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Előszó

2002-ben egy indiai dobbal a hátamon érkeztem meg Dijonba, hogy ösztöndíjasként
Pierre Guenancia jeles francia Descartes-kutató mellett töltsek el néhány hónapot. Utólag
visszatekintve talán szükségszerűnek tűnik, ami akkor meg sem fordult a fejemben, hogy a
körülmények összejátszását kihasználva épp a ritmus és épp a descartes-i ratio kapcsolatáról,
egy efféle abszurditásról írjak doktori disszertációt. Persze a ritmus, mint praktikus probléma
ekkor már foglalkoztatott: a pontosság elérése, az ütés időben érkezése, a lüktetés és a tempó
tartása megannyi megoldandó feladatként jelentkezett dobommal szemben ülve, ugyanúgy
mint a figyelem ezekkel kapcsolatos körülményei, a pontos ütés környezete, az apró részletek
és a nagyobb egységek közti léptékváltás, a lüktetés árnyalatnyi deregulálása, anélkül, hogy a
ritmus szétesne, a metrum kilendítése a ritmus felé, és így tovább. Mindezek természetes
módon orientáltak afelé, hogy kérdéseimet így fogalmazzam meg: milyen képességem van
arra, hogy ezt vagy azt tegyem? Milyen képességem van arra, hogy beavatkozzak az időbe?
Ezzel párhuzamosan, de még mindig Descartes nélkül, vetődött fel a kérdés a filozófia
oldaláról, hogy milyen képességem van arra, hogy egyáltalán beavatkozzak az időről alkotott
elgondolásaimba? Ekkorra már a helyi könyvtárban lézengve némi betekintést nyertem a
ritmikával foglalkozó szakirodalomba, melynek eredménye sommásan úgy összegezhető,
hogy a 20. században kísérlet indul a ritmus-fogalom újragondolására és az európai
hagyományt (az antikvitástól a 20. század elejéig) uraló rend-mérték-ütem keretek közül való
kiszabadítására, vagyis a ritmus határozottan felértékelődik, ám e folyamatban végig ott kísért
az a deficit, hogy nem tudjuk egészen pontosan megmondani, miről is beszélünk, lévén az
újragondolást megelőzően európai hagyományunkban nemigen tematizálódott a ritmika
kérdése. Úgy tűnt, a ritmikáról alkotott elgondolás megváltoztatása elválaszthatatlan az időről
alkotott elgondolás megváltoztatásától, amennyiben mindkettő az erre a változtatásra
alkalmassá tévő képességtől, e képesség, mondjuk így, jogállásától függ. A ritmus-fogalom
újragondolása helyett és előtt így alapvető minimálproblémaként kezdett körvonalazódni
magának a hagyományos ritmus-fogalomnak a képességek szintjén történő elgondolása.
Dobra itt már semmi szükség. A feladatot a rendezéssel, összeméréssel, ütemezéssel
összefüggő eljárások és a bennük kodifikált képességek feltárása jelenti. Nagyjából ez az,
amit írásomban szintaktikai vizsgálódásnak nevezek majd. A feladat szép, de túl hatalmas
területet fog át. Nekem, hogy reményem lehessen bármit is elvégezni, koncentráltabb területre
volt szükségem. És itt jött be a képbe Descartes, jó adag kontingenciával, és jó adag
szükségszerűséggel. Descartes-tal kapcsolatban, akivel Dijonban lehetetlen volt, hogy ne
foglalkozzak, konstatáltam, hogy bár az Elmélkedések az első filozófiáról kételkedéssel indul,
mégis Descartes alapvetően nem bizalmatlan az idővel szemben. Olyannyira nem, hogy az
átfogó kételkedés bejelentése után aludni tér, és egy átaludt éjszaka utáni másnapra tartogatja
a szkeptikus érvekkel megingatathatatlan kijelentésének kimondását. Az idő mint időrend
érvényesül az Elmélkedésekben. Ez a konstatálás hamar visszajuttatott Descartes egy korábbi
írásához, a Szabályokhoz (Regulae ad directionem ingenii), melyben a rend és a mérték – nota
bene az a két kategória, amely a hagyományos ritmus-fogalomnak is a központja – a mathesis
universalis két fő tárgyaként kulcsfontosságú szerepet játszik. Az már csak hab a tortán, hogy
napjaink egyik legtekintélyesebb francia Descartes-kutatójánál, Jean-Marie Beyssade-nál is
felfedeztem, hogy Descartes-tal kapcsolatban a ritmus kifejezéssel él, mégpedig pontosan a
Szabályokra hivatkozva. Immár nem volt kérdés, hogy érdemes itt megállapodni. (Ennek
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eredménye a 2003-ban írt Ordre et métrique : reconstitution d’une philosophie latente de la
Mathesis Universalis [Rend és mérték: a Mathesis Universalis lappangó filozófiájának
rekonstruálása] című DEA dolgozatom.) Descartes szerepe egyszerre kontingens és
szükségszerű. Mivel a ritmus nem válik filozófiai témává az európai filozófia történetében,
ezért bármely filozófus kiválasztása csak esetleges lehet. Másrészt ha azt nézzük, hogy mely
filozófusoknál találhatunk támpontokat a hagyományos ritmus-fogalom jellemzéséhez,
nagyon kevés ilyet fogunk találni. Ha pedig azt kérdezzük, hogy kitől rendelkezünk olyan
szöveggel, amely a ritmus-fogalom kulcsfontosságú elemeit az emberi képességek
kontextusába helyezve tárgyalja, nem fogunk mást találni, csak Descartes-ot, akihez
fordulhatunk. Így vált kényszerű, de egyszersmind ideális vizsgálódási tereppé is számomra a
Szabályok a rendezéssel, összeméréssel, ütemezéssel összefüggő eljárások és a bennük
kodifikált képességek feltárásához. Utólag visszatekintve végül is azt kell mondanom, hogy
disszertációm éppenséggel nem a zenei ritmus és a descartes-i ratio kapcsolatáról fog szólni,
ezt joggal tarthatja bárki továbbra is abszurdnak, hanem arról, ami e kapcsolat előtt állhat és
bármilyen módon előfeltétele lehet: a racionális gondolkodás technikáiról, körülményeiről és
gesztusairól. Sőt, még ennél is kevesebbről – lévén disszertációm az „előtanulmányok” címet
viseli. Előtanulmányokról van szó, mivel nem tudtam minden szálat végigvinni az elmúlt
években folytatott vizsgálódásaimból, hanem inkább arra törekedtem, hogy magukat a
kiindulópontokat körvonalazzam és tegyem próbára. Mivel egyesíteni akartam a „sokat
markol” és a „keveset fog” előnyeit, így vált disszertációm első részévé magának a ritmikára
irányuló vizsgálódásnak a felvázolása. A második része pedig annak a fogalmiságnak a
filológiai próbája a Szabályokban, amellyel az imént racionális – éppen racionális, és nem
más – gondolkodásra hivatkoztunk Descartes-nál.
Itt szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik segítsége nélkül
nem tudtam volna megírni ezt a disszertációt: témavezetőmnek, Boros Gábornak, akinél
immáron tizenöt éve kezdtem filozófiát tanulni, s aki nemcsak sok lehetőséget kínált fel azóta
a számomra (többek közt az emlegetett dijoni utat), hanem stiláris éberségével a
stíluselemzésekkel foglalkozó disszertációm stílustalanságairól is le-lerántotta a leplet. A
filozófus barátaimnak, akik voltak kedvesek meghallgatni és észrevételekkel gazdagítani
témámat. Feleségemnek, Eszternek, és gyermekeimnek, Placidnak, Szofinak, akiknek bár
idegeire mentem e csigalassúsággal készülő írással és az összes vele járó kellemetlenséggel,
mégis mellém bújtak. És végül az egész nagy családomnak, édesanyámnak, Erzsébetnek,
Péternek, Ritának, Tamásnak és a többieknek, akik, ki így, ki úgy, segítettek e munka
folyamán.
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I. Bevezető vizsgálódások: a ratiotól a ritmusig
1. Descartes és az aszillogisztikus gondolkodás recepciója
Disszertációm egyik kiindulópontja Descartes. Tömören fogalmazva azt
mondhatnám, Descartes-tal a gondolkodás belép az időbe. E belépés nem sima,
többszörös konfrontáció formáját ölti, melyet Descartes fiatalkori művében, az
értelem vezetésére írott Szabályokban (Regulae ad directionem ingenii1)
követhetünk nyomon. Amikor itt Descartes eltanácsolja olvasóját a
dialektikusok szillogizmusaitól és az általa dedukciónak (illetve indukciónak)
nevezett következtetési technikához utalja őt, az előbbiek hiányossága az lesz,
hogy „olyan kényszerítő erejűek, hogy az ész, amely rájuk bízza magát, még ha
valamiképpen elmulasztja is ama következtetés nyilvánvaló és figyelmes
tekintetbevételét, mégis képes a forma erejénél fogva valami bizonyosra
következtetni.”2 De hiszen ez nem is hiányosság, hanem épp túlság! A
szillogizmus oly rendkívül hatékony eszköz, hogy vele az ész még tétlenül és
figyelmetlenül is bizonyossághoz fog jutni. Az elutasításnak ezt a formáját okkal
tarthatjuk meglepőnek, ha belegondolunk, hogy éppen az a filozófus dob félre
egy ilyen hatékonyan működő „bizonyossággyárat”, aki a bizonyosság elérését
állítja a gondolkodása középpontjába. Mi a baj tehát a szillogizmussal?
Ha egy szillogisztikus következtetés konklúziója bizonyos, egyedül ex vi
formae, a forma erejénél fogva az. A forma erejével Descartes a megismerő erőt
állítja szembe: vis cognoscens – bukkan fel néven nevezve a XII. Szabályban.
Mint a neve is jelzi, ezzel az erővel ismerünk meg. Vagyis nem a forma erejével.
Adódik a kérdés: miért nem lehet a forma ereje révén megismernünk? Miért
nem része a forma ereje a megismerő erőnek? Talán a szillogisztikus
következtetés nem megismerés? És megfordítva, a megismerő erő Descartes
szerint mentes a formától? Gyakorlása során talán nem hat kényszerítő erővel
semmilyen forma sem? Descartes a vincula szót használja, amikor a
szillogisztikus következtetésekről beszél, és a catena szót, amikor a saját
módszerét követő következtetésekről: mindkettő köteléket jelent, csakhogy az
egyik gúzsba köti az észt („a dialektikusok ama béklyói, amelyekkel az emberi
1

Szabályok az értelem vezetésére, ford. Szemere Samu (in: Descartes: Válogatott filozófiai művek, Akadémia,
1980). Descartes műveire az eredeti címeikkel vagy azok rövidítésével hivatkozom, ha nincsenek magyarra
fordítva, az ellenkező esetben pedig a magyar címeikkel vagy azok rövidítésével. Így: Compendium musicae:
Compendium, Regulae ad directionem ingenii: Szabályok, Le Monde: id., L’Homme: id., Discours de la
méthode: Értekezés, Meditationes de prima philosophia: Elmélkedések, Principia philosophiae: Principia,
Passion de l’âme: Passion. A magyar nyelven eddig megjelent Descartes fordításokat használom, ahol ez
hiányzik, a sajátomat. Ha a megjelent fordításokat módosítom, azt külön jelzem (m) rövidítéssel.
2
X. Szabály, 125. o.
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észt irányítani vélik”3) a másik viszont vezeti (a „tételek láncolatán” át4). A
vinculumra hagyatkozva az ész nem működik: tétlen, pihen, henyél (ferietur). A
catenara hagyatkozva viszont működik és tevékeny. Láthatólag az ész – a ratio
– az a referencia, amelyre hivatkozva a szillogisztikus következtetés
diszkriminálható. Ami azt is jelenti: pusztán a bizonyosságra hivatkozva nem.
Ezzel egy sajátos ismeretelméleti minőség születésének lehetünk tanúi a
Szabályokban: a ratio jelenlétében és aktív közreműködésével elért
bizonyosságot Descartes kiemeli a bármilyen más úton rendelkezésünkre álló
bizonyosságok köréből, és evidenciának nevezi. A tudományosság ismérve így
lesz a bizonyosságon túlmenően az evidencia: „Minden tudomány biztos és
evidens megismerés.”5 A szillogizmus lehet biztos, de nem evidens, míg az
illatio biztos – és evidens.
A III. Szabály egy pontjától kezdve Descartes az evidencia fogalmát a
maga temporalitásában bontja ki. Az evidencia innentől fogva jelen idejű:
praesens evidentia. A praesentia nem csupán fogalomba sűríti ama tényt, hogy a
ratio jelen van a megismerés folyamán, hanem motívumok egész rendszerét
hozza játékba – mintegy magán a racionalitáson belül, vagy annak
horizontjaként –, ahol egyfelől a figyelem (attentio) és a pillantás (intuitus)
teljesítménye tartalmilag konkretizálja, másfelől az emlékezet (memoria) és a
levezetés (deductio) körülhatárolja, limitálja és egyszersmind kontextualizálja
azt a temporalitást, amit a ratio jelene jelenteni hivatott. Ehhez a következőket
kell látnunk. Szemben a vinculummal, a catenaban a bizonyosság nem tranzitív
a szó matematikai értelmében, azaz nem öröklődik át automatikusan egy
következtetési láncolat utolsó láncszemére, hanem lépésről-lépésre újra életre
kell kelteni. A X. Szabály már idézett passzusa így folytatódik: „Ezért itt
főképpen arra vigyázva, hogy eszünk ne pihenjen (ne ratio nostra ferietur),
amikor valaminek az igazságát vizsgáljuk, elvetjük azokat a formulákat (formas)
mint célunkkal ellenkezőket, s inkább mindazokat a segédeszközöket vizsgáljuk,
amelyekkel gondolkodásunkat éber figyelemben tarthatjuk (quibus cogitatio
nostra retineatur attenta)”. A „figyelemben tartással” Descartes experimentális
terepre helyezi a ratio elvontabbnak vagy légiesebbnek tűnő prezenciáját –
konkrét segédeszközökről, technikákról, módszerekről, gyakorlatokról esik majd
szó, melyek hátterében a humana conditio6 olyan tesztelése folyik, melynek
dimenziói tágak és explicit módon nincsenek rögzítve: emberi kondíciónk
tesztelése nem csupán a test-lélek merev szembeállításán mutat túl (gondoljunk
például az ábra-ábrázolás-alakiság kulcsfontosságú szerepére az idealitás
Szabályokbeli konstitúciójában, mellyel a „figuras vel ideas” ekvivalencia
3

„Illa Dialecticorum vincula, quibus rationem humanam regere se putant” (II. Szabály, 100. o.).
„Catenatio propositionum”, olvassuk a XVII. Szabályban.
5
„Omnis scientia est cognitio certa et evidens.” (II. Szabály, 99. o.) A Szabályok után a tudás „certa et evidens”
kritériuma helyett jóval gyakrabban fogunk találkozni az – egyébként már a XI. Szabályban is megjelenő – „clara
et distincta” kritériummal (ld. pl. Discours, IV, 956: „általános szabályul fogadhatom el: mindazt, amit egészen
világosan és egészen elkülönítetten látunk be, igaz”), s a karteziánusok körében is ez a fordulat képezi majd a
vita vagy az egyetértés alapját.
6
A kifejezés a VIII. Szabályban bukkan fel.
4
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alapján számolnunk kell7), hanem magának a racionalitásnak a természetét
firtatja (hogyan lehetséges dialektikával okoskodni, és hogyan lehetséges
anélkül; milyen természetű az ész, ha lehetséges „szabadságra küldeni”, mint azt
a dialektika teszi, és milyen természetűnek mutatkozik a kiaknázására tett
kísérletek tükrében).
Körvonalazódik ezzel az első feladat: hogyan ragadható meg pozitívan –
vagyis a szillogisztikus formával való puszta ellentétén túl – az a tevékenység,
amit a figyelemmel és az evidenciával hajtunk végre? És hogyan ragadható meg
pozitívan az a temporalitás – körültekintőbb megfogalmazással: az a tágabb
feltételrendszer, ami az evidentia jelenidejűségéről dönt –, amelyet a descartes-i
ratio sajátosságaként ismerhetünk el?
Menjünk tovább egy lépéssel. Ha a catenaban a bizonyosságot lépésrőllépésre újra életre kell kelteni, ez azt is jelenti, hogy bármikor elillanhat. A
bizonyosság elillanása a gondolkodás folytonos mozgásának a megszakadása.
Az előzőek alapján úgy tűnhet, hogy ha megtaláljuk és felhasználjuk azokat a
segédeszközöket, amelyek gondolkodásunkat éber figyelemben tartják, ezzel
egyszersmind kiiktatjuk a bizonyosság elillanásának lehetséges okait. A
figyelem fenntartásának technikája egyszerű és közvetlen módon kifejleszti azt
a jelent, amely az evidenciát praesensként jellemzi. Ámde nem így van! A
Szabályok szövege szerint ugyanis még ha eszünk elpihenését megakadályoztuk
is, a bizonyosság elillanásának marad egy további oka, amely abban az
emlékezeti összetevőben rejlik, amit a dedukció levetkőzhetetlenül magában
hordoz. Ez a helyzet úgy áll elő, hogy a pillantás (intuitus) teljesítőképességét
Descartes az egyszerűségre hivatkozva határozza meg, miközben a catena
láncszemekből összetett komplexum, ily módon nem kínálkozik önként a
pillantás tárgyául.8 A láncszemeket nem a pillantás, hanem az egyszerűség
megkötésétől mentes emlékezet fogja össze láncolattá. Így még ha eszünk
elpihenését megakadályoztuk is, még ha a figyelem fenntartásának technikája
kifejleszti is az evidencia jelenidejét, maga a láncolat nem az evidencia, hanem
az emlékezet révén jelenik meg. A háttérben megint feldereng a conditio
humana tesztelése: miért rögzíti Descartes éppen így a pillantást? A pillantás
működésének kifulladásakor, annak mintegy váltófogalmaként, miért éppen az
emlékezés jelenik meg? Most még nem tudjuk megmondani. Mindenesetre az
emlékezet „tünékeny és gyenge.”9 Márpedig ha a dedukció során a
legcsekélyebb elemet is kihagyjuk vagy elfelejtjük, a deduktív lánc megszakad
és a következtetés egész bizonyossága meginog.10 A konfrontáció másik terepe
úgy tűnik az emlékezet lesz. Két igény ütközik egymással e terepen. Egyrészt
nem szabad, hogy a jelen bizonyosság egy deduktív folyamat végére érkezve
7

Vö. XII. Szabály, 130. o.: „a közös érzék is pecsét módjára működik: a fantáziában vagy képzeletben mintegy
viaszban megformálja az alakokat vagy képzeteket (figuras vel ideas)” és XIV. Szabály, 147. o.: „ezentúl
azonban semmit sem akarunk a képzelet segítsége nélkül tenni.”
8
Ld. III. Szabály, 102. o.: „[az intuíció] biztosabb magánál a dedukciónál, mert egyszerűbb…”
9
XI. Szabály, 127. o.
10
„Kétségtelen, hogyha a legcsekélyebbet is kihagyjuk, a lánc megszakad, s a következtetés egész bizonyossága
meginog.” VII. Szabály, 114. o.
8

„historikus adattá” váljon: a bizonyosság egyszerű emlékévé.11 És mégis,
másrészt, ahhoz, hogy elérjük ezt a bizonyosságot, szükségünk van az emlékezet
teljesítményére.
Körvonalazódik immár a második feladat: meg kellene határozni, hogy
meddig terjed a figyelem és meddig az emlékezet kompetenciája e
konfrontációban. Miként rajzolható meg a pillantás útja (deductioja és
inductioja)? Miért nem szavatolhatja önmagában a figyelem a dedukció
helyességét, és miért nem vállalhatja magára, hogy fölöslegessé teszi az
emlékezet teljesítményét? Egyszóval hogyan, milyen megfontolások, milyen
tapasztalatokra és képességekre való hivatkozások alapján ölt formát e
kompetenciák alapján – és a puszta megnevezésük takarásában – figyelem és
emlékezet? Ezek a kérdések pedig tovább vezetnek egy jóval izgalmasabb
problémához, melynek tétje nem a lelki fakultások ütköztetése és későbbi
összebékítése, hanem egyáltalán az, hogy hogyan ismeri el, hogyan határozza
meg a maga számára a dedukció ágense azt a határt, amelyen belül önmagát
állítja és teljes kompetenciával bír, mondjuk úgy, a figyelem körét, és mely
ponttól, milyen hivatkozásokkal mond le kompetenciájáról valami más javára,
ami már nem ő, s amit Descartes hol felejtésnek, hol a gondolkodás ugrásának,
átsiklásának, hol pedig visszaemlékezésnek nevez.
•
Azt, hogy ezek a kérdések mennyire jogosultak, mutatja az is, hogy
Descartes későbbi kritikusai nem tudták pozitív módon megragadni azt a
teoretikus platformot, amelyre szillogizmus-kritikája helyezkedik. Kérdés
persze, hogy létezik-e ez a platform explicit formában, tematikus egészként
Descartes-nál, vagy már nála is inkább szétesik heterogén motívumok
halmazára, melyek kapcsolata tisztázatlan marad: a tudás evidenciakritériumára, a figyelem és az emlékezet fejlesztésének technikájára,
esendőségeik orvoslására, a módszer pedagógiájára, és arra az időre, amire a
gondolkodás folyamatában nyilvánvalóan és elismerten szükségünk van? Csak
néhány példát említek. Spinoza Etikája nyílt állásfoglalás egy prezenciától – és a
prezenciával kapcsolatos ismeretelméleti kondícióktól – független megismerő
erő mellett. Az elme az általa megismert dolgokat nem időben, hanem az
örökkévalóságban ismeri meg. S noha Spinoza is beszél intuícióról, intuitív
tudásról, az intuitív tudományt mégsem rendeli hozzá a pillantás vagy a
figyelem Descartes-nál tapasztalt ökonómiájához, hiszen „az elme szemei
maguk a bizonyítások.”12 Maguk a bizonyítások: nem különíthető el a
bizonyításoktól egy olyan pillantás, amely figyelmesen vagy figyelmetlenül
vonatkozhatna rájuk. Spinozánál nincs figyelem: sem affektus, sem egyéb testi,
11

Vö. „Sohasem leszünk matematikusok, noha másoknak minden bizonyítását emlékezetünkben tartjuk […] így
ugyanis, mint látszik, nem tudományt, hanem történelmet tanultunk.” III. Szabály, 102. o.
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Spinoza: Etika V, 23. tétel
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lelki vagy elmebéli körülmény nem felel meg nála annak, amit Descartes ezzel a
szóval illet. Vagy ott van Pascal. A Montaigne-en nevelkedett Pascal a jelen
egészen új koncepciójával áll elő, mely a descartes-i figyelemnek és
evidenciának épp az ellenpólusát képezi, s amit az evidentia praesensszel
szemben distractio praesensnek nevezhetnénk: „Vizsgáljuk csak meg
gondolatainkat, s azt fogjuk látni, hogy egytől egyig vagy a múlt, vagy a jövő
foglalkoztatja őket. A jelenre szinte nem is gondolunk; de ha mégis, csak azért,
hogy ennek világánál próbáljuk elrendezni jövőnket. A jelen sohasem célunk; a
múlt és a jelen csak eszköz: egyetlen célunk a jövő. Ezért sohasem élünk, csak
reméljük, hogy majd élünk…”13 A prezencia maga a figyelmetlenség. Pascal
továbbá divergensnek látja azokat a feltételeket, amelyek Descartes
Szabályokjában még az intuitus és a ratio integrálására szolgáltak. Az intuíció és
az ész két elkülönülő képesség az emberben, melyek nem feltétlenül
hangolhatók össze a gondolkodás Szabályokban tapasztalt összjátékában, és nem
is feltétlenül vonatkoznak ugyanazokra az igazságokra. Az intuitív gondolkodók
(„les fins”) és a mértantudósok inkább két típust alkotnak, a szívükkel ráérző
illetve az eszükkel okoskodó emberek típusát. Ritkaságszámba megy, hogy
valaki mindketőben kiváló volna, vagy hogy az egyik ne sülne fel a másik
igazságainak területén. „Az intuíció lényeglátás, a geometria az ész
feladatköre.”14 Szív és ész kapcsolata Pascal szerint akkor rendezett, ha
érvényesül benne a következő hierarchia: „az okoskodó észnek a szívből és
ösztönből fakadó ismeretekre kell támaszkodnia, ezekre kell alapoznia
fejtegetéseit.”15 S végül említsük meg Leibnizt. Ő miközben ugyanúgy
hangoztatja a figyelem és az emlékezet gyakorlatoztatásának fontosságát, mint
Descartes, s maga is elismer az emberi tudásban egy olyan tartományt, ami
evidens és intuitív, sem e gyakorlatokat, sem az evidenciát vagy intuíciót nem
szívesen látja viszont a tudományosságot megalapozó tényezők között. Jóllehet
a tudomány kapcsolatban áll emezekkel, tudományá mégis egyedül azáltal válik,
hogy állításait bebizonyítja.16 Mi több, a szillogizmust, és általában a forma
erejére hagyatkozó következtetéseket rehabilitálja Descartes-tal szemben,
13
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„[A clara et distincta hasznavehetetlen kritériumainál] többet érnek Arisztotelész és a mértantudósok
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méghozzá a lehető legnyíltabb formában: tételesen visszahelyezi őket azon
fogalmak alá, amelyek Descartes-nál a szillogizmussal szembeni kritika
kulcsfogalmai voltak. Így Leibniz-nél a formális következtetések fogják az
„egyetemes matematikát” alkotni, míg az univerzális matézis-t Descartes
kifejezetten azért vezeti be, hogy a formális következtetésekkel nem élő
racionalitás tudományideálját meghatározza. Továbbá Leibniz-nél a
lánckövetkeztetések a desacartes-i catena helyére lépnek, és a józan ész
gondolkodásának Descartes által hangoztatott természetes törvényeivel szemben
Leibniz éppenséggel azt deklarálja, hogy „a logika törvényei nem mások, mint a
józan ész szabályai, rendbe szedve és írásba foglalva.”17 Az
észigazságok/tényigazságok
megkülönböztetésével
a
következtetések
legnagyobb részét kivonja az időbeliségből, a maradékot pedig az észlelések és
az affektusok alá rendeli.
Ha a Szabályok aszillogisztikájának teoretikus platformja már jószerével a
kortárs recepcióban ennyire szétzilálódik, okkal tekinthető innen visszapillantva
problematikusnak az a sommás megállapításunk, amellyel e bevezetést
indítottuk, ti. hogy Descartes-tal a gondolkodás belép az időbe. Hiszen az idő,
amelybe a gondolkodás belépne, nincs közmegegyezéssel elismert módon
tételezve ott, ahol megállapításunk értelmében a gondolkodás előtt heverő
lehetőségként lennie kéne. Nem létezik idő, más szóval, e teoretikus
platformmal kapcsolatos esélylatolgatások nélkül, mely latolgatásokkal annak
kell utána járnunk, hogy hogyan szerveződnek meg azok a döntések, amelyek
nyomán Descartes-tal a gondolkodás elgondolja a saját idejét, illetve amelyek
nyomán nem gondolja – nem akarja, nem tudja, nem képes elgondolni azt. De
nincs „gondolkodás” sem következésképp ugyanezen latolgatások nélkül, hiszen
az időbe lépéssel kapcsolatos döntések lényegi módon határoznak arról, hogy
mit tarthatunk gondolkodásnak, és mit nem. Fogalmazzuk ezt meg másképpen!
Amikor azt mondjuk, hogy Descartes-tal a gondolkodás belép az időbe, ezzel
nyilvánvalóan nem azt akarjuk állítani, hogy Descartes előtt, például a
skolasztikában, vagy Descartes kortársai számára a gondolkodást ne jellemezné
az időbelisége. Természetesen tulajdonsága a gondolkodásnak, hogy időbeli,
azaz nem örökkévaló, nem időtlen. Ám e tulajdonság, azon túl, hogy elméleti
megállapítást nyerhet a teória valamely pontján, semmilyen módszertani vagy
technikai következménnyel nem jár a gondolkodásra nézve. A gondolkodásnak
nem kell gondot fordítania saját időbeliségére, nem kell kezelnie, karbantartania
időbeliségét, nem kell faktorként számolnia vele. A gondolkodásnak nem
faktora az idő, ahogyan faktora az igazság, a hamisság, a valószínűség, a
következtetés, a bizonyítás, a bizonyítási formák, a szillogisztikus alakzatok stb.
Descartes amikor a szillogisztikus alakzatokat kizárja a gondolkodás faktorai
közül, oly módon teszi ezt – bizonyára tehetné másként is –, hogy a formálissal,
alakival szemben a gondolkodás eredeti, természetes tulajdonságait teszi meg
viszonyítási pontokká. Ha a gondolkodásnak ilyen tulajdonsága az idő, úgy az
17
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idő viszonyítási ponttá, a gondolkodás faktorává válik: gondot kell fordítani rá.
Azt állítjuk, hogy pontosan innen, a gondot fordítás, a kezelés, a karbantartás
felől kell és lehet csak feltárni azt, hogy miben is áll ez az idő, mi az idő a
gondolkodás számára, és mi a gondolkodás az idő számára a Szabályokban.
Figyelmes és evidens gondolkodás: tudjuk-e alapjában véve, hogy mi számára
az idő?, mi a viszonya az időhöz?, milyen az emlékezete?, milyen a
gondolkodása?
•
Ezek a kérdések nem teljesen újkeletűek a XX. századi interpretációs
irodalomban. J. M. Beyssade egy egész könyvet szentelt nekik La philosophie
première de Descartes – Le temps et la cohérence de la métaphysique címmel,
melyben feketén-fehéren kijelenti: „Aki meg akarja érteni a karteziánus
metafizikát, az mindig visszajut az időhöz, mint minden nehézség
centrumához.”18 Ez a könyv ráadásul már maga is reakció volt egy korábbi
interpretációs irodalomra, amely azt az időt, amelybe kiindulópontunk szerint a
gondolkodás
Descartes-tal
belép,
izolált
pillanatok
diszkontinuus
tartományaként értelmezte – hivatkozva arra a descartes-i állításra, mely szerint
az idő részei függetlenek egymástól.19 Ennek az idő-kérdésnek a fő tétje
hagyományosan a cogito interpretációja volt és a probléma centruma a
descartes-i metafizika: ha a cogito ergo sum evidenciája „pillanatszerű
bizonyosságot” nyújt, ahogyan J. Wahl fogalmaz20, s ha következésképpen a
sumból felépíthető ontológiai mező is a pillanatnyiságba szorul, akkor hogyan
léptetheti át Descartes mind a megismerést, mind a létezést az általa egyébként
valóságosként elismert időbeliségbe, a duratioba? „A kartezianizmus nehézsége
abban áll, hogy ki kell léptetni a tartamot egy olyan pillanatból, mely tagadja őt,
a mozgást az állapotból, azaz a nyugalomból, a dinamikust a statikusból, a
tartammal azonos létezést a pillanattal azonos semmiből.” – fogalmazza meg
világosan a problémát M. Gueroult.21 Beyssade könyvének fő törekvése e
hagyományos „diszkontinuista” problémafelvetéssel szemben annak kimutatása,
hogy a gondolkodás idejének – vagy mint ő fenomenológiai stílusban fogalmaz:
„a tudat által megélt időnek”22 – sem alapjául, sem modelljéül nem a karteziánus
18
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fizikában csakugyan fennálló pontszerű pillanatnyiság szolgál. Éppenséggel
fordítva áll a dolog: miután a lélek Descartes szerint könnyebben megismerhető
a testnél, a gondolkodásnak a saját temporalitását kell megragadnia először, és
erre mint modellre vonatkoztatva kell megértenie azután Istenét és a fizikai
testekét. A gondolkodás immanens temporalitásának fenomenológiai
jellemzéséhez ugyanakkor Beyssade nem a karteziánus metafizika fő műveiben
lel kulcsfontosságú támpontokra, az Elmélkedésekben vagy a Filozófia
alapelveiben, hanem az ifjúkori Szabályok egyes passzusaiban, legfőképpen a
XI. Szabályban.23 Ezzel persze Beyssade messzemenően él a könyve alcímében
szereplő koherencia – a karteziánus életmű koherenciájának – előfeltevésével.
Most nem mennék bele ez előfeltevés jogosságának kérdésébe, csak egy
következményét jelzem: Beyssade interpretációja olyan alkalom szülte
fogalmakra támaszkodik, mint a „gondolkodás mozgása”, „intuíció”,
„dedukció”, „indukció” stb., amelyek – amint Jean-Luc Marion a Szabályok
egyik legaprólékosabb értelmezésében az 1975-ben megjelent Sur l’ontologie
grise de Descartes című könyvében erre felhívja a figyelmet24 – az érett, vagyis
„metafizikai” kartezianizmusban vagy eltűnnek, vagy háttérbe szorulnak.
Létjogosultságukat Marion tézise szerint egy külső vitapartner allúzív jelenléte,
az arisztotelészi korpusszal való konfrontáció biztosítja: az illető fogalmak
Descartes-nál hol kritikái, hol ekhói az arisztotelészi filozófia fogalmiságnak.
•
Ezzel elérkeztünk a Szabályok státuszának a kérdéséhez. Descartes írása
egyszerű, propedeutikai szinten is könnyen olvasható és érthető, az egyszerű
felszín mögött mindazonáltal meglepő gazdagság tárul elénk. A Szabályok
gazdagsága nem a tartalmában rejlik, hanem a helyzetében, mely e módszertani
tankönyvet szerteágazó csapások útkereszteződésévé teszi. E helyzet talányos,
amit J-L. Marion a következőképpen fogalmazott meg a már említett
könyvében: a Szabályok „szöveg nélküli szöveg”, lévén három másolatban
maradt fenn, miközben az eredeti példány elveszett, másrészt „genealógia és
utóélet nélküli szöveg”, hiszen Descartes filozófiai életművén belül hallgatás
övezi e korai, s egyébként befejezetlen, művet. Ehhez járul még az, hogy a
descartes-i szöveg első, filológiai alaposságú rekonstrukciójában, Jean-Paul
Weber 1964-ben megjelent La constitution du texte des Regulae című
könyvében a Szabályok kronológiai rétegek sokaságára esik szét, vagyis
koherens filozófiai opusz helyett Descartes 1618-1628 közti gondolkodói
fejlődését rögzítő egyfajta archívumként vagy naplóként tárul fel. Mindenesetre
a Szabályok sem az érett „metafizikus” Descartes-nál, sem Weber
interpretációjában nem individualizálódik filozófiai műként. J-L. Marion a már
említett könyvének tétje éppen az volt, hogy a Szabályok ezen elmosódott
23
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individualitású státusza helyett valódi filozófiai státuszt jelöljön ki a számára és
elismerje – a descartes-i szövegformálásnak a stilisztikai részletekig kimutatható
belső harmonizációjának hangoztatásával – a mű koherenciáját. A descartes-i
szöveg principium individuationisat Marion pedig nem másban, mint
Arisztotelészben fedezi fel: a Szabályok az arisztotelészi onto-teológiához való
viszonyában ölti fel filozófiai arculatát. A Szabályokban koherens filozófiai
művet látni Marion nyomán elfogadottá vált a francia Descartes-kutatók
körében. A műnek a nagy filozófiai vonulatokba való beilleszkedését immár
evidenciaként állítva, André Robinet abban látja a Marion utáni (és
természetesen az E. Gilson utáni) Descartes-kutatás „XXI. századi feladatát”,
hogy az antik és skolasztikus referenciák után a Szabályok reneszánsz
környezetét tárja fel.25 Weber kronológiai rekonstrukciója ezzel szemben
angolszász körökben talált folytatásra J. A. Schuster személyében, aki
Descartes-nak a Szabályok írásával párhozamosan folytatott tudományos
tevékenységének fényében (forgatható-eltolható lécekből álló vonalzóeszköz, az
ún. kompasz feltalálása, a fénytörés törvénye, Descartes-nak a párizsi
értelmiségi körökkel való találkozása, stb.) immár bemutatni és magyarázni
kívánja azt a gondolati fejlődést, amit Descartes művének írása közben megtett,
s ami csak a különféle kronológiai rétegek datálására törekvő Webernél
elsikkadt.26
A Szabályok ha mára már nem is tűnik oly talányos írásnak, mint ezen
interpretációk megjelenése előtt, továbbra is igaz, sőt, ha lehet, még inkább igaz
az, hogy a mű szerteágazó csapások útkereszteződésében helyezkedik el: ott,
ahol az antik matematikai-fizikai-metafizikai tudományosság horizontja elválik
az újkori matematikai-fizikai-metafizikai tudományosság horizontjától,
miközben az előbbi által kidolgozott bizonyos matematikai-fizikai
megközelítések, eljárások és technikák még érezhetően használatban maradnak
az utóbbiban. Descartes nemcsak az újkori racionalizmus atyja, hanem az ókori
görögséggel kibontakozó racionális-proporcionális gondolkodás egyik utolsó
képviselője
is.
Descartes
matematikai
munkásságával
foglalkozó
filozófiatörténészek egyetértenek abban, hogy a matematikus Descartes
lényegében a nagy görög matematikusok szellemi kortársa. Mint Emily R.
Grosholz fogalmaz: „Descartes lényegében véve soha nem ment túl a klasszikus
ókori problémák kánonján, abban az értelemben, hogy az egyenletek geometriai
megoldásánál
elsősorban
geometriai
problémák
megkonstruálása
27
foglalkoztatta.” J. A. Schuster a Szabályok tudományos hátterét elemezve azt
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A. Robinet: Le référent ’dialectique’ dans les Regulae, in: Les études philosophiques, 1996, janvier-juin, PUF
Ld. John A. Schuster: Descartes’ Mathesis Universalis: 1619-28, in: Gaukroger, 1980.
27
Descartes’ unification of algebra and geometry, in: Gaukroger, 1980. 160. o. Ld. még Vincent Jullien: „Nem
tudnánk túlhangsúlyozni a karteziánus matematika vezéreszméjét. Az algebrai geometria magja az
arányelmélet.” (Descartes La Géométrie de 1637, 41. o.) És Vuillemin: „Descartes, noha újításokat vezet be,
továbbra is az ókori gondolkodók terminusaiban veti fel Papposz problémáját, azaz az aránypárok
terminusaiban. Instrumentális ábrázolását tehát valóságos arányossági gépezetnek nevezhetnénk. E ponton teljes
összhang van a Geometria és a Szabályok az értelem vezetésére között, amint Descartes egész későbbi
munkássága között is: az új Geometria erre az arányelméletre redukálható.” (Mathématique et métaphysique
26
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tapasztalja, hogy az ifjú Descartes matematikai kutatásai „meglepő módon nem
az algebrára és nem is a geometriai analízisre összpontosulnak (mindkettőre
találni utalást az univerzális matézis bevezetésében), de nem is e két terület, az
algebra és a geometria összekapcsolására, úgy ahogyan azt Descartes érett
matematikai gondolkodásában látjuk, hanem egy technikai újításra, egy körzővonalzó szerkezetre, mely mind geometriai, mind algebrai jellegű problémák
általánosítására illetve megoldására alkalmas. […] Descartes látja, hogy sok
geometriai és algebrai probléma visszavezethető folytonos geometriai arányt
alkotó nagyságok meghatározásának a problémájára, s ily módon e problémák
modellezhetők és megoldhatók az új eszköz architektúrájával.”28 Az aránypártechnika dominanciája a Szabályokban annak jele, hogy Descartes antik
szillogisztika ellen irányuló módszertani újításai magán az antikvitás horizontján
belül, az antik arányelmélet felértékelésével mennek végbe. Akárhogy is legyen,
végső soron elmondhatjuk, hogy mind a francia, mind az angolszász
interpretációkból egy olyan mű képe bontakozik ki előttünk, melyen mint
médiumon vagy nyelven keresztül az antik gondolkodás élénk kapcsolatot tart
fenn az újkori gondolkodással.
•
Beyssade kontinuista idő-interpretációja – a „gondolkodás mozgására”,
„intuícióra”, „dedukcióra”, „indukcióra” hivatkozva – olyan fogalmakra
támaszkodik, amelyek egy ilyen médiumnak vagy nyelvnek a részei. Vagyis
nem tarthatjuk őket minden további nélkül Descartes saját későbbi metafizikai
gondolkodása előképeinek. Ha viszont Beyssade éppen ezekhez a fogalmakhoz
talál vissza idő-elemzésében, megalapozottnak tűnik azt állítani, hogy a
gondolkodás idejének egész karteziánus problematikája nem ragadható ki
arisztotelészi vonatkozásaiból, s nem vethető fel sui generis karteziánus
kérdésként, hanem a görög gondolkodással mintegy interferenciában
konstituálódó problematikaként kell kezelni. Annál is inkább, mivel úgy
gondolom mindvégig számolnunk kell azzal, hogy önmagában véve a
„gondolkodás ideje”, és egyáltalán az „idő” motívuma nem főtémája, nem
„horizontja” a karteziánus metafizikának, és valljuk be, az egész újkori
gondolkodásnak sem, egészen Kantig. Az idő nem emelkedik fel a nagybetűs
filozófiai problémák rangjára, s ha fel is vethetők kérdések vele kapcsolatban,
amint természetesen igény is jelentkezik meghatározására, mégsem állítható egy
sorba a korszak gondolkodóit mélyen foglalkoztató metafizikai kérdésekkel:
Istennel, a természet működésével és törvényeivel, a megismerés
megalapozásával, az igazsághoz vezető úttal, a vallás igazolásával, az erkölcs
chez Descartes, 112. o.)
28
John A. Schuster: Descartes’ Mathesis Universalis: 1619-28, in: Gaukroger, 1980. 49-50. o. Schuster
konklúziója: „Descartes lelkesedése, mellyel túl akart lépni a problémák közvetlen geometriai vagy algebrai
megfogalmazásán és azokat aránypárban álló hosszviszonyok általános formájára akarta redukálni, minden
bizonnyal jelentős szerepet játszott az univerzális matematika kialakulásában és tartalmában.” (51. o.)
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meghatározásával... E szempontból egyáltalán nem tűnik véletlennek, hogy
Beyssade-nak a Szabályokhoz, tehát egy metafizikai témákat még mellőző, s
inkább technikai, módszertani, mint filozófiai célokat követő műhöz kellett
visszanyúlnia időelemzéséhez! Az idő az újkori filozófiák részletkérdése,
járulékos filozofémája, mely más, jelentősebb problémák mentén kerül szóba,
már ha persze egyáltalán szóba kerül. És Descartes-tól függetlenül általánosan is
elmondható, hogy ha az idő szóba kerül, akkor mindig az arisztotelészi
időkoncepcióhoz vonatkozásában kerül szóba, melynek fogalomapparátusát a
korszak gondolkodói általánosságban jóváhagyják, de legalábbis nem
indítványoznak helyette merőben újat.29 E jóváhagyás ugyanakkor nem
feledtetheti, hogy annál nagyobb jelentőségű eltérés mutatkozik a diszciplináris
keretek tekintetében: míg Arisztotelésznél az időteória diszciplináris helye a
fizikában, azaz a természetről szóló beszédben kerül rögzítésre, addig az újkori
gondolkodók számára e beszéd diszciplináris helye már rögzítetlen. Az idő mint
vizsgálódási szempont egyaránt felvethető a fizikai létezőkkel kapcsolatban, a
lélek ideái, a metafizikai entitások vagy akár az isteni rendelkezések kapcsán.
Ennek oka nemcsak az újkorra áthagyományozott időelméletek tarka
változatosságában keresendő – hiszen a tomista közvetítésű arisztotelészi
időkoncepció mellett jelen van Platón Timaiosza és Ágoston Vallomásai: az
előbbinél az idő helye a kozmosz égi szférája, mely az égitesteket tartalmazza,
az utóbbinál pedig a lélek –, hanem abban is, és leginkább abban, hogy az újkori
gondolkodás kibontakozása együtt jár a múltból öröklött diszciplináris szerkezet
kisebb-nagyobb radikalizmussal való átrajzolásával, melynek során bizonyos
klasszikusan fizikai témák átkerülnek a matematikába (pl. a folytonosság,
mozgás) vagy az episztemológiába (pl. az érzékelés és megismerés), bizonyos
matematikai témák pedig a filozófiába (pl. az analitikus-szintetikus módszer
kérdése) vagy a fizikába (pl. arányosság, egyenletek), stb. Ez a tematikai
átrendeződés természetes módon viszi át a kapcsolódó kérdésfeltevéseket is az
egyik diszciplínából a másikba. Ez az átrendezés a Szabályoknak is egyik fő
vonása, melynek végigkövetése így nem takarítható meg, amikor a Descartes
által használt fogalmakra hivatkozunk. Ezek leszögezésével tekintsük át röviden
Beyssade elemzését.
Beyssade mindvégig hangsúlyozza a momentum és az instans Descartesnál következetesen keresztülvitt különbségét, melyet nem csak a diszkontinuista
interpretációs hagyomány, hanem azt jóval megelőzően már a fordítói
hagyomány is összemosott (Beyssade ebben még az 1644-es Principia
Philosophiae-t 1647-ben franciára lefordító Picot abbét is ludasnak találja). A
momentum időtartam, vagyis része egy idő-kontinuumnak, habár ez a rész lehet
egészen rövid is, brevissimum tempus. A momentum nem redukálható arra a
29

Ld. pl. Hobbes: A megismerésről és a megismerőképességről általában, in: Logika, Rétorika, Szofisztika,
Kossuth, 1998. 9-24. o., vagy Leibniz: Újabb értekezések az emberi értelemről, II. könyv XIV. fej. (Az általános
jóváhagyás nem jelenti azt, hogy ne lennének kivételek, mint példál Pascal 172. aforizmája. Ugyanakkor
Pascalra is igaz az, hogy nem lép fel egy új időkoncepció kidolgozásának az igényével: a 172. aforizma nem az
arisztotelészi időkoncepció ellen irányul.)
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pontszerű pillanatra, melyet Descartes az instans szóval jelöl, s amelyen
következetesen és szigorúan „határt” ért. Az instans az időrészek határa, s mint
ilyen, nem rendelkezik tartammal, hanem egy „kiterjedt” tartamnak a privációja
vagy a negációja.30 A cogitatio temporalitását a momentum, és nem az instans
jellemzi, amint ezt Descartes kifejezetten tanúsítja Burman egy kérdésére adott
válaszában: „Nem igaz, hogy minden gondolkodás (cogitatio) egy pillanat alatt
(in instanti) zajlik, hiszen minden cselekvésem az időben megy végbe, és
elmondható, hogy bizonyos ideig megmaradok vagy folyamatosan benne
vagyok ugyanabban a gondolatban.”31 Így ha elfogadjuk, hogy Descartes e
„kései” beszélgetésben a cogitatiot olyan gyűjtőfogalomként használja, amely
alá az intuitus „korai” fogalma is besorolható – pillanatnyilag fogadjuk el ezt –
akkor ezzel az intuitus temporalitása kiszabadul a mostpont fogságából: a
gondolkodás elemi mozzanata nem az intuíció statikus pillanata, s a
következtetés sem efféle pillanatszerű megállók diszkrét sorozata. Az intuíció és
dedukció kapcsolatát folytonos időbeliség hatja át.
Ez az időbeliség végül egy további fogalom felé mutat, amellyel egyúttal
elhagyjuk a Szabályok lexikáját és Beyssade saját fogalomrendjébe lépünk át. Ez
a fogalom a ritmus: „Az értelmi műveletek elemzése megmutatta – írja
Beyssade –, hogy a gondolkodás alapvetően trohaikus ritmus szerint
szerveződik, egy hosszú: intuitus, és egy rövid: átmenet egy másik intuitusra.”32
Amikor Beyssade a gondolkodást ritmushoz hasonlítja, ezzel nyilvánvalóan a
fentebbi megállapításokat akarja hangsúlyozni. Azt, hogy az intuíció nem
kiterjedés nélküli pont, ahogyan az előző interpretációs hagyomány tekintette,
hanem egy elnyújtott csóva, longa. Valamint azt, hogy a gondolkodás nem
izolált aktus vagy ezek sora, hanem kontinuumot alkot. Másfelől azonban
Beyssade a ritmus-fogalom révén egy olyan deskriptív apparátust hoz
működésbe, melynek birtokában mintegy fenoménként férhet hozzá a
gondolkodáshoz. A gondolkodás egy szétterülő, majd koncentrálódó
kontinuumként jelenik meg, melynek első fázisa a pillantás, amint az elébe
terülő látványon időz, a második fázisa a következtetés, amint e látványból
koncentrált átmenetet képez egy másik pillantáshoz, amely ugyancsak elidőz az
elé terülő látványon, hogy aztán megint következtetéssé koncentrálódjon és
tovább lépjen: ―u ―u ―u ―u … szól a gondolkodás ritmusa. A képlet
világos. A ritmussal organikus egységként tárulnak fel a gondolkodásnak ama
mozzanatai, amelyeket a diszkontinuista interpretáció sohasem tudott egybelátni
vagy hitelt érdemlő módon összekapcsolni a dedukció intuíciós láncszemekből
álló láncolataként.33 A gondolkodás fundamentális aktusa azonban Beyssade
30

„Az egyszerű természetek közé kell számítani a privációikat és negációikat is, amennyiben világosan
gondoljuk őket; mert nem kevésbé igaz megismerés az, amely által belátom, mi a semmi, a pillanat (instans),
vagy a nyugalom, mint az, amely által megértem, mi a létezés, a tartam (duratio), vagy a mozgás” XII. Szabály,
133. o.
31
Descartes: Beszélgetés Burmannal, AT, V, 148.
32
Beyssade, i.m. 154. o.
33
Utaljunk itt megint Gueroult interpretációjára, mely e kapcsolatot az („aktuálisan végtelen kicsiny”) pillanat és
a („végtelenül osztható”) idő kapcsolatának perspektívájában tárgyalja, mint olyan szükségképpen problematikus
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szerint nem az intuíció önmagában véve, sem a dedukció, amely előfeltételezi az
intuíciót, hanem e kettő egyetlen mozzanatát alkotja a gondolkodásnak „a
figyelem trohaikus ritmusa szerint, mely egy terminuson szétterül, majd
összesűrűsödik, hogy átlépjen a következőre, s újrakezdődjön.”34
A képlet tehát világos. És mégis: előfordulhat, hogy e sorokat olvasva az
olvasóban valami berzenkedés támad, s úgy érzi, némi köd ereszkedik rá e
megfogalmazásokra. Pontosabban fogalmazok: úgy érzi, habozik magában,
hogy jóváhagyja vagy elvesse, érteni vélje vagy sem ezeket az egyébiránt
világos megfogalmazásokat. Habozik a stílust illetően. Gondolkodás ritmusa?
Legyen. A ritmus fogalma valóban hatékonyan szervezi a gondolkodás
tartózkodását az időben. De mire kötelezzük el magunkat, ha úgy döntünk,
értjük és értelmesnek tartjuk azt, amiről Beyssade beszél? A berzenkedő olvasó
ezzel nincs tisztában. A ritmus-fogalommal „a tudat által megélt idő”
fenomenológiai leírásán keresztül fértünk hozzá a gondolkodáshoz, ahhoz a
gondolkodáshoz, aminek a leírása nota bene a legkevésbé sem célja Descartes
Szabályokjának: Descartes módszertani és nem deskriptív célokat követ.
Beyssade interpretációja a módszertani megfogalmazásokat egész egyszerűen
deskripciókként hasznosítja, ám e fogás mellékhatása nem ismert. Az olvasó
ezzel sincs tisztában.
Nem arról van szó tehát, hogy bonyolultsága miatt volna érthetetlen a
dolog: a láncolat karteziánus képe, melyen a gondolat szemről-szemre
végighalad, s ennek beyssade-i interpretációja, a troheus lüktetése, a hosszúrövid ütemes váltakozása nem túl bonyolult képek. Hanem arról, hogy nem
tudjuk, milyen logika mentén szerveződnek össze e képek. Egyáltalán, képek?
Egy alkalom szülte metaforával leszünk itt gazdagabbak, mely a karteziánus
fogalmak interpretációját emészthetőbbé teszi? Semmiképp! Beyssade
könyvének előszavában határozottan fogalmaz, s kizárja ezt: „Az igazságnak
temporális ritmusa van, és az ítéletben e ritmus szerint pozícionálja, ragadja meg
és állítja magát. Ezt a figyelem troheusának neveztem ott, ahol vitathatatlanul
megnyilvánul: a Szabályok módszertani írásában, melyben megnevezetlen
műveletként egyetlen pillanat szimultaneitásában egyesíti az intuíciót és a
dedukciót. A tisztán metafizikai szövegekben ezt kutattam és ezt véltem
fölfedezni mindenütt, nem mint minden problémára alkalmazható
varázsütésszerű megoldást, hanem mint az elemzés állandó tárgyát és kitüntetett
eszközét.”35 Beyssade határozott állásfoglalása szerint a gondolkodás ritmusát
tehát nem metaforaként kell értenünk. Hanem? Nyilván szigorúan. De milyen
szigorral járhatunk el itt, mi olvasók, amikor azt látjuk, hogy Beyssade maga is
variánsokban bővelkedve fogalmaz, s egyaránt beszél a „gondolkodás
kapcsolatot, amelyet csak a differenciálszámítás folytonosságfogalma rendezhetne, amihez viszont Descartes
„nem képes a maga autentikus mivoltában eljutni.” (i.m. 273-276. o.) Csakhogy állapítsuk meg, Gueroult
interpretációs ideálja, a differenciálszámítás, nem ideálja a karteziánus gondolkodásnak, amint Gueroult
kifejezése, az „aktuálisan végtelen kicsiny” sem része a karteziánus lexikának.
34
Beyssade i.m. 148. o.
35
i. m. Előszó, VIII. old.
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ritmusáról”, az „igazság temporális ritmusáról” és a „figyelem troheusáról”?
Gondolkodás, igazság, idő, figyelem – ezeket a motívumokat szervezné össze a
ritmus. Vagyis pontosan annak a teoretikus platformnak a fő motívumait,
amelynek a szerveződését korábban bizonyos esélylatolgatások függvényévé
tettük. Pontosan annyiban, amennyiben e latolgatásoknak még nem jutottunk a
végére, és amennyiben így még nem látjuk, hogy az interpretációs feltételeknek
milyen összejátszása kell ahhoz, hogy egységes egészként legyen interpretálható
ez a platform – akár a ritmus neve alatt is –, teljesen természetes, ha habozunk
megítélni Beyssade interpretációját és megkérdőjelezzük avagy zárójelezzük
értelmező erejét, anélkül egyébként hogy ezzel magát az interpretációt, az
interpretációs csapásirányt vitatnánk.
Nem vitatjuk tehát, pusztán nem vagyunk jelenleg tisztában azzal, hogy
milyen lehetőségeket nyitunk meg vele. A gondolkodó aktivitás ritmusa talán
intelligibilitási feltételként lépne fel arra nézve, hogy mit tudunk a
gondolkodásunkkal elgondolni és bizonyosként megragadni? A trohaikus ritmus
felvétele kritériuma volna az elgondolhatóságnak? Ez a ritmus volna a
szillogisztikus formákkal szakító gondolkodás Descartes által elismert, bár
néven nem nevezett, új formája? A ritmus volna az a forma és az a mód,
amelyben és ahogyan a gondolkodás gondot fordít saját időbeliségére? Végső
soron ezen a formán és módon keresztül kellene újradefiniálnunk a teljes
karteziánus kognitivitást, a lelki fakultásoktól a tudományok új organizációjáig?
A kérdések lógnak a levegőben. Beyssade többnek tartja puszta metaforánál a
ritmust, filozófiai fogalomként vezeti elő, az olvasó mégsem tehet mást, mint
hogy a saját tág értelemben vett elképzeléseire illetve tapasztalataira
hagyatkozva rakja össze e fogalom jelentését: a szimultaneitás bizonyos
elképzelésére, a rövid, illetve hosszú pillanat bizonyos elképzelésére (és ezzel az
idő mérésének bizonyos elképzelésére), a lüktetés bizonyos elképzelésére,
továbbá ezek kapcsolataira vonatkozó elvárásainak valamiféle rendszerére
hagyatkozva. Egyszóval a saját ritmusérzékére hagyatkozva. A conditio
humananak ugyanazt a tesztelését kényszeríti ki ez az érzék, mint amiről a
descartes-i ratioval kapcsolatos technikák és gyakorlatok esetében már szó volt.
A gondolkodást trohaikus ritmusban skandálódó mozgásként állítani
megvilágító erejű interpretáció lehet, amennyiben az olvasó ösztönösen követett
ritmusérzékére apellál. Ugyanakkor nem ment fel az alól, hogy e megvilágító
erő mögé nézzünk és megvizsgáljuk, hogy a beyssade-i leírás hogyan határozza
meg e ritmus ritmicitását. Hol kutassunk, ha a gondolkodás ritmusáról
szeretnénk véleményt alkotni? És legfőképpen, mielőtt még belefogunk egy
efféle kutatásba, hogyan vélekedjünk arról, hogy egyáltalán kísérlet történik
Descartes esetében a ritmus fogalmának beemelésére a filozófiai diskurzusba?
Honnan érkezik ez a karteziánus filozofémának a legnagyobb jóindulattal sem
nevezhető fogalom?
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2. A ritmus-fogalom recepciója
A dolgok ebben a vonatkozásban Emil Benveniste tanulmányára mennek
vissza a „ritmus” szó nyelvészeti eredetéről.36 A tanulmány megírása óta sok
filozófiai eszmefuttatás elmaradhatatlan hivatkozási pontja lett mind a mai
napig, s állításai a következőképp foglalhatók össze. Benveniste felhívja a
figyelmet, hogy az ógörög rüthmosz szó szemantikáját tekintve nem a reo
(„folyni”) igéből származtatható, és nem is a tenger hullámainak szabályos
mozgását megörökítő szó – a korabeli szótárakban, vagy akár filológus
berkekben is elterjedt nézet szerint37 –, dacára annak a bizonyítható ténynek,
hogy a rüthmosz nyelvtanilag a reora vezethető vissza. Ugyanis folyókkal vagy
tengerrel kapcsolatban az ógörög nyelvemlékek nem beszélnek ritmusról. A
rüthmosz fellelhető előfordulásai az ókori atomistáknál (Leukipposznál,
Démokritosznál): alak, forma, alakzat, séma (szkhéma), felépítés. Például
kormányzati forma vagy atomok alakzata. Az ión prózában (Hérodotosznál, a
hippokratészi korpuszban): a betűk formája, az írásjelek alakja. Az i.e. VII.
századi lírai költőknél (Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész) az emberi
karakterek megkülönböztető és egyéni formájának, a különböző beállítottságok,
kedélyek, lelkialkatok megnevezésére szolgál a rüthmosz (míg az arüthmoszt
például egy aránytalanul túlzott szenvedélyre használják). A cikk konklúziója
két részre ágazik. Egyfelől, ami a rüthmosz eredeti jelentését illeti, Benveniste
leszögezi: „1) a rüthmosz eredetétől fogva az attikai korig soha nem jelent
ritmust; 2) soha nem használják a hullámok szabályos mozgásának kifejezésére;
3) a szó állandó értelme megkülönböztető forma, arányosan elrendezett alak,
diszpozíció.” Másfelől, a rüthmosznak az a jelentése, ahogyan ma ritmusként
értjük az i.e. V. század közepe táján ölt formát az időskori Platónnál, aki a
Philéboszban és a Törvényekben az utókorra oly nagy hatású meghatározását
adja e terminusnak:
„[…] ha a magas és mély hangok kapcsán azt is megtanulod, hogy szám szerint hány hangköz
van és milyenek, ha megtanulod a hangközök határszámait, és azt is, hogy ezekből hányféle
rendszer adódik – elődeink, akik már tudták, azt a tanítást hagyták ránk, utódaikra, hogy
ezeket hangsoroknak kell nevezni; ők azt is felismerték, hogy hasonló jelenségek a test
mozgása során is fellépnek, ezek szintén számokkal mérhetők, s ilyenkor, így tanultuk, ritmus
illetve mérték a nevük” 38
„[…] mármost a mozgás rendjének ritmus a neve.” 39
36

Benveniste: La notion de „rythme” dans son expression linguistique, in: Problèmes de linguistique générale I.,
Gallimard, 1966. A cikk eredetileg 1951-ben jelent meg.
37
Ld. a Lalande szócikkét, vagy Falus Róbert: Harmonia és rythmos, in: Görög harmónia, Gondolat, 1980
38
Philébosz, 17 d, Horváth Judit fordítása
39
Törvények, II, 665a, Kövendi Dénes fordítása
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E meghatározás döntő körülménye Benveniste szerint az, hogy innentől fogva
azt a formát, amire korábban a rüthmosz szó utalt, a mérték (metron) szabja meg
és a rend (taxisz) determinálja felül. A korábbi plasztikus, tág szemantikai mezőt
átfogó forma-fogalom a mérés és rendezés követelményeinek engedelmeskedő
ritmus-fogalommá lesz. „Íme, a rüthmosz új jelentése: a ’diszpozíciót’ (a szó
szerinti jelentést) Platónnál a lassú és gyors mozgások rendezett szekvenciája
alkotja, ahogyan a ’harmónia’ a magas és mély hangok váltakozásából születik.
A ritmus nevet ezentúl a mozgás rendje kapja, vagyis annak a folyamatnak az
egésze, melynek során a testtartások harmonikus és metrikus elrendezést
öltenek. Ekkor már beszélhetünk egy tánc ’ritmusáról’, egy járás ’ritmusáról’,
egy ének ’ritmusáról’, a nyelv ’ritmusáról’, a munka ’ritmusáról’, vagyis minden
olyan dologéról, ami egy metrum által váltakozó időkre osztott folytonos
tevékenységet feltételez. A ritmus fogalma immár rögzítve van.”40
Amiről Benveniste beszél arra már W. Jaeger is felhívta korábban a
figyelmet, jóllehet csupán utalásszerűen, a Paideia című könyvének egyetlen
oldalán, de megfogalmazásában talán még radikálisabban, mint Benveniste:
„Nyilvánvaló, hogy amikor a görögök egy műalkotás vagy szobor ritmusáról
beszélnek, akkor itt nem a zenei nyelvből kölcsönzött metaforáról van szó. Az
eredeti eszme, amely a ritmusnak a táncban és zenében való felfedezését uralja
egészen bizonyosan nem az áramlás, hanem a megállás, vagyis a mozgás
szigorú határok közé szorítása.”41 Ha Benveniste és Jaeger állításait összevetjük
egymással, a következő két hangsúlyos tézishez jutunk:
I. A ritmus eredeti jelentése nemcsak a zenétől (Jaeger), hanem egyáltalán a
múzsai művészetek környezetétől (Benveniste) is távol eső „alakzat” vagy
„alkat”.
II. A ritmus eredeti jelentése nemcsak hogy nem utal folyásra (Benveniste),
hanem egyenesen ellentétes azzal: a ritmus a mozgást feltartóztató mozdulatlan,
statikus alakzat (Jaeger).
E két tézis ebben a formában számos kérdést vethet fel, melyek hol kérdésekhez,
feltevésekhez vezetnek bennünket, hol pedig kritikákhoz. Ezeket kell most
röviden nyomon követnünk.
•
I. Ami az első tézist illeti, nyilvánvalóan paradox helyzetet teremt. Hiszen a
rüthmosz-fogalom ritmusról való leválasztásával felmerül a kérdés, hogy a
Platónt megelőző korokban, melyekben a görögök kétségkívül művelték a
40
41

Benveniste, i.m.
W. Jaeger: Paideia, 1964, Gallimard, 162. o.
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költészetet, zenét s táncot, miként adtak számot arról a ritmusról, amellyel e
művészetek dolgoztak, és amelyet a rüthmosz szó a tézis szerint ekkor még nem
jelentett. Talán ekkor a ritmika mint e művészetekben felmutatható általános
jelleg nem vált volna észlelté, nem tematizálódott volna? Nem eleve abszurd egy
ilyen hipotézis: voltak fejlett borkultúrák, melyek nem tudták szavakba önteni,
hogy a bornak „bukéja” van, s az európai zenekultúra is – elmélet és gyakorlat –
hosszú évszázadokon keresztül, egészen a XV. századig, nélkülözni tudta
például az „ütem” és az „ütemvonal” fogalmait, s e fogalmakhoz kapcsolódó
technikákat (ütemhangsúlyokat, taktust, az ütemeken alapuló kompozíciós
elveket, szimmetriákat, az ütemet ütő karmestert stb.). Miért ne fordulhatott
volna elő ugyanez a ritmussal is? A ritmika technikai megközelítésekor a görög
nyelv hagyományosan a tánc és a menetelés szavaival él: láb (pusz), arszisz
(amikor a láb a levegőben van), baszisz vagy theszisz (amikor a láb a földön
van). Tudjuk, hogy a múzsai művészetek eszménye azonos személybe
összpontosította a verselés, dalolás, táncolás jártasságait, és az ismert, hogy
milyen nagy hangsúlyt fektettek a görög városállamok ifjaiknak oly képzésére,
amelyben a hangszerjáték, a törvényekben rögzített dalok megtanulása, s
bizonyos
harci
táncok
elsajátítása
központi
jelentőségű
volt.42
Következésképpen annak számára, aki a görög kultúrában verselt vagy dalolt,
nem lehetett egyrészt sem idegen lábak és lépések terminusaiban beszélni arról,
amit csinál, sem – másrészt – használhatatlanul szűkös keret, hiszen konkrét és
jól begyakorolt praxisok húzódtak meg e terminusok mögött. Ám ha így van,
máris adódik a következő kérdés: miért jelent meg egyáltalán, és miért éppen a
rüthmosz alakjában jelent meg a ritmus fogalma Platónnál? Avagy talán, az
előző hipotézissel szemben, éppen azért válhatott a rüthmoszból ritmus, dacára
annak, hogy a görög nyelv a „forma” indikálására nem kevés szóba jövő
vetélytárssal bővelkedik – mint például a szkhéma, eidosz, morphé, továbbá a
szüsztaszisz (szerkezet, felépítés43), diatheszisz (ennek az Arisztotelész
Metafizikájában definiált terminusnak a meghonosodott latin fordítása az a
dispositio, amivel Benveniste a rüthmosz szó szerinti jelentésére utalt), vagy
akár a harci táncokra visszautalva a „harcászati formáció”, a szüntaxisz
(csatarend, felállás, felsorakozás, felfejlődés) –, mert a Platón előtt teoretikus
formában még meg nem nyilatkozó művészetek a saját gyakorlatukban már
birtokba vették ezt a szót? És amennyiben a múzsai művészetek szoros
kapcsolatban állottak a jellemek ábrázolásával és formálásával, annyiban
természetesen kínálkozott e forma megnevezésére a korábbi (Benveniste által is
idézett) testimóniumok szerint a jellemek és lelkialkatok ábrázolására is
42

Ephorosz beszámolója szerint például „Krétán a gyermekeket nyájakban nevelték […] és nem csak az íjászatot
gyakorolták, hanem a harci táncot is […] A gyermekeknek nem csak a betűket kellett megtanulniuk, hanem a
törvényekben meghatározott dalokat is, továbbá a muzsika bizonyos formáit […] A nyájak egymással
versenyeztek, ritmikusan mozogva vonultak a harcba auolosz- és lűra-kíséret mellett, ahogy az igazi háborúban
szokás.” Ld. Kárpáti András: Lyra a kereveten, in: Ókor 2005/3
43
Platón például használja ezt a szót, de nem a ritmus helyett, hanem rá vonatkoztatva: ld. Törvények VII, 812b.
„ritmusok és hangnemek szerkezete (szüsztaszisz)”
22

alkalmazott rüthmosz szó? Illetékességünk nem terjed túl e kérdések jelzésén:
megválaszolásuk a filológiára tartozik.
Amit bizonyosan tudunk, az az, hogy a múzsai művészetek szoros
kapcsolatban állnak a jellemek ábrázolásával és formálásával, ami a görög
kultúra egy pontján, az i.e. V. században a Damón által megfogalmazott éthoszelmélettel explicite is kimondatik, hatása pedig Platónnál tanúsítható. Az Állam
III. könyvében található egy szakasz, ahol a zenei nevelésről esik szó.44
Szókratész az egész beszélgetésben csak a zenei nevelés elveit határozza meg,
ám a részletekhez állítása szerint nem sokat konyít („én nem értek a
dallamokhoz”, mondja ezt dacára annak, hogy bizonyos források szerint egykor
maga is Damón tanítványa volt), a részleteket a zeneértő Glaukón mondja ki.
Glaukón viszont olyan magától értetődőséggel párosítja össze a dallamformákat
az éthoszokkal, mintha az egy közismert és meggyökerezett tudás, a korabeli
zenei alapműveltség része volna: a lűd dallamok gyászosak, az ión és néhány
lűd dallam ványadtak és tivornyákhoz illenek, míg a dór és phrűg dallamok
férfiakhoz méltóak. Glaukónnak e megállapításokhoz nem kell Damónra és a
damón-i éthosz-elméletre hivatkoznia – ami akár egy olyan feltevés irányába is
mutathat, hogy az éthosz-elméletet Damón nem a semmiből teremtette elő,
inkább csak explicit formába öntött egy már létező elgondolást. Damón neve
csak a ritmus tárgyalásánál kerül elő, itt viszont pontosan azért, mivel a ritmusok
éthoszának kérdésében már a zeneértő Glaukón is tanácstalan, így egyetért
Szókratésszel: „utaljuk ezt a kérdést Damónhoz, úgysem könnyű dolog ezt
elemezni.”
Ez az utalás további feltevéseket sorakoztathat az előbbi feltevés mellé:
talán a ritmusformák éthoszokkal való összepárosítása az, ami kimondottan
Damónhoz köthető újdonság volna, s mint ilyen, nem volna még része az i.e. V.
század zenei alapműveltségnek? Vagy esetleg az összepárosítás módjára nézve
nincs egyértelműen elfogadott vélemény a görög zeneértők között? Persze az is
lehetséges, hogy az összepárosítás túl sok technikai részletkérdést érint, melyek
a ritmusformák gazdagsága és egy önálló (a damóni elmélettől független)
ritmustipológia hiányában csak nehezen tárgyalhatók. Ezt valószínűsíti
Arisztotelész egy megjegyzése Rétorikában, mely szerint az előadó művészet
(hüpokriszisz: szónoklás, szavalás-éneklés, tragédia előadása) technikájáról az ő
koráig nem született még kézikönyv. Az előadó művészet a hangerő és a dallam
(harmonia) mellett a ritmust érinti: „Nincs még kézikönyv sem összeállítva
ezekről, hiszen még a kifejezésre (lexisz) vonatkozólag is csak nemrég jelent
meg, s az is alantasnak látszik, ha az ember jól meggondolja.” 45 Vagyis előadótechnikai szempontból kifejtett ritmuselmélet nem áll rendelkezésre
Arisztotelész korában. Tegyük hozzá ehhez, hogy a múzsai művészetek
teoretikus megközelítését nyújtó a Poétikájában Arisztotelész maga sem vág
44
45

Állam, III, 398a-401e
Rétorika 3, 1, 1403b35
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bele semmilyen ritmuselméleti fejtegetésbe: a legvalószínűbb az, hogy ő is
Damónhoz utalja a kérdést.
Mindenesetre, Platón Államához visszatérve, amikor Glaukón kijelenti,
hogy a ritmusok éthoszának kérdésében nem járatos, Szókratész átveszi tőle a
szót, hogy a dallamformák éthoszának mintájára – Damón nyomán –
megállapítsa: bizonyos ritmusformák a rabszolgalélekhez, a dölyfhöz, az
eszeveszettséghez társulnak, míg mások férfihoz méltóak. A férfihoz méltó
ritmusformák hozzávetőlegesen így körvonalazódnak: „valami összetett
enopliosz”, a daktilus, „valami tisztázatlan szerkezetű hősi versmérték”, „valami
jambus és troheus” – Beyssade troheusát itt látjuk viszont első ízben. Ha a
technikai részletek bizonytalanok és filozófiailag irrelevánsak is a Platón
korabeli filozófia számára, az a „művészetpolitikai” elv, hogy szoros és
szabályszerű kölcsönhatás van a dallam és a lélek, valamint a ritmus és a lélek
között, világos és szilárd.46 Arisztotelész is épít erre az elvre, és később is sokan
hivatkoznak majd rá.47
Persze az előző feltevések csapásirányától elszakadva az sem zárható ki,
hogy a görög zeneelmélet az i. e. V. századi éthosz-elmélettől függetlenül már
korábban birtokba vette a ritmus terminust. Hiszen arra sincs közvetlen
bizonyíték, hogy a görög kultúrában gyökeres változás történt a ritmus
felfogásában illetve gyakorlásában Pindarosz korától Arisztotelészig, aki például
maga is ír még ódát pindaroszi stílusban.48 Ráadásul amikor Platón a Philébosz
korábban idézett helyén a ritmus fogalmát meghatározza, oly fordulatokkal él,
melyek egy korábbi, már elméleti formában is létező ritmuskoncepciót sejtetnek:
elődökre hivatkozik, és az elődök tanításához köti a sajátját: „elődeink, akik már
tudták, azt a tanítást hagyták ránk, utódaikra”; „így tanultuk, ritmus a nevük.” Ez
a tanítható és továbbadható elmélet az éthosz-elmélettől függetlenül ad számot a
ritmusról: a platóni definíció nem hivatkozik az éthosz fogalmára. Vajon kik
lehettek ezek az elődök, kiktől tanulta Platón így meghatározni a ritmust? Ismét
csak feltevésekre szorítkozhatunk. E késői dialógusban felvonultatott koncepció
46

Platón: Állam, 400a-401a. Maga az elv: „A rossz rend, a rossz ritmus és a rossz dallam a rossz beszédnek és a
rossz jellemnek a testvére, ellentéteik pedig az ellentétének, a józan és jó jellemnek a testvérei és utánzatai.”
(401a) Ld. még 401d-e: „Éppen azért van, kedves Glaukónom, olyan óriási fontossága a zenei nevelésnek, mert
a ritmus és a dallam hatolnak be legjobban a lélek belsejébe, azt hatalmas erővel megragadják, s jó rendet hozva
magukkal, azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik, rendezett lelkű emberré teszik, aki pedig nem, azt éppen
ellenkezővé.” Vö. 522a: „a zene csupán a testgyakorlás ellensúlyozására szolgált […] az összhangzattal
bizonyos jó szellemet, de nem tudományt oltott beléjük, a ritmussal pedig lelki egyensúlyt (eurüthmia)”; ill.
549b: „a legjobb őr […] a zenei műveltséggel párosult értelem, egyedül ennek jelenléte biztosítja, ha bennünk
lakozik, az erénynek egész életünkön át való megőrzését.”
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Arisztotelész, Politika, 8. 1340a-b: „Ugyanígy áll a helyzet a ritmusokat illetően is, némelyeknek ui.
nyugodtabb, másoknak mozgalmasabb éthosza van, s ez utóbbiak közül megint némelyeknek a mozgásai
alpáribbak, másokéi nemesebbek. Mindezekből világos, hogy a zene képes a lélek éthoszát valamilyenné
formálni.” Az éthosz-elméletre hivatkozó gondolkodók közül néhány: Theophrasztosz, Arisztoxenosz, Sztrabón,
Hérakleidész Pontikosz, Philodémosz, Quintilianus.
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Az ismeretes, hogy a görög zene és zeneelmélet sok változáson esett át az i.e. V. sz. elejétől a IV. végéig, ám
ezek a harmóniatan és a melódiaszerkesztés mentén nyomonkövethetők. A ritmika esetében még a változás
ténye is bizonytalan. Arisztotelész maga is írt például ódát pindaroszi stílusban, ami arra enged következtetni,
hogy a régi ritmusformák nem váltak túlhaladottá (ld. The Greek theory of rhythm, in: Arisztoxenosz: Elementa
rhytmica, texts edited & translation by Lionel Pearson, Clarendon, Oxford, 1990).
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fogalmi keretéül a püthagoreus határtalan-határolt-szám fogalmi hármas szolgál,
oly módon, hogy Platón a számot jelöli meg azon ágensként, amely a harmónia
mintájára a ritmus esetében is a határtalanságnak határt szab: a szám által
határolttá tett mozgás neve a ritmus vagy mérték. Így ha nem is maradtak fenn
források arra nézve, hogy létezett-e, s ha létezett, milyen volt a püthagoreus
ritmuselmélet, annyit mindenesetre kijelenthetünk, hogy a Platón által adott
ritmus-meghatározás, stílusát tekintve legalábbis, püthagoreus. Egyetlen további
nyom van, amely Platónon kívül az éthosz-elmélettel nem feltétlenül összefüggő
ritmuskoncepcióra utal: ha hihetünk Diogenész Laertiosz-nak, aki Démokritosz
műveinek Thraszüllosz által tetralógiákba rendezett listáját közli, Démokritosz
könyvet írt a rüszmoszról (rüszmosz a rüthmosz szó dél-itáliai átírása) az
atomelmélet kontextusán kívül a múzsai művészetek területén is, A ritmusokról
és a harmóniáról címmel.49 Nem tudjuk mit tartalmazott e könyv, csupán annyit
tudunk, hogy Démokritosz maga nagyra becsülte Püthagoraszt és elismeréssel
adózott a püthagoreus gondolatoknak.50 Vajon a ritmuselméletében is? Választ
újfent nem tudunk adni.
Ha most a Platón előtti korról a Platón utáni korra tekintünk, azt látjuk,
hogy Platóntól kezdve mind a múzsai művészetekben fellelhető ritmikai
jelenségek leírásakor, mind a preszókratikus gondolkodók által használt
rüthmosz terminus értelmezésekor rendszeresen megjelenik a szkhéma szó a
görög szövegekben. Példa értékű, hogy amikor Platón a rüthmoszt immár
specifikusan a ritmus megnevezésére használja, akkor ugyanabban a
kontextusban a szkhémát a rüthmosz eredeti tág jelentését idéző alakzat-alkat
értelmében alkalmazza: „a múzsai művészetben alakzatok (szkhémata) és
dallamok vannak, minthogy e művészetnek ritmussal és harmóniával van dolga:
úgyhogy egy dallamot vagy alakzatot (szkhéma) ritmikusnak (eurüthmon) és
harmonikusnak (euharmoszton) joggal lehet nevezni, de színesnek semmiképpen
sem, ámbár a karok betanítói hasonlatképpen így is nevezik őket.” 51 A szkhéma
az, ami a dallamon túl – a melosz úgy látszik olyannyira önállósult és jól
elkülöníthető terminus, hogy Platón, bár elvileg megtehetné, sehol nem utalja a
múzsai művészetek alakzatai közé – a múzsai művészet általánosan
megnevezhető alkotóeleme, legyen az a testi-lelki kiválóságokat, erényeket
kifejező lelki alkat, jellem, vagy a dallam mellett a zenében, s rajta túl a táncban,
a taglejtésekben, lépésekben megjelenő alakzat. Alakzat, amely látható, de
amelyet a szemlélő nem mint színt érzékel – a szín a látás elsődleges tárgya a
görög gondolkodásban –, tehát amelyet nem elsősorban a szemével lát, hanem
inkább a ritmus- és harmónia-érzékével, amely érzékre tekintettel lehet jogszerű
az eurüthmon és euharmoszton megnevezés. E szöveggel legitimálódik az a
49

Diogenis Laertii: Vita philosophorum, 9, 34-39. Démokritosz atomelméleti könyveinek címei: „Az atomi
rüszmoszokról”, és „A rüszmoszok változásairól”.
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„Úgy tetszik – mondja Thraszüllosz –, /Démokritosz/ a püthagoreusokkal versengett. Magáról Püthagoraszról
is csodálattal emlékezik meg Püthagorasz c. művében. Úgy tetszik továbbá, minden gondolatát tőle vette, és
hogy – ha a kronológia ennek nem mondana ellent – hallgatta őt.” Diogenis Laertii, i. m. 9, 38.
51
Törvények, II, 655a
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később Arisztotelész által is követett szóhasználat, melynek értelmében a ritmus
azonos – vagyis szövegszerűen felcserélhető – a ritmikus alakzat fogalmával, a
szkhéma ritmizáltságával. A szkhéma Platóntól és Arisztotelésztől fogva tehát az
a valami lesz, amely bár forma (vagyis teljesíti a rüthmosz preszókratikus
jelentését), de nem ritmus (vagyis nem teljesíti a rüthmosz posztszókratikus
jelentését), jóllehet mint forma képes a ritmus felvételére: bizonyos feltételek
teljesülésével a szkhéma ritmussá válhat. A szkhéma kifejezést fogja használni
továbbá Arisztotelész akkor is, amikor a démokritoszi atomelmélet bemutatja, és
az ott szereplő rüthmosz kifejezést értelmezi52, és akkor is, amikor a
Rétorikájában saját ritmus-meghatározását adja, ahol is a ritmust a föntebb
jelzett szóhasználattal a szkhéma ritmizáltságaként mutatja fel.53 Ez utóbbira
később még visszatérek. Végül az Arisztotelész tanítvány Arisztoxenosz is
szkhémáról fog beszélni, amikor saját ritmus-fogalmát fejt ki. Nála a szkhéma és
a rüthmosz szinte már ugyanaz, mindkettő az a morphé, ami – az arisztotelészi
hülomorfizmus nyomdokain haladva – megjelenéséhez szükségképpen
szubsztrátumot feltételez. Szinte ugyanazok: a rüthmosz formailag se több, se
kevesebb mint szkhéma, csupán a szubsztrátuma szerint specifikálódik. A
rüthmosz sajátos anyaga ugyanis az idő:
„A szkhéma egy tárgy részeinek bizonyos elrendezése. Oly módon jön létre, hogy mindegyik
rész birtokolja. Ezért is nevezik szkhémának.54 […] A szkhéma és a rüthmosz abban
hasonlítanak egymásra, hogy egyikük sem létezik önmagában. Nyilván nem létezhet szkhéma,
ha nincs tárgy, amely felveszi. […] A rüthmosz akkor jelenik meg, amikor az idők
meghatározott elrendezés szerint kerülnek felosztásra, hiszen az időknek nem minden
elrendezése ritmikus.”55

A szkhéma-szkhématizo fogalma tehát Platóntól Arisztoxenoszig a következő
szerepeket játssza: összeköttetést teremt a preszókratikus rüthmosz-fogalommal,
mintegy lefordítja azt a kor filozófiai nyelvére. Továbbá általánosan megnevezi
azt a közeget, amely felveszi az immár szűkebb értelemben felfogott rüthmoszt,
vagyis a ritmust, miközben maga a legtágabb értelemben vett alakiság jelentését
hordozza. A szkhéma főnév éppen úgy utal egy geometriai ábrára, szakaszra,
körre, háromszögre, mint egy arckifejezésre, testtartásra, taglejtésre, tánclépésre,
52

„[Az arkhék] Démokritosznál a nem szerint egyek, de az alakzat (szkhéma), vagy legalábbis a fajta (eidosz)
szerint különbözőek.” (Fizika, I, 184b21) Az atom lenne a nem-fogalom, mely alá a különböző alakú, illetve
különböző alakzatba rendeződő atom-fajták tartoznának. A fajtákat így részletezi a Metafizika A4, 985b:
„Leukipposz és Démokritosz az elemek különbségében látják a többi dolgok okait, s azt mondják, hogy három
ilyen különbség van: az alak (szkhéma), a rend (taxisz) és a helyzet (theszisz). Mert, mint mondják, a létező
dolgokban csakis a formában (rüthmosz), az érintkezésben (diatikhé) és a fordulatban (tropé) különböznek. A
rüthmosz pedig szkhéma, a diatikhé meg taxisz, a tropé meg theszisz. Az A ugyanis az N-től alakra nézve
különbözik, az AN az NA-tól rendre nézve, a Z az N-től pedig helyzetre nézve. A mozgáson azonban, ti. hogy
honnan és hogyan van meg ez a dolgokban, ők is éppoly könnyen túltették magukat, mint a többiek.” (Halasy –
Nagy József fordítását kissé módosítottam).
53
„A kifejezés formájának (szkhéma) nem szabad sem metrikusnak, sem ritmustalannak (arrüthmon) lennie.”
(Rétorika, 3, 8, 1408b21.) „A kifejezés formájának(szkhéma) száma a ritmus” uo. 1408b29. A szkhéma tehát
nem egyenlő a ritmussal, de képes annak felvételére: amennyiben száma van.
54
Arisztoxenosz itt arra utal, hogy a szkhéma a szkhé (ekhó) = „megfogni, megragadni, birtokolni” tőből ered.
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Arisztoxenosz: Elementa Rhythmica, II. könyv, 5-7.
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és átfogóbban, egy jellemre, szerepre, és még átfogóbban, egy szokásra, divatra;
miközben a szkhématizo ige nyíltan utal a koreográfiai környezetre: szerepet
alakítani, táncolni, gesztikulálni, beszédet taglejtéssel kísérni, alakoskodni.56 Az
alak és alakítás, forma és formai tagolás bizonyos esetei – méghozzá szigorú
elvek szerint meghatározott esetei – lesznek azok, melyeket a posztszókratikus
kor ritmusként értékel.
Ezzel lezárhatjuk ezt a feltevésekkel teletűzdelt részt a ritmus-fogalom
eredetéről. Jóllehet nem spórolhattuk meg ezt a rövid áttekintést, bevezetésünk
első fejezete szerint világos, hogy nekünk nem az eredetkutatás szellemében kell
vizsgálnunk a ritmikát, hanem azt kell tisztáznunk, hogy a távolba vesző
eredetnél egy jóval későbbi és számunkra hozzáférhetőbb korban a ritmus
fogalmának színrelépése – mely csak érintőlegesen tekinthető filozófiainak –
milyen teoretikus kontextusok összeforrására vagy kölcsönhatására,
interferenciájára utal. Hiszen ennek már messzemenő kihatásai lehetnek a
filozófiára is. Ezt leszögezve térünk rá a második tézisre.
•
II. Nézzük a Benveniste cikk másik tézisét, melynek hangsúlyos formája így
szólt: a rüthmosz eredete a folyással ellentétes forma irányába mutat. Mint az
éles oppozíciók felállításakor lenni szokott, nem maradtak el az ellenreakciók,
fenntartások, majd utóbb, azok az eszmefuttatások, melyek az oppozíciót
árnyalni, tompítani, összebékíteni igyekeztek. Ne felejtsük el, a cikk az 50-es
évek francia strukturalista közegében jelent meg, ahol a struktúra statikus versus
dinamikus mivolta, a strukturális módszer szinkronitása versus történeti módszer
diakronitása maga is éles oppozícióként állt a viták kereszttüzében. Csak
emlékeztetek rá, épp e strukturalista megközelítés jellemző példájával
találkoztunk korábban a Descartes-ot interpretáló Gueroult-nál, aki az idő
karteziánus problémáját a statikus pillanat és dinamikus tartam oppozíciójaként
mutatta fel. Ebben a közegben a ritmus eredetének nyelvészeti felgöngyölítése,
ahogyan azt Benveniste tette, könnyen egybeolvasható a nyelvész strukturalista
hitvallásával, sőt akár egy statikus strukturalizmus melletti állásfoglalásával is.
Legalábbis gyanúként, erre az egybeolvasásra mind a mai napig találunk példát.
Mint P. Sauvanet írja, Benveniste „saját nyelvészeti módszerével összhangban
elhatárolódott a XIX. századi összehasonlító nyelvészet által dédelgetett
naturalista illúzióktól. Így jobban érthető, hogy a rüthmosz a puszta filológiai
példa státuszán túl hogyan vált számára a struktúra kontra fluxus vita valódi
teoretikus tétjévé. A rüthmosz kettős szemantikai mezejének tétjei bizony nem
csekélyek, és egy ilyen terminus kiválasztása nem lehet a strukturalista nyelvész
állásfoglalásától mentes döntés.”57 Ezek után érthető, ha a Benveniste-tel
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Ld. pl. Platón: Törvények, II, 655a: „Nos mit kell tehát szép alakzatnak (szkhéma) vagy szép dallamnak
neveznünk? Mondd csak, ha egy bátor és egy gyáva lélek ugyanazon viszontagságok közé jut, vajon taglejtéseik
(szkhémata) és hangjuk hasonló lesz-e?”
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Pièrre Sauvanet: Le rythme grec d’Héraclite à Aristote, 16. o.
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szembeni fenntartások elsősorban nem a nyelvészektől érkeztek, hanem azoktól
a filozófusoktól, akik túl akartak lépni a strukturalista mozgalom első
hullámában alapul vett formális oppozíciók szabta kereteken. Ez a túllépés
sokak számára tudománytörténeti szempontok beemelésével vált lehetségessé,
gondolok itt például Canguilhem-re, François Châtelet-ra, Michel Foucault-ra
vagy Michel Serres-re. Minket most csak ez utóbbi érint, ugyanis Serres az, aki
Lucretius-ról és az atomista fizikáról írott könyvében kritikával illeti Benveniste
cikkét. Serres kereken kifejezésre juttatja nemtetszését: Benveniste
ritmuselemzése, mely a ritmus szemantikájából kizárja a folyás
származásvonalat, nem csupán a nyelvész hidrodinamikában való járatlanságáról
tanúskodik, hanem a hajózáshoz és a navigációhoz való érzék – újból egy érzék!
– teljes hiányát jelzi:
„Hogy megértse e folyékony formát /a rüthmoszt – M.T./, Benveniste a folyás szót vizsgálja,
jóllehet a tudománytörténet az áradást és a fluktuációt nyújtja. A nyelvész, éppoly kevéssé,
mint Hérakleitosz, Montaigne és sorolhatnánk, sohasem hajózott édesvízben. Ők úgy hitték
semmi sem kering. A közvetlen fizikai tapasztalat, az egyszerű praxis a rüthmoszt a reoban
mutatja fel, vagyis az örvényt a folyásban, a reverzibilist az irreverzibilisben. A ritmus forma,
igen, az a forma, amit az atomok első dinoszban /keringésben, örvényben – M.T./
összekapcsolódva felöltenek. Kezdetben van a katarakta, a vízesés: a reo. Ekkor a megjelenő
keringés az irreverzibilitásba pillanatnyi reverzibilitást visz: íme a rüthmosz. Nem Platón az
első, aki a ritmust lehetővé teszi és elgondolja, hanem az atomisták. A nyelvészet itt
ellenkezés nélkül követi a szokásos gyakorlatot, a dolgok természetét, az elvont elméletet.
Démokritosz ott látja a ritmust, ahol van, ahol Benveniste nem látta. A hérakleitoszi
irreverzibilitás Démokritosz és az atomisták jóvoltából itt-ott ritmizálttá válik.”58

Serres tehát a rüthmosz fogalmát a leghatározottabban visszavezeti a
folyékonyságra, mégpedig egészen konkrét és meghatározott módon: a
hidraulika fogja nyújtani azt az áramlási modellt, melyben a keringés, örvénylés
a folyékony közeg inherens jellemzőjeként nyer státuszt, miközben, állapítsuk
meg ezt is, a hidraulikai diskurzus kompetenciája kiszélesedik, s a fizikain
túlmenően átfogja a „metafizikait” is. Gilles Deleuze és Felix Guattari, akik a
Kapitalizmus és skizofrénia második kötetében, a Mille Plateaux-ban maguk is
konkrét áramlástípusokkal (vágyak, átalakulások, nomádok vándorlása, stb.) és
sajátos megszakításaikkal (én, gépek, államgépezet, stb.) foglalkoznak, ezernyi
platformon végigkövetve az áradás és az áradást megszakító, csatornázó,
barázdáló tényezők egymásra hatását, elfogadják Serres hidraulikai platformját,
mely tagadhatatlanul immanens módon fejti ki a folyásból a ritmust. Így
Benveniste szófejtése számukra legalábbis „gyanús”, „nem tűnik teljesen
meggyőzőnek.” Figyelmen kívül hagyja a hidraulikát és a ritmust a testi forma
puszta válfajává degradálja, ezzel pedig lezárja az utat az előtt, hogy a ritmus
Platón által adott metrikai meghatározását megelőzően és azon kívül bármilyen
értelemben ritmusról beszélhessünk ott, ahol a preszókratikus szövegekben
58

