

lehetnek, hogy jól értsük, miképp gondolkodik erről az elgondolásról. 

Mindjárt az elején a B-dedukció fontos megállapításával tökéletesen megegyezik, hogy „a 

fogalommal és a tulajdonságokkal nem is az a szándékunk, hogy általuk a legfőbb lény 

számunkra elérhetetlen természetét meghatározzuk, hanem az, hogy önmagunkat és 

akaratunkat határozzuk meg nekik megfelelően” (ÍK 403, AA V, 457; vö. TÉK B166 lj.,). Az 

akaratmeghatározásból adódóan itt még határozottabban beszél Kant megismerésről.
108

 Annak 

a lénynek ugyanis, melynek oksága az érzéki lények számára morálisan szükségszerű, de 

végrehajthatatlan célt mint okozatot érint, vagyis 

 

Istennek és létezésének megismerése (a teológia) olyan tulajdonságokon és kauzalitásának olyan 

meghatározásain keresztül válik lehetővé, amelyeket pusztán analógia szerint gondoltunk el benne 

meglévőkként; s ez a megismerés gyakorlati vonatkozásban, de csakis az e gyakorlati vonatkozásra 

(mint morálisra) való tekintettel, minden szükséges realitással rendelkezik. (ÍK 435, AA V, 484 sk) 

 

Ami az analógia szerinti tényleges gondolatokat illeti, a korábbi példák itt jobban kifejtve 

találhatók meg. Például szemléletünk és képzeletünk térhez és időhöz kötött volta miatt 

„kénytelenek vagyunk Isten örökkévalóságát mint minden időben való létezést elgondolni”, és 

hasonlóan „az isteni mindenütt-jelenvalóságot mint minden helyen való létezést gondoljuk el” 

(Uo. 434, AA V, 483). Kant persze hozzáteszi, hogy ezeket a meghatározásokat nem szabad 

ebben az értelemben Istennek tulajdonítani, minket azonban az érdekel, hogy ezekkel a 

meghatározásokkal és (vagy: de persze) ezektől elvonatkoztatva vagyunk képesek a nevezett 

transzcendentális predikátumokat elgondolni. Ugyanez vonatkozik Istennek első mozgatóként 

gondolására a kiterjedt testek között ható mozgató erő analógiája alapján. 

                                                        
108 Az Esztétikában a szimbólumok és az analógia kapcsán óvatosabb megfogalmazásban, a Prolegomenában 

látott státuszban tette ezt: „Ha egy puszta megjelenítésmódot már megismerésnek szabad nevezni […], úgy 

Istenről való minden megismerésünk pusztán szimbolikus” (284). 
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A legérdekesebb ebből a szempontból az emberi értelemmel való analógia, mert ennek 

kauzalitását „jól ismert” tulajdonságnak tartjuk, amellyel az embert megismerjük – legalábbis 

Kant itteni szavai szerint. „Hiszen tudom, hogy az ember érzékeinek szemléletek adatnak, 

melyeket az értelem hoz egy fogalomra s ezzel egy szabály alá; hogy ez a fogalom csak a 

közös jegyet tartalmazza (a különösnek az elhagyásával), tehát diszkurzív; hogy az értelem 

még a szemléletek előtt megadja a szabályokat, melyek szerint adott megjelenítések egy 

egyáltalában vett tudat alá foglalhatók, és így tovább” (Uo.). A helyzet azonban az, hogy 

korábban egy óvatlan pillanatban magára az analógiára hozta fel Kant példaként azt, hogy a 

léleknek – szavakban, de nem ténylegesen – vis locomotivát tulajdonítunk, vagyis kiterjedt 

testek közötti hatást, amiért bizonyos testmozgások okaként képzeteinket ismerjük fel (ÍK 

403, AA V, 45). Ez viszont már a „pszichológiai eszmére” való reflexióra kell, hogy indítson 

bennünket. 

 

Szkolion. Teleologia rationis humanae 

 

A „szkolion” kifejezéssel illeti Kant a Prolegomenában a Transzcendentális dialektika 

függelékében végzett vizsgálódásokat. Mégpedig azért, mert szigorúan véve nem tartoznak a 

metafizika tudományához, de „gyakorlati hasznánál” fogva a tiszta ész forrásaiból merítő 

filozófiához igen, mert ebben „az ész spekulatív használata a metafizikában és gyakorlati 

használata a morálban szükségképpen egységet kell, hogy alkosson”. A szóban forgó 

gyakorlati haszon miatt „a tiszta ész elkerülhetetlen dialektikája egy természetes hajlamként 

tekintett metafizikában megérdemli, hogy ne csupán feloldásra váró látszatként, hanem – 

amennyire tudjuk – céljának szempontjából természeti intézkedésként is magyarázzuk […].” 

(Prol. 145-146, AA IV, 363-364) Valóban: a Függelék második része („Az emberi ész 

természetes dialektikájának végcéljáról”) ebben a magára az észre vonatkozó teleológia 

értelmében adott „levezetés[sel] teljesíti be a tiszta ész kritikai munkáját”, határozza meg, „mi 

a végső célja a tiszta ész ideáinak”, teszi „végképp teljessé” a tiszta ész dialektikájával 

kapcsolatos vizsgálódásokat. (TÉK 535, 542, 552, A669-670, 680, 695/B697-698, 708, 723) 

A természeti hajlam kutatása azonban, még a metafizikai eszmék iránti is, csupán feltevéseket 

engedne meg, és ez arra az emberi lélekre is vonatkozik, amely pedig éppen az előző fejezet 

végi idézetben oly magabiztosan kinyilatkoztatott elvek alapján adja az egész 

transzcendentálfilozófia alapját. A még a tiszta ész analitikáját is „végképp teljessé” tevő 

dedukció is azon az igényen alapul ezért, „hogy legalább a lehetőségét elismerhessük ama 

gyakorlati elveknek, amelyek, ha nem nyílnék meg az általuk szükségképpen keltett 



 194 

várakozások és remények számára e tér, nem tehetnének szert általánosságra, holott azt az ész 

az erkölcs érdekében okvetlenül megkívánja tőlük.” (Prol. 144, AA IV, 363) De nincs is 

abban semmi ördögtől való, ha az emberi ész törvényhozója lényegi céljainkhoz morális 

rendeltetésünkre tekintve határozza meg nemcsak a filozófia (és ezzel minden ismeret) 

rendszeres egységét, hanem az ehhez szükséges kritika nevezetű „előgyakorlatot” is (TÉK 

651-653, A839-841/B867-869).  
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A Kant-hivatkozásokat nagy számuk miatt nem lábjegyzetben, hanem a főszövegben adom meg zárójelben. 
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