Serres: La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce 190. o.
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rüthmoszt olvasunk. Lezárja az utat egyszóval a ritmus nem-metrikus
értelmezése előtt.
„/Benveniste/ azt mondja, hogy a ritmusnak semmi köze a hullámzáshoz, hanem az általában
vett „formát” jelöli, és speciálisabban, a „metrikus, ütemezett” mozgás formáját. Csakhogy a
ritmus és a metrum soha nem mosódnak össze. És ha az atomista Démokritosz épp azon
filozófusok egyike, akik a ritmust a forma értelmében használják, nem szabad elfelejtenünk,
hogy ez a fluktuáció rendkívül precíz körülményei közt történik, és hogy az atomok formái
először nem-metrikus nagy együtteseket alkotnak, olyan sima tereket, mint a levegő, a tenger,
vagy akár a föld (magnae res). Létezik persze metrikus, ütemezett ritmus, mely a folyó
partszegélyek közti folyására vagy egy bordázott tér formájára utal; de létezik a mérték
nélküli ritmus is, mely az áramlás áradására utal, vagyis arra a módra, ahogyan egy áramlás
szétömlik egy sima térben.” 59

Végső soron Benveniste eljárása, az, hogy a ritmust a forma és alakzat oldalára
állítja, miközben a folyékonyságtól elvitatja, hogy olyan immanens strukturáló
elvek működnének benne, melyek ritmus felvételére képessé tehetnék,
túlságosan is merev strukturalista reflexeket idéz. Olyan reflexeket, melyek
szerint a ritmus statikus forma, melynek eredete nem lehet a folyás, míg a folyó
minden formát feloldó dinamika, mely nem tűr magában állandósuló
alakzatokat, így örvényeket, keringéseket, belső áramlatokat, áradásmódokat
sem. A hidraulika és az atomista fizika tudománytörténeti szempontja ezt a
Benveniste által felállított formális oppozíciót teszi tarthatatlanná. Ennek a
kritikai vonalnak a lecsengéseként utóbb felmerült az igénye annak, hogy a
Benveniste által épp csak átfutott szótörténet nagyobb részletességgel és
filozófiai kontextusban váljon elérhetővé. Pièrre Sauvanet vállalkozott e
feladatra Le rythme grec d’Héraclite à Aristote című könyvében, és érezhetően
úgy igyekszik árnyalni a ritmus fogalmát a preszókratikus gondolkodóktól
Platónig, hogy az összebéküljön az áramlással és folyással. Így jut nyugvópontra
ez a vita, s lesz a ritmusból „áramló forma” vagy „forma az áramlásban”.
•
Könyveljük el a kritikai észrevételeket.60 Vegyük elő újra Benveniste
cikkét és szembesítsük a kritikákkal. A szembesítés meglepő árnyalódást
eredményez. A fenti kritikák láthatólag a következőképpen érvelnek: mivel
Benveniste, a nyelvész, negligálja a folyót, ezért nála a rüthmosz eredeti
jelentése opponálja a folyékony közeg jellemzőit, az áramlást, hullámzást, és
immár hozzátehetjük, a keringést és az örvénylést, így a rüthmosz nála nem
59

Deleuze-Guattari: Mille Plateaux, Les Éditions de Minuit, 1980, 450. o.
Tehát elkönyveljük őket: nem foglalkozunk e kritikai észrevételek filozófiatörténeti mérlegelésével, jóllehet
ebből a szempontból is felmerül egy-két kérdés. Így például Serres-nek az az állítása, hogy „a ritmus az a forma,
amit az atomok első dinoszban összekapcsolódva felöltenek” a fennmaradt testimóniumok szerint már erősen
interpretatív. Az atomisták ugyanis az atomok alakját illették „rüszmosz” névvel, azt az alakot, ami már az első
dinosz előtt a sajátjuk, vagyis aminek a kialakulása nem követeli meg feltétlenül, hogy az örvénylésre
hivatkozzunk (ld. Kirk-Raven: A preszókratikus filozófusok, Atlantisz, 2002, XV. fejezet, VI. 588-593. o.).
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cseppfolyós, hanem szilárd, testi jellegű forma lesz, mint például a betűk
formája. Csakhogy a Benveniste cikk menete az itt bemutatottól egy árnyalattal
eltér.
Benveniste valóban negligálja a folyót. A cikk alaptézise azonban nem az,
hogy a rüthmosz fogalma opponálja a folyékony közeg jellemzőit, hanem az,
hogy nem szól a folyékony közeg jellemzőiről: „a rüthmoszt sohasem
alkalmazzák a hullámok mozgására”, „a vízfolyásnak nincs ’ritmusa’.”61 Ha nem
szól róluk, nem is opponálhatja őket. Ezzel Benveniste két dolgot állít. Azt,
hogy a rüthmosz nem a fluxus eszméje által felülvezérelt fogalom, mely egy
eredetinek tételezett áramlás utólagos tagolására, alakítására szorítkozna, legyen
az az áramlás eredendően természeti vagy eredendően a priori (egy folyóé, egy
mozgás lefolyása, vagy akár az idő folyása). Ha a rüthmosz független a
fluxustól, akkor független annak hidraulikai, dinamikai vagy bármilyen egyéb
fizikai modelljétől is. És másrészt azt állítja Benveniste, hogy a rüthmosz nem is
a fluxus tagadása által felülvezérelt fogalom, mely az áramlással statikus
állapotokat, formákat, kereteket szegezne szembe. A rüthmosz nem azonos a
szilárd, testi jellegű formával. Egyszóval Benveniste azt állítja, hogy a rüthmosz
fogalma sem az áramlásra, sem az áramlás tagadására nem utal vissza alapvető
referenciaként. Ha viszont ez így van, akkor a rüthmosz egyenesen annak
kijáratnak a fogalmi megtestesítőjévé válik, amelyen át kikerülünk az áramlásstagnálás, dinamika-statika merev oppozíciójából, s ezzel minden olyan fogalmi
oppozícióból is, amely az előbbiekben kapaszkodik meg. Beleértve azt az
oppozíciót is, amellyel Benveniste kritikusai saját álláspontjukat Benveniste-tel
szemben pozícionálták és a rüthmosz szemantikai mezejét visszakövetelték a
folyónak és a hidraulikának. Ha így vesszük, ennél forradalmibb fogalmat
keresve se találhatnánk.
Benveniste cikke azonban nem áll meg ezen a ponton. Nem áll meg a
rüthmosz szemantikájánál, hanem írása végén egy általa nem részletezett súlyú
lépéssel továbblép a rüthmosz – nevezzük így – stilisztikája felé, és teszi a
következő állítást: a rüthmosz jóllehet szemantikailag nem a folyékony közeg
jellemzőiből leszármaztatott forma, alkalmazását tekintve azonban a görög
gondolkodás mégiscsak egy olyan közegbe látja bele, amely folyékony,
képlékeny, változékony. Ezt a közeget, mondanunk sem kell, Benveniste újfent
nem rendeli alá a folyónak és a fluxus egyetlen fizikai modelljének sem, azaz a
rüthmoszt stilisztikai megközelítésben sem karakterizálja az a kapcsolat, ami az
örvényt a folyóhoz fűzi. Kifejezetten az alkalmazása alapján különbözteti meg
Benveniste például a rüthmoszt a szkhémától: míg a szkhéma egy rögzült,
megvalósult, bizonyos módon tárgyként tekintett formát jelöl, „addig a
rüthmosz a szó kontextusai alapján a pillanatnyi formát jelöli, amit olyan valami
ölt fel, ami mozgásban van, mozgékony, folyékony: a rüthmosz annak a formája,
aminek nincs organikus tartása.” A „kormányzati forma” leírható mind a
rüthmosszal, mind a szkhémával: ám ha Démokritosz az előbbivel, Platón pedig
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az utóbbival írja le, akkor Benveniste stilisztikai intenciói szerint Démokritosz
az épp fennálló intézményekről fog beszélni és a hallgató érteni fogja, hogy ez a
forma átmeneti, az épp uralmon lévők érdekei szerint változik, míg Platón a
kormányzati berendezkedés általánosan megállapítható típusairól fog szólni,
arról a sémáról, ahogyan a kormányzás a konkrét történelmi aktualitástól
függetlenül jellemezhető. A rüthmosz ezek szerint „az épp adódó, pillanatnyi,
módosítható forma”, „a szó szoros értelmében ’bizonyos módon való folyást’
jelent.”62 Bizonyos módon való folyást? De hát a folyóban kialakuló örvénylés
sem egyéb, mint „bizonyos módon való folyás”, amint „bizonyos módon való
folyás” nyilván az a deleuze-i mód is, „ahogyan egy áramlás szétömlik egy sima
térben”! Benveniste kritikusaival szemben egyenesen azt kell megállapítanunk,
hogy Benveniste stilisztikai tézisei éppenséggel az alapjait vetik meg
elgondolásaiknak: előre jelzik azt, hogy a ritmus megpillantható többek közt a
folyón is, és akár beágyazható egy későbbi hidraulikai elméletbe is. Úgy tűnik
Serres és Deleuze kritikái Benveniste téziseinek sematikus olvasatán alapulnak,
a szó szoros értelmében sematikus kritikák: inkább a szkhéma fogalmát találják
telibe, mintsem a rüthmoszét.
Azonban e ponton, amikor a kritikákat illetjük kritikával, érthető módon
felmerül a kérdés, Benveniste stilisztikai tézisei vajon nem mondanak-e ellent,
vagy legalábbis nem veszik-e élét a szemantikai tézisének? Nézzük végig: a
szemantikai tézis a rüthmoszt kiemeli az áramlás-stagnálás oppozíciójából, a
stilisztikai tézis pedig az így szabaddá tett fogalmat éppen ezen oppozíciós pár
egyik tagjára, az áramlásra vonatkoztatja vissza. A szemantikai tézis szerint a
rüthmosz jelentése nem vezethető le a fluxus jelentéséből, a forma nem szól a
folyásról, míg a stilisztikai tézis szerint a rüthmosz mégiscsak szól a folyásról, a
szó szoros értelmében bizonyos módon való folyást jelent. E szó szerinti jelentés
jelzésével nem írja-e felül a stilisztika a szemantikát? Másként fogalmazva: nem
válik-e maga is szemantikává?
A válaszom: nem, illetve: éppen fordítva áll a dolog. Amikor Benveniste
szemantikailag eloldja a rüthmoszt a folyótól, ezzel egyszersmind eloldja a
jelentését egy olyan módtól is, amely kizárólagosan döntene arról, ahogyan e
jelentés jelent: attól a módtól, amelyet Serres bizonyos habitusként, a folyami
hajózásban és a hidraulikában való jártasságként határozott meg. Ha tehát
Benveniste második lépésben a folyás szemantikai mezejétől eloldott rüthmosz
szó használatának módját vizsgálja, akkor pontosan azért kell ezt tennie, mert
előzőleg eloldotta a rüthmosz jelentéseit (így, többes számban!) a jelentés
módjának körülményeitől. A jelentés módjának körülményeit vizsgálva újra
szembe találja magát a folyóval. Ám miféle folyó ez? Nem az a folyó, amitől a
rüthmoszt szemantikailag eloldotta, nem az, amit a folyó jelent. Egészen
pontosan fogalmazva ez a folyó egyáltalán nem jelent: a folyó itt se több, se
kevesebb, mint a nyelvhasználat stílusa, a rüthmosz jelentéseinek integrálása
különféle jelentőmódozatokba egy konkrét stiláris különbség – a rüthmoszt a
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szkhémától megkülönböztető folyékonyság – égisze alatt. A folyó stílus. A stílus
pedig nem jelent semmit. Ellenkezőleg, e módozatokon keresztül folyamatosan
visszakérdez a jelentésre, folyamatosan aktiválja a jelentésben a „hogyan
jelent?” kérdését. A „bizonyos módon való folyás” ily módon jelezhető
stílusárnyalat, anélkül, hogy e jelzés nyugvópontra hozná a módra irányuló
kérdéseket a folyás jelentésében: egy ruha redőződése, egy hangulat
megjelenése, a kedély ingadozása, a harag elpárolgása, egy betű rajzolata, egy
kormányzati berendezkedés, egy örvény a folyóban miért volna ugyanannak a
transzcendentális formaképző elvnek a hatályba lépése? Miért kellene azt
hinnünk, hogy mindezeket kivétel nélkül a hidrodinamika törvényei vagy
bármilyen más a priori törvények kodifikálják? Épp akkor csinálunk a ritmusból
sémát, s lesz eljárásunk a sematizmus, vagy épp, strukturalizmus, ha
ugyanannak a transzcendentális formaképző elvnek a működését látjuk
mindenütt. Midőn a jelentőmódozatokat aktiválja, a stilisztika túllép a
szemantikán: kiderül, az a jól ismert, ártalmatlan formula, mely szerint a jelentés
nem más, mint a használat módja, maga is stílus-fertőzött, és a használat
szerteágazó módjainak tekervényes útjaira csábít. Ezért a rüthmoszszal nemcsak
kiléptünk bizonyos fogalmi oppozíciókból, hanem az oppozíció logikája nélkül
vissza is lépünk közéjük, hogy a „hogyan jelent” kérdése mentén közlekedni
tanuljunk bennük és tapasztalatot szerezzünk azokról a körülményekről,
amelyek között vonatkozásba kerülhetnek egymással – álljon fenn ez a
vonatkozás akár az oppozíció stílusában.
Benveniste tanulmányának hozadékát ennyiben igen jelentősnek látom. A
ritmus fogalmát igazi kihívásként állítja a jelenkori filozófia elé, melynek
legfőbb tétje immár nem annyira e fogalom értelmezése, adatolása, jelentésének
kalibrálása és belövése a filozófia története során már megmunkált és
polgárjogot nyert fogalmak közé – mondjuk a mozgás-nyugalom, áramlásstagnálás, folytonosság-diszkontinuitás, szukcesszivitás-szimultaneitás, rend és
forma, idő és időtlenség stb. fogalmainak határmezsgyéire (e fogalmak közül
nem kevés épp Descartes-tal kapcsolatos kérdéseinket érintette) –, de nem is
annyira egy adekvát filozófiai ritmuselméletnek, „a ritmus filozófiájának” a
kidolgozása, hanem egy olyan vizsgálódási mód megnyitása, amely e filozófiai
presztízzsel és előtörténettel kétségkívül nem rendelkező terminus adatolt, vagy
épp javasolt felbukkanási pontjaiba helyezkedve azoknak az attitűdöknek a
kapcsolatát vizsgálja, melyek a ritmus fogalmát éppen erre vagy arra a
határmezsgyére terelik. Röviden: e fogalom legfőbb értéke az, hogy kérdéseket
vet fel azokra a fogalmakra vonatkozólag, amelyekkel meghatározzuk. A
„ritmus” minduntalan visszakérdez saját meghatározásaira és definienseiben
olyan folyamatokat indít el, melyek csakhamar definiendummá alakítják őket.
Ezt tapasztalhatta meg Valéry, akinek 1892 és 1935 közt papírra vetett írásai
között számtalan meghatározási kísérletet találunk a ritmusra, de az utolsó mégis
így hangzik: „Húsz ’definícióját’ olvastam vagy alkottam meg a ritmusnak, ám
egyiket sem fogadom el.” Valóban, bármilyen definíciós kontextusba kerüljön
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is, a ritmus azonnal frontot nyit e kontextussal szemben. A ritmusból kiinduló
kérdések így már egyáltalán nem pusztán nyelvészeti vagy filológiai kérdések,
hanem bátran nevezhetők filozófiainak, a filozófiának abban a speciális
értelmében, mellyel a meghatározás bűvöletéből kilépve és a ritmus jelentésének
kérdését nyitva hagyva e kontextusok felmetszését, más szóval szintaxisok
aktiválását követeli meg.
•
Nevezzünk szintaxisnak általánosságban – s egyszersmind a formállogikai
definíciótól eltérően – egy olyan rendszert, amely nem csupán nyelvi
fogalmaknak, hanem eseteknek, eseményeknek, attitűdöknek, hiedelmeknek,
gesztusoknak, elvárásoknak, reakcióknak, reagálási utaknak, stratégiáknak,
reflexeknek, egyszóval tapasztalati blokkoknak és a bennük tesztelődő
képességeknek a kapcsolatait is artikulálja (mely blokkok, könnyen meglehet,
már úgyszintén szintaktikai jellegűek). Szintaxisnak nevezzük más szóval azt,
amit fentebb, a szemantikán túlcsapó stilisztika esetében hozzávetőlegesen – se
nem igazán szemantikai, se nem igazán stilisztikai kifejezéssel –
„közlekedésnek” és a vonatkozás „körülményeinek” mondottunk. És
szintaxisnak nevezhetjük azt is, amire még korábban, bevezető vizsgálódásaink
első fejezetében, Descartes-nál „teoretikus platformként” hivatkoztunk, a vele
kapcsolatos esélylatolgatásokkal egyetemben. Egy-egy szintaxis meghatározott
nyelvi megszólalásokat generál, és egyben meghatározott tapasztalati blokkokat
szervesít, reflexeket és technikákat teremt, miközben ő maga a magától
értetődőség láthatatlanságába húzódik vissza: a nyelvi-tapasztalati artikuláció
hegmentesen zárul. Minél inkább zárul a szintaxis, minél láthatatlanabb és
észrevétlenebb a szervesülés hege, annál evidensebb és magától értetődőbb a
megszólalásokban használt fogalmak kapcsolata, annál szokványosabb a
tapasztalati blokk, annál olajozottabban működik az a reflex és technika, aminek
a szintaxisa. És fordítva, minél problematikusabbnak, érthetetlenebbnek
tekintünk egy fogalmat, megszólalást, attitűdöt, gyakorlatot, tapasztalatot, annál
inkább rákényszerülünk arra, hogy próbáknak vessük alá, szétziláljuk, és azok
után a szintaxisok után kutassunk, amelyek a működését irányítják és azzá
formálják, ami. A szintaxis egyszóval artikulál. Már láttuk, minden amit ezen
artikulációról megtudhatunk a „hogyan” kérdése mentén tárul fel.
Természetesen nem ambícióm az itt leírtakat vadonatúj dologként
beállítani, sem az, hogy „a szintaxist” egy általános filozófiai vizsgálódás
tárgyaként tételezzem. Szívesebben határoznám meg a szintaktikai vizsgálódást
valamiféle módszerként, taktikaként, mely attól függően, hogy ki, milyen
kérdésekkel veszi kézbe – milyen alanyként határozza meg magát használója:
filozófiatörténészként, nyelvészként, antropológusként, szociológusként,
esztétaként, stb. – meglehetősen eltérő eredményeket produkálhatna. Ezért úgy
gondolom, elegendő csupán olyan minimális körülírását adni a szónak, hogy
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használatakor ne merüljön fel félreértés. Sorolhatnám persze a nagy elődöket: az
én szememben szintaktikai jellegű gondolkodásra utal, amikor Hume a
„világegyetem cementjéről” beszél, mellyel a világegyetemet habitusként,
szellemünk habitusaként mutatja fel63; vagy amikor Kant a séma kifejezést
bevezeti, mely az értelmi fogalmakat formailag képbe – leginkább világ-képbe –
rendezi64; vagy amikor Wittgenstein nyelvjátékokat és „grammatikai
mozgásokat”65 vizsgál; vagy amikor Merleau-Ponty a jelentést egy anonim test
működésének közegében vizsgálja, amely gesztikulál, artikulál és percipiál, s
amelyre később a Gestalt fogalmával hivatkozik66; vagy az is, ha már annyit
hivatkoztunk Benveniste-re, ahogyan Benveniste a logika három különálló
vizsgálódási területén adódó viszonyokat, a szintaktikai, szemantikai és
pragmatikai viszonyokat összetartozónak, a jelentést együttesen generáló
viszonyoknak tartja.67 Az elődök tehát nem hiányoznak. De mivel eltérő
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Hume a hasonlóság, érintkezés és okság asszociációs elveit nevezi a világegyetem cementjének. Ezen elvek
szerint a világegyetem szétszórt építőkövei szellemünk számára egy állaggal rendelkező világgá állnak össze:
„egyedül ezek kötik össze a világegyetem különböző részeit, vagyis létesítenek kapcsolatot köztünk és a külső
tárgyak vagy személyek között. Mivel szenvedélyeinkre csak a képzetek révén hatnak a dolgok, és mivel a
képzeteket pedig csak az említett elvek kötik egymáshoz, számunkra valóban ezek alkotják a világegyetem
cementjét, s jórészt tőlük függ szellemünk minden működése.” Ld. Kivonat az Értekezés az emberi természetről
című könyvből.
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A kanti séma a „fogalom képe”: „A kutya fogalma szabályt jelent, mely szerint képzelőerőm ily négylábú állat
alakját általánosságban megrajzolhatja, anélkül, hogy külön egyes alakra, mely a tapasztalatban található, vagy
in concreto föltüntethető lehetséges képére szorítkoznék. Értelmünknek a jelenségekre s puszta formájukra
vonatkozó e sematizmusa az emberi lélek mélyében rejtőző művészet, melynek igazi fogásait aligha foghatjuk
valaha ellesni a természettől s leplezetlenül a szem elé tárhatni.” TÉK, 129. o.
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Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások, 401. (Atlantisz, 1992. 179. o.) Nem kétséges, hogy Wittgenstein a
grammatikai mozgást egyben stílusként is érti: „De nem fejezem ki magam kifogástalanul, amikor azt mondom,
hogy grammatikai mozgást tettél meg. Te mindenekelőtt egy új felfogást találtál. Úgy, mintha kitaláltál volna
egy új festési eljárást, vagy egy új mértéket, vagy újfajta dalokat találtál volna fel.”
66
„A nyelv amelyet beszélünk egyfajta anonim testiség, amelyben más szervezetekkel osztozom.” (La prose du
monde, 194-195. o.) „A percepció néma vagy operacionális nyelve” (uo. 175. o.) „A nyelv soha nem mond
semmit, hanem gesztusok skáláját találja fel, melyek egymáshoz képest elég világos különbségeket mutatnak
ahhoz, hogy /…/ a nyelv működése egy értelemuniverzum kontúrjait és viselkedését biztosítsák számunkra.”
(uo. 46. o.) „A nyelvben lényegi, hogy konstrukciójának logikája soha nem azokból a dolgokból adódik,
amelyek fogalmakba ültethetők, és hogy igazából sohasem birtokoljuk ezt a logikát, hanem az csak a
kifejezésrendszer kusza logikáján keresztül csillan meg, amely egy másik múlt nyomait és egy másik jövő csíráit
hordozza.” (uo. 52. o.) Merleau-Ponty lábjegyzete ehhez: „Ez csak nyilvánvalóbbá teszi a jelentés
transzcendenciáját a nyelvhez képest. Ugyanakkor a Bedeutung-hoz való átmenet nem ugrás a spirituálisba,
hanem a transzcendencia hatóereje, a nyelv és a percepció szervezetének sajátja.” A Gestalt-hoz ld. Visible et
l’invisible, 255-257. o.
67
„A szintaxis, a szemantika és a pragmatika az a három megkülönböztetett fogalom, amellyel a logikával
foglalkozók számításba vesznek. Ezek együttesen vagy külön-külön, kizárólag ahhoz a területhez tartoznak, amit
én a szemantika területének nevezek. Ami a logikával foglalkozó számára a szintaxishoz tartozik, azaz a
kijelentés elemei közti kapcsolat, az számomra nem ilyen egyértelműen besorolható, abban az értelemben, hogy
egyrészt, ami a nyelvész számára szintagmatikai, az egybeesik azzal, amit a logikában szintaktikainak neveznek,
és ami következésképpen a szemantika rendjébe illeszkedik bele, míg másrészt, a nyelvész szemében ezt a
kapcsolatot uralhatja pusztán a grammatikai szükségszerűség, mely teljességgel az idióma struktúrájától függ,
ami nem univerzális valami, hanem az adott nyelv típusa szerint egyedi formákat ölthet. Így nem csupán azt
ismerjük el, hogy a gondolkodás bizonyos módon kódolva van, hanem azt is, hogy a közlés elemei bizonyos
módon kapcsolódnak egymáshoz, és ez annak függvénye, amit nyelvtannak nevezhetünk. Látják miként eshet
egybe és különbözhet egyszerre az a mód, ahogyan a nyelvész és a logikával foglalkozó tudós a ’szintaktikait’
felfogja. Ami a pragmatika és a szemantika logikában elfogadott megkülönböztetését illeti, az a nyelvész
számára, úgy vélem, nem szükségszerű. A logikával foglalkozó tudós számára fontos megkülönböztetni egyfelől
a nyelv és a dolgok közti viszonyt, ami a szemantika alá tartozik, másfelől a nyelv és a nyelvet használók, illetve
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szándékok és célok alapján fogalmaznak, szerencsésebb talán mégis némileg
távol tartani tőlük a szintaxis fogalmát. Ráadásul találkozhatunk e szóval a mai
filozófiai szakzsargonban minden ilyen elvi közösségvállalás felemlítése nélkül
is.68 Bevallom, leginkább az efféle elterjedtsége miatt döntöttem a használata
mellett, túl azon persze, hogy e fogalom olyasvalamit fejez ki egészen tömören,
amire csak hosszas magyarázkodással tudnánk utalni. A szintaxis egy rövidítés.
Szerencsés és szerencsétlen volta egyaránt az általa nyújtott rövidítés
radikalitásában áll. Már a fentebbi felsorolással is jelzem: e rövidítéssel nem
helyezkedünk a nyelv perspektívájába. Nem szeretném az analitikus hagyomány
előjogának tekinteni a szintaxis vizsgálatát, sem kizárólagosan egy nyelvi
fordulat előfeltételéhez kötni. Vagyis nem akarom a szintaxist – sem magunkat,
amennyiben szintaxisról beszélünk – „a nyelvben” elhelyezni, meghúzni a nyelv
demarkációs vonalait, s a nyelvi tényeket előzetesen megkülönböztetni a külső,
nem nyelvi tényektől. Hiszen szintaxisa mindenekelőtt egy nyelvi-tapasztalatiképességi vegyületnek van, s nem egy elszigetelten működő nyelvnek, vagy egy
elszigetelten működő tapasztalatnak. Amivel nem azt állítom, hogy ne
lehetnének olyan tapasztalataink, ahol „cserben hagy a nyelv”, hanem azt, hogy
épp ilyenkor válik maga a tapasztalat egy ismeretlen nyelvvé, amely saját
artikulációjának keresésére van ítélve: a szintaxissal a kifejezést és a
receptivitást egy koreografikus eredetben fedezzük fel, egy olyan jellegzetes
mozdulatban, melyben a kifejezésés az észlelés utat talál, s melyben a
meghatározatlanul lebegő potenciálok a képességeimmé és a róluk való tudássá
állnak össze. Tegyük fel például, hogy a látásnak van szintaxisa: ekkor MerleauPonty késői fenomenológiája felfogható egy szintaxis rekonstrukciójaként, ahol
az, hogy mi a szem, mi a fény, mi a látás, mi az intuíció, mi az, amit látunk,
maguk is megkonstruálandó fogalmak és tapasztalatok lesznek, nem pedig
rögzített kiindulópontjai vagy tovább már nem elemezhető alapfogalmai a
fenomenológiai elemzésnek. Az is könnyen belátható, hogy egy ilyen
konstrukció egyszerre hatol be a nyelv és a tapasztalás lehetőségei közé, hiszen
a látás vagy a fény egyszerre tapasztalatok, megtapasztalható események, és
fogalmak – olyan fogalmak, amelyeket a filozófiai vizsgálódás használ és
a nyelvhasználattal összefüggő jelenségek közti viszonyt, mely a pragmatika alá tartozik. Ám a nyelvész
számára, ha olykor hasznos is lehet e besorolásokhoz folyamodni, a fenti megkülönböztetések nem jelentenek
elvi kényszerűséget. Attól fogva, hogy a nyelvet cselekvésnek, végrehajtásnak tekintjük, szükségképpen egy
hallgatót feltételez, annak világban elfoglalt helyzetével. Ezek a viszonyok együttesen adódnak abban, amit én
szemantikaként definiálok.” (Benveniste hozzászólása a Sociétés de Philosophie de langue française 1966-os
genfi kongresszusán, La forme et le sens dans le langage, in: Benveniste: Problème de linguistique générale II,
233-234. o.) Ebből a hozzászólásból az is kiderül számunkra, hogy a ritmus cikkében miért nem utal Benveniste
külön vizsgálódási területként arra, amit mi stilisztikaként neveztünk meg, a klasszikus logikai felosztásban
pedig leginkább a pragmatika alá sorolható. Azért, mivel Benveniste számára mindaz, ami a jelentéssel
összefügg, szemantikaként definiálódik: a szintaktikai, szintagmatikai, szemantikai, pragmatikai viszonyok mind
„együttesen adódnak abban, amit én szemantikaként definiálok.”
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kezelésbe vesz. A filozófiai nyelvhasználat e tekintetben ugyanolyan jogcímen
elemezhető használat, mint bármely diszciplínának vagy köznyelvi
megszólalásnak a nyelvhasználata – amivel nyilvánvalóan Wittgensteinnel
szemben foglaltunk állást, egyszersmind pedig a filozófiai nyelvhasználathoz
immanensen hozzátartozó tapasztalati dimenziókat is elismertük. A konstrukció
mindenesetre maguk az alapok, a kiindulópontok konstrukciója. Az alapok
túlontúl ismertek ahhoz, hogy magyarázatot adhatnánk róluk, túlontúl elemiek
ahhoz, hogy tovább analizálhatnánk őket. Nem magyarázni, nem tovább
analizálni akarjuk őket, hanem kilépni belőlük, eltávolodni tőlük, de nem egy
semleges külső pont felé, ahonnan a térképész pillantásával mérhetnénk végig
őket, hanem éppenséggel útban az egyiktől a másik felé, kitapasztalva azt a
gesztust, mozdulatot, azt a konkrétan koreografált utalást, amellyel az
alapfogalmak körkörösen egymásra vonatkoznak, és amely értelemmel ruházza
fel, s magától értetődően működteti őket. Hiszen a szintaxis vizsgálata nem
merülhet ki magukban az érintett fogalmakban, hanem ellenkezőleg, e fogalmak
sokkal inkább felszívódnak abban a kutatásban, amely jelentésükön túl saját
képességeinknek és a róluk való beszédmódok legitimálásának egész
architektonikáját is mozgósítja. A szintaxizálás közege nem a fogalom vagy a
jelentés, hanem a kompetenciák, módozatok, gesztusok, stílusok, technikák,
stratégiák visszakeresése.
A szintaxist, melyet elsőre nyelvi-tapasztalati-képességi artikulációként
határoztunk meg, az előbbi kikötések értelmében tekinthetjük úgy is, mint ami a
jelentés szintaxisát adja meg. A jelentés szintaxisán – megismétlem – nem
valamiféle hálózatot kell értenünk, amely fogalmak rögzített jelentéseit fűzi
össze, nem a jelentések kapcsolatainak valamiféle térképét, hanem egy
jelentéseket generáló és transzformáló rendszert, aminek az egyes részleteiről ha
készíthető is térkép (egészéről bizonyosan nem, lévén a rendszer nem zárul
egésszé és megtett lépéseinkhez képest változik), az nem sokat fog elárulni
működéséről. Egy ilyen rendszer transzformációs szabályát Deleuze rögzítette a
legtömörebben: „semmi sem alakulhat át anélkül, hogy amivé átalakul,
ugyancsak át ne alakulna.”69 Konkretizálom: valamely dolog jelentését nem
ragadhatjuk meg anélkül, hogy azon eszközök jelentése, amelyekkel
megragadjuk ne változna meg, és e változás ne hatna ki arra is, amit a
jelentésben megragadunk. A meghatározás művelete meghatározatlanná teszi
mind a meghatározót, mind a meghatározottat, ami újbóli meghatározást
kikényszerít ki. Ráadásul minél pontosabb meghatározásra törekszünk,
determinációs eszközeink jelentése csak annál diffúzabbá válik. Valami ahhoz
hasonló játszódik le, amit Euthüphrón tapasztalt meg, amikor a jámborság
jelentését próbálta meg meghatározni Szókratésznak: „Már nem tudom,
Szókratész, hogyan mondjam meg neked amit gondolok. Mert valahogy mindig
körben kering, amit magunk elé tűzünk, s nem akar ott maradni, ahová
állítottuk.” Ekkor előfordulhat, hogy érdeklődésünk egyszerre megváltozik, s
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már nem a tovasikló jelentés meghatározására irányul, nem is a különböző
jelentésárnyalatainak jelzésére és feltérképezésére, hanem a körülményekre,
azokra a módokra, ahogyan ez az egész kérdésfeltevéseink hatására végbemegy:
a diffúzió vektoraira és a közegre, amelyben zajlik és amelyről tapasztalatot
szerzünk, a jelentés keringésének ívére, tovasiklásának stílusára.
Legszívesebben azt mondanám, arra a fizikára, amelynek a jelentés az egyik
eredménye. A fizika szó mindenesetre szerencsésen jelzi, hogy itt nem a
jelentésnél elvontabb szintről van szó, hanem éppenséggel konkrétabbról, mely
egy phüszisz munkálkodásán belül utal a jelentésre. A phüsziszszel nem másra
utalunk, mint arra, amit a szintaxis tapasztalati-képességi oldalával már
elismertünk és aminek artikulációja elválaszthatatlan a jelentés artikulációjától.
Kiváló példája ennek Serres-nek az a szövege, mely nem sokkal az előtt a
szakasz előtt található, ahol Benveniste ritmus-származtatását kritizálta. Serres a
„most” szó jelentését próbálja meghatározni:
„Most (maintenant). Mi a most? Egy igének – kézben tart (tenir en main), fenntart (maintenir)
– a folyamatos melléknévi igeneve. Megtartás. Ezt a szilárd tárgyat, istenszobrot, asztalt vagy
edényt, kézben tartom vagy megtartom. Egy folyadékkal, és általában a folyékonysággal ezt
nem tudom megtenni. Márpedig az idő folyik. Éppoly kevéssé tartom meg kezemben az időt,
amilyen kevéssé tudom kezemmel útját állni a víznek. Montaigne vízbe meríti a sajátját: ha
nem mozdítja, az áramlás keresztülfolyik az ujjai között, kikerüli a tenyerét, ha kihúzza, egy
csepp se marad rajta. A most nem létezik, ezt akarta megmutatni. Csakhogy semmit sem
bizonyít a hérakleitoszi könyvárusnak ez a kísérlete. Montaigne talán sohasem látta volna a
Garonne folyót, és sohasem kelt volna át rajta? Merítse be a kezét újra a folyásba! A
kísérletezőnek igaza van, szinte mindenütt. De ott, ahol egy örvény képződik, megbukik. Ha a
folyásirányhoz képest a kéz az örvénynél lejjebb van, a kéz felett a turbulencia nem, vagy
csak alig-alig mozog. Ezen a szinte reverzibilis helyen, igen, itt az örvénylés megmarad. És
mindenütt másutt az akadály alatt létrejön egy örvény és a víz visszatér önmagához. Tehát
létezik most, ezt akartam bizonyítani. Ellentétben Montaigne-nyel vagy Pascal-lal minden
hajós jól tudja, hogy nem mindig ereszkednek le egy folyón erőfeszítés nélkül. Az
ellenáramlatok néha feltartóztatják, visszavetik őket. A folyam nem mindig olyan út, ami oda
vezet, ahová menni akarnak. A globális irreverzibilitásban lokális reverzibilitás van. A zene
folyama teli van ezzel, a folyó áramlásában itt-ott találkozunk vele. Ophélia bárkája itt-ott
felfelé halad, Mózesnek maradt némi esélye, hogy ne vesszen a tengerbe, az álmok poétikus
vizei mit sem tudnak a folyami hajózásról és a hidrodinamikáról.”70

Montaigne, és az őt cáfoló Serres, nem metaforikusan, hanem experimentálisan
építik fel az érvrendszerüket. Nem a folyó poétikus képét mutatják fel az idő
helyén vagy helyett, hanem egy fizikailag konkrét „folyótapasztalatot” tesznek
próbára, melynek során kitapinthatóvá válik az a fizikai rendszer, amely a most
tapasztalattá való átalakulását vezérli és jelentését kódolja. Ez a rendszer kódolja
egyszersmind a mostra való képességünket is. A kísérletbe különböző
phüsziszek vannak bevonva. A folyó phüszisze, mely magában foglalja a
folyékonyságot, képlékenységet, áramlást, sodróerőt, a kéz phüszisze, mely
magában foglalja azt, hogy belemeríthető e folyékony közegbe, miközben ő
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maga szilárd és a sodrásnak ellenáll, a turbulencia phüszisze, mely
találkozásukból alakul ki: mindezek együttesen működtetik azt a hidraulikai
szintaxist, amelyben a kísérletező a mostról tapasztalatot szerez és természetét
megérti. E phüsziszek sok tekintetben együttesen konstituálódnak: az a phüszisz
például, hogy a folyékony közeg nem viszkózus vagy mézszerű, nem ragad rá a
kézre, hanem lepereg róla (így a most sem tapad hozzánk, hanem lepereg
rólunk), önmagában sem a folyónak, sem a kéznek nem phüszisze, hanem
találkozásuk eredője. Egy phüszisz másrészt nem puszta halmazata a tapasztalati
jellegeknek, hanem bizonyos képességekre vonatkozó döntések (vagy épp
eldöntetlenségek), ismeretek (hívések, doxák, tudások, diszciplináris állítások)
és habitusok, attitűdök munkálnak benne. Már láttuk, hogy Serres milyen
habitusra utal: a folyami hajósok habitusára, amihez Montaigne, Pascal – és
utóbb, Benveniste – nem konyít, ami kimarad a tapasztalataikból, s amelynek
híján kizárják, hogy a folyó phüszisze vonatkozásban állna a turbulencia
phüsziszével. Ugyanakkor természetesen Serres most-bizonyítása is bizonyos
tapasztalatokra vonatkozó döntésekre, ismeretekre és habitusokra épül,
melyekből ugyancsak következnek bizonyos kizárások. A serres-i kísérlet
szintaxisa a most phüsziszének tesztelésére alkalmas, erre a célra lett kialakítva.
A most szintaxisa ez. A most örvény, azzal a feltétellel, hogy „márpedig az idő
folyik” és a folyás a hidrodinamikai törvényeinek fog engedelmeskedni midőn
kezünket a folyóba merítjük. A most természete szintaktikailag turbulencia,
feltéve hogy az idő természetéről szintaktikailag a turbulenciát artikulálni képes
hidraulika dönt. Így tapasztaljuk a mostot, s így kódolódik a vele szembeni
képességünk a folyadék megmarkolására való képtelenségünk és a folyás
részleges feltartóztatására, az örvénykeltésre való képességünk ötvözeteként. E
hidraulikai szintaxis felvázolásával Serres a folyó phüsziszéből döntésszerűen
kizárja azt a képességet – egyébként Montaigne-nyel és Hérakleitosszal együtt
–, hogy teszem azt a folyó mozdulatlanná dermedhet a téli hidegben, kezem
phüsziszéből azt a képességet, hogy ha vízbe merítem, hagyhatom akár
belefagyni a dermesztő vízbe, illetve ha még ekkor képes vagyok rá – vajon ez
döntésem, hívésem vagy tudásom képességemről? – kiemelhetek a folyóból egy
dermedtté fagyott jégdarabot, amely, ezt viszont már tudom, képtelen a
turbulenciára. Amint Serres kizárta azt a képességet is, hogy a folyó
kiszáradhat… és így tovább. Ekkor feltehetnénk ugyanazokat a típusú
kérdéseket Serres-nek, mint amiket ő tett fel Montaigne-nek: talán Serres nem
látott volna folyót befagyni, vagy kiszáradni? Talán nem kelt volna át
könnyedén, hajózási ismeretek nélkül egy befagyott vagy kiszáradt folyón?
Talán nem bizonyította volna ezzel, hogy a most mégsem létezik? A most
hidraulikai szintaxisa ily módon alkalmatlan annak a tézisnek és tapasztalatnak a
tesztelésére, mely a most természetére vonatkozó tézistől egy jól elkülöníthető
állítást preferál, nevezetesen azt, hogy az idő természete a folyó, azaz a
folyékony közeg jellemzőivel bír, mely jellemzők a hidrodinamika törvényeinek
engedelmeskednek. Vajon az idő természete szerint folyó? Lehetséges. De nem
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ez a kérdés, hanem az: mit mondunk ezzel, milyen feltételek mellett, milyen
phüsziszek felvételével mondjuk ezt? Mi lesz az a szintaxis, amely az idő
folyékonyságát, sodrását, befagyását, kiszáradását és egyebeket lehetővé vagy
épp lehetetlenné, értelmezhetővé vagy épp értelmezhetetlenné teszi? A geológia,
a meteorológia, az ökológia…? A geofilozófia, meteorofilozófia,
ökofilozófia…?
Nem folytatom: a példa nemcsak azt mutatja meg, hogy miként épül fel
egy szintaxis, hanem azt is, hogy amiből felépül, maguk sem többek szintaktikai
alternatíváknál, amelyek közt újabb és újabb szintaxisok bevonásával döntünk,
miközben újabb és újabb szintaktikai alternatívákat mozgósítunk. Az is látszik
ebből, hogy a szintaxis nem épület, nem hálózat vagy szerkezet, és ezek
értelmében nem is rendszer, inkább egy végletesen egyszerű mozdulat, melynek
nincs monadikus komplexitása: a labirintus leibnizi képével ellentétben egy
inverz labirintus, amiből minden út kifelé, tehát újabb és újabb inverz
labirintusokba vezet. Vízbe meríteni kezünket, átkelni egy folyón, lépni,
felugrani, ha tüskébe léptünk, vagy épp „felugrani egy épület csúcsára, ahogy
Descartes mondja, semmibe véve az odavezető lépcsőfokokat”, így és így
tapasztalni, ezt és ezt mondani, ezt és ezt érteni rajta... Nem tudunk beleveszni a
jelentés hogyanjának labirintusába, nem tudunk belemerülni a mezítelen és
színtiszta hogyanba, mert a labirintus kirepít a jelentéshez, mert a hogyan soha
nem lép elő a jelentések mögül színtisztán, a jelentéssel való minden kapcsolatát
megszakítva. Ezért kell így fogalmaznunk: a szintaxis nem jelentések hálózata,
hanem az, amit a jelentés takar. A jelentés, épp azáltal, hogy jelent valamit,
eltakarja saját szintaxisát, azt a módot, ahogyan jelent. A jelentés
megkérdőjelezésével belépünk a jelentés fonákjába, a szintaxisba, de a
közlekedés visszajuttat a takaróhoz, a jelentéshez. A művelet mindazonáltal nem
fölösleges, nem vall kudarcot, hiszen a közlekedés lezajlik: a mozdulat gesztusa,
stratégiája, navigációja, koreográfiája a maga végletes egyszerűségében
konkretizálódott. Próbára tettük, nemcsak azt, hogy mire vagyunk képesek,
hanem legfőképpen azt, hogy hogyan vagyunk képesek arra, amire képesek
vagyunk. Hogyan vagyunk képesek a mostra (Serres szerint), hogyan vagyunk
képesek logikai formák nélkül gondolkodni (Descartes szerint), hogyan vagyunk
képesek a ritmusra (Benveniste szerint).
A szintaktikai vizsgálódások értelme és célja ezek szerint nem az, hogy
megismerjük képességeinket, hanem hogy képessé váljunk képességeinkre.
Képességeinket ismerjük: érzünk, érzékelünk, látunk, hallunk, beszélünk,
gondolkodunk, lélegzünk, járunk, gesztikulálunk, élünk, halunk… Ám
mindezekre ilyen vagy olyan szintaxisok szerint vagyunk képesek: mindarra
tehát, amire e képességeinkben képesek vagyunk – ezt és ezt érezni, érzékelni,
ezt és ezt a részletet, árnyalatot, összefüggést, perspektívát meglátni, meghallani,
kifejezni, elgondolni, belélegezni, ilyen és olyan mozdulatot vagy lépést tenni –,
illetve mindarra, amire nem vagyunk képesek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy
képességeinket mint adottságokat, fakultásokat jól ismerjük, de az
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adottságokban rejlő potenciált, és saját lehetőségeinket e potenciál változásaivalváltoztatásaival szemben már távolról sem ismerjük ilyen jól. Képességeink
ismeretével még nem váltunk képessé képességeinkre. „Képtelenség.”
„Képtelen volnék erre” – szoktuk mondani egyrészt. „Hogyan vagy képes erre?”
„Hogy csinálod?” – szoktuk kérdezni másrészt. Éppoly képtelenség megragadni
az időt, amilyen képtelenség kezünkkel feltartóztatni a folyóban áramló vizet –
mondja Montaigne. Éppoly képtelenség nem megragadni az időt, amilyen
képtelenség nem kelteni örvénylést a folyóba merített kezünkkel – mondja
Serres. Képessé válni arra, hogy mire vagyunk képesek, és legfőképpen, hogy
hogyan vagyunk képesek arra, amire képesek vagyunk – ez nem megismerés,
hanem próbatétel, tesztelés kérdése. A szintaktikai vizsgálódás ideálja a próba.
Benveniste cikke próbára tette a ritmus fogalmát. A „ritmus” helyébe
jelentések sokaságát állította, megkérdőjelezve a szó ismerős jelentését, és ezzel
tesztelte azt a közlekedést, amit a szó jelentése vagy jelentései addig eltakartak.
Nemcsak előttünk, hanem úgy tűnik a görögök előtt is. A rüthmosz fogalmának
görög peripetiája ugyanis – amint azt a szó nyomon követhető alkalmazásainál
láthattuk – nem mutatja semmilyen vajúdás jelét a görög kultúrán belül. Vannak
időszakok, amikor egy kor gondolkodói láthatólag vajúdnak egy fogalmon, mert
annak valamiért problematikus a szintaxisa: ilyen volt például az
„infinitezimálisok” fogalma a XVII-XVIII. századi matematikában, a „tudat”
fogalma a poszt-karteziánus gondolkodásban, vagy akár a „struktúra” fogalma
Lévi-Strauss után. A ritmus nem tartozik ezek közé. Szókratész nem ezzel gyötri
beszélgetőtársait. Egy fogalom jelentésváltozása, sőt a jelentésváltozások egész
sora önmagában még éppúgy nem robbant ki „szintaktikai válságot”, mint egy
fogalom jelentésgazdagsága – még akkor sem, ha nem teljesen világos, hogy
milyen szintaxisok szerint közlekedünk a jelentések között: a kontextusok
jelentései hatékonyan takarják a beléjük tagozódó fogalmak szintaxisait. Így van
ez a ritmus esetében is. A rüthmosz preszókratikus szintaxisai hullámverések
nélkül terjednek a ritmus felé, és amikor Platón már kifejezetten az emberi test
ritmikus mozgását jelöli vele, a zenéről, nevelésről, harmóniáról, határtalanhatároltról, számról, mértékről, jóról, stb. szóló számadások szintaxisainak nem
kell semmilyen gyökeres változáson átesniük ahhoz, hogy maguk közé fogadják
a ritmusról szóló beszédet. A ritmus fogalma nem születik meg Platónnál, mert
nem vajúdja ki magát: csupán elhelyezkedik a legkézenfekvőbb ponton, a
harmónia jobbján, a harmónia egy aspektusaként, egy olyan szintaxisnak
engedelmeskedve, amely rekapitulálja mindazt, amit korábban a görög
gondolkodás a harmóniáról már elmondott. A ritmus a rend egyik neve lesz,
ahogyan a másik már régóta a harmónia volt: „a rend neve ritmus és
harmónia.”71 És ha a harmóniai rendet az arány (logosz) és a szám (arithmosz)
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Törvények, II, 653e. Ld. még A lakoma, 187a-e: „Addig ugyanis nincs harmónia, míg a magas és mély
ellenkezik egymással, a harmónia ugyanis összhang, az összhang pedig a megegyezés egy fajtája, megegyezés
viszont ellenkező elemek közt mindaddig, amíg ellenkezik, nem jöhet létre, ami pedig ellenkezik és nem egyezik
meg, azt nem lehet összhangba hozni. Ugyanígy a ritmus is eredetileg ellenkező elemekből: a gyorsból és a
lassúból, későbbi megbékélésükből született. A megbékélést […] a zene művészete teremti meg, szerelmet és
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biztosította, úgy nem kétséges, hogy a ritmikai rend felett is ezek fognak
őrködni. A ritmus fogalma így hagyja el a görög kultúrát és él tovább majd
proportioként és numerusként, nemcsak a középkorban, de sokak számára (a
legtöbb európai zenekultúrán nevelkedett zenész számára) még a napjainkban is,
mint arány, s csak a XX. században válik szórványosan a reflexió tárgyává az,
hogy mi mindent is takar ez a fogalom. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy a
ritmus szintaxisaira irányuló vizsgálódás nem egy problémának a története lesz,
hanem azoknak a legegyszerűbb kontextusoknak a vizsgálata, amelyek a ritmus
fogalmát közvetve vagy közvetlenül érintik, és amelyekkel szemben a ritmus
nyomban frontot nyit, nyomban kérdéseket vet fel. E kérdésekkel a
kontextusokat megpróbáljuk felmetszeni és azokat a hegeket láthatóvá tenni,
amelyek mentén a kontextus és az elemei jelentéssé forrnak össze. A ritmusfogalom recepciójának e hosszúra nyúlt taglalása után, mind az eredetkutatás,
mind a problématörténet imperatívuszait magunk mögött hagyva ebben az
irányban indulunk tovább.

egyetértést támasztva bennük egymás iránt, a zene ugyanis a harmóniára és ritmusra irányuló szerelmes vágyak
tudománya.” Vö. még Törvények V, 728e-729b, ahol Platón a végletek (szép-csúf, erős-gyenge, nagy-kicsi,
egészséges-beteges) közti középúton (meszon) járás fontosságáról szólva fogalmaz ekképpen: „a pénz és vagyon
szerzése és megbecsülése ugyanezen arány szerint (kata ton auton rüthmon) történjék.” Ahogyan A lakomában a
harmónia és a ritmus nem az ellentétek egymásnak feszülése, hanem kibékülése volt, úgy a Törvényekben a
végletek közti középúton járás – mértéktartás vagy ritmustartás – sem a borotvaélen táncolás vagy az ingadozás
dinamikáját idézi elénk, hanem „a legjózanabb és legbiztonságosabb állapotot.” Harmónia és ritmus a béke
állapotai.
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3. Ritmus és idő: alternatív megalapozások
„Lényegében nincs mit mondani a ritmusról, hiszen az idő nem létezik.”
Ez az állítás, melyet az ókorban már Sextus Empiricus is hangoztatott,
napjainkban egy zenész, John Cage tolla alól bukkan elő, nyilvánvaló
provokatív éllel, lévén az írás, melyben szerepel a ritmusról lenne hivatott
értekezni.72 A provokációnál azonban most fontosabb, hogy az állítás Cage-nél
egy következtetés formáját ölti, mely egy kimondatlan premisszán nyugszik,
azon, hogy a ritmus az időnek alárendelt fogalom: csak annyiban beszélhetünk
ritmusról, amennyiben beszélhetünk időről. Minden, amit a ritmusról
elmondhatunk, az időre vonatkozó ismereteink felől érkezik. Ha pedig idő nem
létezik – amint Sextus Empiricus és Cage szerint nem létezik – akkor nincs mit
mondani a ritmusról sem.
Miben áll egy ilyen premissza? A ritmusról korábban mondottak alapján
nyilvánvaló, hogy egy ilyen premisszának csak egy adott szintaxis aktiválódása
után van jelentése és hordereje. Azt is láttuk, hogy Platón, akinek az első
fennmaradt ritmus-meghatározást köszönhetjük, még nem él ezzel, vagy ehhez
hasonló premisszával. Nála tehát még nem működik az a szintaxis, ami viszont
az Arisztotelész tanítvány Arisztoxenosz után már egészen biztosan összeáll,
hiszen az Arisztoxenosz által kidolgozott ritmuselmélet – amely mellesleg az
európai kultúra első fennmaradt ritmuselmélete – kifejezetten az időre
alapozódik.73 Arisztoxenosz időkből, időhosszakból mint elemi építőkövekből
építi fel a ritmika jelenségét:
„A ritmus az időkkel (khronoi) és azok érzékelésével (aiszthészisz) kapcsolatos.”74

Három fontos állítást tesz ez a ritmuselmélet. Egyfelől azt, hogy minden
ritmusképlet egy végső, tovább már fel nem osztható egység kombinációiból áll
elő. Például a tá-ti-ti ritmust a „ti” egység megfelelő kombinációja hozza létre (a
két „ti” hosszú „tá”-t két „ti” követi). Nevezzük ezt kompozícionalitás elvnek. A
szkhéma általunk korábban már idézett arisztoxenoszi meghatározása
nyilvánvalóvá tette, hogy e terminussal minden tárgyat részei kompozíciójaként
72

John Cage: „Rhythm, etc.” in: A Year from Monday, New Lectures and Writings, Wesleyan University Press,
1969.
73
Itt kell megjegyeznünk, hogy az Elementa rhythmica töredékesen maradt csak fenn, az első könyve például
elveszett. A II. könyv azzal kezdődik, hogy a több, különböző természetű ritmus ismertetése után Arisztoxenosz
arról a természetű ritmusról fog szólni, amely a müszikéhez tartozik. Arisztoxenosz ránk maradt ritmuselmélete
tehát a múzsai művészetek ritmuselmélete: nem tudjuk, hogy milyen egyéb, a müszikén kívül eső ritmusokat
fogadott el Arisztoxenosz, és azt sem, hogy ezeknek az elmélete – már ha adható egyáltalán elmélet róluk –
mennyiben térne el az általa kifejtett ritmuselmélet szintaxisától, az alábbiakban felsorolásra kerülő teoretikus
elvektől.
74
Aristoxenosz: Elementa rhythmica, II. 2.
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fogunk fel. Most csak annyit teszünk ehhez hozzá, hogy minden tárgynak
vannak tovább már nem részletezhető részei, azaz alapegységei: minden tárgy
alapegységek kompozíciójából áll elő. Másodszor azt állítja ez az elmélet, hogy
a ritmus alapegysége az időhossz (khronosz). Nem lábak, tánclépések, szótagok,
hanem időhosszak. A tá-ti-ti akár táncolják, akár szavalják, akár éneklik
időhosszak kombinációjából áll. Nevezzük ezt a ritmuselmélet idő elvének.
Arisztoxenosz az első teoretikus, akinél az időt a ritmus társaságában látjuk
feltűnni. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen meghatározott szintaktikai
átrendeződéseknek kellett lezajlania Platóntól Arisztoxenoszig, melynek során a
platóni „mozgás rendje” (kineszeosz taxisz) átadja a helyét az arisztoxenoszi
„idő rendjének” (khronon taxisz). Viszont ezután, hogy a szintaxis hegmentesen
zárult, a mai napig magától értetődően merül fel az idő a ritmus mellett, mi több
– mint a cage-i állítás premisszájában láttuk – a ritmust felüldetermináló
tényezőként, mellyel a ritmus az időrend egy meghatározott fajtájává válik.
Járjuk végig röviden, milyen körülmények összejátszására utal a ritmika
arisztoxenoszi szintaxisának kialakulása. Platónnál, mint láttuk, a ritmus
kitüntetett helyének tekinthetjük a táncot, amennyiben a Benveniste által is
hivatkozott két meghatározási helyén, a Törvények II. könyvében, illetve a
Philéboszban kifejezetten a testmozgások kapcsán kerül sor a definiálására.
Noha a Philéboszban szövegkörnyezet megengedné, sőt egyenesen
megkövetelné, hogy Szókratész a zenében, a dallamban mutassa fel a ritmust
Prótarkhosz számára, hiszen a meghatározást megelőzően beszélgetésükben
mindvégig a hangtanról és a zeneértésről esik szó – ő a meloszt és a harmóniát
egy pillanatra félretéve mégis a szómára utal, a ritmust a szómában és nem a
meloszban vagy a harmóniában határozza meg. Így lesz a ritmus a testmozgás
rendje, (Törvények, II, 665a), a ritmikus testmozgás pedig valami olyan, ami
számokkal mérhető (Philébosz, 17d). Ezzel nem azt mondjuk persze, hogy
Platón ne beszélhetne ritmusról az éneklés vagy verselés kapcsán is, csupán
annyit állítunk, hogy ahol meghatározást ad róla, ott mindig a táncos
testmozgása lesz a kitüntetett referencia. A szóma az a közeg, amelyben a ritmus
tisztán megmutatkozik, vagy ahogy Arisztotelész fogalmaz később a
Poétikában: „magával a ritmussal, dallam nélkül utánoz a táncosok
művészete.”75 Platón tehát koreográfia környezetben definiálja a ritmust és azt a
testmozgás számmértékeként határozza meg.
Platónt követően Arisztotelész beszél majd a mozgás számmértékéről, de
a ritmus platóni meghatározástól teljesen függetlenül, a Fizikában. A mozgás
számmértéke itt, mint tudjuk, az idő mibenlétének kérdésére adott válaszként
hangzik el: „az idő a mozgás száma a korább és a később szerint.” 76 Most ne
menjünk bele abba a kérdésbe, hogy az idő miért és hogyan válik
Arisztotelésszel a természetfilozófiai vizsgálódás kötelező részévé, mely
egyáltalán definiálást kényszerít ki. Azt viszont feltétlenül állapítsuk meg, hogy
75
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Poétika, I. 47a
Fizika, IV, 219b
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a ritmus és az idő, bár rendre azonos meghatározást kapnak Platónnál és
Arisztotelésznél – mindkettő „a mozgás száma” – e két meghatározás
mindazonáltal eltérő szintaxisokat mozgósít, következésképpen ritmus és idő
szemantikailag teljesen elkülönül egymástól, mindegyikük a másikra való
hivatkozás nélkül jelenti azt, amit jelent. Így egyáltalán nem meglepő, ha a
rüthmosz kifejezés még csak nem is szerepel Arisztotelész Fizikájában és
Arisztotelész utalást sem tesz arra, hogy ő maga a platóni ritmus-definíció
terminusaival definiálja az időt. Nem szerepel a Fizikában a rüthmosz, hiszen a
korábbi görög természetfilozófiának sem volt terminus technicusa ez a kifejezés:
a görög természetfilozófusnak a változó dolgokra vetett pillantása nem tapasztal
rüthmoszt a természetben. A természetnek nincs rüthmosza, a phüszisz nem hoz
létre ritmust. És ez még Démokritoszra nézve is érvényes, ha beleegyezünk
abba, hogy az atomi rüszmoszokról szóló fejtegetések, s egyáltalán maga az
atomelmélet
nem
Démokritosz
természetfilozófiájához,
hanem
77
„metafizikájához”, a létezőről szóló elméletéhez tartoznak. Ha a rüthmosz nem
bukkan fel a khronosz környezetében, ugyanígy elmondható a khronoszról is,
hogy ő sem kerül elő olyan környezetben, ahol rüthmoszról esik szó: sem a
preszókratikusoknál nem kötődik a rüthmoszról szóló beszéd szükségképpen és
közvetlenül az időhöz, sem a rüthmoszt immár a múzsai művészetekre
korlátozódó ritmus értelmében használó Platónnál, aki, mint láttuk, a renden és a
számon keresztül ragadja meg e fogalmat. A ritmus nem követeli ki az időre
való hivatkozást. Így ha általánosságban akarunk fogalmazni – mely alól
szükségképpen lesznek kivételek – azt mondhatjuk, amit Sauvanet mond, hogy a
rüthmosz fogalma a görög gondolkodás Arisztotelészig ívelő szakaszában
leginkább az emberi megnyilvánulásokra korlátozódik, melyek inkább a nomosz,
mintsem a phüszisz alá tartoznak.78 A rüthmosz nem a természet érzékeink
számára történő feltárulkozásának valamely jellegzetes módja, nem a természet
ritmusát, a benne rejlő ciklikusságot, periodicitást, rendezettséget, formát
mondja ki vele a nyelv, hanem az emberi világnak sok-sok különböző praxisban
és habitusban tetten érhető megnyilvánulását nevezi így, az írásjelek alakjától a
lelki alkaton át az államformáig.
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E tekintetben szívesen támaszkodom Steiger Kornél indítványára: „Az atomelmélet – pace Arisztotelész –
Démokritosznak természetesen nem a természetfilozófiája, hanem a ’metafizikája’.” Steiger: Lappangó örökség,
236. o. Ez a megállapítás muníciót szolgáltathat Serres ritmusértelmezésének kritikájához is, mely egy fizikai
elméleten belül ad számot a démokritoszi ritmusról. Ugyanakkor indítványul is szolgál ahhoz a feladathoz, hogy
visszamenőlegesen értelmezhetővé kell tenni a preszókratikus gondolkodásban a metafizika-fizika
megkülönböztetést. Hiszen nem felejthetjük el, hogy a természetfilozófia és a metafizika diszciplináris
elkülönítése maga is egy adott ponton felmerülő feladat lesz a görög filozófiában, amit mi sem mutat jobban,
mint hogy Arisztotelész mind a Fizikájában, mind a Metafizikájában tárgyalni kényszerül a korábbi
gondolkodóknak a kozmoszra vonatkozó nézeteit, Thalésztől Parmenidészen, Püthagoraszon és Démokritoszon
át Platónig. Pontosan e kettős tárgyalásmód fogja lefektetni azokat a diszciplináris határvonalakat, melyek
megteremtik egy önálló természetfilozófiai diskurzus hagyományát, amint persze egy önálló metafizikai
diskurzusét is.
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Ld. Sauvanet, i.m. 95. o. Az állítás alól Démokritosz nyilvánvalóan kivétel.
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Ugyanakkor Arisztotelész maga is ad meghatározást a ritmusra. Az ő
meghatározása nem a koreográfia, hanem a retorika területén születik és a
beszéd kifejezésmódjára (lexisz) vonatkozik. Íme:
„A ritmustalan [kifejezés] pedig határtalan (apeiron), holott szükség van korlátozásokra, de
nem metrikus korlátokra. Mert ami határtalan, az kellemetlen és áttekinthetetlen. Ami pedig
mindent korlátok közé szab, az a szám, s a kifejezés formájának száma a ritmus, melyből a
verslábak is kimetszhetők. Ezért ritmusosnak kell lennie a beszédnek, de nem metrikusnak,
mert ez esetben vers lenne.”79

Hogyan értékelhetjük ezt a meghatározást? A kifejezés formájának (szkhéma)
száma a ritmus.80 Mint látjuk az idő ebben a ritmus-definícióban sem kerül elő:
ritmus és idő szintaktikailag továbbra is elkülönül egymástól. Ugyanakkor
Arisztotelész Platóntól eltérően már nem tesz koreográfiai kerülőutat a ritmus
meghatározásához, hanem közvetlenül teszi meg azt az élőbeszéd formai
sajátosságává. Másrészt viszont nyilvánvalóan Platón Philéboszának
nyomdokain haladva a korlátok közé szorítást úgy fogja fel, mint a szám
„behatását” valami korlátlanra, és ennek megfelelően az önmagában korlátlan
kifejezés számmal való korlátok közé szorítását nevezi ritmusnak. Arisztotelész
ritmus meghatározása azonban valamivel túlfogalmazottabb, mint a philéboszi
definíció: míg ez utóbbiban közvetlenül a mozgás számláltatik meg és a mozgás
száma kapja a ritmus nevet, az előbbiben nem magának a kifejezésnek, hanem a
formájának (szkhéma) a száma neveztetik ritmusnak.
Ez a túlfogalmazás többféleképpen is értelmezhető. Utalhat arra, hogy a
ritmus fogalma magától értetődőbben kapcsolódik még (a görög kultúra e
pontján avagy Platón árnyékában) a testmozgáshoz, mint a beszédhez, ezért nem
vonatkoztatja Arisztotelész közvetlenül a beszédre a ritmust. De utalhat arra is,
hogy a testmozgás (a görög kultúra avagy Platón) koreográfiai gondolkodásában
magától értetődően és már eleve úgy van elgondolva, mint ami szkhéma – azaz
taglejtés – szerint tagolódik, mint ami eleve taglejtő, eleve „sematikus”, míg a
beszéd esetében nincs ilyen magától értetődőség.81 Ha a testmozgás már eleve
lépésekre, taglejtésekre, mozdulatokra bomlásában kerül elgondolásra, ha a
testmozgás nem lehet nem taglejtő, akkor fölösleges ezt kifejezendő hozzáfűzni
a szkhéma szót, ahogyan Platón nem is fűzi hozzá. Ezzel szemben a beszélés
önmagában véve nem utal egyértelműen tagolásra. A beszéd, mint Arisztotelész
is elismeri, lehet apeiron: „a ritmustalan beszéd apeiron.” Mondhatnánk erre
persze, hogy az írásjelek kijelölik a beszéd belső tagolódását. Ám egyrészt az
írás nem azonos a beszéléssel, másrészt az írásjelek maguk is szkhémát alkotnak,
a fonetikus írás betűket egymás után fűző szkhémáját, amelynek monoton
tagolását követve azonban a hangok kibocsátását talán nem is ismernénk fel
79

Rétorika 1408b29
„szkhématosz tész lexeosz arithmosz rüthmosz esztin”
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Tegyük hozzá ehhez, hogy ez a „már eleve” könnyen származhat abból, hogy a koreográfia már eleve egy
tagolt zenei kíséretre épül rá.
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beszédként. Mondhatnánk – több alappal – azt is, hogy az ógörög nyelv eleve
időmértékes ritmusban szólal meg, ezért nehezen tartható ritmustalannak.
Valóban, Arisztotelész is megjegyzi pár sorral alább, hogy „a jambus a köznyelv
lejtésével egyezik.” Ám a szövegből egyértelműen kiderül, hogy az, ami alapján
ritmusosnak tekintjük az ógörögöt, nevezetesen a lábak, a hosszú és rövid
hangértékek, az arisztotelészi elgondolásban csupán részei a ritmusnak: a
ritmusokból kimetszhetők a lábak, de a lábak maguk még nem ritmusok. Vagyis
a lábakat követő beszéd önmagában még igenis ritmustalan, apeiron. Tagolásra
van szüksége: a lábak különféle számai szerint tagolódó beszéd különféle
ritmusú beszédet fog eredményezni.
Hagyjuk el e hipotézisekkel megtűzdelt értelmezéseket, s csupán
szögezzük le: a beszélés az arisztotelészi szövegben nem önmagába véve,
hanem egy szkhémán keresztül válik tagolttá, egy szkhémán keresztül kaphat
ritmikus vagy épp éneklő jelleget.82 Említettük korábban, hogy Platóntól
kezdődően a szkhéma olyan valami lesz, ami képes a ritmus felvételére (vagy fel
nem vételére). Most hozzátehetjük ehhez, hogy a szkhéma szintaktikai szerepe
ennek megfelelően az lesz, hogy képessé tegye a ritmus fölvételére azt a
phüsziszt – cselekvést, praxist, habitust, stb. –, aminek a szkhémája, illetve ami e
szkhéma nélkül nem volna képes ritmikussá válni. A beszéd szkhémájában
észlelhető számszerűsség dönti majd el, hogy a beszéd ritmikus lesz-e vagy sem.
Látjuk, hogy az arisztoxenoszi ritmuselmélet megfogalmazását
közvetlenül megelőzően a ritmus egy szkhéma vonatkozásában fennálló ritmus
lesz, a szkhémán keresztül kapcsolódik össze a számmal. Amivel azt is
mondjuk: még a khronoszt megkerülve kapcsolódik össze a számmal. A
szkhéma és a khronosz szintaxisai még nem vezetnek el kölcsönösen
egymáshoz, a szkhéma megjelenése nem vonja maga után a khronosz
megjelenését. Egyetlen lépés hiányzik csak Arisztoxenoszhoz: akkor lépünk be
az arisztoxenoszi ritmuselméletbe, ha a szkhéma és a khronosz szintaxisait
összejátszásra tudjuk bírni, más szóval ha képessé válunk azt mondani, hogy
amikor a táncban, zenében, beszédben szkhémát – tagolást – érzékelünk, akkor
nem csupán mozdulatok, hangok, szótagok, hanem mindenekelőtt és
általánosságban idők tagolását érzékeljük. Az arisztoxenoszi ritmuselmélet
harmadik állítása az, hogy érzékeljük az időt. A ritmika az érzékelés olyan
felfogását tünteti ki, ahol az érzékelés magára az időre vonatkozik, s nem csupán
sajátságosan mozdulatokra, hangokra, szótagokra vagy egyebekre. Nevezzük ezt
az időérzékelés elvének.
Nézzük hogyan kapcsolódik ez az elv az előző kettőhöz! Az
arisztoxenoszi elmélet kompozícionalitás elve a ritmust egy olyan szkhémára
vonatkoztatta, amely egységekből épül fel. Az elmélet idő elve szerint ezek az
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egységek időhosszak voltak. Láttuk, hogy Arisztoxenoszt megelőzően a ritmus
még az idő elv nélkül vonatkozik a tánc, a zene, a beszéd szkhémájára. Így az
arisztoxenoszi idő elv nyilvánvalóan egy olyan diszciplináris elvként is
funkcionál, mely lehetővé teszi, hogy a ritmus immár egy elmélet keretén belül
váljék tárgyalhatóvá, minden szóba jöhető szkhémát egyetlen általános
szkhémára, az időegységekből felépülő szkhémára vonatkoztatva. Hogy miért
éppen az idő elvre esik Arisztoxenosz választása, és az idő helyett miért nem a
mozgást, a számot, az arányt vagy bármi mást jelöl ki a ritmuselméleti szkhéma
egységeként, az interpretációs kérdés – az előző szakaszban nyilvánvalóvá
tettük, hogy a szintaktikai vizsgálódás a hogyanokat, és nem a miérteket kutatja.
Annyit azonban hozzáfűzhetünk e kérdés körülményeihez, hogy az időérzékelés
utoljára kimondott elve nem csupán kiegészítése az idő elvnek, nem puszta
biztosítása annak, hogy a szkhéma ritmusát időegységek révén érzékelhessük,
hanem maga is aktívan közrejátszik abban, hogy éppen az idő elv szerint álljon
össze az az episztemikus keret, amely a ritmus elméletét stílusában
meghatározza. Az időérzékelés elve ugyanis, nem kétséges, Arisztoxenosz
számára diszciplinárisan stabilan lehorgonyzott fizikai elv. Fizikai elv, mely a
khronosz érzéki megjelenését ha nem is azonosítja egy szkhéma érzéki
megjelenésével, de egy meghatározott sematizáláson keresztül nyújtja.
Vizsgáljuk meg röviden ezt az elvet! Az időérzékelés elve megint
beindítja a kérdezés-visszakérdezés azt a játékát, ami a szintaxisok vizsgálatánál
oly természetes: milyen teljesítményt várunk el az érzékeléstől, ha azt állítjuk,
hogy érzékeljük az időt? És mit várunk el az időtől, ha állításunk szerint az
érzékelés tárgya (és nem az emlékezésé, az észé, stb.)? Érzékeljük az időt:
mennyire magától értetődő ez az elv? Teljességgel az, ha arra gondolunk, hogy
magunk is szoktunk tenni olyan megállapításokat, ahol az idő érzékeléséről van
szó. De közel sem ennyire az, ha azt nézzük, hogy mit tekintettek az
Arisztoxenosz előtti érzékeléselméletek az érzékelés tárgyának. A görög
gondolkodás általánosnak tekinthető megközelítése szerint – Empedoklésztól
Arisztotelészig – az érzékelésről szóló számadás az egyes érzékszervekből és
azok sajátos érzéktárgyaiból indul ki, és az érzékelés jelenségét ezekből, mint
arkhékból – egyszerre teoretikus és tapasztalati alapegységekből – komponálja
meg. Mondhatnánk, más szóval, hogy a görög érzékeléselméletek a
kompozícionalitás elve szerint járnak el, ha nem volna ez némileg
elhamarkodott kijelentés, amennyiben az érzékeléselméletekhez azt a
kompozíciós feladatot is hozzárendelné, amelyet ténylegesen azonban nem
találunk meg célkitűzéseik között. Az érzékeléselméletek célja ugyanis nem a
kompozíció demonstrálása, hanem az érzékelés tárgyainak mint az egyes
érzékszervek specifikus tárgyainak a meghatározása, valamint annak leírása,
hogy a különböző relevánsnak tekintet esetekben hogyan megy végbe az
érzékelés. Ezek a számadások jellemzően két diskurzus közé ékelődnek: az
elemek keveredéséről és szétválásáról szóló kozmológiai, és ugyanezeket a
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folyamatokat az emberi testen belül vizsgáló orvosi-fiziológiai diskurzus közé.83
Ez még Arisztotelészre is igaz, azzal a pontosítással, hogy nála a kozmológiai
elmélet helyébe egy általánosabb, a mozgó szubsztanciákkal foglalkozó fizikai
elmélet lép, miközben az előbbiek – a kozmológiai, fiziológiai, csakúgy mint az
érzékelésre vonatkozó számadás – alapvetően e fizikai elméleten belül kapnak
helyet. Mindenesetre az érzékeléselmélet Arisztotelésznél a fizikai elmélet része
lesz, s mint a De anima elején leszögezi: „a lélek kutatása a természetfilozófus
feladata.”84 Az érzékeléselméletek beszámolói szerint az érzékelés tárgya rendre
a szín, a hangzás, a szag, az íz, a meleg stb., továbbá Arisztotelésznél,
járulékosan, vagyis több érzékszervre vonatkozóan, a mozgás, nyugalom, alak,
kiterjedés és szám. Nem tárgya viszont az érzékelésnek – legalábbis, és ezt
aláhúzom, nem az az érzékeléselmélet „törzsrészében”, ahol az elmélet a maga
elé tűzött magyarázati célokat teljesíti – sem az idő, sem a ritmus. Ahogyan nem
tárgya egy sor más dolog sem, így például a szép, a jó, a rend, derekasság, egy
táj, egy ember, egy hangulat, egy arckifejezés, egy érzelem, ellenszenv vagy
szeretet, szándék, akarat, habitus, stb. stb. Ekkor három eshetőség van: az
említetteket vagy elő tudjuk állítani az érzékeléselmélet arkhéinak valamilyen
legitimált kompozíciójaként – ekkor például „egy táj” vagy „egy ember”
besorolható lesz az érzékelés alá. Vagy kizárhatóan nem, és akkor az illető dolog
kikerül abból a körből, ahol egy érzékeléselmélet keretében érzéki tapasztalat
tárgyaként jelezhető előre. Mivel e kompozíció demonstrálása, mint mondottuk,
nem része az érzékeléselméleteknek, vagyis interpretációs teljesítmény, ezért
mindkét esetben jelezni kell annak a diszciplináris környezetnek a körvonalait,
ahol a kompozíció létrejött vagy meghiúsult. Végül pedig harmadik
eshetőségként előfordulhat az is, hogy el kell ismernünk olyan beszédmódokat,
melyek ugyan saját állításuk szerint az érzékelésről szólnak, de nem
érzékeléselméleti szintaxisban, hanem más egyéb, felderítendő szintaxisokban
adnak számot erről. Ez esetben legelsősorban az szorul tisztázásra, hogy mit is
jelenthet ekkor az „érzékelés”, illetve hogyan hathat vissza az itt elismert
érzékelés magának az érzékeléselméletnek a diszciplináris státuszára. Vajon a
három közül melyik eshetőség teljesül az idő és a ritmus esetében? Mivel nem
ez a megfelelő alkalom e kérdés kimerítő taglalására, ezért csak néhány
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Ld. pl. Platón Timaioszát. Arisztotelésznél az érzékeléselmélet annyiban önállósul az orvosi-fiziológiai
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írások már inkább fiziológiai magyarázati elvekkel dolgoznak.
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támpontot szeretnék jelezni, és az egyszerűség kedvéért csak Platónra és
Arisztotelészre fogok szorítkozni.
Induljunk ki a ritmusból. Mind Platónnál, mind Arisztotelésznél találunk
olyan szöveghelyeket, ahol a ritmus érzékeléséről vagy ritmusérzékről van szó.
Ezeknek a passzusoknak közös vonása, hogy 1) nem érzékeléselméleti
kontextusban jelennek meg; 2) a szóban forgó érzékelést/érzéket az emberi
természet kizárólagos és kitüntetett vonásaként tüntetik fel, mely a többi
élőlényben nem található meg:
„az istenek […] megadták a ritmus és harmónia iránti gyönyörteljes érzéket is, és ezzel
irányítják mozgásainkat és vezetik kartáncainkat” (Platón: Törvények, II, 654a); „a többi
élőlénynek nincs érzéke a mozgásokban megnyilvánuló rend és rendetlenség iránt – e rend
neve ritmus és harmónia” (uo. 653e); „rendérzékre … a többi élőlény közül egy sem tesz
szert, csupán az emberi természetnek van meg ez a képessége” (uo. 664e); „természettől
megvan bennünk az utánzás, az összhang és a ritmus érzéke” (Arisztotelész: Poétika, IV,
48b).

A ritmus érzéke/érzékelése e szövegekben anélkül bukkan fel a rend illetve a
múzsai művészetek környezetében, hogy legcsekélyebb utalást találnánk
valamely érzékszervünkre, vagy arra, miként rekonstruálható ez az érzékelés az
érzékeléselméleti arkhék kompozíciójaként. Korábban idéztük már azt a platóni
megállapítást, mely szerint „egy dallamot vagy alakzatot ritmikusnak és
harmonikusnak joggal lehet nevezni, de színesnek semmiképpen sem” 85: ez a
megállapítás nem csupán kizár egy meghatározott érzékszervet és annak
érzéktárgyát, a látást és a színt, hanem anélkül ismeri el a „ritmikus és
harmonikus” jellegeket az érzékelhető dallamon vagy alakzaton, hogy bármilyen
további meghatározott érzékszervre vagy annak tárgyára utalna, s egyáltalán
döntene arról, hogy e jellegeket érzéki jellegeknek ismeri-e el vagy sem. Nem
érzékszervekre és tárgyaikra, hanem az „isteni irányításra” illetve az „emberi
természetre” utalnak az idézett szövegek, ezek égisze alatt érzékeljük a rendet, a
ritmust és a harmóniát. És noha az érzékeléselméleteknek is van egy olyan része,
amely a növények és állatok érzékelésére vonatkozó számadásokat lezárva csak
az emberi természet magasabb lelki fakultásait érinti, nevezetesen az eszes lelket
és a gondolkodást, az idézett szövegekben e magasabb fakultásokra sem találunk
utalást: a ritmusra az érzékelés és nem az ész vagy a gondolkodás vonatkozik.
Sem az érzékeléselmélet mint diszciplináris tematizáció, sem más olyan
számadás, amely diszciplínaként szerveződne meg nem integrálja ezt az
érzékelést/érzéket a tematizált fakultások közé. A ritmusérzék olyan emberi
képességnek tűnik, melynek működése szigorúan véve sem az érzékelés, sem a
gondolkodás működését nem reprodukálja, s melynek helye az egyiktől a másik
felé vezető úton diszciplináris számadás kontinuumában sehol nincs kijelölve.
Ha a ritmusérzék nem integrálódik az emberi természet magasabb lelki
fakultásaihoz vezető útba, s ha következésképp maga a ritmus sem integrálható
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Ld. 14. o. Törvények, II, 655a
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az „érzéktárgy” vagy a „noéma” jellegeibe, Platónnál ezzel szemben mintha
tetten érhető lenne a látásnak egy olyan megközelítése, amely érzékeléselméleti
kontextusban az idő kapcsán rekonstruálná azt a kontinuitást, amelyet a
ritmusnál nem láttunk diszciplinarizáltnak. A Timaioszban olvashatjuk a
következőket:
„Tehát a látás véleményem szerint a legnagyobb haszon oka számunkra, mert a mindenségről
most elhangzó beszédekből egy szót sem mondhattunk volna el, ha nem látjuk a csillagokat, a
Napot, az eget. De látjuk a napot és éjt, a hónapokat és az évek körforgásait, a
napéjegyenlőségeket és a napfordulókat, s mindez a szám megismeréséhez segít, s az idő
fogalmát és a mindenség természetének kutatását adományozta nekünk: ezekből szereztük a
filozófiát, aminél nagyobb jó istenek ajándékaként még nem jött s nem is fog jönni soha a
halandók neme számára.”86

A kontextus érzékeléselméleti, jóllehet ezek a sorok a látás működésének
tárgyalása után állnak, és immár nem arról adnak számot, hogy hogyan
érzékeljük azt, amit látunk, hanem arról, hogy milyen nagy haszna és értéke van
annak, hogy látunk. Az idő ezen értékelő számadás szerint szigorúan véve nem
része a látható világnak, a szám se az, inkább ismeretek, amelyekhez azonban a
látás közreműködésével jutunk el. Valahogy így: a hasonló a hasonlóhoz
ömölvén összeolvad vele, a szemből kilépő tűz összeolvad a csillagok, a Nap és
az ég tüzével – tudjuk a platóni érzékeléselméletből –, mely égitesteknek
ugyanakkor – ezt már a Timaiosz korábbi, kozmogóniai részeiből tudjuk –
„hivatása együtt megalkotni az időt”. A számadás folytonos, csak a szintaxisa
törik meg a kozmogónia és az érzékeléselmélet között: a körforgások érzékelése
ugyanis nem tárgya a platóni érzékeléselméletnek. És noha e ponton
hivatkozhatunk és hivatkoznunk is kell a Timaiosz lélektanára, mely a lelket
„önmagában forgóként” írja le, amivel Platón szintaktikailag artikulálja e törést
és a körfogásokat az érzékeléselméleti magyarázatot megkerülve helyezi a
lélekbe, mindazonáltal sem e lélektan, sem az érzékeléselmélet nem
konkretizálja, hogy a körforgások érzékelése hogyan megy végbe a lélekben –
körforgásként. Miképpen forog körbe a látás? Önmagában forgó lelkünk miként
lát? Platón nem részletezi, sőt nem értelmezi ezt, ellenkezőleg, a Timaiosz
legglobálisabb fejtegetéseit adja, melyek a legáltalánosabb természeteket
(Azonos, Más, Lét) a lélek egészével hozzák összefüggésbe, még az érzékelés
esetében is („…hírt ad róla az ő egész lelkének”).87 Platón lélektana egésznek
tekinti a lelket, egy egész körnek, és ezzel inkább kozmikus tényezőként,
mintsem emberi pszichéként lépteti fel a lélek fogalmát. E lélektan így,
egészlegesen és kozmikus összefüggéseiben utal arra a tényre is, hogy a lélek
érzékel, lát és hall. A látás hasznát értékelő számadásunk erre a lélektanra
támaszkodik és in concreto e lélektanban folytatódik tovább a Timaiosz 47 c-e
szakaszában. Az idő, a szám, majd az e szakaszban felbukkanó harmónia és
86
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ritmus nem a maguk hogyanja és konkrét érzékeléselméleti kompozíciója
szerint, hanem egy egész lélek tekintetében fennálló hasznuk és értékük szerint
kerülnek szóba: az idő és a szám elvezet a filozófiához, a harmónia és a ritmus
elvezet a müszikéhez, és mind a filozófia, mind a müsziké végső soron az egész
lélek ama gyógyítására szolgál, amely az érzékelés – elsősorban a látás és a
hallás – egészleges hatásait hasznosítva a lélek háborgatott körforgásait
visszaállítja zavartalan állapotukba. Az idő és a ritmus e körforgásokra való
utalásukban kerülnek textuálisan soha nem látott közelségbe egymáshoz. Ám ez
a közelség, láthattuk, nem egyetlen szintaxis jóvoltából megvalósuló közelség,
sőt valójában szintaktikailag áthidalatlan távolságot takar. Hiszen a ritmus,
jóllehet itt is valamiképp a mozgás rendje, a kozmogóniában, majd a lélektanban
elismert körmozgások (amelyek mondhatni egybeesnek az idővel) mint
mozgások, szintaktikailag a legkevésbé sem utalnak arra a koreográfiai
környezetre, amelyben a ritmus a táncos mozgásán nyert meghatározást
Philéboszban és a Törvényekben. Az idő körforgása nem írja elő a táncos
körforgását, a körtáncot, a táncos mozgásának száma nem szolgál
számmértékéül az égitestek számszerűen meghatározott körforgásának, az
időnek. Úgy is fogalmazhatnánk, az idő és a ritmus különböző irányokból
szólnak bele a lélekgyógyászatba, anélkül, hogy az egyiknek a másik területére
át kellene lépnie, az egyiknek a másikkal össze kellene szövetkeznie. E
lélekgyógyászatot anélkül ismeri el a platóni érzékeléselmélet az érzékelés
hasznaként, hogy magyarázati célokat tűzne ki velük szemben: idő és ritmus így,
haszonként elismerve, magyarázandóként el nem ismerve kerül Platón
érzékeléselméletének látóterébe.
Az előzőkből az is kiderült, hogy az idő filozófiai szempontból mennyivel
előkelőbb helyet foglal el Platónnál, mint a ritmus: az idő ismerete annak a
fejlődési sornak egy állomása, amely a látást hasznosítva a matematikán („a
szám ismeretén”) és a kozmológián („a mindenség természetének kutatásán”) át
a filozófiáig, a legnagyobb ajándékig vezet. Ebből itt most csak annyi a
megjegyzendő, hogy az idő fogalma Platónnál azon diszciplináris vonalban
meghatározható fogalom, amely Arisztotelésznél a teoretikus tudományok
címszó alatt a matematikát, fizikát és metafizikát fogja felölelni, míg a ritmus
fogalma egyiküknél sem tartozik ebbe a vonalba. Az idő diszciplinarizáltabb
pozíciójából érthető, ha Arisztotelész maga is teoretikus fogalomként kezeli,
konkrétan pedig a fizika tudománya alatt tárgyalja, melynek – korábban már
említettük – az érzékeléselmélet is része. Ettől még azonban, Platónhoz
hasonlóan, Arisztotelész sem kezeli az időt szigorúan vett érzékeléselméleti
kérdésként: a De animában kifejtett érzékeléselméletnek nem tárgya az idő
érzékelése, az idő nem szerepel az érzékelés megnevezett tárgyai között.
Ugyanakkor az arisztotelészi fizika a maga egészében – azaz a Fizikától a De
animán át a Parva naturaliáig terjedő diszciplináris együttesében – sok olyan
támpontot nyújt, melyek alapján az időérzékelés mégiscsak rekonstruálható
érzékeléselméleti kereteken belül (habár e rekonstrukció sok tekintetben egyet
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tesz e keretek feszegetésével). Most csupán jelzek néhány ilyen támpontot,
anélkül hogy teljes rekonstrukcióra és annak értelmezésére vállalkoznék: 1) Az
emlékezet és a visszaemlékezés c. írás az érzékelést a megérzéssel és a
visszaemlékezéssel szembeállítva konstatálja, hogy az érzékelés a jelenvalóra
vonatkozik: „Az érzékeléssel ugyanis nem az eljövendőt ismerjük meg és nem is
az elmúltat, hanem egyedül a jelenvalót.”88 Ez az állítás nyilvánvalóan nem
egyenlő azzal, hogy érzékeljük az időt, s ez utóbbi nem is következik belőle.
Nyitott kérdés marad, hogy érzékeljük-e az időt, s hogy konkrétan mit is kell
értenünk ez alatt, amint nyitott kérdés marad az is, hogy milyen természetű a
jelenvaló, milyen kapcsolatot állapíthatunk meg e jelenvaló és az idő között. 2)
Az érzékelés és tárgyai c. írásban sem esik szó közvetlenül az idő érzékeléséről,
viszont Arisztotelész vizsgálja az „osztatlan idő alatti” érzékelést és általában
beszél egy érzéktárgy idő alatti vagy időbeni érzékeléséről, kijelenti továbbá,
hogy „az idő egyetlen része sem érzékelhetetlen.”89 Az idő érzékelésének
kérdése e megfogalmazások tanúsága szerint láthatólag elválaszthatatlan egy
osztási problémától, az idő felosztásától, és e probléma megoldása mentén válik
értelmezhetővé az időérzékelés állítása, nevezetesen úgy, mint a felosztott idő
egy részének vagy részeinek az érzékelése, vagy épp – ha nem történik felosztás
– mint osztatlan idő alatti érzékelés. 3) Ez az osztási probléma ugyanúgy a
Fizika felé mutat, mint a De anima: mint már mondottuk a De animában sem
esik szó kifejezetten az idő érzékeléséről, azt viszont megtudjuk belőle, hogy a
közös érzék révén érzékeljük a mozgást és a számot – vagyis azt a két
kulcsfontosságú tényezőt, amelyek Arisztotelész Fizikájában az idő definiensei
voltak. Az arisztotelészi érzékeléselmélet nem fejti ki részleteiben, hogy miként
komponálja meg a lélek az említett közös érzettárgyakból az időt, ugyanakkor a
Fizika e közös érzettárgyakra hivatkozva tényként állítja az idő érzékelését. Az
arisztotelészi fizika az érzékelő ember fizikája: e fizika egy olyan természetről
gondolkodik, amely mindvégig az érzékelés phüsziszének figyelembevételével
kerül elgondolásra. Így tehát nem meglepő, ha a mozgás és a hely vizsgálata
után az idő is az érzékelésre vonatkoztatva kerül tárgyalásra:
„egyszerre érzékeljük a mozgást és az időt”, illetve „amikor változást érzékelünk, akkor
mondjuk azt, hogy eltelt az idő.”90

Az idő végső soron ebben a módozatban tételeződik a Fizikában az érzékelés
tárgyaként, mint két érzékelt mozgásfázis közt eltelt idő. Az időt úgy érzékeljük,
mint két mozgásfázis közt eltelt időt. A „két érzékelt mozgásfázis között” az a
konkrét körülmény, melyben az idő és az érzékelés fizikailag egymásra talál.
Bár e körülmény konkrét, mégis meglehetősen komplex: a Fizikára marad annak
a komplexumnak a vizsgálata – a „mozgásé”, a számé („két”), a „közé”, a köz
határaié („fázisok”), a telésé – amelyek együttesen alkotják azt a valamit, amit
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Arisztotelész khronosznak nevez. E komplexum tagjainak együttműködési
módja nem más, mint az időre vonatkozó osztási probléma megoldási módja.
Arisztotelész Fizikája ezen a módon, azaz fizikailag és nem érzékeléselméletileg
konkretizálja azt az állítást, hogy az időt érzékeljük.
Láttuk, hogy sem Platónnál, sem Arisztotelésznél nem találkozunk
érzékeléselméleti, mi több, semmilyen egyéb elméleti számadással (legyen az
lélektani, kozmológiai, fizikai, stb.), amely felvállalná, hogy kifejezetten
érzékeléselméleti arkhékra visszamenőleg rekonstruálja az idő vagy a ritmus
érzékelésének mikéntjét. Ugyanakkor az is világossá vált, hogy Arisztotelész
Fizikája elsődleges referenciaként fog szolgálni számunkra, hiszen Arisztotelész
itt dolgozza ki azokat a magyarázati elemeket, amelyekkel egyáltalán a
mikéntjében tárgyalható az idő érzékelése – még ha ez a miként nem is az
érzékeléselméleti arkhék kompozíciójaként adódik, s még ha ez a miként
pillanatnyilag nem is hozható összefüggésbe a ritmus érzékelésének
mikéntjével. Arisztotelész Fizikája azonban éppen azért elsődleges referencia
számunkra, mivel az időérzékelés mikéntjének fizikája egy meghatározott
szintaxis aktiválásának lehetőségét rejti magában, amely szintaxis szerint
viszont már konkrétan kezelhetővé válik a ritmus érzékelésének mikéntje is.
Ugyanis ha e fizika szerint az idő érzékelésének mikéntje elválaszthatatlannak
bizonyul egy osztási problémától, e probléma döntő módon fog beleszólni az idő
lehetséges sematizálásába is, hiszen e probléma mentén éppen az dől el, hogy az
időnek lehet szkhémát tulajdonítani, s hogy pontosan milyennek is kell lennie e
szkhémának, ha az érzékiség körülményeit fel akarja tüntetni. Mit kell értenünk
sematizáláson? Az idő Arisztotelész Fizikájában olyan phüsziszként ismerszik
meg, amely az érzékiségre tekintettel osztható, tagolható, szakaszolható. Egész
pontosan fogalmazva, az idő valamely általunk érzékelt mozgás két fázisa által
alkotott kontinuum határai közt rendezetten elterülő phüsziszként ismerszik meg.
E kontinuum szakaszolásának és rendezhetőségének módja – azaz a khronosz
definíciós komplexum tagjainak együttműködési módja – nem más, mint e
természet sematizálásának módja, az a mód, ahogyan a szakasz és a szakaszokra
osztás szkhémáin keresztül gondoljuk el az időt. S jóllehet bár a szakasz
szkhémáját a geometria biztosítja, amint a szakaszok összevetésének,
arányításának a módszerét is, magának a szakaszokra tagolásnak a műveletét a
fizika diszciplináris egésze vezérli, hiszen Arisztotelész e műveletben fizikai
szempontokat érvényesít. Elmondhatjuk tehát, hogy Arisztotelész az időt
fizikailag sematizálja. E sematizálás egyik mozzanataként – jóllehet a
legkevésbé sem elhanyagolható mozzanatként – nem pedig önálló
érzékeléselméleti felvetésként kerül szóba az a tény, hogy az időt érzékeljük. Ha
e fizika részleteit és az osztási probléma megoldását itt nem is tisztáztuk, a
következmények azért jól láthatók: amiben mozgást és számot érzékelünk,
legyen az bármi, Arisztotelész Fizikája nyomán immár fizikailag sematizálható
az idő neve alatt. Khronosz és szkhéma az arisztotelészi Fizika alapján
szintaktikailag összejátszásra bírhatók.
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Ha a rüthmosz Platón óta egy szkhémában fellépő ritmus volt, láttuk
korábban, a sematizálás pedig Arisztotelésszel az időről való tudományos
számadás stílusjegyévé válik, láttuk az imént, amely idő e számadásban elég
átfogóan van értelmezve ahhoz, hogy a korábbi ritmikai diskurzusokban
szereplő motívumokat is átfogja, úgy lényegében véve elmondhatjuk, hogy
nyitva van az út egy olyan ritmuselmélet előtt, amely a rüthmoszról a szkhémára
és khronoszra mint együttes tényezőkre utalva ad tudományosan számot. Ezzel
most már pontosabban megfogalmazhatjuk, hogy mit tesz Arisztoxenosz,
amikor megteremti a ritmika tudományát, a rüthmiké episztémét. Egy olyan
episztemikus hátteret gördít a ritmusról való számadás mögé, amelyben ott
lappang a szintaktikai kapcsolatteremtés lehetősége a szkhéma és a khronosz
szintaxisai között, és amely lehetőség aktiválásával egyszersmind az is lehetővé
válik, hogy a rüthmoszról való számadás tudományos diszciplínává
szerveződjék, ugyanolyan magas szintű tudománnyá, mint amilyen a
khronoszról való számadásé volt: Arisztoxenosz az arisztotelészi fizika nyelvén
fogja deklamálni a ritmuselméletét, amely ily módon egy fizikai stílusú
tudomány lesz. Mondottuk, amiben mozgást és számot érzékelünk, legyen az
bármi, mozdulat, lépés, hang vagy szótag, Arisztotelész Fizikája nyomán
fizikailag sematizálható az idő neve alatt. Arisztoxenosz pontosan ezt a
sematizálási lehetőséget aknázza ki, amikor a hangot (és a többieket)
kifejezetten fizikai entitásokként fogja fel: „Arisztoxenosz az ókor első
zeneteoretikusa – írja Annie Bélis Arisztoxenosz Harmonikájáról –, aki a
hangokat térben helyezte el, és a mozgásukat, pozícióikat kata topon írta le. A
Harmonika ebben az értelemben számára ’topika’, de ugyanennyire ’fizika’ is: a
hangok pozíciói és mozgásai természeti szükségszerűségből, a phüszisz
szükségszerűségéből erednek.”91 A hang kétfajta mozgásra képes, mozog a hely
szerint (kata ton topon), és mozog az idő szerint (kata ton khronon) – az elsővel
a Harmonika, a másodikkal a Ritmika foglalkozik (tegyük hozzá: a mozdulat,
lépés, szótag, stb. idő szerinti mozgásával egyetemben).92 A mozdulatokra,
lépésekre, hangokra, szótagokra vonatkozó érzékelési szituációk tehát olyan
fizikai szituációkká váltak, ahol minden esetben az osztási probléma mentén
sematizálódó idő érzékeléséről beszélhetünk. Mindazonáltal ha Arisztotelésznél
az osztási probléma az időt fizikailag sematizálta, az idő mint szkhéma nála csak
egy lappangó szintaktikai lehetőség maradt: az idő érzékelésének feltételei nem
lettek nyíltan tematizálva a szkhéma érzékelésének feltételeiként, az idő nem lett
nyíltan elismerve alakzatként. Arisztoxenosz ritmuselmélete aktiválja ezt a
lappangó szintaxist, és ezáltal nála az idő a fizikai sematizáláson túlmenően már
kifejezetten érzékileg sematizálódik: az időt szkhémaként válunk képesek
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érzékelni. A khronosz és a szkhéma érzékelése ugyanarra az érzéki
teljesítményre utal, egy részekből felépülő alakzat érzékelésének teljesítményére.
Az időérzékelés arisztoxenoszi elve valójában nem különbözik az
alakzatérzékelésnek az idő phüsziszére kiterjesztett elvétől. Ezért lehet az időt
összetett érzéktárgyként, szünthetosz khronoszként93 elismerni, s ezért
határozhatja meg Arisztoxenosz kezdettől fogva a ritmust, nem az idő, hanem
többes számban, az idők kapcsán, merthogy „a ritmus az időkkel és azok
érzékelésével kapcsolatos.” Ha pedig az idő érzékelhető alakzatként,
Arisztoxenosznak nem kell már mást tennie, mint az alakzatok egy
meghatározott csoportját elismerni ritmikusként: „a rüthmosz akkor jelenik meg,
amikor az idők meghatározott elrendezés szerint kerülnek felosztásra.” A
rüthmosz se több, se kevesebb, mint az idő egy meghatározott szkhémája.
Az arisztoxenoszi szöveg tanúsága szerint pedig az idő sematizálása és
ritmizálása nem kíván többet, mint amit bármely más téren is valamely
anyagnak a formába öntése kívánna. Ami annyit tesz, hogy Arisztoxenosz
számára szkhéma és rüthmosz szinonimái lesznek a morphénak: „ahogyan egy
anyagi dolog különböző alakokat (szkhéma) ölt, ha a részei – mind vagy
néhányuk – különbözőképp vannak elrendezve, úgy egy ritmizálható anyag
(rüthmizomenon) is különböző alakokat (morphé) ölt...”94 A ritmizálható anyag
által felöltött morphé: ez a ritmus. Mint Arisztotelésztől tudjuk, hülé nélkül nem
létezhet morphé, hisz a morphét fel kell venni és csak a hülé az, ami fölveheti.
Ezt Arisztoxenosz teljes mértékben jóváhagyja:
„szkhéma és rüthmosz abban hasonlítanak egymásra, hogy egyikük sem létezik önmagától.
Nyilván nem létezhet szkhéma, ha nincs tárgy, amely felveszi. Ugyanígy a rüthmosz sem
jelenhet meg ritmizálható anyag, illetve azon valaki vagy valami híján, ami felosztja az időt,
lévén hogy az idő nem osztja fel önmagát, hanem mint már mondottuk, szüksége van egy
osztást végző ágensre.”95

Szükségtelen most belemennünk az ágensek értelmezésébe, hiszen enélkül is jól
látszik, hogy Arisztoxenosz ritmuselméletéből következik az az állítás, hogy
időanyag nélkül nem létezhet időforma, azaz ritmus. Idő nélkül nem létezhet
ritmus: csak annyiban beszélhetünk ritmusról, amennyiben beszélhetünk időről.
Immár minden, amit a ritmusról elmondhatunk, az időre vonatkozó ismereteink
felől érkezik.
A szintaxis összeállt. Ekkor már megfogalmazható Sextus Empiricus
szkeptikus ellenérve: „A ritmus verslábakból álló szerkezet (szüsztéma), a
versláb pedig arsziszból és thesziszből áll. Az arsziszt és a thesziszt az
időmennyiség alapján állapíthatjuk meg, hogy ti. bizonyos időegységet a
theszisz, bizonyos időegységeket az arszisz foglal el. Ahogyan ti. a betűkből
szótagok, a szótagokból szavak tevődnek össze, úgy az időegységekből lábak, a
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lábakból ritmusok lesznek. Ha tehát kimutatjuk, hogy idő egyáltalán nincs, úgy
ezzel együtt azt is kimutatjuk, hogy verslábak sem léteznek, ennek folytán
ritmusok sem, hiszen ezek amazokból tevődnek össze.”96 Zárjuk be a kört Cagedzsel: „Lényegében nincs mit mondani a ritmusról, hiszen az idő nem létezik.”
•
Láttuk, miként rendelődik alá Platóntól Arisztoxenoszig a ritmika
egyoldalúan az időnek. A Cage-i állításnak azonban megvan az ellenformulája
is, mégpedig a jelenkori fenomenológiában, mely így szól: lényegében csak a
ritmusról van mit mondani, ha az idő létezik. Ahogy Marc Richir
megfogalmazza: „nincs temporalizáció ritmika nélkül, hacsak nem elvontan.”97
A ritmusról való fenomenológiai elmélkedés motivációját tekintve nem zenei
vagy zeneelméleti, nem is eszmetörténeti, hanem ízig-vérig fenomenológiai:
magán a fenomenológiai mozgalmon belüli kritikai reflexió Husserl 1905-ös
időelőadásaira. Ezek az előadások a fentebb bemutatott görög
érzékeléselméletek diszciplináris tartózkodásával szemben, inkább az Ágoston-i
hagyományra támaszkodva, a lélekben – vagy ahogy Husserl szeret fogalmazni:
a tudatban – közvetlenül felmutatható élményként ismerik el az időt, annyiban
azonban mégis az előbbi érzékeléselméletek folytatásainak tekinthetők,
amennyiben egy konkrét érzékelési szituáción, éspedig a hangészlelés példáján
keresztül vállalják csak fel a megjelenő idő elemzését.98
A megjelenő időtől az időmegjelenés ritmusáig vezető kritikának ha nem
is apropója, de az egyik támasza, és talán nem túlzás azt állítani, orientálója volt
Benveniste cikke a ritmusról.99 Hiszen ha Benveniste a fluxus naturalista
illúziójának kritikáján keresztül ásott le a rüthmosz eredeti jelentésrétegéhez,
ugyanez a kritika, mutatis mutandis, keresztülvihető Husserl-nél is, miután ő is
mint fluxust fenomenalizálta az időt: „minden idői lét valamilyen folytonosan
változó lefolyásmóduszban jelenik meg.”100 Posztuláltatik egyrészt. És másrészt,
még alapvetőbben: minden lefolyásmódusz abszolút konstitúciós operátora a
folyam, a tudatáram lesz.101 Vagyis az idő a lefolyásban lép elénk, mint jelenség,
és e jelenség konstitúciója egy olyan képződés-princípium felé mutat, ami maga
is folyamszerű. Persze nem arról van szó, mintha eredendően elhibázott volna a
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Husserl egyetlen, makacsul ismételgetett példája, a „hanglecsengés” alapján – a hangészlelés
fenomenológiájának minősíteni, ugyanis semmilyen argumentációt nem találunk arra nézve, hogy a példa
egyszerűségén túl miért és milyen alapon kellene ezt a típusú észlelést paradigmatikusnak tartanunk, akár a belső
időtudat mint olyan, akár az objektív idő mint olyan konstitúciójánál. Husserl szeme előtt mindenesetre egy
architektonikus genezis eszméje lebeg, mely „primitív képződményekből” véli rekonstruálhatónak minden
lehetséges időtapasztalat teljességét, s miután e primitív képződmények a hangészlelésnél lepleződnek le a
legkönnyebben, a hangészlelés szintaxisát tout court azonosítja minden lehetséges időtapasztalat szintaxisával.
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Ld. Garelli: Rythmes et mondes, VI. fej., ahol Garelli Benvenistre támaszkodva jelenti ki: „la problématique de
l’individuation termporalisatrice s’inscrive au coeur de celle du rythme” (122. o.)
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E. Husserl: Előadások az időről, 39. o.
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i. m. III. 34.-36. §
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husserli irányvétel, és az idő megjelenését tekintve nem folyóként, lefolyásként
tűnne fel – vagy legalábbis nem tűnhetne fel így. Láttuk korábban,
Hérakleitosztól Montaigne-en át Serres-ig a folyó phüszisze rendszeresen
felkínálja magát a gondolkodásnak. A kritika inkább a folyás husserli szintaxisát
illeti: az a mód, ahogyan Husserl mint folyóról beszél az időről 1. vagy olyan
szintaxisok követésével történik, melyek fenomenológiai tisztasága, „az időhöz”
való adekvátsága nem nyer igazolást az előadásokban – és hozzátehetjük, a
fenomenológiai program további útja során sem (gondolok itt Heidegger,
Merleau-Ponty, Derrida, Ricoeur, Richir kritikáira); 2. vagy pedig, az előadások
utolsó részében, olyan elismerten alulteljesítő szintaxis követésével (Husserl
maga vallja be itt, hogy „ennek az egésznek a leírására nem rendelkezünk
nevekkel”), melynek során a folyás jobb híján metafora címén rehabilitálódik a
legmélyebb a prioritás szintjén minden tapasztalatot, konkrét idő-tudatot
megelőzően.
Konkrétabban fogalmazva a következő két állítást tehetjük. 1. Egyrészt
azt, hogy a fenomenológiai időtárgy áramló megjelenésének leírását Husserl egy
jól körülírható kontinuum-szintaxisban deklamálja, ám ez a részben
matematikai,
részben
arisztotelészi
attitűdöket
ötvöző
szintaxis
fenomenológiailag nem tekinthető teljesen szeplőtelennek. Erre majd még
hosszabban visszatérünk. 2. Másrészt azt, hogy amikor következő lépésben, az
előadások utolsó részében, Husserl az időtárgy áramló megjelenését egy áramló
tudati szintézisre vonatkoztatja, akkor bevallottan elszakad az időtárgyaktól, ám
ennek az idővonzatot mégiscsak megőrző áramlásnak a leírását102 csak olyan
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E leírás szituációja tömören a következő. A retenció, protenció, attenció intencionális aktusai konstituálják a
hangot időbeliként. A kérdés az, hogy ezek az aktusok maguk hogyan mennek végbe. Husserl az
időelőadásokban kezdettől fogva abból indult ki, hogy az észlelés nem csak észleli a hangot, s vele együtt azt,
hogy a hang tart, tartamos, hanem ennek az észlelésnek megvan a maga időalakzata, vagyis az időkonstituáló
aktusok is széthúzódnak időben, kiterülnek az általuk konstituált időre. Ez a husserl-i – s egyébiránt james-i –
kiindulópont kritikai válasz volt egyszerre a „tudategész pillanatszerűségének” herbart-i és lotze-i dogmájára,
valamint ezt a dogmát elutasító, de a tudategészt egy elvont és neutrális időszakaszon széthúzó stern-i felfogásra,
illetve Brentano ugyancsak elvontnak tekinthető asszociációs elméletére, mely a fantáziát azzal a semleges
aktivitással ruházta fel, hogy tetszőleges jelenhez pillanatemlékek folytonos sorát kapcsolja hozzá. Husserl
fenomenológiájának egyértelműen jelezhető újdonsága ezekhez az elméletekhez képest az, hogy konkrét
alakzatba rendezi a konstitúció menetét és az észlelést egy lecsengő szerkezetet mutató intencionalitás
eredményének tekinti. Amivel persze, megismételjük, Husserl elkötelezi magát azon álláspont mellett, hogy az
idő-konstituáló aktusok időbeliek, a konstitúció alakzata időalakzat: „az észlelési aktus ugyanúgy alámerül az
időben, mint a megjelenésben az észlelt (i.m. 87. o.).” Azt is meg tudjuk mondani, hogy mi volna Husserl
számára egy ilyen álláspont lehetséges alternatívája: egy nem időbeli konstitúció i) vagy a pillanatba
összpontosuló aktusszerkezetet feltételezne à la Lotze, ii) vagy egy „időtlen”, ám éppen ezért elvont és formális
aktusszerkezetet à la Brentano. De ha az aktusszerkezet időbeli, ráadásul ugyanabban az időben megy végbe,
mint az általa konstituált idő, akkor joggal merül fel a kérdés: mit is konstituálnak tulajdonképpen az időkonstituáló intencionális aktusok? Erre a kérdésre a következő válasz adható: ha az időt maradéktalanul nem is
konstituálhatják, ők konstituálják azt a formát, amelyben az időtárgyak a becsapódás-lecsengés, megtartáselvárás, felejtés-emlékezés, prezentálás-reprezentálás adódási útjain számunkra adódnak, vagyis ők konstituálják
az időtapasztalatunk formáját. „A forma abban áll, hogy benyomás révén egy most konstituálódik, és ehhez a
retenciók csóvája, valamint a protenciók horizontja adódik (i.m. 137. o.).” Ezzel szemben mit nem konstituálnak
az idő-konstituáló intencionális aktusok? Nem konstituálják azt a faktumot, mondjuk így, hogy őket magukat is
magával ragadja az idő. Husserl az időelőadások III. részét szenteli e faktum értelmezésének, ahol is e faktum
mibenléte „folyamként” kerül felmutatásra. Noha a folyam nem egy időtárgy lefolyásának a folyama, idővonzata
mindazonáltal van, hiszen az időtárgy időbeliségét konstituáló intencionális aktusok folyamáról van szó.
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szintaxisokban tudja deklamálni, amelyek minduntalan ellentmondanak e
deklamálásnak: az áramlásnak végső soron nincsen fenomenológailag
artikulálható szintaxisa a husserli előadásokban. E szintaxis hiányában Husserl
nem is tudja elmondani, hogy mit kellene pontosan értenünk a tudati szintézis
áramlása alatt, a szintaxis definiálatlansága működésképtelenné teszi a
szemantikát. A helyzet tökéletesen azonos azzal, amivel korábban Beyssade
Descartes-interpretációjánál, a ritmus fogalom alkalmazásánál találkoztunk: az
olvasó úgy érzi köd ereszkedik le a megfogalmazásokra, mivel nem tudja mire
kötelezi el magát, ha úgy dönt, hogy értelmesnek tartja azt, amiről Husserl
beszél. A szintaxis hiányának dacára Husserl nem utasítja el e szóhasználatot, s
a metafora jóváhagyást nyer.
Persze ha az áramlásnak nincsen legitimált szintaxisa, attól ő maga még
szintaxisként szolgálhat valami máshoz. Láttuk már Serres-nél, hogy miként
biztosít a folyó szintaxist a folyótól valami egészen különböző dologhoz: a
„mosthoz”, a most ilyen vagy olyan koncepciójához, tapasztalatához: a most
örvény a folyóban. Azzal az elmaradhatatlan feltétellel persze, hogy Serres az
áramlást és az örvénylést nem metaforikusan, nem szintaktikailag
meghatározatlanul, hanem a hidrodinamika szintaxisában ismeri el. Husserl-nél
a folyó nem a „mostnak”, hanem a fenomenológiai tudat- és tárgymezőben
végbemenő egyetemes szintézisnek lesz a szintaxisa: az áramlás szintetizál, a
szintézis végbemenetelének mikéntje áramlásként írható le.103 Serres-el
ellentétben azonban Husserl nem képes ehhez a szintetizáló áramláshoz
szintaxist rendelni. Nincs olyan fenomenológiai szintaxis, amelyben leírható
lenne, hogy miként szintetizálódik ez a szintetizáló áramlás áramlássá, más
szóval nincs olyan szintaxis, amelyben konkrét, felmutatható fenomenológiai
tapasztalatként játszódhatna le az, ahogyan az időkonstituáló fenomének
folyamot konstituálnak: nem tapasztaljuk ezt a folyamot, s arról sem tudunk
számot adni, hogy miben is állna egy ilyen tapasztalat, mi volna a
jellegzetessége, milyen phüsziszek, milyen képességek és habitusok lennének
mozgósítva benne. Nem ismerjük az áramlás játékszabályait, kontúrjait, „mettőlmeddig”-jeit, nem tudjuk megmondani, hogy az az esemény, amit áramlásnak
tartunk, valójában mitől is tartható áramlásnak, és miért ne volna tartható valami
másnak, szellőnek, napsütésnek, virágzásnak, vagy épp fából vaskarikának. Az
áramlás ebben a stilárisan minősítetlen közömbösségében valóban abszurd és
megnevezhetetlen. Husserl megállapításához csatlakozva azonban nem csak „az
az abszurd, hogy pontosan úgy zajlik, ahogy zajlik, sem ’gyorsabban’, sem
103

„Egy és ugyanazon tudatfolyam az, amelyben a hang immanens időbeli egysége s ugyanakkor magának a
tudatfolyamnak az egysége konstituálódik. Bármilyen meghökkentőnek (sőt kezdetben képtelennek) tűnjék, is
hogy a tudatfolyam a saját egységét konstituálja, mégis így van.” i.m. III. 39.§, 97. o. Ld. még Husserl:
Karteziánus elmélkedések, 18. § Az „azonosítás” a szintézis egyik alapformája. A transzcendentális idő
egyetemes szintézise: „Végül is minden tudat […] szintézis, hiszen sajátos cogitatuma (sokaság, viszony, stb.)
szintetikusan, vagy azt is mondhatjuk: szintaktikusan konstitúciós, legyen bár ez a szintaktikus teljesítmény az én
tiszta passzivitása vagy aktivitása. […] Az egyetemes szintézis alapformája […] a mindent átfogó belső
időtudat.” (55-56. o.)
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’lassabban’ nem mozoghat”104, hanem már önmagában az is, hogy egy
konstitúció egyáltalán mozoghat. Hiszen ami a konstitúciót mozgássá tehetné,
azok „nem individuális folyamatok, és az ezekre vonatkozó predikátumokat
értelmesen nem is alkalmazhatjuk rájuk.” Így leginkább úgy áll a dolog, hogy
„semmi mást nem mondhatunk már, csak azt, hogy ’nézz’.”105 Husserl e ponton
paradox módon a leghűségesebb saját fenomenológiai programjának az
intenciójához, ahogyan egy fenomén – ráadásul egy végső és legalapvetőbb
fenomén – közvetlen megmutatkozására mintegy újjal bök rá, miközben
kénytelen hátat fordítania e program deskriptív ideáljának. Ám éppen ez a
paradox helyzet mutatja, hogy milyen szintaktikai naivitással van lefektetve ez a
program, hiszen épp a legalapvetőbb fenomének leírására nincsen Husserlnek
követhető deskriptív taktikája. A temporalizáció ritmika nélküli elemzése, hogy
Richir szavait megismételjük, absztrakt marad: szintaktikailag naiv, vagy más
szóval, dogmatikus. Vagy a mezítelen, tiszta tapasztaláshoz utal bennünket
(„nézz!”), melynek körülményei deskriptíve részletezhetetlenek, vagy e
tapasztalás tiszta és mezítelen tárgyához, „a folyóhoz”, amely elismerten
megmarad egy olyan metaforának, melynek metaforizációs körülményei
deskriptíve ugyancsak részletezhetetlenek. Maga a fenomenológiai szituáció
egésze, amibe csöppentünk válik ezáltal élettelenné, egy olyan tapasztalati
szituációvá, amelyet a nyelvi-tapasztalati vegyületről korábban mondottak
alapján a magunk részéről nem minősíthetünk tapasztalatnak. A tiszta tapasztalat
ugyanis, a husserl-i megfogalmazás stílusából kiderül, tisztán normatív. A folyás
tapasztalhatatlan, kimondhatatlan, elgondolhatatlan: egyetlen területe a
normativitás. Felszólításba sűrűsödik, a felszólítás tételezi: nézz és lásd! A
normativitáson kívül tapasztalhatatlan, kimondhatatlan, elgondolhatatlan.
Megelőlegezhetjük immár, hogy mivel fog járni a husserli fenomenológia
kritikájaként a temporalizáció ritmikát bevonó elemzése: a ritmikával a
poszthusserliánus fenomenológia annak az ismeretlen nyelvnek a keresésére
indul, amely e paradox ponton a szavaktól cserbenhagyott fenomenológiai
tapasztalás maga. Ám még mielőtt rátérnénk erre, merüljünk el kissé a már
eddig emlegetett szintaxisokban.
Husserl az előadások Bevezetésben kétféleképpen is felvázolja a
kiindulópontját. Az „1.§ Az objektív idő kizárása” szerint az elemzésnek három
pillére van: az objektív idő, a fenomén idő („a megjelenő idő”) és a tudatidő („a
tudatlefolyás immanens ideje”). A redukcióval106 elért fenomén idő olyan
közbülső platform lenne, ahonnan két – egymással ellentétes – irányba
indulhatna ki az elemzés. Egyrészt vissza az objektív idő felé, melynek azt
kellene megmutatnia, hogy miként modalizálódik a megjelenő idő objektív
idővé. Ezt az elemzést Husserl „ismeretfenomenológiainak” nevezi (mi a
magunk részéről szintaktikai jellegű elemzésnek neveznénk, hiszen az időt illető
104

Előadások az időről, 90. o.
Az idézetek rendre i. m. 91. és 94. o.
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Megemlítendő, hogy az időelőadásokban Husserl még nem nevezi néven a fenomenológiai redukciót, de
tudjuk, hogy az előadások megírásának évében, vagyis 1905-ben „fedezi fel” ezt a módszert.
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magától értetődőségeink természetét próbálja felderíteni): a felfogás módozatai,
karakterei a hozzájuk tartozó „követelményekkel és igazolásokkal” együtt
adnának magyarázatot arra a doxa-praxis komplexumra, ami maga a
kronométerrel mérhető objektív idő.107 Másrészt a tudatidő felé, melynek azt
kellene
megmutatnia,
hogy
milyen
fenomenológiai
konstansok,
rendösszefüggések és a priori igazságok vannak jelen a fenomén időben. A „2.§
Az ’idő eredetének’ kérdése” szerint ez az elemzés intuitív volna,
fenomenológiai intuícióval szűrné ki azt az invariáns formát, amely szerint a
tudat a fenomenalizációs konstitúcióval előállítja az időt, vagyis a konkrét
időélménytől eljutna az idő a priorijáig. A husserli megfogalmazások nem
hagynak kétséget afelől, hogy ez az elemzés stílusát tekintve
transzcendentálfenomenológiai volna (amit valóban, az előadások III. részében
megjelenő „abszolút tudat”, „abszolút szubjektivitás” terminusok vissza is
igazolnak). A Bevezetés 2.§ azonban már nem úgy mutatja be Husserl
kiindulópontját, mintha az kétféle – és egymással ellenkező – vizsgálódási
irányba mutatna, hanem úgy, mintha e kettő a legszorosabb korrelációban állna
egymással: mintha éppenséggel az idő a priorija korrelálná a szintaktikai és az
intuitív stílusú elemzéseket, az objektivitást konstituáló doxa- és praxismozzanatokat, valamint az intuícióval megragadott elemi rendformákat.
„Minket az érdekel – írja Husserl –, hogy ezekben az élményekben /időélményekben – M.T./
’objektív idői’ adatokat vélünk. Éppen ez a leírás tartozik a fenomenológia területébe, az,
hogy a vonatkozó aktusok ezt vagy azt az ’objektívet’ vélik, pontosabban az objektivitás
különböző konstitutív mozzanataihoz tartozó apriorisztikus igazságok felmutatása. Az idő a
prioriját kíséreljük megvilágítani, az időtudat kutatásakor annak lényegi konstitúcióját hozzuk
napvilágra, és az időhöz specifikusan hozzá tartozó felfogástartalmakat és aktuskaraktereket
mutatjuk meg, amelyekhez lényegileg hozzátartoznak az apriorisztikus időtörvények.”108

E korreláció felállítása egyszerre teszi rendkívül erőteljessé és kockázatossá
Husserl vállalkozását. Erőteljessé, mert elvi szükségszerűséggé válik, hogy
egyazon érem két oldalaként mutatkozzon meg az, ahogyan a primitív
intencionális aktusok összeállítják azt a komplex élményt, amit időnek
nevezünk, valamint az, ahogyan az idő neve alatt elismert törvények szabályozó
tényezőként lépnek fel – hatnak vissza – e komplex élmény összeállítási
módjára, végső soron pedig az intencionális aktusok intencionáltságára nézve.
És ugyanakkor kockázatossá, mivel Husserl egész egyszerűen nem dolgoz ki
stratégiát e korreláció vezénylésére. Nem csak arról van szó, hogy az
előadásokban az idő a priori törvényei olykor az objektív időt illető vélekedés
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„Az érzékelt temporális adatok nem pusztán érzékeltek, hanem felfogáskarakter is kapcsolódik hozzájuk,
ezekhez pedig megint csak bizonyos követelmények és igazolások tartoznak, amelyek az érzékelt adatok alapján
megjelenő időket és időviszonyokat egymáshoz mérik, ilyen és ilyen objektív rendbe állítják, így és így
elkülönítik egymástól a látszólagos és valóságos rendeket. Ami itt objektíve érvényes létként konstituálódik, az
végső soron az egyetlen, végtelen objektív idő, amelyben minden dolog és esemény, minden fizikai test és azok
fizikai minősége, minden lélek és azok lelki állapota rendelkezik a maga meghatározott, kronométerrel
meghatározható idői helyzetével.” i.m. 17. o.
108
i. m. 20. o.
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szószólójaként fogják kodifikálni az idő eredendő megmutatkozásának módját,
míg máskor bizonyos a priori megfontolások fognak kizárni lehetséges időt
illető véléseket.109 Hanem arról, hogy a husserli elemzésben nincsenek próbának
alávetve sem a vélések, sem az a priori megfontolások szintaxisai,
következésképp nincsen próbának alávetve az sem, hogy valamely a priori
megfontolás netán nem valamely fenomenológiailag igazolatlan vélés nyelvén
megfogalmazva lép-e fel az a prioritás státuszára. A fenomenológiailag
igazolatlan vélések közül pedig a legkockázatosabbak minden bizonnyal azok a
pszichológiai és a matematikai jellegű megközelítésekben implicite benne
foglalt vélések, amelyeket Husserl a legközelebb enged a fenomenológiai
analízis általa használt nyelvéhez. Az objektív időre vonatkozó vélések – és ezek
maguk a fenomén idő, ne felejtsük el110 – természetét, típusait, virulenciáját és
kiterjedtségét Husserl nem határozza meg. A vélés körülíratlan marad: épp
annyira lehet az „úgy tűnik” közvetlen evidenciája az adódásban, mint reflex,
habitus, közhiedelem, közhely, általános meggyőződés, akár tudományos –
pszichológiai vagy matematikai – beállítódás is, analogizálás, vagy akár egy
metaforizációs gyakorlat („…amit képletesen ’folyamként’ jelölünk”111). Husserl
fenomenológiája nem problematizálja a vélési gyakorlatokat.
Ennek persze megvan a magyarázata. Husserl láthatólag úgy gondolja,
hogy az intuíció tökéletesen elegendő a szintaktikai elemzésekben megjelenő
fenomének beazonosítása, míg magának az itt gyakorolt intuíciónak nincsen
beazonosítandó szintaxisa. Az intuíció szintaktikai indetermináltságát Husserl a
tiszta fenomenológiai nyelv létrehozásának programjában aknázza majd ki, mely
program kifejezetten a tapasztalatra irányuló lényegszemlélettől várja, hogy
jelentéssel töltse be a fenomenológiai nyelv kifejezéseit: „vissza a
tapasztalathoz, a szemlélethez, mert egyedül ez kölcsönözhet szavainknak
értelmet és ésszerű jogosultságot.”112 Ennek a programnak a Husserl által
„természetesként” elismert kiindulópontja az a még „szétfolyó és többértelmű”
pszichológiai nyelvezet113, melynek kifejezéseit a fenomenológiának kell
„szemléletileg realizálni” és ennek során egy korrekt tudományos nyelvet
felépíteni és rögzíteni (jelentőségteljes tény, hogy míg a természetes beállítódás
egy csapásra zárójelbe tehető a fenomenológiai epokhéval, e beállítódáshoz
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Az elsőre példa lehet az időrend „kétdimenziós végtelen sorozatként” rögzítése. A másodikra pedig az,
amikor a retencionális hang a priori különbözőnek nyilváníttatik minden fantáziahangtól vagy halk
utóhangzástól, melynek következtében jogtalannak nyilváníttatik minden olyan ítélet, amely e kettőt
megkülönböztethetetlennek tételezné (ld. i. m. 44. o.).
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„az objektív időiség mindenkor fenomenológiailag konstituálódik” (i. m. 35. o.)
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i. m. 91. o.
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Husserl: A filozófia mint szigorú tudomány, Kossuth, 1993. 50. o. Ld. még tovább: „ha a fenomének mint
olyanok nem jellemezhetők a természet megjelöléssel, úgy mindazonáltal van nekik valamely , a közvetlen
szemlélésben megragadható, éspedig adekvátan megragadható lényegük. Minden olyan érvényes kijelentés,
amely a fenoméneket közvetlen fogalmak segítségével írja le, lényegfogalom segítségével teszi ezt, tehát olyan
fogalmi szójelentések segítségével, amelyek mintegy ’beválthatóak’ lényegszemléletre (66. o. kiemelés tőlem).”
Figyelemreméltó hasonlóság van a Bécsi Kör fizikalizmusának a tiszta megfigyelési nyelv létrehozására irányuló
programja és Husserl eme fenomenológiai nyelvre irányuló programja között.
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„az ilyen vizsgálódások természetes kiindulópontját a pszichikai nyelvileg szokásos megnevezései képezik…”
i. m. 40. o. skk
61

tartozó nyelv nem). Mindenesetre a program a szempontból egyáltalán nem
meglepő, ha az időelőadások fogalmi kiindulópontját a pszichológiai nyelv által
már birtokba vett kifejezések, s köztük mindenekelőtt az „élményfolyam” – más
szóval az élmény áramlása (Fluss) – és vele a psziché birodalmában
érvényesnek tekintett hérakleitoszi szemlélet (nevezhetjük akár beállítódásnak
is) képezi.114 Az idő e szemléletnek megfelelően teoretikusan csakis egy
élményfolyamon érhető tetten: az idő „élménye” nem lehet más, mint az élmény
folyama. Ezt az élményfolyamot realizálja fenomenológiailag Husserl a
hangészlelés példáján, azzal a céllal, hogy feltárja azokat a konstitutív
fenoméneket és aktusokat, amelyek az idő „élményét” létrehozzák, hogy aztán
ennek a fenoménmezőnek a „közvetlen fogalmi” leírása elvezessen az időfenomenológia szigorúan tudományos nyelvéhez. Husserl terve tehát e program
szerint rekonstruálva az, hogy a pszichológiai vizsgálódásokat úgy váltsa át
fenomenológiai vizsgálódásokra, hogy közben megszabaduljon a pszichológiai
nyelv közvetettségétől, „objektív” fertőzöttségtől, és közvetlenül feleljen meg a
pszichikai élményeknek és a psziché aktivitásának.
Közvetlen fogalmi leírásról azonban bajosan beszélhetünk az
időelőadásokban. Ugyanis Husserl láthatólag nem képes elvégezni ezt a nyelvi
tisztogatást, sőt még annak stratégiájával sincs tisztában. Így történhet meg,
hogy igen hamar, még mielőtt a pszichológiai deskripciónál elmélyültebb
elemzésbe fogna, Husserl bevezet egy analógiát – ő maga nevezi így –, mely
révén a „látómező kontinuumával” analóg kontinuus „időmezőre” (Zeitfeld)
vetítheti az időt intencionáló aktusokat, és e mező topológiája és
rendösszefüggései felől tárgyalhatja őket.115 Az analógia alkalmazásának
fenomenológiai igazolása elmarad. Ráadásul már ezen analógia alkalmazása
előtt Husserl egy másik, ugyancsak explicitálatlan analógia keretében a mezőket
pontok alkotta metrikus együttesként fogja fel, hangsúlyozva természetesen,
hogy a mező pontjai nem világbeli pontok. Pszichológiai-matematikai analógiák
és vélések, mondhatnánk, melyek később nyilván szigorú fenomenológiai
tisztázásra szorulnak. Csakhogy ezeket az analógiákat Husserl később sem vonja
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Husserl azokból a kortárs pszichológiai elméletekből indul ki, melyek az időészlelés pszichikus folyamatait
próbálják megragadni. Husserl elsősorban Brentano asszociációs pszichológiáját bírálja, mely az érzékelés
elsődleges tartalmaihoz az őket módosító fantazmák folytonos sorát kapcsolva hozza létre az időben létező tárgy
pszichikai képzetét. Egy ilyen elmélet úgy ad magyarázatot az idői tárgy érzékelésére, hogy figyelmen kívül
hagyja, hogy az érzékelésnek magának is időisége van, hiszen: „az érzékelések egymásra következtése és az
egymásra következés érzékelése nem ugyanaz. (i. m. 23. o.)” Ez a megállapítás szó szerint így szerepel W.
James The Principles of Psychology művének XV. fejezetében. Husserl egyik 1904-es feljegyzése szerint maga
is olvasója James-nek („James-t a mai napig tanulmányozom, erős ösztönzést merítettem belőle”), annak a
James-nek, aki az említett könyvében olyan fogalmakkal dolgozik, mint „stream of thought”, „stream of
consciousness” , „time’s flow”, és a maga részéről nyíltan elkötelezi magát a hérakleitoszi szemlélet mellett:
„and that whatever was true of the river of life, of the river of elementary feeling, it would certainly true to say,
like Heraclitus, that we never descend twice into the same stream. (i.m. IX.)” /Ld. erről bővebben: J. M. Edies:
W. James and Phenomenology, Indiana University Press, 1987./ Mindezekből annyi következtetést levonhatunk,
hogy azok a pszichológiai elméletek, amelyek Husserl számára mérvadók lehettek, kisebb nagyobb
hangsúlyeltolódásokkal ugyan, de egytől-egyig elfogadták, hogy a psziché élete fluxus-ként vagy kontinuumként
írható le.
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Ld. Előadások az időről, I. 1.§ (látómező ~ időmező) és II. 9.§ (térbeli perspektíva ~ idői perspektíva)
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vissza, sőt e tisztázatlan állapotukban maximálisan kiaknázza őket:
fenomenológiai konstansokat épít rájuk (ld. például az időperspektíva
elemzését), anélkül, hogy fenomenológiai létjogosultságukat megalapozná, vagy
éppen zárójelezné. Ehelyett az analógiákon keresztül egyenesen azok a
terminusok lépnek be a fenomenológiába, melyeknek köszönhetően valójában
lehetővé válik a fenomenológiai beszéd. Így a megjelenő időtárgy
„lefolyáskontinuumként”, míg a vele korrelált intencionális aktusok „aktuskontinuumként” válnak tárgyalhatóvá. Vagyis ami a deskriptív pszichológia
közvetett és hozzávetőleges nyelvén élményfolyam, hanglefolyás volt, azt az
időelőadások I-II. részében kifejtett deskriptív fenomenológiai elemzés
kontinuumként teszi hozzáférhetővé.116 Félreértés ne essék, nem azt állítom,
hogy Husserl ezzel az eljárásával új fenomenológiai tárgyat adna magának, a
kontinuumot, és az idő vagy a lefolyás fenoménjeit a kontinuumra leredukálva,
azzal helyettesítve voltaképpen a kontinuum fenomenológiáján dolgozna. Nem
erről van szó, legalábbis a tendenciát tekintve nem. Ehelyett azt állítom, hogy
azok az aktusok, amelyek folyamként fenomenalizálják az időtárgyakat, s maga
az időtárgy fenoménje is Husserlnél a kontinuum nyelvén válik taglalhatóvá: az
időtárgyak fluxusának husserli szintaxisa a kontinuum lesz. Az intuíció pedig
pontosan azért maradhat szintaktikailag indeterminált, mivel e kontinuumszintaxisban kódolva van egy olyan pillantás, amely az indetermináció
szabadságával pillanthat rá egy pontra – akármelyikre! – a kontinuumban, vagy
épp futhat végig rajta mint egészen. A kontinuum szintaxisa képessé teszi az
elemzőt mind egy extrém pontosságra, nevezetesen a matematikai precizitásra,
mind a teljes áttekintésre.
Mit értsünk azon, hogy a kontinuum a szintaxisa a fluxusnak? Husserl
olyan stílusban „folyatja” az idő fenoménjét, olyan stílusban „közlekedik” a
folyam leírójaként e szeplőtelen konstitúció szerkezetében, amelynek igencsak
megvan a maga elméleti priusza: arra a módra ismerünk rá, ahogyan a XIX.
századi matematika a kontinuumot kezeli. Persze nem állítom azt, hogy Husserl
olyan naiv volna, hogy az időről való beszéd feltételeit minden további nélkül
azonosítaná a matematikai kontinuumról való mégoly egzakt beszéd
feltételeivel. Husserl bár matematikus közegből jön, bár Weierstrass tanítványa,
bár a weierstrass-i szigor saját bevallása szerint maradandóan befolyásolja
gondolkodását, azonban már Az aritmetika filozófiájában úgy ír korának
matematikusáról, mint aki éppenséggel a filozófiától várhatja csak saját
fogalmainak tisztázását – és filozófia alatt már ekkor a deskriptív
pszichológiánál is mélyebbre ásó deskriptív fenomenológiát kell értenünk. Így
érthető, ha Husserl az időelőadásokban is mindvégig fenntartja azt a bizonyos
tekintetben james-i és newtoniánus, más tekintetben pedig arisztotelészi
attitűdöket ötvöző kritikai pozícióját, amely a matematikai kontinuumot mint
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Ld. i. m. 15-16. o. ill. 35. o.: „az egész időben tartó hangnak az objektivitása egy aktus-kontinuumban
konstituálódik, mely részben emlékezés, kisebb, pontszerű részben észlelés, részben pedig elvárás.” Mint tudjuk,
az emlékezés, észlelés, elvárás pszichológiai kategóriáit felváltja majd a retenció, megjelenés, protenció
fenomenológiai kategóriái.
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absztrakt tárgyat szembeállítja a konkrét élménylefolyás részek összegére
felbonthatatlan kontinuumával: „Az absztrakt módon kiemelt darabok csak az
egész lefolyásban létezhetnek, ugyanígy a fázisok is, a lefolyás-kontinuum
pontjai is.”117 Csakhogy Husserl ezzel a megfogalmazással a legkevésbé sem
tagadja azt, hogy el lehet tekinteni az egész lefolyástól és absztrakt módon
igenis kiemelhetők darabok a kontinuumból, absztrakt módon a kontinuum
igenis tekinthető pontokból állónak, vagyis absztrakt módon a lefolyás kezelhető
matematikai kontinuumként. És valóban, Husserl számtalan alkalommal
jóváhagyja ezt az absztrakt kifejezésmódot, például amikor „a tudat minden
egyes aktuális mostjáról”118 beszél, vagy nem vágja egyszerűen sutba az által
felrajzolt diagrammot ama tulajdonsága miatt, hogy az „mostpontok sorára”
nézve állapít meg szabályszerűségeket, ráadásul úgy, hogy e pontokat a vonalkontinuum tetszőlegesen indikálható elemeivé teszi. Hogyan viszonyul tehát
Husserl fenomenológiai nyelvezete ehhez az absztrakt nyelvhez? Úgy ahogy a
fentebb idézett mondatban is láttuk: a kritikai reflexió melletti jóváhagyással.
Husserl nem száműzi időelőadásaiból a kontinuumra vonatkozó matematikai
stílusú megfogalmazásokat, hanem jóváhagyja őket bizonyos (james-i, newtoni,
arisztotelészi) ellenpontozással. De miért nem fordít hátat Husserl egész
egyszerűen ennek az absztrakt nyelvnek? Noha említettük már, alapvetően nem
a miérteket kutatjuk, néhány feltevést azért megfogalmazhatunk ezzel
kapcsolatban. Egyrészt azt mondhatjuk, hogy folyásnak a XX. század elején
nincs olyan szintaxisa, amely valamiképp ne a pszichológia-fizika-metafizika
diszciplináris hármasához vezetne vissza bennünket. Azaz, konkrétan, ne
Hérakleitosz töredékesen rendelkezésre álló „metafizikai” folyamához, vagy ne
egy fizikailag modellezett (legyen az a hidraulika, elektrodinamika, vagy bármi
más) természetfilozófiai folyamhoz, egy természeti fluxushoz, vagy végül ne a
pszichológia – fizikai és metafizikai előfeltevéseket egyaránt magában foglaló –
élményfolyamához. Mint tudjuk, Husserl a redukció eszméjével éppoly távol
akarja tartani fenomenológiáját a fizikától és a metafizikától, mint a
pszichológiától, ezért nem meglepő, ha ezeket a tévútra csalogató szintaxisokat
elhárítja. Csakhogy szintaxis híján hogyan juthat szóhoz az élményfolyam
fenomenológiai elemzése? Ha már a kezdet kezdetén hiányoznának a szavak,
ahogy hiányoznak majd a végén, Husserl bele sem foghatna az időtudat
elemzésébe. Husserl tehát választ: olyan semleges nyelven kell beszélnie, mely a
lehető legnagyobb pontossággal és a fenti diszciplináris hármastól való lehető
legnagyobb távolságtartással fejtheti fel az élményfolyamban összekuszálódott
szálakat. A szigorúság és a közvetlen átláthatóság nyelvén kell beszélnie, egy
olyan nyelven, amelynek nincsenek reménytelenül homályos és elleplezett
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Előadások az időről, 39. o. A folyásra-lefolyásra való hivatkozást egyszerre értékelhetjük az absztrakt
matematikai kontinuum james-i ellenpontozásként (ld. 109. jegyzetünket), de magán a matematikán belüli
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előfeltevései, vagy ha netalántán mégis volnának, azok nem oly gyökeresek,
hogy némi kritikai reflexióval ne volnának korrigálhatók. Vagyis Husserl dönt: a
kontinuum nyelvén fog beszélni. Következésképpen matematikai módon fog
beszélni, így kénytelen beszélni, hiszen a XIX. század végén a pszichológián,
fizikán, metafizikán kívül ez az egyetlen diszciplína, amely beszéli a kontinuum
nyelvét, mi több, és ez újabb nyomós érv lehet a matematikát jól ismerő Husserl
szemében, gazdag és jól bejáratott szintaxisa van a kontinuumhoz. Persze ez a
nyelv nem tökéletes a fenomenológiai elemzéshez, Husserl tisztában van ezzel.
Ám azt is látnunk kell, hogy amikor arisztotelészi megfontolások alapján
korrigálja ezt a nyelvet, akkor a fenomenológiai elmélet önmeghatározása
szempontjából a lehető legmesszebb megy el, hiszen Arisztotelész kontinuumra
vonatkozó megfontolásai egy fizikai elmélet részeként hangzanak el a
Fizikában, amely fizika ráadásul, korábban már láttuk, a természetes érzékelésre
támaszkodik. Mint mondottuk azonban, mind e diszciplínától, mind az érzékelés
természetes beállítódásától Husserl éppenséggel távol akarja tartani
fenomenológiáját. A kontinuum arisztotelészi szintaxisa nem lehet több, mint a
matematikai szintaxis ellenpontozása. Husserl tehát amikor a kontinuumot
fenomenológiája alapfogalmává teszi, olyan nyelvet fog használni – a
„látómező-kontinuum” analógiájának korábban említett fenntartások nélküli
alkalmazására utalva azt is mondhatjuk, hogy vállaltan és tudatosan –, amely a
matematikai és az arisztotelészi szintaxisok közt egyfajta korrekciós ingajárattal
közlekedik. Szóról-szóra ugyanezeket mondhatnánk el a james-i és newtoni
ellenpontokról is: ezek is a természetes beállítódásban vannak megalapozva,
vagyis ők sem lehetnek többek egy korrekciós ingajárat kitérőinél, mely a
matematikai szintaxishoz fog visszalendülni. A kontinuum terminus technicus
megválasztása e keretek között viszont egyenesen szerencsésnek tűnik, ugyanis
egyszerre teszi lehetővé Husserl számára, hogy megnevezzen egy tapasztalati
valamit, egy leírásra váró meglehetősen diffúz komplexumot (hanglecsengés
észlelése, időészlelés, stb.), valamint hogy helyzetbe hozza magát mint elemzőt e
valami kezelésére, beleértve azt is, hogy hozzáférjen e valami szerkezetéhez,
tagolni és analizálni legyen képes azt a XIX. századi matematika által
kidolgozott tagolási technikák segítségével. A kontinuum ígéretesen gazdag
elemzési potenciált nyújt a fenomenológiai számára mind a leírás tárgyaként,
mind eszközeként. A leírás tárgyaként mindennemű élmény-folyam mint
kontinuum válik tárgyalhatóvá: a hang, a fenomén, a megjelenés, az észlelés, az
aktus, a jelen, az idő, a tudat, stb. mind egységesen kontinuummá válik. A
fenomenológia diszciplináris tárgymezeje maximálisan homogenizálódik. A
leírás eszközeként a kontinuum ilyen vagy olyan kezelésmódjával, vagyis a
kontinuum technikájával pedig elemzésre alkalmas anyagként kínálkoznak fel a
fentiek: oly módon válnak taglalhatóvá, ahogy az a kontinuumban
szintaktikailag lehetséges és legitim.
•
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Lépjünk egyet tovább, és nézzük meg közelebbről hogyan épül fel ez a
kontinuum-szintaxis, melyről annyit már tudunk, hogy részben matematikai,
részben arisztotelészi attitűdöket ötvöz. A XIX. századot megelőzően a
matematikai ill. természetfilozófiai gondolkodás nagyjából-egészéből
kétféleképpen közelítette meg a kontinuumot. Vagy az érzéki dolgokban tetten
érhető adottságnak tekintette, s elutasította mind fizikai, mind matematikai
megkonstruálhatóságát. Ugyanígy elutasította teljes szétbonthatóságát is, mind
fizikailag, mind matematikailag, miközben elismerte részleges tagolhatóságát.
Ennek az álláspontnak a legmarkánsabb képviselője Arisztotelész.119
Arisztotelész nevében utasította el a skolasztikus gondolkodók többsége, sőt
még Descartes is, azt, hogy az aktuális végtelen alkalmas lenne az emberi ésszel
való megragadásra és tárgyalásra. Megjegyzendő, hogy egyfajta neoarisztoteliánus konszenzus fedezhető fel a XX. század fordulója körül a
legkülönfélébb gondolkodóknál, a halmazelméletet bíráló Peirce, Hermann
Weyl, Brouwer, a pszichológus Brentano-nál, illetve a Verschmelzung fogalmát
kidolgozó Stumpf-nál, vagy a „durée” fogalmát kidolgozó Bergson-nál. A
Brentano és Stumpf tanítvány Husserl maga is belesorolható ebbe a körbe.120
A kontinuum másik megközelítése szerint viszont lehetséges a
konstrukciós szempont érvényesítése vele szemben. A konstrukciós álláspontnak
több vállfaja is létezett, ezek közül a legalapvetőbb az a fluxus-konstrukció,
amely ugyancsak tekintélyes múltra tekint vissza: egészen a platóni Akadémia
matematikusaiig, sőt talán Arkhütaszig, Platón matematikus mesteréig nyomon
követhető az az elgondolás, mely a kontinuumot a mozgás segítségével, a „pont
megfolyásaként” állítja elő. A kép rendkívül egyszerű és szemléletes, jóllehet
státusza – érzéki? ideális? metaforikus? – tisztázatlan: egy pont (mely „ideális”
esetben test és kiterjedés nélküli, „természetes” esetben testi) elmozdul és
lenyomatként maga mögött hagy egy entitást, a kontinuumot. A XVII.
században Newton maga is erre a konstrukcióra hivatkozik, amikor kidolgozza
fluxióelméletét, melyben a matematikai mennyiségeket a fluxusból származtatja.
Mint 1704-ben írja:
„A matematikai mennyiségeket nem úgy tekintem, mint amik oszthatatlanokból, illetve
egészen apró (quam minimis) vagy végtelenül kicsiny részekből állnának, hanem úgy, mint
amiket folytonos mozgás ír le. A vonalakat nem részek egymáshoz rakásával húzzuk meg,
nem ebből erednek, hanem a pontok folytonos mozgásából, a síkok pedig a vonalak
mozgásából, a testek a síkok mozgásából, a szögek a szögszárak elfordulásából, az idők a
folytonos áramlásból és így tovább. Ezek az eredeztetések (geneses) valóságosan megvannak
a természetben, és a szemünk előtt nap mint nap lejátszódnak a testek mozgásakor.”121
119

Arisztotelész: Fizika, VI. A témáról ld. bővebben H. Barreau: La physique du continu chez Aristote, sa
réponse à Zénon, in: Le labyrinthe du continu.
120
Roman Ingarden beszámolója szerint Husserl, noha nem ismerte Bergson-t, elismerően nyilatkozott a tiszta
tartam bergsoni koncepciójáról. (Husserl, Briefe an Roman Ingarden, Nijhoff, Den Haag, 1968, 121. o.)
121
Newton fluxióelméletét az 1671-es Methodus fluxionum című munka tartalmazza, mely azonban csak a halála
után jelent meg 1736-ban. Newton 1704-ben hozza nyilvánosságra a módszerét a Tractatus de quadratura
curvarum írásában, az idézet innen származik. Newton maga John Napier-t említi név szerint, mint akitől a
66

A természetfilozófus Newton tehát nem tesz mást, mint átülteti a természet
mozgását a matematikába, a matematikai mennyiségeket mozgó fizikai
entitásokként fogja fel: mielőtt mechanikájában matematizálná a természetet,
már a természet szintaxisában gondolkodik a matematikáról. Nem példa nélküli
ez az eljárás: láttuk már korábban, hogy ehhez hasonlóan járt el Arisztoxenosz
is, aki a zenei hangokat ruházta fel phüsziszszel, hogy aztán az arisztotelészi
fizika szintaxisában tudományosan adhasson számot a zenéről.
Newton a fluxióelméletet ugyanakkor kritikának is szánta egy másik
konstrukciós felfogással szemben, nevezzük ezt infinitezimális konstrukciónak,
amely az újkori gondolkodók számára érezhetően fiktív elemekkel dolgozott,
midőn a kontinuumot végtelen kicsiny alkotóelemekre vezette vissza. „Meg
akartam mutatni, írja Newton az előbb idézett helyen, hogy a fluxióelméletben
szükségtelen végtelenül kicsiny alakzatokat bevezetni a geometriába.” Az
infinitezimális konstrukció első megfogalmazásai Galilei és a XVII. századi
francia matematikus, Roberval szájából hangzanak el. Az előbbi a szakasz
nagyság nélküli részeiről beszél (parti non quante). Az utóbbi pedig kidolgoz
egy olyan számítási módszert, amely geometriai mennyiségek oszthatatlan
részekre tagolásán alapszik, s bár Roberval előtt az ókorban már Arkhimédész is
használ ilyen módszert, majd utána a XVI-XVII. században sokan élnek hasonló
eljárásokkal (így Kepler, Stevin, a Galilei tanítvány Cavalieri és Pascal, hogy
csak néhány nevet említsünk), ám Roberval – Galileihez hasonlóan –
kifejezetten úgy fogalmaz, hogy a végtelenül kicsiny oszthatatlan részek
alkotják (componi) az egyenest. Itt kell utalnunk arra, hogy a XVII. század
második felében magára Descartes-ra is egy efféle felfogás úttörőjeként
tekintenek, amikor azt az állítását, hogy „az idő részei függetlenek egymástól”
konstrukciós lehetőségként interpretálják: ilyen értelmezést ad például Bayle a
nagy hatású szótárának (Dictionnaire historique et critique, 1695-96) Zénon
szócikkében, melyben az időt egyszerű és oszthatatlan pillanatokból
összetevődő természetként írja le. Nyilvánvalóan ennek az értelmezésnek az
örököse az a XX. századi diszkontinuista Descartes interpretáció is, amiről
bevezetésünk első részében már szó esett.
A kontinuum infinitezimális konstrukciója ugyanakkor meglehetősen
problematikus és paradox marad az újkor folyamán. Hiszen ha az egyenes
végtelenül kicsiny pontok összegződése, úgy e pontoknak – ezzel a kor
gondolkodói többnyire egyetértenek – végtelen sokan kell lenniük. Ám a
végtelen sokaság kifejezés a kor matematikájában nem értelmezhető se
mennyiségként, se számként, lévén hogy sem a mennyiségekre vonatkozó
relációk (pl. az egész nagyobb a részénél), sem a számokkal kapcsolatos
műveletek (összeadás, szorzás) nem alkalmazhatóak rá. A végtelen szám
fluxion és fluens terminusokat kölcsönözte, valamint általánosságban utalást tesz „a régiekre”, akik alatt
feltehetőleg a platóni Akadémia matematikusait értette. Ld. erről François de Gandt: Newton: La justification
des infiniment petits, in Ugyanez Hobbes genetikus definícióelméletében: De Corpore I. VI. (A módszerről): A
geometria a mozgás által tanítható in: Hobbes: Logika, Rétorika, Szofisztika, Kossuth kiadó, 1998.
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fogalma egyenesen ellentmondásos – így Leibniz.122 A végtelen mennyiség
pedig, ha nem is ellentmondásos, Descartes szerint azonban az emberi ésszel
felfoghatatlan123, ha pedig felfoghatatlan, nyilván nem lehet a matematika
tárgya. A végtelen sokaság alatt tehát nem érthetünk matematikailag sem
végtelen számot, sem végtelen mennyiséget. Az infinitezimális konstrukció
eszméjének konkrét matematikai tartalma így ködös marad. Érthető tehát, ha
Newton a természetes érzékelés biztos talaján nyugvó fluxióelméletét állítja vele
szembe, Leibniz pedig az infinitezimális entitásokat mindvégig fikciónak,
jóllehet hasznos fikciónak, tekinti, az infinitezimális számítást pedig olyan
módszernek, technikának – értsd: nem teóriának, nem tudománynak –, amelynek
nem tiszte nyilatkoznia e fikció státuszáról. A kalkulus működik, de működése
ugyanúgy nem tekinthető a valóságra vonatkozó elméletnek, ahogyan az algebra
imaginárius gyökei sem azok.124 Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a XVIIXVIII. századi matematikai gondolkodás csak egy fizikai diskurzus
közbeléptetésével képes számot adni arról a matematikai gyakorlatáról, amellyel
a Descartes-tól rohamos fejlődésnek induló analitikus geometria illetve
függvényanalízis keretében az aritmetikai kalkulust a geometriai kontinuummal
összekapcsolja – hivatkozzon ez a fizikai diskurzus az időre, mint Newton
mesterének, Isaac Barrow-nak Lectiones geometricae (1670) című művében,
vagy általában a mozgásra, fluxusra, mint Newton-nál. Ha hozzávesszük ehhez,
hogy a korszak posztkarteziánus gondolkodói előszeretettel tekintik a
természetet mind fizikai, mind metafizikai szempontból aktuálisan végtelennek,
akkor elmondhatjuk, hogy az aktuálisan végtelen természeti ágensek (idő, tér,
anyag, atomok, változásmódozatok, a világegyetem lehetséges állapotainak
állománya) szintaxisában jut érvényre az a paraméterezési technika, mely a
független változó szerepét mind az aritmetikai szukcesszivitás szerint (sor,
sorozat, konvergálás, summázás), mind a geometriai folytonosság szerint
(koordináta-tengelyek, függvénygrafikon) meghatározza. Ez a szintaxis nem
matematikai szintaxis, hiszen megismételjük, a fizikai vagy metafizikai
létezőként elismert aktuális végtelennek nincsen teljesítőképes – azaz
mennyiségre vagy számra lefordítható – szintaxisa a matematikában. Egyszóval
a XVII-XVIII. századi matematikában nincs olyan folytonosságfogalom, amely
független volna az idő vagy mozgás természetes szemléletétől (és a természetes
122

„Ahelyett, hogy azt gondolnám, hogy a természet, mint közönségesen mondják, irtózik az aktuális
végtelentől, azt állítom, hogy mindenütt érinti, hogy jobban feltüntesse Alkotója tökéletességeit”, írja például
Leibniz. .A végtelen sokaság fogalmának matematikai inegzaktsága miatt Gauss és Cauchy a XIX. század első
felében még a végtelenre való hivatkozás nélkül fognak beszélni a határérték fogalmáról.
123
Descartes így ír Mersenne-nek 1630 ápr. 15-én: „Ön azt mondta, hogy ha létezne egy végtelen egyenes, az
végtelen számú lábat és ölt tartalmazna, következésképpen a lábak végtelen száma hatszor nagyobb volna, mint
az ölek száma [1 öl 6 lábbal egyenlő – M. T.]. Concedo totum. Tehát e szám nem végtelen. Nego consequentiam.
De egy végtelen nem lehet nagyobb egy másiknál. Miért ne lehetne? Quid absurdi? Pusztán arról van szó, hogy
ha in ratione finita nagyobb nála, mint a példában, ahol a 6-szoros véges viszony, ennek semmi köze a
végtelenhez. És milyen alapon ítéljük meg, hogy egy végtelen vajon nagyobb egy másiknál vagy nem? Hisz
megszűnne végtelen lenni, ha képesek volnánk felfogni.”
124
„A végtelen egészek valamint ellentétük, a végtelen kicsinyek csak a mértantudósok kalkulusaiban
használatosak, ugyanúgy, mint az algebra imaginárius gyökei.” Leibniz: Újabb értekezések, II, XVI, 134. o.
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szemlélet Arisztotelész-től Newton-ig azonos a természetfilozófiai szemlélettel).
Nincs tehát genuin matematikai folytonosságfogalom. A kontinuumnak nincs
matematikai szintaxisa.
Ennek kialakítása köti le a XIX. századi matematikusok egész sorát,
Bolzano-tól, Cauchy-tól kezdve Weierstrass-on át Cantorig és Dedekind-ig. E
távolról sem egységes és megtorpanások nélküli folyamatnak a lényegi vonása
az lesz, hogy az addig fizikai ágensek segítségével értelmezett folytonosságot
egyre koherensebb módon az aritmetika vállalja magára, anélkül hogy a
folytonosság értelmezéséhez matematikán kívüli tényezőkre hivatkozna. A
folyamat néhány főbb állomása: a folytonos változás megfogalmazása az
aritmetikai értékek rendezésére való hivatkozással (Bolzano 1811, 1817), a
sorozatok konvergenciájának helyes meghatározása (Cauchy, 1823), a határérték
fogalmának meghatározása (Weierstrass, 1869), az irracionális számok
definíciója a határértéktől függetlenül (Weierstrass, Méray), a valós számtest
meghatározása (Cantor, Dedekind, 1872 körül). Így áll elő a Cantor-Dedekindféle modell, mely a kontinuumot diszkrét elemek (számok vagy szeletek)
valamilyen organizációjaként vagy konstrukciójaként fogja fel. E modell a
kontinuumot már az időre és a mozgásra való hivatkozás nélkül állítja elő, nem
végtelen mennyiségként vagy végtelen számként, hanem végtelen halmazként –
ugyancsak ideális entitás –, melynek megszámlálhatatlanul sok eleme van
(elemei és a természetes számok közt nem létesíthető kölcsönösen egyértelmű
hozzárendelés). A valós számtest Cantor-Dedekind-féle konstrukciója ezzel a
fluxus-konstrukció helyébe lép: kiiktatja az időre és mozgásra történő
matematikailag jogosulatlan hivatkozásokat, defizikalizálja a matematikát,
ugyanakkor matematikailag precíz és szabatos beszédet tesz lehetővé arról a
reprezentációról, amely a valós számhalmaznak egy geometriai kontinuumot (pl.
egy egyenest) feleltet meg. Teoretikusan kodifikál egy korábbi sikeres, de
bizonytalan státuszú számolási praxist, az infinitezimális számítást, miközben
legitimálja mindazokat a praxis-mozzanatokat, amelyekkel a matematikusok
valójában már a XVII. század óta a geometriai és az aritmetikai mennyiségek
között kapcsolatot létesítettek. A XIX. század végére a matematikának egy
alaposan kimunkált és széltében-hosszában megvitatott elmélete van a
folytonosságról, mely eredetét tekintve nem más, mint a XVII. századi
infinitezimális konstrukció matematikailag szabatossá tett megfogalmazása. Így
hát megismételhetjük azt, amit már korábban is mondottunk: aki a XIX. század
végén kontinuumról beszél, az immár more mathematico fog beszélni, éspedig
egy szabatos infinitezimális szintaxis szerint, azaz halmazelméleti szintaxisban.
Amihez korábban hozzátettük: már ha nem kifejezetten azzal a céllal lép
fel az illető, hogy ilyen vagy olyan megfontolásokból bírálja ezt a szintaxist.
Hiszen amint összeáll halmazelméleti alapokon a kontinuum matematikai
szintaxisa, szinte azonnal bírálat fogja érni, melynek legfőbb támasza az
arisztotelészi Fizika folytonosságelmélete lesz – utaltunk már a századforduló
neo-arisztoteliánus gondolkodóira. Ráadásul az ilyen irányú bírálatok hamarosan
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a matematikusok körén belül is kiélénkülnek, amikor a századforduló környékén
paradox példák során át kiderül, hogy a halmazelmélet logikailag
ellentmondásos, vagyis a felépített szabatos infinitezimális szintaxis a
matematika számára elfogadhatatlan közlekedéseket tesz lehetővé, tehát
mégsem szabatos. Magát Husserlt is hozzásoroltuk ehhez a neo-arisztoteliánus
áramlathoz, de azt is láttuk, hogy Husserl nem lát ellentmondást a szabatos
infinitezimális szintaxisban: nem ellentmondást lát benne, hanem absztrakciót,
melyre a fenomenológiának reflektálnia kell. A szabatos infinitezimális szintaxis
absztrakt, de nem abszurd. Bizonyos kritikai biztosítékok beiktatásával
jóváhagyható, nem mint fenomenológiai téma, nem mint fenomén, hanem a
tematikus oldal fonákján, mint a fenomenológiai leírás sajátos kifejezésmódja.
Mint beszédmód. Használatával pusztán egy absztrakt megközelítésmód fog
hozzáadódni a fenomenológiai leíráshoz, de maga a fenomenológiai vállalkozás
ettől még nem válik abszurddá. Egy szó mint száz, lehetséges a szabatos
infinitezimális szintaxis szerint beszélni.
•
Ez az absztrakt megközelítésmód azonban olyasmit is látni enged az
időben, ami nem feltétlenül jelenik meg benne – fogalmazhatjuk meg tömören és
némileg leegyszerűsítve az időelőadásokkal szembeni későbbi kritikát. Husserl
más szóval olyan szempontból is bepillantást enged az időbe, amely szempontot
épp az idő nem teszi lehetővé számunkra. Mint láttuk, a Husserl által beszélt
kontinuum-szintaxis részben arisztotelészi, részben szabatos infinitezimális
megszólalási módokat érvényesít, melyek jóvoltából a fenomenológiai pillantás
számára lehetővé válik (hiszen nem abszurd) a lefolyást hol egészként, hol
infinizetimális pillanatok összességeként, mi több, rendezett soraként látni.
Lehetségessé válik, hogy Husserl itt-ott matematikai precizitású
megállapításokat tegyen, pillanatról-pillanatra végigkövessen bizonyos
eseményeket, mintegy végigcsúsztassa az ujját az idődiagramon, mely minden
időpontot tartalmaz, a diagrammnak megfelelő rendben.125 Ezért olvashatjuk
például ezeket az előadásokban: „Minden időpontnak abszolút rögzített helye
van az időben. [...] A megjelenő folyamatnak állandóan ugyanaz az abszolút
időértéke. Amennyiben a folyamat a lezajlott részével folyamatosan hátratolódik
a múltba, az abszolút időhelyzetével és ezáltal egész időterjedelmével magával
tolódik hátra a múltba.”126 És: „A folytonosság révén minden egyes pont nem
egyszerűen a megelőzőhöz képest való fokozódás, hanem egy fokozódás
fokozódásának (és így tovább) a fokozódása, in infinitum, és
infinitezimálisan.”127 Az idődiagram, ez a végtelenbe nyíló háromszögfelület,
egyszerre teszi hozzáférhetővé számunkra az időt rendezés tekintetében az
125

Az idődiagramhoz ld. Husserl, im. 40. o. Mint a szövegből kiderül, az idődiagram egy háromszögfelületen
reprezentálja az eltelt időt, melynek egy-egy pillanata a felület egy-egy szakaszának felel meg.
126
78. és 83. o.
127
118. o.
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abszolút időhelyzetek – valós számokkal izomorf – halmazelméleti
konstrukciójában, topológiája tekintetében pedig a fokozódás infinitezimális
fokozódását mintegy integrállal előállító mindenütt folytonos felszínként. Az idő
integrált és rendezett képződmény, integráló és rendező képződés. Pontrólpontra, pillanatról-pillanatra, benyomásról-benyomásra, retencióról-retencióra el
lehet beszélni, hogy mi zajlik az időben, a beszéd lehetőségét legalábbis a
kontinuum-szintaxis biztosítja. Persze Husserl tematikusan szakít mind a tudat
pillanatszerűségének, mind a pillanat pontszerűségének dogmájával, így a „most
állandó felfakadása”128 tematikusan nem azonosíttatik az időkontinuum pontrólpontra, pillanatról-pillanatra történő előállásával. Az impressziók nem
pillanatszerűen csapódnak be a tudatba, nem így adódnak hozzá annak időbeli
kontinuumához. Ám a fenomenológiai leírás tárgymezejébe már így érkeznek,
legalábbis az infinitezimális szintaxis felhatalmaz olyan megfogalmazásokra,
amelyek így deklamálnak: időrendben legelöl ott áll a most-impresszió pontja, s
lévén a felfakadás „állandó”, e pont története pontról-pontra, szakaszrólszakaszra reprezentáltatik az idődiagram folytonos felszínén. Richir szavaival
élve az infinitezimális szintaxis biztosítja „azt a szabadságot, amivel a
fenomenológus analitikus (és bizonyos értelemben absztraháló) figyelme
rendelkezik ahhoz, hogy a jelenfázis folytonosságát ebben vagy abban az
önkényesen megválasztott Jetztpunktban megállítsa, s onnan ad libitum előre
vagy hátra elinduljon a folyás mentén.”129 A folyás szerkezete így függ –
szintaktikailag – a folyás analízisének a szerkezetétől, a folyás kontinuumorganizációja, leírásának kontinuum-technikájától. A kontinuum-technika által
biztosított teljes bepillantás pedig nem máshoz vezeti el Husserlt, mint a
kontinuum-organizációval szemben megfogalmazott legradikálisabb kérdéshez,
magának ennek az organizációnak a kérdéséhez, amelyre, láttuk már, csak
metaforikus vagy csak felszólító válasz létezik, „szigorúan tudományos” válasz
nem. De vajon felvetődhetne-e ez a legradikálisabb kérdés az elemzés Husserl
által választott kontinuum-technikája híján? Másként fogalmazva: valóban ez a
legradikálisabb kérdés, ami az idővel kapcsolatban felvethető?
A válasz nem kétséges: a poszthusserliánus fenomenológia számára a
legradikálisabb kérdés nem egy képződmény vagy képződés organizációjának a
kérdése, hanem a nyelv kérdése, amely a képződményt, a képződést és
organizációját kifejezi. A ritmus fogalmával a poszthusserliánus fenomenológia
annak az ismeretlen nyelvnek a keresésére indul, amely az időkontinuum
organizációjával szembeni kérdezés radikális és paradox kiúttalanságában a
szavaktól cserbenhagyott fenomenológiai tapasztalás maga. Az ismeretlen nyelv
keresésére indulni persze nem azt jelenti, hogy a poszthusserliánus
fenomenológia feltételezne egy megtalálandó nyelvet, mi több, a ritmus
teóriájában, egy lefektetett elméleti organizációjában vélné megtalálandónak azt.
Richir világosan kizárja ezt:
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129

86. o.
Richir: Discontinuités et rythmes des durées, in: Rythme et philosophie, Kimé, Paris, 1996, 102. o.
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„A ritmusok nem fedhetők fel és nem mutathatók ki könnyen, pontosan amiatt, mert
mozgékonyak, futólagosak, kívül esnek a nyelvi megragadhatóságon, mert ők alkotják a
megszólalást /le langage/, ami mindig a nyelv /la langue/ mögött van, ám nem abban, hogy a
nyelv jelentéseket képes kifejezni (hiszen ekkor a ritmust feláldozzuk a logiko-lingvisztikai
struktúrák oltárán), hanem éppenséggel a nyelv azon képességében, hogy mondjon valamit,
azaz értelmet hozzon létre a prezenciában. Nincsen tehát nyelv a nyelv ritmusaihoz, de
kétségkívül mindig lehetséges, hogy a nyelv eurüthmiában legyen azokkal a ritmusokkal,
amelyeket félig-meddig érzékel. Ez tehát egyfajta nyelvművészet – semmiképp sem tudomány
–, egy rendkívül igényes praxis, mely kéz a kézben halad mind az élet, mind a türelem
művészetével, vagyis a filozófiai bölcsesség bizonyos stílusával, mely tudja, hogy jóformán
semmit nem tud, és hogy nem szabad sietni a következtetések levonásával, még akkor sem, ha
a halál jóval azelőtt meglephet, hogy valóban megértettünk volna valamit.”130

Az ismeretlen nyelv keresésére indulni tehát nem jelent többet ennél: elindulni
az ismeretlenbe. Elindulni a nyelv képességében, amellyel mond valamit, és
türelmesen, a célba érés, a tudományos feltérképezés elvárása nélkül úton lenni.
Miként is függ össze ez a türelmes kutatás a ritmussal? „Eurüthmiában lenni a
nyelv félig-meddig érzékelt ritmusaival” – olvassuk. A művészet Richir szerint
ebben áll: ritmusban lenni a ritmusokkal. A ritmusok alkotják a nyelvi
megszólalást, a poszthusserliánus fenomenológia nyelvművészete ritmusban
akar maradni e ritmusokkal. De mire is utal ez a fenomenológia a ritmus
címszava alatt? Idéztük már Richirtől: „nincs temporalizáció ritmika nélkül,
hacsak nem elvontan.” Hogy elvont alatt mit kell értenünk immár világos: a
temporalizációt kontinuum-szintaxisban hozzáférhetővé tenni. Ám ha a
kontinuum-szintaxis elvontsága világos is, távolról sem érthető még, hogy az
elvontság kritikája miért éppen a ritmus fogalmával köt szövetséget.
E miérthez, ismét csak röviden, két megjegyzést szeretnék hozzáfűzni.
Először is, ami a fogalomhasználatot illeti, úgy tűnik, a poszthusserliánus
fenomenológia több helyről csipegeti össze a ritmus fogalmát, hogy aztán annak
kifejtését, hogy milyen potenciál lakozik benne későbbre halassza, egy türelmes
kutatásra hagyja, amelynek lehetősége mindazonáltal nem kérdéses: „a
fenomenológiai ritmuselemzés lehetséges.”131 Mindenesetre a ritmika nem
önálló felvetés tárgyakén lép be e ritmus-fenomenológiába, hanem más
szövegekre való reflektálás közben. Egyrészt már maga Husserl is előhozakodik
a ritmus fogalmával (a rezonancia és a harmónia fogalmai mellett), az
időelőadásokat követően, amikor az 1920-as évek elején a „passzív szintézis”
problematikájában pontosan annak az idealizációnak avagy absztrakciónak a
mikéntjére kérdez rá, amely alapján korábban még megengedte, hogy a mostimpressziók a fenomenológiai leírás tárgymezején a pillanatszerűségpontszerűség ideális módján fakadjanak fel, és így, ideális módon adódjanak
hozzá az ott tematizált időkontinuumhoz. „Az észlelés – írta még Husserl az
időelőadásokban – aktuskarakterek kontinuumát fogja össze, melyet az tüntet ki,
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hogy ez rendelkezik az ideális határral /a mosttal – M. T./. Egy ugyanilyen
kontinuum enélkül az ideális határ nélkül: puszta emlékezés.”132 A mostimpresszió, amely az eleddig lefolyt (és eleddig észlelt) időhöz hozzáadódik, a
lefolyt idő kontinuumának az ideális határa. Maga a korabeli husserl-i
megfogalmazás sem titkolja tehát, hogy a most-impressziók hozzáadódása,
asszociációja ideálisan kerül leírásra: a most-impresszió a jelenkontinuumot
létrehozó tudati intencionalitás extrapolációja az infinitezimális addíció
módozatában, mely egy pontot („ideális határt”) illeszt a kontinuumhoz. Az
asszociáció infinitezimális addíció. Ha ennek ideális volta kezdettől fogva nem
titok, joggal megy tovább Husserl a 20-as években, amikor kijelenti: „az
időtudat egész elmélete egy konceptuális idealizáció terméke.”133 Valóban, az
idő keletkezésének ezen ideális megoldásán keresztül éri el Husserl az időtudat
fogalmiságát. A passzív szintézis pontosan azért válik problémává Husserl
számára, mivel az infinitezimális addícióval rendezett kontinuum eltorlaszolja
az utat ama sajátosan fenomenológiai fogalmiság előtt, amely leírhatná, hogy
hogyan fuzionálja a maga számára a tudat azt, ami az addícióban csak egy
matematikai szintézis eredményeként, tehát ideális eredményként jelenhet meg.
A most-impressziók asszociációjának konceptuális idealizáció nélküli – avagy
előtti – megragadásán töprengve beszél majd Husserl rezonanciáról,
harmóniáról, ritmusról, és ezek a husserl-i vizsgálódások fogják nyújtani a
fenomenológiai ritmusanalízis egyik kiindulópontját. Megemlítendő továbbá,
hogy e husserl-i kiindulóponton kívül a poszthusserliánus fenomenológia
hivatkozási alapokat talál a ritmus fogalmára többek közt Bachelard-nál, Valérynél és, utaltunk már rá, Benveniste-nél is. Ezekre most nem térek ki. Az elméleti
referenciákon kívül találkozunk még általános utalásokkal a zenére, versre,
zenehallgatásra, szövegértésre stb. mintegy a hangészlelésnek a husserl-i
időelőadások által kitüntetett laboratóriumi paradigmájával szembeni új,
életszerűbb és élettelibb paradigmaként. Az első megjegyzésem lényege tehát
az, hogy – szemben azzal, ahogyan Husserlnél lépett be a fenomenológiába az
idő – a poszthusserliánus fenomenológiába a ritmika nem önálló felvetés
tárgyakén lép be, hanem áttételesen, az említett utakon-módokon.
Második megjegyzésem, mely maga is egy kérdéshez fog vezetni, a
következő. Ha a poszthusserliánus fenomenológia több helyről sajátítja is ki a
ritmus fogalmát, mindazonáltal meghatározásokat, illetve már létező
meghatározásokhoz kapcsolódó helyesbítéseket is ad róla e különféle helyek
függvényében. Csak két példa. A husserl-i passzív szintézisre reflektálva Richir
megállapítja, hogy az impressziók asszociációját – passzív szintézisét – a
ritmika vezérli: „a passzív szintézis ritmikus, mert kiterjed az időlefolyásra.”134
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A passzív szintézis nem csupán egy lefolyás infinitezimális elemeit adogatja
egymáshoz sorban egymás után, hanem olyan fúziókat produkál, amelyek
túllépik az infinitezimális addíció kereteit, mintegy „felolvasztják” az elvont
korlátokat, amelyek elemet elemtől, elemet impressziótól elválasztanak. A
másik példa: Bachelard-ra reflektálva Richir megállapítja, hogy a ritmus nem
határozható meg „pillanatok rendszereként”, ahogyan Bachlard tette, mivel
ebben a meghatározásban a ritmus teljességgel statikussá válik. A ritmus nem
pillanatok rendszere, hanem „mozgó struktúra.”135 A ritmus e relatív
meghatározásaival a ritmus fogalma mindenesetre részévé válik egy
fenomenológiai diskurzusnak, amely, csupán utalunk rá, nagyon sokat
köszönhet a ritmus fogalmát egyébként nem használó Merleau-Ponty-nak.136 E
fenomenológiai diskurzusban a ritmust olyan alapvető fogalmak mellett és velük
szoros összefüggésben látjuk viszont, mint az eredeti spacializáció, eredeti
hézag, khiazmus, Wesen, értelemképződés, Gestalt, diszkontinuitás, kairosz.
Ezek a fogalmak mind a husserli időfenomenológia absztrakt-ideális konstansait
hivatottak leváltani. Az eredeti spacializáció, eredeti hézag, diszkontinuitás az
időkeletkezés folytonosságának kritikai fogalmai. A kairosz (megfelelő pillanat,
adandó alkalom) annak a Jetztpunktnak a kritikai fogalma, ami mindig
megfelelő, ami bármikor adandó, amely tehát modalitás nélkül befutja az
időkontinuumot, illetve a matematikai pontosságú fenomenológiai rálátás
lehetőségét biztosítja. A ritmus e fogalmakkal együtt a kontinuus időtopológiát,
a kontinuum „minden egyes pontjára” történő hivatkozási lehetőséget számolja
fel: sem az idő tapasztalata, sem az erre való fenomenológiai rálátás nem
feleltethető meg egy kontinuum kontinuus kitöltésének. Második megjegyzésem
tehát a következő: a ritmus-fogalom részévé válik egy fenomenológiai
diskurzusnak, melynek kontextusában a ritmusról való beszéd értelmet nyer.
Ez a fenomenológiai diskurzus ugyanakkor körvonalaz egy szintaxist is.
Ez a szintaxis, mint láttuk, a husserl-i időfenomenológia kritikájából nő ki, s
mivel az idő felfakadásának tapasztalatát hivatott kódolni, joggal nevezhetjük a
temporalizáció fenomenológiai szintaxisának A ritmus fogalmáról ily módon azt
kell mondanunk, hogy bizonyos tekintetben része a temporalizáció
kontextusának, melyből értelmet nyer, bizonyos tekintetben pedig egy blokkja a
temporalizáció szintaxisának, melyben értelme, az általa kódolt tapasztalat
éppenséggel kérdésessé válik. Konkrétabban, ha a ritmus fogalmát a
poszthusserliánus fenomenológiában értelmezzük, nyilván a spacializáció,
diszkontinuitás, értelemképződés, kairosz, stb. kontextusaira fogunk hivatkozni,
amelyből értelmét nyeri, ám amikor azt próbáljuk megragadni, hogy pontosan
mit is ad hozzá a ritmus fogalma az említett fogalmakhoz, s hogy pontosan
miben is különbözik tőlük, egyszóval hogyan jelent bármit is e fogalmakhoz
képest, akkor a ritmusnak a kontextusokból világossá vált értelme elhomályosul.
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Úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy a temporalizáció szintaxisa hegmentesen
zárul mint kontextus a ritmus jelentésében mindaddig, amíg magának e
jelentésnek a szintaxisát próbára nem tesszük. A ritmus fenomenológiai
szintaxisa kérdőjeles. Ez pedig, úgy tűnik, leginkább azért van így, mivel a
ritmus szintaxisa minduntalan kivezet bennünket a fenomenológiából, kivezet
nevezetesen oda, ahonnan – első megjegyzésünk szerint – e fenomenológia
felszedegette e fogalmat. Szemben ugyanis a husserl-i időelőadásokkal, melyek
mindvégig szem előtt tartották az idő vulgáris és fenomenológiai felfogásának
különbségét és e megkülönböztetés lényegességét, a fenomenológiai
ritmusanalízis sem efféle megkülönböztetéssel, sem minden efféle
megkülönböztetés elutasítására vonatkozó reflexióval nem él. A ritmus
szintaxisa kivezet a fenomenológiából, anélkül hogy tisztában lennénk vele,
hogy hova vezet.
Ezen a ponton tehát joggal merül fel a kérdés: vajon milyen viszonyban
áll a ritmus fenomenológiai szintaxisa azzal a ritmus-fogalommal, amit első
megjegyzésünk szerint a poszthusserliánus fenomenológia nem önálló felvetés
tárgyaként léptet elő, hanem különböző helyekről vesz át, azaz különböző
kontextusokban, mi több, szintaxisokban, mintegy készen kap? Kérdésünk,
másként fogalmazva, az eurüthmia kérdése: miféle képességet, tapasztalatot,
miféle ritmusérzéket tart szem előtt az a richir-i célkitűzés, hogy a
fenomenológiai nyelvművészet ritmusban legyen a nyelv ritmusaival?
Járjuk körül e kérdést. Egyrészt a ritmus fenomenológiai szintaxisa a
temporalizációt kódoló szintaxis blokkjaként bizonyosan egészen más ritmikát
jelez előre, mint mondjuk a ritmus arisztoxenoszi szintaxisa, amiről korábban
már szó esett. Az arisztoxenoszi szintaxis előrejelzi a különféle ritmusképletek
lehetőségét, a jambust, troheust, stb. illetve a ritmikát, mint e képleteknek való
megfelelést, e képletekkel való eurüthmiát.137 Ezzel szemben nyilvánvaló, hogy
a fenomenológiai szintaxisból semmilyen ritmusképlet nemcsak hogy nem
következik, de egyenesen lehetetlenség, hogy következzen, hiszen „a ritmus nem
ragadható meg szimbolikus kodifikálással.”138 Ez a szintaxis úgy jelzi előre a
ritmus lehetőségét, mint az idő felfakadásában kiiktathatatlanul munkálkodó térfelfakadást, hézagosságot, mely nem tehető folytonossá, távolságot, távhatást, és
sorolhatnánk: mint a gondolkodás és a megfogalmazás, a megértés és a kifejezés
egybeeshetetlenségéből származó labilitást. Ebben a fenomenológiában ezt
értjük ritmus alatt. De, megismételjük a kérdést, mi köze van és lehet ennek
ahhoz, amit ritmus alatt egyébként, e fenomenológiai diskurzuson kívül érteni
szokás, illetve lehet? Nézzünk egy konkrét példát. Husserl így használja a ritmus
fogalmát a passzív szintézissel kapcsolatos egyik szövegében: „A fényjelzések
ritmusa ’felidézheti’ a hangjelzések ritmusát… Pontosan emiatt van az, hogy az
eredeti asszociáció az egyik érzéki területről a másikra terjedhet át
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(übergreifen).”139 Richir így aknázza ki ezt a husserl-i szöveget a temporalizáció
szintaxisa számára: „Kapitális jelentőségű passzus. […] A passzív szintézis
ritmikus, mert kiterjed az időlefolyásra.” A ritmus átterjedése (übergreifen)
Richirnél az időlefolyásra való átterjedéssé válik. Csakhogy e kiaknázás nem
feledtetheti, hogy mennyire hozzávetőlegesen van meghatározva maga a
kiaknázandó fogalom. Husserl a maga részéről írhatott volna szövegében a
ritmus helyett lüktetést, oszcillációt, jelsorozatot, hivatkozhatott volna bármilyen
ritmusképletre, vagy akár olyan jelsorozatra is, amit Arisztoxenosz (a ritmus
arisztoxenoszi szintaxisa) nem érzékelt volna ritmusként, azaz ritmustalannak
tekintett volna – nyilvánvaló, hogy a husserl-i példa ettől még érvényben marad:
fényjelzések bármilyen mintázata felidézheti hangjelzések mintázatát. Richir
ebben a hozzávetőlegességében és meghatározatlanságában aknázza ki a ritmus
fogalmát egy olyan szintaxis javára, amely a temporalizációt artikulálja, mint
láttuk, a kontinuitásra való redukálhatatlanságában. Úgy tűnik tehát, hogy bármi
(bármilyen jelenség vagy esemény), ami teljesít valamilyen diszkontinuitást –
tagoltságot –, a poszthusserliánus fenomenológia szerint alkalmas arra, hogy a
ritmus szóval hivatkozzunk rá. Röviden: jóformán bármi lehet ritmus. Az aritmia
tartománya az elvont-ideális folytonosságra szűkül le.
Persze, gyorsan leszögezem, egy efféle kiindulópontot nem tekintek
önmagában abszurdnak, még akkor sem, ha abba, amit ritmus alatt egyébként
érteni szokás vagy lehet, beletartozik az is, hogy bármi márpedig nem lehet
ritmus, hogy létezik a ritmustalannak egy jól elkülöníthető tartománya, magán a
tagoltságon belül. Elegendő néhány jazz-improvizációba belehallgatnunk ahhoz,
hogy ne vitassuk, megfelelő időben (kairoszban) jóformán bármi lehet ritmus.
Amit viszont kérdésesnek tartok, az az, hogy létesíthető-e szintaktikai kapcsolat,
és ha igen, miféle, a ritmus fenomenológiai szintaxisa és azon szintaxisok
között, amelyekből a fenomenológia a maga számára kisajátítja a ritmus
fogalmát. Konkretizálható-e más szóval az a hozzávetőlegesség és
meghatározatlanság, amellyel a ritmus-fenomenológia magát a ritmus fogalmát
kezeli? És másfelől, milyen kapcsolatban fog állni ez a konkretizálás a nem
fenomenológiai ritmikai konkrétumokkal, teszem azt az ütéssel, lüktetéssel,
mértékkel, léptékkel, ütemmel, tempóval, pontossággal, eurüthmiával, stb.,
egyszóval mindazzal, amit kultúránk – egykor és ma, explicit vagy implicit
módon, teoretikusan vagy praktikusan, ilyen vagy olyan meghatározásokhoz,
illetve ilyen vagy olyan gyakorlatokhoz kapcsolva – a ritmus jelensége alá sorol,
avagy amelyek vonatkozásában ritmustalanságokat állapít meg? Vajon a
„fenomenológiai ritmusanalízis” valóban a ritmus jelenségének az analízise,
vagy megmarad inkább a temporalizáció analízisének, mely a ritmust mintha
úgy sajátítaná ki a maga számára, amilyen metaforizációs gyakorlattal Husserl
sajátította ki időfenomenológiája számára a folyót és az áramlást? A kérdés
nyitott, és a magam részéről nem is ambicionálom, hogy lezárjam. Hiszen
egyrészt a Richir által meghirdetett fenomenológiai ritmusanalízis még épp csak
139
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útjára indult, és sorsa bizonytalan. Nem látjuk mit fog, mit képes produkálni.
Másrészt a ritmus nem-fenomenológiai szintaxisairól, a ritmika konkrétumairól
is csak nagyon keveset tudunk mondani. Az eurüthmia görög fogalma, melyre
Richir hivatkozik, egy olyan ritmika konkrétuma, amely elválaszthatatlan az
arányosság és a mérték fogalmaitól, melyek a ritmus-fenomenológiában
értelmezhetetlenek (vagy legalábbis pillanatnyilag értelmezetlenek), miközben,
tegyük hozzá, értelmezésre szorulna az eurüthmia fenomenológián kívüli
tapasztalat-egésze is. A ritmus fenomenológiai fogalma, említettük korábban,
bizonyos tekintetben része a temporalizáció kontextusának, bizonyos tekintetben
pedig egy blokkja a temporalizáció szintaxisának. A fenomenológiai
ritmusanalízis sorsa minden bizonnyal attól függ, hogy saját filozófiai
diskurzusának azon kontextusait, melyek jelentéseikkel leginkább takarják a
beléjük ékelődő ritmus-fogalom szintaxisát, fel tudja-e metszeni, s be tudja-e
járni e kontextusok szintaxisait.
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4. A ratio szintaxisa: a probléma
E vizsgálódásokkal látszólag meglehetősen messzire kerültünk Descartestól és a Szabályoktól. Kiinduló kérdéseink a Szabályok aszillogisztikus
gondolkodásával kapcsolatos interpretációs lehetőségek felmérése, és ezzel
összefüggésben a ritmus fogalmával operáló beyssade-i interpretációnak az
értékelése voltak. Ám azzal, hogy ilyen messzire kalandoztunk, kérdéseink
távlatokat is nyertek és e távlatok szerint konkretizálódtak. Ráadásul a ritmus és
idő alternatív megalapozásával kapcsolatos hosszúra nyúlt vizsgálódásunknak
van egy szerencsés mellékterméke is. Míg Bevezetőnk első szakaszában a
gondolkodás és ritmus összekapcsolásának a filozófiai értelmezhetőségét
problematikusnak találtuk, most azt látjuk, hogy a poszthusserliánus
fenomenológia pontosan a gondolkodás működésében mutat rá egy
kiiktathatatlanul munkálkodó ritmikára: a reflexió közege ritmikus. A ritmika és
a filozófia útjai úgy tűnik a fenomenológiában keresztezik egymást. De vajon
merre találjuk e kereszteződési ponttól Descartes-ot? A filozófia kitermeli a
maga filozófiatörténeti olvasatait, amiben Descartes elfoglalja a helyét a
fenomenológiához képest, akár annak előfutáraként. E téren nincs akadálya
annak, hogy kijelöljük Descartes helyét. Ám a ritmikának nincsen
filozófiatörténete – legalábbis nincsen olyan története, ami ne volna fiktív,
megkonstruált, lévén hogy a ritmus soha nem tematizálódott még filozófusnál
autonóm filozófiai kérdésként, ami a filozófia részéről történeti olvasatot
kényszerített volna ki és tett volna egyszersmind lehetővé. A ritmika érintőleges
jelenléte a filozófiában csak a fikció segédletével szervezhető történetté. Az
eddigiekből megkonstruálhatjuk természetesen a magunk történetét is. Három
felvonásban: a ritmus Platónig; majd Arisztoxenosz után; majd Husserl után.
Lévén e történetiség fiktív, a kérdés nem igazán az, hogy hol foglal helyet a
karteziánus gondolkodás ebben a történetben, hanem sokkal inkább az, hogy mit
jelent egy efféle történet a maga szintaktikai átrendeződéseivel a karteziánus
gondolkodás számára, és milyen jelentősége lehet a karteziánus gondolkodásnak
e történet számára. Milyen tanulságokkal szolgálhat egyszóval a karteziánus
gondolkodás a szárba soha nem szökkent ritmusfilozófia számára?
Pillanatnyilag nem tudok erre egy mondatos választ adni. Annyi azonban
mindenesetre kiderülhetett az eddigiek alapján, hogy az interpretációs
körülmények rendkívül kacskaringós összefüggéseire kellene hivatkoznia egy
ilyen válasznak. Számunkra most nem is a válaszadás a leglényegesebb, hanem
e kacskaringózások végigkövetése. Tekintsük tehát át, mik adottak már, és miket
kell vizsgálni még e válaszhoz:
i) Beyssade Descartes interpretációja a ritmus fogalmával a
gondolkodásnak („tudatnak”) egy olyan fenomenológiai stílusú leírásába vág
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bele, amely az idő fogalmára épít, azaz a ritmust „temporális ritmusként”
értelmezi. ii) A ritmust tehát az arisztoxenoszi szintaxis szerint gondolja el. iii)
Ebben a szintaxisban az idő az arisztotelészi fizika szintaxisa szerint van
elgondolva. iv) Még nem tekintettük át, hogy Descartes jóváhagyja-e a
Szabályokban ezt a szintaxist, és ha igen, mennyiben és mi módon,
mindazonáltal Jean-Luc Marion már említett Szabályok-interpretációja alapján,
mely Descartes-ot az arisztotelészi gondolkodás horizontján belül értelmezi,
ennek lehetőségével számolnunk kell. v) Azt ugyanakkor tudjuk, hogy az
arisztotelészi fizika szintaxisa a fenomenológiai program husserli kiindulásakor
ellenpontozásául szolgált az infinitezimális konstrukciót mozgósító matematikai
kontinuum-szintaxisnak, vi) amely szintaxis felépülésével kapcsolatos
alternatívák pontosan Descartes korában kezdenek eldőlni, következésképpen
amit maga Descartes még nem használ. vii) Mi több, nem használja, sőt
kritikával illeti a másik konstrukciót, a fluxus-konstrukciót is, viii) ami viszont a
husserli időfenomenológia legvégső, bár csak metaforikusan elismerhető
princípiumának bizonyult. ix) E princípium helyett a poszthusserliánus
fenomenológia egy ritmikai princípiumot javasol, x) mégpedig oly módon, hogy
Husserl
észlelés-fenomenológiai
megközelítését
egy
gondolkodásfenomenológiai megközelítéssel váltja fel (gondolkodáson értelemképződést és
annak kifejezését értve), s juttatja imígyen a gondolkodást a ritmus ama
közelségébe, amelyből i) pontunkban kiindultunk. Összességében véve tehát
szintaktikai vizsgálatnak kellene alávetni mind a karteziánus gondolkodásnak az
arisztoxenoszi szintaxishoz való viszonyát (mely körvonalazhat egy lehetséges
értelemmezőt a ritmus-fogalom számára a karteziánus gondolkodáson belül,
amely fogalom, mint mondottuk már, a legkevésbé sem tekinthető karteziánus
filozofémának), mind Beyssade Descartes interpretációjának a fenomenológiai
program „ritmusváltásához” való viszonyát, hogy ezáltal immár egy
szintaktikailag konkretizált képet nyerhessünk arról, hogy a karteziánus
gondolkodás hogyan felelhet meg egyáltalán a ritmusról való beszéd
feltételeinek, illetve hogy ő maga milyen feltételeket szabhat a ritmusról szóló
beszéd számára. Lényegében minden további feladat így jelölhető ki, és
lényegében disszertációm témája is e feladat felől válik konkréttá és
áttekinthetővé.
Hogy a karteziánus gondolkodás lehetőséget rejt magában e téren, azzal
Beyssade is tisztában van, hiszen maga is utal arra a vi) pontban említett tényre,
hogy Descartes még nem ismeri a határátmenet fogalmát és azokat az
eljárásokat, amelyek az újkori matematikát az infinitezimális mennyiségekig
fogják elvezetni: a karteziánus gondolkodás e tekintetben egyet tesz ama
felhívás kielégítésével, hogy „lehetséges elgondolni a folytonosságot a
határátmenet uralása nélkül.”140 Lehetséges más szóval elgondolni a
folytonosságot az infinitezimális konstrukció nélkül: Descartes e kérdésben nem
tekinthető sem a XIX. századi matematika főáramlata, sem a husserli
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fenomenológia előzményének. Ám vii) pontunk szerint tovább is mehetünk
ennél és kijelenthetjük, hogy a folytonosságnak elgondolhatónak kell lennie a
fluxus-konstrukció nélkül is, melynek státuszát korábban már tisztázatlannak
mondottuk. Descartes ugyanis pontosan e tisztázatlanságra hivatkozva utasítja el
a Szabályokban: „Melyik geométer ne homályosítaná el tárgyának evidenciáját
azáltal, hogy princípiumai ellentmondanak egymásnak, amikor azt mondja, hogy
a vonalnak nincs szélessége, s a felületnek nincs mélysége, azután pedig ezeket
mégis egymásból konstruálja, s nem veszi észre, hogy az a vonal, amelynek
fluxusából (fluxu) a felületet származtatja, valóságos test, az a vonal meg,
amelynek nincs szélessége, csak a test modusza?”141 A fluxus-konstrukció
ellentmond a matematika ama princípiumának, amely a matematika
tárgyterületét a valóságos tárgyaktól elkülönítve jelöli ki. El kell tudnunk tehát
gondolni a folytonosságot a fluxus konstrukció nélkül: Descartes e kérdésben
sem tekinthető Husserl előzményének. Descartes e két lehetőség állításával
közelebb áll Arisztotelészhez, mint az oly sokszor rá hivatkozó vagy egyenesen
rá alapozó posztkarteziánus gondolkodáshoz. Hiszen Arisztotelész az a
filozófus, aki a folytonosság elgondolásánál az egyedül járható útnak azt tartja,
ha az infinitezimális és a fluxus konstrukcióra való hivatkozás nélkül írjuk le a
kontinuumot.
Ha ez így van, akkor ebből vajon az is következne, hogy a karteziánus
gondolkodás az említett motívumok tekintetében arisztotelészi szintaxis szerint
artikulálódik, és ily módon szükségképpen az Arisztotelészre támaszkodó
arisztoxenoszi szintaxis szerint felel meg a ritmusról való beszéd feltételeinek?
Erre a kérdésre nem felelhetünk sem egyértelmű igennel, sem egyértelmű
nemmel. Egyfelől bevezetésünk első részében utaltunk már Jean-Luc Marion
interpretációjára, melynek kimondott célja annak demonstrálása, hogy az ifjú
Descartes gondolkodása arisztotelészi szintaxis szerint artikulálódik:
arisztotelészi nyelven hirdeti meg Arisztotelész-ellenes újításait. Mint könyve
tanulságai összegzésénél írja Marion, „fel kell tennünk egy közvetlen,
történelmen átívelő (és ezáltal annál inkább történeti) vonatkozást az
arisztotelészi fogalmakra és szövegekre. Ami azt jelenti: az újítás, amellyel
Descartes a metafizika modernitását elgondolja, éppenséggel egy kontinuitáson
belül válik érthetővé, ahol a gondolatok topikájának és tematikájának
változatlannak kell maradnia ahhoz, hogy az általa eszközölt változtatások,
megfordítások és kritikák láthatóvá váljanak. […] Descartes csak azért áll
szemben Arisztotelésszel, csak azért ’lép túl rajta’, mivel alapvetően a
legmesszebbmenőkig összhangban marad vele.”142 Ám ha ezt elfogadjuk, ha a
marioni demonstráció maradéktalanul teljesül, akkor azzal leszünk kénytelenek
szembesülni, hogy a Szabályokból szükségképpen ki kell maradnia mindennemű
ritmikai megfontolásnak, lévén hogy az arisztotelészi topika sem hagyott helyet
ezeknek. A logikai, fizikai, metafizikai episztéméken belül ugyanis, melyek a
141
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Szabályok konceptuális hátteréül szolgálnak, Arisztotelész hallgat a ritmusról.
Ha a karteziánus gondolkodás valóban az arisztotelészi szintaxis szerint
artikulálódik, akkor nincs helye a Szabályokat egy ritmikai interpretáció számára
hasznosítani, ahogy azt Beyssade tette, még akkor sem, ha ez az interpretáció az
Arisztotelészre támaszkodó arisztoxenoszi szintaxist hozza működésbe, vagyis a
ritmust időhosszakból kiindulva gondolja el. A „gondolkodás ritmusa”, az
„igazság temporális ritmusa”, a „figyelem troheusa” ekkor Beyssade olyan
kifejezéseinek bizonyulnak, melyek tagja közt nem létesíthető szintaktikai
összeköttetés a Szabályokban. A ritmus a karteziánus filozófia horizontján belül
értelmezhetetlen neologizmus marad.
Másfelől viszont nem lehetne-e más úton, kerülő úton elismerni Descartes
gondolkodásában az arisztoxenoszi szintaxis érvényesülését, és ezt az utat
meghosszabbítani azután a Szabályok irányába? Egy ilyen vállalkozás módfelett
kecsegtetőnek tűnik, ha belegondolunk abba, hogy míg Arisztotelész maga nem
foglalkozott zenével, s nem hagyott ránk zeneelméleti művet, addig a Szabályok
előtti Descartes – őt magát Arisztotelész szellemi kortársává avató tanulmányai
befejeztével143 – maga is egy arisztoxenoszi kaliberű gondolkodónak tekinthető,
hiszen legelső műve éppenséggel egy zeneelméleti kompendium, az 1618-ban
íródott Compendium musicae. Ráadásul ez az írása a középkori és reneszánsz
hagyománytól eltérően, melyet túlnyomórészt a püthagoreus-platonikus
tárgyalási rend jellemez, kitüntetett helyen, a harmóniák tárgyalása előtt
foglalkozik a ritmussal, miközben esztétikáját ugyanúgy az érzékelés
arisztotelészi elvére építi fel, mint tette azt Arisztoxenosz. Nem lehetne-e
kimutatni, hogy a Compendium ritmuselméletében Descartes a maga módján
használja vagy hasznosítja az arisztoxenoszi szintaxist, karteziánus módon, mely
nem feltétlenül felel meg az arisztotelészi filozófia ama topikai rendjének, amely
alapján az imént Marionra hivatkozva a Szabályokból kizártuk a ritmusról való
beszédet? Mindenképpen ilyen sajátosan karteziánus módozatnak tűnik ugyanis
az, hogy Descartes – Arisztotelésztől eltérően – a fiziko-matematika ideálját
követő tudományosság égisze alatt gondolkodik mind a zeneelméletről, mind
később, a Szabályokban, az értelem vezetéséről. Mint Pascal Dumont fogalmaz,
Descartes Compendiuma „egyike azon utaknak, melyek az emberi elme
működését kutatják, s minden bizonnyal e kutatás vezet az értelem vezetésére
írott Szabályokhoz. A zene [...] egy terület az univerzális matézis sokirányú
alkalmazása közül.”144 Ha ezt elfogadjuk, nem lehetne-e kimutatni, hogy az
arisztoxenoszi szintaxis sajátosan karteziánus alkalmazása lehetővé teszi a
ritmikai megfontolások szabad átvitelét a zeneelmélet területéről a Szabályok
területére? Nem jogosít-e fel az univerzális matézis sokirányú alkalmazhatósága
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az emberi elme zenei téren kifejtett működésének a megismerés terén kifejtett
működésének az összekapcsolására? E vállalkozás keretében hivatkozhatnánk
azután Arisztoxenosz újkori recepciójára is: arra, hogy a XVI. századi Itáliában
már megjelent egy Arisztoxenosz latin fordítás (Gogava kiadás), amely hatással
volt a firenzei körökre, továbbá arra, hogy nem lebecsülendő – jóllehet
részleteiben még felderítetlen – Arisztoxenosz nézeteinek elterjedése a XVII.
századi holland egyetemeken. Johannes Meursius filológus, aki különösen
érdeklődött az ókori zeneelmélet iránt, 1616-ban jelenteti meg Arisztoxenosz
görög szövegét első ízben, csatolva hozzá Nikomakhosz és Alypius szövegét.145
Meursius 1610-1625-ig professzora volt a Leiden-i Egyetemnek, ahol az ifjú
Descartes mestere és barátja, Isaac Beeckman is tanult 1607-1609 között, aki
maga egyébként jól tudott ógörögül, és akinek Descartes a Compendiumot
ajándékul szánja. Mindezek valóban kecsegtetően hangzanak.
Csakhogy oszlassunk el egy lehetséges félreértést. Még ha sikerülne is
kimutatnunk, hogy a Compendium zeneelméleti nyelvezete az arisztoxenoszi
szintaxis szerint artikulálódik, ez valóban egyenes útként vezet a Szabályok
irányába? Aligha. Noha a Compendium kitüntetett helyen foglalkozik a
ritmussal, ettől a ritmus még távolról sem lesz karteziánus téma, ahogyan
egyáltalában véve elgondolható vagy elgondolandó filozófiai téma sem. Minden
ilyen irányú megközelítés, mely a zeneelmélet felől direkt útvonalat indítana a
gondolkodás lehetőségeit firtató Szabályok felé előre látható zsákutca. Zsákutca,
mivel épp azt előfeltételezi, amit ki szeretne mutatni: előfeltételezi a
diszciplínák közti kötetlen átjárhatóságot, kompetenciáik egyöntetűségét,
fogalmaik szabad átvihetőségét az egyikből a másikba, hogy ezáltal mutassa ki a
ritmika alkalmazhatóságát a zeneelmélettől eltérő területeken – az
alkalmazásnak azt a lehetőségét tehát, amit előfeltételezett. Előfeltételezné
mondjuk a proportio (ahogy Descartes nevezi a ritmust kompendiumában) zenei
fogalmának szabad átemelhetőségét az arányosság matematikai területére, hogy
onnan – ismét csak szabadon – az univerzális matézisen keresztül átemelhessük
a ratio Szabályok által kijelölt területére, és kijelenthessük: íme, a gondolkodás
racionálisan, tehát proporcionálisan, tehát ritmikailag szerveződik meg.146 Egy
efféle eljárás zsákutca, mivel éppen azt előfeltételezi, ami szerint eljár: a
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szintaxist, a közlekedést. Így hát ha el is ismertük fentebb a fiziko-matematikai
tudományosság organizációját, mint sajátosan karteziánus módozatot, ettől még
mit sem tudunk mondani a benne megvalósuló közlekedésről, megszólalásainak
jogcímeiről, megalapozottságáról, érvényességi köreiről, e jogcímek
rendszeréről, egyszóval a fenti „tehát”-okra való felhatalmazásról. Világos, hogy
az egész munka, ami itt elvégezhető és elvégezendő, csakis szintaktikai
természetű lehet, csak azoknak a szintaxisoknak a rekonstruálásában állhat,
amelyek szerint Descartes ennek vagy annak a diszciplínának ezen vagy azon a
pontján általunk kulcsfontosságúnak tekintett fogalmakat mozgósít, általunk
jelentőségteljesnek tekintett módon fogalmaz, azaz úgy, hogy a
megfogalmazások mintegy alkalmi átjárókat nyitnak meg a különböző
diszciplináris területek között. Hiszen azt kell feltárnunk, hogy milyen
szintaktikai kapcsolat húzódhat a Compendiumtól a Szabályokig a Descartes
által mozgósított – esetlegesen arisztoxenoszi, esetlegesen arisztotelészi –
szintaxisok között. Sőt, voltaképpen még ennél is radikálisabban kell
megfogalmaznunk a feladatot. Miután azzal a kikötéssel feltételeztük egyáltalán
az arisztoxenoszi szintaxis jelenlétét Descartes-nál, hogy az sajátosan
karteziánus módon vétetik használatba, vagyis bizonyos pontokon módosul,
magából a módosulásból kiindulva és annak mérlegelésével kell megítélnünk
azokat az árnyalatokat és eltéréseket is, amelyekkel Descartes egyáltalán
mozgósíthatja az említett szintaxisokat. Más szóval nem adottnak tekintett és
mereven egymás mellé állított szintaxisokból kiindulva próbálunk meg haladni a
lehetséges kapcsolódási pontjaik felé, hanem magából a szintaktikai kapcsolat
problémájából kiindulva vonhatunk le csak következtetéseket az adott
szintaxisokra nézve.
Leghelyesebb tehát, ha nem előfeltételezzük, hanem problematikusnak
tekintjük, egyenesen a problémának tekintjük a szintaxist. A problematikusság
pedig éppenséggel a természete a szintaktikai vizsgálódásoknak, mondottuk
volt, mellyel a nyelvi jelentések hogyanjával és a lehetséges tapasztalati
képességeinkkel kapcsolatos alternatívákkal próbálunk meg szembenézni. Most
is ezt kell tennünk: nem elégedhetünk meg azzal, hogy a Szabályokig ívelő
karteziánus gondolkodásnak az arisztotelészi vagy arisztoxenoszi szintaxisokból
visszakeresett olvasatát adjuk, hogy jelezzük e szintaxisok előfordulásának
topikáját, rekonstruáljuk a kapcsolódási pontokat, vagy azok hiányát, hanem az
említett alternatívákat kell egyiktől a másikig vezetnünk, nem mintha ezzel
leredukálni vagy lajstromozni akarnánk őket, hanem azért, hogy beletanuljunk
abba a stílusba, ahogyan alternatívától alternatíváig a jelentések és képességek
alakot öltenek. Ez már nem a ritmus problémája. Nem a ritmus a probléma
Descartes-nál. Ellenben a ritmus lesz az a „felbujtó”, amely lehetőséget ad a
problematizálásra, amely vizsgálódási módokat nyit meg a problémák
kezelésére, amely kontextusokat metsz fel és szintaxisokat aktivál, amelyek
előhívják azokat az árnyalatokat, melyek kirajzolnak egy stílust. Ezt a
problematizálást ráadásul nem kell a semmiből kezdenünk, hiszen már régen
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belekezdtünk e bevezetéssel. Valójában a ritmus is csak azért került szóba
bevezetésünk egy pontján, mivel fogalmilag fókuszálta egy problémamező
összefüggéseit: Beyssadenál a gondolkodás időbeliségének interpretációs
problémájára adott pozitív válaszként, a mi esetünkben pedig – csekélyebb
interpretatív elkötelezettséggel – ezen összefüggéseket a maguk cseppfolyós
állapotában, a maguk problematikusságában. Nem kell tehát mást tennünk, mint
továbbra
is
ragaszkodnunk
e
problémamező
összefüggéseinek
problematikussághoz. Problematikusságához tehát, és nem feltétlen
harmonizálásához.
Ez a problémamező már a kezdet kezdetén a ratio problémamezejeként
tűnt fel. Bevezetésünk elején megállapítottuk, hogy a ratio az a referencia,
amelyre hivatkozva Descartes a szillogisztikus következtetést hatályon kívül
helyezi a Szabályokban. A szillogisztikus következtetés nem racionális
következtetés, lévén a ratio tétlen marad benne. Ezért a ratiot mozgósító
racionális következtetések a szillogizmusoktól eltérő következtetések lesznek. A
karteziánus ratio ezzel egy csapásra a szillogisztikus logikán kívül határozza
meg magát: a ratio racionalitása nem a logika. Racionálisan gondolkodni nem
egyenlő azzal, hogy logikusan gondolkodunk. A logikától eltérően Descartes-nál
a racionalitás a conditio humanaba ágyazott racionalitásként fog jelentkezni,
következésképpen ki lesz téve e conditio különféle teszteléseinek, melyek során
mintegy eldől, hogy milyen is a természete. A racionalitás természetének, nem
logikai „logikájának” a feltárása az, amit az eddig elmondottak alapján
szintaktikai problémának minősíthetünk. E probléma valóban szintaktikai
jellegű, ugyanis a conditio humana tesztelései többnyire nem a Szabályok által
kifejezetten exponált tematikákban és alapfogalmakban, hanem szintaktikai
szinten zajlanak, olyan szintaxisokban, amelyek „csupán” nyelvként szolgálnak
Descartes-nak ahhoz, hogy a racionalitás reguláit megfogalmazza. A ritmus, ha
látókörünkbe kerülhet egyáltalán valahol a Szabályokban, csakis e természet
működésében tárulhat fel.
Ha ezeket leszögeztük, a probléma immár egyszerűen megfogalmazható:
miben is áll a karteziánus ratio? E kérdés az előbbiek alapján nem más, mint ez:
milyen racionalizációs eljárásokat mozgósít Descartes az általa elgondolt új
tudományban, ahogyan azt a Szabályok felvázolja? Ezek az eljárások jellemezni
fogják azt is, hogy miben áll a karteziánus ratio. Végső soron a velünk született
gondolkodóképesség, az ingenium vezetésére és kifejlesztésére megszerkesztett
regulák – melyek vezetik és gyakorlatoztatják e tehetséget – operatív
megközelítését adják annak, hogy mi is a ratio. A descartes-i racionalitás
státuszát ezek szerint így határozhatjuk meg: a racionalitás egy mesterségesen
kidolgozott technika és egy természettől adott fakultás, az ars és az ingenium
találkozásában bontakozik ki147, s mint ilyen, hangsúlyosan utal egy
147

Így találjuk e két szót egymás mellett a VIII. Szabályban, egymás után két helyen is: ha valaki a Descartes
által kijelölt módon tanulmányoz egy problémát és mégsem jut el a keresett dolog ismeretéig, az „nem az
ingenium vagy az ars hibája.” Ingenium és ars az a két faktor, amivel a problémamegoldásnál Descartes számol.
Ld. még: „art de bien raisonner” Discours, I, 294
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meghatározott módra, ahogyan használni a természetes gondolkodóképességet
egyet tesz a ratio jelleg megszületésével. Hasonlóan ahhoz, mint amikor a lábak
és végtagok mozgatásának természetes tehetsége egy bizonyos arsszal
találkozva létrehozza azt a jelleget, amit táncként ismerünk fel. Vagy, hogy egy
Descartes által is használt metafora elemeit idézzem föl, ahogyan az ujjak és az
ujjaink közé vett lúdtoll mozgatásának természetes tehetsége az írás
technikájával találkozva létrehozza azt a jelleget, amit betűvetésként vagy
kalligráfiaként ismerünk fel. A ratio – ebben az értelemben szembeállíthatóan a
Szabályok lexikájában előforduló szinonimáival, az ingeniummal, intellectusszal
vagy mensszel – nem „személyesen az ész” lenne, nem az ész mint alany, akiben
mint szubjektumban összpontosulnak a megismerésre irányuló képességek és
tevékenységek, hanem észhasználat, praxis: a gondolkodóképesség használatba
vétele, gyakorlása és formálása a Descartes által kidolgozott methodus, technika
és „koreográfia” szerint. Egyszóval stílus. A Szabályok az értelem vezetésére
terve pedig nem volna más, mint az ingenium racionalizációjának terve, a ratio
stílusában való életre keltése. Hiszen – Descartes maga is elismeri – az
ingenium más stílusban is fejleszthető, mint racionálisan, és a gondolkodás
története számos példát szolgáltathat erre: az erisztika, szofisztika, dialektika,
szillogisztika, retorika, sőt még a filozófia is a maga csűrt-csavart okoskodásával
az ifjú Descartes számára megannyi ellenpontja annak a stílusnak, ahogyan ő
gondolja fejleszthetőnek az ingeniumot. A ratio értelmünk meghatározott stílusú
használatbavétele és mozgósítása. Minden probléma immár e stílus
megragadásában áll. 148
•
Nem kerülhetem ki e ponton, hogy ne tegyek néhány filológiai
észrevételt. Ez idáig ha szintaxisról volt szó, a szintaxisokat mintegy
„rekonstruáltuk”: megadtuk azt a néhány karakterisztikus fogalmat és
megszólalási módot, melyek szerint valamely jelentésben, illetve valamely
tapasztalati-képességi blokkban közlekedünk. Rekonstruáltunk egy gesztust.
Nem kétséges, hogy az efféle rekonstrukciónál jóval árnyaltabb vizsgálatra is
érdemes a szintaxis. Ráadásul az imént a ratio szintaxisára vonatkozó kérdést
már eleve úgy vezettük elő, hogy a Szabályok horizontján szembeállítottuk a
ratiot más fogalmakkal. Nem kerülhetem ki tehát e ponton, hogy ne tegyek
néhány filológiai észrevételt ezzel kapcsolatban. A filológiai akríbia szintjén az
előre rögzített koncepciók rendszerint ezer szilánkra törnek, és minden nagyobb
vonulat vagy séma feltételes módba kerül. Az imént egy sémát állítottam fel: a
148

„Ratio stílusa”, „ratio mint stílus” – talán idegenül csengenek ezek a megfogalmazások és talán
helyénvalóbbnak tűnne „racionális stílusról” beszélni, mint magát a ratio főnevet tüntetni fel stílusként. Két
okból használom mégis e fordulatokat. Egyrészt a főnévi státusz önmagában nem zárja ki, hogy stílusként
hivatkozzunk rá: a „szakáll” például lehet egy megjelenési stílus, vagy az „ugrás” lehet egy közlekedési stílus.
Másrészt e fordulatokkal eleve tágabbra akarom vonni az alanyi státusznál az ész státuszát. Ezt későbbi
elemzéseink messzemenően vissza fogják igazolni (ld. II. rész, A ratio árnyalatai c. fejezetet).
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ratio mint stílus, mint egy bizonyos stílusú praxis, mint egy bizonyos működési
stílusú természet. A séma adott, de a konkrét részletek, szövegbeli referenciák
bizonytalanok. Vajon nem törik-e szilánkokra e séma a filológia próbáján?
Sietek leszögezni, nem annak reményében fordulok a filológiához, hogy
bizonyítékokat nyerjek általa a fenti sémához és ily módon interpretációs
tézisként próbáljam meg előléptetni más, rivális interpretációkkal szemben. A
séma ugyanis szilánkokra törik. Hanem azért fordulok a filológiához, hogy épp e
szilánkok révén nyerhessünk betekintést a séma konkrét részleteibe. A filológia
egyfajta törésteszt, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a Szabályok fogalmi
környezetén belül elhelyezzük és felmérjük annak a lehetőségnek a játékterét,
amellyel a ratiot stílusként ismerjük el. A filológiai törésvonalak úgy fogják
konkretizálni ezt a lehetőséget, hogy korlátokat szabnak neki. Ugyanakkor a
filológia nem a legalkalmasabb eszköz arra, hogy kiaknázzuk az így konkretizált
lehetőséget: ezt meghagyjuk a szintaktikai vizsgálódásnak.
A filológiai próbát teljes részletességgel a bevezetést követő fejezetben
fogjuk elvégezni. Jelenleg az a legfontosabb, hogy előre tisztázzuk e filológiai
próba és a szintaktikai vizsgálódás viszonyát. Korábban azt mondtuk, a
racionalitás természetének feltárása szintaktikai vizsgálódást követel, mivel e
természet nem a Szabályok által exponált tematikákban, hanem azokban a
szintaxisokban érhető tetten, amelyek nyelvként szolgálnak Descartes-nak
ahhoz, hogy a racionalitás reguláit megfogalmazza. Most két dolgot kell ezzel
kapcsolatban leszögeznünk. Egyrészt azt, hogy e nyelv konkrétumait nem
várhatjuk csak és kizárólag a filológiai vizsgálódástól. A szintaktikai
vizsgálódás nem azonos a filológiai vizsgálódással. A szintaktikai
vizsgálódásnak ki kell aknáznia a filológiai vizsgálódás konkrétumait, de nem
merül ki ebben. Másrészt látnunk kell, hogy különbség van a filológiai
vizsgálódás konkrétumainak szintaktikai kiaknázása, és más egyéb –
interpretációs, tematikai, filozófiatörténeti, stb. – kiaknázásai között. A
racionalitás nyelvének konkrétumait nem várhatjuk a filológiai konkrétumok
csak és kizárólag interpretációs, tematikai, filozófiatörténeti vagy egyéb
kiaknázásaiból. A szintaktikai vizsgálódásban az interpretációs, tematikai,
filozófiatörténeti szempontok nem imperatívuszokként vannak jelen, hanem
képlékeny, alkalmi összetevői a vizsgálódásnak, melyekkel hol érdemes
számolnunk, hol nem.
Hogy jobban lássuk miben is áll a vizsgálódások közti különbség,
induljunk ki egy filológiai próbából. Fentebb szembeállítottuk a ratiot a
methodusszal és az ingeniummal. Most alávetjük ezt a megkülönböztetést egy
filológia próbának. Ettől a próbától tesszük függővé, hogy e megkülönböztetés
tartható interpretációvá léptethető-e elő, vagy – mint interpretáció – tarthatatlan.
A válasz nem kétséges: nyilvánvalóan ugyanolyan meggyőzően lehet érvelni
amellett is, hogy a descartes-i ratio azonos a methodusszal, és amellett is, hogy
azonos az ingeniummal. Tekintsük át röviden a filológiai próba ezen
interpretációs kiaknázását.
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Nem vitás: a ratio, methodus, ingenium fogalmai semmiképpen sem
szigetelhetők el egymástól. Ráadásul nemcsak Descartes-nál, hanem már
Descartes-ot megelőzően sem. Hiszen a ratio például methodusként jelenik meg
a Ratio studiorumnak abban a középkorra visszanyúló hagyományában,
amellyel az augusztiniánusok bizonyos képzési szabályokat írtak elő a rendbe
belépők számára, vagy a jezsuiták Ratio studiorumának abban a későbbi, 1599ben hatályba lépő voltaképpen „tantervében”, amelyet Descartes-nak is volt
szerencséje a La Flèche-i kollégiumban tanulmányai során végigjárni.149 A
tanítás ratioja a képzésre vonatkozó szabályok összessége, vagyis pontosan az,
amit Descartes a Szabályokban módszerként fog definiálni: „Módszeren pedig
biztos és könnyű szabályokat értek, s aki ezeket pontosan betartja […]
fokozatosan gyarapítva mindig tudását, eljut majd mindazoknak a dolgoknak
igaz ismeretéhez, amelyekre képes.”150 Descartes Ratio studioruma a módszer.
Ha a módszer eljuttat a dolgok igaz ismeretéhez, úgy nem más, mint az igazság
elérésének technikája. A methodus tehát ars, technika. Mint technika,
nyilvánvalóan összefüggésbe hozható a recta ratio klasszikus elméletével is,
mely a technikát a helyes szabályt (recta ratio/orthosz logosz) követő
habitusként határozza meg.151 A methodus ily módon éppoly szorosan összefügg
a recta szó által felidézett regula, regere fogalmaival – a szabállyal,
szabályozással, beszabályozással, irányítással –, mint a ratio által felidézett
szabály, elv, törvény fogalmaival, melyre tekintettel történik a beszabályozás és
az irányítás. A módszer szabály által szabályoz, anélkül hogy a szabályozás
bármiféle külső autoritást (tekintélyt vagy felügyelőt) követelne. Nem külső
autoritás, hanem a szabály szabályoz. A Szabályok ratioja szabályozó
szabályként jelenik meg: a ratio eleve regulatív és módszeres, a regula eleve
racionális és módszeres, a methodus eleve regulatív és racionális. Mint az 1633as Értekezésben írja majd Descartes, „legjobban az elégített ki engem ebben a
módszerben, hogy bizonyossá tett afelől, hogy mindenben az eszemmel élek
/user de ma raison/.”152 A módszer az ésszel élés módszere. User de la raison:
méthode és raison, regula és ratio a legszorosabb korrelációban állnak
egymással Descartes-nál.
Az sem vitás, hogy a Szabályokban szereplő ratio, intellectus, mens,
ingenium fogalmi négyes sem szigetelhető el egymástól. Ebben az esetben is,
mint ahogy fentebb, nem csak a descartes-i gondolkodás koherenciájára tudunk
hivatkozni, hanem arra is, hogy ugyancsak messzire visszanyúló hagyományt
maga
mögött
tudó
filozófiai
lexikának
a
szervesült
tagjai.
Elszigetelhetetlenségük elegendő bizonyítéka az, hogy a Szabályokban adott
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A jezsuiták Ratioja két dologban különbözött az augusztiniánus Ratiotól. Egyrészt nem csupán a rendtagok,
hanem a világi tanulók képzését is célozta. Másrészt a jezsuita „tanterv” a hagyományosan jelenlévő filozófia és
teológia mellett a humán tárgyakat is felölelte, úgymint az irodalmat, történelmet, színjátszást, stb.
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IV. Szabály, 104. o.
151
Ld. Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, 1140a. A. E. Taylor szerint a Nikomakhoszi etikának ez a kifejezése
Platón Törvények II. könyvére megy vissza, ahol Platón úgy határozza meg a helyes nevelést, mint ami
„összhangban áll azzal, amit a törvény helyesen kimond.” (Taylor: Platón, Osiris kiadó, 1997, 651. o.)
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Discours, II, 595
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feltételek mellett kölcsönösen lefordíthatók egymásra, kölcsönösen
helyettesíthetik egymást: egymás szinonimáiként funkcionálnak. Kezdjük azzal,
hogy Descartes szerint mindegyik a miénk, mindegyik emberi: intellectus
nostri, ratio nostra, nostra ingenia, humana ratio, humana mens, humana
ingenia. Aztán ott van a fény, amely a szellem sajátja. Ezt Descartes hol ingenii
lumen, hol mentis lumen, hol lux rationis alakokban említi, és mindhárom
ugyanannak a lumen naturalenak a kifejezése, melyet az ész természetes
világosságának szoktunk fordítani.153 A világosság vonatkozásában tehát az
ingenium, mens, ratio felcserélhető fogalmak. Más példa: az intuíciót Descartes
egyaránt mondja az intellectus tevékenységének és a mens felfogásának. Vagyis
az intuíció vonatkozásában az intellectus és mens felcserélhető fogalmak. Újabb
példa: az ítéletalkotás mondatik mind az ingenium, mind az intellectus
tevékenységének, habár az ítélőképesség elsődlegesesen és hagyományosan a
bona mens fogalmához kapcsolódik, ahogyan azt e fogalom sztoikus használata
megalapozza.154 A bona mens jó ítélőképesség. Ezt fordítja Descartes és Baillet
bon sensnak.155 A bon senst az Értekezés franciája a raison szinonimájaként
állítja: „la puissance de bien juger [...] ce qu’on nomme le bon sens ou la
raison.”156 Ha a „bon sens ou la raison”-t visszafordítjuk latinra, „bona mens
sive ratio”, úgy kijelenthetjük, hogy a ratio a bona mens szinonimájaként nem
más, mint judícium, az igazság megítélésének képessége.157 Következésképpen a
judícium vonatkozásában intellectus, ingenium, bona mens, ratio felcserélhető
fogalmak. E néhány példa is elegendő ahhoz, hogy kijelentsük, nem csupán
szoros és szerves kapcsolat állapítható meg a fenti fogalmak közt, de
bombabiztos bázissal rendelkezünk egy olyan interpretációhoz is, amely
Descartes gondolkodásában tudatos és konstans törekvésként mutatná ki e
fogalmak lehető legszorosabb összekapcsolásának szándékát, a módszeres
értelem tematikus preferenciáját. Bizonyosan kijelenthető tehát, hogy a ratio
jogosan és megalapozottan tekinthető úgy észnek, értelemnek (azaz
ingeniumnak, intellectusnak, mensnek), mint módszernek, technikának (azaz
methodusnak, arsnak). Ami annyit tesz, a ratio szembeállítása a methodusszal és
az ingeniummal – mint interpretáció – tarthatatlannak bizonyul.
E példával világosan megmutattuk, hogy a filológiai próba hogyan
aknázható ki bizonyos interpretációs, tematikai, filozófiatörténeti megfontolások
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Ld. I, III, IV, VI. X. Szabályokat. A IV. Szabály említi a természetes világosságot, a VI. Szabály pedig quodam
in nobis insito világosságról beszél.
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Ld. J-L Marion: Règles utiles et claires…, Annotations, 95. o. Ld. még Boros Gábor jegyzetét: Descartes:
Értekezés a módszerről, Matúra, 14. o. Az I. Szabály az ingeniumhoz köti az ítéletet, míg a XII. szabály az
intellectushoz: „intellectus [..]. judicat affirmando vel negando”, továbbá a XIV. Szabály beszél tévesen ítélő
értelemről: „intellectus male judicante.”
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Descartes az 1620-as évek folyamán belefog egy írásba, amely elkallódott ugyan, de a címe fennmaradt:
Studium bonae mentis, ami Baillet fordításában Étude du Bon Sens vagy Art de bien comprendre.
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Discours, I.
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„Az ész (raison) az a képesség az emberben, amellyel megkülönbözteti az igazat a hamistól. [...] Az észnek
egyébként nincs sem meghatározott tárgya, sem specifikus gyakorlásmódja.” Le vocabulaire de Descartes, par
F. de Buzon et D. Kambouchner, Ellipses, 2002.
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számára. A próba azt igazolta, hogy a descartes-i ratio tematikusan azonosítható
a methodusszal és az ingeniummal, vagyis megkülönböztetésük nem léptethető-e
elő interpretációvá. Az a terület azonban, amelyet a Bevezetést követő
vizsgálódások sajátos tárgyterületeként szeretnék kijelölni, éppenséggel az, ahol
a ratio még nem azonos sem a megismerő alannyal, az ésszel, sem annak
képzésére és megismerésére vonatkozó programmal, a módszerrel. Még úgy
tekintünk rá, hogy úton van a tematikus azonosság felé, egy árnyalattal
különbözik tőlük, és ezt az árnyalatot meg kell ragadni. Még nem léptetjük
érvénybe a tematikus azonosságukra vonatkozó interpretációt, jóllehet, és ez
ugyanolyan fontos, a tematikus azonosítatlanságukat sem léptetjük elő
interpretációként. A filológiai konkrétumok kiaknázásakor tematika helyett a
szintaxist tartjuk szem előtt: a szintaxisra tekintettel aknázzuk ki a filológiai
konkrétumokat. Ez a vizsgálódási terület bizonyos feltételekkel nyílik meg, és
ha nem egyesülnek ezek a feltételek, könnyen összezárul és megszűnik: a
szinonimák veszik át az uralmat a tematikus azonosítások logikájával. E logika
szerint – mellyel a szöveginterpretáció oly szívesen és oly magától értetődően él
– az azonos tematikájúnak tekintett kontextusok megfelelő helyein szereplő
eltérő fogalmakat szinonimaként azonosítjuk, míg az eltérő tematikájú vagy
tematikusan nem azonosított kontextusok megfelelő helyein szereplő és már
szinonimaként azonosított fogalmak révén magukat e kontextusokat azonosítjuk
egymással, avagy egyáltalán kontextusként, egy meghatározott tematika
kontextusaként. Így például ha két, ismeretelméleti tematikájúnak tekintett
kontextus megfelelő helyein egyfelől „elmét”, másfelől „észt” olvasunk, akkor e
két fogalmat logikusan szinonimaként fogjuk azonosítani. És ha az „elmét” és az
„észt” egyszer már szinonimaként azonosítottuk, logikusan hajlani fogunk arra,
hogy azokat a szöveghelyeket, ahol felbukkannak, egybevessük, összeolvassuk,
egymásra vonatkoztassuk. A tematikus azonosítások logikájával kontextusokból
felcserélhető fogalmakat, fogalmakból pedig felcserélhető kontextusokat
nyerünk. Egy adott tematika horizontján belül a szinonimák az azonosságok
jeleivé és az azonosítások technikájává válnak.
A Szabályokvel, mint látjuk, szinonimák erdejébe jutunk: Descartes latinja
igen gazdag nyelvet használ e korai szövegében. De épp azáltal, hogy használja,
és nem korlátozza magát egyetlen fogalom következetes alkalmazására,
Descartes jóváhagyja a gazdagsággal járó különbségeket. A szinonimák ugyanis
nem merülnek ki az azonosságban: különbség is rejlik bennük. A szinonimákat –
különbségük áthidalása árán – azonosítani kell egymással. Ha Descartes
tudatosan elutasítaná ezeket a különbségeket, könnyedén szorítkozhatna
egyetlen, általa kiválasztott és szabatosan definiált fogalomra, ahogy azt meg is
teszi néhány esetben, például az intuíció vagy a dedukció fogalmainál. Már csak
azért is így van ez, mivel a Szabályok tankönyvként funkcionál, a
problémamegoldás tankönyveként, mely ráadásul a „legegyszerűbb és a
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legkönnyebb” státuszára tart igényt.158 Így ha a szinonimák puszta
szószaporítások volnának, jelenlétük fölöslegesen bonyolítaná mind e tankönyv
megírását, mind a megértését.
Csakhogy a szinonimák jelen vannak. S minthogy nem azonosak,
különbözőségük választékosságra utal: Descartes-ot úgy tekintjük, mint akinek
szövege fogalmazásakor minden alkalommal döntenie kell, hogy melyiküket
válassza. E döntésnek nem az indokai lényegesek számunkra (például hogy
„célközönségének”, vagy saját korábbi olvasmányainak a fogalomkészletét
tartotta-e szem előtt, amikor egy-egy szó mellett döntött), hanem a puszta
megtételük, amivel egy árnyalat lehetősége igazolódik a szövegben. Az is
lehetséges, hogy e döntés éppenséggel olyan fogalmat juttat a szövegbe, amit
minden mértékadó interpretáció elírásnak vagy pontatlan fogalmazásnak
tekintene. Ilyen például a VII. Szabályban olvasható „a képzelet bizonyos
folytonos mozgása” kifejezés, mellyel kapcsolatban a mértékadó
szövegkiadások és interpretációk nem mulasztják el megállapítani, hogy
Descartes-nak e helyen, a kontextusok tanúsága szerint, a gondolkodás folytonos
mozgásáról kellene – kellett volna – szólnia.159 Ám bárhogy is került a szövegbe
a „képzelet” szó, a döntés, amely kiválasztotta, a figyelem, amely elsiklott
felette, s az eltérést, ami a képzeletet a gondolkodástól megkülönbözteti, nem
méltatta figyelemre – vagy épp tudatosan jóváhagyta!, hiszen azt se zárjuk ki,
hogy Descartes nem „elírt” e helyen, hanem a motus cogitationis két
felbukkanása után, amikor e kifejezés már precízen ült a szövegben, nem a
precizitás újbóli megteremtése vezérelte, hanem az, hogy újabb fogódzóval lássa
el olvasóját –, nos, e döntés bizonyos jelleggel bír, és e jelleg nagyon is
különbözik más döntésekétől. Mondjuk azétól, amelyik az „asszony” vagy a
„szél” kifejezéseket hagyta volna jóvá az illető helyen. És ez még akkor is így
van, ha szövegszerű támpontjaink vannak arra nézve, hogy korai írásaiban
Descartes a tudományt asszonyhoz, a szellemet pedig szélhez hasonlította160,
vagyis ha éppenséggel élhetnénk a tematikus azonosítások logikájával és a
szöveget ismeretelméleti kontextusként azonosítva ez utóbbi variánsokkal is
értelmesként, értelmezhetőként menthetnénk meg. Csakhogy a Szabályok stílusa
158

Ld. IV. Szabály, 108. o.: „Én azonban gyengeségem tudatában elhatároztam, hogy makacsul figyelek
bizonyos rendre a dolgok megismerésében, úgy hogy mindig a legegyszerűbb és legkönnyebb dolgokból indulok
ki.”
159
Ld. például Alquié jegyzetét: „Megjegyezzük, hogy Descartes, aki későbbi műveiben oly gondosan
megkülönbözteti egymástól az értelmet és a képzeletet, itt a képzelet mozgása kifejezéssel írja le ugyanazt a
realitást, amit fentebb (a szabály kimondásánál és a szakasz elején) a gondolkodás mozgása névvel illetett.
Feltéve hogy Descartes kéziratában nem lapszusról van szó (ami nem kizárt), e szócsere a szigorúság bizonyos
hiányáról tanúskodik – legalábbis a lexika terén –, melyre más példákat is találunk a Szabályokban.” (Descartes:
Oeuvres philosophiques I. 109. o.) Marion a Costabel-lel közös Szabályok kiadásában odáig megy, hogy a
képzelet szót a szövegben kijavítja gondolkodásra (Règles utiles et claires pour la direction de l’esprit en la
recherche de la vérité, traduit et annoté par J-L. Marion et P. Costabel, Martinus Nijhoff, 1977, 22. o.)
160
Ld. Praeambula: „A tudomány olyan mint egy asszony. Ha szemérmesen férje mellett marad, megbecsülik,
ha mindenkinek odaadja magát, elértéktelenedik.” (AT X, Cogitationes privatae, 214. o.) És Olympica: „Az
érzéki dolgok révén foghatjuk fel az olimposziakat: a szél szellemet jelent, a mozgás a tartammal életet, a fény
megismerést, a forróság szeretetet, a pillanatszerű cselekvés (activitas instantanea) jelenti a teremtést.” (Uo. 218.
o.)
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e metaforikus opciókkal megváltozna. Amit állítok, az tehát csak annyi, hogy a
fogalmat a szövegbe juttató döntésben olyan választékosság rejlik, amely
alapvetően dönt a szöveg stílusáról: a „gondolkodás mozgása / képzelet
mozgása” szövegalternatívák mérlegelésekor egészen más mozgásteret
magáénak követelő Szabályokat tartunk szem előtt, mint amilyennel a
„gondolkodás mozgása / asszony mozgása / szél mozgása” szövegalternatívák
mérlegelésekor lenne dolgunk.
Milyen jellegű a „képzelet” szó melletti döntés a VII. Szabályban? Nézzük
a másik oldalt, a helyreigazító interpretátori döntés jellegét: amikor Descartes-ot
interpretáljuk, miért nem élünk az illető helyen a tematikus azonosítások
logikájával, s jelentjük ki egyszerűen, hogy mivel a képzelet / gondolkodás
mozgásáról szóló kontextusok azonosak – az arányosságok vizsgálatának
kontextusairól van szó –, ezért a bennük szereplő fogalmak, a képzelet és a
gondolkodás felcserélhetők, egymás szinonimájának tekinthetők? Azért
ódzkodunk ettől, mert más, jelentősnek ítélt szöveghelyeken, például a III. és a
XII. Szabály bizonyos helyein (hogy a későbbi karteziánus állásfoglalásokról ne
is beszéljünk), Descartes számottevő tematikus különbségeket állapít meg
közöttük. A karteziánus filozófia egyik fontos témája ugyanis az, hogy a
gondolkodás nem azonos a képzelettel. Csakhogy fentebb mi magunk szögeztük
le, hogy a szinonimák nem merülnek ki az azonosságban, különbség is rejlik
bennük. Következésképpen a különbözés ténye, bármily számottevő legyen is,
önmagában még nem lehetetleníti el, hogy két fogalom bizonyos
kontextusokban egymás szinonimájaként funkcionáljon. Ezért azt kell
mondanunk, bármilyen szilárd is a különbözés ténye a „képzelet” és a
„gondolkodás” közt a karteziánus gondolkodásban általában, a különbség
mértéke a VII. Szabály szóban forgó helyén csekélyebbnek bizonyult annál,
hogysem az író figyelme fennakadjon rajta és helyesbítse azt, amit leírt: e
figyelem számára a „képzelet mozgása” és a „gondolkodás mozgása” szinonim
kifejezéseknek bizonyultak. Nem tudjuk megmondani, hogy az „asszony”, a
„szél”, vagy egyéb szavakat jóváhagyta-e volna Descartes figyelme ezen a
helyen, valószínűleg nem, azt viszont tudjuk, hogy a „képzelet” szóval a
különbözésnek és azonosításnak meghatározott mozgástere került jóváhagyásra
a Szabályok szövegében. Olyan mozgástér, mely a gondolkodás és a képzelet
között bizonyos variánsokat jól megtűr (így például a „pillantás mozgását”, a
„mesterember szemének mozgását”, az „emlékezet mozgását”, a „dedukció
mozgását”, stb.), másokat viszont nem (így például az asszony vagy a szél
mozgását nem). Ha e mozgásteret elismertük, kevésbé fogjuk furcsállni a
„képzelet” szót az adott helyen, mint az interpretátori döntésnek azt a vonását,
amellyel gyakran találkozunk: ti. hogy az „elírás” javításakor elmulasztják
értelmezni, vagy akár csak megemlíteni, hogy Descartes voltaképpen másutt is
elkövette ezt az elírást, nevezetesen a XVIII. Szabályban, ahol a VII. Szabályéval
azonos kontextusban (az aránypárok vizsgálatának kontextusában) ugyancsak a
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„képzelet mozgásáról” ír a „gondolkodás mozgása” helyett.161 Az „elírás”
mindenesetre a fenti variánsok vizsgálatára hív. Nem itt van a helye annak, hogy
belefogjunk e variánsok taglalásába, most csupán annyit állapítunk meg, hogy
különbségeik pontos meghatározása révén fogja elnyerni pontos körvonalait a
képzelet-gondolkodás közti mozgástér is. Ám bármiként is körvonalazódik e
mozgástér, vele egy árnyalatot ragadunk meg, a Szabályok egy bizonyos
árnyalatát, ahogyan benne a gondolkodás phüszisze elgondolásra kerül. Az
árnyalásnak ezt a lehetőségét elismerve meghatározott kérdéseket
fogalmazhatunk meg: vajon nem a szem, a képzelet, az emlékezet mozgásainak
módja lesz mérvadó a gondolkodás, intuíció, dedukció mozgására nézve? Vajon
nem lehet, hogy az a fajta gondolkodás, ami a Szabályokban Descartes szeme
előtt lebeg, mint amire tekintettel a vezetés igényét bejelenti és a szabályait
megfogalmazza, nem az a gondolkodás, amit a képzelettől való abszolút
különbsége tüntet ki, hanem az, ami lényegében a képzelet útját járja, a
képzelettel szövetkezik össze, olyannyira, hogy egy helyütt – talán éppen ott,
ahol e szövetség a legszorosabbnak mutatkozik – Descartes egyenesen
képzeletnek találja nevezni? És ha így van, mennyiben rögzíti a képzelet
működési módja a gondolkodásét? Ezekkel a kérdésekkel a szinonimákat nem
tematikusan, hanem szintaktikailag, mint szintaxisokat közelítjük meg.
Látható az elmondottakból, hogy nem az a célunk, hogy egyszer s
mindenkorra letiltsuk és hatályon kívül helyezzük a tematikus azonosítások
logikáját, hiszen az imént mi is ezzel a logikával játszottunk ki egy interpretátori
döntést: a kontextusok azonossága alapján a szinonimitásig közelítettük
egymáshoz a képzelet és a gondolkodás fogalmát. Nem letiltani akarjuk e
logikát, hanem az érvényesülése mögé szeretnénk nézni, s olyan kérdéseket
megfogalmazni, melyekhez talán épp e logikát érvényesítve jutunk el, de
amelyekre magában e logikában nem találjuk meg a választ. Olyan kérdéseket,
melyek az azonosítások lehetőségeit és módjait firtatják, és ezzel együtt
nyilvánvalóan a megkülönböztetések lehetőségeit és módjait is. Hiszen ha az
előbb a szinonimitásig közelítettük egymáshoz a képzeletet és a gondolkodást,
nem azért tettük ezt, hogy kimondjuk tematikus azonosságukat a Descartesinterpretáció által egyébként jóváhagyott tematikus különbségükkel szemben –
ezzel ugyanis magunk is felhatalmazást adnánk a „képzelet” szó kicserélésre a
szövegben „gondolkodásra” –, hanem azért, hogy közelségüknek köszönhetően
észrevehetőkké váljanak azonosulásaik és különbözéseik útjai: hogy lehetővé
váljék a képzelet funkcionalitása mentén meghatározni a gondolkodást, és a
gondolkodás funkcionalitása mentén meghatározni a képzeletet. Egyszóval a
funkcionálás módját szem előtt tartva legyünk képesek számot adni a
természetükről. Milyen az a gondolkodás, amely a képzelet útját járja? Hogyan
161

XVIII. Szabály, 162. o.: „az ilyen műveleteket […] a képzelet indirekt és reflexív mozgásával kellene
végrehajtani” [„Quomodo autem inter hanc et unitatem quotcumque mediae proportionales inveniendae sint,
dicetur suo loco; et jam monuisse sufficit, nos supponere tales operationes hic nondum absolvi, cum per motus
imaginationis indirectos et reflexos faciendae sunt; et nunc agemus tantum de quaestionibus directe
percurrendis.”]
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határozhatjuk meg a státuszát? Milyen beszédmódokkal ismerjük el e státuszt? S
ha elismertük, milyen további beszédmódokat tesz lehetővé? E kérdésekkel úgy
tekintünk a szóban forgó fogalmakra, mint amelyek, bármily közel is vannak
egymáshoz, egy árnyalattal különböznek még: ezt az árnyalatot kell
megragadnunk, ennek az árnyalatnak az alapján kell árnyalnunk őket magukat
is.
Világos, hogy amikor a ratioval szinonim fogalmak körében a tematikus
azonosítások logikája mögé nézünk, akkor Descartes gondolkodói intencióival
szemben fogunk haladni, vagyis nem karteziánus módon fogunk gondolkodni,
hiszen bombabiztos interpretációnk van arról, hogy Descartes filozófusként
messzemenően hasznosítja ezt a logikát. Bombabiztos már csak azért is, hiszen
Descartes magamagát is ezzel a logikával interpretálja. A legékesszólóbb
tanúsága ennek a Szabályoktól az Elmélkedésekig vezető út. Emlékezzünk a
második elmélkedésre, ahol a Szabályokban szinonim mens, animus, intellectus,
ratio fogalmai immár explicit módon és filozófiai szándékossággal
azonosíttatnak a res cogitans tematikája alatt: „sum [...] res cogitans, id est,
mens, sive animus, sive intellectus, sive ratio.” Ha korábban mi interpretáltuk
úgy a Szabályokat és az Értekezést, hogy ezek a fogalmak bennük szinonimaként
azonosíthatók, az Elmélkedésekben maga Descartes fogja e fogalmaknak olyan
metafizikai interpretációját adni, amivel a res cogitans tematikus horizontján
belül azonossá, felcserélhetővé válnak, különbségük pedig elsikkad, mellékessé
válik. A res cogitans tematikus horizontján belül a mens, animus, intellectus,
ratio az azonosságok jeleivé és az azonosítások technikájává válnak. Descartes
legfőbb törekvése immár az lesz, hogy szubsztancializálja e tematikai szintet:
„Ahol azt mondottam, hogy ’azaz elme, lélek, értelem, ész, stb.’, ott e neveken
nem csupán képességeket értettem, hanem a gondolkodás képességével ellátott
dolgokat.”162 E nevek bármelyikével találkozzunk is az Elmélkedések
szövegében, immár tudnunk kell, hogy ugyanarra a dologra, a gondolkodó
szubsztanciára utalnak. A szubsztancia rangjára fellépő cogito felől
visszatekintve már csupán sokadrangú filológiai részletkérdéssé válik az a
névhalmaz, ami a Szabályokban még őrzi a különbözőség nyomait…
Ha viszont ez így van, pontosan emiatt gondolom, hogy nem
általánosítható interpretációként az, amit a szintaxisok területén kutatva
találunk: a stílus vizsgálatával nem kívánom a ratio karteziánus interpretációját
adni. Nem állítom azt, hogy Descartes stílusként tekintett volna a ratiora és saját
racionalizációs módszerére. A magam részről egyenesen azt gondolom, hogy
elkedvetlenítette volna egy ilyen beállítás és a stiláris vizsgálódásokat
ugyanolyan élősködő filozofálásnak tekintette volna, mint saját korának
filozófiai repkényeit.163 A kartezianizmus interpretációja helyett, mondjuk úgy,
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Descartes válasza az ellenvetések harmadik sorozatára, in: Elmélkedések, 138. o. Ld. még uo. 125. oldal: „Azt
a szubsztanciát, amelyben közvetlenül benne van a gondolkodás, elmének nevezzük.”
163
Ld. Discours, VI, 2021: „Olyanok ezek, mint a repkény, amely nem is kúszik magasabbra, mint amilyen az a
fa, amely tartja, sőt gyakran ismét lefelé kúszik, miután elérte a fa tetejét. Azt hiszem, azok is lefelé szállnak,
azaz kevesebbet tudókká válnak, mint ha tartózkodnának a tanulástól. Nem érve be ugyanis azzal, amit az illető
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inkább próbára tesszük a descartes-i szövegeket. Nem összhangba hozzuk
önmagával, valamiféle előzetesen felállított harmónia ideál nevében, hanem
lokális kísérleteket végzünk rajta. Ehhez minden szintaktikai rafinériára
szükségünk van, hiszen a stílus vizsgálata jócskán túlnyúlik a jelentés filológiai
szintű vizsgálatán: míg a jelentés kérdése feltételezi, hogy mindig egy adott
fogalomra vagy fogalom-együttesre vonatkozik, addig a stílus kérdésénél a
kutatás tárgya a leggyakrabban nem csomósodik fogalmak köré. A stílus nem
valamely fogalom, vagy fogalomcsoport sajátsága. Pontosan ez a helyzet a
ratioval is. Ha a ratiot stílusként próbáljuk meg vizsgálni, akkor ez nem
feleltethető meg egy az egyben a ratio jelentéseiről, jelentésrétegeiről való
lexikai-filológiai számadásnak, amely a szó szövegszerű előfordulásain alapszik.
És bár a stílus vizsgálata nyilván feltételezi a ratio jelentéseinek feltárását, e
vizsgálatnak túl kell lépnie a szövegszerű előfordulásokon és a descartes-i
megfogalmazások egészére ki kell terjednie. A ratio jelentései ugyanis
önmagukban nem fogják feltárni a racionalitás stílusát, azt a módot, ahogyan
valami racionális lehet.
•
Ezek ismeretében a következőképpen vázolhatjuk föl eljárásunkat. Az
eddigi filológiai megjegyzések azt mutatták, hogy a ratio megalapozottan
tekinthető értelemnek és módszernek egyaránt. Az is kiderült azonban, hogy az
azonosíthatóságuk nem jelenti azt, hogy ne lennének köztük árnyalati eltérések,
alkalmazásbeli divergenciák. Ami mostantól minket érdekel, pontosan az
ezekkel kapcsolatos feltételrendszereknek az előhívása. Első lépésben még nem
fogunk szakítani a filológiai jellegű vizsgálódással, ám arra használjuk, hogy a
ratiot minél árnyaltabban megkülönböztessük a szinonimáitól. Célunk ezzel az,
hogy próbára tegyük a Szabályok szövegében a ratio fogalmát, s választ kapjunk
arra a kérdésre, hogy vajon mennyiben hatalmaz fel bennünket e fogalom arra,
hogy rajta keresztül a gondolkodásról a maga mikéntjében adjunk számot. A
szinonimák szövegszerű előfordulásaiból fogunk kiindulni, a korábban
mondottak szerint úgy, hogy az előfordulásokat nem kizárólag valamely
tematika által diktált szükségszerűség felől, hanem a fogalmat a szövegbe juttató
kontingens – értsd: a tematikai szükségszerűséghez képest kontingens – döntés
felől, vagyis a választékosság felől közelítjük meg. Ennek során ki fog alakulni
egy filológiailag konkrét mozgástér, mely konkretizálja és behatárolja annak az
állításunknak az értelmét, hogy „a ratio stílus”, valamint azokat a jelentésbeli
különbségeket is, amelyek a ratioval szinonim fogalmak körében
megállapíthatók. Ezt a vizsgálódást a bevezető vizsgálódásokat követő
fejezetben fogjuk majd elvégezni. Ugyanakkor azzal, hogy a ratiot filológiailag
szerző érthetően megmagyaráz, ezenfelül olyan kérdések megoldását is keresik benne, amelyekről ő nem mond
semmit, s amelyekre talán soha nem is gondolt. Mindamellett bölcselkedésük módja nagyon kényelmes a nagyon
középszerű elméknek, mert megkülönböztetéseik és elveik homályosságánál fogva olyan merészen szólhatnak
minden dologról, mintha tudnák is őket, s mindazt, amit mondanak róluk…”
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szabaddá tesszük arra, hogy stílusként ragadjuk meg, s hogy egy gondolkodási
stílus, ti. a racionális gondolkodás neveként és referenciájaként értelmezhessük,
nyilvánvalóan még nem tisztáztuk, hogy miben is áll az a stílus, amit a ratio
szóval nevezünk meg. A stílus jellemzése még feltárásra vár. Mivel a filológia
nem a legalkalmasabb eszköz arra, hogy behatoljunk ebbe a stílusba, hogy
feltárjuk jellegét és természetét, ezért hátra van még az, hogy immár a filológiai
vizsgálódásoktól eltávolodva utána járjunk annak, hogy mik azok a
körülmények – technikák, eljárások, tematikus preferenciák, diszciplináris
útvonalak, jogosítványok illetve jogtalannak ítélések –, amelyek a Szabályok,
most már mondhatjuk így, racionális stílusát meghatározzák. Ezt a vizsgálódást
a filológiai vizsgálódásokat követően kell elvégezni.
Bevezető vizsgálódásaink gondolatmenete – összefoglalásul – tehát a
következő tágabb perspektívában rekonstruálható. A Szabályokból azzal
indultunk ki, hogy Descartes e könyvében szakít a szillogisztikus
gondolkodással. Megállapítottuk, hogy a szakítás következményeként a
gondolkodás faktorává válik saját időbelisége. Descartes-tal a gondolkodás
belép az időbe. Beyssade interpretációja ezt a faktort a ritmus fogalmával véli
konkretizálhatónak: a troheus az, ami a gondolkodás időben való tartózkodását
megszervezi. Feltettük a kérdést: ezek szerint a ritmus fogalmán keresztül
tárulna fel az a mód, ahogyan a gondolkodás gondot fordít saját időbeliségére,
vagyis ahogyan a gondolkodás időivé válik? E kérdésre a választ elhalasztottuk,
két okból is. Egyrészt azért, mivel a ritmus nem karteziánus filozoféma, így
mielőtt a segítségével leírhatnánk két karteziánus filozoféma – ti. a gondolkodás
és az idő – kapcsolatát, tudnunk kell, hogy milyen szintaktikai jogosítványaink
vannak erre. Ezek a jogosítványok fogják biztosítani azt, hogy leírásunk ne
legyen merő értelmetlenség, vagy puszta metaforika, melynek metaforizációs
szabályai leplezettek maradnak. Másrészt a választ elhalasztottuk azon az alapon
is, hogy magáról a ritmus fogalmáról sem tudunk eleget ahhoz, hogy a benne
rejlő szintaktikai potenciálról ítéletet mondhassunk, és e potenciált a karteziánus
filozófia számára kiaknázhassuk. Ezért tekintettük át a ritmus-fogalom
recepcióját. A ritmus-fogalom recepciójával kapcsolatos kalandozásainkból két
dolgot tartok megjegyzésre méltónak. Egyfelől azt, hogy ritmus és idő
Arisztoxenosz jóvoltából szintaktikailag összefüggésbe kerül egymással, aminek
hatása a középkortól a napjainkig folyamatosan tetten érhető. Másfelől azt, hogy
ritmus és gondolkodás a poszthusserliánus fenomenológia jóvoltából
tematikusan – immár filozófiai témaként – összefüggésbe kerül egymással. A
karteziánus gondolkodás, úgy tűnik, mind az előbbi szintaktikai összefüggéssel,
mind az utóbbi tematikus összefüggéssel összefüggésbe kerül Beyssade
interpretációjában, anélkül, hogy maga ez az összefüggés eközben
szintaktikailag konkretizálódna.
A magunk részéről a következő stratégiával kíséreljük meg ezt a
szintaktikai konkretizációt. Ha a kérdésünk kezdettől fogva a módra irányult –
arra a módra, ahogyan a gondolkodás gondot fordít saját időbeliségére –, akkor
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mindenekelőtt és legfőképpen ettől az iránytól nem szabad eltérnünk: a
gondolkodást a maga hogyanjában kell vizsgálnunk. A hogyanból tárulhat fel az
is, hogy hogyan jelenthet bármit is olyasmi, mint a ritmus a gondolkodás
számára. De hol érhető tetten ez a hogyan a Szabályok szövegében? Stratégiánk
szerint az észhasználat Descartes által célként kijelölt módjában – amennyiben a
Szabályok első részét, vagyis az első tizenkét szabályt, melyekben az
aszillogisztika platformja kialakul, pontosan ez a szempont fogja össze. Idézzük
fel, mi áll az első rész végén: „az előző tizenkét szabályban, mint hisszük,
kifejtettük mindazt, ami az ész használatát megkönnyítheti.”164 Amennyiben a
mód a használat kapcsán, a használat pedig az ész kapcsán vetődik fel itt,
annyiban – továbbra is e szempont alapján – a ratiot olyan filozofémának
tekinthetjük a Szabályokban, amely belépési pontul szolgál a gondolkodás
aszillogisztikus módjának vizsgálatához. Erre utaltunk tömören és némiképp
sematikusan a „racionális stílusú gondolkodás” fordulattal. Azt persze, hogy
milyen érvényességgel bír a fenti szempont, mely a ratioban a módhoz irányít
bennünket és felhatalmaz arra, hogy a ration keresztül a gondolkodásról a maga
mikéntjében adjunk számot, más szóval, a visszájáról fogalmazva, azt, hogy
mennyire marad a Szabályokra ráerőltetett séma a ratio stílusként való
értékelése, csak egy filológiai próba döntheti el: a ratio szerepkörének filológiai
próbája a Szabályok szövegében. Az aszillogisztikus gondolkodási mód minden
további jellemzése előtt tehát ennek kell utána járnunk.
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XII. Szabály, 139. o.
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II. A ratio filológiai körülhatárolása a
Szabályokban
A Bevezető vizsgálódásainkban kijelentettük, hogy a ratio jogosan és
megalapozottan tekinthető úgy észnek, értelemnek (azaz ingeniumnak,
intellectusnak, mensnek), mint módszernek, technikának (azaz methodusnak,
arsnak). Tematikusan nincsen különbség aközött Descartes-nál, ha azt mondjuk
„az értelmünkkel élünk”, mint ha azt mondjuk, „az eszünkkel élünk” vagy
„módszeresen járunk el”. Az ész módszeres és értelmes, a módszer ésszerű és
értelmes, az értelem ésszerű és módszeres. Ész, értelem, módszer mind egyazon
filozófiai szándék szolgálatában áll, mind Descartes racionalizmusának a
kifejezője. E szándék egyszerűen megragadható: az ember az eszét kövesse! Az
eszét, és ne mások vélekedését vagy akár a saját sejtését, elképzelését,
érzékelését. Mindez túlontúl jól ismert ahhoz, hogy több szót kellene ejtenünk
róla.
A következőkben ezzel szemben azt nézzük át, hogy bizonyos filológiai
részletek alapján milyen megkülönböztetéseket tehetünk a ratio és az ingenium,
mens, intellectus között. A ratiot így filológiailag körülhatároljuk. Filológiai
körülhatárolást mondok, hiszen szavak és kifejezések szövegszerű előfordulásait
fogjuk figyelembe venni, vagyis a szövegszerű előfordulásokból kiindulva
teszünk megjegyzéseket. Az eredmény egy filológiai mozgástér lesz, az a
mozgástér, amelyben a ratio szabaddá válik arra, hogy stílusként értelmezzük.
Ez a mozgástér a szinonimák mozgásterétől eltérő jellegű, immár csak a ratiora
jellemző mozgástér lesz. E fejezetben nem a legrövidebb utat fogom követni,
hanem egy kacskaringósabbat, ami bizonyára megnehezíti az olvasó dolgát. Ám
azért döntöttem e kacskaringósabb út mellett, mivel ezeket a filológiai
vizsgálódásokat kizárólag a szintaktikai vizsgálódások érdekében végezzük,
ezért reflektálni akarok azokra a pontokra, ahol a filológiai vagy egyéb
interpretációs stratégiáktól el kell határolnunk a szintaktikai vizsgálódás
stratégiáját. Ahol viszont a filológiai megközelítésnek közvetlen szintaktikai
hozadéka van, ott minden magyarázkodás nélkül szintaxisokról fogok beszélni.
A könnyebb eligazodás kedvéért szakaszokra bontottam ezt a fejezetet.
Mivel magának a Szabályoknak is a kezdőfogalma, az ingeniumból fogunk
kiindulni. Ezután összevetjük az ingeniumot a ratio fogalmával. Ebből két
kérdést nyerünk: vajon a ratio fakultás-e? S vajon szubjektum-e? Majd e két
kérdés mentén vizsgálódunk tovább, nyilvánvalóvá téve, hogy vizsgálódásunkat
a választékosság szempontjai határozzák meg. Végül belefogunk a
stílusárnyalatok elemzésébe.
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1. Ingenium: a stílus követelménye
Mindenekelőtt szögezzük le, hogy a Regulae ad directionem ingenii cím
nem Descartes-tól származik, hanem utólagosan, jóllehet nem önkényesen
ráragasztott cím. Az I. Szabály kezdőszavait ismétli meg, melyben Descartes
programszerűen tűzi ki a tanulmányok célját: studiorum finis esse debet ingenii
directio, a tanulmányok célja az ingenium vezetése kell hogy legyen. E
szabályok tehát az ingenium vezetésére hivatottak, amely fogalmat elsőre
fordíthatjuk az emberrel veleszületett szellemi tehetségnek. Az ingenium
valóban tehetség, adottság, megmunkálásra váró szellemi alapanyag, melyről
elmondható, hogy olyan egyenletesen oszlik el az emberek között, mint az
Értekezés jól ismert kezdősorai szerint a józan ész (bon sens). Mindenkinek jut
tehát ingenium. Csakhogy a Szabályok megfogalmazásai arról is tanúskodnak,
hogy egyéni különbségek, illetve bizonyos típusok állapíthatók meg az
egyébként egyenletesen elosztott ingeniumok között. Így Descartes több helyen
is az ingenium terminussal különbözteti meg a tömeg felfogóképességét, például
a sajátjától: míg a hamis érvek és csalafintaságok a tömeg
gondolkodóképességéhez (vulgi ingeniis) alkalmazkodnak165, s nem minden
ember ingeniuma hajlik arra, hogy a saját erejéből kutassa a dolgokat166, addig őt
magát saját bevallása szerint a természet oly ingeniummal áldotta meg, hogy
sohasem bízta rá magát mások érveire, csak a saját eszére.167 Azt is megtudjuk,
hogy van akinek kiváló168, van akinek közepes ingenium jutott169, sokak
ingeniuma adja át magát ilyen, sokaké meg olyan tudományoknak.170
Descartes ez utóbbi helyen a „tudományra” nem a scientia vagy a
disciplina szót használja, amivel az ingeniumokat a megismerő tudományokra
vonatkoztatná (lévén minden scientia megismerés171), hanem az ars szót. Ez a
szó egyszerre vetíti elénk a technikai tudományok tarka sokféleségét a
kézművességtől a haditechnikáig és a septem artes liberales tantárgyainak tarka
sokféleségét (melyek többségét a jezsuiták Ratio studioruma is tartalmazta). E
tarka sokaság nem feltétlenül a megismerést középpontba állító technikákat ölel
fel, hanem a tárgyaiktól függően a legkülönfélébb technikákat. Az ars szó tehát
az alkalmazott észjárások különbségét vetíti elénk. Descartes egészen pontosan a
következőképpen fogalmaz: habár az aritmetika és a geometria a legkönnyebb és
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legátlátszóbb valamennyi diszciplína között, mégis „sokak ingeniuma önként
inkább az egyéb arsoknak vagy a filozófiának adja át magát” („multorum
ingenia se sponte potius ad alias artes vel Philosophiam applicent”, II, 365). Az
„artes vel philosophia” fordulatnak megvan az a középkorias felhangja, hogy az
arsok a filozófiával együtt a magasabb tudományoknál alacsonyabb,
propedeutikai szintet képviselnek. A középkori egyetemi képzésben a septem
artes liberales tárgyaiból állt össze a propedeutikai fakultás, az artes, amelyhez
azután az arisztotelészi filozófiát is hozzávették. Ezt a fakultást emlegették a
XIII. századtól fogva artes vel philosophia néven. Az artes vel philosophia
fakultás elvégzése után lehetett csak beiratkozni a magasabb egyetemi
fakultásokra, a teológiára vagy a jogra. Descartes így azzal a szóhasználattal
különbözteti meg az artes vel philosophia észjárásaitól a matematika
tudományát, mellyel az egyetemi képzésben különböztették meg a
legalacsonyabb fakultást a magasabbaktól. A scientia és a disciplina szó
mindenesetre a Szabályokban mindvégig az aritmetika, geometria (és egy helyütt
a fizika172) számára van fenntartva, az egyéb arsokkal avagy filozófiával
szemben.173 A matematika tudomány és nem észjárás. Egyetlen kivételes, és
ugyanakkor jelentőségteljes helytől eltekintve: a IV. Szabályban Descartes az
univerzális matézishez vezető út során az ókori görögök matematikáját is az ars
szóval illeti. Csakhogy itt a célja pontosan az, hogy kora „közönséges
matematikájától”, azaz a matematikai disciplinától eltérően egy sajátos
észjárásra, a régiek matematikai gondolkodásmódjára helyezze a hangsúlyt,
mely a diszciplináris matematikában takarásban marad. Ennek a
gondolkodásmódnak az általánosítása lesz az univerzális matézis, melyet
minden lehetséges tárgyterületre kiterjesztett, vagyis általánosan használható
észjárásként immár olyan arsnak kell tartanunk, amely a scientia rangjára lép
fel. Az univerzális matézis egy ars egyetemessé tételén keresztül válik
tudománnyá, ráadásul – mivel Descartes úgy tűnik nem akarja elvileg
behatárolni ezen észjárás alkalmazásának hatókörét – általános tudománnyá,
scientia generalisszá: „kell lennie egy általános tudománynak, amely
megmagyarázza mindazt, amit a rendre és mértékre vonatkozóan minden
speciális matériától függetlenül kérdezni lehet.”
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Térjünk vissza a szövegre. Mit közöl az ars szó az ingeniummal
kapcsolatban? Nem annyira azt, amit a Szemere-féle magyar fordítás sugall,
hogy az ingeniumok más-más tudományok művelését részesítik előnyben, mint
inkább annak elismerését, hogy – még mielőtt az ingenium kapacitása egyáltalán
a megismerés és a tudomány szempontjából vetődne fel – az ingeniumok másmás észjárásokhoz vonzódnak, más-más észjárásoknak adják át magukat. Az
ingeniumok a legkülönfélébb észjárásokra hajlamosak, és mellesleg a Szabályok
tudtunkra adja egyszersmind azt is, hogy Descartes ingeniuma, nem vitás, a régi
görögök matematikai észjárásához vonzódik. Külön említést érdemel az írói
ingenium, mely – nem kétséges – a fent említett egyéb arsok felé hajlik: az írók
ingeniuma Descartes szerint olyan, hogy a vitatható nézetekről a
legkifinomultabb érveléssel igyekeznek meggyőzni olvasóikat, míg a
nyilvánvaló igazságokat a legbonyolultabb okfejtéssel adják elő – ami nem
egyenlő a matematika nyilvánvaló igazságokból kiinduló legegyszerűbb
érvelésével.174 Az írói ingenium magyarán körmönfont, ravasz észjárásra hajlik.
Ennek az írói észjárásnak a kiiktatása a feltétele annak, hogy a régiek
matematikai észjárása elsajátíthatóvá váljék, hiszen Descartes az írók számlájára
írja ennek a régi észjárásnak az elleplezését és az ezt követő feledésbe
merülését.175
Az eddig mondottakkal legalábbis annyit bizonyosan elismertünk, hogy az
ingeniumok különféle észjárásokhoz csatlakozhatnak. Az ingenium nem
egyszerűen „a” gondolkodásra való képesség, hanem sokféleképpen terelhető,
sokféle úton-módon gondolkodásra bírható képesség. Az ingenium mint ilyen
nyilvánvalóan nem kezeskedik az észhasználat egyöntetűségéért sem, hiszen
természetes hajlandósággal, spontán (sponte) veti alá magát a különféle
észjárásoknak.176 Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy vannak zseniális
ingeniummal bíró férfiak (viri ingeniosi), akik észjárása mindazonáltal eltérő, és
ezért nem jutnak egyetértésre a különböző kérdésekben.177 Az ingenium nem
csupán a vulgus szintjén, de önmaga legmagasabb fokán, a zsenialitás szintjén
sem igazodik kizárólag egyetlen észjáráshoz. Elmondhatjuk tehát, hogy sem az
ingenium egyenletes eloszlása az emberi nemben, sem e képesség mibenléte
vagy természete önmagában még nem szavatol és nem is vetít előre egységes
gondolkodástechnikát vagy észjárást. Az ingenium nem normatív a
gondolkodásra nézve. Ellenkezőleg, inkább azt kell mondanunk, hogy mintegy
természetes állapotunkat jelöli ki, ha az emberek az ingeniumukra hagyatkozva
különböző stílusban okoskodnak. Már csak azért is, mivel Descartes a
Szabályokban az ingeniumot bár általánosságban tulajdonítható képességnek
tekinti – amely ennyiben pontosan olyan, mint az emberi nemnek általánosan
tulajdonítható látóképesség, a járás, a lélegzés a beszéd, stb. képessége –, e
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III. Szabály, 101. o.
„Azt hiszem azonban, hogy ezt a matézist később maguk az írók nyomták el bizonyos veszedelmes
ravaszággal.” IV. Szabály (m), 107. o.
176
Ld. X. Szabály, 124. o. [„non omnium ingenia tam propensa sunt a natura rebus proprio marte indagandis”]
177
II. Szabály, 99. o.
175

101

képességet mégsem tekinti olyan lehetőségnek, amely vagy megvalósul vagy
nem (ahogyan vagy látónak születünk vagy nem), hanem individuális
elágazásokat, hajlamokat és alkatokat ismer el benne. De nem puszta lehetőség
az ingenium annyiban sem, hogy csupán kiindulópontja volna egy velünk
született képesség olyatén realizálásának, amelyben ő maga már nem venne
részt, vagyis amely mint lehetőséget őt magát megszüntetné valamely aktualitás
javára. Ellenkezőleg, Descartes megfogalmazásai arról tanúskodnak, hogy az
ingenium mindvégig közreműködik, de legalábbis belejátszik abba, ahogyan az
emberek íróként, filozófusként, matematikusként vagy épp a tömeg módjára
érvelnek, okoskodnak, használják az eszüket. Az ingenium nem az a lehetőség,
amely egy ponton átadja a helyét az ész aktualitásának (vagy épp a vágyakénak
és az akaraténak), hanem olyan lehetőség, amely alkalmazásba vétetik,
kiaknázódik az aktuális észjárásokban. Az ingenium tehát egyszerre hajlik
bizonyos észjárásokra és követ bizonyos észjárásokat. Egyszerre hajlamosít arra,
hogy így vagy úgy használjuk eszünket és mutatkozik hajlandónak, hogy ilyen
vagy olyan használatnak vessük alá. Egy szó mint száz, az emberek különféle
„utakon járatják ingeniumukat.”178
Megállapítjuk tehát: az ingenium szóval olyan szellemi karakterológiát
konstatálunk, amely természetes faktumként ismeri el a diverzifikációt az észben
és az észhasználatban egyaránt.
A sokak szellemétől (multorum ingenia) egyenes vonal mentén
emelkedünk fel az emberi szellem (humana ingenia) általánosabb nézőpontjáig,
hiszen láthatólag magának az emberi nemnek is megvan a maga jellegzetes
szellemi alkata, ingeniuma. Ez az alkat szertelenségről és szeszélyességről
tanúskodik. A humana ingenia jellemző vonása például, hogy lefitymálja az
egyszerűséget179, ezért gondolkodásában „mindig mellőzi a könnyűt, és új
nagyobb dolgokhoz siet előre.”180 „Közös hibája az embereknek, hogy a
nehezebb dolgokat szebbnek látják.”181 Az emberi ingenium további jellemzője,
hogy – ha nem siet éppen – lassú, nehézkes, kapacitása korlátozott.182 Emiatt
bizony sokszor zavaros.183 Ezért formálásra és gyakorlatoztatásra szorul.184 Az
általános jellemzők elismerésén túl Descartes azt is elismeri, hogy univerzális
matézisét nem tetszőleges módon, hanem kifejezetten az emberi nem
karakterisztikus szellemi alkatára tekintettel kell előadnia („felruháznia és
felékesítenie”), vagyis úgy, hogy az az emberi ingenium számára a
legmegfelelőbb legyen.185 Más tekintetben ez annyit tesz, hogy a vulgus
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ingeniumára van szabva.186 A Szabályok egyszóval az ingenium olyan
szabályozását – regularizációját – akarja nyújtani, amely az emberi nem
természetes szellemi karakteréhez illeszkedik. Olyan regularizációt tehát, amely
a conditio humanat elismeri a maga mivoltában, pontosan azért, hogy
kapcsolatba lépjen vele és hatást fejthessen ki rá.
Megállapítjuk tehát: az ingeniumra irányulóan olyan regularizációt
konstatálunk, amely a conditio humana karakterisztikumának elismerésével
maga is e karakterisztikumhoz szabott észhasználatként ölt formát. A
regularizáció jellegéből visszakereshető a conditio humana jellege, és fordítva.
Az ingenium regulatív használata ily módon karakterisztikus észhasználat:
jellegzetes stílusú észhasználat.
Ezzel a regularizációt észhasználati stílusként állítottuk. Ennek az
állításnak megvan a maga ellenpróbája. Egészen pontosan: a maga descartes-i
ellenpróbája. Ha stílust mondunk, fel kell tudnunk mutatni az eltérés, vagy egy
másféle stílus lehetőségét is, hiszen enélkül nem sok értelme volna stílusról
beszélni. A vérkeringésről való számadás például jól meglehet stílusra való
hivatkozás nélkül, mivel a keringés az erek kijelölte úttól nem térhet el, a vér
csak egyféle „stílusban” keringhet.187 Az ingenium regulatív használatánál
ugyanígy nem sok értelme volna stílusról beszélni a regularizáció eltérő
módjának lehetősége nélkül: ha az ingenium regularizációja csak egyféleképpen
történhet, akkor – legalábbis a descartes-i gondolkodás horizontján belül – e
regularizáció nem tekinthető észhasználati stílusnak. Ekkor persze még mindig
módunk lenne arra, hogy a descartes-i horizonton kívül beszéljünk az
észhasználat karteziánus stílusáról – mondjuk a Szabályok programját más
gondolkodók programjaival egybevetve, vagy a Szabályokban körvonalazott
conditio humanat más karakterizációjú conditio humanakkal összehasonlítva –,
ám a descartes-i horizonton belül a Szabályok regularizációját nem tudnánk
stílusként, észhasználati stílusként értékelni. Ebből a szempontból fontos a
fentebb tett pontosításunk: nem tetszőleges, hanem a descartes-i ellenpróbáját
végezzük el a stiláris értékelésnek. Nézzük. Említettük már, hogy a humana
ingenia természetes velejárója a zavarosság, ezért formálásra és
gyakorlatoztatásra szorul. A formálás és gyakorlatoztatás lesz az, ami az
ingeniumot regularizálni fogja, ami a képességét meghatározott útra terelve
kiaknázza. Formálás és gyakorlatoztatás címén azonban Descartes nem csak a
saját reguláit ismeri el, hanem – ami ugyanakkor felettébb meglepő – elismeri a
dialektikát, azaz a szillogisztikus okoskodásokat is: „gyakorolják ugyanis az
ifjak ingeniumát és bizonyos versengés felkeltésével továbbfejlesztik” (II.
Szabály). A dialektika gyakorlatoztatja, mi több, továbbfejleszti az ingeniumot.
Meglepően hangzik ez azért, mivel a Szabályok aszillogisztikus tendenciájával
kapcsolatban korábban leszögeztük, hogy Descartes célja éppenséggel a
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dialektikával szemben megfogalmazott képzés, amelyhez „keveset használnak a
dialektikusok ama béklyói, amelyekkel az emberi észt irányítani vélik” (II.
Szabály). Ám pontosan az eddigi vizsgálódások adhatnak magyarázatot a
dialektika e relatív elismerésnek a jogosultságára. Hiszen, mint láttuk, ha
pusztán
az
ingeniumra,
az
emberben
természetesen
meglévő
gondolkodóképességre hagyatkozunk, azzal az ész és az észhasználat
természetes diverzifikációját ismerjük el. Ezt ismerjük el, és semmi többet.
Semmi olyat tehát, ami az észhasználatot regularizálná, ami az ingenium
képességét nem ad hoc utakon járatná, hanem egy vezérlési rendszert
alkalmazna rá, hogy meghatározott csatornába terelve szisztematikusan
kiaknázza. A képesség csatornába terelt kiaknázása egyszóval szabályozott,
regulatív kiaknázás. A regularizáció eszméje nem követel többet egy csatorna
kijelölésénél, amelyben a képességet kiaknázzuk. Descartes állásfoglalásában
innentől kezdve két motívumot különíthetünk el. Egyrészt azon az állásponton
van, hogy a regularizáció hiányánál, az ingenium természetes állapotánál
bármilyen regularizáció jobb. Bármilyen vezérlés, csatornába terelés, mely által
a képesség kiaknázásra kerül, így még az is, amit a dialektika kínál,
kívánatosabb az ingenium parttalan működésénél. Valóban, Descartes pontosan
ezt fogalmazza meg, amikor a szillogizmusok alkalmazását e tekintetben
elismeri:
„sokkal jobb, ha efféle véleményekről tájékozódnak […], mint ha szabadon önmagukra
hagyják őket /az ingeniumokat – M.T./. Mert talán szakadék szélére jutnának vezető nélkül, de
ameddig megmaradnak tanítóik nyomdokain, mégis, habár olykor eltérnek az igazságtól,
bizonyos utat követnek…”188

Ezzel a dialektika a humana ingenia regularizációjának lehetséges módozataként
kerül elismerésre. Másrészt Descartes úgy véli, hogy jóllehet a regularizáció
hiányánál bármilyen regularizáció kívánatosabb, ettől még a különféle
regularizációk nem egyformán jók: ha egymás mellé helyezzük és
összehasonlítjuk őket, egyesek rosszabbnak vagy haszontalannak fognak
mutatkozni, míg lesz közöttük egy, ami Descartes szerint a legjobb. E legjobb
regularizáció nyilvánvalóan a Szabályok által exponált módozat lesz, amely nem
a szillogisztika, hanem az univerzális matézis nyomdokain halad. Ám a
descartes-i regularizáció csak azért lehet a legjobb, mert nem az egyetlen
regularizáció, mert léteznek rajta kívül rivális regularizációk, amelyekkel
szemben jobb. A Szabályok regularizációjának legfőbb riválisa a dialektika –
legfőbb rivális, mert regularizáció. Akárhogy is álljon tehát a dolog a Szabályok
aszillogisztikus tendenciájával, az ingenium fogalmának fényében mind a
dialektika, mind a Szabályok által vázolt gondolkodástechnika egy bizonyos
regularizáció lesz a többi között, az egyéb szóba jövő technikák között.189
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Elmondhatjuk tehát, hogy az ingenium Descartes által is elismerten különböző
technikákkal regularizálható. A descartes-i regularizáció az ingenium bizonyos
stílusú alkalmazásba vételét fogja jelenteni, más alkalmazásba vételekkel
szemben.
•
Az eddig mondottak alapján kijelenthetjük, hogy a Szabályok szövegében
az ingenium fogalma az a háttér, amely előtt értelmes, mi több, egyenesen
követelmény stílusról beszélni és az észhasználat stílusára rákérdezni. Az
ingenium háttere előtt a racionális észhasználat is meghatározott stílusú
észhasználatnak bizonyul, jóllehet jelenleg nem rendelkezünk még ennek
meghatározásával. Annyit mindenesetre leszögezhetünk, hogy Descartes nem
arra tart igényt a Szabályokban, hogy az övén kívül nem létezik más
regularizációja az ingeniumnak, hanem arra, hogy a regularizációk között övé a
legjobb regularizáció. E ponton vetődik fel a kérdés: ha el is ismertük, hogy a
Szabályok célja az ingenium meghatározott stílusú alkalmazásba vétele, erre a
stílusra miért és milyen jogon hivatkozunk a ratio és a racionalitás fogalmával,
ahogyan azt az előző részben megelőlegeztük? Miért nem esik a választásunk
egy másik fogalomra? Valóban, korábban már meggyőződtünk arról, hogy
milyen erős szinonim kötelékek fűzik össze a ratioval rokon fogalmakat. Miért
nem választunk közülük egyet, a menst vagy mondjuk az intellectust? Vagy
miért nem választunk egy egészen más fogalmat? Ha az imént el is ismertük a
stílus kérdésének jogosságát, hogyan igazolható ezen felül az, hogy e stílusnak a
ratio fogalmára, éppen erre a fogalomra kell mutatnia? Az eddigiekből az persze
kiderült, hogy ha az ingenium fogalma el is vezet a stílus kérdéséhez, maga ez a
fogalom még nem fogja kezünkbe adni a descartes-i regularizáció stílusát,
hiszen az ingenium a legkülönbözőbb stílusú észjárásokhoz szegődik. A
Szabályok által meghirdetett módszeres észjárás az ingeniumra irányul, de
irányul rá, nem pedig ő irányozza elő. Maga az ingenium nem lehet tehát a
keresett stílus megnevezése. De ha az ingeniummal nem is, miért éppen a
ratioval és nem valamely más fogalommal utalunk erre a stílusra?
Folytassuk ott, ahol az előbb abbahagytuk. Az ingenium használatának
Descartes által megadott technikája karakterisztikus észhasználatnak bizonyult.
E technika karakterisztikumához nyilván hozzátartozik, hogy Descartes –
mondjuk a klasszikus dialektikai képzéssel ellentétben – úgy hangsúlyozza ki a
conditio humanat, mint a képzés alapvető tényezőjét és közegét.190 Ám túl a
hivatkozás puszta tényén, e karakterisztikumhoz fog tartozni nem kevésbé az a
mód is, ahogyan Descartes magát ezt a conditiot karakterizálja és a reguláit
hozzá szabja. A stílus kérdése innen nézve alapvetően a humana conditio
éppúgy nem a valószínű szillogizmusok alkalmazását…” II. Szabály, 99. o.
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karakterizációjának módjaként vetődik fel. Az lesz tehát a kérdés, hogy hogyan
jellemzi Descartes azt a feltételrendszert – a képességeknek azt a háztartását
vagy phüsziszét –, amelyet reguláival részben kiaknázni, részben megzabolázni
igyekszik. E jellemzés részét képezik az ingenium teljesítőképességével
kapcsolatos megállapítások, de ugyanígy részét fogja képezni az a lehetőség is,
amit Descartes a humana conditioból ki akar aknázni. Mi ez a lehetőség? A
gondolkodás. Ám nem akármilyen gondolkodás, nem az írók, a filozófusok vagy
egyéb művészeteket művelők gondolkodása, hanem a megismerő és
problémafejtő gondolkodás – Descartes példái alapján nevezhetjük akár
rejtvényfejtő gondolkodásnak is –, mely igaz állításokat produkál „az élet
minden helyzetében”, ahogyan az I. Szabályban olvassuk.191 Az élet minden
helyzetében alkalmazható megismerés és problémafejtés lehetősége az, amire
tekintettel a Szabályok a humana conditiot karakterizálja, a képességek
háztartását teszteli, a talentumok káros vagy hasznos mivoltát elismeri.192 E
tesztek kirajzolnak egy szintaxist. Ezt a szintaxist korábbi megközelítésünk
szerint azon az alapon rendelhetnénk a ratiohoz – éppen ehhez a fogalomhoz és
nem máshoz – mivel a ratio fogalmában jelöltük meg azt a referenciát, amelyre
hivatkozva Descartes letér a szillogisztikus következtetések útjáról, hogy egy
olyan útra lépjen rá, amely a humana conditio képességei és igényei szerint épül
fel. Idéztük már: „keveset használnak a dialektikusok ama béklyói, amelyekkel
az emberi ratiot irányítani vélik”193 A ratio a dialektikus stílussal való szakítás
emblémája. Noha, mint az időközben végzett elemzésekből kiderült, a
problémafejtés során az ingenium éppenséggel okoskodhat szillogisztikus
módon is, továbbra is igaz marad az a descartes-i megállapítás, hogy ez esetben
a ratio nincs mozgósítva: tétlen és szunnyadó marad (ferietur). A ratio tehát
alkalmazás nélkül maradhat akkor is, ha közben az ingenium teljes gőzzel
okoskodik. Mi több, az ingenium szerencsés esetben akár el is juthat a probléma
megoldásáig szillogisztikus okoskodással, Descartes mégsem ismeri ezt el
problémafejtési lehetőségként, egy másféle úton-módon véghezvitt
problémafejtésként. Miért nem? Két okból sem.
Egyrészt mivel a megoldás nem szükségképpen alapszik evidencián: a
dialektikusok ars disserendije a karteziánus arsszal szemben nem követeli meg,
hogy az okfejtés minden esetben a legkönnyebb ismeretek evidencia-talapzatáig
nyúljon vissza, addig a talapzatig, ahol a tévedés vagy bizonytalanság lehetősége
már kizárt. Nem véletlen, hogy a dialektika viszonylagos elismerése és méltatása
után, melyről már szó volt, a II. Szabály így int búcsút a dialektikusoknak:
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„ne éljünk vissza szabad időnkkel, mint sokan teszik, akik elhanyagolnak mindent, ami
könnyű, és csakis nehéz dolgokkal foglalkoznak. Ezekről szellemesen bizonyára rendkívül
finom feltevéseket és nagyon valószínű érveket állítanak fel, de sok fáradozás után végül
későn veszik észre, hogy csak a kétségek tömegét növelték, de semmiféle tudományt nem
tanultak.”

Semmiféle tudományt nem tanultak, azaz semmilyen bizonyossághoz és
evidenciához nem jutottak („minden tudomány biztos és evidens
megismerés”194), mivel megmaradnak a nehéz dolgoknál, ahelyett hogy azokat
visszavezetnék a legkönnyebb ismeretekre. Ezért a problémafejtés lehetőségét
Descartes kizárólag a ratio mozgósításához köti: egy-egy esetben talán
megoldhatunk egy problémát szillogisztikus módon, ahogyan egy-egy esetben
talán megoldhatjuk találgatással is, ám a problémafejtés mint lehetőség egyedül
a ratio mozgósításától függ. A ratio azért nyújt a bizonyosságon túlmenően
evidenciát a probléma megoldására nézve, mert a megoldhatóság felöl közelíti
meg a megoldást. A probléma megoldhatósága azon legkönnyebb ismeretek
kapcsolata, melyekkel a probléma összefügg. A ratio mozgósítása nem jelent
mást, mint eme kapcsolatok felderítését és vizsgálatát. A ratio tehát evidenssé
teszi a problémában annak megoldhatóságát, azaz – még mielőtt konkrétan
megadná – evidenssé teszi a megoldást. A megoldás már azelőtt evidens, hogy
megtaláltként bizonyos lenne. Így a megtalált megoldás nem csak bizonyos, de
evidens is.
A másik ok, ami miatt Descartes nem tekinti a szillogisztikus okoskodást
problémafejtési lehetőségnek a következő. Még ha el is ismertük fentebb, hogy
egy-egy esetben talán megoldhatunk valamely problémát szillogisztikus módon,
Descartes szerint erre is csak akkor van módunk, ha már előzőleg rendelkezünk
a megoldással. Ha az igazság, amihez a szillogisztikus következtetés elvezet,
már e következtetés felállítása előtt, attól függetlenül ismeretes a számunkra:
„a dialektikusok minden művészete nem képes olyan szillogizmust formálni, amely
következtetéssel találja meg az igazat, ha előbb nem rendelkeznek ennek anyagával, azaz ha
már előbb nem ismerték azt az igazságot, amelyet ez a szillogizmus levezet. Nyilvánvaló
ebből, hogy ők maguk az ilyen formulából semmi újat nem tanulnak, s hogy ezért a
közönséges dialektika teljesen haszon nélkül való azok szempontjából, akik a dolgok
igazságát akarják kutatni, hanem csak olykor használható arra, hogy már ismert érveket
könnyebben megmagyarázzunk másoknak. Ennélfogva a filozófiából a retorikába kell
utalni.”195

A szillogizmus ismert igazságok bemutatására alkalmas eszköz lehet. Arra
azonban teljesen alkalmatlan, hogy ismeretlen terepen, vagyis a problémák
területén útmutatást nyújtson, hogy vezesse az ingeniumot, elvezesse egy
számára eleddig ismeretlen igazságig, valamely probléma megoldásáig. Az
194
195

II. Szabály, 99. o.
X. Szabály, 125. o.
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ismeretlen terepen való tájékozódás jelszava a pura ratio, a tiszta ész használata
lesz.196
Arra jutottunk tehát, hogy a bizonyosságon túlmenően a bizonyos és
evidens problémamegoldás a Szabályokban nem az ingenium mozgósításán,
hanem a ratio mozgósításán múlik. Ezért azt kell mondanunk, hogy a humana
conditioból kiaknázandó lehetőség, a problémafejtés lehetősége a ratio
fennhatósága alatt áll. A ratio az, amire az ingenium problémafejtésre való
alkalmazását vonatkoztatnunk kell.

196

„azt tapasztaljuk, hogy a nagyon finom szofizmák rendszerint magukat a szofistákat vezetik félre, de szinte
soha senkit, aki tiszta eszével él.” (X. Szabály, 125. o.)
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2. Ingenium és ratio
Az ingenium és a ratio különbsége ezáltal nyilvánvaló. Ám épp a
különbözés e tényszerű megállapítása veti fel a kérdést, hogy voltaképpen mi
módon is kell megkülönböztetnünk őket egymástól. Hogy e mód pillanatnyilag
nem világos, jól mutatja már az is, hogy mennyire tanácstalanok vagyunk a
kapcsolatukra vonatkozó állítások, sőt, akár csak kérdésfeltevések
megfogalmazásakor is. Azt állítottuk az imént, a problémafejtés lehetősége a
ratio mozgósításán múlik, a ratio fennhatósága alatt áll: mit értünk
mozgósításon? Mit értünk fennhatóságon? A ratio az ingeniumunkban?
ingeniumunkon
elhatalmasodva?
ingeniumunkon
keresztül?
esetleg
ingeniumunk helyére lépve kerül mozgósításra? Vagy az ingeniumunk kezd el a
ratio szerint? a ratioban részesedve? a ratio irányítása alatt gondolkodni? Együtt
vagy egymást kizárva kerülnek mozgósításra? És mi mozgósíttatik ekkor: a
mozgósításban a ratio az alanyi pozíciót foglalja el, vagy mást? A ratio a
karteziánus ismeretelmélet kitüntetett alanya, aki megfejti a problémákat, vagy
másként kell megfogalmaznunk a problémafejtésben való közreműködését?
Pillanatnyilag egyáltalán nem világos, hogy mely stílusú megfogalmazásokkal
kell élnünk.
A megfogalmazásnak és a ratio pozícionálásának ez a problémája
nyilvánvalóan több a részünkről tanúsított puszta szőrszálhasogatásnál vagy
óvatosságnál: szintaktikai horderejű kérdés, melynek vizsgálata messzemenően
kihat arra, hogy hogyan állunk hozzá képességeink szintaxisának kibontásához a
Szabályokból, és hogy pontosan mire gondolunk akkor, amikor ezt a szintaxist a
ratio szintaxisának gondoljuk és az ingenium racionális stílusban való
kifejlesztéséről beszélünk. Emlékezzünk vissza arra, amit a Bevezetésünk
második szakaszában mondottunk a stílusról: a stílus nem jelent semmit, hanem
folyamatosan visszakérdez a jelentésre, folyamatosan aktiválja a jelentésben a
„hogyan jelent?” kérdését. Most is ez a helyzet. Amikor a humana conditio
képességeinek a problémafejtő gondolkodás lehetőségére tekintettel nyújtott
karakterizációját racionális stílusúnak, azaz a ratio szintaxisában
artikulálódónak mondjuk, ezzel nem azt szándékozzuk mondani, hogy a
racionalitás és a ratio számunkra jól ismert jelentései, ismérvei és normái
alapján könyveljük el e szintaxist racionálisnak, hanem ellenkezőleg, mivel a
ratio az ingeniumtól és a dialektikus okfejtéstől való különbség megnevezésén
túl pillanatnyilag nem jelent semmi többet, magától a szintaxistól várjuk, hogy
artikulálja azt, amit a racionalitás és a ratio jelenthet, folyamatosan
visszajuttatva minket a kérdéshez, hogy hogyan történik mindez. Úgy tűnik, a
Szabályokban a ratio megnevezi azt az elágazást és eltérést, amit Descartes a
formális és a humana conditio szerinti gondolkodás közt megállapít, ám magára
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erre az elágazásra rátérve, azt bejárva ismerhetjük csak meg, hogy milyen
jellegű az eltérés, mit jelent a ratio az ingeniumhoz képest, és megfordítva, mit
az ingenium a ratiohoz képest. Ha pedig a szintaxis rekonstrukciója során az
eltérések jellegét firtatjuk, várható, hogy az ingenium és a ratio eltérésén túl a
Bevezetőben már említett szinonimáik (intellectus, mens, stb.) eltéréseivel is
foglalkoznunk kell, hiszen azzal, hogy a ratiot az ingeniumtól
megkülönböztettük, a rationak az ingenium összes szinonimájával való
azonosságát is megkérdőjelezzük, pontosabban fogalmazva: az azonosítások
lehetőségét továbbra is elismerve, annak jellegét és módját firtatjuk. A szintaxis
rekonstrukciójának e filológiai szintjén, ahol jelenleg állunk, tehát a szinonimák
árnyalatni eltéréseinek jellegét fogjuk szemügyre venni, végső soron az egész
szinonima-organizáció működéséről nyerünk képet. Persze ismételjük meg,
önmagában a filológiai vizsgálódás még nem fog kimerítő választ adni arra,
hogy miben is áll a racionális stílus, hogy hogyan jelenti a ratio azt, amit jelent.
Éppen ezért a ratio szintaxisát sem fogjuk azonosítani a szinonimaorganizációban kimutatható eltérések valamiféle rendszerével. Viszont konkrét
indikációkat fogunk nyerni a filológiai vizsgálódásból arra nézve, hogy hogyan
álljunk hozzá képességeink szintaxisának kibontásához, hogy mire gondoljunk
akkor, amikor az ingenium racionális stílusban való kifejlesztéséről beszélünk.
Ezért a továbbiakban az ingenium és a ratio, illetve az ingeniummal szinonim
kifejezések és a ratio közti árnyalatni eltéréseket kell feltárnunk. Mivel pedig
eddig főként az ingeniummal foglalkoztunk, először megpróbáljuk
összefoglalóan jellemezni az ingeniumot, majd e jellemzés felől közelíteni a
ratiohoz.
•
Az ingeniumban az eddigiek alapján két árnyalatot láttunk kirajzolódni:
1) Egyrészt bennünk lakozó természetes tehetség vagy képesség (capacitas,
„ingenii capacitas”, VII. és XI. Szabály), képesség alatt a tevőleges képességet
is értve, melyet az ingenium használatával fejtünk ki („ingenii actio”, III.
Szabály). E képesség megnyilvánulását láthatjuk abban, ahogyan az emberek
nap mint nap használják az eszüket. Ez a képesség nem szűkíthető le a
megismerőképességre, a rejtvények, feladványok, questiok megfejtésének
képeségére, hiszen az ingenium a megismerés mellett a legkülönbözőbb
művészetekben vagy észjárásokban kiaknázható képesség. Ugyanakkor
természetesen nem is zárható ki belőle a megismerésre való képesség. Az
ingenium egyszóval a legtágabb értelemben vett gondolkodóképesség. További
információként azt is megtudjuk a III. Szabályból, hogy a kinyilatkoztatásban
való hit mint lelki képesség nem az ingeniumból ered, hanem a tőle
megkülönböztetett akaratból.197 Azt is láttuk, hogy az ingenium a conditio
humanaba ágyazott képesség: bizonyos vonatkozásokban fejleszthető, más
197

III. Szabály, 104. o.
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vonatkozásokban áthághatatlan korlátjai vannak. Mind a fejleszthetőséget, mind
az áthághatatlan korlátok elismerését a conditio humanaval kapcsolatos
állásfoglalásokként értékeljük.
2) Másrészt, az ingenium alany. De nem elsősorban megismerő alany –
hiszen mondottuk, az ingenium nem szűkíthető le a megismerőképességre –,
hanem tágabb értelemben az, akit vezetnek: a vezetés szubjektuma. Az
ingenium a Szabályokban mint vezetett képesség lép elénk. Az ingeniumukat az
emberek ilyen-olyan utakon vezetik, gyakran ismeretlen utakon („…ut saepe per
ignotas vias deducant ingenia” IV.), legyen ez az út akár magában az
ingeniumban lakozó hajlamként (propensio) előrajzolva. Az ingenium utakat
követ, gondolatmeneteket jár be, okoskodása során különféle észjárások
kormányozzák: a „deductio” – levezetés – szó sem utal másra, mint hogy az
ingenium végigvezettetik egy úton, legyen az járt vagy járatlan. És persze
Descartes célja sem más a Szabályokban, mint hogy vezesse az ingeniumot
(„directio ingenii” I.), azaz egy általa kijelölt útra terelje rá. Az ingenium
vezetése eleve képtelen ötlet volna, ha őt magát nem ismernénk el vezethető és
vezetendő képességnek, vagyis olyannak, ami alkalmas arra, hogy vezessék és
ami aláveti magát a vezetésnek: szubjektumnak. Mi több, a Szabályok
szöveghelyei alapján úgy tűnik, hogy az ingeniális képesség megnyilvánulása
egyenesen elválaszthatatlan attól, hogy kövessen egy utat: bármilyen arshoz
szegődik is, aktualizálódásának mintegy feltétele az, hogy legyen egy út, ami
vezeti. Persze vezetetlenül az ingenium csaponghat ide-oda, nem kétséges, de
ekkor az imaginatio képességét fogja működtetni. Képek lökdösik tova,
asszociációk tüntetik föl magukat benne ítéletekként, egyszóval képek ítélnek
benne: „a helytelenül társító képzelet csalóka ítéletét”198 hozza meg. A csapongó
ingenium se több, se kevesebb, mint képzelet. Gondolatmenete valójában
„képzeletmenet”. Ha pedig még ezt az asszociációs csapongást is kihúzzuk
alóla, az, ami megmarad, nem a gondolkodóképesség, hanem az érzékiség
képességének a leírását követeli meg: a conditio humana ökonómiájában immár
nem az ingeniumról, hanem a benyomásoknak arról az ingatag
változékonyságáról fogunk számot adni, ami az érzéki affektivitást jellemzi. Az
ingadozás, változékonyság, labilitás – melyek nem követelnek maguknak semmi
olyat, ami útnak volna nevezhető – az érzékelés működését jelentik be, nem a
gondolkodóképességét.199 Út, csapongás, ingadozás: e három koreografikus
elemnek megfelelően három képességre fogunk hivatkozni. Az ingenium
198

III. Szabály, az intuíció definíciója, 102. o.
Az „érzékek változó tanúsága” („Per intuitum intelligo, non fluctuantem sensuum fidem…”, uo.) Ld. még
ehhez a vis cognoscens (vagyis az ingenium) XII. Szabálybeli taglalását, ahol Descartes elismeri ugyan, hogy az
érzékelés a gondolkodóképesség egyik működésmódja, ám azzal a megkötéssel, hogy a gondolkodóképesség „a
képzelettel együtt a közös érzékre irányul.” Ez két dolgot jelent. Egyrészt képzelet híján, a képzeletet
megkerülve a gondolkodóképesség nem funkcionálhat érzékelésként: a gondolkodóképesség csakis a képzelettel
együttműködve érzékel. Másrészt az imígyen funkcionáló gondolkodóképesség nem az egyes érzékekre, hanem
a közös érzékre irányul, azaz közös érzettárgyakat fog fel. Ebből következően az egyes érzékek sajátos (vagyis
nem közös) érzéktárgyairól való számadás szükségképpen kimerül magára az érzékelésre való hivatkozásban,
míg a közös érzék szintjétől fölfelé számot adhatunk a felfogásról akár a közös érzékre, akár a képzeletre, akár
az ingeniumra hivatkozva.
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kiaknázása mindenesetre azt feltételezi, hogy a képesség ingadozás és csapongás
helyett egy útvonalon aktualizálódjon.
Az ingeniumot eme két árnyalata szerint vezetett képességnek mondhatjuk.
Olyan képességnek tehát, melynek bármilyen gyakorlása vagy kiaknázása
feltételezi, hogy valami vezesse, valamilyen úthoz szegődjön és annak mentén
haladjon előre, legyen az egy kósza logika, egy érvelésmód, a puszta találgatás,
feltevés, a megszokás vagy épp meghatározott támpontok által kijelölt út,
gondolatmenet. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy amennyiben az ingenium nem
szubjektuma a vezetésnek, annyiban nem több egy elvileg tételezhető
képességnél, egy absztrakt lehetőségnél. Csak akkor számolunk vele valóban
működő, aktuális képességként, ha elismerjük, hogy szubjektum.
Mit mondhatunk a ratioról? A Bevezetőnkben megfogalmazott
intencióink szerint szívesen mondanánk azt, hogy a ratio az ingeniális képesség
vezetése egy bizonyos úton. De még ha ez igaznak tűnik is, nem tudjuk, mi a
szintaxisa e kijelentésnek, így azt sem, hogy milyen további következtetések
levonására jogosít fel. Nem tudjuk más szóval, hogy a ratio a „vezető”, a
„vezetett”, vagy az „út” szerepét tölti-e be: nem ismerjük a ratio helyét az
állításban. Próbáljuk meg ezért az imént megállapított árnyalatokból kiindulni,
vagyis a ratiot az ingenium két árnyalata szerint jellemezni!
1) A ratioval kapcsolatban a Szabályokban ugyanúgy felmerül a képesség
kérdése, mint az ingeniummal kapcsolatban: milyen ismeretekre képes
egyáltalán az emberi ész? („quarumnam cognitionum humana ratio sit capax?”
és „ad quarum cognitionem humana ratio sufficiat?”), olvassuk a VIII.
Szabályban. Mind az ingeniumról, mind a ratioról kijelenthető tehát, hogy képes
valamire. De mint a megfogalmazásokból látszik, a ratiora Descartes kizárólag a
cognitio szempontjából felvetődő képességként kérdez rá. Az ingeniumtól, e
sokszínű, sokféle úton vezetett képességtől eltérően a ratio kapacitása csak
egyetlen vonatkozásban, a megismerő (problémamegoldó) gondolkodás
vonatkozásában vetődik fel. E kapacitást a conditio humanahoz pillanatnyilag
csak azzal a nem túl sok konkrétumot közlő szón keresztül tudjuk
lehorgonyozni, hogy a Szabályok szövege szerint ő is „emberi”: humana ratio.
Persze hogy az: az ész – ratio és ingenium – emberi állapotunk jellemzője, a
növényektől és állatoktól való különbségünk jelzője. De vajon a ratio pontosan
úgy emberi-e, ahogyan az ingenium az emberi nem szellemi kapacitásának
letéteményeseként emberi volt? Ugyanazon szempontok szerint tekinthető
fejleszthetőnek, illetve korlátozottnak, mint az ingenium? Úgy rendelkezünk-e
vele, ahogyan az ingeniumunkkal rendelkezünk? A „képesség, amivel
rendelkezünk” kifejezést a Szabályok latinja a „facultas” szóval jelöli, és mint
Descartes megállapítja, rendelkezünk az értelem, a képzelet, az érzékelés és az
emlékezet képességeivel200, melyek összességükben véve alkotják – a XII.
Szabályban elhangzó definíció szerint – az ingeniumot. E képességek a
rendelkezésünkre állnak: mintegy a természet bocsátja őket a rendelkezésünkre,
200
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oly módon, hogy semmilyen műfogásra, technikára nincs szükségünk ahhoz,
hogy birtokoljuk és működtessük őket, azaz rendelkezzünk velük. Érzékeink,
képzeletünk, értelmünk, összességében véve ingeniumunk természetes módon
végrehajtja azt, amit tud, amire képes, azaz lát, hall, elképzel, emlékszik, felfog,
érvel. A kérdésünk e tekintetben tehát az, hogy a ratio, amennyiben fentebb
elismertük róla, hogy képesség – nevezetesen képes (capax, sufficat) a
megismerésre –, vajon ilyen rendelkezésünkre álló képesség-e? Fakultás-e?
Vagy pedig inkább olyan lehetőségnek kell tekintenünk, amelynek természete
nem feltétlenül egyeztethető össze a fakultások természetével? Vajon a ratio
természetéről a fakultások szintaxisában kell-e gondolkodnunk?
2) Másfelől az ingeniumot a másik vonása alapján vezetett képességnek,
azaz különféle utak által vezetett szubjektumnak tartottuk. Vajon tekinthetjük-e
a ratiot vezetett képességnek? És tekinthetjük-e ezen az alapon szubjektumnak?
Vagy pedig inkább olyan lehetőségnek kell tekintenünk, amely az ingenium
vezetésének függvényében nyeri el megvalósulását? Vagyis ami maga nem
feltétlenül írható le a szubjektivitás lexikájával? A ratioval kapcsolatban a
vezetés-kormányzás kérdése három helyen merül fel a Szabályokban, melyből
két megfogalmazás szinte szóról-szóra megegyezik: „úgy látom keveset
használnak a dialektikusok béklyói, amellyel az emberi ratiot vezetni (regere)
vélik” (II. Szabály (m)); „mellőzzük a dialektikusok mindazon utasításait,
amelyekkel véleményük szerint az emberi ratiot vezetik (regere)” (X. Szabály
(m)). A harmadik megfogalmazás némileg közvetetten érinti a ratiot, mivel csak
az indoklás helyén kerül elő: „Ami az elme egyéb műveleteit illeti, melyeket a
dialektika az első kettő /az intuitus és a deductio – M.T./ segítségével vezetni
(dirigere) igyekszik, itt haszon nélkül valók vagy inkább akadály számba
mennek, mert semmi sem adható hozzá a ratio tiszta fényéhez, ami ezt
valamiképpen el ne homályosítaná” (IV. Szabály).201 A vezetés mindhárom
kijelentésben tagadólag merül fel: sem a ratiot, sem az elme műveleteit
(intuíciót, dedukciót és egyebeket) nem a logika vezeti. Kérdésünk a következő:
ha a logika nem is vezetheti a ratiot, van-e másvalami, ami vezeti? Alkalmas-e
201

II. Szabály, 99. o.: „Et parum ad hoc prodesse mihi videntur Dialecticorum vincula, quibus rationem
humanam regere se putant”; X. Szabály: „omittamus omnia Dialecticorum praecepta, quibus rationem humanem
regere se putant”; IV. Szabály: „Aliae autem mentis operationes, quas harum priorum auxilio dirigere contendit
Dialectica, hic sunt inutiles, vel potius inter impedimenta numerandae, quia nihil puro rationis lumini superaddi
potest, quod illud aliquo modo non obscuret.” Ez utóbbi idézet a magyar kiadásban a hannoveri kézirat szerint
szerepel (Szemere legcsekélyebb hozzáfűzése nélkül, minden bizonnyal azért, mivel az AT kiadás szerint csak a
hannoveri verzió ad értelmes mondatot): „Más szabályok pedig, amelyeknek segítségével az ész műveleteit
igyekszik irányítani a dialektika (Aliae autem Szabályok, quarum auxilio mentis operationes dirigere se
contendit Dialectica), itt haszon nélkül valók vagy inkább akadály számba mennek, mert semmi sem fűzhető
hozzá az ész tiszta fényéhez, ami ezt valamiképpen el ne homályosítaná.” A két verzió csak az elejében
különbözik egymástól. Az első látásra könnyebben érthető hannoveri verzió szerint elménknek két művelete van,
az intuíció és a dedukció, és ezek irányítására mind a descartes-i szabályok, mind a dialektikusok szabályai
igényt tartanak – ez utóbbiak Descartes szerint alaptalanul. Az első látásra nehezebben érthető, de többek közt
Alquié és Marion által támogatott másik verzió szerint elménknek az intuíción és a dedukción túl egyéb
műveletei is vannak – a valószínű feltevések Alquié szerint, a logikai műveletek, következtetések Marion szerint
– és a dialektika ezen egyéb műveletek vezetésére pályázik, jóllehet közben ugyanúgy az intuícióra és a
dedukcióra támaszkodik, mint a descartes-i vezetés. (Ld. F. Alquié: Descartes: Oeuvres philosophique I, 92. o.
és Marion: Règles utiles et claires…, 133. o.)
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egyáltalán a ratio phüszisze arra, hogy vezessék? Az ingeniumról elismertük,
hogy vezetett képesség, így a legkevésbé sem furcsállanánk, ha Descartes e
szöveghelyeken a ratio helyett ingeniumot írt volna. Nem ezt tette. Vajon miben
áll az eltérés? Ha a dialektikusok úgy hiszik, hogy az ingeniumot vezethetik, ezt
tulajdonképpen joggal hihetik, hiszen az ingenium vezethető épp a logika útján
is: Descartes az ingenium szóval nem vitathatta volna el a vezetés jogalapját.
Viszont pontosan ezt tette, amikor a ratiot szót írta le. A dialektika igénye a
ratio vezetésére minden jogcímet nélkülöz, ugyanis a ratio vezethetetlen a
logika útján: a logika „inkább akadály”, „valamiképp elhomályosítja.”
Egyszóval a képesség megnyilvánulása – avagy a lehetőség aktualizációja –
ellen hat. Ha az ingenium olyan képesség, ami sokféle úton, így többek közt a
logika útján is kibontakozik, a ratio olyan képesség (avagy lehetőség), amely a
legkevésbé sem fog kibontakozni a logika vezetése mellett. Megismételjük a
kérdést: vajon a rationak mint képességnek (avagy lehetőségnek) az
aktualizálódása feltételez-e egyáltalán utat, vezetést? Tegyük fel hogy igen, és
nevezzük ezt a logikától eltérő utat a „megismerés útjának” – melyet persze az
elnevezéssel még nem jellemeztünk. Nem az elnevezés a fontos, hanem a
kérdés: beszélhetünk-e a ratioról olyan szubjektumként, amelyet a megismerés
útja vezet? Beszélhetünk-e róla megismerő alanyként, akként, aki megismer?
Az ingenium két árnyalata szerint kérdéseink kétféle csoportja adódott
tehát. Egyfelől, vajon a ratio a Szabályokban beilleszthető-e a fakultás
szerepébe? És másfelől, vajon beilleszthető-e a szubjektum szerepébe?
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3. Egy probléma
Ezekkel a kérdésekkel azonban egy problémába ütközünk. E kérdések
ugyanis a XII. Szabályhoz vezetnek bennünket, ahhoz az összefoglaló
szabályhoz, amelyben Descartes az első 11 szabály tanulságait kívánja
általánosságban levonni. Ez a szabály a megismerés alanyi és tárgyi feltételeit
veszi számba, méghozzá Descartes szerint kimerítően:
„A dolgok megismeréséhez csak két dolgot kell tekintetbe venni, nevezetesen önmagunkat,
akik megismerünk, és magukat a dolgokat, amelyeket meg kell ismerni. Nekünk csak négy
fakultásunk van, amelyeket felhasználhatunk erre a célra: az értelem, a képzelet, az érzékek és
az emlékezet. Egyedül az értelem képes az igazság felfogására, de kell, hogy segítségére
legyen a képzelet, az érzékek és az emlékezet, nehogy véletlenül elhagyjunk valamit, ami
képességünkben rejlik. A dolgok részéről elég háromfélét vizsgálnunk: nevezetesen először
azt, ami önként kínálkozik számunkra, azután azt, hogyan ismerjük meg az egyik dolgot a
másikból, s végül mely dolgokat lehet levezetni éspedig mely más dolgokból. Ez a felsorolás
szerintem teljes, s nem hagy figyelmen kívül egyáltalán semmit, amire az emberi igyekezet
kiterjedhet.”

Ha ez így van, ha valóban kimerítő a felsorolás, akkor kérdéseink tükrében ez a
szakasz teljességgel problematikussá válik, ugyanis az által nyújtott
számbavételek egyikében sem kerül megnevezésre a ratio: sem a megismerő
szubjektum azonosításánál, sem fakultásai felsorolásánál, sem a vis cognoscens
később felsorolásra kerülő különféle működésmódjai közt nem szerepel. De nem
szerepel – bizonyára kevésbé meglepő módon – a tárgyi oldalon, a
megismerésre váró dolgok csoportosításánál sem. A ratio ebben a számbavétel
és terminológiai azonosítás szempontjából kapitális jelentőségű részben, ahol
ráadásul Descartes az „ész” szinonima-együttes minden tagját a maga helyére
teszi, egyetlen rubrikába sem sorolódik be. Hogyan értelmezhető ez a mellőzés?
Szögezzük le először is, hogy a probléma nem csupán szövegértelmezési
probléma, hanem egyszersmind a filológiai megközelítésünk határairól is
tanúskodik. Azzal kezdtünk bele ebbe a fejezetbe, hogy szövegszerű
előfordulásokból kiindulva fogunk megjegyzéseket tenni, és most íme, ezen a
ponton, ahová az ingenium vizsgálatából nyert kérdéseink vezettek, nem találjuk
megemlítve a ratiot: filológiailag nincs miből kiindulnunk. Várható tehát, hogy
a mellőzés értelmezésében a filológia csak mellékesen vagy közvetett módon
fog közreműködni.
Szögezzük le másodszor, hogy nem a mellőzés indokát kutatjuk. Nem az a
célunk, hogy előálljunk egy filológiai vagy filozófiatörténeti megokolással,
hanem az, hogy megragadjunk egy árnyalatot. Persze magyarázatnak nem
vagyunk híján, sőt, dúskálunk bennük, csak épp nem feltétlenül járulnak hozzá
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az árnyalat jellemzéséhez. Hivatkozhatnánk így például a ratio fogalmának
közismert poliszémiájára, mely jóval nagyobb mértékű a szinonimatársaiénál,
ami érthetően hátrányt jelent abban a kontextusban, ahol a tét a pozíciók egzakt
beazonosítása: a ratio jelentésgazdagsága lokalizációja ellen dolgozik.
Hivatkozhatnánk ezzel összefüggésben arra is, hogy az a skolasztikus
gondolkodás, amellyel Descartes a jezsuitáknál végzett tanulmányai során
találkozhatott, nevezetesen a tomista és a suárezi filozófia – mindkettő
hangsúlyosan neo-arisztoteliánus gondolkodás – a megismerési aktus
vizsgálatakor a gondolkodó fakultás illetve gondolkodó alany jelzésére a
ratioval szemben előnyben részesíti az intellectus és a mens fogalmát, melyek az
arisztotelészi núsznak megfelelő fogalmak. Hivatkozhatnánk egy másfajta
magyarázat keretében arra, hogy ugyanez a skolasztika az intellectust és a ratiot
tematikusan egyetlen képességként azonosítja, következésképpen az
intellectusról mondottakat tekinthetjük úgy a Szabályokban, mintha Descartes
egyben a ratioról is beszélne.202 Ám ezzel nem jellemeznénk az említett
árnyalatot, csak annál égetőbbé tennénk a jellemzés kérdését, mind az említett
skolasztikus szerzőknél, mind – az immár náluk kimutatandó árnyalathoz is
viszonyítva – Descartes-nál. Hiszen pontosan azt nem tudjuk jelenleg, hogy
milyen mértékű poliszémiáját ismeri el Descartes a rationak, illetve milyen
mértékben hagyja jóvá a ratioval kapcsolatos skolasztikus szóhasználatot.
Azonosítsa bár a skolasztika az intellectust és a ratiot egyetlen képességként –
ettől még nem fogjuk tudni megmondani, hogy a ratio a fakultás szerepét
játssza-e a Szabályokban vagy sem. Ráadásul ha már egyszer indokolni akarunk,
azt is meg kellene magyaráznunk, hogy miért épp „skolasztikusan” és miért nem
mondjuk „sztoikusan” választékos Descartes a ratio fogalom használatakor,
hiszen a „lux rationis” fordulat a Szabályokban (az emberi szellembe plántált
észcsírák toposzával együtt) sztoikus eredetűnek tekinthető.203 Így végső soron
202

Ld. pl. Summa Theologiae (továbbiakban: ST) II. II. 49. 5 ad 3: „Intellectus et ratio non sint diversae
potentiae, tamen denominantur ex diversis actibus; intellectus enim nomen sumitur ab intima penetratione
veritatis, nomen autem rationis ab inquisitione et discursu” („Intellectus és ratio nem eltérő képességek, habár
eltérő tevékenységekből kapják nevüket, hiszen az intellectus onnan nyeri nevét, hogy az igazság mélyére hatol,
míg a ratio a kutatásból és az eszmefuttatásból”).
203
Ráadásul a sztoikus eredet maga is még meszebbre nyúlik vissza, az egyik legarchaikusabb filozófiai toposz
felé, mely a logoszt fénytermészetűnek állítja. Hérakleitosznál a tűz a logosz szimbóluma és hordozója. Ezt a
gondolatot újítja fel a későbbi sztoikus filozófia, mely már sztoikus toposzként kerül be a skolasztikába. A tűz a
sztoikusoknál persze még nem azonos a fénnyel, még sokkal több annál: nem csupán világít, hanem meleget ad,
táplálja az életet, benne van a lélegzetben, az élőlényekben, s mivel a kozmosz is élőlény, benne van a
kozmoszban, az égitestek anyagában és működésében. A tűz fénnyé való letisztítása a keresztény illetve az
újplatonikus teológia műve. Egyrészt Szent János egyik kijelentésére vezethető vissza: „Az Ige (Logosz) volt az
igazi világosság, mely minden embert megvilágosít” (Szt. J. I, 9). Másrészt a 3. századi újplatonizmusra,
nevezetesen a Káldeus orákulumok újplatonista egzegézisére, ahol az isteni Logosz, mely az orákulumokban
sztoikus módon még a „tűzzel” azonosíttatik, dematerializálva „fényként” kerül értelmezésre (ld. R. T. Wallis:
Az újplatonizmus, Osiris, 2002. 148-149. o.) Ezzel a letisztítással megteremtődnek annak a szintézisnek a
feltételei, amely a már Platónnál összetartozó núsz és phaosz párosba (ld. Platón barlanghasonlatát, a „jó úgy
viszonyul az észhez (núsz), mint a Nap a látáshoz” analógiát az Államban, illetve Arisztotelész De Animajának
cselekvő értelmét) beemeli a logoszt is (amit például Arisztotelész e letisztítás előtt elutasít: ld. De Interp.13, 22
b 39: a tűz mint dünamisz alogosz). Szt. Ágostonnal már az egyháztekintély erejével nyeri el a sztoikus toposz a
maga purifikált interpretációját: „Ratio insita inseminata lumen animae dicitur” (De baptismo, I, 25) Így az egész
skolasztika folyamán immár vitathatatlan tény, hogy a fény nem testi valami, „lux non est corpus” (ld. ST, I. 76.
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további magyarázatokkal kellene alátámasztani azt, amit az előbb még a ratio
mellőzésének magyarázataként adtunk. Ha már az eredetek közti válogatásra
kényszerülünk, amivel ráadásul nem spóroljuk meg a descartes-i választékosság
vizsgálatát, nem lenne-e vajon mérhetetlenül egyszerűbb magánál Descartes-nál
kezdeni? Annál is inkább, mivel a korábbi szerzőknél kimutatott árnyalatok
csupán árnyalhatják, de nem rajzolhatják fel azt a képet, amit e fogalmakat
valamilyen módon használó Descartes-ról kell kialakítanunk.
J.-L. Marion más véleményen van. Interpretációs hipotézise szerint ezt a
képet éppen hogy egy korábbi szerző, Arisztotelész alapján kaphatjuk csak meg.
Descartes azért fogalmaz úgy, ahogy fogalmaz, mivel a Szabályokban
mindvégig Arisztotelésszel vitatkozik. Descartes nyelvhasználati stílusa csak
Arisztotelésztől való eltérésében ragadható meg, csak ebben az eltérésben, s nem
saját jogon létezik a Szabályoknak stílusa: Descartes filozofémái kritikai
fogalmak, s nem későbbi filozófiájának embrionális előzményei.204 Nem vitatom
a marioni interpretáció hatékonyságát, sem eredményeit, már csak azért sem,
mert magunk is sokszor fogunk rá építeni. Ám azt állítom, hogy az általunk
keresett stílus, a „hogyan jelent?” kérdése nem szorítható a Marion által rögzített
eltérés határai közé. Két okból sem. Egyrészt Marion a filozófiai szándékból
kiindulva ragadja meg az eltérést. A szándékból válik láthatóvá, jelentékennyé
az eltérés, azaz a vita a két gondolkodó közt – és persze az azonosság is, a vitázó
felek által osztott közös kiindulópontok. Marion kezdettől fogva e szándékot
tartja szem előtt: a fiatal Descartes szándéka Arisztotelész kritikája, a Szabályok
e kritika jegyzőkönyve. Ebben a perspektívában Arisztotelészen keresztül
individualizálódik egyáltalán filozófiai opuszként a Szabályok.205 A marioni
7 c, ill. I. 67. 2 a), következésképpen a ratioval rokon. Descartes-tal kapcsolatban csak annyit teszünk hozzá
ehhez, hogy már a Szabályok előtt találkozunk nála a sztoikus csírák toposzával. Ld. Olympica: „Tudáscsírák
(semina scientiae) vannak bennünk, mint a kovakőben (tűzcsírák); a filozófusok ésszel, a költők képzelettel
csiholják elő őket, s ekkor még ragyogóbbak.”
204
Ld. Marion i.m.: „C’est qu’en effet, la prise de position systématique par rapport aux thèmes aristoteléciens
oblige Descartes à déporter son propre discours, hors de sa conceptualisation propre; et aussi bien à forger des
concepts de circonstance, construits dans l’unique dessein de permettre l’examen critique de tel ou tel concept
aristotelécien. Par exemple, l’humana sapientia, […], Mathesis Universalis, […] inductio, dénombrement, […],
idea, […], motus cogitationis, […] La singularité de leurs concepts vient donc aux Regulae de leur rapport
critique à la topique des thèmes aristotéliciens.” (Conclusion, 179-180. o.) Megjegyezzük, hogy Marion maga
nem foglalkozik e szakaszban a ratio kérdésével.
205
Marion interpetációjának megvannak a maga voltaképpen kényszerítő előzményei. Egyrészt a Szabályok
három másolatban maradt fenn, miközben az eredeti példány elveszett, tehát „szöveg nélküli szöveg” mint
Marion fogalmaz. Másrészt ott a Szabályok körüli hallgatás magának Descartes-nak a későbbi filozófiai
életművén belül, azaz „genealógia és utóélet nélküli szöveg”, fogalmaz Marion. Végül, de nem utolsó sorban,
Jean-Paul Weber 1964-ben megjelent könyve a Szabályokról (La constitution du texte des Regulae, Sedes,
Paris,), mely a descartes-i szöveg első, filológiai alaposságú rekonstrukciója – ahol azonban a szöveg
kronológiai rétegek sokaságára esik szét, vagyis koherens filozófiai opusz helyett Descartes 1618-1628 közti
gondolkodói fejlődését rögzítő archívumként vagy naplóként tárul fel. Mindenesetre a Szabályok sem az érett
„metafizikus” Descartes-nál, sem Weber interpretációjában nem individualizálódik filozófiai műként. Marion
láthatólag folyamatosan felveszi a küzdelmet a Szabályok eme szétzilálása ellen. („Cette précision des renvois
entre les Règles indique au moins, si elle ne prouve leur composition historiquement cohérente, que les
remaniements poussent très loin l’harmonisation interne, et jusqu’à la stylistique, des fragments supposés
disjoints.” írja például a Règles utiles et claires 220. oldalán.) A Szabályok principium individuationisa pedig
nem más Marion számára, mint Arisztotelész, vagyis a fiatal Descartes-nak az arisztotelészi onto-teológiához
való viszonya. A Szabályok koherenciája Marion nyomán elfogadott tézissé vált a francia Descartes-kutatók
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kiindulópontból adódóan viszont ha nincsen szándék, nem látható eltérés sem,
ami persze nem a két gondolkodó azonosságához vezet – hiszen az azonosságot
is csak a szándékból kiindulva pillanthatnánk meg –, hanem az eltéréstazonosságot meghatározó interpretációs horizont összeomlásához. Ily módon
azok a locusok, amelyeknél az interpretátor nem tud filozófiai szándékot
kitapintani az interpretáció számára hasznosíthatatlan, azaz értelmezhetetlen
megnyilatkozások maradnak. Ilyen volt például a „képzelet mozgása” elírás
esete is, melyet Marion – éppen mert nem tud filozófiai szándékot kitapintani
mögötte – kijavít „gondolkodás mozgására”, amely tematikusan indokolt. Ezzel
szemben az, ahogyan mi gondoljuk vizsgálandónak a descartes-i
megnyilatkozások stílusát nem fedi maradéktalanul a filozófiai szándék
feltárását: a nyelvhasználat módja, úgy véljük, sokszor – talán legtöbbször –
nem kristályosítható ki azokban a tematikákban, amelyekben az illető filozófus a
saját filozófiai mondanivalójára ismerne rá, vagyis amelyeket a saját téziseinek
ismerne el. Így ha korábban a választékosságban döntést láttunk, most azt kell
mondanunk, hogy e döntés nem feltétlenül valamely filozófiai szándék
kinyilvánítása – bár lehet az is, mint majd később látni fogjuk – hanem a
szándékosságnál tágabb játéktérben meghúzott lépés. Szükségtelen most
belemennünk e játéktér jellemzésébe, elég leszögeznünk annyit, hogy a szándék
kitapinthatatlansága önmagában még nem tesz a mi szemünkben indifferensé
vagy megfoghatatlanná egy megnyilatkozást. A filozófiailag indokolt döntésen
kívül elismerjük a stiláris döntés, vagyis a választékosság létjogosultságát is.
A másik ok, amiért nem szorítkozunk a Marion által rögzített eltérésre
pedig az, hogy az eltérés megállapítása önmagában még nem feltétlenül szolgál
stiláris tanulságokkal. A stílus ugyanis éppúgy kiterjed az eltérésekre, mint az
azonosságokra, és valójában ezek egyike sem minősíti magát a stílust, hanem a
legjobb esetben is csupán az első lépés a jellemzés felé. Hiszen lehet azt
mondani, hogy Descartes ebben vagy abban a kérdésben úgy jár el (vagy
eltérően jár el), mint Arisztotelész, ám akkor azt kell megnéznünk, hogy hogyan
jár el Arisztotelész, és az igazi feladat csak ekkor kezdődik: behatolni az eljárás
alapvető gesztusai közé. A gesztust pedig nem Descartes vagy Arisztotelész
filozófiai alakja individualizálja, hanem a többi gesztus, ami közé beilleszkedik.
Gesztusok közt ölt formát a gesztus. A gesztikuláció vizsgálata többet és mást
követel tehát a tematikus eltérések-azonosságok feltárásánál.
Nézzük meg mindezt a ratio példáján a XII. Szabály általunk
problematikusnak mondott helyén! Ha Marion interpretációs hipotézisét
követnénk egyfelől a probléma magyarázatával kellene előállnunk, azaz meg
kellene indokolnunk a ratio hiányát. Másfelől olyan magyarázati stratégiát
kellene követnünk, amely a ratio említetlenül maradását az arisztotelészi
topikához viszonyítja: a ratio hiánya csak azzal állhat összefüggésben, hogy
Descartes a Szabályokban (így a XII. Szabályban is) az arisztotelészi topika
körében, míg Weber kronológiai rekonstrukciója angolszász körökben talált folytatásra J. A. Schuster
személyében.
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szerint adja elő mondandóját. E stratégiából következni fog, hogy a ratiot nem
magyarázhatjuk olyan kritikai fogalomként, amely e topikai háttér előtt az
Arisztotelésszel kezdeményezett vitát jelenítené meg (hiszen ehhez
mindenekelőtt szerepelnie kellene az adott helyen), hanem csak olyan
fogalomként, amely (épp a hiányával) a topikai azonosság hipotézisét erősíti.
Nézzük a szöveget! Valóban, a sensustól az intellectusig haladó szövegben több
kifejezetten arisztotelészi filozofémával találkozunk, például a „közös érzék”
kifejezéssel, a pecsét-viasz metaforával, a gondolkodóképesség testtől való
elhatárolásával, ami alapján joggal feltételezhető, hogy Descartes a De anima
arisztotelészi topikája szerint jár el. Arisztotelésznél a núsz és a noétikón (ész és
gondolkodóképesség) az, ami a lélek magasabb régióiról szóló vizsgálódások
homlokterében áll, nála tehát nem kap külön helyet a fakultások topikájában a
rationak megfelelő görög logosz fogalom, s nem tematizálódik egy racionális és
egy noétikus gondolkodófakultás megkülönböztetése. Így azzal indokolhatnánk
a ratio hiányát a Szabályok e helyén, hogy a De anima topikáján belül
Descartes-nak egyrészt nem volt mire „reagálnia” a ratioval, másrészt a núsz
szerepének betöltésére elegendőnek bizonyult számára az intellectus fogalma,
mely mint már említettük az arisztotelészi fogalom bevett fordítása. A „ratio”
hiánya és az „intellectus” jelenléte a fakultások számbavételénél ily módon a
Szabályok arisztotelészi topikához való hűségének a bizonyítékává válik. E
fogalmak magának a topikai háttérnek a kialakításában kapnak funkciót. Az
Arisztotelésszel szembeni kritikai fogalom pedig Marion szerint a vis
cognoscensben, a megismerő erőben keresendő. Csakhogy ez a topikai és
kritikai funkciókat ilyeténképpen elosztó stratégia nagyon is kérdésessé válik
akkor, amikor a XII. Szabály a képességeink ismertetésénél egy ponttól kezdve
eltér a De anima topikájától, méghozzá már a kritikai fogalom bevetése előtt:
Descartes az imaginatio után nem az intellectus vizsgálatára tér rá, mint
Arisztotelész a phantaszia után a núszéra, hanem a test mozgását és
mozgatóerejét taglalja.206 E „kritikai eltérés” előtti topikai eltérés vajon nem
annak a jele, hogy a Szabályok eltérései az úgymond topikai háttérbe is
átszivároghatnak? Descartes ezután sem az intellectusszal folytatja a
vizsgálódást – persze immár joggal kérdezhetjük: miért kellene épp az
intellectussal folytatnia ezek után? –, hanem ekkor rukkol elő azzal a kritikai
fogalommal, amelyet korábban a fakultások felsorolásánál nem előlegezett meg
vizsgálandóként, a megismerő erővel. Az intellectus majd csak ezt követően, a
megismerő erő egyik funkciójaként kerül elő, noha nem a korábban
megelőlegezett formájában (és hozzátehetjük: nem is az arisztotelészi
formájában) hanem tiszta értelemként, intellectus purusként. Marion pontosan
beazonosítja a megismerő erő fogalmában rejlő kritika célpontját: a vis
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Ld. De anima III. 3-4. A test mozgása a De animaban a núsz után kerül tárgyalásra, a törekvéssel és a
gyakorlati ésszel összefüggésben. Az arisztotelészi gondolatmenet irányára utalva azt mondhatnánk, hogy a núsz
alapértelme nála a teoretikus ész, a gyakorlati ész csak egy utólagos megkülönböztetés eredményeként jelenik
meg.
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cognoscens „annak megfelelője, amit Arisztotelész núszként definiál.”207
Csakhogy jóllehet a megismerő erő néhány jellemvonása valóban megegyezik a
núszéval, a fenti eltérés után pontosan a topikai pozíció esetében nem
kétségtelen a megfelelés, hiszen a testi mozgatóerő tematikáját követő helyet
éppoly kevéssé ismerhetjük el a núsz, mint az intellectus topikai helyének. A
topikai megfelelés ugyanakkor a marioni interpretáció végső, minden más
értelmezési szempontot felülíró legitimizáló elve, hiszen – idéztük már – „a
gondolatok topikájának és tematikájának változatlannak kell maradnia ahhoz,
hogy a változtatások, megfordítások és kritikák láthatóvá váljanak.” Ebből
következően a vis cognoscens kritikai fogalomként való értelmezése, csakúgy
mint e „kritika láthatóvá válásának” mozzanataként a ratio hiányára adott fenti
magyarázat csak akkor tartható, ha a Szabályok apró-cseprő topikai eltéréseit
kellő nagyvonalúsággal kezeljük, mindenesetre úgy, hogy az eltérések a topikai
és kritikai funkciók fentebb taglalt megosztására ne legyenek kihatással.208 Ha
viszont úgy gondoljuk, hogy ezzel túlságosan is nagyvonalúan kezeljük a topikai
eltéréseket, és e nagyvonalúság túlságosan is sematikussá teszi az interpretációt,
ezért a vis cognoscens „mögötti” topikai rendben is elismerjük a lehetőségét a
kritikának, mi több, az eltérésnek („többet” mondok, hiszen az eltérés már nem
feltétlenül az Arisztotelésszel szembeni kritika jele), akkor a ratio hiánya a XII.
Szabályban nyilvánvalóan nem lesz indokolható pusztán azzal, hogy e szabály
az arisztotelészi topikához tartja magát. Descartes eltér ettől a topikától, mind
taxonómiai, mind terminológiai téren. Ha pedig eltér, miért ne tételezhetnénk fel
joggal, hogy ama ponton is eltér, ahol a ratiot a topikai háttér részeként
rögzítettük? Mindenesetre ha elismerjük a topikai eltérés létezését, úgy jogossá
válik a következő, marionival ellentétes interpretáció is: a test mozgásának és
mozgatóerejének taglalása a vis cognoscens előtt annak a tünete, hogy Descartes
a XII. Szabályban kezdettől fogva nem az arisztotelészi topika szerint vizsgálja a
fakultásokat, hanem a saját, „karteziánus topikája” szerint. Ez a karteziánus
topika abban állna, hogy Descartes először önálló topikai fejezetben tárgyalja
azt, ami a kizárólag a testhez tartozik (érzékelés, közös érzék, képzelet,
emlékezés, testmozgás), majd választóvonalat húz és külön topikai fejezetben
tárgyalja azt, ami nem tartozik a test alá (vis cognoscens a maga különféle
működésmódjaiban). A fakultásoknak ebben a topikai rendben történő taglalása,
mely a test és a szellem előzetes elkülönítésén alapszik olyannyira eltér a De
anima topikájától, hogy joggal állíthatjuk, a Marion által emlegetett kritikai
eltérések egyszerűen láthatatlanná váltak. A „gondolatok topikájának és
tematikájának” ilyen mérvű megváltozásának köszönhetően a XII. Szabály
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Marion, i.m. 126. o.
Ezt a nagyvonalúságot Marion vélhetően azért tekinti megengedettnek, mivel az apróbb topikai eltérések akár
hozzá is járulhatnak a kritikai szándék kidomborításához. Így például az, hogy a vis cognoscens a testi funkciók
után kerül bevezetésre, csak jobban kiemeli a testtől való különbségét, mely a núsznak is ismérve, és
egyszersmind a szellemi erőnek a test mechanikai erejével összhangban történő működését, mely a núszszal
szembeni kritika ismérve. Valójában minden topikai eltérést az alapján minősíthetünk apró-cseprőnek, hogy egy
felismert kritikai szándék szolgálatába állítjuk. Az ilyen eltérés egyrészt nem torzítja el reménytelenül a topikai
hátteret, másrészt nem fejez ki a felismert kritikai szándéknak ellentmondó másik szándékot.
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Arisztotelésszel szembeni kritikai vonulatából maga a kritikai vonulat tűnt el.
Maradt helyette néhány olyan terminus, melyek valóban arisztotelészi eredetűek,
de ezen az egy filológiai tényen kívül semmi köze Descartes szövegének
Arisztotelész filozófiájához: e terminusok sem a kritika, sem az egyetértés
szándékáról nem tanúskodnak. Kétezer éves használatot maguk mögött tudó
terminusokról van szó, közismert és lépten-nyomon használt terminusokról,
melyeket Descartes fölszedeget a földről és saját topikai rendjében helyez el,
hogy a saját elméletét vázolja fel a megismerésről.
Nem azzal a céllal adtam elő az iménti interpretációt, hogy elkötelezzem
magam mellette, hanem azért, hogy világossá váljék, önmagában a marioni
interpretációra hivatkozva nemigen tudunk számot adni arról, hogy miért nem
említi meg Descartes a ratiot a megismerés faktorai között. Vajon az
arisztotelészi topika indokolja a ratio mellőzését, vagy sem? Vajon kritikai
szándék indokolja, vagy sem? A kérdés csak kellő nagyvonalúsággal zárható le.
Ám lépjünk egyet vissza, és tegyük fel – a marioni interpretációt erősítendő –,
hogy Descartes nyíltan deklarálja a Szabályokban, hogy hol és mennyiben követi
az arisztotelészi topikát, honnantól kezdve illeti kritikával. Még ebben az
esetben is, amikor tehát explicit magyarázatot kapnánk a ratio hiányára, rá
kellene mutatnunk arra, hogy a magyarázat nem azonos az árnyalat
megragadásával. Nem az, hiszen ekkor rámutathatnánk arra, hogy maga
Arisztotelész sem ragaszkodik mindenütt a núsz és noétikon fogalmához a De
animában, hanem használja az épisztémonikon és a logisztikon kifejezéseket is,
melyek egy árnyalattal eltérnek egymástól. Vajon miféle árnyalattal? Másrészt
azért sem, mivel ha Descartes közölné is, hogy miért nem használja a XII.
Szabályban a ratio fogalmát, még akkor is össze kellene vetnünk ezt az
indoklást a ratio többi szöveghelyével, jellemeznünk kéne a megindokolt
mellőzést a tényleges előfordulásokhoz képest, egyszóval ugyanúgy rá kellene
kérdeznünk az árnyalatokra, mint most, efféle descartes-i deklaráció hiányában.
Marad tehát a kérdés, vajon miféle gesztus az, ami száműzi a ratiot a
megismerői alappozíciók rögzítésénél?
Elhagyjuk ezt a példát. A magunk részéről nem kívánjuk magyarázni a
descartes-i döntést. Nem próbáljuk meg mindenáron filozófiai szándék
függvényévé tenni. Ehelyett inkább árnyalatokat próbálunk meg megragadni,
vagyis jellemezni akarjuk a fogalomválasztás körülményeit. E körülmények közt
persze feltűnhetnek szándékok is – semmi okunk nincs arra, hogy a priori
kizárjuk a körülmények közül a szándékokat –, de a körülményeket nem akarjuk
feltétlenül és minden tekintetben szándékokra visszavezetni. A descartes-i
döntést egyszóval választékosságként értelmezzük.
•
Térjünk vissza ismét a XII. Szabály problematikus helyéhez! Pontosan a
descartes-i választékosság az, amit itt filológiai megközelítéssel problémaként
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detektáltunk, és aminek feloldására a filozófiai szándékokra hivatkozó
magyarázatot alkalmatlannak találtuk. Ha azonban e problematikus helyen
kezdettől fogva a választékosságot kutatjuk, eltűnik mind a probléma, mind a
feloldásának az igénye. Nem marad más, mint a választékosság ténye, egy
stiláris döntés: az, hogy a megismerő alany és fakultásai exponálásánál a
Szabályok szövegében a ratio háttérbe húzódik. Leszögezzük tehát, a döntéssel,
amely kizárja a ratiot a Szabályoknak erről a helyéről egy árnyalatot ragadunk
meg: az alanyi-tárgyi feltételek megkülönböztetésének, és ezen belül a
fakultásoknak az exponálásánál Descartes-nak nem a ratio szó kívánkozik ki a
tolla alól e pozíciók jelzésére. A ratio itt nem alany, nem fakultás, nem tárgy.
Egyikük sem – lévén más fogalmak alkalmasabbak e pozíciók jelzésére. Ezzel
persze nem zárjuk ki a priori, hogy a Szabályok más helyein, más körülmények
közt a ratio ne lenne alkalmas valamelyik pozíció jelzésére, csupán azt állítjuk,
hogy ott, ahol e pozíciók tematizálódnak, konkrét összefüggés-egészükben
mutatkoznak meg előttünk, a ratio nem tematizálódik. A ratio egy árnyalattal
eltér ezektől a pozícióktól. Azzal pedig hogy árnyalatot mondunk, a fogalom
mellőzöttségét máris lehetőségünkben áll pozitív módon megragadni: a ratio
szerepének részét kell képeznie, hogy a Szabályokban nincs hozzárendelve
tematikusan az alany/fakultás/tárgy pozíciókhoz. A ratio olyan fogalom, amely
függetleníthető e pozícióktól. És megfordítva: e pozíciók exponálása nem
kényszeríti ki a ratiora való hivatkozást. Ez az első körülmény, amit figyelembe
kell vennünk. Ez a körülmény, lássuk be, meglehetősen kecsegtetőnek tűnik a
Bevezető vizsgálódásaink ama kiindulópontja felől, hogy a ratiot nem a „ki”, a
„mi”, a „fakultás” kategóriáin keresztül, hanem a „hogyan” kategóriája szerint
gondoltuk megragadhatónak.
Most állapítsuk meg a következőt: ha a ratio mellőzve is van a
megismerői alappozíciók rögzítésénél a Szabályok egyik kulcsfontosságú
helyén, ez mégsem jelenti azt, hogy másodlagos jelentőségű fogalom lenne a
szövegben, mely a maga definiálatlan poliszémiájával olykor-olykor kapóra
jönne Descartes-nak arra, hogy árnyaltabban közelítse meg a számára elsőrangú
fogalmakat, az intellectust, ingeniumot, vis cognoscenst és másokat. Elég csak
néhány szöveghelyre utalnunk ahhoz, hogy lássuk, a ratio a Szabályokban
centrális jelentőségű fogalom: centrális jelentőségű megnyilatkozásoknál
Descartes a ratio fogalmához, és nem más fogalomhoz nyúl. Nézzük:
• Ilyen centrális jelentőségű megnyilatkozásnak bizonyult már korábban,
hogy az ingeniumnak a dialektika által nyújtott regularizációját Descartes a ratio
használatára hivatkozva utasítja el. A ratio a logika ellenfogalma.
• Most hozzátehetjük ehhez, hogy a Szabályok kitüntetett megismerési
módjának, az intuitusnak a definíciójában Descartes miután az intuíciót – amit
mostantól, hogy a definícióját felidézzük, gyakran fogunk átlátásként
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magyarosítani209 – az értelem tevékenységének (intellectus actio), illetve az elme
felfogásának (mentis conceptus) mondja, létrejöttének nélkülözhetetlen
feltételéül a ratiot nevezi meg:
„soroljuk fel itt értelmünknek mindazokat a tevékenységeit, amelyek által eljuthatunk a
dolgok megismeréséhez, anélkül, hogy tévedéstől kellene félnünk. Ilyen csak kettő van,
nevezetesen az átlátás és a levezetés. Átlátáson nem az érzékek ingatag tanúságát, vagy a
helytelenül társító képzelet csalóka ítéletét értem, hanem egy tiszta és figyelmes elmének
annyira könnyű és elkülönített felfogását, hogy ahhoz, amit megértünk semmiféle további
kétely nem fér, vagy ami ugyanaz egy tiszta és figyelmes elmének minden kétségen felül álló
felfogását, amely csakis a ratio világosságából születik…”210

Az elme átlátása „csakis a ratio világosságából születik (a sola rationis luce
nascitur).” A kitüntetett megismerési mód eszerint nem határozható meg
maradéktalanul tevékenységként, nem merül ki a megismerő alany
conceptiojában, hanem e tevékenységen túl világosság is szükségeltetik hozzá.
Ez az, amit egyedül a ratio biztosít.
• Megemlíthetjük azután, hogy a IV. Szabály szerint az univerzális matézis
középpontjában is a ratio áll, hiszen e tudománynak az emberi ratio első
„rudimentumait”, azaz első lépéseit, alapismereteit, alapelveit kell tartalmaznia:
„haec enim prima rationis humanae rudimenta continere.”
• Volt már szó a VIII. Szabályról, melyben Descartes a megismerés
lehetőségére vonatkozó általános vizsgálódást a ratio kérdéseként veti fel:
„egyszer az életben alaposan föl kell vetni a kérdést: milyen ismeretekre képes
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A Szabályok jól érthető a Szemere-féle fordításban is, mely az intuitust az „intuíció” szóval adja vissza,
ugyanakkor bizonyosan tisztább hangszerelésben szólalna meg a szöveg, ha az intuíció helyett az „átlátás –
átlátni” verzióval próbálkoznánk meg, mely a latin megfelelőjéhez hasonlóan hétköznapi csengésű szó
(Descartes e csengésre konkrét utalást tesz), miközben tartalmilag hűen és józanul adja vissza az intuitus
karteziánus értelmét: maradéktalanul, keresztül-kasul felfogni azt, ami a látókörünkbe kerül. Amikor egy dolgot
vagy egy összefüggést átlátok, akkor intuícióm van róla. Megfordítva, amikor nem látok át egy dolgot vagy
összefüggést, akkor nincs intuícióm róla (Descartes „dolog” helyett gyakran mond egyszerű természetet,
„összefüggés” helyett pedig összetett természetet). Ezzel elkerülhetőek lennének a magyar fordításban hemzsegő
pleonazmusok, mint „intuícióval felismerni”, „intuícióval belátni” „intuitív módon megragadni” stb., elég volna
csak annyit írni, amennyit Descartes ír: „mindenki képes átlátni, hogy létezik, gondolkodik” (III. Szabály) ; a
levezetés „egyes lépéseit világosan átlátjuk” (uo.), stb. stb. A „belátás” szó, mely néha még felbukkan az intuitus
frappáns és etimológiailag leghűbb fordításaként (in-tuitus = be-látás, be-pillantás), a magyarban valamiért szert
tett egy olyan jelentésárnyalatra, ami előnytelenné teszi az intuíció szerepének jelzésére: „belátod már végre,
hogy hibáztál?” mondjuk gyakran, vagy „belátjuk az alábbi tételt” szerepel a matematikai zsargonban a
„bebizonyítjuk az alábbi tételt” szinonimájaként. Mindkét esetben arról van szó, hogy a belátás valami olyanra
vonatkozik, amit elsőre nem látunk át, vagy nem látjuk át a maga egészében: a belátást reflexiónak kell
megelőznie, következtetések levonásaként áll elő a belátás. Csakhogy ezzel a belátás a descartes-i intuitus
értelmével éppen hogy ellentétes, hiszen az intuíció tárgya Descartes-nál az, amit előzetes következtetések
levonása nélkül is átlátunk. Röviden: amit átlátunk. Az átlátás minden ilyen előnytelen csengéstől mentesen,
ráadásul az „intuíció” fogalom Descartes előtti és utáni jelentésgazdagságának csengés-bongásától mentesen
adja vissza a descartes-i intuitust.
210
III. Szabály (m): „hic recensentur omnes intellectus nostri actiones, per quas ad rerum cognitionem absque
ullo deceptionis metu possimus pervenire: admittunturque tantum duae, intuitus scilicet et deductio. Per intuitum
intelligo non fluctuantem sensuum fidem, vel male componentis imaginationis judicium fallax, sed mentis purae
et attentae tam facilem distinctumque conceptum, ut de eo, quod intelligimus, nulla prorsus dubitatio relinquatur;
seu, quod idem est, mentis purae et attentae non dubium conceptum, qui a sola rationis luce nascitur.”
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egyáltalán az emberi ratio?” Az ismeretelmélet alapkérdése a ratio hatókörére
kérdez rá.
• Említsük meg továbbá, hogy a XII. Szabály zárlatában – vagyis épp
annak a szabályéban, ahonnan a ratio jószerivel hiányzik – Descartes úgy utal
vissza a Szabályok teljes első részére, mint aminek a célja nem más, mint a ratio
használatbavétele volt: „az előző tizenkét szabályban úgy hisszük kifejtettük
mindazt, ami az ész használatát (rationis usum) valamiképpen megkönnyítheti”.
Kapitális megállapítás, hiszen e kijelentés a XII. Szabályt is, benne a megismerés
alanyi-tárgyi feltételeinek exponálásával – amelyből a ratiot olyannyira
hiányoltuk – teljes egészében a ratiohoz rendeli hozzá, mint ami maga is a ratio
használatát könnyíti meg. A megismerő alany kijelölése, fakultásainak leírása, a
megismerés tárgyterületének osztályozása mind-mind a ratio mozgósítását
szolgálja.
• És végül, ha már a XII. Szabálynál tartunk, említsük meg azt a pontot is,
ahol a szabály szövegében először bukkan fel a ratio. Ott, ahol a fakultások
felsorolásakor az érzékelés, képzelés, emlékezés, testmozgás folyamatainak
leírása után Descartes áttér a vis cognoscensre, közvetlenül ez utóbbi bevezetése
előtt futólag megjegyzi, hogy az előbbi folyamatok, az érzékelés, képzelés,
emlékezés, testmozgás folyamatai a ratio közreműködése nélkül mennek végbe
(„operationes illae, quas peragimus absque ullo ministerio rationis.”) A ratio
ezzel, ha nem is kerül megnevezésre fakultásként vagy alanyként, megnevezésre
kerül úgy, mint közreműködő, segédkező. Az érzékelés, képzelés, emlékezés,
testmozgás folyamatai nem igénylik a ratio közreműködését. E funkciók
leírhatók a ratiora való hivatkozás nélkül, más szóval mechanikailag
modellezhetők. A ratio fogalmával így Descartes mintegy választóvonalat húz
azon műveletek közt, amelyek a mechanika közreműködésével mennek végbe, a
ratio közreműködése nélkül, és azok közt, amelyek kapcsán nem elegendő, vagy
éppenséggel képtelenség a mechanikára hivatkozni.
Centrális jelentőségű megnyilatkozásokat soroltunk fel az imént. Ha
átfutjuk a Szabályok szövegét, azt is konstatálni fogjuk, hogy nem csupán a
ratio legjelentősebb szöveghelyeit, hanem jobbára az összes előfordulását is
felsoroltuk ezzel. Egy okkal több arra, hogy a ratiot centrális jelentőségű
fogalomnak tartsuk a Szabályokban, hiszen úgy tűnik, összes előfordulása
centrális jelentőségű... Ha viszont ez igaz, akkor a ratio mellőzését a
megismerés alappozícióinak a kijelölésénél nem könyvelhetjük el úgy, hogy egy
általánosságban mellőzhető fogalom mellőzéséről van szó. Descartes centrális
jelentőségű fogalmat mellőz. Azt is láttuk az iménti felsorolás végén, hogy
távolról sem úgy mellőzi a ratiot, hogy pusztán elfelejtkezne róla. Ellenkezőleg,
nagyon is tudatosan mellőzi: nem azonosítja egyetlen megismerői pozícióval
sem, ugyanakkor rá hivatkozva nyitja meg az utat a megismerő erő előtt. A vis
cognoscens, mondhatnánk ennek alapján, a ratio közreműködését élvezi.
Racionális erő. Csakhogy ez az adott szöveghelynek sajátos interpretációja már,
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és távolról sem világosak még egy ilyen interpretációnak az alapjai és
jogosítványai. Hiszen a vis cognoscens nem tematizálódik a ratioval
összefüggésben: Descartes nem a ratioval, hanem az ingeniummal fogja
összefüggésbe hozni („tulajdonképpen azonban ingeniumnak nevezzük”, XII). A
vis cognoscens leírásával Descartes az ingenium működési elvét mutatja be. Azé
az ingeniumét, melyet korábban sokféle úton-módon gondolkodásra bírható
képességként jellemeztünk, s mely képesség sokrétűségének a vis cognoscens
működésének sokrétűsége nagyon is jól megfelel. Maga a működés láthatólag
nem kényszeríti ki, hogy bemutatása során Descartes-nak a ratio
közreműködésére kelljen hivatkoznia. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy a XII.
Szabály vége szerint e bemutatás célja a ratio használatának megkönnyítése – a
ratioé, és nem a vis cognoscensszé vagy az ingeniumé. A descartes-i
választékosság sajátosságának tűnik eszerint az, hogy a működés elve és a
használat elve szerint hol a vis cognoscens-ingenium fogalmáról, hol a ratio
fogalmáról hallunk. Descartes a vis cognoscensen keresztül megadja a
gondolkodás működésének képletét és struktúráját. Míg a ration keresztül a
gondolkodás használatának képletét és struktúráját. A kérdés már csak az, hogy
mi módon kapcsolódnak egymáshoz ezek a képletek a Szabályokban. A
gondolkodás használata vajon hogyan asszimilálja magába a gondolkodás
működésének mozzanatait? És megfordítva, a gondolkodás működésének a
mozzanatai hogyan jelentkeznek kényszerként vagy előírásként a gondolkodás
használatára nézve? Röviden: mi jellemzi az ingenium és a ratio kapcsolatát?
Ezzel láthatólag visszakanyarodtunk ahhoz a korábbi, előző fejezetben
végzett elemzésünkhöz is, melyben a ratiot az ingeniumhoz képest próbáltuk
meg meghatározni, s melyből eredő két kérdésünk – a ratio beilleszthető-e a
fakultás szerepébe?, és beilleszthető-e a szubjektum szerepébe? – a XII.
Szabályhoz vezetett bennünket. Annyit időközben sikerült tisztáznunk, hogy a
ratio e szabályban nem tematizálódik se fakultásként, se szubjektumként,
melynek köszönhetően e tematikák mentén az ingenium és a ratio szerepkörében
az eltérés – jelenleg még meghatározatlan horizontú – lehetőségét véltük
felfedezni. Az imént hozzátettük ehhez, hogy e szerepkörök (ugyancsak a XII.
Szabály megfogalmazásai alapján) a működés és a használat elve szerint
látszanak egymástól eltérni. Az ingenium és a ratio közti stiláris eltérés tehát
vitathatatlannak tűnik. Pontosan ennek alapján joggal vetődik fel a kapcsolatuk
jellegére vonatkozó kérdésünk, melyet fentebb fogalmaztunk meg. Most azt is
látjuk, hogy mivel e kérdés nem válaszolható meg csak a XII. Szabályra
szorítkozva, a válasz megköveteli mindazon árnyalatok tisztázását, a hozzájuk
tartozó lehetőséghorizontok jelzésével együtt, melyek a Szabályok egészében a
ratioval kapcsolatban felmerülnek. Így sorra kell vennünk a fentebb listázott,
centrális jelentőségű szöveghelyeket, és el kell merülnünk a belőlük kiolvasható
árnyalatokban. A következőkben tehát azt fogjuk vizsgálni, hogy az említett
helyeken milyen árnyalatot és pozíciót tulajdoníthatunk a rationak. Mivel a
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ratio és a dialektika kapcsolatáról már sok szót ejtettünk korábban, ezért ezzel
most nem foglalkozunk. Kezdjük tehát a sort a ratio és az intuitus viszonyával!
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4. A ratio árnyalatai

Intuitus – lux rationis
Descartes az intuíció definíciójában a tevékenységet – az átlátást – az
értelemhez és az elméhez rendeli. Az átlátás az intellectus és a mens felől
cselekvés, actio (vagy operatio), az értelem és az elme az a cselekvő alany, aki
átlát. A ratio felől viszont az átlátás születik: az átlátás itt nem cselekvés, actio,
hanem a fény jelenlétében végbemenő történés, nascor. Ha azt mondjuk
történés, ezen azt is értjük, hogy kívül marad az aktív-passzív oppozíción. Az
átlátás az, ami ebben az oppozícióban értelmezhető, mint olyan operatio, amely
bizonyos tekintetben actio, más tekintetben conceptio, perceptio211: aktívan
megragadja tárgyát és passzívan befogadja annak igazságát. A világosság
ellenben nem lép be az aktív-passzív oppozícióba. Nem kényszeríti ki aktívan,
de nem is szenvedi el passzívan az átlátás műveletét, hanem az átlátás
egyszerűen megszületik a fény jelenlétében. Magát a világosságot, mint
korábban megállapítottuk, pusztán a filológiai statisztikánk alapján Descartes
köthetné a definícióban az elméhez vagy az ingeniumhoz is, ahogyan a
Szabályok számos más helyén teszi. Kérdésünk a választékosság: melyek azok a
körülmények, amelyek a ratio pozícionálását jellemzik e szakaszban?
A választékosságról ebben az esetben azt kell mondanunk, hogy részben
filozófiai szándékokat tükröz, részben stiláris döntést fejez ki. Nem mehetünk el
ugyanis szó nélkül amellett, hogy Descartes nyíltan kifejezésre juttatja szándékát
az intuitus meghatározása után: szóhasználatával nem kíván sem filozófiai
irányzatokhoz csatlakozni, sem filozófiai vitákat feleleveníteni. A következőket
írja:
„Egyébként nehogy véletlenül fennakadjon valaki az intuitus szó új használatán, s éppúgy
más szavakén, melyeket kénytelen leszek a következőkben közönséges jelentésüktől eltérően
alkalmazni, itt általánosságban figyelmeztetek arra, hogy egyáltalán nem törődöm azzal, hogy
miképpen használták ezekben az utóbbi időkben az egyes szavakat az iskolákban, mert
nagyon nehéz volna ugyanazokat a megnevezéseket használni s egészen más jelentést fűzni
hozzájuk. Én csak arra ügyelek, mit jelentenek az egyes szavak latinul, hogy azután,
valahányszor a sajátos kifejezések hiányoznak, átvitt értelemben használjam a
legmegfelelőbbeknek látszókat az általam gondolt jelentésben.”212

Tegyük fel a kérdést: vajon kihez szól itt Descartes? Ki az, aki fennakadhatna az
intuitus szó új, közönséges (vulgaris) jelentésétől eltérő használatán? Egyfelől
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XII. Szabály: „solus intellectus equidem percipiendae veritatis est capax”
III. Szabály (m)
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gondolkodhatunk a következőképpen. Nyilván fennakadna a descartes-i
szóhasználaton egy Szent Tamás, aki a dolgok intuitív megismerését Isten és az
angyalok számára tartja fenn, míg az emberi értelem esetében fogalmi
absztrakciót követel meg, ami – csalóka hasonlóság a Szabályok szövegével! –
ugyancsak világosságból, az intellectus agens fényéből születik.213 Tamás
legfeljebb annyit engedne meg, hogy nem a dolgokra vonatkozóan, hanem a
legegyszerűbb igazságok esetében és bizonyos megszorításokkal lássa
alkalmasnak az emberi elmét intuitív megismerésre, azon az alapon, hogy az
emberi és az angyali értelem természetüket tekintve azonosak, csak az erejük
különböző.214 Vagy fennakadna a descartes-i szóhasználaton egy Duns Scotus,
egy Guillaume Ockham is, akik meg azt kifogásolnák, hogy miért kell az intuitív
ismeretek köréből kizárni a „Szókratész fehér”, „Látok egy rózsát” típusú
konstatálásokat, vagyis az egyedi dolgok konkrét létezésére tekintettel tett
konstatálásokat, amelyek az érzékeknek azt a tanúságát, a képzeletnek azt az
ítéletét nyilvánítják ki, amit Descartes az intuíció definíciójában „ingatagnak”
illetve „csalókának” minősít, mindenesetre nem „minden kétségen felül
állónak”, ami az intuíció elmaradhatatlan jellemzője.215 Ám, gondolkodhatunk
tovább, a skolasztikus filozófia e jeles képviselői nem a szó közönséges
jelentésétől eltérő használatán, hanem a filozófiai jelentésétől – a saját filozófiai
rendszerükben betöltött jelentésétől – eltérő használatán akadnának fenn. Az
intuitus descartes-i használatán az akadna fenn, akinek nincs filozófiailag
iskolázott füle, akinek a fülében a szó még a vulgáris jelentésében cseng, vagyis
nem jelent többet nézésnél, szemlélésnél, szemügyre vételnél. Nem jelent többet
annál, amit a videre, látni ige jelent, amely ugyanúgy a szem érzéki
teljesítményére utal, mint a nézés és a szemlélés. Ezt jelenti még Ciceronál, aki a
főnévi alakot nem is használja, csak a későbbi leszármaztatását biztosító intueri
igét, amikor egy helyütt azt írja, hogy az ember nem tud belenézni (in-tueri) a
Napba.216 Csak pár évszázaddal Cicero után, a IV. századtól kezdve terjed el az
igéből leszármaztatott hímnemű főnévi alak, az intuitus, amely egyfelől valóban
nézést, szemlélést jelent, másfelől viszont már kezdettől fogva alkalmazzák egy
olyan látás jelzésére, amely a tárgyát a maga egészében ragadja meg. Ágoston
például azt mondja, hogy az emberi lélek az utolsó ítélet alkalmával a maga
213

Az intellectus megismerő tevékenységének tomista taglalása egyben Arisztotelész De animájához
legközelebb álló szövegmagyarázatnak akarja tudni magát, ezért Szent Tamás esetében – Descartes-tal szemben
– nem kell választékosságként értelmeznünk azt, hogy az intellectus fényéről és nem a ratio fényéről beszél: ha
Arisztotelésznél a núsz poiétikosz tevékenysége a fényéhez hasonlíttatik, úgy Tamás az intellectus agens
világlásának interpretálásába fog bele (ld. Questiones disputatae De Anima, Q. 5.). A választékosság kérdése
tehát itt Arisztotelész „térfelére” esik. Mivel azonban a Szabályok nem tekinti magát sem Szent Tamás, sem
Arisztotelész kommentárjának, ezért a választékosság kérdése magánál Descartes-nál vetődik fel.
214
Ld. Függelék.
215
Scotus és Ockham tehát – Tamással ellentétben – minden megszorítás nélkül tartja fenn az emberi
megismerés számára az intuíciót, így az absztrakció-intuíció megkülönböztetést sem a tomista értelemben
használják. Ld. bővebben a Függeléket.
216
Cicero: De Re publica, VI, 18. „Hic vero tantus est totius mundi incitatissima conversione sonitus, ut eum
aures hominum capere non possint, sicut intueri solem adversum nequitis, eiusque radiis acies vestra sensusque
vincitur (Így azonban úgy zeng az egész világ a gyors forgástól, hogy azt az emberek fülei nem képesek felfogni,
mint ahogy a napba nézni sem tudtok, és annak sugarai által szemetek és érzésetek legyőzetik).”
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egészében fogja látni (mentis intuitu) a földi életét, Boethius pedig azt, hogy a
lélek az egyszerű fogalmakat tekintetével egyetlen egészéként fogja át
(intuitus).217 Elmondható tehát, hogy az intuitus attól fogva, hogy főnévként
használatos a latinban, a nézés, szemlélés, szemügyre vétel jelentése mellett,
melyek az igei alakból következnek, egyúttal azzal a jelentésárnyalattal is bír,
hogy a szemléletben a szemlélt tárgyat egészében átfogjuk: az intuitusszal
nemcsak megpillantunk valamit, hanem pillantásunk átfogja azt, a maga
egészében látja azt.
Az intuitus főnév vulgáris jelentése tehát látás és tekintés – az átlátás,
áttekintés árnyalataiban. Az intuitusszal szemlélt dolog a szem előterében
tartózkodik, „szem előtt van”, és teljes egészében a látótérben foglal helyet,
anélkül hogy bármely része kívül esne rajta vagy kimozdulna belőle. Nincs se
túl közel, se túl távol, mentes azoktól a körülményektől, amelyek
megzavarhatnák szemrevételezését és látszódását. Az intuitus a látás optimális
körülményeit jelenti be, a pislogás, elmosódottság, homályosság, futólagosság,
félig-meddigség nélküli látást, amely a látottat egészben tartja, a maga
egészében őrzi és stabilizálja.218 Az optimum nyilvánvalóan nem azt jelenti,
hogy az intuitus használatát a visioval szemben kezdettől fogva az értelmi-érzéki
látás megkülönböztetése prefixálná, hiszen ahogy a visio nem korlátozódik – az
intuitus meghonosodása után sem, és még a skolasztikus filozófia
fogalmiságában sem – a csak és kizárólag érzéki látásra219, úgy az intuitus sem
fog felemelkedni a csak és kizárólag értelmi látás szintjére. A videre és az
intueri árnyalatnyival különböznek egymástól, nem elvileg. A különbség csak
annyi, hogy az intueriben jelezve van, hogy a pillantás átfogja és átjárja a
tárgyát, vagyis az teljesen feltárul a látás számára, míg a videreben nincs jelezve
(de jelezhető!). A látott prezenciája a látásban – ez az, ami az intuitusszal
hangsúlyossá válik, és nem az, hogy az értelem lát. Az intuitus közönséges
jelentését ezzel a következőképp rögzítettük: szemlélés, mely a maga egészében
látja azt, amit szemlél, legyen az egy tárgy, egy tényállás, egy esemény, a földi
életünk, egy fogalom, egy igazság. Bármi legyen is az intuitus tárgya, szem előtt
van, prezens, maradéktalanul feltárul a szemnek.
Egyfelől tehát így gondolkodhatunk: kihez szól Descartes, amikor
megjegyzésében az intuitus „vulgáristól” eltérő használatra utal? Nem a
filozófiában jártas olvasókhoz, hanem az átlagos olvasókhoz, a vulgushoz. Ők
minden bizonnyal azon akadnának fenn, hogy Descartes definíciójában az
intuitust kizárólag az értelem tevékenységének nevezi, elhatárolva a szemtől, az
érzéki látástól, amely elhatárolás a szó közönséges jelentésében nem érhető
tetten. Fennakadnának azon, hogy Descartes a szemlélést függetleníti a szemtől,
217

Ld. Cicero, i.m., Augustinus: Civ. Dei, 20, 14; Boethius: In libr. de inerpr. ed. pr. 1
Utalhatunk itt arra, hogy az intueri igében benne van a tueri ige, amely a „néz”, „szemlél” jelentés mellett
rendelkezik az „őriz”, „oltalmaz”, „megtart” jelentéssel is. A tuerinek ez utóbbi jelentése jelenik meg a magyar
„szemmel tart” kifejezésben, illetve a francia regarder ige (néz, tekint) garder tövében (őriz, megtart). Marion
többek közt emiatt is fordítja az intuitust regardral.
219
Ld. pl. ST I, 14, 9, ahol Tamás a „látás tudományát” (scientia visionis) azonosítja az intuitív tudással.
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az értelmet pedig egy olyan szemlélettel ruházza fel, amely testi szemek híján is
– sőt, leginkább azok nélkülözésével – képes dolgokat szemügyre venni. De ha
ez így van, ha a megjegyzés a filozófiában járatlan olvasókhoz szól, akkor
adódik a kérdés, miért figyelmeztetne Descartes a továbbiakban arra, hogy a
Szabályokban figyelmen kívül fogja hagyni a skolasztikus filozófiában
elcsépelődött terminusokat? Miért kellene hivatkozni a skolasztikára, ha az
olvasó, akihez a megjegyzés szól, amúgy sem járatos benne? Erre a kérdésre
nincs igazán jó válasz. Talán a megjegyzés második fele immár a filozófiában
járatos olvasóknak szól, és Descartes azt közli velük: mivel azok a – számukra is
jól ismert – filozófiai műszavak, amelyekkel a Szabályok kitüntetett
megismerési módját megnevezhetné elcsépeltté, túlterheltté, kiforgatottá váltak
(gondolhatunk itt például a skolasztika intelligere, notitia, apprehensio
műszavaira), ezért nem e műszavak közül, hanem a latin nyelv közönséges
szavai közül fog választani egyet, azt, ami a számára legmegfelelőbbnek tűnik.
Vagyis ha hiányzik a sajátos kifejezés a „tiszta és figyelmes elme könnyű és
elkülönített felfogásának” rövidítésére, Descartes lefoglalja erre az intuitust,
melyet nem a közönséges érzéki jelentésében, hanem átvitt értelemben fog
használni. Összességében véve tehát Descartes megjegyzése két dolgot közölne.
A filozófiában járatlan olvasókkal azt közölné, hogy kimozdította az intuitust a
közönséges – érzékiséget is átfogó – jelentéséből, hogy egy tisztán érzékfeletti
művelet számára tartsa fenn. A filozófiában jártas olvasókkal pedig azt közölné,
hogy az intuitus a megismerési aktus új keresztneve – azért ez a szó, mivel a
megismerési aktust megnevező korábbi filozófiai műszavak annyira ki lettek
forgatva, hogy használhatatlanok. Ki-ki értse, ami neki szól.
Gondolkodhatunk azonban a következőképpen is. Vajon kik ezek a
fentebb említett átlagos olvasók? Kiket takar ez a vulgus? Nyilván nem
akármelyik parasztot – még akkor sem, ha a „paraszt” a descartes-i
gondolkodásban alapvetően pozitív figura, aki a józan észt testesíti meg.220
Hanem olyan embert, aki tud latinul, hiszen a Szabályok ezen a nyelven íródott.
Következésképpen Descartes megköveteli átlagos olvasójától, hogy iskolázott
legyen: „épp csak érintse az iskola küszöbét”, de érintse azt! Ebben a
fordulatban persze van egy jó adag retorikai túlzás. Descartes az univerzális
matézis fogalmának exponálása előtt írja ezt, hogy e fordulattal jelezze, milyen
könnyű elvégezni azt a diszciplináris megkülönböztetést, amit az univerzális
matézis meghatározásához fog felhasználni: „szinte mindenki, még ha éppen
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Később egyfajta rousseau-i radikalizálódás figyelhető meg Descartes-nál az iskolázottság kérdésében. Az
igazság kutatásában például ezt írja: „Egy jó nevelésű embernek éppúgy nem kell tudnia görögül vagy latinul,
mint svájci nyelvet vagy az alsó-bretagnei nyelvjárást, éppúgy nem kell ismernie a római-germán birodalom
történetét, mint Európa legkisebb államáét.” Továbbá: „Feltételezek egy közepes képességű embert, akinek
ítéletét azonban nem rontotta meg semmiféle téves hiedelem, s akinek esze megőrizte természetének eredeti
tisztaságát. Falusi házában tartózkodik…” Mindenesetre kijelenthetjük, hogy a paraszt Descartes-nál – akárcsak
a „vadember” később Rousseaunál – a legkevésbé sem pejoratív kategória. Nem a tudatlanságot, hanem a józan
észt, a természetes világosságot reprezentálja. A paraszti ész így a tudás normatív kategóriájaként funkcionál: „A
tudósok gyakran oly finom megkülönböztetéseket használnak, hogy […] eloszlatják a természetes világosságot
és még azokban a dolgokban is találnak homályt, amelyeket minden paraszt világosan lát.” (XIV. Szabály, 147.
o.)
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csak érintette is az iskola küszöbét, könnyen tud különbséget tenni, hogy mi
tartozik a matematikához, s mi más tudományokhoz.” Ám az, hogy mi tartozik a
matematikához, s mi más tudományokhoz, a Descartes által elvégzett nyolcéves
jezsuita képzés hetedik évének a tananyaga. Ez a hetedik év az előtte és utána
lévő évekkel együtt egy hároméves filozófiai kurzus része, mely egy ötéves
grammatikai és retorikai képzésre épül rá. Így tehát „épp csak érinteni az iskola
küszöbét”, annyit tesz, hogy az illető meglehetősen hosszan koptatta az
iskolapadot, még ha később egyetemi tanulmányokba nem is fogott bele.
Mindenesetre a grammatika és retorika ismerete mellett filozófiai ismeretekkel
is rendelkezik, ha csak vulgáris szinten is. A Szabályok átlagos olvasója tehát
járatos valamelyest a filozófiában, a „vulgáris filozófiában.” Pontosan ez utóbbi
kifejezést használja Descartes az intuíció definíciója előtt („nem található már a
vulgáris filozófiában olyan evidens és biztos tanítás, amelyet nem lehet vita
tárgyává tenni”). Az elmondottak alapján értelmezhetjük a megjegyzést a
következőképpen is: az intuitus vulgáris jelentése ezen átlagos – tehát iskolázott
– ember számára nem feltétlenül a szó „érzéki” jelentése, hanem könnyen lehet
az a jelentése is, amit az iskolai képzése folyamán mint bevett filozófiai
műszóval kapcsolatban megtanult. A vulgáris jelző nem az intuitus eredetileg
„érzéki” jelentésére utal, hanem a vulgáris filozófiában meghonosodott
jelentésére – jelentéseire –, amely az iskolai képzés során átadásra kerül. Ezzel
kifejezetten indokolttá válna, hogy Descartes utalást tesz figyelmeztetésében
„bizonyos szavak” filozófiai iskolák által kisajátított használatára, mi több, a
megjegyzés célközönsége is homogenizálódna.
Mi az intuitus vulgáris – filozófiában meghonosodott – jelentése? Ide
tartozhat mindaz, amit a skolasztikus filozófia és teológia Boethiustól a késő
skolasztikáig a látásról mondott. Hiszen azzal, hogy az intuitus már eredetileg, a
skolasztika alapítóatyáinál is a látás optimális körülményeit jelenti be,
különösen alkalmassá vált a skolasztikus gondolkodás számára az ideális látás
jelzésére, midőn bizonyos platóni, arisztotelészi gondolatokat, illetve bizonyos
dogmatikai nézeteket akart tolmácsolni. Így az intuitus műszóval hivatkozott a
skolasztika arra az arisztotelészi elgondolásra, hogy miután a tudomány a tételeit
szillogisztikus következtetések konklúziójaként állítja elő, a tudomány
kiindulópontja maga nem lehet következtetés vagy bizonyítás, hanem csakis egy
őket megelőző megértés: az intuitus, a bizonyításhoz szükséges első premisszák
intuitív megértése.221 Ebben a kontextusban, ahol Arisztotelész a premisszák
előzetes megértésének mikéntjét, ha a látással kifejezetten nem is, de az
érzékeléssel annál hangsúlyosabban kapcsolatba hozza222, a görög noészisz
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Arisztotelész: Második Analitika, 19
Anélkül hogy belemennénk az arisztotelészi elmélet részleteibe vagy interpretálására vállalkoznánk,
emlékeztetünk arra az alapállásra, hogy miután Arisztotelész elveti a platóni ideákat, nála a kiinduló premisszák,
sőt, már a bennük foglalt általános fogalmak jelentésének a megértése is valamiképpen az érzékeléstől függ. Ez a
„valamiképpen” – Arisztotelész által is elismerten – nem egyetlen módot takar, hanem legalább hármat:
„Néhány premisszát indukció útján ismerünk meg, másokat érzékeléssel, ismét másokat valamiféle megszokás
útján: az egyiket így, a másikat amúgy.” (Nikomakhoszi Etika, I, 1098b3) Anélkül hogy interpretálnánk ezt,
csupán rögzítjük: az arisztotelészi „intuícióban” a megértés (noészisz) különböző utakon-módokon kapcsolatot
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tematikusan egyenértékű megfelelői lesznek a skolasztika folyamán használatos
intuitus, intellectus, intelligere, és így, egyenértékű megfelelőként állnak
szemben az apodeixiszszel és szüllogiszmoszszal, a bizonyítással és a
levezetéssel, tehát azzal, amit a skolasztika a diszkurzív gondolkodás, a
ratiocinatio alá sorol. Az intuitus és ratiocinatio ezzel arra is készen áll, hogy a
fogalmaikban foglalt megkülönböztetés meghatározott értelmét vetítse vissza a
noészisz és dianoia viszonyára. Az intuitus egy másik skolasztikus
alkalmazásában egyet tesz a kontemplációval: a világ dolgaitól elforduló lélek
önmagába pillant. Ennek során bepillantást nyer a mélyebb igazságokba, s
megpillantja önmagában Istent. A kontempláció ugyanakkor csupán ízelítő a
világtól való végleges elfordulástól, a haláltól, ily módon az üdvözült lelkek
tudása par excellence intuíció, Isten és az igazság színről-színre látása. Végül az
intuitus egy újabb skolasztikus alkalmazásában láthatólag nem más, mint a
descartes-i megjegyzés előző interpretációjában a szó „közönséges
jelentéseként” felmutatott jelentésének filozófiailag explicitté tétele. Hiszen ha
az intuícióval közönséges jelentése szerint a látott jelenléte hangsúlyozódik ki a
látásban, a prezencia, vagyis a létezés elsődleges kritériuma és egyszersmind
kiváltó oka lesz az intuíciónak Scotusnál és Ockhamnál – noha tegyük hozzá,
hogy Tamásnál is megtaláljuk már az intuíció prezenciára tekintettel adott
jellemzését.223 Egy szó mint száz, ha az átlagos olvasó nem teljesen járatlan a
filozófiában, az intuitus vulgáris jelentése a diszkurzív okfejtéssel szembeállított
egyszerű megértéstől a kontempláción, az üdvözültek színről-színre látásán és az
angyali lényeglátáson át az egzisztencia konstatálásokig igen sokféle regiszteren
fut át. Az intuitus vulgáris jelentése meglehetősen szerteágazó jelentéscsokor.224
Mit mond ebben az olvasatban a megjegyzés? Azt, hogy Descartes új
módon, tiszta lappal indítva és nem a korábbi módozatokhoz igazodva fogja
használni az intuitus fogalmát, s bármilyen eltérés is mutatkozzon az új és
régebbi módok közt, ez nem lehet ok arra, hogy az olvasó fennakadjon a
descartes-i szóhasználaton. Mire figyelmeztet Descartes? Arra, hogy „egyáltalán
nem gondol azzal” (me non plane cogitare), vagy fordítsuk így, „nem tekinti a
maga számára mérvadónak azt”, hogy hogyan használták fel az intuitus szót a
tart fenn az érzékeléssel.
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Ld. Függelék. Scotusnál és Ockhamnál az intuíció épp azon az alapon ellentéte az absztrakciónak, hogy az
intuíció nem tekint el a létezéstől, míg az absztrakció igen. A létezés az, ami okot szolgáltat az intuícióra: a rózsa
jelenléte váltja ki, hogy intuícióval felfogom, itt van előttem egy rózsa. E jelenlét nélkül semmi okom nem lenne
arra, hogy rózsára gondoljak. A létezés szolgáltat okot az intuícióra akkor is, ha a rózsa nemlétét konstatálom: ha
széjjelnézve egy kertben a virágok közt nem látok rózsát, intuícióval fogom felismerni a rózsának ezt a nemlétét.
Tamással kapcsolatban ld. Sent. lib. 1. d. 3 q. 4 a. 5 c: „intelligere autem dicit nihil aliud quam simplicem
intuitum intellectus in id quod sibi est praesens intelligibile […] intuitus, qui nihil aliud est, quam praesentia
intelligibilis ad intellectum quocumque modo”; és ST, I, 14, 9: „praesens intuitus Dei fertur in totum tempus, et
in omnia quae sunt in quocumque tempore, sicut in subiecta sibi praesentialiter (Isten jelen tekintete az egész
időre irányul és mindarra, ami bármely időpontban mint számára jelenlévő adva van).”
224
Nem foglalkozom itt azzal a kérdéssel, hogy Descartes konkrétan mely elemeit ismerhette e
jelentéscsokornak. E kérdést valószínűleg nem is lehet teljes bizonyossággal megválaszolni, hiszen a
jezsuitáknál töltött évei alatt a hittanórák, logikaórák, metafizikaórák bármelyikén bármelyik elhangozhatott,
függetlenül attól, hogy az akkoriban használatos jezsuita tankönyvek milyen útmutatást nyújthatnak erre
vonatkozóan.
132

skolasztikában, hogyan definiálták ilyen vagy olyan terminus technicusként.
Nem tekinti a maga számára mérvadónak más szóval azokat a szintaktikai
kapcsolatokat, amelyekkel az intuitus ilyen vagy olyan filozófiai
megszólalásokba ágyazódott be. És ha az olvasója netalántán járatos volna a
filozófiai kérdésekben, ő se tekintse mérvadónak ezeket. Hiszen bármelyikük is
mérvadónak tekintené ezeket a szintaktikai kapcsolatokat, csak a saját dolgát
nehezítené meg vele a Szabályokban: „nagyon nehéz volna ugyanazokat az
elnevezéseket használni /értsd: a skolasztika által adott nominális definíciók
alapján értelmezni a Szabályok egyes terminusait/ és egészen más jelentést fűzni
hozzájuk /mint amiket Descartes szán nekik/.” Nehéz volna Descartes dolga,
hiszen minduntalan kritikai reflexiókat kellene beiktatnia a Szabályokbe, jelezve
hogy hol és mennyiben tér el az intuitus korábbi szintaxisaitól, illetve hol és
mennyiben azonosul azokkal. És nehéz volna az olvasó dolga is, hiszen az ő feje
is a lehetséges vitapontok sokaságával lenne tele, attól függően, hogy az intuitus
szerteágazó jelentéscsokrából mivel veti össze a descartes-i szóhasználatot.
Maga a Szabályok mondandója sikkadna el eközben, s válna a könyv a
skolasztikus ismeretelméletre reagáló vitairattá. Descartes megjegyzése eszerint
nem annak deklarálása, hogy lemond minden olyan fogalom használatáról,
amire a skolasztikus filozófia valaha már rátette a kezét, hanem annak
deklarálása, hogy anélkül fogja használni ezeket a fogalmakat, hogy felvállalná
vagy kritizálná – vagyis a legcsekélyebb mértékben figyelembe venné – azokat a
szintaxisokat, amelyekkel a skolasztika alkalmazta őket. „Én csak arra ügyelek,
mit jelentenek az egyes szavak latinul...” A skolasztikus szintaxisokkal
szemben, az intuitus meglehetősen szerteágazó vulgáris jelentéscsokrával
szemben Descartes egyfajta ideális nullponthoz, a szó alapjelentéséhez téríti
vissza olvasóját. Ahhoz a jelentéshez tehát, mely szerint – korábban mondottuk
már – az intuitus látás, a látás azon árnyalata szerint, hogy a tárgyát a maga
egészében ragadja meg. Descartes-nak szüksége van erre az árnyalatra, ezért
nem választja az intueri helyett például a videret, de nincs szüksége azokra a
szintaxisokra, amelyekben ez az árnyalat korábban mozgósításra került. Végső
soron a Szabályok maga akarja „kitaposni” az intueri szintaxisát.
Nem áll szándékomban dönteni a „vulgáris” jelző eme két interpretációja
közt. Akármelyik mellett teszzük is le voksunkat, azt kell mondanunk, hogy
Descartes számára lényegi szempont az intuitus megválasztásánál, hogy a szó
kihangsúlyozza, a pillantás átfogja és átjárja a tárgyát, és nem részlegesen, nem
futólagosan, nem ködön át ragadja meg: átlátja, amit lát. És bármelyik
interpretáció mellett teszzük is le voksunkat, elmondhatjuk, hogy Descartes
szándékát illetően két tényezővel kell számolnunk:
1. Az egyik a fogalomválasztás motivációja: az intuíció definíciójának
kimondásánál (illetve általában a Szabályok alapfogalmainak kiválasztásánál)
Descartes-nak kifejezetten szándéka, hogy a skolasztikus hagyományból ne
vállaljon fel semmit, ne aknázzon ki semmit. Nem akar iskolákhoz csatlakozni.
Amikor fogalmakat választ, azokat a maguk közönséges latin jelentésében
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akarja használni, illetve a közönséges jelentésből az általa átvitt jelentésben – és
nem valamely filozófiai iskola által átvitt jelentésben. Nagyon is érthető ez, ha
belegondolunk, hogy az intuíció bevett jelentéseiben, nevezetesen az intuitus és
ratiocinatio skolasztikus megkülönböztetésében, illetve az intuitus arisztotelészi
értelemben való alkalmazásában sok minden megtalálható abból, ahogyan
Descartes különbözteti majd meg a Szabályokban az első alapelveket megismerő
intuitust és a távolabbi következtetéseket megismerő deductiot: az intuitus
egyszerűsége a ratiocinatio komplexitásával szemben, a ratiocinatio
időbelisége, szukcesszív, mozgó jellege az intuitus stabilitásával szemben, a
ratiocinationak az a struktúrája, hogy megértésről megértésre, intuícióról
intuícióra lépdel.225 Csakhogy ha Descartes fölvállalná ezt a párhuzamot, ha
fölvállalná, hogy egy korábbi skolasztikus megkülönböztetés értelmében tesz
különbséget intuitus és deductio között, akkor föl kellene vállalnia azt a
hagyományt is, amely a deductiot a dialektikán és szillogisztikus érvelésen
belüli gondolatmozgásnak tekinti. Ez pedig éppen ellentétes Descartes
szándékával. Így az intuitus új használatára felhívó figyelmeztetés jelzi azt is,
hogy még ha az olvasó párhuzamot vélne is fölfedezni az intuíció skolasztikus
és descartes-i használata között, Descartes egy új módon elgondolt
ratiocinatioba kívánja integrálni az intuíció műveletét: ő maga akarja kialakítani
az intueri szintaxisát.
2. A másik tényező a fogalomkerülés, aminek szándéka szintén fellelhető
a descartes-i megjegyzésben. „Nagyon nehéz volna ugyanazokat az
elnevezéseket használni és egészen más jelentést fűzni hozzájuk.” Legfőképpen
akkor volna ez nagyon nehéz, majdhogynem lehetetlen, ha az illető elnevezések
valamely filozófiai irányzat közismert, emblematikus fogalmai, terminus
technicusai volnának. Vannak megterhelt, súlyos örökséget hordozó kifejezések,
amelyeket Descartes – ahelyett hogy vitába szállna velük – jobbnak lát
egyszerűen elkerülni, mivel szereplésükkel óhatatlanul aktiválnának bizonyos
szintaxisokat.226 E kifejezések jelentése olyannyira összefonódott e
szintaxisokkal, hogy tőlük függetlenül nem is jelentenek semmit, ily módon
azonnal visszavezetnek az iskolákhoz és az iskolák közti szócsatákhoz.
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A megfogalmazások hasonlóságaihoz érdemes összevetni a III. Szabály szövegét a következőkkel: Boethius:
De Cons. IV, 11: „Igitur uti est ad intellectum ratiocinatio, ad id quod est id quod gignitur, ad aeternitatem
tempus, ad punctum medium circulus, ita est fati series mobilis ad prouidentiae stabilem simplicitatem.” ; Szent
Tamás: ST, I, 79, 8: „Ratiocinari autem est procedere de uno intellecto ad aliud, ad veritatem intelligibilem
cognoscendam. Et ideo Angeli, qui perfecte possident, secundum modum suae naturae, cognitionem intelligibilis
veritatis, non habent necesse procedere de uno ad aliud; sed simpliciter et absque discursu veritatem rerum
apprehendunt, ut Dionysius dicit, VII cap. de Div. Nom. Homines autem ad intelligibilem veritatem
cognoscendam perveniunt, procedendo de uno ad aliud, ut ibidem dicitur, et ideo rationales dicuntur. Patet ergo
quod ratiocinari comparatur ad intelligere sicut moveri ad quiescere, vel acquirere ad habere, quorum unum est
perfecti, aliud autem imperfecti. Et quia motus semper ab immobili procedit, et ad aliquid quietum terminatur;
inde est quod ratiocinatio humana, secundum viam inquisitionis vel inventionis, procedit a quibusdam
simpliciter intellectis, quae sunt prima principia; et rursus, in via iudicii, resolvendo redit ad prima principia, ad
quae inventa examinat.” ; Gilson ISC n° 402: “intelligere est veritatem simplici intuitu considerare”, “ratiocinari
autem est de uno intellecto ad aliud procedere.”
226
A filozófiában némileg jártas olvasók számára, tehetjük hozzá. Ám emlékeztetőül: mindkét interpretáció
elismerte, hogy a megjegyzés második fele ilyen olvasókhoz szól.
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Descartes-nak azonban a Szabályokval nem egy vitairat megírása a célja, ezért
vita helyett kerüli őket. A hallgatás, a mellőzés minden reakciónál élesebb
elhatárolódás: távolságtartás. Ilyen fogalomkerülésnek tekinthetjük például,
hogy Descartes a lux rationisszal kapcsolatban nem használja a megvilágosítás –
illuminatio – fogalmát, mely az ágostoni hagyományra visszautalva azt a tényt
juttatja kifejezésre, hogy a lélek Isten megvilágító fénye nélkül képtelen az
igazság felismerésére. Az illuminatio fogalmával a lux rationis transzcendens
fényként, vagy legalábbis transzcendens mozzanatoktól függő fényként kerülne
kihangsúlyozásra. Csakhogy Descartes a Szabályokban nem kíván
ismeretelméleti szerepet osztani a transzcendenciára, ellenkezőleg,
ismeretelméletét immanens alapokon, magában a megismerőben akarja
felépíteni.227 Így a Szabályokban az illuminatio fogalmával csak bizonyos fizikai
kontextusokban találkozunk, ismeretelméleti kontextusban soha. Ilyen
fogalomkerülésnek tekinthető továbbá az is, hogy a Szabályok bár sok
szinonimáját használja a lumen naturale kifejezésnek, egyetlen egyszer sem
használja a lumen intellectus, lumen intellectuale, lumen intelligibile
kifejezéseket, egyszer sem tesz célzást a fény és az értelem esetleges
rokonságára. Miért nem? Mivel a fénylő értelem a lumen intellectus agentishez,
az pedig Szent Tamás ismeretelmélethez vezetné olvasóját, következésképpen a
Szabályok kitüntetett megismerési módja a tomista intelligere horizontjában
válna értelmezhetővé – tehát félreérthetővé. Descartes nem mond le az értelem
(intellectus) és a megértés (intellegere) szavak használatáról a Szabályokban,
magának az intuíciónak a definíciójában sem, hiszen az intuíció nem más, mint
megértés: „quod intelligimus”. De ahhoz, hogy a skolasztikus elméletekkel
kezdeményezett explicit viták nélkül használhassa őket, le kell mondania arról a
kifejezésről, amely az intellectust és az intelligeret a közönséges kapcsolatukon
túl, a neo-arisztoteliánus skolasztika szintaxisában köti össze egymással: le kell
mondania a lumen intellectusról. Ezzel szemben jóllehet a ratio is világít,
világosságot teremt, és ezen a címen akár el is ismerhetjük ágensnek,
mindazonáltal nem intellectus agensként cselekszik: semmi sem utal a
descartes-i definícióban, mi több, a Szabályok teljes szövegében sem arra, hogy
a ratio nyújtotta megvilágításnak az absztrakció és a dematerializáció
teljesítményét kellene biztosítania, vagyis hogy a fénye a species intelligibilisek
státuszával bíró kognitív tartalmakra vetődne.
•
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Ennek nem mond ellent az sem, hogy Descartes elismeri, „az emberi elmében van valami, nem tudom mi,
isteni” (IV. Szabály, 105. o.). Hiszen ennek az isteninek csak annyiban tulajdonít ismeretelméleti funkciót,
amennyiben az bennünk van (mint „a hasznos ismeretek első magvai”, ibid.). Vagyis csak annyiban, amennyiben
immanens, és nem transzcendens. A transzcendencia, „mint mindaz, ami a kinyilatkoztatásból származik […] az
akarat dolga” (III. Szabály, 104. o.) és nem az ingeniumé, mely a Szabályok ismeretelméletének célpontja és
hordozója.
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Az eddigiek során a fény kibocsátóját megfosztottuk az isteni illuminatio
és az intellectus agens jelentésárnyalataitól. Úgy láttuk Descartes-nak jó oka van
arra, hogy az intuíció definíciójában ne használja az „értelem fénye” kifejezést,
vagy ne beszéljen „megvilágosításról”. Hallgatása tudatos semlegesítés, az illető
fogalmakkal kapcsolatos szintaxisok inaktiválása. A descartes-i választékosság
ennyiben filozófiai akaratot tükröz: a szándékolt tematikus eltérésekből
következnek a szóhasználatban észlelhető eltérések, a filozófiai döntésből
levezethető a stiláris döntés.
A descartes-i választékosság azonban nem vezethető vissza minden
tekintetben a tematikára. Nem köthető például tematikus filozófiai szándékhoz
az a stiláris döntés, amely az intuíció definíciójánál a megvilágító szerepébe a
ratiot a mens és az ingenium helyett juttatja: nem tudunk olyan filozófiai
indokot vagy tematikát felmutatni Descartes-nál, amely elvileg kizárná, hogy az
intuíció a mens vagy az ingenium fényéből szülessék. Persze, hogy nem! Épp
ellenkezőleg, a tematizáció szintjén azt kell mondanunk, hogy Descartes
számára egyetlenegy fény létezik, a bennünk lakozó természetes világosság, és
tematikusan tökéletesen közömbös, hogy e fényt a fenti kör melyik tagjához köti
éppen. És íme, csakugyan a XII. Szabály egy helyén Descartes például az
ingenium fényéhez képest fog beszélni az intuícióról: ami egyszerű, azt nem kell
definiálni, hanem „ingeniumunk világosságához képest kell intuícióval
felfogni.”228 Tematikusan csak az a lényeges, hogy a kör egyrészt zárt maradjon,
azaz ne léphessenek be tagjai közé olyan tényezők, mint például az isteni
kegyelem, mely a skolasztikában „lumen naturali lumini rationis superadditum”ként funkcionál229; másrészt minden tagja szabadon – éspedig egyformán
szabadon – eljátszhassa a világító szerepét. Ha bármilyen teoretikus akadályt ki
tudnánk mutatni, ami a világító szerepének betöltését bármelyiküknél
korlátozná, Descartes filozófiája változna meg ezzel a maga tematikájában,
hiszen a korlátozás függvényében tematikus alá-fölérendeléseket tudnánk
bevezetni a kör tagja közé. A magunk részéről leszögezzük: nem észlelünk ilyen
teoretikus akadályt. Így ha a zártkörűség egyszer biztosított, pusztán tematika
szempontból nézve a kör tagjai szükségképpen megkülönböztethetetlenek
egymástól. Viszont pontosan emiatt azt kell mondanunk, hogy a tematikai
szempont eltávolítása, a filozófiai szándék negligálása az az előfeltétel, amely
mellett a stílusárnyalat megragadása a továbbiakban lehetséges lehet számunkra.
Szögezzünk le még valamit: a megragadás nem jelentheti azt – legalábbis
nem jelentheti minden esetben azt –, amit egy explicit filozófiai szándék
feltételezése esetében jelent, ti. hogy az árnyalatot úgy ragadjuk meg, hogy
mindenestül a szöveg egészében érvényesülő kizárások rendszerére vetítjük: a
ratio, a mens, az ingenium egymástól jól elkülönített vagy hierarchiába állítható
területeire, melyek a fénnyel kapcsolatban más-más alkalmazásokat engednének
meg. Amikor az intellectus agens és az illuminatio árnyalatait fentebb
228
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„pro lumine ingenii sui esse intuendas”
Ld. Tamás ST. II. II. 15. 1. c
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elkülönítettük a Szabályokban tetten érhető világítástól, ilyen kizárást
állapítottunk meg: szisztematikusan kizártuk e megvilágító funkciókat a
Szabályokból. A lux rationis nem intellectus agensként vagy illuminatioként
funkcionál. Ám attól, hogy e fogalmak esetében így történt, még nem várjuk el,
hogy egy árnyalat megragadása minden esetben egy ilyen kizárási rendszer
felmutatásában álljon.
Ezzel két dolgot is mondunk. 1. Egyrészt azt, hogy önmagában egy
kizárási rendszer felmutatása még nem fog valamely filológiai konkrétumot
árnyalattá avanzsálni. 2. Másrészt azt, hogy a kizárási rendszer hiánya sem
fokoz le önmagában egy árnyalatot puszta filológiai adattá.
1. Az elsőre jó példa a lux-lumen fogalompáros. Önmagában az a
filológiai konkrétum, hogy a latin nyelv a „lux” szóval a fényre mint közegre
vagy anyagra utal, a „lumen” szóval pedig mint egy fényforrás (Nap, tűz,
gyertya) sugárzására, annak a kizárási rendszernek a konstatálásával együtt,
hogy a Szabályok egyedül a ratio esetében használja az előbbit (nevezetesen az
intuíció definíciójánál), míg a mens és az ingenium esetében mindig az utóbbit,
még nem fog előlépni árnyalattá. Nem fogjuk e filológiai distinkciót olyan
árnyalatként értelmezni, amellyel a Szabályok egészében számolnunk kell,
amikor a ratiot a mensszel és az ingeniummal összevetjük. Nem fogjuk azt
mondani, hogy a mens és az ingenium fénye úgy különbözik a ratio fényétől,
amilyen árnyalattal a fényforrásból sugárzó fény különbözik az általa keltett
világosságtól, a Nap fénye az általa megvilágított Holdétól vagy átlátszó
levegőétől. Nem állítjuk ezt, mivel a descartes-i választékosság nem teszi magát
függővé e filológiai distinkciótól: Descartes a ratioval kapcsolatban ugyanúgy
jóváhagyja a „lumen” szó használatát, mint a másik kettő esetében. A
mens/ingenium „fényforrás” szemben a ratio „világos közegével” nem
tekinthető árnyalatnak, s nem is következtethetünk belőle hierarchikus
viszonyokra (pl. arra, hogy a ratio azért lehet világos közeg, mivel a
mens/ingenium fényforrás fénypászmát bocsát reá). Egyszóval önmagában egy
kizárási rendszer felmutatása még nem fog valamely filológiai konkrétumot
árnyalattá avanzsálni.
2. A másodikra jó példa a XII. Szabálynak az a már emlegetett
szöveghelye, ahol a ratio említetlenül maradt. A ratio itteni hiányát anélkül
ragadtuk meg árnyalatként, hogy ehhez bármilyen más szöveghelyre
hivatkoznunk kellett volna, vagyis a Szabályok egészére nézve érvényes kizárási
rendszert mutattunk volna fel. Pontosan így fogalmaztunk ott: ha a ratio e
szöveghelyen nem foglalja el az alany, fakultás, tárgy pozíciókat, ezzel a
megállapítással nem zárjuk ki a priori, hogy más helyeken, más körülmények
közt ne lenne alkalmas valamelyik pozíció jelzésére. Az árnyalat a
szöveghelyhez tartozó árnyalat volt. Valójában hasonlókat mondhatunk az előző
példával, a lux-lumen distinkcióval kapcsolatban is. Ha ezt a filológiai
distinkciót nem tekintettük árnyalatnak ama kizárási rendszer alapján, hogy a
lux kizárólag a ratio mellett tűnik fel a Szabályok szövegében, árnyalatként
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ragadhatjuk meg lux rationist önmagában, lokálisan, anélkül, hogy bármiféle
kizárási rendszerre vetítenénk. Ezzel a következőt állítjuk: a ratioval
kapcsolatban elismerhető árnyalat az, hogy betöltheti a világos közeg szerepét –
anélkül, hogy ebből a megállapításból bármiféle egyéb következtetést kellene
levonnunk a fent érintett többi fogalomra nézve. És persze tegyük hozzá a
lumen rationisra hivatkozva azt, hogy a ratioval kapcsolatban elismerhető
árnyalat az is, hogy betöltheti a fényforrás szerepét. Egy szó mint száz, e
példákból látható, hogy a kizárási rendszer hiánya önmagában még nem tesz egy
árnyalatot megragadhatatlanná, és nem fokozza le azt puszta filológiai adattá.
A stílusárnyalat megragadását tehát nem tartjuk azonosnak azzal, hogy
mindenestül kizárások rendszerére vetítjük, s valamiféle „árnyalattáblázatot”
hozunk létre, ahol minden a maga helyére kerül és a többi helyhez képest rögzül.
Ezzel, mint láttuk, nem azt állítom, hogy képtelenség volna a stiláris döntés
esetében némely vonatkozásban – és anélkül hogy filozófiai szándékra
vezetnénk vissza – a Szabályok egészében érvényesülő kizárásokat
megállapítani. Inkább csak azt akarom tudatosítani, hogy nem várható el, hogy
egy árnyalat megragadása egyedül ebben álljon és ezáltal legitimizálódjon.
Leghelyesebb tehát azt mondani, hogy a teljes kizárások felmutatása csak az
árnyalatok egy részének a megragadását fogja jellemezni, míg más árnyalatok
olyan helyi árnyalatokként jelentkeznek, melyeknek egy adott helyen való
feltűnéséből nem következik a szöveg egészében érvényesülő kizárás. Mindezek
alapján úgy tűnik, ha árnyalatot mondunk, háromféle árnyalattal kell
számolnunk: 1. filozófiai szándékra visszavezethető árnyalattal, vagyis
tematikus árnyalattal; 2. globális árnyalattal, mely a teljes szövegben (végletes
formában: a teljes életműben) érvényesülő kizárások rendszerére vetíthető,
anélkül hogy ez a rendszer tematizálódna vagy tematizálható volna (azaz,
esetünkben, a karteziánus filozófia valamely témájaként jelentkezne); 3. lokális
árnyalattal, mely nem feltételez globális kizárási rendszert.
A lumen intellectus és az illuminatio korábbi kizárásai filozófiai
szándékra visszavezethető árnyalatoknak bizonyultak. A kizárások globális volta
a szándékból következett. A következőkben a globális és a lokális árnyalatokat
fogjuk szemügyre venni. Noha néhány lokális árnyalatot láttunk már – a lux és a
lumen például a ratio lokális árnyalatainak bizonyult – a sort a globális
árnyalatokkal fogjuk kezdeni.
•
A lux-lumen példájánál láttuk már, hogy a mens, az ingenium, a ratio
egyaránt elfoglalhatja a világosság pozícióját. Globális árnyalatnak tekintjük e
tekintetben a következőt: a Szabályok egészére nézve érvényes az a kizárás,
hogy míg a mens és az ingenium a világosságon túl elfoglalhatja a világosságban
látó „szem” pozícióját is, addig a ratio ezt a pozíciót egyetlen egyszer sem
foglalja el. Nézzük a részleteket! A IV. Szabályban olvassuk a következőket: „a
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rend nélküli tanulmányok és zavaros elmélkedések elhomályosítják a
természetes világosságot és megvakítják az ingeniumot.”230 Ez a megfogalmazás
az ingeniumra egyértelműen a látó, s nem a megvilágító szerepét osztja. A
természetes világosság elhomályosulása mintegy azonos esemény azzal, hogy az
ingenium elveszti látását. Ám a látását veszti el, nem a fényét: az ingenium a látó
pozícióját foglalja el. A IX. Szabály hasonlóan az ingenium pillantásáról, illetve
e pillantás élességéről, összpontosításáról beszél: „Az ingenium pillantását
(ingenii aciem) a legkisebb és a legkönnyebb dolgokra kell irányítani s
hosszasan kell náluk időzni, mígnem megszoktuk, hogy elkülönítetten és
világosan átlássuk (distincte et perspicue intueri) az igazságot.”231 A mondatban
felbukkan az „acies” szó, mely a következőket jelenti: él, éleslátás, szemgolyó, a
tekintet rászegezése valamire. Descartes ebben a szabályban kifejezetten
párhuzamba állítja az ingenium és a szem aciesét. Az ingenii aciest, mellyel az
elme átlátja a dolgokat, ugyanúgy kell használni, mint az oculorum aciest,
mellyel látjuk a dolgokat: „azt mármost, hogy hogyan kell használnunk az elme
átlátását, megtanuljuk abból, ha összehasonlítjuk a szem használatával.” Ezzel
Descartes elismeri, hogy az ingenium (illetve mens) ugyanolyan rászegzőképességként funkcionál, mint a szem. Vagyis ha nem is feltétlenül tartanánk
értelmesnek – az erőltetett metaforizáláson túl – az ingenii aciest az „ingenium
szemgolyójaként” fordítani, annyit azért el kell ismernünk Descartes-tal, hogy
az ingenium funkcionalitásának a szintaxisát a szemgolyó biztosítja: az
ingenium irányítása, odaszegezése, összpontosítása, továbbvezetése ugyanazzal
a tapasztalati és képességi ökonómiával rendelkezik, mint a szemgolyó
irányítása, mozgatása, fókuszálása. Ami rövidebb megfogalmazásban annyit
tesz, hogy az ingenium a IX. Szabályban a látó pozícióját foglalja el. Nézzük a
menst! Mivel kimutatható, hogy Descartes az intuitust leggyakrabban a mens
műveleteként írja le, mint azt teszi az átlátás definíciójában is, azaz az átlátás
leginkább intuitus mentis, ezért nem kell különösebben bizonygatni, hogy a
mens elfoglalhatja a látó pozícióját. Az imént láttuk, hogy a IX. Szabály szerint
az intuitus mentis használata összevethető, mi több, összevetendő a szem
használatával. Nem meglepő ezek után az sem, ha Descartes a mensszel
kapcsolatban is gyakran használja a „mentis acies” fordulatot.232 Nem kétséges
tehát, hogy a mens is elfoglalhatja a látó pozícióját. Végül nézzük az intellectust!
Ha az intuitus – a III. Szabályban olvasható definíciója szerint – az intellectus
egyik tevékenysége, úgy ismét csak nem kell nagyon bizonygatni, hogy az
230

„per ejusmodi studia inordinata, et meditationes obscuras, naturale lumen confundi atque ingenia excaecari”
IX. Szabály (m): „Oportet ingenii aciem ad res minimas et maxime faciles totam convertere, atque in illis
diutius immorari, donec assuescamus veritatem distincte et perspicue intueri.” (A Szemere-féle fordításban: „A
szellem egész erejét a legkisebb és a legkönnyebb dolgokra kell irányítani s hosszasabban kell náluk időzni,
mígnem megszoktuk, hogy határozottan és világosan átlássuk az igazságot.”)
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Ld. V. Szabály (m): „Az egész módszer azoknak a tárgyaknak az elrendezésében van, amelyekre az elme
szemének (mentis acies) irányulnia kell…” XII. Szabály (m): „[az egyszerű természeteket] csak el kell választani
egymástól s elménk pillantását egyenként külön rájuk szegezve kell átlátni őket (sed tantummodo in illis ab
invicem separandis, et singulis seorsim defixa mentis acie intuendis).” XIII. Szabály (m): „[…] ez úgy történik,
hogy az elme szemét rájuk irányítva egyenként elkülönítetten átlátjuk őket (singulas distincte intuendas mentis
aciem convertamus).”
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intellectus átlát és percípiál.233 Röviden: elfoglalhatja a látó pozícióját.
Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a Szabályok az intellectus, a mens és
az ingenium kapcsán megengedi a látó pozíciójának elfoglalását. Ők azok, akik
látnak, ők helyezkednek el ott, ahová a fény összegyűlik és látni enged egy
összefüggést vagy igazságot. A mens és az ingenium esetében Descartes
megengedi a világosság pozíciójának az elfoglalását is, míg az intellectus csak a
látó pozícióját foglalja el a Szabályokban.
Mivel az árnyalatot globálisnak mondtuk, elvégezhetjük a teljes kizárás
ellenpróbáját a ratioval. Ha végignézzük a szabályokat, valóban azt találjuk,
hogy a Szabályok egyszer sem használja a „ratio intuíciója”, „ratio látása”,
„ratio percepciója”, „ratio felfogása”, „ratio szeme” kifejezéseket. A ratio nem
lát, nem percipiál, nincs szeme, pillantása, átlátása. A látás-átlátás kizárólag a
menshez, az intellectushoz és az ingeniumhoz tartozik. Ők azok, akik intuíció
műveletét végrehajtják, ők azok, akik képesek átlátni, ők foglalják el a látó
pozícióját. Összességében a következőket állapíthatjuk meg tehát. A látó
pozíciójának imént bemutatott kiosztása nem filozófiai témaként, hanem globális
árnyalatként van jelen a Szabályokban. A látásnak az a szintaxisa, amelyre az
intuitus szó használata épül megkülönbözteti egymástól a látó alany és a
látáshoz nélkülözhetetlen világosság pozícióit. A szintaxis a ratio helyét
egyértelműen a világosság, az intellectus helyét egyértelműen a látó oldalán
jelöli ki, míg a mens és az ingenium egyaránt elfoglalhatják a látó alany és a
világosság pozícióit. A pozíciók megkülönböztetése konzekvens annyira, hogy
egy mondaton vagy gondolatsoron belül soha nem szerepel ugyanaz a kifejezés
egyszerre a látó és a világosság pozícióiban: Descartes mindvégig tiszteletben
tartja a szintaxis játékszabályait. A ratio e szintaxis szerint soha nem játssza az
alany szerepét, más szóval a ratio fogalma a Szabályokban nem a
látóképességünk leírására van szánva. Rendeltetése másutt keresendő.
Ebből kiindulva további árnyalatokat is megállapíthatunk. Nem használja
ugyanis a Szabályok a „racionálisan átlátni”, „racionálisan felfogni” és más
ehhez hasonló kifejezéseket sem. Ezek szerint túl azon, hogy a ratio nem jelöl
látó alanyt vagy látóképességet, magának a látásnak az aktusa sem a
racionalitáson keresztül kerül jellemzésre. Az átlátás nem racionális. Amivel
persze még a legkevésbé sem tettük le voksunkat az „irracionális” jelző mellett,
amely szó egyébként a Szabályok egészéből hiányzik, s amellyel Descartes
későbbi szóhasználata szerint minden bizonnyal azt állítanánk: ésszel ellentétes,
„contre raison.”234 Az átlátás nem racionális aktus, hanem „könnyű”,
„elkülönített”, „biztos”, „egyszerű” aktus. Ez utóbbiak írják körül az aktus
természetét, jellegét, hogyanját. A ratio nem jellemzi az átlátás műveletét, nem
ad támpontot a megismerő alany számára az átlátás hogyanjára nézve, hanem
biztosítja az átlátáshoz szükséges fényt. Hogyan pillantunk valamire intuícióval?
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Vö. a VIII. Szabály megfogalmazásával: „amit értelmünk nem képes eléggé átlátni (quod intellectus noster
nequeat satis bene intueri)”; illetve a XII. Szabály szövegével: „egyedül az értelem képes az igazság észlelésére
(solus intellectus equidem percipiendae veritatis est capax).”
234
Ld. Discours I, „que nous ne pensions pas que tout qui est contre nos modes soit ridicule, et contre raison”
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Úgy, hogy pillantásunk könnyű, elkülönített, biztos, egyszerű, s nem úgy, hogy
pillantásunk racionális. Az átlátás nem racionális stílusú aktus.
Ezen a ponton ugyanakkor rendkívül elővigyázatosnak kell lennünk.
Hiszen amikor azt mondjuk, a „racionális” jelző nem jellemzi az átlátás aktusát,
nem feledkezhetünk meg arról, hogy a „racionális”, „racionálisan” jelzői, illetve
módhatározói fordulatokat a Szabályok meglehetősen következetesen és
egységesen nem abban az értelemben használja, hogy valamely aktusnak a
végrehajtási módját jellemezné, hanem distinkciós értelemben, melyben a
„racionális” arra utal, hogy az, amit e jelző jellemez, függetleníthető a test és a
tapasztalat közegétől.235 A racionális lélek független a testtől, elkülöníthető tőle.
Ezen a címen mondatik racionálisnak. A racionális következtetés független a
tapasztalattól, vagyis nem a tapasztalat által létesített és igazolt kapcsolatra
támaszkodva lép át az egyik gondolatról a másikra, hanem a tapasztalattól
független dolgok tiszta és átlátszó kapcsolatán alapul. Racionális egyszóval az,
ami tiszta, ami mentes a bizonytalan tapasztalattól. Ily módon a racionális jelző
a Szabályokban dolgoknak – a matematika tárgyainak, a magasabb lélekrésznek
– az empirikustól való függetlenségét jelzi, és soha nem használatos abban az
értelemben, hogy aktusoknak a végrehajtási módját jellemezné. Ennek alapján
két megállapítást tehetünk. Egyfelől továbbra is igaz az, amit fentebb állítottunk,
hogy az átlátás aktusa nem racionális stílusú: nem az, hiszen a „racionális” jelző
a Szabályokban nem jellemez aktust. Másfelől, a „racionális” jelző
Szabályokban tetten érhető használata alapján elvileg meghatározott értelmet
jelölhetnénk ki a „racionális átlátás” Szabályokban el nem hangzó fordulata
számára: ahogyan a II. Szabályban a levezetést arra hivatkozva mondja
Descartes racionálisnak, hogy tiszta, nem empirikus tárgyai vannak, úgy az
átlátást 1. vagy azon az alapon mondhatnánk racionálisnak, hogy ugyancsak
tiszta tárgya van, 2. vagy azon az alapon (hogy az átlátás definíciójában valóban
elhangzó kritériumra utaljunk), hogy egy tiszta, nem empirikus elmének az
aktusa. Mivel 1. és 2. láthatóan korrelációban állnak egymással, ezért a
„racionális átlátás” e hipotetikus olvasatban egyet tenne „tiszta átlátással”, egy
tiszta elme megismerési aktusával, amely – amennyiben tiszta – tiszta tárgyakat
ragad meg. Feltehetőleg éppen azért nem használja a Szabályok sem a „tiszta
átlátás”, sem a „racionális átlátás” kifejezéseket, mivel az átlátás definíciójától
fogva nincs kétségünk afelől, hogy az átlátás csakis tiszta lehet, empirikus nem.
Az átlátás per definitionem tiszta megtapasztalás és nem empirikus tapasztalat.236
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A VII. Szabály egyik helyén Descartes annak kimutatásának a módját vázolja fel, hogy a „racionális lélek”
(anima rationalis) nem testi jellegű: racionális az, ami nem testi jellegű (115. o.). A XII. Szabályban a fakultások
számbavételénél Descartes ott hivatkozik a ratio közreműködésére, ahol választóvonalat húz a testi és a szellemi
között: a vis cognoscens tisztán szellemi, vagyis racionális. A II. Szabályban az aritmetika és a geometria azért
lesznek „sokkal biztosabbak a többi tudománynál, mert […] teljesen a racionálisan levezetendő (rationabiliter
deducendis) következtetésekben állnak.” A racionalitás modellje a matematika, éspedig egyedül azon az alapon,
hogy a matematika tiszta és egyszerű tárgyakkal foglalkozik és „semmi olyat nem tételez fel, amit a tapasztalat
bizonytalanná tehetne.” Hiszen „a dolgokra vonatkozó tapasztalatok gyakran tévesek, a levezetés ellenben […]
sohasem hajtható végre rosszul.”
236
E megállapításunk némileg paradoxnak tűnhet, ezért szögezzük le: a Szabályok az intuíciót a megtapasztalás,
az experientia alá sorolja, jóllehet úgy, mint minden kétségen felül álló bizonyossággal rendelkező tapasztalatot.
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És feltehetőleg ugyanezért kerül elő a „racionális levezetés” kifejezés a II.
Szabályban, hiszen ekkor még az átlátás és a levezetés definíciója előtt vagyunk,
vagyis Descartes még nem tette egyértelművé, hogy levezetésen tiszta levezetést
ért. Csakugyan, a definíciók után, miután a levezetés státusza tisztázódott, a
levezetéssel kapcsolatban sem hangzik el többé a „tiszta” vagy „racionális”
kitétel, a levezetés immár per definitionem tiszta. Akárhogy is álljon a dolog,
szögezzük le: Descartes a Szabályokban a „racionális”, „racionálisan”
fordulatokat nem valamely stílus jelzésére használja, hanem tárgyi (pl.
matematikai tárgyak) vagy alanyi (pl. lélek, elme) pozíciók státuszának,
nevezetesen nem empirikus státuszának a jelzésére. Ha a levezetést és az átlátást
a descartes-i választékosság értelmében mondanánk racionálisnak, úgy nem e
műveletek végrehajtását jellemeznénk ezzel, hanem tárgyukat illetve alanyukat
jelölnénk ki az empirikustól függetlenül.
E megjegyzések alapján foghatunk bele egy olyan fordulatnak az
értelmezésébe, melyben a racionális jelző első olvasásra talán meglepőnek tűnő
kifejezésben szerepel, amennyiben az intellectust minősíti: „a levezetés – írja
Descartes a II. Szabály egy helyén – sohasem hajtható végre rosszul, még a
legkevésbé racionális értelem által sem (ab intellectu vel minimum rationali).”237
A kifejezésben szereplő „racionális” minősítés fordítási verzióinak széles
skálája – az „ésszel megáldottól” az „okoskodáshoz szokottig” – jól mutatja,
hogy nem rendelkezünk kész és egyértelmű elmélettel arról, hogy miben is
állhat a „racionális értelem” a Szabályok horizontján belül és mi a ratio és
intellectus pontos viszonya. Hogyan jellemzi a racionalitás az intellectust?
Elképzelhető-e az intellectusnak egy olyan állapota, amit nem jellemez a
racionalitás (más szóval elképzelhető-e, hogy az intellectus és ratio viszonya az
innátizmuson kívül határozódik meg)? És mit ad hozzá a ratio ehhez az
állapothoz? Ezeket a kérdéseket a „racionális” jelzőre vonatkozó fentebbi
megállapításaink alapján jogunkban áll elhárítani, és a kifejezést úgy értelmezni,
hogy itt egyszerűen a legkevésbé tiszta értelemről van szó. A legkevésbé tiszta,
azaz a legnagyobb mértékben az érzéki tapasztalatra hagyatkozó értelemről.
Descartes később maga is hangsúlyozni fogja a Szabályokban, hogy létezik
tiszta értelem (intellectus purus): tiszta értelem az, ami mindenekelőtt
megismerhető, azaz minden egyéb kevésbé tiszta, érzéki, tapasztalati dolog előtt
megismerhető.238 Más megfogalmazásban a tiszta értelem a megismerő erő
Az intuíció biztos experientia. E bizonyosság egyik oka éppen az, hogy az intuíció tiszta megtapasztalás, azaz
mentes az érzékelés, képzelés, emlékezés bizonytalansági tényezőitől. A Szabályok nem használja az
„empiricus” kifejezést, a tiszta–empirikus megkülönböztetés tőlem származik: empirikusnak nevezem azt a
tapasztalatot, amely valamilyen mértékben támaszkodik az érzékelésre, képzelésre vagy emlékezésre. Az
empirikus tapasztalat tehát az érzéki és/vagy képzeleti tapasztalat. Látjuk tehát, hogy ha a tiszta–empirikus
ellentétet képez, a tiszta–experimentális nem, hiszen a az intuíció tiszta experientia.
237
II. Szabály (m). A fordulat különféle fordításai: a levezetés sohasem hajtható végre rosszul, „…még az
okoskodáshoz legkevésbé szokott értelem által sem” (Szemere Samu); „…par un entendement doué de raison,
fut-ce au plus faible degré” (Jacques Brunschwig); „…by an intellect which is in the least degree rational”
(Dugald Murdoch).
238
Ld. VIII. Szabály, 118. o.: „mindenekelőtt az értelmet lehet megismerni, mert tőle függ minden egyébnek a
megismerése, s nem megfordítva […] a tiszta értelem megismerése után következik […] a képzelet és az
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egymagában működésének, vagyis érzéki, képzeleti működésétől mentes tiszta
működésének a megnyilvánulása.239 A „legkevésbé racionális értelem” eszerint
nem valamiféle bolondos természetű, félig-meddig irracionális értelemre utalna,
és nem is az érvelésben, következtetésben járatlan értelemre, hanem egy olyan
értelemre, amely nem matematikai tisztaságú tárgyak felé, hanem az érzékiség
empirikus tárgyai felé fordul. Az érzékekre és a képzeletre, vagyis a
valószínűségekre és a sejtésekre hagyatkozik, és emiatt nevezhető kevéssé
tisztának, kevéssé racionálisnak. Két dolog biztos: 1) a szöveg szerint
lehetségesnek kell lennie, hogy a racionalitás jellemezze az intellectust, 2) és
különböző fokokban jellemezze (ld. „minimum”). A Szabályok arra fekteti a
hangsúlyt, hogy a racionalitás jellemzője fokozható legyen: „ha valaki komolyan
akarja kutatni a dolgok igazságát, annak […] csupán a ratio természetes
világosságának fokozására legyen gondja” (I. Szabály).
•
A „racionális” a fenti megjegyzéseink szerint lokális árnyalatnak
bizonyult: sem az intellectus vagy a deductio melletti jelenléte, sem az
intuitusszal kapcsolatos hiánya nem egy teljes kizárási rendszeren alapul (mely
alapján az előző kettőt a Szabályok egészére érvényesen meg kellene
különböztetnünk az utóbbitól), hanem csupán azon, hogy milyen tárgyalási
rendben, milyen körülmények közt jut el Descartes a tiszta megismerés explicit
megfogalmazásáig a III. Szabályban. Most tovább is mehetünk a lokális
árnyalatok felderítésében. Eddig az intuíció definíciójából tematikus
árnyalatként zártuk ki azt, hogy az intuíció az intellectus fényéből szülessék, és
globális árnyalatként azt, hogy az intuíció a ratio látása legyen. Ugyancsak
globális árnyalatként ragadtuk meg azt, hogy ha egyszer Descartes az elmét a
látó pozíciójába juttatja – az intuíció definíciójánál például –, akkor ugyanazon a
gondolatsoron belül az elme nem fogja a látáshoz szükséges fényt biztosítani. A
mens az intuíció definíciójában nem foglalja el a világosság pozícióját. Ám
ekkor még mindig biztosíthatná a fényt az ingenium, hiszen a világosság az
ingenium lokális árnyalatát képezi. Lokálisnak tekinthetjük tehát azt az
árnyalatot is, hogy az intuitus definíciójában Descartes a ratio fényéről és nem
az ingenium fényéről beszél. Ugyanígy lokális árnyalat az, hogy ugyanitt az
intuitus a mens felfogásának és nem az ingenium felfogásának mondatik.
Egyáltalán az ingenium hiánya az intuitus definíciójának kimondásánál lokális
árnyalat. Lokális, de csöppet sem jelentéktelen. Éppen ellenkezőleg! Hiszen ha
az ingenium mintegy a Szabályok főszereplője, ha a Szabályok az ingenium
vezetésére íródott, akkor nagyon is hiányolnivaló, hogy e definícióban Descartes
nem az ingeniumhoz képest határozza meg azt a kitüntetett megismerési módot,
érzékek.”
239
Ld. XII. Szabály, 131. o.: „a megismerő erő […] ha egymagában működik, akkor megértésnek nevezzük. […]
Ugyanazt az erőt nevezzük tehát e különböző működései szerint tiszta értelemnek, vagy képzeletnek, vagy
emlékezetnek, vagy érzéknek…”
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amelyen az ingenium gondolkodásának alapulnia kell. Az ingenium hiánya
legalább annyira aggasztó itt, a látás alappozícióinak kijelölésénél, amilyen
aggasztónak tűnt korábban a ratio hiánya az ismeretelméleti alappozíciók
kijelölésénél a XII. Szabályban. Persze ez utóbbival ellentétben az ingeniumról
már tudjuk, hogy egyéb szöveghelyeken – melyek mind az intuíció és a
dedukció definíciói után helyezkednek el – a látás mindkét pozícióját, a látó és a
világosság pozícióját is betöltheti. Ám az éppen emiatt lokálisnak mondott
árnyalat ettől még nagyon is valóságos árnyalat: e pozíciókat Descartes nem az
ingenium fogalmával ragadja meg. Az átlátás szabatos meghatározása,
körülményeinek rögzítése nem követeli meg az ingeniumra való hivatkozást.
Ez az árnyalat az ingenium nagyon sokféle értelmezésére adhat alapot, de
a magam részéről az értelmezéseket megint csak félretéve, az árnyalat
szintaktikai hozadékát szeretném világossá tenni. Az ingeniumot korábban
vezetett képességnek mondottuk, olyan képességnek, amely vezetés alatt, vezetés
közben aknázódik ki. Az ingenium amikor funkcionál úton van. A látásnak az a
szintaxisa viszont, amelyben az intuitus definíciója kimondásra kerül – és itt
most szigorúan csak a látás definíciós helyéről beszélünk –, a vezetéstől, a
directiotól teljesen függetlenül rögzíti a pillantás lehetőségeit, azaz a pillantással
kapcsolatos lehetőségeinket és képességeinket. Egészen egyszerűen fogalmazva
az elme pillantása e definícióban nem vezetet vagy vezetendő pillantás. Az elme
az intuícióban nem jár be semmilyen utat, egyszerűen csak felfog, megért, átlát.
Az átlátás teljesítménye semmilyen módon nem függvénye a vezetésnek, a
tekintet vándorlásának egyik tárgyról a másikra. Az intuitív látástapasztalatot
kódoló szintaxis semmilyen utat nem kódol egy efféle tapasztalat számára. Az
átlátást a fény, a tisztaság, az egyszerűség stb. határozza meg, és nem az, hogy a
pillantás valamilyen úthoz szegődne. Nem kell mást tennünk, csupán rögzíteni
ezt: az ingeniumnak, e vezetett képességnek valóban semmi köze az átlátás
definíciójához, szintaktikailag független a definíciótól. Az átlátás nem egy úton
lévő képesség igényei és követelményei alapján nyer meghatározást, hanem egy
útvonal nélküli aktus alapján. És ha az ingenium fogalma nem vezérli az átlátás
meghatározását, úgy ennek fordítottja is elmondható: az átlátás sem hordoz
magában a descartes-i meghatározás szerint olyan intelligibilis pályát vagy
directiot, ami vezetné az ingeniumot, amire, mint útra, az ingenium ráléphetne.
Az átlátás nem az ingenium vezetésének egy útja-módja annak sokféle útonmódon történő vezetése közül, hanem – ha lehet egyáltalán valami az ingenium
számára – csak kiindulópont, csak a nulla mérföldkő lehet a számára, ahonnan
későbbi vezetése kiindul. Valóban, Descartes az intuíció definíciója után
közvetlenül, már a levezetés definíciójában, majd az V-VII. Szabályokban
világossá teszi, hogy az átlátás és az ingenium kapcsolatát pontosan így kell
értelmeznünk: az átlátás az ingenium új, karteziánus stílusú vezetésének a
kiindulópontja, nulla mérföldköve lesz. Magának a kiindulópontnak a
definiálásához nem kell Descartes-nak hivatkoznia sem vezetésre, sem
képességre (így a „vezetett képesség” azaz ingenium fogalmára sem). Viszont a
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már meghatározott kiindulópontra rácsatlakoztatható egy amúgy természettől
fogva vezetettként számon tartott képesség. Ehhez két dolog szükséges. Először
is az intuíció definíciója után el kell ismerni, hogy az ingenium kapacitása
kiterjed a látásra, vagyis az ingenium nem egy eredendően vak képesség. Az
inegnii acies fordulatokkal – tehát stilárisan, és nem tematikusan – Descartes
pontosan ezt ismeri el: az ingenium képes „ráállni” a kiindulópontra, képes
elfoglalni a látó pozícióját. Majd a kiindulópontból kiindulva fel kell vázolni azt
az utat, ami a vezetett képességet vezetni fogja. Ezt nyújtja a levezetés
definíciója és az V-VII. Szabályok. És mivel ez az út immár egy látóképességet –
látóként elismert gondolkodóképességet – vezet, ezért nem meglepő, ha
Descartes egy adott ponton az ingeniumot, az úton lévő szellemi látóképességet
az úton lévő szervi látóképességgel, a látható tárgyak közt vándorló szemmel
párhuzamban fogja tárgyalni, s működésüket összehasonlítja.
A számla tehát körülbelül ennyi: az átlátás szintaxisa nem hivatkozik
semmiféle útra, vezetésre, így nem hivatkozik az ingeniumra sem, viszont amint
bekerül az út, a vezetés az átlátásnál tágabban elgondolt látás szintaxisába,
immár az ingenium fogalma is alkalmassá válik arra, hogy az úton lévő, a
vezetett látás teljesítményét kifejezze. A Szabályok minden problémája innen
kezdve az, hogy szintaktikai közlekedést próbáljon teremteni a vezetetlen és a
vezetett látásképesség között, hiszen magában a látástapasztalatot kódoló
szintaxisban, ahogyan azt az intuíció definíciója rögzíti, semmilyen út vagy
vezetés nincs kódolva. Ez a probléma valójában nem talál megnyugtató
lezárásra Descartes-nál. Nyitott kérdés marad, hogy pontosan milyen
teljesítményt nyújt az átlátásnál tágabban elgondolt látás, mely nem
kiindulópontot, hanem utat tekint át: egy következtetési út végpontjának a
kiindulóponttal való összefüggését látja át. Amint nyitott marad az is, hogy ez a
teljesítmény továbbra is elgondolható-e tisztának, szelleminek, és egyáltalán,
látásnak, avagy megkerülhetetlenné tesz egy másik, nem igazán tiszta
képességre való hivatkozást, amit Descartes az emlékezet névvel illet. Az
átlátásnál tágabban elgondolt látás szintaktikai nehézségei az emlékezet
fogalmában buknak felszínre. E fogalommal Descartes egyszerre mutatja fel és
leplezi el az említett nehézségeket, melyek a Szabályokat követően is
megmaradnak problémának. „A karteziánus kétely egyik alapvető kiváltója az,
hogy létezik emlékezet” – konstatálja J. Wahl a Szabályok utáni karteziánus
metafizika kapcsán.240 Amihez D. Kambouchner hozzáteszi: „Az emlékezet az
érett Descartes számára megmaradt ugyanolyan mélységesen zavarba ejtő és
végső rendezésre éppoly kevéssé alkalmas kérdésnek, mint amilyen láthatólag a
Szabályok szerzője számára volt.”241 Az emlékezet problémáját e helyen csupán
jelezzük, ahogyan már bevezetőnk elején is jeleztük. A probléma vizsgálata nem
e filológiai szakaszra, hanem a későbbi szintaktikai vizsgálódásokra tartozik.
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J. Wahl, i.m. 2-3. o.
D. Kambouchner: L’homme des passion, Albin Michel, 1995, 152. o.
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Prima rationis humanae rudimenta
Az univerzális matézisnek a IV. Szabály szerint a ratio legelső lépéseit
vagy alapjait kell tartalmaznia:
„éppenséggel nem a közönséges matematikával foglalkozom itt, hanem egészen más
tudományt adok elő, amelynek amazok inkább az elleplezői, mintsem részei. Ennek a
tudománynak ugyanis tartalmaznia kell az emberi ész első alapjait (haec enim prima rationis
humanae rudimenta continere), s ki kell terjednie azokra az igazságokra, amelyek bármely
tárgyból kihozhatók, s hogy nyíltan szóljak, meg vagyok győződve, hogy mint minden más
igazság forrása, felette áll más emberi megismerésnek.”(374)

Kérdésünk itt is az árnyalat és a pozíció. Árnyalatni az eltérés a IV. Szabályban
olvasható „ész első alapjai” kifejezés és az „értelem alapjai” kifejezés között,
mely a III. Szabály végén bukkan fel. Mindannak, olvassuk ez utóbbiban,
aminek „az értelemben vannak az alapjai (in intellectu habeat fundamenta),
mindenekelőtt a már említett utak egyikén lehet és kell megtalálni” – ahol az
utak az értelem két alapműveletére, az átlátásra és a levezetésre utalnak vissza.
Árnyalatni tehát az eltérés a „ratio első rudimentumai” és az „intellectus
fundamentumai” közt, olyannyira, hogy az előbbi szereplése az adott helyen
nem zárja ki az utóbbit: a IV. Szabály szövegét zökkenőmentesen megértenénk a
III. Szabálybeli kifejezéssel is, hiszen az univerzális matézis, mint az ingeniumot
nevelő és előkészítő tudomány242, nyilván azokat az ismereteket fogja
tartalmazni, amelyeknek az értelemben vannak az alapjaik.
Az árnyalat mindazonáltal megragadható. A fundamentum szóval
Descartes a Szabályokban gyakran utal a különböző régiók alá tartozásra, az
eltérő fennhatósági területeken való megalapozásra. Néhány példa: az isteni
kinyilatkozásban való hit az akarat területe, a tudományhoz vezető utak viszont
az értelem területéhez tartoznak, „az értelemben vannak a fundamentumai” (III.
Szabály). A tárgyak számtalanféle módon mérhetők, ám a mércék – Descartes
kifejezésével: a dimenziók – „semmit sem adnak hozzá magukhoz a dolgokhoz,
amelyeknek dimenziói, hanem ugyanazon a módon ismerjük meg őket, akár
reális fundamentumuk van magukban a dolgokban, akár elménk önkénye
gondolta ki őket” (XIV. Szabály). A reális versus önkényes fundamentumok az
in re és in mente régiókat különböztetik meg egymástól. Ugyanitt állapítja meg
Descartes, hogy a hosszúságnak, szélességnek, mélységnek „a kiterjedt
dolgokban, vagy egyszerűbben, a kiterjedésben van a reális fundamentuma.” A
számok terén pedig „az egység minden relációnak a bázisa és fundamentuma”
(XVIII. Szabály). A fundamentumok e szöveghelyeken különböző régiókat
jelölnek ki tehát: az akaratot, az értelmet, az elmét, a dolgokat, a kiterjedést, stb.
Úgy utalnak persze e régiókra, hogy az alapjaikra utalnak, ám az alapokra való
rámutatás az elhatárolásnál is nyomatékosabban szigeteli el a régiókat
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Ld. IV. Szabály (m): „[…] ez a tudomány a legkönnyebb volna valamennyi között és felette szükséges ahhoz,
hogy az ingeniumokat más, magasabbrendű tudományok megértésére nevelje és előkészítse […]”
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egymástól: nem tetszőleges, nem szabadon áthelyezhető határ húzódik közöttük,
hanem alapjaikban különböznek.
A III. Szabály végét Descartes azzal zárja, hogy két út van, amely a
legbiztosabban vezet a tudományhoz, és mint a szabályból kiderült, ez a két út
az átlátás és a levezetés. E két útnak az intellectusban vannak a fundamentumai,
az intellectusban, s nem az akaratban – így szól a szabály vége. Az
intellectusban, és nem a érzékekben vagy a képzeletben – hangzik el korábban,
az átlátás definíciójánál. Eszerint legalábbis az első út, az átlátás, szigorúan és
minden tekintetben behatárolható az intellectus régióján belül. A második út
pedig az akarattal szemben egészen, míg a képzelettel szemben részben tartozik
az intellectus régiójához, hiszen a levezetésnek az emlékezetben is van
fundamentuma (a levezetés „valamiképp az emlékezettől kölcsönzi
bizonyosságát”, de persze soha nem az akarattól). Ha Descartes ezt követően
azzal a kifejezéssel élne a következő szabályban, hogy az univerzális matézisnek
az intellectusban vannak a fundamentumai, akkor ezen két dolgot kellene
értenünk. Azt, hogy az univerzális matézis az intellectus fennhatósági területe
alá tartozó tudomány (így például nem az akarat alá tartozik). És azt, hogy e
tudomány alapvető tárgyai közé tartozik az átlátás és a levezetés – az átlátás
kiváltképpen, a levezetés meg annyiban, amennyiben az intellectusban is
fundált. Az univerzális matézis a III. Szabályban használt fordulattal ily módon
az intellektuális intuíció par excellence tudományaként hangsúlyozódna ki,
olyan apodiktikus tudományként, melynek középpontjában az átlátással adott,
illetve az átlátásra közvetlenül visszavezethető áll, mindenesetre ami az átlátás
viszonylatában határozná meg és kontrolálná saját tartalmát. Valami olyasféle
tudományként, amely – hogy egy példával éljek – a közvetlen adódás
tudománya volna, az intuitíve evidens ismeretek tudománya, amilyennek
Husserl festi majd le a maga fenomenológiáját, vagy amilyen magánál
Descartes-nál lesz a Szabályokat követően a cogito ergo sum körüli meditatív
vizsgálódás. Ez a matézis az átlátás által kontrolált levezetést foglalná magában,
vagyis annyiban tartozna rá a levezetés, amennyiben az az elejétől a végéig
átlátható, lépésről-lépésre kontrolálható, annyiban viszont nem, amennyiben az
emlékezet teljesítményére alapozódik. Így viszont ez a matézis annyiban nem
tarthatna igényt az univerzális jelzőre, amennyiben a levezetésnek az a
mozzanata, amely az emlékezetben fundált kívül maradna vizsgálódási körén.
De ha ez így van, akkor némi kétely ébredhet bennünk azzal kapcsolatban, hogy
hogyan terjedhet ki az univerzális matézis „azokra az igazságokra, amelyek
bármely tárgyból kihozhatók”, hiszen nem kevés olyan tárgy van, amelyhez a
képzelet-emlékezet segítsége nélkül nem férünk hozzá. Ráadásul azt is tudjuk,
hogy a Szabályok célkitűzése nem a közvetlenül adott intuitíve evidens
ismeretek feltérképezése és lajstromozása, nem a közvetlen adódás teóriájának
megalkotása volt, hanem egy ennél jóval gyakorlatiasabb tudomány, a
problémafejtés matézisének a megalkotása, amely bármely területen felmerülő
problémák megfejtéséhez ad kulcsot. A kiindulópontok különbsége
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mindenesetre nyilvánvaló: az intuíció tudománya a közvetlenül evidens
adottságokból indulhat csak ki, míg a problémafejtés tudománya a felvetődő
problémákból indul ki, mely problémák, mivel bármely területen
felvetődhetnek, meglehet, hogy érzéki vonatkozásokkal együtt adódnak. Nem
válik-e e megjegyzések alapján nem csupán stilárisan, de egyenesen tematikusan
indokolttá, hogy Descartes az univerzális matézissel kapcsolatban ne az
intellectus fundamentumairól beszéljen a IV. Szabályban? És pontosan amiatt ne
tegye ezt, mivel e tudománnyal egy olyan területen akarja fogódzókkal ellátni
olvasóját, amely a képzeletet is átfogja, következésképpen amely tudománynak
a levezetés intellectuson kívüli fundamentumára, az imaginatio és az intellectus
összjátékára is ki kell terjednie?
Induljunk most el máshonnan. Descartes az univerzális matézis tárgyait
kereken megnevezi a IV. Szabályban, de nem az átlátást és a levezetést, hanem a
rendet és a mértéket jelöli meg tárgyaként. Nem azokat a tárgyakat adja meg
tehát, amelyekhez az „értelem alapjai” fordulaton keresztül eljutottunk, hanem
olyan tárgyakat, amelyekről pillanatnyilag nem nagyon tudjuk megmondani,
hogy milyen kapcsolatban állnak az átlátással és a levezetéssel. Az univerzális
matézisben „a rend és a mérték a vizsgálat tárgya”: ez a vizsgálódás neveli és
készíti fel az értelmet, ez a vizsgálódás hoz ki bármely tárgyból igazságokat, és
ez a vizsgálódás foglalja magában a „ratio első rudimentumait.” Figyelnünk kell
arra, amit Descartes nem sokkal e rudimentumok említése előtt mond: az átlátás
és a levezetés aktusainak végrehajtását nem kell tanítani, nem kell módszerrel
irányítani, mivel ezeket az értelem már eleve tudja alkalmazni. Az átlátás és a
levezetés nem kíván tudományt magának, mert már a tudomány előtt jelen
vannak, mert éppen rajtuk keresztül vezet az út a tudomány felé: „ez a két út az,
amely a legbiztosabban vezet a tudományhoz” (III. Szabály). Nem kell
előkészíteni az értelmet arra, hogy átlásson és következtessen, mert az értelem
már eleve él ezekkel az aktusokkal. A rendre és mértékre irányuló vizsgálódás
ezzel szemben tudományként lép fel és tudományként formál jogot arra, hogy
tanítsa, felkészítse, fejlessze az értelmet. Arra formál jogot, hogy megtanítsa az
értelmet, nem az átlátás és a levezetés aktusainak végrehajtására – hiszen az
értelem már eleve él azokkal –, hanem a rend és a mérték vizsgálatának
alaplépéseire. Az univerzális matézis nem az intellectus fundamentumainak a
tudománya, hanem a ratio alaplépéseinek a tudománya: azoknak az elemi
fogásoknak és eljárásoknak a tudománya, amelyek az átlátás és levezetés
aktusait egy műveleti térben helyezik el, ahol az illető aktusok különböző
műveletsorok részeiként kapcsolódnak össze és kommunikálnak egymással. Ezt
a műveleti teret valamilyen oknál fogva a rend és a mérték szempontja uralja.
Most nem ennek oka a fontos számunkra, hanem csupán annak rögzítése, hogy
az univerzális matézisben az elemi fogások és eljárások valamiképpen a rend és
a mérték vizsgálatához képest határozódnak meg. A rend és a mérték
megfigyelése orientálja az átlátás és a levezetés aktusainak összekapcsolását a
műveleti térben. Így nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy az így értett
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megfigyelés, orientálás és összekapcsolás lesznek azok az alaplépések – azok a
rudimentumok –, amelyeket az univerzális matézis tudománya magában foglal.
A ratio legelső lépései másként fogalmazva nem mások, mint bármely
tárgyterületen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban azok a legelső lépések, amik
az átlátás és a levezetés aktusait oly módon orientálják és kapcsolják össze, hogy
a kérdésre megoldást nyújtó műveleti tér részeivé válhassanak. Ennek a
megállapításunknak sokkal frappánsabb megfogalmazását adja maga Descartes
(nem a Szabályokban ugyan, hanem az Értekezésben), amikor ezt írja: „az ész
egyetemes eszköz, amely minden esetben feltalálja magát.”243 Valóban, az
univerzális matézis tárgya egy univerzális instrumentum. Univerzális két okból
is. Univerzális, mivel minden esetben feltalálja magát, mivel alkalmas minden
kérdés megoldására, vagy legalábbis feloldására – analizálására, alapkérdésekre
bontására. És univerzális, mivel minden esetben ugyanúgy, a rend és a mérték
univerzális szempontjai szerint orientálja a kérdésnek megfelelő műveleti teret.
Bármely kérdésről legyen is szó, a rend és a mérték vizsgálata mérvadó a
megoldás során.
A prima rationis humanae rudimenta fordulattal tehát a következő
árnyalatot ragadtuk meg. Az intellectusszal szemben, mely az átlátás és a
levezetés aktusainak alanya, és mint láttuk, fundamentuma, a ratio eszközként,
elemi fogások és eljárások technikájaként jelenik meg – emlékeztetőül utaljunk
a IV. Szabályban az ars szó használatára, mely ezt a technikai aspektust
domborítja ki. A ratio nem végrehajtója, nem fundamentuma az átlátás és a
levezetés aktusainak, hanem egy egyetemes eszköz, amely immár egy műveleti
tér részeiként veszi alkalmazásba ezen aktusokat. A ratio pozíciója egyszóval
technika. A problémamegoldás technikája, a megoldást előállító műveleti tér
megszervezésének a technikája.
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Humana conditio – humana ratio
A VIII. Szabály nem a dolgok természetét feltáró tudományos eljárások
körébe sorolandó szabály. Descartes itt egy új perspektívába helyezkedik: a
dolgok kutatása helyett a „feladat természetére”, illetve az „emberi
állapotunkra” vonatkozóan fogalmaz meg egy szabályt. Eszerint ha az előző hét
szabály betartása révén sem sikerül a keresett tudást, azaz valamely feladat
megoldását megtalálni, akkor ez „nem a gondolkodóképesség (ingenium)
hibájából van így, hanem azért, mert ellenkezik vele magának a feladatnak a
természete (ipsius difficultatis natura), vagy az ember állapota (humana
conditio). Ez a felismerés nem kevésbé fontos annál, amely magának a dolognak
a természetét (rei ipsius naturam) tárja fel.” A VIII. Szabály a dolgok vizsgálata
helyett a feladatok és a feladatmegoldó ember vizsgálatára hív fel.
Descartes ezek után felhoz egy partikuláris példát, majd pedig – saját
megfogalmazása szerint – a legjelesebb példát. A partikuláris példa arról szól,
hogy hogyan segít egy feladat természetének a vizsgálata a feladat
megoldásában: ha a fénytörésnél az anaklasztikus vonal meghatározása a
feladat, és e feladat természetét megvizsgálva felismerjük, hogy pusztán
matematikai okoskodással nem, csak a természeti erő fogalmát is segítségül
hívva, vagyis matematikailag és fizikailag okoskodva juthatunk el ahhoz a
„legabszolútabb láncszemhez”, amelytől a feladat megoldása függ, úgy e
vizsgálódással magának a feladatnak a megoldásához, az anaklasztikus vonal
meghatározásához is eljutunk.
Descartes legjelesebb példája nem valamiféle igen jeles partikuláris példa
lesz, hanem egy egyetemes példa, mely a keresett tudások összességére nézve
tűz ki egy feladványt: „Ha valaki azt tűzi ki feladatául, hogy megvizsgálja az
összes igazságokat, amelyeknek megismeréséhez elegendő az emberi ész
(examinare veritates omnes, ad quarum cognitionem humana ratio sufficiat)…”
A legjelesebb példa nem egy konkrét probléma, hanem minden lehetséges
probléma megoldhatóságáról szól. Ennek vizsgálatát Descartes – a korábbi
megfogalmazásával teljes összhangban – két szempontból fogja lefolytatni: a
feladatok természetének szempontjából (ipsius difficultatis natura) és az emberi
állapot szempontjából (humana conditio). A problémamegoldás általános
feltételei egyszerre keresendők önmagunkban, az ember alkalmasságában arra,
hogy bonyolult és összetett jelenségeket244 egyszerű, átlátható alakra hozzon, és
a probléma természetében, abban, hogy a probléma magva emberi
adottságainkkal – feltéve, hogy azokat optimális módon használjuk – mennyire
hozzáférhető. A VIII. Szabály, midőn a feladat természetére és az emberi
természetre hivatkozik, teljességgel természetesnek láttatja azt az eshetőséget,
244

A VIII. Szabály a „jelenségeket” ugyanolyan tágan értelmezi, mint az I. Szabály, mely az „ingenium elé
kerülő dolgokról” általában szól: „Studiorum finis esse debet ingenii directio ad solida et vera, de iis omnibus
quae occurrunt, proferenda judicia.” A VIII. Szabály explicit módon visszautal erre: „qui, juxta regulam primam,
de omnibus quae occurrunt veritatem quaerere cupiat.”
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hogy bizonyos feladatok egyszer s mindenkorra megoldhatatlanok maradnak az
ember számára. Bizonyos természetű komplexitások nem hozhatók
képességeinkkel elérhető egyszerű alakra.
Rögzítsük már itt, még mielőtt tovább mennénk, a ratio pozícióját a
szövegben: a ratioval Descartes egy ismeretelméleti kérdést fogalmaz meg –
pontosabban: magának az ismeretelméletnek a kérdését –, mely egyaránt érinti a
feladatok természetét (natura) és az emberi természetet (conditio). Az
ismeretelmélet kérdése később egészen lecsupaszítva is elhangzik a szövegben:
„semmi sem lehet hasznosabb, mint annak kutatása: mi az emberi megismerés és
meddig terjed (quid sit humana cognitio et quousque extendatur).” A ratioval a
megismerés lehetősége általánosan vetődik fel. Ez az általános lehetőség
egyrészt a feladatok természetében fog különféle lehetőségekként – megismerési
utakként – polarizálódni, másrészt az emberi természetben fog ugyancsak
különféle lehetőségekként – képességekként (facultas) vagy eszközökként
(instrumentum) – polarizálódni. A ratio így az a fogalom, amelynek segítségével
Descartes az ismeretelmélet kérdését mint e kettős vonatkozás kérdését veti fel:
a ratio a megismerés általános lehetősége, e lehetőség önnön természetünkre és
a problémák természetére való kettős vonatkozásában. E kettős vonatkozással az
általános lehetőség természetes korlátozást kap, ezért veti fel Descartes már
eleve a kérdés az elégségesség, a kapacitás kérdéseként: milyen ismeretekre
elég a ratio? E kérdés kifejtése, mint azt a szöveg tanúsítja, önnön
természetünkhöz, illetve a problémák természetéhez vezet tovább.
Csakugyan, a legjelesebb példa felvetése után Descartes eszközeink
(instrumentumaink) számbavételébe és rövid ismertetésébe fog bele: ezek az
értelem (intellectus, intellectus purus) a képzelet (phantasia) és az érzékek
(sensus). Ez a számbavétel négy bekezdéssel odébb megismétlődik, immár mint
fakultásaink számbavétele (intellectus, imaginatio, sensus, memoria). Bármely
feladatnak a megoldása, bármely igazságnak a megismerése képességeinknek
erre az ökonómiájára, a conditio humanaban rejlő eme lehetőségekre van utalva.
Tegyünk itt egy újabb stiláris megjegyzést, mely az előzőhöz kapcsolódik.
Descartes többször is felveti a VIII. Szabályban az emberi ész képességénekelégségességének a kérdését: „ad quarum cognitionem humana ratio sufficiat?”;
„quarumnam cognitionum humana ratio sit capax?”; „utrum ad illa invenienda
humana ratio sufficiat?” Mire képes az emberi ész? Mire elegendő az emberi
ész? E kérdés kifejtése, mint már megállapítottuk, önnön természetünkhöz,
illetve a problémák természetéhez vezet tovább. Vagyis amikor e kérdéseket
taglalja, Descartes nem ragad le a ratio fogalmánál, nem a ratio elemzésébe fog
bele. A kérdések kifejtésnél nem látjuk viszont a ratiot. Egyrészt a
megismeréshez számba vehető fakultásaink közt nem szerepel mint fakultás.
Másrészt a fakultások közt a tudásra való képességet Descartes az intellectusnak
tulajdonítja: „igazság vagy tévedés valójában csakis az értelemben lehetséges”;

152

„csak az értelem képes a tudásra (solum intellectum scientiae esse capacem).”245
A ratio nem neveztetik a szövegben megismerő- vagy tudás-képességnek. Úgy
tűnik, az ész képességének-elégségességének kérdését Descartes nem azzal a
céllal veti fel, hogy egy képesség funkcionálásával, működésének módjával
jöjjünk tisztába, hanem azért, hogy rajta keresztül egy vállalkozás kilátásait
mérjük fel. A ratio a megismerő vállalkozást jelenti be a maga
általánosságában, melynek részletei a fakultások ökonómiájában, illetve a
feladatok természetében rejlenek.
Ha a megismerés egyetemes lehetősége – vagy mondhatjuk immár így: a
megismerő vállalkozás – a conditio humanaban rejlő képességekre, fakultásokra
van utalva, ugyanígy függ a megoldandó feladat természetétől is. Milyen
természetről van itt szó? Noha Descartes partikuláris példája diszciplináris
felosztás alapján tett különbséget természetek közt (eszerint volnának
matematikai, fizikai, stb. természetű feladatok), a legjelesebb példa nem e
felosztásból indul ki, hanem ama utak számbavételéből, „amelyek az
embereknek nyitva állnak az igazsághoz” – és amelyeknek, úgy tűnik, a
diszciplináris felosztás puszta következménye. A megoldandó feladat
természetéről az dönt, hogy milyen utak vezetnek benne az igazsághoz. Utak, és
nem egyetlen út: a többes szám rekapitulálja azt a tényt, hogy Descartes a
conditio humanaban képességek és eszközök sokaságát ismerte el, melyek
használata hol szükséges, hol szükségtelen (vagy akár tilos) a feladat
megoldásához. Bizonyos feladatok olyan természetűek, hogy tisztán értelmi
úton megoldhatóak. Mások megoldásához az is kell, hogy a képzelet, vagy az
emlékezet, vagy az érzékelés segítse az értelem felfogását – nyilván ilyennek
kell tartanunk az anaklasztikus vonal meghatározását is. A feladatoknak végső
soron azért van természetük, mivel maguk is különféle természetű dolgok –
szellemi, testi, vagy vegyes természetű dolgok – összefüggéseit rejtik
magukban. E különféle természetű dolgok természetei, amint azt Descartes
kifejezetten hangoztatja, leginkább annak a vonatkozásnak a természetét fejezik
ki, amely a dolog és a megismerő alany fakultásai közt fennáll. Azt tehát, hogy
„hogyan vannak az egyes tárgyak elménk vizsgálatának alávetve”246, lévén hogy
e szabály szerint „a dolgokat csak annyiban kell tekintenünk, amennyiben az
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VIII. Szabály (m: a Szemere-féle fordításban „tudás” helyett „megismerés” áll). Vö. XII. Szabály: „Egyedül
az értelem képes az igazság felfogására (solus intellectus equidem percipiendae veritatis est capax).”
Megemlítendő, hogy a tudás és megismerés, vagyis scientia és cognitio viszonyáról immár három dolgot tudunk
mondani: 1. Minden tudás (vagy tudomány) biztos és evidens megismerés (II. Szabály). 2. A tudás (vagy
tudomány) az igazság jelenléte az értelemben, más szóval az igazság felfogása az értelem által (VIII. és XII.
Szabály). 3. A tudás nem azonos a megismeréssel, hanem a megismerésnek egy módja, nyilvánvalóan kitüntetett
módja. Ezt támasztja alá az is, hogy a VIII. Szabály szóban forgó bekezdésében Descartes az értelemre,
képzeletre, érzékekre mint a megismerés három módjára hivatkozik: „Omnem igitur collocabit industriam in
distinguendis et examinandis illis tribus cognoscendi modis, vidensque veritatem proprie vel falsitatem non nisi
in solo intellectu esse posse, sed tantummodo ab aliis duobus suam saepe originem ducere.” A „megismerés” így
nyilvánvalóan tágabb fogalom, mint a „tudás-tudomány”, mely az előbbinek egy kitüntetett alesete vagy módja.
A tudás igaz ismeret, igaz megismerés, ahogyan a IV. Szabály fogalmaz: aki a módszert követi, „fokozatosan
gyarapítva mindig tudását (scientiam), eljut majd mindazoknak a dolgoknak igaz ismeretéhez (ad veram
cognitionem), amelyekre képes.”
246
„quomodo singulae mentis nostrae examini subjectae sint”
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értelem eléri őket.”247 A dolog természete ennek az elérésnek a természete. Így
egy dolog szellemi, testi vagy vegyes természetű lesz annak megfelelően, hogy
az értelem önmagában, a testen keresztül (azaz az érzékszerveken keresztül)
vagy vegyesen szerez tapasztalatot róla („intellectus tales esse experitur”). És,
tovább részletezve a dolgot, egyszerű vagy összetett természetű lesz annak
megfelelően, hogy az értelem átlátja és absztrakció nélkül egyszerűbb
természetekre bontani képtelen a dolgot, vagy pedig a dolgot összetettnek
tapasztalja egyfelől, illetve ő maga állítja össze egyszerű természetekből
másfelől. Nem kell itt belemennünk e megkülönböztetések részleteibe, elég
megállapítanunk annyit, hogy a feladatok a bennük foglalt – szellemi, testi,
vegyes, valamint egyszerű, összetett – természetek szerint válnak ilyen-olyan
természetűvé, és kerülnek egyszersmind megfelelésbe a conditio humana
természetes eszközeivel és képességeivel. A feladatok természete végső soron az
emberi természetet tükrözi vissza. Azt a természetet, amelyben már ott rejtőzik a
dolgokra való vonatkozás is. Elmondhatjuk, hogy a VIII. Szabályban felvázolt
ismeretelmélet praktikus terepe, ahol a konkrét feladatok kapcsán felmerülő
ismeretelméleti elemzések lefolynak, nem a megismerendő tárgy, de nem is a
megismerő alany, hanem egy leginkább természetnek nevezhető valami, amely
alany-tárgy vonatkozásokat magában foglaló természetek – „naturák” –
kapcsolatrendszereiből épül fel. Nem a Természet, mint a tárgyak vagy létezők
univerzuma, nem is az alany belső természete, hanem vonatkozásuk természete,
amit Descartes nem tart szükségesnek terminológiailag az „ismeret”,
„fogalom”, „állítás (enuntiatio)”, „tétel (propositio)”, „dolog” kifejezések
valamelyikére redukálni és általuk egységesíteni, hanem egyszerűen megmarad
a „természet” szó használatánál.248 Természet ebben a legáltalánosabb
értelemben egy anagramma, egy matematikai entitás (egy középarányos, egy
mértani hely például), egy fizikai entitás (a fény, a mágnesesség, az
anaklasztikus vonal például), az alak, a kiterjedés, a mozgás, mi több – a XII.
Szabály alapján – a létezés, az egység, a tartam, a megismerés, a kételkedés és
az akarat is.249 Az ismeretelmélet terepe e természetekből összeszövődő komplex
természet, az emberi megismerés kutatása egy efféle természetben való
jártasságot igényel.
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„Veniendum deinde ad res ipsas, quae tantum spectandae sunt prout ab intellectu attinguntur”
Amivel nem állítjuk azt, hogy – megfordítva – Descartes szükségesnek tartotta volna terminológiailag az
„ismeret”, „fogalom”, „állítás”, „tétel”, „dolog” kifejezéseket a „természet” kifejezésre redukálni. Descartes a
Szabályokban beszél állításokról és dolgokról is, sőt, mint Boros Gábor megállapítja, „a descartes-i nyelv
állandóan fluktuál: hol dolgokról, hol állításokról beszél, s a következtetés relációja nála mind a tárgyakra, mind
az őket leíró állításokra alkalmazható.” (Boros: René Descartes, 95. o.) A „természet” kifejezést Descartes
láthatólag akkor választja, amikor kifejezetten ismeretelméleti perspektívába helyezkedik, vagyis az emberi
megismerés lehetőségeiről és esélyeiről általában kíván szólni. Így van ez a VIII. Szabály végén, ahol a
természetekről először esik szó. És így van a XII. Szabály vége felé, ahol Descartes ezt írja (m): „az egész emberi
tudás abban áll, hogy elkülönítetten lássuk, hogyan játszanak közre ezek az egyszerű természetek a többi dolog
összerakásában (omnem humanam scientiam in hoc uno consistere, ut distincte videamus, quomodo naturae istae
simplices ad compositionem aliarum rerum simul concurrant).”
249
Ld. XII. Szabály, 133. o.
248
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A VIII. Szabály legjelesebb példája egy vizsgálódás lefolytatására hív. A
kitűzött feladat nem az, hogy az összes igazságot megismerjük és ezáltal
tudásra-tudományra tegyünk szert (habár, elismerhetjük, hogy a feladat kitűzését
a tudásszerzés motiválja), hanem az, hogy „megvizsgáljuk az összes igazságot
(examinare veritates omnes), amelynek megismerésére az emberi ész elegendő.”
A vizsgálat a megismerés lehetőségeire és terjedelmére vonatkozik. A ratio
pozícióját abban jelöltük ki itt, hogy a tudományos vállalkozás lehetőségei és
kondíciói a maga globalitásában rajta keresztül vetődnek fel. Persze
ellenvetésképpen mondhatnánk azt, hogy Descartes az intellectus fogalmával is
beharangozhatná ezt a vállalkozást, hiszen e fogalom e szabályban mint a
„tudásra való képesség” jelent meg. Csakhogy épp a szabály szövegére
támaszkodva nagyon világos különbséget tudunk tenni kettejük pozíciója között.
Könnyen belátható ugyanis, hogy a „milyen ismeretekre képes az emberi ész?”
kérdése nem azonos a „milyen ismeretekre képes az emberi értelem?”
kérdésével. Az utóbbira a válasz így adódna: az értelem képes az igazság
felfogására, képes a megismerésre, tudásra, tudományra, de képes a tévedésre is,
képes továbbá természetek tapasztalására (ilyen tapasztalásnak tekinthető az
intuíció is), valamint összetett természetek megalkotására (amikor is tévedésnek
van kitéve), végül képes ítéletet alkotni és képes következtetni. Pont. Az
intellectus képességeire vonatkozó kérdés nemhogy a megismerő vállalkozásra,
fakultásaink összjátékára nem kérdezne rá, de már az egyéb fakultásokig, a
képzeletig vagy az érzékekig sem juttatna el. Nem véletlen, hogy ott, ahol a
megismerő vállalkozás kérdését Descartes az alanyra vonatkozó kérdés
formájában fogalmazza újra, nem az intellectusra kérdez rá, hanem erre: „mire
képes a lélek?” Azért bukkanhat fel itt ez a Szabályokban egyébként viszonylag
ritkán használt szó, mivel a lélek eléggé általános fogalom ahhoz, hogy a vele
felvetett kérdés a szóban forgó képességet a maga globalitásában tegye
vizsgálandóvá. Hiszen bármennyire is az intellectus a tudás hordozója, a tudás a
megismerésnek csak egy módja, mondhatni speciális esete. Az összes
megismerési mód globális vizsgálata – az érzéki tapasztalástól a receptív, majd
teremtő fantázián és az emlékezeten át a receptív (igazságot felfogó), majd
teremtő (egyszerű természeteket összetett természetekké összerakó) értelemig –
nem az intellectuson, hanem a képességek ökonómiájára átfogóan utaló
fogalmakon keresztül válik lehetővé.
Ez utóbbi állítással azt is mondjuk, hogy az ismeretelméleti vállalkozás
nem globális árnyalatként kapcsolódik a ratiohoz. E vállalkozás egyaránt
meghirdethető az összes igazságokra való hivatkozással, a lélekre és a lélek
képességeire való hivatkozással, a dolgok összességére való hivatkozással, a
módszerre való hivatkozással, és végül, említettük már, pusztán magára a
megismerésre való hivatkozással.250 És meghirdethető a feladatok természetére
250

Sorban: „megvizsgálni az összes igazságokat”; „mire képes a lélek?”; „e világegyetem minden dolgának
gondolatban való átfogása, hogy felismerjük, miként vannak az egyes tárgyak elménk vizsgálatának alávetve”;
„eme kérdés vizsgálatában bennefoglaltatnak a tudás igaz eszközei és az egész módszer”; „mi az emberi
megismerés és meddig terjed?”
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és az ember állapotára való hivatkozással, ahogyan a VIII. Szabály eleje
fogalmaz. A ratio „hatósugara”, ismeretelméleti terjedelme egy kérdés ezek
közül, jóllehet az a kérdés, amely minduntalan visszatér a szövegben, és amely,
ha nem is viszi mindig a prímet, folyamatosan betársul a többiek mellé. Így azt
mondhatnánk, hogy Descartes számára praktikusan és stilárisan a ratio
képviseli a VIII. Szabályban az ismeretelmélet legátfogóbb értelmét, azt a
legáltalánosabb szempontot, amellyel megismerendő tárgyként tételezhető maga
az intellectus is, az intellectus környezete vagy háztartása is, azaz maga a lélek,
és „a természet titkai” is, azaz maguk a dolgok – dolgokon megoldásra váró
feladatokat vagy analizálandó összetett természeteket értve. A ratioból kiindulva
átpásztázható a lélek és a dolgok, a lélek különféle megismerési módjai és a
dolgok e módoknak megfelelő természetei.
Ha a ratioval átfogó értelemben fogalmazódik meg az ismeretelmélet
kérdése, úgy képessége-elégségessége vizsgálatának az eredménye is átfogó
érvényű lesz. Olyan eredmény, amely egyaránt vonatkozik természetes
gondolkodói kapacitásunkra, az ingeniumra, és az általunk követett módszerre,
gondolkodási technikára, vagyis arsra: a vizsgálat eredménye az a belátás, hogy
ha az ember nem jut el a keresett tudáshoz, „ez éppenséggel nem ingeniumának
vagy arsának hibájából következik”; majd alább még egyszer: „hogy mindenki,
aki ezt a módszert (methodum) tökéletesen megtanulta, bármilyen közepes
szellemű (ingenio) is, mégis belássa, hogy […] ha nem tud valamit, ez nem a
szellem (ingenium) vagy a technika (ars) hibája.” Természet és technika,
természetes gondolkodóképesség és e gondolkodóképesség kiaknázásának
technikája így kerül átfogóan a ratioból kiinduló kérdezés látókörébe. Az
ismeretelmélet kérdését Descartes a ratioval fogalmazza meg, a válasz pedig
végső soron az ingeniumra és az arsra nézve adódik. A ratio fogalma nem
vezethető vissza csak az egyikre, vagy csak a másikra, hanem átfogóan utal
kettejükre, mint a „vagy” szócskával összekötött komplementer pár által alkotott
egészre. A ratioból kiindulva egy „technikás” szellem tárul elénk, sőt, még
élesebben fogalmazva, egy „technikás természet”. Egy olyan természet, amely
nem szűzföld, hanem kiaknázás alatt áll, s amelynek az őt kiaknázó eszközök
természete is részévé válik.
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Usus rationis
Az első tizenkét szabály az ész használatát (rationis usum) könnyíti meg –
visszatértünk a XII. Szabályhoz, melynek vége felé olvassuk e kijelentést. A
kérdés, ami ehhez a szabályhoz vezetett bennünket az volt, hogy vajon a ratiot
tekinthetjük-e fakultásunknak, illetve tekinthetjük-e megismerő alanynak.251
Időközben már sok minden tisztázódott ezzel kapcsolatban. Először ezeket
foglaljuk össze, majd innen lépünk tovább a XII. Szabályhoz.
Láttuk, hogy a megismerés két alapvető művelete az átlátás és a levezetés.
Az átlátás és a levezetés műveletének végrehajtó alanya az intellectus, a mens (a
III. Szabály definícióiban), illetve az ingenium (III. Szabály vége, és másutt).
Ezzel szemben, mint korábban említettük már, a Szabályokban egyszer sem
találkozunk a „ratio átlátása” fordulattal: globális árnyalatot képez, hogy a ratio
nem végrehajtó alanya az átlátás műveletének. Most hozzátehetjük ehhez, hogy
ugyanígy nem fogunk találkozni a Szabályokban a „ratio levezetése” fordulattal
sem: globális árnyalatot képez az is, hogy a ratio nem végrehajtó alanya a
levezetés műveletének. A ratio tehát nem lát át és nem vezet le: nem végrehajtó
alanya a megismerés alapműveleteinek. Ha korábban árnyalatként könyveltük el
azt, hogy a XII. Szabály osztályozásában a ratio nem kerül besorolásra
megismerő alanyként252, most jó okunk van kijelenteni, hogy a ratio globális
árnyalatát képezi a Szabályokban, hogy nem megismerő alany. A ratiot ezzel
kizártuk az alanyi pozícióból: azt állítjuk, hogy a ratio nem formálódik egy
olyan „ő”-vé (vagy „én”-né, „ego”-vá), „akiről” jogunkban állna kijelenteni,
hogy megismer. Persze ne felejtsük el hozzátenni ehhez, hogy korábban az
alany-tárgy-fakultás pozíciókról mondtuk ki, hogy a XII. Szabály
osztályozásában egyikőjük alá sem kerül besorolásra a ratio. E hármasból most
csupán az alanyi pozíció hiányát minősítettük át a ratio globális árnyalattá. A
tárgy és fakultás pozíciók megmaradtak lokális árnyalatnak, azaz – legalábbis
jelenleg – nem zárjuk ki, hogy a ratio a Szabályok egyéb helyein
felbukkanhasson e pozíciókban.
Azt is láttuk már, hogy a ratio az átlátással megismerő alany pozíciójával
szemben a világosság pozícióját foglalja el, melyből az átlátás születik. Ebbe a
pozícióba az átlátás definíciója juttatta. Ha ezt a pozíciót mintegy készen kaptuk
a Szabályokból, adódik a kérdés, vajon meg tudjuk-e mondani, hogy milyen
pozíciót foglal el a ratio a levezetéssel megismerő alany pozíciójával szemben?
Ezt a pozíciót úgy tűnik eleddig még nem azonosítottuk. Vajon mi a ratio
pozíciója a levezetésnél? Azt láttuk már, hogy a „rationabiliter deducendis”
kifejezés a II. Szabályban a „tisztasághoz” képest pozícionálja a levezetést,
vagyis a ratio és a tisztaság azonosíthatóságán túl sok támpontot nem nyújt a
kérdés megválaszolásához. A választ ezért a fentebb tárgyalt prima rationis
humanae rudimenta árnyalatra támaszkodva próbáljuk megadni, a
251
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Ld. II. 2. fej.
Ld. II. 3. fej.
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következőképpen: a ratio – ha pozícionálódik egyáltalán a levezetéshez képest a
„tiszta” és a „racionális” azonosságán túl – nem foglalhat el más pozíciót, mint
azon műveleti térnek a hogyanjáról döntő pozíciót, amely térnek a levezetés (az
átlátással együtt) az univerzális matézis értelmében a műveletévé válik.
Értelmezzük ezt! Így kezdtük válaszunkat: ha pozícionálódik egyáltalán a
ratio a levezetéshez képest. Látnunk kell, hogy míg Descartes explicit módon
pozícionálja a ratiot az átlátás definíciójában, ugyanez nem mondható el a
levezetés definíciójáról: a levezetés meghatározása a III. Szabályban nem
hivatkozik a ratiora. Így legfeljebb annyit mondhatunk, hogy amennyiben a
levezetés definíciója támaszkodik az átlátáséra, annyiban támaszkodik az
átlátásban érintett ratiora is. Ezzel a levezetést az értelem olyan aktusának
tekintjük, mely a ratio által megvilágított átlátásokat kapcsol össze. A levezetés
világosságról világosságra halad, fényből fénybe lépked. A rationak ebben nincs
több szerepe annál, mint ami az átlátás esetében volt, vagyis hogy biztosítsa a
világosságot, a lux rationis szerepét játssza. Ám a megvilágított ismeretek
összekapcsolása már egyedül az értelem dolga. A levezetés az értelem művelete,
intellectus actio. Tehát a levezetés mint művelet „intellektuális”, s csak e
műveletben felhasznált átlátások világossága révén mondható „racionálisnak”.
Ha a ratiot a lux rationis fordulaton túl szeretnénk pozícionálni a
levezetéshez képest – vagyis tényleg a levezetés műveletéhez képest és nem a
levezetésben foglalt átlátásokhoz képest (más szóval a deduktív láncolathoz és
nem a láncszemekhez képest) szeretnénk pozícionálni –, akkor, folytatódik
válaszunk, ez a pozíció a fentebb már részletezett műveleti térnek a hogyanjáról
döntő pozíciót lehet csak: „hogyan kell használni az elme átlátását, hogy ne
essünk az igazsággal ellenkező tévedésbe, s hogyan kell megtalálni a
levezetéseket, hogy eljussunk minden dolog ismeretéhez.” Ezek a szavak az
átlátás és a levezetés definícióját követően, a IV. Szabályban hangzanak el,
amelyben később a „ratio első lépéseiről” is szó esik majd. Descartes azonban
még a ratio első lépései előtt újra hivatkozik a lux rationisra: a fent említett
hogyanok a lux rationis megóvásának és fenntartásának módjai. Descartes
leszögezi, a ratio tiszta fényéhez semmi sem adható hozzá, ami valamiképpen el
ne homályosítaná. Emlékszünk, a dialektika előírásokat ad hozzá a ratio tiszta
fényéhez, ezért akadály. Ám ha a dialektika itt kerülendő ellenpéldaként
szerepel, akkor az átlátás és a levezetés descartes-i hogyanjai értelemszerűen a
lux rationis el nem homályosításának a hogyanjai lehetnek csak. A műveleti tér
megszervezésének a hogyanja a lux rationis olyan kezelése, melynek során a
világosság nem enyészik el, nem homályosul el. Nevezhetjük ezt most már
egyszerűbben és a IV. Szabály szövegével összhangban módszernek: módszer az
átlátás és a levezetés alkotta műveleti tér megszervezésének olyan hogyanja –
olyan módja –, mely a lux rationist fenntartja és karbantartja. Pontosan ez az,
amit a ratio pozíciójaként jelölhetünk meg a levezetéshez képest – nem mint egy
izolált értelmi aktushoz képest, hanem mint egy műveleti térben elgondolt
művelethez képest. A ratio pozíciója immár nem a világosság, hanem a
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világossággal-megvilágítással kapcsolatos technikák összessége: a világosság
használata, fenntartása, áthelyezése, kiterjesztése. Azt mondhatnánk, hogy míg
az ész világossága a rationak egy olyan levezetéssel szembeni pozíciója, amely
adott, amely értelmünk aktusa révén előáll, addig a világítás technikája a
rationak egy olyan levezetéssel szembeni pozíciója, amely még nem adott a
számunkra, amely még nem állt elő értelmünk aktusa révén, hanem arra vár,
hogy megtaláljuk. A világítás technikája annak módja, hogy „hogyan kell
megtalálni a levezetéseket…” Nézzünk egy példát. Értelmem átlátja, hogy mi a
háromszög és mi a gömb: „a háromszöget csupán három vonal, a gömböt
egyetlen felszín határolja.”253 Értelmemmel nagyon sokféle következtetést
vonhatok le ebből a két átlátásból, levezethetem például, hogy nincs olyan
háromszög, ami gömb volna. E levezetés az értelem aktusa. Annyiban tartozik
az észre, hogy a két átlátás, amit a levezetés összekapcsol, az ész világosságából
született meg. Amennyiben világos a számomra, hogy mi a háromszög és mi a
gömb, annyiban világos lesz számomra az is, hogy a két alakzat kizárja egymást.
A két átlátást azonban oly módon is összekapcsolhatom egymással, ami nem
levezetéshez, hanem kérdéshez, problémához vezet. A háromszög és a gömb
meghatározásának bizonyos jegyeit összevetve – például a „három vonal” és az
„egy felszín” kritériumait összevetve – felvethetem a kérdést, hogy van-e olyan
test, amit három felszín határol? Az értelem egyetlen aktussal átláthatja vagy
levezetheti ennek a kérdésnek az egyes vonatkozásait, például azt, hogy ha van
ilyen test, akkor nem lehet gömb. Ugyanakkor nem feltétlenül állt még elő e
pillanatig az olvasó elméjében átlátással vagy következtetéssel a válasz, hogy
van-e ilyen test vagy nincs: kellene találni egy levezetést, ami elvezet a három
felszínű test ismeretéig. Az ész pozíciója itt már nem csupán a kiinduló átlátások
megvilágítása, hanem a kérdés megvilágításának a technikája, mely módot ad a
keresett levezetés megtalálására.
Immár összevethetjük ezt a pozíciót a „ratio első lépéseivel” megragadott
árnyalattal. A ratio pozíciója – mondottuk imént – egy kérdéses levezetés
esetében a kérdés megvilágításának a technikája. A „ratio első lépései” –
mondottuk korábban – nem mások, mint bármely területen felmerülő
kérdésekkel kapcsolatban azok a legelső lépések, amik az átlátás és a levezetés
aktusait oly módon orientálják és kapcsolják egymáshoz, hogy a kérdésre
megoldást nyújtó műveleti tér részeivé válhassanak. A ratio pozíciója itt tehát a
műveleti tér megszervezésének a technikája. Láthatjuk, hogy a ratio levezetéssel
szembeni pozíciója voltaképpen azonos a ratio „első lépéseivel”: annyiban
árnyaltuk ezt az imént, hogy az első lépéseket a megvilágításra és a világosság
megőrzésére tekintettel meghozott lépésekként értékeltük. Kijelenthetjük tehát,
hogy a ratio pozíciója egy kérdéses levezetés esetében azon műveleti tér
megszervezésének módjáról döntő pozíció, amely a kérdést egyszerre
megvilágítja és megoldja (ha ez utóbbit csak az analízis értelmében is). A
megvilágítás-megoldás az átlátó és levezető műveletek oly módon történő
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megszervezése és összekapcsolása, mely előállítja a kérdéses levezetést (vagy az
analízis értelmében: rámutat azokra a láncszemekre, amelyek a levezetés
előállításához szükségesek volnának, még ha ezek tényleges megadása
meghaladja is az emberi értelmet254).
•
A megvilágítás technikája, a ratio első lépései: a ratio itt túllép a lumen
naturale szerepkörén, a világosság puszta adottságán, hogy azon módszerek
összességévé váljék, amelyek a természetes világosságot használatba veszik. Ez
nem azt jelenti, mintha a ratio ezzel kilépne a világosságból, ellenkezőleg,
visszafordul hozzá, hogy kezelje, karbantartsa, fenntartsa, kiterjessze. A
rationak ez az árnyalata egyetlen szóval: használat: „Valamiképp leszokunk
magának az észnek a használatáról (ut quodammodo ipsa ratione uti
desuescamus)”, olvassuk a IV. Szabályban a „ratio első lépései” és az
univerzális matézis felbukkanása között félúton. Descartes szándéka
nyilvánvaló: visszaszoktatni olvasóját az ész használatára. A Szabályok, idéztük
már, „az ész használatát (rationis usum) könnyíti meg.”
Rögzítsünk ezzel kapcsolatban egy lokális árnyalatot: Descartes ezeken a
szöveghelyeken a „ratio használatáról” ír és nem az intellectus, mens vagy
ingenium használatáról. Ezt az árnyalatot nem mondjuk globálisnak, nem
mondjuk azt, hogy a descartes-i választékosság kizárja, hogy az értelem, az elme
vagy a gondolkodóképesség használatáról beszélhessünk. Hiszen amennyiben a
descartes-i választékosság megengedi, hogy az intellectusról vagy az
ingeniumról mint fakultásokról beszéljünk – például a XII. Szabályban –,
annyiban nyilvánvalóan meg fogja engedni azt is, hogy a fakultások
használatáról beszélhessünk, lévén képességeinket nem csupán elvileg
birtokoljuk, hanem élünk velük, használjuk őket. Valóban, a XII. Szabály
legelején olvassuk: „fel kell használni az intellectus minden segítségét…” A
Szabályok tehát egyaránt beszélhet használatról az intellectus, mens, ingenium és
a ratio kapcsán. Csakhogy átfogalmazhatnánk-e az észhasználattal kapcsolatos
fenti megállapításokat az intellectus, mens, ingenium segítségével?
Kijelenthetnénk-e,
hogy
valamiképp
leszokunk
az
értelem,
a
gondolkodóképesség használatáról? Kijelenthetnénk-e, hogy a descartes-i
szabályok az értelem, a gondolkodóképesség használatát megkönnyítik?
Árnyalatunk szerint nem! Fakultásainkat teljes közvetlenséggel működtetjük,
úgy látunk át dolgokat és úgy vonunk le következtetéseket értelmünkkel,
ahogyan kezünkkel tapintunk, szemünkkel látunk, orrunkkal lélegzünk.
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Ingeniumunk olyan természetesen csavarog a nap mint nap végzett
okoskodásaink során, ahogyan lábainkkal lépdelünk, kezünket mozgatjuk. Egyik
képesség működtetése sem kíván nagyobb odafigyelést a többinél: ugyanolyan
közvetlenséggel látjuk át (vagy vonjuk le a következtetést), hogy ha ülünk,
akkor nem állunk255, mint amilyen közvetlenséggel befordulunk egy utcán, vagy
lábainkkal fellépdelünk egy lépcsőn. Olyannyira nagyfokú közvetlenség ez,
hogy pontosan emiatt mondja Descartes az átlátás definíciója után, hogy „sokkal
több van belőlük [az átlátásokból], mint rendszerint gondolják, mivel
méltatlannak tartják ilyen könnyű dolgokra fordítani figyelmüket.” De attól
még, hogy nem méltatják figyelemre őket, vannak (sunt): az átlátás és a
következtetés aktusait értelmünk ugyanúgy produkálja, ahogy egyéb
képességeink teljesítik azokat a funkciókat, amire képesek. Ami annyit tesz: a
Szabályok horizontján belül ugyanabba a latba esne egy olyan állítás, amellyel
azt mondanánk, hogy „valamiképp leszokunk az értelem, a gondolkodóképesség
a használatáról”, mint egy olyan, amellyel azt mondanánk, hogy „valamiképp
leszokunk a szemünk, orrunk, lábunk használatáról”. Azt állítanánk ezzel, hogy
előfordulhat – csak szokás kérdése –, hogy egy képességünk befejezi a
működését és tétlenségbe merül.
Úgy fogalmaztam az imént, „a Szabályok horizontján belül”, s most
nyomatékosítom ezt: a Szabályok horizontján belül semmilyen tematikus vagy
stiláris motívum nem utal arra, hogy a fakultásokról való számadás árnyalható
volna azon kérdésfelvetés mentén, hogy egy képesség vajon inaktiválódhat-e, és
ha igen, miként. Elvileg, és ahhoz hasonló absztrakcióval, amit a Bevezetésben
Serres kapcsán vetettünk papírra – ti. hogy Serres a „most” hidraulikai
szintaxisának felvázolásakor elvonatkoztat a vízbe merített kéz phüsziszénél
azon képességtől, hogy hagyhatom kezem belefagyni a dermesztő vízbe –
mondhatnánk azt, hogy ha egy fakultásunk képessé tesz bennünket valamire,
úgy jogunkban áll az is, hogy e képességünkkel ne éljünk. Jogunkban áll
szemünket becsukni, fülünket betapasztani, lábunkat, kezünket nem mozgatni,
és értelmünk alaptevékenységeit, az átlátást és a következtetést felfüggeszteni,
például úgy, hogy elalszunk vagy jó sok üveg bort elfogyasztunk. Ráadásul
mindezeket úgy, hogy habitussá váljanak, hogy leszokjunk képességeinkről...
Ám a Szabályok nem tapogatózik ebben az irányban, sem tematikusan, sem
stilárisan. Ami még a legközelebb állna ehhez a descartes-i
megfogalmazásokban, az a ratio tiszta fényének elhomályosításával kapcsolatos
fejtegetések: ha kijelentjük, hogy a „ratio tiszta fényét” fakultásként birtokoljuk
(emlékeztetőül: megállapítottuk már, hogy a ratio a Szabályokban tematikusan
nincsen hozzárendelve a fakultás-pozícióhoz), akkor elmondhatjuk Descartestal, hogy a dialektika által adott előírások akadályozzák e fakultásunkat,
elhomályosítják a bennünk lévő világosságot. Csakhogy az akadályoztatástól e
képességünk még nem fejezi be a működését, nem merül tétlenségbe, nem huny
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ki a bennünk lévő világosság, amint azt se mondhatjuk, hogy a dialektikai
előírások követésével leszoknánk e képességünkről. Ellenkezőleg, maga a
dialektika is erre a képességre támaszkodik, amikor megköveteli, hogy a
szillogisztikus következtetések első premisszáit világosan átlássuk. A
dialektikával nem leszokunk a világosságról, hanem nem hagyjuk eléggé
érvényesülni, valahogy úgy, mintha egészséges lábakkal olykor-olykor
mankóval járnánk. Összességében kijelenthetjük tehát, hogy Descartes a
Szabályokban a fakultásainkhoz soha nem közelít a tartózkodás, leszokás
lehetőségének aspektusából. Ellenkezőleg. Ha egyszer elismerte valamiről, hogy
fakultásunk, Descartes mindig pozitívan, a lehetséges kiaknázás aspektusából
közelít ehhez. A kérdés mindig az lesz, hogy hogyan aknázható ki maximálisan
ez a képesség. Úgy tehát, hogy „nehogy véletlenül elhagyjunk valamit, ami
képességünkben rejlik.”256
Mondhatná-e tehát Descartes, hogy „valamiképp leszokunk eszünk
használatáról”, ha a ratio alatt itt egy fakultásunkat értené, amellyel úgy
rendelkezünk, mint szemünkkel, fülünkkel, értelmünkkel? Nemigen. E
megfogalmazás stilárisan idegen volna attól, ahogyan a Szabályok a
fakultásainkra hivatkozik. De éppoly idegenül csengene az is, ha Descartes az
értelem, az elme, a gondolkodóképesség használatának megkönnyítéséről
beszélne, mint ahogy beszél a ratio használatának megkönnyítéséről. Hogyan
volna lehetséges megkönnyíteni az előbbiek használatát? Láttuk a III.-IV.
Szabályokban, hogy az átlátás és a levezetés olyan aktusok, amelyeket minden
előzetes kiképzés nélkül végre tudunk hajtani: olyan aktusok, amelyeket
ugyanazzal a közvetlenséggel teszünk meg, ahogyan fakultásainkat hozzuk
működésbe. Hiszen a fakultás, mondottuk már, olyan képességet jelent a
Szabályokban, amely minden előzetes képzés nélkül a rendelkezésünkre áll.
Ahogyan fakultásainkhoz anélkül férünk hozzá, hogy ehhez bármiféle technikát
kellene elsajátítanunk, ugyanígy vagyunk képesek minden előzetes képzés
nélkül értelmünk aktusait gyakorolni: „mindenki átlátással képes felismerni
(potest intueri), hogy létezik, stb.”; a levezetést „az ember nem képes (non
posse) rosszul végrehajtani.”257 Az értelem, az elme használata éppen emiatt
könnyű, hiszen képzést, technikát nem igénylő egyszerű aktusok
végrehajtásában áll. Az átlátás és a következtetés aktusait értelmünk ugyanolyan
könnyen produkálja, amilyen könnyen produkálja szemünk a látást, fülünk a
hallást, orrunk a levegővételt: itt nincs mit megkönnyíteni. Ezek az aktusok „a
legkönnyebbek és legelsők.”258 Fakultásainkban kódolva van teljesítésük módja
és a teljesítmény jellege. Ha például a hallásról elismerjük, hogy fakultásunk,
akkor ezzel egyúttal elismertük a hallás teljesítésének módját és
teljesítményének jellegét is. Pontosan emiatt fogjuk értelmetlennek találni az
olyan kérdéseket, mint „hogyan csinálod, hogy hallasz?”, „hang az-e, amit
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hallasz, amikor hallasz?” Hallasz, és kész. Hangot hallasz, és kész. A fülben
kódolva van, hogy használatával hallani fogunk: csak fülelünk és hallunk – és
nem fogunk például látni, ízlelni, kéket-sósat hallani. Ugyanígy az értelmünkben
kódolva van, hogy használatával átlátni és következtetni fogunk: csak
használjuk értelmünk és máris átlátunk vagy következtetünk – de értelmünkkel
nem fogjuk például önmagunkat áltatni, nem fogunk az igazságtól rettegni, sem
egyéb affektussal, mondjuk szeretettel, a spinozai „amor intellectualisszal”
eltelni, stb. Értelmünkkel kizárólag átlátunk és következtetünk. Nem áll
módunkban eltérő lehetőségek partjaira vetődni. A kódolások fakultásaink
működtetését egyértelművé és könnyűvé teszik számunkra. Itt tehát nincs mit
megkönnyíteni. Könnyíteni ott lehet a használaton, ahol a használat túlmegy
valamely fakultásunkban kódolt aktus végrehajtásán: ahol a használat már nem
egyetlen aktus megtételére, hanem aktusok sorára vonatkozik. Mi több, ahol az
aktusok sorának a végrehajtását már egyetlen fakultásunk sem kódolja. Fontos
megállapításhoz érkeztünk: sem az értelemben, sem a szemünkben, sem más
fakultásunkban nincsen kódolva az a komplex tevékenység, amellyel könnyű és
egyszerű aktusok sorával előállítunk egy olyan levezetést, amely egy felvetett
problémára választ kínál. A keresett levezetés előállítása túlmutat az egyes
fakultások használatán. Egészen pontosan: a ratio használata felé mutat. Nem a
képességeink működtetése, hanem a ratio használata, az „élet bármely
helyzetében” felvetődő probléma megoldására egy világos levezetés felállítása
az, amiről Descartes szerint valamiképpen leszokunk, és amit a Szabályok a
maga szabályaival megkönnyíteni igyekszik.
•
Ez a használat – a „használat” fentebb megragadott árnyalata szerint –
nem olyan természetű, mint a képességeink használata. Így a használat felől
közelítve a ratiohoz, úgy tűnik, a ratio nem olyan természetű valami, mint a
fakultásaink. A ratio használatának jellege más, mint a fakultásaink használatáé.
Persze azt már korábban leszögeztük, hogy a ratio a Szabályokban tematikusan
nincsen hozzárendelve a fakultás-pozícióhoz, vagyis a fogalma függetleníthető e
pozíciótól. De nem zártuk ki, hogy ettől még adott esetben fakultás-pozícióban
is szerepelhessen: a hozzárendelés hiányát még lokális és nem globális
árnyalatként hagytuk jóvá. Most annyival tovább megyünk, hogy azt állítjuk,
úgy tűnik a ratio használatának jellegében van valami, ami megakadályozza,
hogy Descartes nyugodt szívvel besorolhassa a ratiot a fakultások alá és a
Szabályokban bármikor is fakultás-pozíciót tulajdonítson neki. Amint pár
bekezdéssel fentebb az alany-pozíció megvonását minősítettük át a ratio
globális árnyalatává, most a fakultás-pozíciót is globális árnyalatként vonjuk
meg tőle. Ez az árnyalat ugyanakkor nüansznyi lesz. Abból, hogy a ratiot nem
úgy használjuk, mint a többi fakultásunkat, legfeljebb arra tudunk következtetni,
hogy a ratio nem fakultásként adott számunkra, ugyanakkor továbbra is fenn
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kell tartanunk, hogy adott a számunkra. Másként fogalmazva, hogy jobban
érzékeltessük e nüanszot, a ratio adottságából nem következik, hogy a
használata is adott volna számunkra, mint a fakultások esetében, melyeknél
adottság és használat egybeesik.
Érzékeltük ezt már korábban, a lux rationis fordulat elemzésénél is. Ha az
intellectus az a képességünk, amellyel átlátunk, ha e képességünk használata az
átlátás, a ratiohoz való viszonyunk az átlátás esetében nem a használat, nem a
működtetés, hanem sokkal inkább az igény és az előfeltételezés: nevezetesen a
világosság igénye és feltételezése. Átlátó-képességünk használata világosságot
igényel, hiszen az átlátás a világosságból születik. A descartes-i definíció
bizonnyal kimondathatott volna a fényre való hivatkozás nélkül is,
mindazonáltal Descartes részévé tette a fényt az átlátás szintaxisának. Ezért
világosság nélkül nincs átlátás. Igényünket a világosságra viszont nem
fogalmazhatjuk át úgy, mintha mi volnánk azok, akik – egy bizonyos
megvilágosító képesség működtetésével, melyet rationak nevezünk –
megvilágítanánk azokat a dolgokat, amelyeket a másik, intellectualisnak
nevezhető képességünkkel átlátunk vagy át kívánunk látni. S ha valamit nem
látnánk át az intellectualis képességünkkel, csak mozgósítanunk kéne a ratio
képességünket, fényt bocsátani vele a kérdéses dologra, amit – miután világossá
vált – immár rögvest átlátnánk az intellectualis képességünkkel, valahogy úgy,
mintha egy sötét szobában felkapcsolnánk a villanyt, hogy lássuk, mi hever
előttünk... Nem. A Szabályokban semmi ilyesmiről nincs szó. A ratio már a
legegyszerűbb formájában, az átlátás tapasztalatában sem az a fény, amit
szabadon kapcsolhatnánk fel-le, amit képesek volnánk működésbe hozni, amivel
úgy rendelkeznénk mint valami fakultással. A fény rendelkezésünkre áll, de nem
rendelkezünk szabadon vele.
Ezt megerősíti a rationak egy másik árnyalata is, melyet a XII. Szabály
végén elhangzó „nos rationis esse participes”259 fordulatból olvashatunk ki: a
ratioban részesedünk. Az intellectust, a menst, az ingeniumot birtokoljuk,
rendelkezünk velük – a ratioban részesedünk. Az árnyalat globális: egyszer sem
hangzik el a Szabályokban, hogy részesednénk az értelemben, elmében vagy
gondolkodótehetségben. Csak a ratioban részesedünk. Részesedünk a fényében
például, amikor a lux rationis jelenlétében átlátjuk, hogy mi a háromszög, mi a
gömb, mi a gondolkodás. A részesedés Platón óta a partikulárisból kiinduló
genealógia letiltására használt fogalom, jellemezze ez a partikularitás az egyes
embert, vagy akár az egész emberi nemet. Ha részesedünk a ratioban, akkor
ezzel azt mondjuk, hogy a ratio nem ennek vagy annak az embernek a műve,
nem is az emberi faj műve, hanem ellenkezőleg, olyan valami, amiből kiindulva,
259

XII. Szabály: „nem gondolható ki olyan testi képzet, amely el tudná velünk képzeltetni, hogy mi a
megismerés, a kétely, a tudatlanság, továbbá mi az akarat tevékenysége, melyet akarati cselekvésnek lehet
nevezni, s hasonlók; holott mindezeket valóban megismerjük (cognoscimus), mégpedig olyan könnyen, hogy
ehhez elegendő, hogy az ész részesei vagyunk.” Az idézett sorok előtt Descartes szól arról is, hogy ezeket az el
nem képzelhető dolgokat az értelem „valamilyen velünk született világosság révén ismeri meg.” Eszerint
jogunkban áll az észben való részesedést összekötni a világosságban való részesedéssel.
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amihez képest, amire hivatkozással számot lehet adni az ember, illetve az emberi
faj valamely művéről. A számadás előfeltételezi a hivatkozási pontot, a ratiot.
Valóban, Descartes sehol nem fogja definiálni a ratiot a Szabályokban, hanem
előfeltételezi a fogalmát, definiensként használja fel az átlátás definíciójánál. Az
átlátás azáltal definiálható, hogy részesedünk a ratio fényében: ha képtelenek
volnánk előfeltételezni egy olyan fényt, amely nem a testi szemeinken keresztül,
hanem tisztán áramlik szét az értelmünkben, akkor meghiúsulna az átlátás
karteziánus meghatározása. Nem valamely partikuláris átlátási aktus révén érjük
el a ratiot – hiszen valójában át sem kell látnunk, hogy mi a ratio, ahogyan a
látáshoz sem szükséges az, hogy először belenéznünk a fénybe –, hanem
bármely partikuláris átlátási aktusunkhoz elegendő, hogy a ratio részesei
vagyunk. Hasonlóan, a humana ratio nívóját sem az konstituálja, hogy mi,
emberek fajt alkotunk, születésünknél fogva az emberi fajba tatozunk. A
humana ratio levezethetetlen a human genusból – hacsak nem a human
genusban tételezett észcsírák genealógiáján keresztül, amelyről azonban
könnyen belátható, hogy ál-genealógia.260 De levezethetetlen a humana ratio a
human genusban tételezett fakultásokból is: Descartes nem az intellectusból
származtatja a ratiot, hanem az intellectus működésének egyik feltételéül szabja,
amennyiben az intellectus átlátó működésének feltétele a ratio fénye. A humana
ratio tehát nem a human genusból kerül leszármaztatásra, hanem inkább ő maga
alkot egy olyan leszármazás nélküli genust, fogalmazzunk így, amely nem a
biológiai születés révén, nem természetes genealógiával tesz szert egyedekre,
hanem a részesedés által. Az tartozik a ratio genusa alá, amiről elismerhető,
hogy részesedik benne. A legkülönfélébb dolgok tehát: mi magunk, a lélek
(„eszes lélek”, ld. VIII. Szabály), az intellectus (amennyiben az egyik
tevékenysége a ratio fényéből születik), tehát egy fakultás (amennyiben a XII.
Szabály szerint az intellectus fakultás), egy aktus (az átlátás, az akarati aktus,
stb.), egy állapot (pl. a „nem tudás” a XII. Szabály szerint), egy fogalom (pl. a
„közös fogalmak”).
A ratioban tehát részesedünk. Még ha el is ismerjük a Szabályok bizonyos
szöveghelyei alapján, hogy a ratio „velünk született”, „bennünk van”,
„természetes”, mindazonáltal oly módon van meg bennünk, hogy részesedünk
benne. Vajon meg tudjuk-e határozni ebből a ratio pontos pozícióját? Kíséreljük
meg.
Először is, meg tudjuk-e állapítani, hogy mi ennek a pozíciónak a pontos
viszonya a fakultás-pozícióhoz? Kiindulhatnánk a fakultás-pozíció legtágabb
értelméből: nevezzük mindazt, ami születésünktől fogva bennünk van és
rendelkezésünkre áll, fakultásnak. Ebben az értelemben, vagyis a puszta
adottság értelmében nyilván a ratio is a fakultásunk. Fakultásunk a világosság,
260

Ál-genealógia, hiszen a csírák racionális mivoltát nem a human genusból csíráztatja ki, hanem fordítva,
először racionálisnak minősíti a csírákat, majd ezután hinti el őket a human genusba, ahol kicsíráznak. Jól látszik
ez abból is, hogy nem minden, ami a human genusból kicsírázik, fogadtatik el racionális hajtásként, pusztán azon
az alapon, hogy a human genusból csírázik ki. Ez a genealógia tehát nem a ratio genealógiája, hanem a ratio
előfeltételezése mellett a racionális emberi lény genealógiája.
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hiszen nem az érzékekből vagy a képzeletből származik, hiszen sehonnan
máshonnan nem származik, hanem minden származtatást megelőzően tisztán
bennünk van. Rendelkezésünkre áll. Ám mégsem rendelkezünk vele ugyanúgy,
mint a többi fakultásunkkal. Mi a különbség? Nehéz pontosan meghatározni.
Hogy legalább körvonalazzuk a nehézséget, vegyünk egy analógiát: hasonlítsuk
össze Arisztotelész látás elméletét Descartes átlátás elméletével.261 Nézzük
Arisztotelészt. Arisztotelésznél a látásnak két kiváltója vagy oka van: a szín és
az átlátszó közeg, amin keresztül a szín látszódik. Az átlátszóságot nevezhetjük
a látás „közeg-okának”. A látás oka persze a szín, de e közeg-ok híján nem
érvényesülhet a szín oksága sem, hiszen – Arisztotelész példájával élve – ha a
színes tárgyat közvetlenül a szememre helyezem, nem fogom látni a színét.
Számunkra most mindegy, hogy Arisztotelész úgy kapcsolja össze a két okságot,
hogy a szín hozza mozgásba az átlátszóságot, az pedig az érzékszervet, a lényeg
az, hogy mind a közeg-ok, mind a szín-ok szükséges ahhoz, hogy lássunk: két
oka van a látásnak. Valami hasonló mondható el a Descartes-féle átlátásról is: az
átlátásnak is két oka van. A lux rationis és az intellectus egyaránt leírhatók úgy,
mint amik okai az átlátásnak. Az átlátás az ész világosságából születik és az
értelem cselekvésének az eredménye. Különbség persze, hogy Arisztotelész a
látás tárgyát tekinti ágensnek, míg Descartes az átlátás alanyát, az értelmet,
olyannyira, hogy a descartes-i definíció nem is részletezi az átlátás tárgyát. Ám
az átlátásnak két kiváltója van: a lux rationis, a közeg-ok, mely az elmét
úgymond átlátszóvá teszi, és az intellectus, az aktus-ok, mely ebben az
átlátszóságban tevékenykedik, nevezetesen megért és felfog.
A példánk rávilágít a nehézség természetére: vajon milyen pozíciót
tulajdoníthatunk egy olyan közeg-oknak, amely adottságként bennünk van?
Arisztotelész látáselméleténél nem találkozunk hasonló nehézséggel, hiszen ő a
látás közeg-okát nem helyezi bele az érzékelőbe. Ily módon az teljes egészében
a természetről való számadás alá tartozik: a nappal-éjszaka, köd, pára, víz, szél,
stb. fizikai elméletei alá. Ha például a nappal ciklikusan követi az éjszakát,
akkor elmondható, hogy a látás közeg-oka ciklikusan hol jelen van, hol nem,
hiszen éjszaka az átlátszatlanság uralkodik. Vagy ha az egyébként átlátszó víz
felszínét felbőrözi a szél, melynek következtében a víz alatt heverő kövek
láthatatlanná válnak, akkor egy meteorológiai elmélet fog dönteni a közeg-ok
ideiglenes eltűnéséről. A szemgolyó átlátszóságának változásairól pedig a
szemgolyóban lévő vízre vonatkozó megfontolások lesznek a mérvadóak. Vajon
milyen elmélet alá tartozik a descartes-i átlátás közeg-oka? Van-e elménk
átlátszóságának a nappal-éjszaka, köd, pára elméletekhez hasonló elmélete,
mely számot ad az átlátszóság működéséről, a ratio fényének kigyúlásáról,
elménk homályosságáról? Egyszóval van-e phüszisze a rationak, és van-e hozzá
tartozó elmélet?
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Azért választjuk Arisztotelészt, mivel egyrészt a Szabályok idejéből nem maradt ránk kidolgozott látáselmélet
Descartes-tól, másrészt Arisztotelész látáselmélete olyan elmélet, amely külön pozíciót jelöl ki a világosság
számára, és pontosan ez az, ami jelenleg bennünket is foglalkoztat. A példával semmilyen konkrét leszármazási
vagy kritikai viszonyt nem akarunk sugallani a két elmélet között.
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Akár igen, akár nem a válasz ez utóbbi kérdésekre, annyi mindenesetre
nyilvánvaló, hogy a Szabályok nem úgy íródott, hogy explicit választ várhatnánk
el tőle: Descartes a ratio használatának technikáját és nem a ratio phüsziszének
elméletét foglalja szabályokba. Ugyanakkor a Bevezetőnkben mondottuk már,
hogy a descartes-i szabályok operatív megközelítését adják annak, hogy miben
is áll a ratio, ily módon a szabályokból kiolvashatunk esetleg egy implicit és
szükségképpen töredékes elméletet a ratio phüsziszére nézve. Egy ilyen implicit
elméletet persze csak akkor tarthatnánk az arisztotelészi példához mérten
elméletnek, ha magyarázatot adna az átlátszóság eseményeire, változásaira. Az
elméletet ebben az „erős” – magyarázó – értelemben véve úgy tűnik nemleges
választ kell adnunk a fenti kérdésekre: mint majd látni fogjuk, az átlátszóság
bizonyos eseményeinek egyszerűen nincsen elméleti magyarázata. Ugyanakkor
ha megengedjük, hogy az elméletet „gyengébb” értelemben vegyük, azaz ne
magyarázatot, hanem csupán jellemzéseket, indikációkat, leírásokat várjunk tőle
az átlátszóság eseményeire nézve, akkor válaszunk igenlő lehet. Hogy ez az
elmélet milyen sokféle faktort érint, arra jó példa a IV. Szabály általunk
korábban már idézett egyik szöveghelye:
„Az igazságoknak az emberi ingeniumba plántált néhány első magva – melyeket, annyi
különböző tévedésről olvasva és hallva minden nap, elfojtunk magunkban – oly erőteljes volt
abban a nyers és tiszta régi korban, hogy az elmének ugyanazzal a világosságával, amelynél
fogva többre becsülték az erényt a gyönyörnél, az erkölcsöt a hasznosnál, ha nem is tudták,
miért van ez így, felismerték egyszersmind a filozófia és matematika igaz eszméit is.”

Mi az átlátszóság pozíciója ebben a szövegben? Meglehetősen összetett pozíció.
Az átlátszóság elválaszthatatlan egy történelmi korszaktól: a magvak azért
voltak abban a bizonyos régi korban erőteljesek, mert maga a kor tiszta (pura)
volt. A kor tisztasága pedig maga után vonja az elme tisztaságát: az erkölcsi
tisztánlátást, és egyszersmind a filozófiai és matematikai tisztánlátást is.
Fordítva is igaz: a régi kort azon az alapon tarthatjuk tisztának, mert a magvak
erőteljesen látszódnak benne, mert nem fojtják még el őket minden nap. És mert
erőteljesen látszódnak, nevezhető az őket felismerő elme is világosnak.
Egyszóval a magvak erőteljessége, a kor tisztasága és az elme világossága
korrelációban áll egymással, e korreláció dönt az elme világosságáról. Ebben a
történelmi, kulturális, ismeretelméleti, pszichikai faktorokat egyesítő
korrelációban az erőteljesség-tisztaság-világosság ugyanúgy egy blokkot alkot,
mint az erőtlenség-tisztátalanság-homályosság. A blokk egésze az, ami változik.
És a blokk változik.
Látjuk e példából, hogy az átlátszóságnak történelmi faktorai is vannak,
de az is nyilvánvaló, hogy a Szabályoktól hiába várjuk, hogy egy „erős”
elméletet, azaz elméleti magyarázatot kapjunk az átlátszóság történelmi
változásaira, elhomályosulásaira és újbóli kitisztulásaira. A szövegből nem
derülnek ki a miértek: miért volt kevesebb tévedés abban a régi korban? miért
olvastak és hallottak kevesebb tévedést akkoriban? miért nem fojtották el a
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magvakat akkoriban? és miért fojtják el manapság? A lux rationis történetisége
puszta utalás marad a Szabályokban, mely nem veti fel egy leendő történelmi
diszciplínának sem igényét, sem lehetőségét: a ratio phüsziszének nincs
karteziánus történelemelmélete. Amint nincs ismeretelméleti vagy lélektani
elmélete sem. Hiszen a szövegből ugyancsak nem derül ki, hogy miért vált a
hajdan nyers és tiszta elme mesterkéltté, csavarossá, komplexé, elfojtóvá, mik a
pontos lélektani okai ennek a változásnak. És annak ismeretelméleti oka sem
ismert, hogy ha az a nyers és tiszta kor felismerte a filozófia és a matematika
igaz eszméit, akkor vajon miért éppen ugyanezen kor szüleménye az az igaz
eszméket „elfojtó” szillogisztikus módszer, amely ellen Descartes jelenleg küzd.
Miért nem leplezte le eme tiszta kor az elleplezés szillogisztikus módszerét?
Nincs magyarázat. Marad a jellemzés és az indikáció: „nyersen” és „tisztán”
olyasvalamit kell értenünk, ami közel áll a természethez, a természet
plántálásához (hiszen a magvakat a természet plántálja: „a natura insita”). És
marad e plántáló természethez való viszonyunk, melynek egyik lényegi
összetevője az, hogy nem mi működtetjük a lumen naturalet és nem is látjuk át
teljes egészében a működését. A lux-lumen természetes működése számunkra a
spontaneitás, amelynek nem ismerjük a törvényét – a természettörvényét.
Bizonyos esetekben a dolgok maguktól, spontán módon világosak számunkra,
melyeket ezért „egyszerűeknek” tartunk, máskor meg spontán módon fény gyúl
elménkben, és világossá válnak az addig homályos összefüggések. Nézzük meg
Descartes egyik levelét, melyben a geometriai kutatásairól és sejtéseiről számol
be 1619-ben Beckmannak. Miután a geometriai feladatokat megoldhatóságuk
szerint csoportokba sorolja ezt írja:
„Bizonyításokkal szeretném megállapítani, hogy mely kérdések oldhatóak meg ilyen vagy
olyan módon, és nem másképpen, úgy, hogy végül semmi felfedeznivaló nem marad majd a
geometriában. A mű persze végtelenül nagy, és nem lehet egyedül véghezvinni. Hihetetlenül
nagyravágyó terv! Ám megláttam valami fényt e tudomány sötét káoszában, és hiszem, hogy e
fény segítségével a legáthatolhatatlanabb homályok is eloszlathatók.”262

A descartes-i megfogalmazás teljesen konkrét, mondhatni banális kifejezése a
felfedezés élményének: „megláttam valami fényt”. E fény megjelenésére
vonatkozóan azonban nem fogunk kérdésfelvetésekkel találkozni a karteziánus
filozófiában. A fény felderengésének, a káosz átlátszóvá válásának nincsen
elméleti magyarázata. Nincs, mivel nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy ha
egyszer felderengett ez a fény, hogyan lehet bevilágítani vele azokat a
területeket, amelyeket a legáthatolhatatlanabb homályba borulnak. Hogy a fény
eloszlatja a homályt, az nem kérdés, amint a fény homály-oszlató
funkcionalitása sem az. Ezek a fény spontaneitásának az oldalai, amelyek
Descartes-nál nem követelnek maguknak magyarázó elméletet. És mégis, bár a
fény spontán megjelenik, spontán oszlatja a homályt, „a mű végtelenül nagy és
262

„Sed nescio quid luminis per obscurum hujus scientiae chaos aspexi, cujus auxilio densissimas quasque
tenebras discuti posse existimo.” Descartes 1619 márc. 26-i levele Beeckmannak, AT X, 157-158. o.
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nem lehet egyedül véghezvinni”. Ez a probléma. A bevilágítás véghezvitele,
amely ugyancsak nem követel magának magyarázó elméletet, de nagyon is
megkövetel egy technikai elméletet, egy módszert. Hiszen bár a fény spontán
jelent meg, a káosz egésze ettől még nem fog spontán módon eloszlani. A
kaotikus területeket át kell világítani e fény segítségével és az átvilágítás nem
spontán esemény, hanem véghez kell vinni: valahogyan, valami módon,
valamilyen technikával. Ha a technika megfelelő, a spontán felderengő fény
segítségével a legáthatolhatatlanabb homályok is eloszlathatók. A geometria
tudományának egésze világossá és átlátszóvá tehető, amiben semmilyen
homályos kérdés, azaz semmi felfedeznivaló nem marad.
„Gyengébb”, nem magyarázó elméletünk az átlátszóság különböző
faktoraira hivatkozott: történelemre, kultúrára, lélektanra, természetre,
spontaneitásra. E gyengébb elmélet nem mehet túl e faktorok jelzésén a
magyarázat felé, de túlmehet rajtuk a leírás felé. Miként jellemezhetjük tehát a
ratio átlátszóságának phüsziszét e faktorokon keresztül? Az átlátszóság
adottságunk, és mint adottság, bennünk van, mint valami fakultás. Ugyanakkor
részesedünk is benne, mint valamely történelmi korszak légkörében, vagy mint a
világban, amely ugyancsak adott a számunkra – és mégsem nevezzük szívesen
egyiket sem a fakultásunknak. Az átlátszóság hozzánk tartozik, a miénk, velünk
együtt van, hiszen a tökéletes átlátszatlanság, a teljes és végleges sötétség olyan
lehetőség, amely a conditio humana egyik limitét képezi: emberként képtelenek
vagyunk e sötétségre, vagy ha képesek vagyunk rá, immár nem vagyunk többé
ember, csupán a természet természetes, mondhatni fizikai képződményei –
torzszülöttek, tébolyultak, vadak, vegetációk. És ugyanakkor úgy tartozik
hozzánk az átlátszóság, hogy részt veszünk benne, mint valamely kor életében,
mely ha tiszta, gondolkodásunkat világossá teszi, ha pedig homályos,
gondolkodásunkat elhomályosítja. Az átlátszóság ezek szerint olyan árnyalat,
mely nem az alany-tárgyterület, elme-korszak, belső-külső, saját-idegen,
értelem-világ stb. megkülönböztetések tengelye mentén árnyalódik. Nem, hiszen
mint láttuk, a megismerő alany együtt válik átlátszóvá a tárgyterülettel, amit
megismer, az elme a korszakával, a belső a külsővel, a saját az idegennel, az
értelem a környező világával. Átlátszóságuk egyetlen blokkot alkot, egyszerre
következik be. Az átlátszóság olyan árnyalat, amelyben a fenti
megkülönböztetések minden jelentőségüket elvesztik, hogy egyetlen közegként
váljanak hangsúlyossá: alany és tárgyterülete, elme és történelmi kora, belső és
külső, saját és idegen, értelem és „az élet minden helyzete” egyetlen közeg az
átlátszóság ilyen vagy olyan jellemzőjével. Nincs különbség „világos elme” és
„tiszta kor”, „elmében kigyúló fény” és „hirtelen átláthatóvá váló probléma”
kifejezések között: az átlátszóság árnyalata az, ami hangsúlytalanná teszi az
ilyen irányú megkülönböztetéseket, hogy immár egy közegen belüli
megkülönböztetéseket hangsúlyozza ki. Mint közeg válunk átlátszóvá,
gondolataink közegében pillantjuk meg a fényt vagy tisztul ki az elménk. És
mint közeg válik átlátszóvá az is, amit magunktól megkülönböztetünk: a
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tárgyterület, amin gondolkodunk, a korszak, amiben élünk, az élet bármely
problémája, amivel szembekerülünk.
Átlátszónak lenni tehát annyi, mint valaminek a közegében átlátszónak
lenni. Az átlátszósággal közegként pozícionáljuk azt, amit a Szabályok más
árnyalatai szerint alanyként, tárgyként vagy fakultásként is pozícionálhatunk: az
elménket, gondolatainkat, a tárgyakat, a világot, és a rendelkezésünkre álló
természetes világosságot. A közeggel való rendelkezésünk módja azonban
nyilvánvalóan más, mint a fakultásainkkal való rendelkezésünk módja:
fakultásainkkal a használatuk módján rendelkezünk, a közeggel pedig a benne
való tartózkodás módján. E két mód egyikéből sem következik a másik, jóllehet
elvi határvonal sem húzódik közöttük. Így abból, hogy a természetes
világosságban tartózkodunk, nem következik, hogy használnunk is kellene azt,
mint valami fakultást, ahogyan abból, hogy a világban tartózkodunk sem
következik az, hogy a világot használatba kellene vennünk – jóllehet a világban
való tartózkodásunk nem határolható el elvileg a világ használatbavételétől. A
közeg pozíciójával minden alany-, tárgy-, fakultás-pozíciókkal kapcsolatos aktus
és esemény ugyancsak egy közegen belül lezajló aktusként és eseményként
pozícionálódik. Az átlátszóság árnyalata nem engedi meg, hogy közegtől
függetlenül, önmagukban beszéljünk aktusokról és eseményekről. Valóban, már
az intuíció definíciójánál tapasztaltuk, hogy a megismerés aktusa, avagy
megszületésének eseménye a lux közegében megy végbe. Ha pedig a lux közeg,
ez azt is jelenti, hogy egyrészt a világosság, ami egy dolog átlátását lehetővé
teszi, szükségképpen rávetül a dologgal kapcsolatos összefüggésekre is, ezen
összefüggések közegében világítja meg a dolgot, másrészt szükségképpen olyan
átlátszóságot biztosít az elme számára, amely alkalmassá teszi őt sok más, az
adott átlátással kapcsolatos összefüggés átlátására is. Nem véletlenül hangoztatja
Descartes a XII. Szabályban:
„méghozzá gyakran könnyebb többet [több egyszerű természetet - MT] egymással
kapcsolatban egyszerre észrevenni, mint egyetlenegyet a többitől elválasztani. Így pl.
megismerhetem a háromszöget, még ha sohasem gondoltam is arra, hogy megismerésében
bennefoglaltatik a szög, a vonal, a hármas szám, az alak, a kiterjedés, stb. megismerése is.”

A háromszög természetének átlátásával számtalan egyéb természetet is átlátunk,
számtalan egyéb természetre is fény derül. A lux közege ismeretek sokaságát
hozza napvilágra, az átlátás e sokaság közegében születik meg. Amivel
összhangban van a fentebb idézett levél is: a felderengő sejtés fénysugarát nem
egy fogalmi absztrakció izolált aktusát végrehajtó Descartes, nem is egy ezen
vagy azon a dolgon ad hoc módon elszemlélődő Descartes pillantja meg, vagyis
nem egy semmilyen közegbe bele nem merülő Descartes, hanem egy olyan
Descartes, akit a geometria közegében és konkrét problémák megoldása
közepette találunk, amikor egyszerre meglát valami fényt „e tudomány sötét
káoszában”. Fényt, amely voltaképpen talán egyetlen konkrét intuitív ismeretet
sem takar – hiszen Descartes nem egy konkrét tétel felfedezéséről számol be,
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hanem a világosságéról –, ám amelyből intuitív ismeretek sokasága születhet,
hogy az intuíció definíciójának kifejezésével éljünk. Az észhasználat közegében
jelenhet meg (spontán módon) az átlátszóság közege, és az átlátszóság
közegében jelenhet meg (az értelem cselekvéséből) az átlátás, melyben konkrét
ismeretre teszünk szert. Az intuitus a lux rationisból születik, a lux rationis
pedig a ratiocinatioból. Ha Descartes mellől eltávolítjuk a geometriai ismeretek
sokaságát és e tudománnyal való foglalatosságát, maga a kontextus tűnik el,
amelyben a fény szónak az érzéki észlelést leszámítva egyáltalán értelme lehet.
Eltűnik a lumen rationis. Ha viszont a kontextust nem sinkófáljuk el, a fény szó
egy lehetőségről fog hírt adni, a geometria összes területének és problémájának
egy összefüggésben való átlátásának a lehetőségéről, melynek megvalósítása
rajtunk múlik. Rajtunk, vagyis a lumen rationis használatán.
•
Ez a használat, láttuk, nem olyan, mint a fakultásaink használata. Míg az
átlátás és a következtetés értelmi fakultásunk mondhatni spontán
megnyilvánulásai, addig a rationak már a legelső lépései is arra szorulnak, hogy
egy tudomány foglalja keretbe őket. A ratio használata nem létezhet számunkra
önnön tudományos kidolgozása nélkül, a használat természetes állapotában.
Persze, ezt is láttuk már elégszer, a ratio létezik számunkra önnön természetes
állapotában, amennyiben az átlátásaink számára természetes világosságot nyújt.
Ám ekkor nem használjuk a ratiot, hanem részesedünk benne: részesedünk a
világosságában, amelyből az átlátás születik. A ratio természetes adottságát a
„közeg” árnyalatán keresztül ragadtuk meg, és ezen az árnyalaton keresztül
határoltuk el a fakultás-pozíciótól. Az átlátszóság közege adott számunkra, de
nem fakultásként birtokoljuk. Pontosan mert nem fakultásként birtokoljuk,
vetődhet fel, és vetődik is fel, problémaként a használata. Az átlátás és a
következtetés aktusai nem problematizálhatók: „ezek a legkönnyebbek és a
legelsők.”263 A használat csak a ratio esetében vetődik fel problémaként.
És problémaként vetődik fel azért is, másodsorban, mivel a ratio fénye,
ahogyan önnön természetes állapotában számunkra adott, nem vetül rá bármely
dologra úgy, hogy azt képesek legyünk átlátni. Egyes dolgokat átlátunk,
másokat nem. A bennünk lévő világosság természetes meglétéből nem
következik, hogy minden világosságban úszna bennünk. Ezért merül fel a
Szabályok elejétől fogva az igény a „ratio természetes világosságának
fokozására.”264 A világosság fokozása nem múlhat az átlátás és a levezetés
aktusainak puszta végrehajtásán, amint nem állhat abban sem, hogy „följebb
kapcsoljuk a fényt”, melynek jóvoltából átlátunk. Az aktusok, attól hogy
végrehajtjuk őket még nem fokozzák, inkább igénylik a fényt. Följebb kapcsolni
pedig nem áll módunkban azt, ami nem cselekvésünk következménye, hanem
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amiből cselekvésünk – az átlátás – megszületik, vagyis amiben magunk is csak
részesedünk. Egyedül abban állhat tehát a ratio világosságának fokozása, hogy
valamilyen módon „oda visszük”, „oda irányítjuk” a már rendelkezésünkre álló
világosságot, ahol még sötétség honol. Fokozás alatt leginkább tehát kiterjesztés
értendő. A világosság kiterjesztésének módját a Szabályoknak kell
meghatároznia. Bármiként fest is ez a meghatározás, a világosság átvitele az,
amit a ratio használatának nevezhetünk.
Két pozíciót jelöltünk ki tehát a ratio számára. Egyrészt a ratio a közeg
pozíciójában adott a számunkra: lux rationis. Másrészt a ratio használata
tekintetében a műveleti tér megszervezésének módjáról döntő pozíciót foglalja
el: usus rationis. A műveleti tér lesz az, ami az átlátszóság közegében a
világosság átvitelének eljárásait és technikáit biztosítja: a természetes világosság
csak egy műveleti tér révén helyezhető át, csak így fokozható.
Mindebből a következő tanulságokat vonhatjuk le a ratio szintaxisára
nézve. A ratio világosságának fokozása, mely az usus rationis nyilvánvaló
céljának tűnik, a maga megfogalmazását tekintve arra utal, hogy Descartes a
látás-szintaxis vezérlete alatt gondolja el a tudás és a tudomány kibontakozását.
Csakugyan, a világosság fokozása csak azzal a feltétellel marad értelmes és
jogos követelmény, hogy mindvégig hivatalában tartatik az a látó alany, aki
világosság nélkül nem gyakorolhatja funkcióját. A műveleti tér a világosság
kiterjesztésével egyszerre a látás-szintaxis „felségterületét” is kiterjeszti. Két
szintaktikai természetű kérdés merül fel ezen a ponton. Az egyik a már korábban
is emlegetett emlékezet problémáját ismétli meg újra: miként oldódik meg,
avagy válik mellékessé, az emlékezet problémája a tudásnak és tudománynak a
látás-szintaxis szerinti kibontakozásában? A másik kérdés pedig magának a
műveleti térnek a megszervezését érinti. A műveleti tér a látás-szintaxis
„felségterületét” terjeszti ki, mondottuk. De vajon e térnek a megszervezése
maga is mindenestől a látás-szintaxis alá tartozik? E kérdés azért vetődik fel
joggal, mivel a műveleti tér megszervezését eredetileg a prima rationis
humanae rudimenta fordulatnál vetettük fel, ahol azt is megállapítottuk, hogy a
műveleti teret a rend és a mérték szempontja uralja. A rend és a mérték
megfigyelése orientálja az átlátás és a levezetés aktusainak összekapcsolását egy
műveleti tér műveleteiként. Ily módon a megismerés elsődleges tárgya az
univerzális matézis keretén belül a rend és a mérték. Ugyanakkor a megismerés
kanonizált módjainak, az átlátásnak és a levezetésnek a leírásakor a Szabályok
sehol nem utal arra, hogy az átlátás vagy a levezetés tárgyát a rend vagy a
mérték képezné. Persze ennek ellenkezőjére sem találunk utalást, már csak azért
sem, mivel a leírás, amit Descartes az átlátásról és a levezetésről ad, nem
tárgyukat veszi kiindulópontul, hanem mikéntjüket, s ilyenformán
meghatározatlanul hagyja sajátos tárgyaikat. Vagyis egyfelől ott van az
univerzális matézis körülhatárolt tárgyterülete, mint rend és mérték, másfelől ott
van az átlátás – s következésképpen a levezetés, mely az előbbiből indul ki –
körülhatárolatlan tárgyterülete, valamint a mikéntjükkel szemben támasztott
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követelmény. A kérdés az, hogy kimutatható-e a Szabályokban valamilyen
szintaktikai közlekedés az univerzális matézis körülhatárolt tárgyterülete és az
átlátás körülhatárolatlan tárgyterülete között? A rendhez és a mértékhez fűződő
ismeretelméleti viszonyunkat a Szabályok igen gyakran az observare/observatio
fogalmakkal határozza meg. Eszerint a rendet egyszerre megfigyeljük és
követjük, igazodunk hozzá. Vajon az observatio szintaxisa miként függ össze az
inuitus szintaxisával? És miként függ össze az observatio gyakorlata az usus
rationisszal? E kérdéseket itt is csupán jelezzük. Megválaszolásuk a filológiai
vizsgálódások követő részre tartozik.
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Vis cognoscens – ministerium rationis – rationis industria
Az érzékelés, képzelés, emlékezés, testmozgás műveleteit „a ratio minden
segítsége nélkül hajtjuk végre” – olvastuk a XII. Szabályban. Ellenben „az az
erő, amelynek segítségével tulajdonképp megismerjük a dolgokat, tisztán
szellemi természetű.” E szöveghely alapján mondottuk azt, hogy Descartes nem
egyszerűen „kifelejti” a ratiot a XII. Szabály osztályozásaiból, hanem tudatosan
mellőzi: nem azonosítja egyetlen megismerői pozícióval sem, ugyanakkor
nyitva hagyja az utat az előtt, hogy a megismerő erő kapcsán hivatkozzunk rá,
dacára annak, hogy az erő bemutatásánál a ratio fogalma már nem kerül elő. Így
jutottunk a következő interpretációhoz: a megismerő erő különféle műveletei a
ratio közreműködésével mennek végbe, az erő valamiképpen racionális erő.
Milyen értelemben az? Amilyen értelemben a ratio segítségét nem igénylő
műveletek nem azok. Ezek két értelemben sem racionálisak. Egyrészt a
„racionális” jelző azon korábban kimutatott értelmében, mely szerint racionális
annyit tesz, mint tiszta, nem testi.265 A matematika tárgyai például tiszták, a
köztük megállapítható összefüggések is azok, hiszen nem empirikusan
következtetünk rájuk: az összefüggések „racionálisan levezetendők”. A ratio
segítségét nem igénylő műveletek ezzel szemben testi, testeken végzett
műveletek lesznek. Másrészt abban az értelemben sem racionálisak e műveletek,
mely értelemben egy messzire visszanyúló hagyománynak megfelelően a ratio
segítségével különböztetjük meg magunkat, gondolkodó embereket, az
állatoktól, akik nem gondolkodnak. E két megkülönböztetést – testi versus
tiszta, illetve állati versus emberi – kifejezetten összekapcsolja a szöveg, amikor
a ratio segítségét megvonja a test animális funkcióitól. Az állatoknak
„semmiféle ismeretük (cognitio) nincs, csupán tisztán testi (corporea)
képzeletük van”, miközben persze bennünk magunkban (in nobis ipsis) is
lezajlanak azok a tisztán testi műveletek, melyeket az ész minden segítsége
nélkül hajtunk végre.266 Mindaz, ami testi, állati és nem megismerő a mozgató
erő segítségével megy végbe, mindaz, ami tiszta, emberi és megismerő a ratio
segítségével megy végbe. A ministerium rationis fordulat szerepe eszerint az,
hogy meghúzza a választóvonalat a testi, állati, mozgató funkciók és a tiszta,
szellemi, gondolkodó funkciók között. A következő bekezdésben pedig
Descartes bejelenti azt az erőt, amely megismerő, tiszta és szellemi:
„Az az erő (vis), amelynek segítségével tulajdonképpen megismerjük (cognoscimus) a
dolgokat tisztán szellemi természetű, s az egész testtől különbözik (pure spiritualem, a toto
corpore distinctam), épp annyira, mint a vér a csonttól vagy a kéz a szemtől; továbbá egy és
ugyanaz, akár a képzelettel együtt a közös érzékből eredő alakokat veszi fel, vagy az
emlékezet által megőrzöttekre irányul, vagy újakat formál, amelyek annyira elfoglalják a
képzeletet, hogy ez gyakran nem elegendő egyúttal a képzeteknek a közös érzéktől való
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Vö. „a testi és az állatokéhoz hasonló emlékezet” (XII. Szabály, 131. o.)
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elfogadásához, vagy a mozgató erőre tisztán a test rendelkezése szerint való átviteléhez.
Mindezekben ez a megismerő erő majd szenvedően, majd cselekvően viselkedik, s majd a
pecsétet utánozza, majd a viaszt, ezt azonban itt csak analógiának kell venni, mert hiszen a
testek világában egyáltalán nem találunk ehhez hasonlót.”

A határ egyik oldalán a pure corporea áll, a másikon a pure spiritualem. A vis
cognoscens tiszta (azaz nem testi erő), szellemi (azaz nem animális erő, nem
életerő) és megismerő (azaz nem mozgató erő): az előzőek értelmében joggal
nevezhető tehát a ratio alá tartozónak. Ha tehát arról lenne szó, hogy Descartes
filozófiáját tartalmilag felvázoljuk, bizonyára nem tekintené senki alapvetően
elhibázott interpretációnak, ha az előbb mondottakat úgy foglalnánk össze, hogy
Descartes-nál szinonimaként azonosíttatik a ratio a vis cognoscensszel: a
Szabályokban az ész nem más, mint egy erő, amelynek segítségével
megismerünk.
Megerősíti ezt két további passzus is. Egyrészt az, amit a XII. Szabály
vége felé olvasunk:
„Az egyszerű tételekre vonatkozóan csak olyan előírásokat adunk, amelyek előkészítik a
megismerő erőt mindennemű tárgy elkülönítettebb átlátására (vim cognoscendi praeparant
ad objecta quaevis distinctius intuenda) és okosabb kutatására, mert hiszen ezeknek a
tételeknek önként kell kínálkozniuk s nem is kereshetők. Összefoglaltuk ezt az előző tizenkét
szabályban, bennük, mint hisszük, kifejtettük mindazt, ami az ész használatát (rationis usum)
valamiképpen megkönnyítheti. […] azt akarjuk előbb tanítani, amivel véleményünk szerint a
szellem kiművelése szempontjából is (quibus etiam ad ingenia excolenda) előbb kell
foglalkozni.”

A vis cognoscens előkészítése és a ratio használatának megkönnyítése itt
ugyanarra látszanak utalni: arra a metodológiai fázisra, mely az ingenium
kiművelésének a legelső szakasza. Másrészt hivatkozhatunk itt a VIII. Szabály
legjelesebb példájára is. Ennek kapcsán jegyeztük meg korábban, hogy a ratio
olyan fogalom, amellyel Descartes a képességekre a maguk ökonómiájában, a
megismerési módokra a maguk globális voltában kérdez rá. A XII. Szabály sok
tekintetben a VIII. tematikus folytatásának tekinthető, hiszen az előbbiben vázolt
megismerési módoknak, illetve egyszerű-összetett természeteknek az alaposabb
vizsgálatát nyújtja. A XII. Szabályban felbukkanó megismerő erő ugyanazt a
képesség-ökonómiát, a megismerési módoknak ugyanazt a skáláját fogja át,
mint amivel a VIII. Szabályban találkoztunk. Ily módon a ratio és a vis
cognoscens státuszát – legalábbis e két szabály horizontján belül – nagyon
hasonlónak kell tartanunk. A megismerő erő alatt tehát jogunkban áll észt érteni.
Ha ez így is van azonban, ettől még semmi akadálya sincs annak, hogy a
XII. Szabályban is árnyalatokat próbáljunk meg megragadni, azaz tematikus
szempontok helyett a stiláris szempontokat részesítsük előnyben. E tekintetben
annak jelentősége, hogy a ratio tematikusan azonosítható a vis cognoscensszel
nem nagyobb annál a stiláris ténynél, hogy a XII. Szabály említett helyén, a vis
cognoscens jellemzésénél Descartes két alkalommal sem a ratioval nevezi meg
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azt a szellemi funkciót, aminek a fenti tartalmi azonosítását jogunkban áll
elvégezni. Nem a ratioval, hanem egy új fogalommal, a vis cognoscensszel utal
a bennünk lakozó tisztán szellemi képességre. Majd amikor ezt a szellemi
képességet nem sokkal alább újból megnevezi, s voltaképpen definiálja, ismét
csak nem a ratioval, hanem az ingeniummal utal rá: „tulajdonképpen azonban
ingeniumnak nevezzük (proprie autem ingenium appellatur).” A megismerő erő
tulajdonképpen maga az ingenium, és nem maga a ratio. Descartes tehát kétszer
is kitér e helyen a ratio leírása elől: az erő nem rationalis, hanem cognoscens.
Másrészt e cognoscens erő nem maga a ratio, hanem maga az ingenium.
Mindenekelőtt azonban, még mielőtt ingeniumként lenne definiálva, a
szellemi képesség megismerő erő. Tehát nem a Szabályokban bevett fogalmak
alatt lép színre. Az a tény, hogy a descartes-i lexikában a XII. Szabály e pontján
egy új fogalom bukkan fel, arra enged következtetni, hogy az itt lefolytatott
vizsgálódások újszerűek a Szabályokban, új szempontot szerint szerveződnek
meg. 267
Hogy a legegyszerűbb végénél fogjuk meg a dolgot, ez az újdonság
röviden abban áll, hogy a XII. Szabály – a szabályok során először – teret szentel
az emberi testnek. Az előző szabályok félresöpörték a testet, de legalábbis
eltekintettek tőle. Eleve leválasztották az ismeretelmélet alaptényezőiről, az
intuícióról, dedukcióról és a megismerő alanyról (a tiszta elméről vagy
értelemről). A XII. Szabály ezzel szemben tekintetbe veszi a testet, tekintetbe
veszi, mint lehetőséget. A test kiaknázható és kiaknázandó lehetőséggé válik. A
vizsgálódások súlypontja ezzel eltolódik a tiszta intuíciótól azon testi-szellemi
ökonómia felé, amely immár horizontként fogja körbeölelni az intuíciót. Jól
tükrözik ezt az intuícióval kapcsolatos megfogalmazások változásai is:
„megkönnyíteni az értelemnek az egyes dolgok elkülönített átlátását”; vagy amit
már idéztünk: „előkészíteni a megismerő erőt mindennemű tárgy elkülönítettebb
átlátására.”268 Az átlátással kapcsolatban eleddig szó sem lehetett
„megkönnyítésről” vagy „előkészítésről.” Az átlátás spontán és elsődlegesként
adódott, úgy, mint ami igen könnyű. A XII. Szabályban viszont a testi-szellemi
ökonómiába ágyazott átlátást immár lehetséges nem kiindulópontként tárgyalni,
lehetséges úgy tekinteni rá, mint ami emez ökonómiával kapcsolatos
vizsgálódások után következik. Ha a test-szellem ökonómiájából indulunk ki, az
átlátás elveszti magátólértetődőségét. A testi természetek, fizikai jelenségek,
empirikus tények átlátása, illetve átláthatóságuk elviekben való affirmálása
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Ennek az újdonságnak a filozófiatörténeti okával és magyarázatával kapcsolatban ld. John A. Schuster
rekonstrukcióját, Descartes’ Mathesis Universalis: 1619-28, in: Descartes – Philosophy, Mathematics and
Physics (edited by S. Gaukroger). Ezerint a XII. Szabály azután született, hogy Descartes 1625-ben Párizsban
telepedik le és kapcsolatba kerül azokkal az értelmiségi körökkel (Mersenne, Balzac, Silhon, Gibieuf, stb),
melyekben gyakori témaként vetődött fel többek közt a természettudományok megalapozásának a kérdése
valamint a vallási-filozófiai szkepticizmus. E kihívások – melyeknek nem csekély része van abban , hogy a
matematikus Descartes-ból a 30-as évekre metafizikus gondolkodó válik – késztetik Descartes-ot arra, hogy
kidolgozza a IV. Szabályban (vagyis még a 20-as évek előtt) beharangozott univerzális matézisnek a
pszichológiai és észleléselméleti alapját. Ezt nyújtja a XII. Szabály.
268
XII. Szabály, 132. és 139. o.
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megköveteli a test pozícionálását az ismeretelméleti vállalkozáshoz, és azon
belül, az intuícióhoz képest.
A „megismerő erő” fogalmának funkciója és speciális státusza eszerint az,
hogy a szellem működésének egészéről adjon képet, de olyan képet, amely
egyszersmind a test kiaknázásának is megfelel. Láttuk már, hogy bizonyos
értelemben a ratio fogalma is a szellem működésének egészére vonatkozik,
ahogyan a VIII. Szabályban a lelki fakultások ökonómiájához utal bennünket.
Ám a ratioval e szellemi működés a legkevésbé sem a test képességeinek
kontrasztjaként öltött formát. A VIII. Szabályból hiányzott a test-szellem
kontrasztja. A ratioval itt Descartes az ismeretelméleti vállalkozás kilátásait
mérlegelte, s e kilátások a megismerő alany és a megismerendő tárgy általános
vizsgálatától függtek. Csak a XII. Szabállyal válnak függővé e kilátások a testszellem összjátékától is, ily módon a megismerő erő felbukkanása
megfeleltethető annak az újdonságnak, hogy e szabályban a test releváns
szemponttá lép elő. A megismerő erő olyan valami, ami a test vizsgálata után
következik. A „megismerő erő” kifejezés a maga stiláris létjogosultságát a
testből nyeri el. Így megismételhetjük, amit már mondtunk: a megismerő erő
funkciója és speciális státusza az, hogy a szellemi működés egészéről olyan
képet adjon, amely a test kiaknázásának megfelel.
A megismerő erő fogalma tehát átrendezi a Szabályok ismeretelméleti
terepét. A kérdés az, hogy amit Descartes XII. Szabályban a vis cognoscens
fogalmán keresztül gondolkodásként és megismerésként mutat fel, hogyan
viszonyul mindahhoz, ami a ratio korábbi árnyalatainak kimutatása során
gondolkodásként és megismerésként mutatkozott meg? Milyen súllyal esnek
latba a XII. Szabály megszólalásai az eddigi szabályokhoz képest? Ennek kell
utána járnunk.
Próbáljuk meg először is magának a megismerő erőnek a fogalmát
körüljárni. Korábban bemutattunk már két lehetséges interpretációt erről az
erőről. Az első szerint, mely J-L. Marion-é, a vis cognoscens az arisztotelészi
núsz megfelelője. A marionéval ellentétes második interpretáció szerint pedig a
vis cognoscens olyan sajátosan karteziánus fogalom, amelynek nincsen topikai
megfelelője az arisztotelészi lélekfilozófiában – a vis cognoscens éppenséggel a
test kiaknázásának felel meg. Most mindenekelőtt tegyük hozzá ehhez azt a
stilisztikai megjegyzést, hogy az erő szó megjelenése önmagában még nem
kötelez bennünket arra, hogy egy fizikai vagy dinamikai értelmezés irányába
mozduljunk el, és pusztán a szóhasználat alapján körülhatároljunk egy sajátosan
karteziánus fogalmiságot, mely eltér Arisztotelészétől, akinél nem olvasunk
megismerő erőről. Hiszen egyrészt a vis szó az ókoritól az újkori latinig
használatos a lélekben rejlő képesség, fakultás jelzésére. Másrészt Arisztotelész
is beszél a lélek képességek szerinti felosztásáról, ahol azt a dünamisz szót
használja, amit később a latin nyelv hol potentiaval, hol visszel ad vissza.269
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Ld. pl. Arisztotelész: De anima III. 9., III. 10. 433b („Azoknak pedig, akik a lelket részekre osztják, ha
dünamiszok szerint osztják föl és különböztetik meg, nagyon sok ilyennel lesz dolguk: tápláló, érzékelő,
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Vagyis ha a Szabályok ezen a pontján felbukkanó vis cognoscenst gondolkodóvagy megismerőképességként fordítjuk – fordíthatjuk így is –, úgy semmi okunk
nem lehet arra, hogy Descartes-ot pusztán a szóhasználata miatt szembeállítsuk
Arisztotelésszel, aki a gondolkodóképességet lélekben rejlő dünamiszként
nevezi meg. Ráadásul a XII. Szabály maga is a fakultásaink számbavételének
szükségességével kezdődik, ily módon a vis cognoscens későbbi felbukkanása
értékelhető a fakultások számbavételének egyik állomásaként. Ami persze –
tegyük hozzá rögtön – az intellectus és vis cognoscens tematikus azonosítását
vetné fel, hiszen a XII. Szabály eleje az intellectusszal nevezi és előlegzi meg a
gondolkodó fakultásunkat, amely „képes az igazság felfogására”. Ami persze –
tegyük hozzá ismét rögtön – jócskán zavarba is hozna bennünket, hiszen a vis
cognoscens későbbi taglalása során kiderül, hogy az intellectus a vis cognoscens
funkcionalitásának csupán egy részét teszi ki, nem az egészét, vagyis a kettő
bajosan azonosítható egymással tematikusan. Ha a gondolkodó fakultásunk alatt
az értelmünket értjük, akkor a vis szó, úgy tűnik, nem erre a fakultásra utal. De
nem is egy további fakultásunkra – már amennyiben komolyan vesszük,
ugyancsak a XII. Szabály elejével összhangban, Descartes kijelentését a
fakultások felsorolásának hiánytalan voltáról. A vis jelentése ezzel eloldódik a
fakultásétól, és eltolódik megint csak az erő felé, jóllehet egy meglehetősen
lebegő értelmű erő felé, hiszen azzal, hogy erőt mondunk, még nem köteleztük
el magunkat az erő fizikai vagy dinamikai értelmezésére. A „pure spiritualem”
erő tartalma tematikusan nem egyértelmű.
Próbáljuk meg ezért magán a XII. Szabály által bejárt gondolatmeneten
belül elhelyezni az erő szót. A kiindulópontot már rögzítettük: Descartes a
megismeréshez bennünk megismerő alanyokban rendelkezésre álló segítségeket
(auxilia) és képességeket (facultates) kívánja számba venni, illetve ezek
működéséről kíván számot adni Megtudjuk, hogy az intellectus, imaginatio,
memoria és sensus ilyen képességek. Közvetlenül a fakultások felsorolása után,
azok alanyaként, a szöveg az emberi elmét nevezi meg és az elme mibenlétére
kérdez rá: „quid sit mens hominis?”. Az elme mibenlétére irányuló kérdés
mellett rögtön megjelenik a test mibenlétére irányuló kérdés, „quid sit corpus?”,
majd újra felbukkan a fakultások kérdése, most már a testből és elméből
összetett egész (totus compositus) képességeinek a kérdéseként: „quaenam sint
in toto composito facultates rebus cognoscendis inservientes, et quid agant
singulae?”270 A képességek tehát innentől fogva egy összetett egésznek
tulajdonított képességek. Ezután Descartes bejelenti, hogy bizonyos
előfeltevéseket (suppositiones) fog leszögezni azzal kapcsolatban, ami a dolgok
gondolkodó, megfontoló és törekvő lélekrésszel.”). Arisztotelész a De animaban legtöbbször noétikonról beszél,
de használja az épisztémonikon és a logisztikon kifejezést is. (Ez utóbbi kettő között a Nikhomakhoszi etika tesz
tematikus módon különbséget, amennyiben az értelmes lélekrészen belül az épisztémonikont a változatlan
dolgokra irányuló teoretikus megismerő-képességként, a logisztikont a változó dolgokra irányuló gyakorlati
mérlegelő-képességként határozza meg.)
270
Ld. XII. Szabály: „Szeretném kifejteni e helyen, mi az ember elméje, mi a test, hogyan tájékoztatja
(informatur) ezt amaz, az összetett egésznek mely képességei szolgálnak a dolgok megismerésére s miben áll az
egyes képességek működése.”
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megismerésére vonatkozóan bennünk van („quod in nobis est ad res
cognoscendas”). Ezek az előfeltevések nem mások, mint annak a számadásnak a
posztulátumokba tömörített kifejtése, amibe Descartes először a fakultásaink
felsorolásával (intellectus, imaginatio, memoria, sensus), majd ezután az emberi
elmével, testtel és az összetett egésszel kapcsolatos megjegyzéseivel már
belekezdett. Posztulátumokról van szó, hiszen maga Descartes jegyzi meg, hogy
oly módon fogja előfeltevéseit előrebocsátani, ahogyan az a geometriában
szokás. Descartes öt ilyen előfeltevést posztulál. Ezek rendre az érzékelésről, a
közös érzékelésről, a képzeletről (emlékezetről), a test mozgásról-mozgatásáról,
s végül a megismerő erőről szólnak. Álljunk meg itt egy pillanatra és tegyük fel
a kérdést: mire vagy kire is vonatkoznak tulajdonképpen ezek a posztulátumok?
Az persze bizonyos, hogy „önmagunkra, akik megismerünk”. De Descartes ezt
az alanyt időközben tovább árnyalta az elme, a test és az összetett egész
fogalmaival. A szövegszerű visszautalás nem kérdéses: „Amikor az elsőt veszem
szemügyre, szeretném kifejteni e helyen, mi az ember elméje, mi a test…” Az
„első” arra az alanyra utal vissza, aki megismer (míg, emlékeztetőül, a
„második”, amit Descartes a XII. Szabályban vizsgálni szándékozik a
megismerés tárgyai lesznek). De ha ez az alany az elme, a test és az összetett
egész fogalmaival árnyalódott tovább, úgy amikor Descartes bejelenti, hogy
előfeltevéseket posztulál azzal kapcsolatban, ami bennünk van, addigra már
három lehetséges osztályát ismertük el a bennünk lévő képességeknek: e
képességek tartozhatnak az elméhez, a testhez és az összetett egészhez. Joggal
merül fel hát a kérdés, melyikükre is vonatkoznak tulajdonképpen ezek a
posztulátumok?
E kérdésre ritka egyértelműséggel adhatunk választ: a testre. A testre,
legalábbis ami az első négy posztulátumot illeti. Hiszen az érzékelésre, a közös
érzékre, a képzeletre-emlékezetre, a test mozgásra-mozgatására vonatkozó
posztulátumoknál Descartes akkurátusan és többször megismételve leszögezi,
hogy a testről beszél, a test valóságos részeit nevezi meg, és amit az érzékelés,
képzelés, mozgatás testi folyamatairól mond, azt nem analógiaként mondja.
Nem analógiaként, hiszen valóságos testi változásokról szándékozik beszélni: a
Descartes által leírt folyamatok nem materializált példái valami immateriális
eseménynek, hanem ízig-vérig materiális események. Az első négy
posztulátumból annyit tudunk meg, hogy az érzékelés és a képzelet a testi
mozgások hatására jön működésbe, míg az emberi testet magát a képzeletből
eredő mozgások mozgatják. Ily módon az érzékelés és a képzelet maguk is az
emberi testben lokalizálható – már-már azt mondanám szervileg lokalizálható –
funkciókként tárulnak fel.
Itt bukkan fel először az erő szó a XII. Szabály szövegében: a negyedik
posztulátum a test mozgató erejéről szól. „Mozgató erő vagy maguk az idegek
(vis motrix sive ipsos nervos)” a testnek az a képessége, amellyel Descartes nem
annyira a test organikus vagy helyváltoztató mozgásáról akar számot adni –
jóllehet az itt elmondottak azt is lefedik, hiszen az „élőlények minden mozgása”
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megérthető azt itt leírtakból –, hanem az érzéki és képzeleti funkciók mozgáson
keresztüli összekapcsolásáról és kommunikációjáról. Az érzéki és képzeleti
funkciók a testben lezajló mozgásokon keresztül kapcsolódnak össze és
kommunikálnak egymással. A testi mozgásoknak ez a rendszere maga az
idegrendszer. Az idegek, melyek szervi mivolta és lokalizálhatósága nem lehet
kétséges, megannyi merev, de mozgásra késztethető tollszárként mozgásokat
továbbítanak a külső érzékektől a közös érzék felé, illetve a képzelettől a test
felé:
„éppúgy, ahogyan most, mialatt írok, látom, hogy ugyanabban a pillanatban, amelyben az
egyes betűket a papírra vetem, a tollszárnak nemcsak az alsó része mozog, hanem ennek még
a legcsekélyebb mozgása sem lehetséges anélkül, hogy azt egyidejűleg az egész tollszár át ne
venné, s mindezeket a különböző mozgásokat a tollszár felső része is leírja a levegőben, noha
nem gondolom, hogy valamilyen reális dolog vándorol a tollszár egyik végéről a másikra.
Mert ki hiszi, hogy csekélyebb összefüggés van az emberi test részei, mint a tollszár részei
között, és mi egyszerűbbet lehet kigondolni ennek kifejezésére?”

és:
„Ez /ti. a képzelet – M.T./ mozgatja őket /ti. az idegeket – M.T./ különbözőképpen, ahogyan a
közös érzéket mozgatja a külső érzék, vagy az egész tollszárat ennek alsó része. Ez a példa azt
is mutatja, hogyan lehet a képzelet az idegekben végbemenő sok mozgás oka, amelyeknek
képei azonban nincsenek benne lenyomva, hanem más képeket hord magában, amelyekből
következhetnek ama mozgások. Hiszen az egész tollszár sem mozog úgy, mint alsó része, sőt
nagyobb részében úgy látszik, mintha egészen különböző és ellentétes mozgást végezne.”271

A test mozgásrendszere vagyis az idegrendszer ezek szerint mozgó tollszárak
rendszere, melyek egyik végén keltett mozgás (valamely érzékszerv vagy a
képzelet által keltett mozgás) mozgást kelt a tollszár másik végén is (a közös
érzékben vagy a testben). A vis motrix modellje és szintaxisa, melyen keresztül
kifejezést nyer ez az erő („mi egyszerűbbet lehet kigondolni ennek
kifejezésére?”) a mozgó tollszár. Ha a vis cognoscensben az erő értelmét
lebegőnek, tematikusan bizonytalannak minősítettük, lévén hogy sem
egyértelműen fizikai erőként, sem egyértelműen fakultásként nem
értelmezhetjük, a vis motrix státuszát minden bizonytalanság nélkül
kijelölhetjük: idegrendszerünk az erő fizikai elmélete alá tartozik. Azaz a vis
szóval Descartes nem pusztán egy fakultásunkat akarta megnevezni, hanem egy
valóságos fizikai erőt is. Bizonytalanságot még az az árnyalat sem teremt, hogy
amikor a Szabályokban szigorúan fizikai értelemben vett erőről van szó, mely
esetben tehát szó sem lehet arról, hogy az erő fakultásunk volna – egy kő
mozgatóerejéről például, mint azt a IX. Szabályban olvassuk –, akkor Descartes
nem a vis, hanem a potentia szót alkalmazza, s potentia naturalisról beszél.
Hiszen e potentia naturalis működésmódját Descartes pontosan úgy tematizálja,
mint később a XII. Szabályban a vis motrix működését:
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„Ha például azt akarom vizsgálni – olvassuk a IX. Szabályban –, vajon valamely természeti
erő (potentia naturalis) át tud-e menni (transire) ugyanabban a pillanatban egy távoli helyre
vagy az egész közegen, akkor […] inkább a testek helyváltoztatásán elmélkedem, mert ebben
az egész nemben semmi sem lehet érzékletesebb. S észreveszem majd, hogy a kő nem juthat
ugyan egy pillanat alatt az egyik helyről a másikra, mert test, az az erő (potentia) azonban,
amely a követ mozgató erőhöz hasonló, csak egy pillanat alatt terjedhet (in instanti
communicari), ha tisztán egymagában megy át (nuda perveniat) az egyik tárgyról a másikra.
Ha pl. egy tetszőleges hosszúságú botnak egyik végét mozgatom, könnyen belátom, hogy az
az erő (potentia), amely a botnak ezt a részét mozgatja, egyazon pillanatban szükségképp
mozgatja valamennyi többi részét is, mivel ekkor tisztán magában terjed (communicatur
nuda), s nem valamilyen testben létezik, mint a kőben, amely továbbvihetné.”

Az itt leírt potentia naturalis és a XII. Szabályban leírt vis motrix
hatásmechanizmusa és terjedésmódja ugyanazon alapul: a boton, egyfelől, és a
tollszáron, másfelől. Mindkét esetben olyan erőről van szó, amely mozgat
(movet), pillanatszerű (in instanti) és anélkül terjed (perveniat, communicatur),
hogy a terjedése bármilyen anyagi részecske közvetítő mozgásán alapulna. A vis
motrix tehát – értsünk bár a „vis” szó alatt „fakultást” – olyan fakultása
testünknek, amely működésmódját tekintve kinetikus erő, potentia naturalis.
Kijelenthetjük: a vis szó a vis cognoscens posztulálását, vagyis az ötödik
posztulátumot közvetlenül megelőzően egy kinetikus erőre utal, mely a test
közegében hat. Az erő szintaxisát a kinetika adja a kezünkbe: a vis szón fizikai
erőként ható erőt kell értenünk. Az érzékelés, képzelés, emlékezés
folyamataiban ugyanaz a fizikai erő hat, mint amely az „élőlények minden
mozgásában” megnyilvánul.
Ha a negyedik posztulátum erőt posztulált, az ötödik is ezt teszi („Quarto
concipiendum est, vim motricem…”; „Quinto denique concipiendum est, vim
illam…”). Az ötödik posztulátum nem tiltja le az erő szó használatát. Nem
kétséges, Descartes ezzel a szóválasztással az előző posztulátumban vizsgált
fizikai erőhöz képest pozícionálja a „tisztán szellemi” funkciókat: e funkciók is
erőként, egy másik erőként nyernek elismerést. Kijelenthetjük tehát, hogy a vis
cognoscens gondolkodó erőként – és nem fakultásként vagy képességként – való
fordítását maga a XII. Szabály kontextusa teszi igencsak plauzibilissé. A
mozgató erőn kívül, amellyel testünk rendelkezik, rendelkezünk még egy
további erővel, a gondolkodó erővel. A „gondolkodó erő” kifejezésben a
„gondolkodó” jelző visszautal arra a korábbi megállapításra, hogy az állatok és a
test nem gondolkodnak, míg az „erő” visszautal arra a diszciplináris keretre,
hogy az állatok és a test minden funkcionalitása a kinetika, a mozgató erő alá
tartozik. A „gondolkodó” szóválasztással mintha az ötödik posztulátum
szakítani akarna az állatokkal és a testtel. Az „erő” szóválasztással ezzel
szemben mintha nem akarna szakítani a fizikai szemlélettel, hanem fizikai
horizonton belül értelmezné avagy modellezné azt a működést, amely a
gondolkodás sajátja. Persze ez az erő nem mozgat, hanem megismer, efelől
nincsen kétség. Ám az a mód, ahogyan megismer, az a mód, ahogyan a
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megismerése, mint művelet leírásra kerül, úgy tűnik mégsem függetleníthető a
kinetikus játéktértől.
Foglaljuk össze, mire jutottunk. Az imént elismertük a vis cognoscensről,
hogy erő. Jogos ezért úgy fogalmaznunk vele kapcsolatban, hogy hatást fejt ki.
A kérdés immár az, vajon hogyan hat? Más szóval, ha a XII. Szabályban az erő
szintaxisát a kinetikai diskurzusból nyertük, vajon milyen szintaxisa lehet a
gondolkodó erőnek? Vajon ezt a másik erőt továbbra is az állatokra és a testekre
vonatkozó kinetika szintaxisa szerint fogjuk megérteni? A gondolkodás, noha
nem mozgat, mégiscsak fizikai erő módjára hat? Ha pedig nem, akkor miféle
szintaxis szerint értjük meg hatását és tevékenységét?
A gondolkodó erő szintaxisának kérdése mindazon fogalmi
megkülönböztetéseket játékban tartja, melyekkel Descartes a vis motrixról átlép
a vis cognoscensre – vagyis a ministerium rationis kapcsán említett fogalmi
megkülönböztetéseket is. Hogy a megkülönböztetések játékban vannak jól
látszik az alábbiakból. A ministerium rationis fordulat szerepét a negyedik
posztulátum végén abban jelöltük meg, hogy a vis cognoscens felbukkanása
előtt hangsúlyossá tegye a „testi” és a „tiszta” közti különbséget: a ratio a testi
jellegtől jól megkülönböztethető tiszta jellegre utal. A vis cognoscens
posztulálásával azonban e megkülönböztetés játékba lendül. Korábban (az
intuitus – lux rationis árnyalatok vizsgálata során, azon belül a „rationabiliter”
határozószó vizsgálatakor) azt a megállapítást tettük, hogy a Szabályokban a
„racionális” kitétel a „tiszta”, „nem empirikus”272 státusz jelzésében merül ki. Az
intuíció vagy a dedukció „racionális mivoltának” lehetséges értelmét abban
jelöltük ki, hogy egy tiszta, nem az érzékszerveire támaszkodó, empirikus
alanynak az aktusairól van szó, illetve hogy ezek az aktusok tiszta, nem az
érzékszerveinkkel tapasztalt tárgyakra, például matematikai objektumokra
vonatkoznak. Ezzel szemben a vis cognoscens taglalásakor azt kell látnunk,
hogy ez az erő nagyon is empirikus funkciókat lát el. Olyannyira, hogy e
funkciók alapján Descartes felhatalmaz bennünket arra, hogy e tiszta erőt a látás,
tapintás, képzelet, emlékezet, stb. nevekkel illessük:
„egy és ugyanaz az erő az, melyet, ha a képzelettel együtt a közös érzékre irányul, akkor
látásnak, tapintásnak, stb. nevezzük, ha csupán a képzeletre, amennyiben különböző alakokat
tartalmaz, emlékezetnek, ha ugyancsak a képzeletre, amennyiben új alakokat hoz létre,
elképzelésnek vagy felfogásnak”

illetve:
„egy és ugyanaz, akár a képzelettel együtt a közös érzékből eredő alakokat veszi fel, vagy az
emlékezet által megőrzöttekre irányul, vagy újakat formál”273
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Ld. 138-139. o.
XII. Szabály (m), 131. o.
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Az idézetek szerint a megismerő erő, habár „tisztán szellemi és az egész testtől
elkülönül”, bizonyos funkcióiban az érzéki tapasztalásra irányul, mi több, e
tapasztalásból eredő alakzatokat vesz fel, „accipit figuras”. A megismerő erő
tiszta, nem testi, de attól, hogy nem testi, még nagyon is lehet empirikus. Úgy
tűnik tehát, hogy a tisztaság árnyalata a XII. Szabályban tovább árnyalódik a
nem testi és a nem empirikus közt imént kimutatott megkülönböztetés mentén.
Az intuíció és a dedukció tisztasága olyan volt, hogy egyszerre tarthattuk e
műveleteket nem testi és nem empirikus műveleteknek: az intuíció nem a test,
hanem a tiszta elme (mentis purae) művelete, nem a látás, tapintás, képzelés stb.
empirikus aktusa, hanem tiszta felfogás, tiszta megértés (mentis purae
conceptum); a dedukció pedig e tisztán megértett ismeretek összekapcsolása.
Az intuíció és a dedukció esetében a „nem testi” és a „nem empirikus” ugyanazt
a minőséget jelenti. Most ettől egy árnyalatnyival eltérően azt kell mondanunk,
hogy a vis cognoscens tisztasága olyan természetű, hogy maga az erő ugyan nem
testi, de határozottan betölthet empirikus funkciókat: lehet látás, tapintás,
képzelés, emlékezés. A tisztaságnak tehát lesz egy erősebb, „racionális” (vagyis
a „rationabiliter” szónál detektált) értelme, amelyben a tiszta egyszerre jelent
nem testit és nem empirikusat. És lesz egy gyengébb, „cognoscens” (vagyis a
„vis cognoscens” szónál detektált) értelme, melyben a tiszta egyszerre jelent
nem testit és (!) empirikusat. Amiből nyilvánvalóan következik, hogy
árnyalatnyi eltérés támad „racionális” és „cognoscens”, ministerium rationis és
vis cognoscens között is, valamint egy sor egyéb árnyalatnyi eltérés, amibe most
nem megyünk bele. Ehelyett próbáljuk meg rekonstruálni a gondolkodó erő
szintaxisát immár magából a tisztaságból kiindulva, hiszen ennek során majd
úgyis előkerülnek azok a további árnyalatnyi eltérések, melyek e szintaxis
szempontjából lényegesek lesznek. A tisztaság annyiban ideális kiindulópont,
hogy magában hordoz egy olyan egyszerű alaptónust, amely a negyedik
posztulátumból az ötödikbe való átlépéssel nem változik meg, nem lendül
mozgásba. Ez az alaptónus a nem testi mivolt. Csakugyan, a tisztaság
„racionális” és „cognoscens” árnyalatainak fentebbi megkülönböztetésével azt is
állítjuk, hogy a nem testi mivolt olyan alaptónus, amely a tisztaság mindkét
árnyalatában megvan. Nevezzük akár az intuíciót és a dedukciót, akár a
megismerő erőt tisztának, mindkét esetben azt állítjuk, hogy a természetük nem
testi. A tisztaság árnyalatainak alaptónusa a nem testi jelleg. A továbbiakban ha
tisztaságot mondunk, kizárólag erre az alaptónusra, a nem testi mivoltra
gondolunk. Ez az alaptónus a negyedik és ötödik posztulátumban egyaránt jelen
van, így mindenképpen alkalmas arra, hogy a vis cognoscensszen számon
kérjük, mégpedig elsőként, minden más árnyalat előtt kérjük számon. Adódik
tehát a kérdés: hogyan lehet a tisztaság az erő árnyalata? Hogyan lehet nem testi
egy erő? Ha eleddig a vis jelentésének tisztázatlansága (fakultás és erő közti
ingadozása) volt a vezérfonalunk, mostantól a nem testi mivolt árnyalatként való
tisztázatlansága lesz az, hiszen a tiszta erő fogalmában a tisztaság és az erő

183

kapcsolata az, ami nehezen értelmezhető. Vizsgáljuk meg tehát alaposabban ezt
a tisztaságot! Miféle árnyalat a tisztaság? Hogyan tartozhat hozzá egy erőhöz?
•
Induljunk ki a kérdés átfogalmazásából: megjelenhet-e egyáltalán
árnyalatként a tisztaság az erő kinetikai elméletében? Más szóval lehetséges-e a
fizikán belül tisztaságról, nem testi jellegről beszélni? A válaszhoz próbáljuk
meg először is röviden rekonstruálni a Szabályok kinetikai elméletét! Láttuk,
hogy ezen elmélet alá tartoznak, nemcsak a testek és anyagi részecskét, hanem
az élőlények bizonyos funkciói, a sensus, imaginatio, memoria és a nervos is.
Most legelőször is azt kell hozzátennünk ehhez, hogy ez utóbbiak kinetikai
elmélete egy árnyalatnyival eltér az előbbiekétől, amit úgy fejezhetnénk ki, hogy
az emberi test képességeinek kinetikai elmélete figurális kinetika. Szemléletesen
fogalmazva azt mondhatnánk, hogy míg az elhajított kő mozgáserejének
terjedésére vonatkozó kinetikai elmélet egy előre döfő botot nyújt (ld. IX.
Szabály), addig a sensus, imaginatio, memoria és a nervos mozgáserejének
terjedésére vonatkozó kinetikai elmélet egy író tollszárat nyújt (ld. XII. Szabály),
mely kalligrafikus alakzatokat karcol a papírba, illetve ír le a levegőben. A
mozgó kő egy nem-figurális kinetikának engedelmeskedik, mellyel A pontból B
pontba jut. Helyváltoztatásában a kő alakja, és általában az alak fogalma
semmilyen szerepet nem játszik274: a helyváltoztató mozgás nem figurális. Az
érzékelés, a képzelet és az idegrendszer viszont egy figurális kinetikának
engedelmeskedik, mely nem helyváltoztatásra, hanem alakzatok fölvételére
illetve közlésére kényszeríti őket. A nem-figurális kinetikában a pontból-pontba
jutáson van a hangsúly. A bot két vége egy-egy pont, vagyis a végeknek nincsen
alakja. Míg a figurális kinetikában az alakzatból-alakzatba jutáson van a
hangsúly. A tollszár két vége egy-egy alakzat, ami nem redukálható le a pontra.
Fontos kihangsúlyoznunk, hogy a figurális kinetikai elmélet a test
képességeire vonatkozik és nem szervezetünk fiziológiai működésére. Ez
utóbbinak leírásában nyilván szerepet kaphat a nem-figurális kinetika is
(mondjuk például a táplálék vándorlásánál az emésztőrendszerben, vagy a vér és
az életszellemek mozgásánál a szervezetben), ám a Szabályok a legkevésbé sem
érdeklődik a fiziológia iránt. Descartes a Szabályokat követően, a Traité de
l’homme c. írásában foglalkozik majd az emberi test fiziológiájával és az
életszellemek kinetikájával.275 Így amennyiben a Szabályok kizárólag a test
képességei iránt érdeklődik, annyiban e képességek taglalása megmarad a
figurális kinetika keretén belül.
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Ez még az AB szakaszra is igaz, hiszen e szakasz egyenes alakja az elhajított kő parabola pályáját
reprezentálja, anélkül, hogy Descartes szükségesnek találná megemlíteni az egyenes és a parabola közti alakbeli
eltérést. Az alak fogalma mellékes, nem játszik szerepet a fizikai magyarázatban.
275
Megemlítendő azonban, hogy az életszellemekre való hivatkozás nem a Traité de l’homme újdonsága hanem
már a Szabályokat megelőzően találkozunk vele Descartes gondolkodásában, nevezetesen a Compendiumban.
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Nézzük meg kissé közelebbről a figurális kinetika elméletét. Ha némileg
részletesebben áttekintjük a XII. Szabály kinetikát érintő passzusait, azt látjuk
hogy a testi képességek működésénél Descartes két tényezővel számol, mint
amelyek valóságos változásokként végbemennek a testben: 1) az alakokkal
(figuras), amelyek a testbe pecsételődnek; 2) és a mozgással (motus), mely
fizikailag konkretizálja a némileg metaforikus színezetű „bepecsételődés”
kifejezést és egyszersmind filozófiai kritikával illeti e metafora által sugallt
formai adekvációt a pecsét alakja és a viaszban ejtett alak között. Nem számol
így Descartes valóságos tényezőként a nem-figurális mozgással, például a test
részeinek vagy a korpuszkuláris részecskék helyváltoztató mozgásával. Vagyis
ha valami mozog, átadódik, áthelyeződik a testben, az csak alak lehet, test nem.
Az alak anélkül megy át a test egyik részéről a másikra, hogy a korpuszkuláris
részecskék mozgása vinné át őt az egyik helyről a másikra: a tollszár egyik
végének mozgatása mozgásba hozza a másik végét is, és ha az egyik vége alakot
ír le, a másik is alakot fog leírni, anélkül hogy e figurális mozgásátadás
magyarázatához a tollszárban mozgó részecskékhez kellene folyamodnunk.
Ebben a rendszerben a mozgató ágens ily módon két funkciót teljesít:
1. Működésbe hoz. Egyrészt működésbe hozza az érzékelés, képzelés
emlékezés szerveit, másrészt működésbe hozza a testet, bizonyos mozgást kelt a
testben. Részletesebben, a mozgató ágenseket testen kívüli illetve belüli
ágensekre szétválasztva a következőket mondhatjuk erről. Ha egy külső tárgy a
mozgató ágens, e tárgy mintegy „bekapcsolja” az érzékeket és a képzeletet,
működésbe hozza ezeket a funkciókat, aktiválja a fakultásokat: látunk egy
tárgyat magunk előtt. Eközben az érzékekben és a képzeletben, mint a test
valóságos részeiben valóságos mozgás keletkezik: „az érzékelő test külső alakja
valóságosan változást szenved a tárgy által”276, majd ez a változás áttevődik a
test további részeibe, a közös érzékbe és a képzeletbe. A tárgy által keltett
mozgás elhat a test belsőbb részeibe egészen a képzeletig. Képzeletünk beindul,
mozgásba lendül. Ha viszont nem egy külső tárgy, hanem a képzelet a mozgató
ágens, úgy azt mondhatjuk, hogy a képzelet az idegeken keresztül működésbe
hozza az érzékeket és a tárgyakra irányítja őket: „éppígy a képzelet hathat az
érzékekre a mozgató erő révén, amennyiben azokat a tárgyakra irányítja.”277
Továbbá, mivel Descartes „az élőlények minden mozgását” leírhatónak gondolja
ebben a rendszerben, a képzelet nyilvánvalóan mozgató ágensként fog fellépni
az élő test mindennemű mozgásánál is. Képzeletünk mozgató hatásának
tulajdonítható, hogy ha tüskébe lépünk, felugrunk, ha megijedünk, elfutunk, ha
szomjasak vagyunk, vízért nyúlunk, vagy ha ütemes dobütéseket hallunk – az
idomított vadállatoktól e tekintetben nem sokban különbözve – táncra
perdülünk.278
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XII. Szabály
Uo.
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Ld. Compendium: „Minthogy azonban senki nem kétli, hogy mint mondottam, minden ütem kezdőhangja
erősebben és különállóbban szól, fel kell tenni ezért, hogy erősebben hatnak az életszellemekre is, melyek
mozgásra késztetnek bennünket. Amiből arra következtethetünk, hogy még a vadállatok is képesek volnának
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2. A mozgató ágens másik funkciója az, hogy alakokat vált ki. A külső
tárgy alakokat vált ki az érzékelő test felszínén, egészen pontosan a fentebb leírt
módon működésbe hozott érzékszervek bőrén: „a szemnek, […] fülnek, orrnak,
nyelvnek a tárgy számára előbb áthatolhatatlan bőre így szintén új alakot kap a
hang, a szag és az íz által.”279 És alakokat vált ki a képzelés működésbe hozott
szervén is, hiszen „a képzelet […] különböző részei több, egymástól különböző
alakot vehetnek fel.”280 Ha a képzelet a mozgató ágens, az idegek mozgatásával
alakokat vált ki a működésbe hozott testben, más szóval a testet bizonyos
alakzatokat vagy gesztusokat leíró mozgásra kényszeríti: ha például valami
rémisztő dolgot tár képzeletünk elénk, arcunkra kiül a rémület „alakzata”,
fejünkből kifut a vér, testünk hátrahőkölve gesztikulál, esetleg „lábát nyakába
szedve” futásnak ered. Tegyük hozzá ehhez a következő stiláris megjegyzést.
Talán kissé furcsán hangzik e kifejezés: „alakokat vált ki”. Ám mivel az alak
fogalmát a XII. Szabály a lehető legtágabbnak akarja meghagyni, a viaszba
pecsételt formától az írás betűjelein át a levegőben leírt mozgásokig – hogy
persze cserébe a tapasztalati univerzum az érzékeléstől a testmozgásig a lehető
leggazdaságosabban váljék tárgyalhatóvá egyetlen fogalommal, az alakéval –,
ezért igen nehéz egyetlen igével jelezni e statikustól a dinamikusig terjedő
alakzatok testünkön való kikényszerítését. A „kivált” igével azt az eseményt
jelzem, hogy a mozgató ágens a testben statikus-dinamikus alakzatokat okoz. Az
író tollszár szimmetriája a descartes-i példában – ahogyan hol a külső tárgyak,
hol a képzelet ragadják meg, hogy írjanak vele – azt sugallja, hogy nem csupán
bárminemű érzetről vagy képzetről, de bárminemű testi vagy szervi funkcióról
való számadás is leredukálható efféle statikus-dinamikus alakzatokra. A test
minden működése az érzékeléstől a mozgásig figurális. Figurális, azaz alakzatok
fölvételében áll.
Ezeket rögzítve és mindvégig szem előtt tartva azt mondhatjuk, hogy a
testi képességek működése a test kinetikai rendszerébe van ágyazva: a
fakultások a mozgató erő imént megadott figurális kinetikai szintaxisa szerint
lépnek működésbe illetve hozzák a testet működésbe. Minden fakultás
kinetikusan aktiválódik: a fakultás „megmozdíttatik”. És a fakultások minden
működése kimerül a kinetikus aktiválódás figuralitásában, azaz valamely alakzat
leírásának, illetve befogadásának teljesítményében. Ezzel pedig azt is mondjuk,
hogy mire a XII. Szabály második bekezdésében elhangzó facultas szótól
eljutunk a kilencedik bekezdésben felbukkanó vis szóig, addigra e figurális
kinetikában elmélyedve a képességeket és azok működését immár a mozgató erő
játékszabályai szerint fogjuk megérteni: az érzékelő és képzelő fakultások nem
csak szenzitív képességeink lesznek, hanem a figurális mozgásra-mozgattatásra
való képességeink, melyeknek köszönhetően testünk mozog és jár, képzeletünk
pedig különböző alakok – figurák vagy ideák – hatása alá kerül. Képzeletünk
ritmusra táncolni, ha megtanítanák és beidomítanák őket erre, mivel ez csupán egy természetes mozgásba
lendülésen múlik.”
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ereje figurális mozgásra kényszeríti testünket, míg érzékeink ereje figurális
mozgással ragadja meg képzeletünket. Fakultásainkkal ezzel erőhatások
érvényesülését ismerjük el: képességeinken keresztül kinetikus erők hatnak.
Elmondhatjuk tehát, hogy az erő kinetikai elmélete a Szabályokban egy
figurális és egy nem-figurális kinetika szerint árnyalódik tovább. A figurális
kinetikában alakok átviteléről esik szó, alakzatok mennek át egyik helyről a
másikra. A nem-figurális kinetikában pedig testek átviteléről esik szó, testek
mennek át egyik helyről a másikra. Kiinduló kérdésünk némileg árnyaltabban –
immár a figurális és a nem-figurális kinetika eltérését figyelembe véve – így
hangzik tehát: vajon megjelenhet-e árnyalatként a tisztaság az erő figurális
illetve nem-figurális kinetikai elméletében? Beszélhetünk-e tisztaságról e
kinetikai elméletekben?
•
Nézzük először a nem-figurális kinetikát. Idéztük már, így most elég
csupán kihangsúlyoznunk azt, hogy a követ mozgató erő jellemzésénél
Descartes a IX. Szabályban különbséget tesz a kő helyváltoztató mozgása és a
mozgató erő átadása, terjedése (communicatioja, transitioja) között. A kő
mozgása nem lehet pillanatszerű, mert test, „quia corpus est”. Ezzel szemben az
erő pillanatszerűen terjed, mivel tisztán megy át, tisztán adódik át, „nuda
perveniat”, „nuda communicatur”. A nuda értelmét egészen pontosan rögzíti a
szöveg: „nem valamilyen testben létezik (neque in aliquo corpore existit), mint a
kőben, mely továbbvihetné.” A testeket mozgató erő nem valamilyen testben
létezik, működése nem testi jellegű. Az erőhatás tehát tiszta, nem testi hatás. A
tisztaság, mint látjuk, nemcsak hogy megjelenhet árnyalatként a Szabályok nemfigurális kinetikájában, hanem – micsoda meglepetés! – Descartes magában e
tisztaságban tételezi az erőt. A kinetikus erő tiszta, nem testi természetű
erőhatás. Az erő testekre hat ugyan, de maga a hatásmechanizmus nem testi
természetű.
A figurális kinetika esete némileg bonyolultabb. Egyrészt hajlunk arra,
hogy ugyanazt mondjuk el, mint fentebb, a testekre ható mozgatóerő esetében. A
XII. Szabály első négy posztulátumáról megállapítottuk, hogy szigorúan a testről
szól: az érzékszervek a test részei („partes corporis”), a közös érzék a test egy
másik része, ahová az érzékszervek által felfogott alakok átmennek („ad aliam
quandam corporis partem, quae vocatur sensus communis”), végül a képzelet a
test egy újabb, teljességgel valóságos része („hanc phantasiam esse veram
partem corporis”), amint végül az sem kétséges, hogy az agyból eredő idegek is
a test részei. A figurális kinetika érvényesülésének a közege tehát ugyanúgy testi
közeg, mint a nem-figurális kinetika esetében volt. Az erő hatásmódja pedig,
korábban már láttuk, szintén ugyanaz, mint a nem-figurális kinetika esetében:
ahogyan ott a botban, itt a tollszárban semmilyen reális dolog nem vándorol a
tollszár egyik végéről a másikra. A descartes-i megfogalmazás itt sem hagy
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kétséget maga felől: a képzeletben megformálódó alakok „tisztán és test nélkül
jönnek a külső érzetekről (a sensibus externis puras et sine corpore venientes in
phantasia vel imaginatione)” – olvassuk a harmadik posztulátumban.281 A
Szabályok figurális kinetikája tehát ugyancsak magában a tisztaságban tételezi
az erőt. Az alakok terjedése az emberi testben ugyanolyan tiszta, test nélküli
folyamat, mint amilyen tiszta, test nélküli folyamat a külvilágban lévő testekre
ható erő terjedése. Sőt, ha lehet, még hangsúlyosabb ez a tisztaság, mint a nemfigurális kinetika esetében, ugyanis Descartes a XII. Szabályban már nem a
nuda, hanem a puras szót alkalmazza, ugyanazt a szót, amivel a Szabályok a
szellemi lét testtől elkülönülő státuszát jelöli ki, legyen szó értelemről
(intellectus purus), intuícióról (mentis purae conceptum), az ész tiszta fényéről
vagy a megismerő erőről (pure spiritualem).
Egyrészt tehát hajlunk arra, hogy a figurális kinetikus erőt – immár
minden nagyobb meglepetés nélkül – ugyancsak tisztának, nem testinek
könyveljük el. Adódik itt azonban egy nehézség, mely jól láthatóvá válik akkor,
ha újra összevetjük a nem-figurális kinetikus erőt a figurális párjával. Láttuk,
hogy a nem-figurális kinetikában a mozgató erő, bár testekre vagy testek között
hat, magának az erőnek a hatásmechanizmusa – átadásának és közlésének módja
– nem magukban e mozgó testekben keresendő. Sem maga az A-ból B-be
mozgó kő, sem egyéb, az AB pályán mozgó testek vagy részecskék nem adnak
számot arról, ahogyan az erő hatása alá vonja a mozgó követ, az AB pálya
egészére egyszerre és pillanatszerűen kiterjedő hatással. Amikor kisebb vagy
nagyobb erővel elhajítok egy követ, a hajítás pillanatában kisebb vagy nagyobb
erőtér keletkezik kezem és a kő becsapódási pontja között, melyet a fizikus –
avagy a fiziko-matematikus – egy rövidebb-hosszabb bottal modellez, melynek
egyik vége a kezem, a másik vége a becsapódási pont. Nagyobb erő messzebbre
hat el, messzebb hajtja el a követ, kisebb erő közelebb hat el, kisebb távolságra
hajtja el a követ. A bot pusztán két végpontjával és meghatározott – az erő
nagyságával arányos – hosszával ad számot az erőhatásról. Magyarán a kő
nélkül ad számot az erőről. A számadás a kőtől független, tiszta. A kőre ható erő
tiszta, testetlen hatás. Ha most újra összevetjük ezzel a figurális kinetikát, azt a
különbséget kell konstatálnunk, hogy az idegek az emberi testben szervileg,
következésképpen testileg lokalizálják azt az erőteret, aminek a bot az előző
esetben csupán elméleti modellje volt. Mi több, maga Descartes is nyilvánvalóvá
teszi, hogy a figurális kinetikában mozgató erő alatt érthetjük akár magukat az
idegeket is: „vis motrix sive ipsos nervos.” Akár a külső tárgy, akár a képzelet a
mozgató ágens, az erő hatása vagy terjedése nem írható le az idegektől
függetlenül, azaz tisztán, test nélkül. A mozgató erőnek ezek szerint testi
természetűnek kell lennie.
A nehézség feloldásához vessük össze a mozgató erőt a „puras et sine
corpore” fordulattal! Idéztük már: a képzeletben megformálódó alakok „tisztán
és test nélkül (puras et sine corpore) jönnek a külső érzetekről.” Ha a mozgató
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erő csakugyan testi, ha csakugyan nem függetleníthető az idegektől, akkor mit
gondoljunk a puras et sine corpore fordulatról, mely az alakok mozgása kapcsán
hangzik el?
Kezdjük azzal, hogy kizárjuk, hogy a puras et sine corpore fordulat magát
az alakot jellemezze. Az alak platóni fogalma, mely megengedi, hogy tiszta
alakokat gondolhassunk el, anélkül és attól függetlenül, hogy egy test valóságos
körülmények közt felvenné vagy felrajzolná őket, bizonyosan kizárható a XII.
Szabály vis motrixszal kapcsolatos passzusaiból. Az alak itt nem jelenik meg test
nélkül, anélkül hogy egy test vagy szerv valóságos változást ne szenvedne
midőn befogadja, legyen az a test egy érzékszerv, közös érzék, képzelet,
emlékezet. Az alakot egy test veszi fel. Egyszóval a puras et sine corpore
kifejezés nem vonatkozhat az alakra. A karteziánus figuras sive ideas nem
azonosítható a platóni eidoszokkal.282 Ha viszont nem az alakok „tiszták és test
nélküliek”, úgy a puras et sine corpore fordulat csak az alakok terjedésére,
mozgására vonatkozhat. A figurális kinetikában arról van szó, hogy testi alakok
tisztán és test nélkül mennek át a test egyik helyéről a másikra, ahol ismét csak
testi alakként formálódnak meg.
A következő megállapításra jutottunk: a testi alakok terjedése, mozgása
az, ami tiszta és test nélküli. Amihez a vis motrix sive ipsos nervos fordulat
alapján hozzá kell tennünk, hogy e tiszta mozgást kiváltó mozgató erő maga
testi természetű. Eszerint a figurális kinetikában a mozgás tiszta és a mozgató
erő testi, szemben a nem-figurális kinetikával, ahol a mozgás testi és a mozgató
erő tiszta. Az előbbiben egy testi alakzat testi erő hatására tisztán mozog, az
utóbbiban egy test tiszta erő hatására testben mozog. A nehézség, amit
tapasztaltunk azzal a tanulsággal oldható fel tehát, hogy nem szabad a tiszta
mozgást a mozgató erővel összekeverni, amely a figurális kinetikában – a nemfigurálissal ellentétben – testi természetű.
A kérdés most már csak az, hogy mit értsünk „tiszta mozgáson”? Azt már
láttuk, hogy egy erőhatás lehet tiszta: maga a hatás nem testi természetű. De
hogyan lehet tiszta egy mozgás? A testi mozgás attól testi, hogy ahhoz a kőhöz
tartozik, amely mozog. A tiszta mozgás eszerint attól tiszta, hogy nem tartozik
semmilyen testhez? Alakhoz tartozik, mondottuk korábban, a figurális kinetika
alakok mozgásáról szól. Ám időközben kiderült, hogy e kinetikában testi
alakokról van szó. A tiszta mozgásnak testi alakokhoz kell tartoznia és nem
testtelen ideákhoz. Következésképpen nem állíthatjuk róla, hogy nem tartozik
testhez, hogy testtelen. Mi több, ha megnézzük, hogy milyen testhez tartozik,
nem egy, de legalább három testet fogunk találni, ami érintett a mozgásban: egy
érzékszervet, a képzeletet (vagy a közös érzéket), valamint az előbbi és utóbbi
közt futó ideget. Akár a pecsét-viasz modellt, akár az író tollszár modelljét
tekintjük, a tiszta mozgásban mindhárom test részt vesz, mindhárom mozog a
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maga módján. A tiszta mozgás tehát minden ízében testi, minden ízében testhez
tartozik.
Ezzel persze csak annál égetőbben vetődik fel a kérdés: mit értsünk
tisztaságon? Mit értsünk tisztaságon, ha a tiszta mozgás nem attól tiszta, hogy a
mozgás során egy testtelen entitás mozog, és ha ráadásul a tiszta mozgás minden
ízében testi. Válaszunk a „kinetikailag tisztának tekinthetőségnek” immár azt az
általános jegyét fogja megadni, ami a Szabályok kinetikai elméleteit árnyalattól
függetlenül jellemzi. Úgy tűnik ugyanis, csak egy dolgot érthetünk e tisztaságon,
mégpedig azt, ami mind a IX. Szabály példájában, mind a XII. Szabály
példájában elhangzik, egyszóval ami a nem-figurális és a figurális kinetikában
egyaránt része a tisztaság meghatározásának:
„tisztán magában terjed, s nem valamilyen testben létezik, mint a kőben, amely
továbbvihetné”

olvassuk az előbbiben. Majd az utóbbiban:
„nem gondolom, hogy valamilyen reális dolog vándorol a tollszár egyik végéről a másikra.”

Mindkét passzus a transzportáló test hipotézisét zárja ki: az első az erőhatás
értelmezéséből, a második a tiszta mozgás értelmezéséből. Kinetikailag tiszta
eszerint az a természet (értsünk természeten mozgást, erőt, hatást vagy bármi
egyéb eseményt), melynek megnyilvánulási módja nem vezethető vissza
semmilyen testi helyváltoztató mozgásra. A mozgató erő azért mondatik
tisztának a nem-figurális kinetikában, mivel az erő nem a kő helyváltoztató
mozgásával terjed, nem a kő „cipeli” magával. Az alakok áthelyeződése a
testben ugyancsak azért mondatik tisztának a figurális kinetikában, mivel
áthelyeződésük módja nem feleltethető meg egy reális dolog vándorlásának,
azaz helyváltoztatásának. A Szabályok kinetikájában a tiszta tehát nem az,
aminek semmilyen testi vonatkozása nincs (hiszen a tiszta mozgató erő a kőre, a
tiszta mozgás pedig testi alakzatokra vonatkozik, rájuk hat), hanem az, aminek
működési módja nem azonos azzal a móddal, ahogyan egy test helyváltoztató
mozgást végez. Egy tiszta esemény nem azért tiszta, mert testek nélkül zajlik le,
valamiféle tökéletes idealitásban, hanem azért, mivel az esemény szintaxisát
nem a helyváltoztató mozgás nyújtja.
Valóban, az érzékszervek, az idegek, a közös érzék, a képzelet egyike sem
változtatja meg a helyét működése során, egyik sem vándorol a test egyik
helyéről a másikra. A szervek a helyükön maradnak, csak az alakok
vándorolnak. Ugyanakkor, noha a szervek a helyükön maradnak, a Szabályok
megfogalmazása szerint úgy működnek, hogy mozgásba jönnek.
Körvonalazódik ezzel egy olyan mozgástípus, amit nem fog néven nevezni
Descartes a Szabályokban, és amit mi is csak üggyel-bajjal nevezhetünk néven,
lévén hogy kinetikai elmélet soha nem fog önálló területet és nevet kijelölni a
számára: egy olyan mozgás, amely mindig egy adott környezeten belül marad,
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amely nem tér ki, anélkül hogy vissza ne térne, amely soha nem hagyja el a
helyét, amelyben, és amihez képest mozog. Helyben mozgás, mondhatnánk a
helyváltoztató mozgás mintájára. Platón az, akinél egy efféle megkülönböztetés
alapjait megtaláljuk, ám abban a szűkre szabott formában, mely a helyben
mozgás egyetlen válfajaként csak a körforgást ismeri el.283 A későbbi kinetikai
elméletek e platóni orientációnak megfelelően a körforgás és a helyváltoztató
mozgás (más szóval az égi és a földi mozgás) különbségét veszik alapul, nem
pedig azt az általános szempontot, amely a helyben mozgás és a helyváltoztató
mozgás közt tesz különbséget. Épp a Szabályoknak az emberi testre vonatkozó
megállapításai mutatják azt, hogy a helyben mozgás nem merül ki
szükségképpen a körforgásban, hanem nagyon is sokféle: lehet pecsételés,
rajzolás, alakzat leírása (akár táncolás vagy gesztikuláció is), rezdülés, rezgés,
oszcillálás, kilengés (az érzékek vagy idegek megrezdülése), vagy bármi egyéb.
A tiszta, figurális mozgás az emberi test helyben mozgása: az érzékszervektől az
agyig a test minden egyes része helyben mozog, miközben az alakzatok tisztán,
test nélkül, pillanatszerűen átmennek az egyik helyről a másikra, helyet
változtatnak. Az érzékszervek, idegszálak, képzelet így, helyben mozogva
rezdülnek meg és írnak le alakzatokat. Mozgásukkal nem helyet változtatnak,
nem vándorolnak a testben, és még kevésbé vándorolnak azon kívül, hanem
egyazon helyen belül magát a mozgást, a mozgás jellegét változtatják. Persze
mondhatnánk azt, hogy miközben a toll ír, a toll vége változtatja a helyét, vagy
miközben a pecsét pecsétel, egyben helyváltoztató mozgást is végez. Ám a toll
hegyének vagy a pecsétnek az A pontból B pontba jutása – vagyis az AB
szakasz, amivel a nem-figurális kinetika egyedüli alakzatként számol – nem
fogja rekapitulálni mindazt a változást, ami a rajzoló mozgással vagy
alakformálással végbemegy. A rajzolás szintaxisát nem a test helyváltoztató
mozgása, nem a nem-figurális kinetika adja meg, hanem a helyben mozgás,
mely helyben maradva kirajzol egy alakzatot. A helyben maradás feltétele
nélkül valójában nem is volna lehetséges rajzolás – nem lenne ugyanis hely,
amelyen az alakzat kirajzolódhatna. Ha a nem-figurális kinetika nem nyújt
szintaxist a rajzoláshoz, az azt is jelenti, hogy nincs olyan reális dolog, ami
magára vállalhatná egy alakzat „kézbesítését” egyik helyről a másikra. Az
alakzat nem kézbesítődik. Nem kézbesítődik, hanem transzformálódik.
Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy a nem-figurális kinetika a kő helyét
változtatta meg, ám a követ meghagyta ugyanannak a kőnek. A figurális
kinetika ezzel szemben az alakot nem hagyja meg ugyanannak, hanem átalakítja.
Mivel nincs semmilyen reális test, ami az alak továbbítása – vagyis mozgása –
során
annak
egységét
hordozhatná,
szubsztanciális
azonosságát
megtestesíthetné, az alakzat átrajzolódik. Az alak tiszta mozgása a testben át283

Platón a Törvényekben (893b-894b) a hely szempontjából különbözteti meg a mozgásokat, s így jut el az „egy
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mozgástípusokat említ és összesen tíz különböző esetét sorolja fel a mozgásnak.
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alakulás. Az érzékszervek felületén kirajzolódó alakzat a szó szoros éretelmében
átalakul egy másik, a közös érzéken kirajzolódó alakzattá, ami ugyancsak
átalakul egy másik, a képzeleten vagy az emlékezeten kirajzolódó alakzattá. Az
alak tiszta mozgása alak-transzformáció: a tárgy lenyomati alakzatának
átkódolása egy másik, a képzeletben megformálódó alakzatra, összességében
véve pedig az érzékelhető világ lenyomati alakiságának átkódolása egy
imaginárius alakiságra, röviden, egy ábrázolásra. Az érzékelhető világ
sokfélesége a figurális kinetika jóvoltából alaki információként ábrázolódik
bennünk.
•
Foglaljuk össze hol tartunk! Vezérfonalunk a tisztaság árnyalata volt. Azt
kérdeztük, hogyan tartozhat hozzá ez az árnyalat egy erőhöz. Kiderült, nemcsak
hogy megjelenhet árnyalatként a tisztaság a Szabályok kinetikájában
(figurálisban és nem-figurálisban egyaránt), hanem igen tekintélyes szerepet
játszik ott, hol mint az erő, hol mint a mozgás jellemzője. Mint láttuk, erő és
mozgás kinetikailag akkor minősül tisztának, mikor a hatásmechanizmusuk eltér
a testi helyváltoztató mozgástól, vagyis amikor nem tudunk felmutatni
semmilyen testet, amelynek helyváltoztató mozgása a hatás magyarázatául
szolgálna. A kinetikailag tiszta hatás ebben az értelemben nem testi jellegű. Azt
is megállapíthatjuk, hogy ha Descartes nem vázolt volna fel a XII. Szabályban,
közvetlenül a vis cognoscens bevezetése előtt egy figurális kinetikát, vagyis ha
Szabályoknak csak egy nem-figurális kinetikai elmélete volna, benne a tisztának
tételezett vis motrixszal, akkor bajosan állíthatnánk szembe a vis cognoscenst a
vis motrixszal pusztán a tisztaságra hivatkozva: a tisztaság önmagában
édeskevés lenne a vis cognoscens különbözőségének felmutatásához. Sőt,
egyenesen felmerülne a gyanú, hogy a megismerő erő a külvilág testi
szervezettségétől valamiképpen eltérő, fiziológiai szervezettségű testi közegben
ugyan, de mindvégig a test közegében ható erő, azaz ízig-vérig fizikai erő.
Fizikai erő, amely a képzeletre, az érzékekre, esetleg az idegekre, mindenesetre
testi szervekre fejtene ki hatást – ami a legkevésbé sem kompromittálná azt a
státuszát, hogy ő maga tiszta, nem testi természetű.
Descartes azzal veszi elejét egy efféle gyanúnak, hogy a vis cognoscenst
egy figurális kinetikában értelmezett, tehát hangsúlyozottan testi természetű vis
motrixszal veti össze: a megismerő erő „az egész testtől különbözik
(distinct)”284, következésképpen az idegektől, azaz az emberi testben ható
mozgató erőtől is eltérő természetű erő lesz. A megismerő erő nem sorolható be
az idegrendszer alá. Ezen felül Descartes a vis cognoscensről nem pusztán azt
állítja, hogy tiszta, nem testi természetű erő, hanem azt, hogy szellemi
természetű, pure spiritualem erő. Valóban, habár a fizikai erő a Szabályok
kinetikájában elgondolható tisztának, nem testinek, az már nehezen állítható róla
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– amint Descartes nem is állít sehol ilyet –, hogy a természete spirituális,
szellemi volna. A követ mozgató fizikai erő tiszta, de nem spirituális erő.
•
Feltéve – vethetjük közbe itt –, hogy tisztában vagyunk vele, mit állítunk
ezzel. Mit állítunk végső soron, amikor a nem testi jelleget elhatároljuk a
szellemi jellegtől? A Szabályokban olvashatunk test és szellem
megkülönböztetéséről: az egyszerű természetek lehetnek szellemiek, testiek
vagy mindkettők, hangzik el a VIII. Szabályban.285 Láttuk már a pure corporea –
pure spiritualem megkülönböztetést a XII. Szabályban, ahol majd felbukkan az
értelmi – anyagi megkülönböztetés is („vel pure intellectuales, vel pure
materiales”). A VII. Szabályból megtudjuk, hogy „az eszes lélek nem testi
jellegű (animam rationalem non esse corpoream).” De ezek a példák csak azt
mutatják, hogy Descartes megkülönbözteti a testit a szellemitől (avagy, az
azonosítások logikájával élve, a racionálistól, az értelmitől). Ezzel szemben
sehol nem olvashatunk a Szabályokban a nem testi és a szellemi
megkülönböztetéséről, amely különbség meglétét fentebb egyfajta jogalapként
vetettük fel ahhoz, hogy a mozgató erőt elhatároljuk a megismerő erőtől. A
tiszta – szellemi megkülönböztetése semmilyen formában nem tematizálódik a
Szabályokban. A testi jelleg tagadásának útjára lépve egyaránt eljuthatunk egy
természeti hatáshoz, egy fizikai erőhöz (ld. IX. Szabály) és az eszes lélekhez (ld.
VII. Szabály), a spirituális erőhöz (ld. XII. Szabály). Ám hogy a test tagadásának
útja hogyan ágazik ketté, s két végpontja hogyan határolódik körül egymáshoz
képest, arra nézve nincs tematikus támpontunk.
Ráadásul, hogy most visszafele lépjünk egyet, azt sem állíthatjuk, hogy a
testi-szellemi, korporális-spirituális megkülönböztetés globális árnyalatként
volna jelen a karteziánus gondolkodásban. A Szabályok előtt íródott
Compendium beszél életszellemekről, spiritus animalisokról, „melyek mozgásra
késztetnek bennünket.” Noha a Szabályokban nem találkozunk e kifejezéssel, a
közvetlenül utána íródott Traité de l’homme-ban ismét felbukkan, mi több, az
emberi szervezet működésében alapvető magyarázó szerepet kap ez a „finom
szellő, vagy inkább egy nagyon élénk és nagyon tiszta láng, amit
életszellemeknek (esprits animaux) nevezünk.”286 Az életszellemek itt a vérnek a
legfinomabb és leggyorsabb mozgású részei lesznek, melyek az agyba felhatolva
az észlelés, képzelés, bevésés és visszaemlékezés funkcióit biztosítják. Az
interpretátorok közt nincs vita arról, hogy e szellemek testi természetűek,
miközben persze mindenkor elmaradhatatlan mozzanata a téma
interpretációjának eme tény kihangsúlyozása – lévén mégiscsak a szellem nevet
viseli egy test. Látható tehát, hogy önmagában a szellem – spiritus, esprit –
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terminusban nincs előre kódolva a testtől való különbözés globális árnyalata: a
szellemen érthetünk olykor a vérrel együtt keringő finom szellőt vagy tűzet, s
érthetünk olykor a test egészétől különböző valamit. Vajon melyik alakjában
van jelen a XII. Szabályban? Descartes a következő hasonlatot használja itt:
„a tisztán szellemi természetű [erő] épp annyira különbözik az egész testtől, mint a vér a
csonttól, vagy a kéz a szemtől.”

Először is állapítsuk meg, hogy ez a szemléltető megjegyzés eléggé meglepő
ezen a helyen. Descartes a tisztán szellemit nem úgy különbözteti meg a tisztán
testitől, ahogy azt a Szabályok ismeretelméleti stratégiája alapján elvárnánk,
nevezetesen úgy, hogy az „értelem”, a „gondolkodás”, a „kételkedés”, az
„akarás” stb. egyszerű és elsődleges tapasztalataira, abszolút természetére
hivatkozna, más szóval arra, hogy ezeket „minden testi kép segítsége nélkül
ismerjük.”287 Hanem úgy jár el, hogy testet hasonlít össze testtel: a vért a
csonttal, a kezet a szemmel. A tisztán szellemi erő olyan, mint a vér a csonthoz
képest, a kéz a szemhez képest. Másodszor állapítsuk meg azt, hogy e
metaforika épp a vérre hivatkozik, mely a karteziánus gondolkodás egyéb
helyein, mint láttuk, oly alkalmas matéria egy testi természetű szellemhez. A
csont, mely szilárd és merev testként alkalmasan utalhat vissza a korábban
kifejtett érzékeléselmélet kulcselemeire is, a merev tollszárra, vagy a
tollszárként működő idegekre, e metaforikában egy folyékony anyaggal kerül
szembeállításra, mely a test egészében szétárad, s mely – mint a vis
cognoscensről mondja Descartes – „egy és ugyanaz”, bármely testrészen folyik
is keresztül. Vajon a descartes-i metafora nem éppen arra hív fel bennünket,
hogy a tisztán szellemi erőn ezt a folyékony egységet, ezt az alsóbb funkciók
merev széttagoltságától eltérő elaszticitást értsük? Egy vegyítő, szintetizáló
funkciót a részfunkciókkal szemben? A Descartes által alkalmazott második
metafora elemei, a kéz és a szem, legalábbis funkciók különbségét látszanak
kihangsúlyozni. A tisztán szellemi erő funkcionálisan különbözik az előtte
ismertetett funkcióktól: egy új funkcióról van szó.
Lépjünk tovább a szövegben egy másik hasonlathoz. Eszerint a
megismerő erő a pecsét és a viasz módjára működik:
„majd szenvedően, majd cselekvően viselkedik, majd a pecsétet utánozza, majd a viaszt [...]”

A megismerő erő hol alakot pecsétel a képzelet viaszába, hol beléje, mint
viaszba pecsételődnek alakok, melyek a közös érzékből és a képzeletből
érkeznek. Descartes analógiának mondja a megismerő erő pecsét-viasz jellegű
működését, vagyis nem tartja többnek puszta metaforánál. Ám ismét csak
meglepő ennek a megokolása. Nem azon az alapon minősíti analógiának, hogy a
szellemi erőben valójában nem találni ehhez hasonlót – hiszen a szöveg szerint
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éppenséggel a pecsételéshez hasonló dolog játszódik le benne. Az erő alakokat
fogad be, illetve alakokat formál meg. Hanem azon az alapon minősíti
analógiának, hogy a testek között nem találni olyat, amely ehhez hasonló módon
működne: „ezt azonban itt csak analógiának kell venni, mert hiszen a testek
világában (in rebus corporeis) egyáltalán nem találunk ehhez hasonlót.” Nem
találunk olyan testet, amely egyszerre – vagy váltakozva – volna képes
passzívan alakokat befogadni és aktívan alakokat közölni, vagyis nincs olyan
test, amely egyszerre rendelkezne a pecsét kemény és merev, valamint a viasz
lágy és képlékeny tulajdonságaival. Nincs olyan test, amely egyidejűleg
alaktartó és alakítható volna. És nincs olyan testi jelenség sem, melynél a szilárd
és képlékeny jellegek, valamint az alakátadások ilyen együttélését vagy
pulzálását látnánk viszont. Az analógia állításával tehát Descartes nem az
alakformálás és alakbefogadás tényét vonja kétségbe, nem azt mondja, hogy a
megismerő erő működése valójában egészen más, mint amit az alakpecsételés
metaforája sugall, hanem azt, hogy nincs olyan tárgy, nincs olyan természeti
létező, amelyen – mint metaforizációs objektumon – maradéktalanul
szemléltethető volna ez a különös működés.288 Az „egy és ugyanazon”
megismerő erő működését két tárgy, a pecsét és a viasz működésével tudjuk
leírni, egyetlen tárgyéval nem. A pecsét és a viasz ily módon valóban nem több
puszta analógiánál.
Mindenesetre látjuk, hogy Descartes a tisztán szellemi erő természetének
bemutatásánál nem riad vissza a testi szemléltetés alkalmazásától. A vér-csont,
kéz-szem megkülönböztetések esetében fenntartás nélkül fordul e metaforákhoz,
a pecsét-viasz esetében némi fenntartással él. Ám a descartes-i
megfogalmazások orientációja ez utóbbi esetben nem az, hogy a tisztán szellemi
erő működése elvileg modellezhetetlen egy testi dolog működésével, hogy a
szellemi működésről, mint olyanról nem alkothatunk testi képet a szellemi
természet gyökeresen különböző volta miatt, hanem az, hogy az általa adott
modellből – melynek nyilvánvalóan a figuralitás követelményeit kell
kiszolgálnia, lévén a totum compositumban gyökeredző teoretikus
szükségszerűség az, hogy a szellemi erő működése alakzatok manipulálásaként
legyen leírható – hiányzik az a fajta egységesség, amely a szellemi működés
sajátja. Röviden, Descartes nem tiltja le a képalkotást, pusztán elégtelennek
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minősíti, mondjuk így, a természetet arra, hogy kielégítő objektummal
szolgáljon egy találó metaforához a szellem működéséhez.
Mivel zárhatjuk le ezt a kitérőt? Azt állítottuk, hogy nincs tematikus
támpontunk a Szabályokban arra nézve, hogy a test tagadásának útja hogyan
ágazik ketté, s két végpontja – a kinetikailag tiszta és a spirituálisan tiszta –
hogyan körvonalazódik egymáshoz képest. Tévedés ne essék: nem azt állítjuk
ezzel, hogy nem tudható Descartes-nál, vajon ketté ágazik-e a test tagadásának
útja, hanem azt, hogy nem tudjuk hogyan is történik ez a ketté ágazás. Nincs
kétség ugyanis afelől, hogy Descartes az eszes léleknek, elmének, értelemnek –
összefoglalóan: a tisztán szelleminek – más státuszt tulajdonít, mint egy
kinetikus erőnek.
Három dologra is hivatkozhatunk ennek igazolásául. Az első egy
filozófiatörténeti indok. Mint tudjuk, nem eredendő abszurditás a kinetikában
szellemi erőkkel dolgozni: ezt teszi Arisztotelész a kozmológiájában, ahol
minden egyes égitesthez egy tisztán szellemi lényt rendel, aki az égitestet a
pályáján mozgatja. A kinetikus erő itt tehát egy szellem, egy intelligentia. Ám
Jean Buridan és Nicole Oresme középkori Arisztotelész-kommentárjaival
kezdődően, akiknél ezeket az intelligentiákat felváltja az „impetus”, illetve
„vertu motive”, mint a világ egészében egységesen érvényesülő mozgatóerő
(náluk ez még inkább kvalitás, mint kvantitás), a természetfilozófiának az az
áramlata, amelyhez a fiziko-matematika iránt érdeklődő Descartes is tartozni
akar a jelenségek magyarázatánál úgymond zárójelezi a szellemi ágenseket.289
Ha a Szabályok nem fordít gondot a nem testi és a szellemi természetek
megkülönböztetésére, az mindenekelőtt azért lehet így, mivel a XVII. század
elejére már létezik a természetfilozófiában az a közös alap, amely fölöslegessé
teszi az efféle megkülönböztetések tematikus exponálását.
Másodszor hivatkozhatunk magára a Szabályokra is, azon belül
nevezetesen
az
absolutum-respectivum
megkülönböztetés
bizonyos
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következményeire. Az értelem (intellectus) a Szabályokban ismeretelméleti
abszolútumként funkcionál, azaz kiindulópont, nem pedig levezetett természet:
„mindenekelőtt az értelmet lehet megismerni, mert tőle függ minden egyébnek a
megismerése, s nem fordítva.”291 A szellem, a maga meghatározottságaiban,
abszolútum. Abszolútumként funkcionál bizonyos esetekben a természeti erő is.
Például a VIII. Szabály szerint az anaklasztikus vonal meghatározása
„feltételezi, hogy a fény természetét is ismerjük, végül a fény megértéséhez
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tudnunk kell, mi általában egy természeti erő, ami ebben az egész láncolatban a
végső, legabszolútabb láncszem.” Ám a IX. Szabály az erőhatás vizsgálatát úgy
gondolja elvégezhetőnek, hogy azt visszavezeti a testek helyváltoztató
mozgására, ahol – ez már ismerős a korábbiakból – az erőhatás természetét az
előre döfő bot modellje fogja feltárni: „Mert ha pl azt akarom vizsgálni, vajon
valamely természeti erő át tud-e menni ugyanabban a pillanatban egy távoli
helyre vagy az egész közegen, akkor nem mindjárt a mágneses erőre vagy a
csillagok befolyására, még csak nem is a fény sebességére irányítom a
figyelmemet, […] hanem inkább a testek helyváltoztatásáról elmélkedem, mert
ebben a nemben semmi sem lehet érzékletesebb (magis sensibilie).”292 Vagyis az
erő fogalma, jóllehet bizonyos problémák vizsgálatánál lehet abszolútum, a
megismerés általános rendjében nem az, hiszen a természete más egyszerűbb
jelenségek vagy dolgok vizsgálatából érthető meg. Ezt erősíti meg a XII.
Szabály is, mely azon a területen, ahol az erő abszolútumként léphetne fel,
vagyis a természetfilozófiában, az alak fogalmát kiáltja ki a legabszolútabb
láncszemnek: „az alak fogalma olyan általános és egyszerű, hogy
bennefoglaltatik minden érzékelhető tárgyban.”293 Mindenesetre levonhatjuk azt
a következtetést, hogy az absolutum-respectivum megkülönböztetés fényében a
szellem és a fizikai erő nem ugyanazt a pozíciót foglalja el. A spirituálisan tiszta
és a kinetikailag tiszta különböző természetű dolgokat takar.
Végül a harmadik indok, amire hivatkozhatunk, magának a megismerő
erőnek a kontextusában lelhető fel. A megismerő erő pure spiritualem erő.
Néhány bekezdéssel ezelőtt azt mondtuk, hogy önmagában a szellem – spiritus,
esprit – terminusban nincs előre kódolva a testtől való különbözés globális
árnyalata. Vagyis szellemi természet ide vagy oda, távolról sem bizonyos, hogy
jogunkban áll ezen erő működését egy előre behúzott cezúrán túlra helyeznünk,
s nem egy kontinuumként elgondolnunk, olyan kontinuumként, mely a testitől
apránként távolodik el a nem testi felé, és amely semmilyen cezúrát nem tűr
meg. Hiszen a megismerő erő működése átnyúlik a képzelet, a közös érzék, sőt,
az érzékek területére. Ebből a szempontból a „tisztán szellemi” kitétel csak
annyit jelent, hogy nem tisztán testi. Nem tisztán testi, azaz a test – nem test
kontinuumon elhelyezkedő. Ugyanakkor maga a „tisztán szellemi” kitétel nem
adja tudtunkra azt, hogy mi is pontosan az a nem testi természet, ami felé ez a
kontinuum kifeszül. A kontinuum orientációja, sőt, egyáltalán a kifeszülése
válik ezáltal bizonytalanná. A szöveg kontextusában azonban találunk egy
segítséget, amely épp kapóra jön számunkra: nevezetesen a már sokat emlegetett
„ratio segítségét”. A ministerium rationis fordulat a pure spiritualem előtt
hangzik el, mint olyan fordulat, amelynek szerepe az, hogy egy olyan oppozíciót
jelentsen be a testi és a nem testi (racionális) között, amelynek kifeszülése –
közismertsége és a hagyományban való gyökerezése miatt – az olvasó számára
nem lehet kétséges. E fordulat megjelenésének köszönhetően a pure spiritualem
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fordulat már eleve a test-ratio orientációba illeszkedik. Vagyis még ha a pure
spiritualem kitétel nem is adja tudtunkra, hogy mi az a nem testi természet, ami
felé a spiritualitás kontinuuma kifeszül, a ratio már előzetesen meghatározza ezt
a természetet és ezzel orientálja a spiritualitás kontinuumát. A szövegből e
helyen végső soron minden bizonytalanság eltűnik. Persze azt is konstatáltuk
már korábban, hogy árnyalatnyi eltérés van a tisztaság erősebb, „racionális”
értelme és a gyengébb, „cognoscens” értelme között, amennyiben az előbbi
értelmében a tiszta nem testit és nem empirikusat, az utóbbi értelmében viszont
nem testit és empirikusat jelent. Így az az erő, amelynek tisztán szellemi mivolta
kezdetben még a ratio orientációjában értelmeződik, funkcióinak részletezése
során – melyek vállaltan empirikus funkciók – már inkább olyan értelmezést
kap, amelyhez a test-ratio oppozíció alkalmatlan keret. Egészen pontosan, az
alak fogalma, mely e funkciók leírásánál oly nélkülözhetetlen, nem tűri el, hogy
a test-ratio oppozícióban adjunk számot róla: egy efféle oppozícióra való
hivatkozás kihúzza a talajt a szellemi erő empirikus funkcióinak értelmezése
alól. Így válik stilárisan indokolttá, hogy a vis cognoscens taglalása során a
ratio fogalma immár ne jelenjék meg. A vis cognoscens, mint Descartes
fogalmaz, tulajdonképpen szellemnek, ingeniumnak – és nem rationak –
neveztetik, „amikor majd új képzeteket (ideas) alkot a fantáziában, majd a már
megalkotott képzetekkel foglalkozik.”294 Mi indokolja stilárisan az ingenium
fogalomválasztást? Descartes-nak egy olyan szóra esik a választása, amely bár
szellemet jelent, mindazonáltal a Szabályokban soha nem exponál oppozíciót,
test-szellem, empirikus-tiszta szembenállást. Emlékezzünk vissza, az ingenium
az intuíció definíciójánál meg sem jelenik – az értelem, illetve elme az, ami itt
tiszta alanyként exponálódik. Másfelől az ingenium fogalmával ismeri el
Descartes az emberi észjárások különbözőségét, melynek egyik oka éppen az,
hogy az emberek hagyják, hogy ingeniumukat a képzeteik, elképzeléseik
vezessék. Az ingenium e megfogalmazás szerint olyan szellem, amely nem
szemben áll a képzetekkel, hanem hagyatkozik rájuk. A képzetekkel és
alakokkal (ideas vel figuras) való foglalkozás ily módon szervesen és magától
értetődően tartozik hozzá az ingenium fogalmához. Összefoglalva: a vis
cognoscens szövegkörnyezetében a ratio egy közismert oppozíció kifeszítésével
orientálja a „spirituálisan tiszta” tartalmának megértését, az ingenium pedig,
oppozíciótól mentesen, fölvállalja a képzetekkel és alakokkal való foglalkozást,
más szóval a szellemi természet empirikus orientáltságát.
E három felsorolt indok alapján mondhatjuk azt, hogy nincs kétség afelől,
hogy Descartes a nem testi és a szellemi természeteknek különböző státuszt akar
tulajdonítani. Persze eredendően nem is ezt, hanem a különbözésük módját
mondottuk problematikusnak: ha a kinetikus erő és a tisztán szellemi erő imént
kimutatott státuszbeli különbségét zárójelbe tesszük, vajon pusztán a
hatásmechanizmusukat tekintve különbséget tudunk-e tenni közöttük? Miben
különbözik az a mód, ahogyan hatnak, hatást fejtenek ki? Egyetlen lényegi
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dologra hivatkozhatunk itt: a figuralitásra. A tiszta kinetikus erő
hatásmechanizmusának nem része az alakra való hatás, míg a szellemi erő
hatásmechanizmusához hozzátartozik, hogy alakra hat. Itt kap jelentőséget az,
amit a descartes-i metaforicitásról mondottunk: a pecsét-viasz metafora
pontosan annak elismertetését szolgálja, hogy a szellemi erőhatás alakra hatás,
alakformálás – azzal együtt, hogy a pecsét és a viasz tárgyak egyikével sem
akarja kifejezetten azonosítani a szellemet. A megismerő erő „az egész testtől
különbözik”, de hatásmechanizmusa jóvoltából mégsem téveszthető össze a
testtől ugyancsak különböző (nem-figurális) kinetikus erővel. Ellenkezőleg,
hatásmechanizmusát tekintve a testi figurális mozgatóerőhöz, az idegekhez áll
meglehetősen közel: ha a vis cognoscens tisztán szellemi is, hatásmechanizmusa
– az, ahogyan alakokat fogad, rajzol és közöl – meglepő egyezést mutat a tisztán
testi vis motrixéval. Hiszen a vis cognoscens ugyanazon kinetikus hatások
kifejtésére képes, mint amilyeneket a testi erőnél tapasztaltunk: a megismerő erő
ugyanúgy alakok felvételére kényszeríthető, mint a közös érzék vagy a képzelet,
és ugyanúgy figurálisan mozgósíthatja a képzeletet, ahogyan a képzelet
figurálisan mozgósította a testet. Egyetérthetünk J-L. Marion-nal, aki a
következőt írja erről:
„A mechanikai modell, dacára az explicit félreállításának, meghatározó szerepet játszik. […]
Az alsóbb fakultások testi gépezete a legcsekélyebb függőség nélkül játszik a ’tiszta
értelemmel’, míg ez csak úgy használhatja amazt, hogy igazodik a hatás-visszahatás
gépezetéhez, és maga is hol elszenvedőjévé, hol irányítójává válik annak. Így bár az értelem
egymagában csakis aktívan bontakozhat ki, a nem tisztán intelligibilis tárgyakban a segítő
fakultások ritmusához igazodva bontakozik csak ki, azaz úgy, hogy váltakozva passzív és
aktív szerepet játszik.”295

A figurális kinetika mechanikai modellje egyeduralkodóként regnál a vis
cognoscens terepén, a XII. Szabály ötödik posztulátumában. A tiszta értelmet
(intellectus purus) kivéve, melynek tevékenységéről nem szól e posztulátum,
csak rögzíti a helyét296, a vis cognoscens minden funkciója e mechanikai
modellbe ágyazódik bele. A tiszta értelem pozíciójának kijelölése már
önmagában azt sugallja, hogy létezhet olyan is, mint nem tiszta értelem. S
valóban, a nem tiszta értelem az ingenium színrelépésével identifikálódik.
Innentől kezdve elmondhatjuk, hogy az ingenium minden kognitív tevékenysége
e mechanikai modell alapján érthető meg. Az ötödik posztulátum jelentősége így
az, hogy az ingenium számára, melynek vezetését a Szabályok célul tűzték ki,
egy egységes modell keretében biztosítsa mind gondolkodásának az általában
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vett tárgyát, mind képességeinek és erőforrásainak az összjátékát e tárgy
elgondolása során.
Foglaljuk össze röviden mindazt, amit e kacsgaringós kitérő során
tapasztaltunk! Azt mondtuk, Descartes azzal veszi elejét ama gyanúnak, hogy a
megismerő erő egy fiziológiai szervezettségű testi közegben ható fizikai erő,
hogy ezt az erőt egyrészt egy figurális kinetikában értelmezett, tehát
hangsúlyozottan testi természetű mozgatóerővel veti össze, másrészt tisztán
spirituálisnak nevezi. Láttuk, hogy bár a Szabályok nem tesz tematikusan
különbséget a kinetikailag tiszta és spirituálisan tiszta között, továbbá maga a
„spiritus” terminus sem hordozza globális árnyalatként a fizikaitól való
különbözést, mégis egyéb indokok alapján – melyek közt a ratio is szerepel –
kijelenthető, hogy státuszbeli különbség van a kinetikailag tiszta és a
spirituálisan tiszta között. Vagyis a megismerő erő státuszát tekintve nem fizikai
erő. A megismerő erő státusza sem a nem-figurális kinetika tiszta erejével, sem a
figurális kinetika testi erejével nem egyeztethető össze. Ugyanakkor, ha
következő lépésben a megismerő erő hatásának módját, mikéntjét vizsgáljuk,
mégiscsak azt kell látnunk, hogy ez az erő a figuralitás szintaxisa szerint lép
működésbe. Ama figuralitás szintaxisa szerint, melyet egy ízig-vérig testi jellegű
mozgatóerő működésében fedeztünk fel. Vagyis ha státuszát tekintve nem is,
szintaxisát tekintve mégiscsak egyezést tapasztalunk a megismerő erő és a
fiziológiai szervezettségű testi közegben ható mozgatóerő között. A figurális
kinetika mechanikai modellje a megismerő erő szintjén is érvényben marad.
•
A kérdés immár az, hogy hogyan értékeljük az így előállt „konstellációt”?
Hogyan értékeljük ezt a testi képzeteket-alakzatokat megformáló szellemi
státuszú erőt? Paradoxon? Teoretikus megoldatlanság? Ambivalens státusz? A
karteziánus test-lélek probléma előképe? És hogyan értékeljük magát a XII.
Szabályt, ahol ez a konstelláció előáll? Milyen súlyú, milyen típusú diskurzust
folytat itt Descartes?
Az értékeléshez induljunk ki abból, amit a figurális kinetikáról már
tudunk. Azt mondtuk, hogy a figurális kinetika az alakot úgy mozgatja, hogy
átalakítja. Az érzékelhető világ lenyomati alakisága e mozgás során átalakul egy
imaginárius alakisággá, egy ábrázolássá. Az érzékelhető világ különbségeinek
összessége a figurális kinetika jóvoltából alaki információként ábrázolódik
bennünk. Ha, példaképpen, a színek skálája felfogható hasonló alakzatok
skálájaként, e példa Descartes szerint mindenre kiterjeszthető: „ugyanezt lehet
mindenről mondani, mert bizonyos, hogy az alakok végtelen sokasága elegendő
az érzékelhető dolgok minden különbségének kifejezéséhez.”297 Az érzékelhető
világ ily módon eleve alaki információként lép elénk: a dolgokkal nem
szubsztancialitásukban, nem ontológiai meghatározottságukban, hanem
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ábrázoltatásukban találkozunk. Ez pedig azt is jelenti, hogy Descartes a világot
ebben a szabályban olyan természetűnek fogja fel, ami eleve átadja magát az
alak-transzformációnak, vagyis ami eleve alkalmas és képes alaktranszformációra.
Tegyünk ezzel kapcsolatban egy stiláris észrevételt, amely végső soron a
vis cognoscens státuszának meghatározásához is döntő fontosságúnak fog
bizonyulni. Amikor azt a descartes-i példát hozzuk fel, hogy a színek skálája
felfogható hasonló alakzatok skálájaként, majd azt állítjuk, hogy a világot
Descartes alak-transzformációra képesnek és alkalmasnak fogja fel, akkor itt egy
szóra kell figyelmesnek lennünk, mely a korábbi szabályokban nemigen tűnt fel,
s melynek szerepe a legkevésbé sem elhanyagolható a mondottak megértése
szempontjából. Ez a szó: felfogni – concipio. A színeket úgy fogni fel, mint
alakzatokat, a világot úgy fogni fel, mint átalakítható, átrajzolható alakzatok
tartományát…
Descartes természetesen nem azt állítja e helyeken, hogy színek helyett
valójában alakzatokat lát az agyunk, vagy a világ valójában, eredendően
alakzatokból, és nem dolgokból áll, hanem koncepciókat tár elénk a látásról és a
világról. A XII. Szabály első része, ahogyan fakultásaink számbavételével előáll,
maga is egy nagy koncepció. A Szemere-féle magyar fordítás e tekintetben
sokkal gazdagabb, mint a latin eredeti, melyben mindvégig a concipio ige
hordozza a mondanivalót. Íme sorjában:
„célom az, hogy felfogjam (concipiendi) mindazt, ami a dolgok megismerésére vonatkozóan
bennünk van…”
„Először is el kell gondolnunk (concipiendum), hogy valamennyi külső érzék…”; „teljesen
úgy kell felfogni a dolgot (concipiendum), hogy az érzékelő test külső alakja valóságos
változást szenved…”
„Mindezek ilyképpen való felfogása (concipere) nagyon hasznos…”; „a fehér, kék, vörös, stb.
különbözőségét úgy fogjuk fel (concipiamus), mint azt, amely a következő vagy hasonló
alakok stb. közt van…”
„Másodszor el kell képzelnünk (concipiendum), hogy míg a tárgy mozgásba hozza a külső
érzéket…”; „nem gondolom (concipiam), hogy valamilyen reális dolog vándorol a tollszár
egyik részéről a másikra…”
„Harmadszor el kell képzelni (concipiendum), hogy a közös érzék…”
„Negyedszer el kell képzelni (concipiendum), hogy a mozgató erő…”
„Végül ötödször el kell gondolnunk (concipiendum), hogy az az erő, amelynek segítségével
tulajdonképp megismerjük a dolgokat…” (Megmosolyognivaló fegyelmezettséggel áll vissza
a fordításban a concipiendum „gondolássá” a vis cognoscens színre lépésekor.)

A testi képességek posztulálása, a testfelszín külalakjának valóságos változása,
az érzetminőségek alakzattá való áttranszformálhatósága, a test belsejében
lejátszódó folyamatok leírása, a tollszár metaforája, s végül a megismerő erő
posztulálása mind koncepció címén kerülnek bevezetésre. Hogy mit is kell
értenünk pontosan koncepció alatt, az magából a szövegből, a megismerő erő
taglalása során fog kiderülni: a megismerő erő „ha a képzeletre irányul,
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amennyiben új alakokat hoz létre, elképzelésnek vagy felfogásnak (imaginari vel
concipere) nevezzük.”298 Eszerint mindazon posztulátumok és megállapítások,
melyeket a XII. Szabály felvonultat, a képzelet teljesítményéről tanúskodnak. A
szabály képzeletre támaszkodó elgondolásokat, koncepciókat közöl. A latin
szöveget voltaképpen végig fordíthatnánk elképzeléssel: el kell képzelnünk a
testünket, azt, hogy testünk így és így érzékel, így és így mozgat
mozgatóerejével, és el kell képzelnünk egy másik, nem testi erőt, amelyet
mindazonáltal úgy képzelünk, hogy a testünkkel összjátékban fejti ki hatását. A
saját testünkről való tudás – beleértve testünknek a külső dolgokkal való
találkozását, külalakjának deformálódását, de a testünk belsejében, az
agyunkban, idegrendszerünkben láthatatlanul végbemenő eseményeket is – nem
az intuíció vagy a dedukció, hanem a testekről való tudás keretfeltételein belül
„a képzelet által segített értelem”299 műve. A megismerő erő teóriája nem több, s
persze nem is kevesebb, egy koncepciónál, egy elképzelésnél, egy modellnél
vagy szemléltető ábránál arról, hogy mi a gondolkodás a testhez képest, mi a
gondolkodás a test kontrasztjaként, a testtel alkotott összetett egészként, totum
compositumként. A megismerő erőnek a Szabályok diszciplináris és
ismeretelméleti rendjében betöltött státusza eszerint nem az „abszolútumé”, nem
az „egyszerű természeté”, nem a „tiszta értelmi fogalomé”, hanem az
ábrázolásé: a megismerő erő a képzelettel együttműködő értelem által felvázolt
ábrázolás arról, hogy hogyan képes a gondolkodás a testtel együttműködni. A
megismerő erő leírásánál a testi képeket mozgósító metaforika (vér, csont, stb.)
is ezen megállapítás értelmében kerül a helyére és válik végső soron
megalapozottá, hiszen immár elmondható, hogy e képek tisztje nem az, hogy
valamely tiszta értelmi fogalmat ábrázolással helyettesítsenek, hanem az, hogy
egy elképzelést tegyenek még érzékletesebbé, még elképzelhetőbbé. Végső
soron maga az erő (vis) szóhasználat is ezen koncepció részeként válik
tökéletesen problémamentessé, mi több, indokolttá. Hiszen Descartes nem tesz
mást, mint folytatja az előző posztulátumaiban már elkezdett szemléltetést, és –
a megfelelő státuszbeli különbségek jelzése mellett – hozzáilleszti a kognitív
tevékenységeket az érzékeléssel elkezdett és a mozgatóerővel teljessé tett
figurális kinetikai modellhez. A vis, a figura, az idea terminusok jelenléte e
szakaszban a figurális kinetikai modell érvényesíthetőségének a biztosítéka. E
terminusok nélkül a gondolkodás a maga egészében hullana ki az ábrázolhatóság
területéről.
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Persze itt mindenképpen tartózkodni kell az ábrázolás és a képzelet
degradálásától. Látnunk kell, hogy a concipio terminus visszaadásánál pontosan
azért ingadozhat a Szemere-féle fordítás a képzelés és gondolás között, mivel
maga a latin szó és maga a descartes-i választékosság sem szándékozik
oppozícióba állítani e kettőt. Sőt, elmondhatjuk, hogy ha Descartes az ábrázoló
gondolkodás aktusát egyetlen szóval akarta volna kifejezni, keresve sem
találhatott volna megfelelőbbet a concipionál. Bevezető vizsgálódásainkban a
VII. Szabályban felbukkanó „képzelet mozgása” kifejezés interpretálása kapcsán
tettük fel a kérdést: dacára annak, hogy a karteziánus filozófia egyik fontos
témája a gondolkodás képzelettől való elhatárolása, nem lehet-e, hogy az a fajta
gondolkodás, amire tekintettel Descartes a Szabályokban a vezetés igényét
bejelenti nem az a gondolkodás, amit a képzelettől való abszolút különbsége
tüntet ki, hanem az, ami lényegében a képzelet útját járja és a képzelettel
szövetkezik össze?300 A concipio terminus jelenléte a XII. Szabályban,
különösen az ingeniumról alkotott koncepció, illetve az ingenium koncepcióalkotó képességének elismerése az ötödik posztulátumban nyomós érv amellett,
hogy e kérdésre igenlő választ adjunk.
A figurális kinetika koncepciója tehát nemcsak a testünkre, hanem az
ingeniumunkra is vonatkozik – egészen pontosan szellemünk tevékenységeire és
világára. Azt mondtuk, Descartes a világot a XII. Szabályban olyan
természetűnek képzeli, ami eleve átadja magát az alak-transzformációnak. A
világ eleve alkalmas és képes arra, hogy alak-transzformáción essen át. A
dolgokkal eszerint szellemünk nem szubsztancialitásukban, nem ontológiai
meghatározottságukban, hanem ábrázoltatásukban találkozik. Ebből két állítás is
következik. Az első az, hogy az ismeretelméleti kérdezés orientációját a
Szabályokban nem az eredeti alak kutatása fogja meghatározni (azaz nem a
dolog eredeti, a külső érzék felszínén hagyott lenyomatának, vagy még ennek
előtte, a dolog eredeti, objektív alakjának kutatása). Nem, hiszen a figurális
kinetika felvilágosított bennünket arról, hogy bármely alakhoz csak ezen alak
transzformációján keresztül férünk hozzá. Alak-transzformáció nélkül alakhoz
sem jutunk. Egyáltalán az eredetiség kérdése, a realitásnak, objektivitásnak vagy
a szubsztancialitásnak a kérdése fel sem vetődik itt, e több pólusú megfelelések
és átalakítások rendszerében. Az alakzatokat rajzoló tollszár – saját
koncepciójából következően – nem redukálható le az egyik vagy a másik
végpontjára. Mindaz, ami a tollszár egyik végéről tudható, a másik végének
mozgásán keresztül tudható. Így elmondható, hogy az alak fogalmával
kapcsolatban a Szabályoknak nincs teoretikus jellegű ontológiai ambíciója –
olyan ambíciója, amely az ábrázolástól függetleníthető, vagyis tisztán fogalmispekulatív ontológia létrehozására irányulna. Az alak fogalma metafizikai
kérdezés helyett az ábrázolás gazdaságosságának, egyszerűségének és
hatékonyságának kérdéseit fogja felvetni, egyszóval a jó modellalkotás kérdését.
300

Ld. 88-91. o.
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A második állítás az, hogy a képzelet műhelyében ábrázolt világ a
Szabályok ismeretelméleti orientációja szerint olyan világ, amely alkalmas arra,
hogy átrajzoljuk, átalakítsuk, anélkül, hogy ezzel szükségképpen a fikció és a
csapongó fantáziálás – az újkor filozófusai által olyannyira és oly egyhangúan
elítélt – útjára lépnénk rá. Egy egész terület dereng itt fel: nevezetesen az a már
általunk korábban vizsgált műveleti tér, mely az érzékelhető világ egészét, mint
figurális információk összességét a rend és a mérték szempontjai szerint rajzolja
át, éspedig olyan alakzattá, amit ennek vagy annak a felmerülő problémának a
megoldása megkövetel. Az univerzális matézis szempontrendszere itt találkozik
össze a fantázia szempontrendszerével. Mint M. Fichant megállapítja
L’ingenium selon Descartes et le chiffre universel des Règles című
tanulmányában, a dolgoknak a képzelet műhelyében való ezen ábrázolása nem
puszta leképezés, képi megjelenítés, hanem jóval több annál: absztrakció és
szimbolizáció. Így ír:
„Az első [az absztrakció], amit redukciónak is nevezhetünk, minden kérdést visszavezet az
általában vett nagyságra, úgy, hogy eközben minden mástól elvonatkoztat: így már csak ’az
általában vett arányokkal’ van dolgunk, mint az Értekezés a módszerről mondja majd (AT VI,
20, 5-6). A második [a szimbolizáció] az így izolált viszonyokat és arányokat átviszi a
kiterjedésbe és alakzatokká alakítja őket, ami nem más, mint ’csak olyan tárgyakban tételezni
fel őket, amelyek megkönnyítik számunkra megismerésüket’ (Ibid. 6-7). A képzeletben
megformált idea, amely maga is ’valamiféle kiterjedés’, így válik jellé. […] Ebben az
értelemben beszélhetünk a képzelet és alakzatai szimbolikus funkciójáról: az ingenium
directioja, vagyis irányított uralása nem más, mint a képzeletben (illetve emlékezetben) lévő
testi nyomok és lenyomatok mozgósítása egy egyetemes jelrendszer (chiffre universel)
felállításának és alkalmazásának a céljára. E jelrendszer két kódolást kapcsol össze: a
szögszár-metszeteket és a négyoldalú felületeket számjegyekkel, betűkkel, és általánosságban
egy írás elemeivel kapcsolja össze.” 301

Ez a szimbolizáló funkció már eleve benne rejlik a tollszár koncepciójában,
hiszen Descartes itt maga is az írásra hivatkozik: „mialatt írok, látom, hogy
ugyanabban a pillanatban, amelyben az egyes betűket a papírra vetem, a
tollszárnak nemcsak az alsó része mozog, stb.” Közvetlenül ezelőtt pedig ott
állnak azok a Descartes által felrajzolt – szögszár-metszetekből és négyoldalú
felületekből álló – ábrák, melyek a színek különbségeit hivatottak szimbolizálni.
A geometriai ábrázolás és az írás – ezen belül pedig az algebrai írás – lehetősége
így eleve benne rejlik a figurális kinetikában: a betűk, számok, geometriai
alakzatok részét képezik azon alakok végtelen sokaságának, melyeket a figurális
kinetika mozgat. A szimbolizáló fantázia nem tesz mást, mint az eleve
figurálisnak képzelt világot átrajzolja a figuralitásnak arra a szűkebb
tartományára, ami a geometriai ábrázolásnak és az algebrai írásnak az
univerzális matézis által megfogalmazott követelményeit elégíti ki. A Szabályok
második, befejezetlenül maradt része – amely, húzzuk itt alá, Descartes intenciói
szerint tankönyvének a veleje és voltaképpeni instruktív része volna, mely a
301

M. Fichant: L’ingenium selon Descartes et le chiffre universel des Règles, 10-11. o.
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probléma- és rejtvényfejtés szabályait exponálja – mindvégig e követelményeket
fogja szem előtt tartani.
•
A figurális kinetikát koncepciónak mondottuk: a képzelet által segített
értelem koncepciójának arról, hogy mi a test, mi a világ, és mi végső soron ő
maga. E koncepció a világról azt mutatja, hogy hat ránk (nevezetesen alakokkal,
illetve figurális mozgásokkal). A testünkről azt mutatja, hogy közvetíti e hatást.
A képzelet által segített értelemről pedig azt mutatja, hogy őt magát is ezek az
alakok, figurális mozgások vezetik gondolkodása során. Ha az ingeniumot
általánosságban vezetésre hagyatkozó képességként határoztuk meg korábban, a
XII. Szabály immár hozzáteszi e meghatározáshoz az alakot, mint amire az
értelem – már ha nem makulátlanul tiszta – szükségképpen és természetes
módon hagyatkozik. Éppen azért, mert nem makulátlanul tiszta, alkothat képet
önmagáról az ingenium. A tiszta értelem ezzel szemben csak fogalmakkal, csak
képek nélkül ragadható meg. Így elmondhatjuk – a VIII. és a XII. Szabályban
szereplő kifejezésekkel élve –, hogy az értelmi természeteket, amilyen a
megismerés, kétely, akarat, stb., kizárólag a tiszta értelem ismeri meg, tisztán
értelmi aktusok révén.302 Míg az anyagi természeteket, amilyen az alak,
kiterjedés, mozgás, stb., valamint a közös (azaz egyszerre értelmi és anyagi)
természeteket, amilyen a létezés, az egység, a tartam, stb., az ingenium ismeri
meg, értelmi és ábrázoló aktusok révén, azaz bizonyos koncepciók
megalkotásával.303 Az ingenium önmagát a figurális kinetika koncepciójában
fogja fel, mint olyan képességet vagy erőt, mely alakokat fogad, alakokat
formál, és végül alakokat alakít át más alakokká.
Ez utóbbi, alakok átalakítása más alakokká, az ingenium szimbolizáló
működésének a terepe. E terepen, láttuk már, nem csupán az X alak
szimbolizálható, mint Y alak jellegű alaktranszformáció folyik, hanem Descartes
nagyon erőteljesen orientálja a szimbolizációkat: minden transzformáció egy
meghatározott típusú – és immár szerencsésebb úgy fogalmaznunk: egy
meghatározott stílusú – geometriai és algebrai szimbolizáció irányába tart. E
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Ugyanakkor említsük itt meg, hogy amikor Descartes a Szabályokat követően a gondolkodás természetét
próbálja majd megragadni az Értekezésben, illetve az Elmélkedésekben, a „gondolkodom, tehát vagyok”
állításhoz vezető út nem a tiszta értelmi fogalmakból, hanem ugyanúgy a testből fog kiindulni, mint ahogy a XII.
Szabály a testből indult ki. Ráadásul a descartes-i választékosság nem is takargatja ezt, amennyiben – főként az
Értekezésben – Descartes nem riad vissza attól, hogy az „elképzelni” igével szője gondolatmenetét (mely ige az
„elgondolni”, „feltenni”, „tettetni” igék társaságában foglal helyet). E szituációval kapcsolatban ld. Az elme
karteziánus reformjának berekesztése Leibniznél írásom “A karteziánus reform” c. fejezetét (in: Pro Philosophia
Füzetek, 2006. 3.).
303
Sajátos státusz illeti meg a „közös fogalmakat” (mely fogalmakon leginkább evidens összefüggéseket rögzítő
sémákat kell értenünk, amilyen pl. ez: Ha A = C és B = C, akkor A = B). E sémák Descartes szerint mind tisztán,
mind szemléletesen megismerhetők, vagyis mind az intellectus purus, mind az ingenium megismerheti őket (ld.
XII. Szabály, 133. o.) Descartes nem tér ki explicit módon a Szabályokban arra, hogy mennyiben más és
jogosabb ilyen sémákra hagyatkozni, mint az általa többször elítélt szillogisztikus formulákra, ezért e sémák
megismerését interpretálni kell, nevezetesen, s csupán jelezve a feladatot, az átlátás, levezetés, megfigyelés
(observatio), összehasonlítás és ábrázolás aktusaival összefüggésben.
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szimbolizáció stílusát a Szabályok második részéből olvashatjuk ki. Descartes
nem tesz itt mást, mint lépésről-lépésre egyre konkrétabb megfogalmazását adja
annak, hogy miben áll általánosságban egy probléma- vagy rejtvényfejtés,
miközben az egyre konkrétabb megfogalmazásokból egy egyre jellegzetesebb
szimbolizációs stílus bontakozik ki. A problémából mennyiségek
kompozíciójának a problémája lesz, a keresett megoldásból keresett mennyiség
lesz, majd a XIV. Szabályban a mennyiségből kiterjedés (kiterjedt dolog), a
mennyiségek viszonyából kiterjedések (kiterjedt dolgok) viszonya lesz, vagyis
„valamennyi probléma eljutott odáig, hogy már csak azt keressük, hogyan
ismerhető meg valamely kiterjedés abból, hogy összehasonlítjuk valamely más,
már ismert kiterjedéssel.”304 Mivel a kiterjedések, vagyis a kiterjedt dolgok e
szabály szerint vagy sokaságok, vagy nagyságok – Descartes itt a klasszikus
görög matematikára visszamenő distinkcióval él megszámlálható típusú és
mérhető típusú mennyiségek megkülönböztetésével – a problémafejtés immár
sokaságok és nagyságok egymás közti összehasonlításának az effektív
megadásában áll. A szimbolikus gondolkodáson e ponton már nem tetszőleges
alakzatok szimbólumként való mozgósítását kell értenünk, hanem speciális
szimbólumok, sokaságok és nagyságok mozgósítását. Végső soron Descartes a
képzelet kapacitására hivatkozva azt az igencsak takarékos jelrendszert adja
meg, mely egyenesek és téglalapok, valamint pontozott egyenesek és pontozott
téglalapok segítségével bármely probléma szimbolizálására alkalmas.
Mivel szimbólumokról van szó, ezen alakzatok felrajzolása és
összehasonlítása nem tekinthető csak és kizárólag a képzelet teljesítményének,
valamiféle vizualizációnak vagy vizuális becslésnek. Gondolkodásról van szó,
amit az is jól jelez, hogy az összehasonlítás műveletének bevezetésénél a
Szabályok szövegében újra felbukkan a ratio fogalma:
„Minden okoskodásban (ratiocinatio) csak összehasonlítás által ismerjük meg pontosan az
igazságot. […] Mivel, mint már gyakran figyelmezetettünk rá, a szillogizmusok formái
semmivel sem segítik elő a dolgok igazságának megtalálását, ezért hasznára lesz az
olvasónak, ha e formákat teljesen elveti, s úgy gondolkodik, hogy általában minden ismeret,
amelyet nem egy egyes dolog egyszerű és tiszta átlátásával szerzünk, megkapunk két vagy
több dolognak egymással való összehasonlítása által. Sőt, az emberi észnek (ratio) majdnem
egész munkája ennek a műveletnek az előkészítésében áll. Mert amikor az összehasonlítás
nyilvánvaló és egyszerű, akkor nincs szükség semmiféle mesterséges segítségre (nullo artis
adjumento), hanem csupán a természet világosságára, hogy átlássuk azt az igazságot mely
általa megszerezhető.”305

Az emberi ész munkája (rationis humanae industria) nem más, mint hogy
szimbolizációs lépéseken keresztül – vagyis szimbólumok „mesterséges
segítségének” alkalmazásával – olyan alakra hozzon egy feladatot, mely
lehetővé teszi, hogy immár csak és kizárólag az összehasonlítás műveletén
múljon az igazság megtalálása. Röviden, a feladatot a VII. Szabályban felvázolt
304
305

XIV. Szabály, 150. o.
XIV. Szabály (m), 145. o.
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A/B, B/C, C/D, D/E  A/E alakra hozza, melyben a gondolkodás minden
lépése két dolog összehasonlításában áll.306
Szükségtelen itt belemennünk e szimbolizáció további részleteibe és az
algebrai írás részleteibe. Rögzítsük inkább befejezésképpen a descartes-i
szimbolizáció stílusát: a figuralitás terepe, mely kezdetben, vagyis a XII.
Szabály figurális kinetikájában, minden elképzelhető alakzatot magában foglal, a
szimbolizáció során leredukálódik „az egyenes vonalú és derékszögű felületek
vagy az egyenes vonalak”307 terepére, azaz a Descartes által legegyszerűbbnek
képzelt ábrázolásokra: „ugyanazokkal az ábrákkal kell bemutatni majd a
folytonos mennyiségeket, majd a sokaságot, vagyis számot is, és az emberi
szorgalom nem találhat egyszerűbbet a viszonyok minden különbségének
feltüntetéséhez.”308 Az ingenium, azaz az ábrázoló értelem egyenes szakaszokkal
és algebrai rövidítésekkel – egészen pontosan: egyenes szakaszok viszonyával
és több ilyen viszony egyetlen algebrai jelbe tömörítésével, s e jelek írássá
szervezésével – gondolkodik szimbolikusan a figuralitás teljes tartományáról. Ez
az ingenium koncepciója, modellje a figuralitásról. Innentől kezdve az egész
descartes-i vállalkozás, azaz a Szabályokban felvázolt univerzális rejtvényfejtő
eljárás sikere azon áll vagy bukik, hogy e sajátos stílusú és rendkívül
ökonómikus szimbolizáció valóban megfelel-e a gyakorlatban a vele szemben
támasztott széleskörű elvárásoknak, vagy inkább csak az elvárások egy részét
teljesíti, csak bizonyos stílusú feladatok megoldására alkalmas. Egy dolog
biztos: a ratiocinatio, a racionális gondolkodás Descartes számára
elválaszthatatlan az imént felvázolt stílusnak megfelelő szimbolikus
gondolkodástól. E szimbolizáció kidolgozása a Szabályok érdemi része. Ami azt
is jelenti, hogy bármilyen probléma, rejtvény, természet, jelenség, dolog, alakzat
és idea, amely ellenáll az ilyen stílusú szimbolikus kezelésmódnak, ha nem is
irracionálisnak – Descartes nem használja ezt a szót –, de mindenképpen nem
racionális természetűnek, a racionálison kívül esőnek ítéltetik.

306

Ld. VII. Szabály, 114. o. „Ha tehát pl. különböző műveletek révén felismertem, milyen viszony van először is
A és B, azután B és C, majd C és D és végül D és E mennyiségek között, azért még nem látom, milyen viszony
van A és E között […] míg meg nem tanultam oly gyorsan átmenni az elsőtől az utolsóhoz, hogy alig szorulva rá
az emlékezet segítségére, az egészet egyetlen pillantással tudom átlátni.”
307
Uo. 153. o.
308
Uo.
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5. Tanulságok
A fenti filológiai vizsgálódások célja az volt, hogy választ kapjunk a
kérdésre, vajon mennyiben hatalmaz fel bennünket az ész (ratio) fogalma arra,
hogy rajta keresztül – éppen rajta, és nem más fogalmon keresztül – a
gondolkodásról a maga mikéntjében adjunk számot. Az ész fogalmát a
Szabályokban nem valamely karteziánus téma függvényében, hanem a
szövegben föllelhető árnyalatai mentén próbáltuk meg megragadni. A legelső,
amit meg kell állapítanunk, pontosan az iménti többes szám konstatálása: az ész
nem egyetlen domináns árnyalatként, hanem árnyalatok sokaságában van jelen
a Szabályokban. Az ész fogalmát Descartes árnyalatainak játékában használja
fel a maga céljaira, nem pedig egy definíció által felvezetett és egységesített
motívumként. Az „ész fogalmával” így inkább mint mozgástérrel van dolgunk,
semmint egy filozófiailag kimunkált fogalommal vagy meghatározott
jelentéssel. Az ész filológiai mozgástere árnyalatainak vizsgálatával
körvonalazódott. Láthattuk mennyiben tér el ez a mozgástér az ész
szinonimáinak, a gondolkodótehetségnek (ingenium), elmének (mens),
értelemnek (intellectus) a mozgásterétől. Nincs más hátra, mint értékelni az
eredményeket: vajon az ész filológiai mozgástere milyen lehetőségeket nyit meg
előttünk a Szabályokban a gondolkodás stiláris értelmezéséhez?
Foglaljuk össze először is az általunk bejárt utat. A Szabályok a
gondolkodótehetség vezetésére vállalkozik. Megállapítottuk, hogy a
gondolkodótehetség fogalmával olyan szellemi karakterológiával van dolgunk,
amely természetes faktumként ismeri el a diverzifikációt a tehetség
kibontakozásában és kiaknázásában. Megállapítottuk azt is, hogy e természetes
diverzifikációval szemben Descartes a gondolkodótehetséget olyan
szabályozásnak – regularizációnak – szándékozik alávetni, amelynek a conditio
humana karakterisztikuma lényegi hivatkozási alapja lesz: Descartes
adottságainktól nem elszakadni, nem eltekinteni, hanem hozzájuk visszatérni
igyekszik. Azt is láttuk, hogy mivel Descartes elismeri, hogy a
gondolkodótehetség különböző technikákkal (arsokkal) regularizálható, ezért
nemcsak a conditio humana általa adott karakterizációja alapján, hanem e
különböző technikákkal való „versengés” alapján is joggal beszélhetünk arról,
hogy a Szabályok a gondolkodótehetség karakterisztikus alkalmazásba vételének
programjával áll elő. A gondolkodótehetséget egyszóval egy meghatározott
stílus perspektívájába helyezi. Mivel Descartes az észre hivatkozva különbözteti
meg ezt a stílust a szillogisztikus stílustól, ezért neveztük ezt a Bevezető
vizsgálódásaink végén a gondolkodótehetség racionális stílusú kiaknázásának:
racionális, lévén hogy „nem küldi szabadságra” az észt, hanem ellenkezőleg, a
használatára fekteti a hangsúlyt, használatának elősegítését és megkönnyítését
208

célozza.309 Időközben láttuk, hogy bár ez az elnevezés az előző mondat
értelmében teljesen jogos, a „racionális” jelző a Szabályokban a „tiszta”, „nem
testi” státusz jelzésére, s nem a kiaknázás „mikéntjének” értelmében szerepel.
Ami a Szabályok lexikája szerint racionális (legyen az ítélet, következtetés,
tapasztalat, alanyi-tárgyi pozíció), az egy tiszta nívón helyezkedik el, anélkül,
hogy pusztán a racionális voltára támaszkodva számot adhatnánk arról, hogy
hogyan éri el ezt a nívót, vagy hogyan szerveződik meg ott. Ezért nem várhatjuk
el, hogy a „racionális” jelző szövegszerű felbukkanásaiból nyerjünk útmutatást a
gondolkodás stílusára nézve.
Fontos filológiai eredmény: az észhasználat stílusjegyeit nem a Szabályok
racionalitás-fogalmának környezetében, vagy e fogalom választékosságában
kell keresnünk. Másfelől nyíltan le kell szögeznünk, hogy amikor racionális
stílusról beszélünk, a „racionális” jelzőt a Szabályokban kimutatható értelmétől
eltérő értelemben fogjuk használni, más szóval a Szabályokat nem kifejezetten
karteziánus szempontból fogjuk láttatni. A „racionális” descartes-i fogalma nem
azzal az igénnyel van jelen a Szabályok szövegében, hogy stílust jelezzen, már
csak azért sem, mivel Descartes tematikusan nem kötelezi el magát semmilyen
stílus-filozófiai szempont mellett. Ha mi magunk a gondolkodótehetség
racionális stílusú kiaknázásáról beszélünk, tudatában kell lennünk, hogy e
jelzővel – a karteziánus lexikától eltérően – a szillogisztikus módszer riválisát
jelezzük, amire a Szabályok lakonikusan, minden jelző nélkül, pusztán mint „a
módszerre” hivatkozik.310
Milyen alapon tesszük ezt? A szillogisztikus módszer riválisát negatívan a
szillogisztikus módszerrel való szembenállása, pozítívan pedig a conditio
humana meghatározott karakterizálása konkretizálja. Racionálisnak tartjuk
ebben az értelemben azt az együttest, amit a Szabályok a szillogisztikus
módszerrel való szembenállás és a conditio humana karakterizálásának,
segédeszközei meghatározásának jegyében mutat fel. Racionálisnak tartjuk ezt
pedig azon az alapon, amilyen alapon a következőképpen hivatkozik erre az
együttesre a X. Szabály:
„Ezért itt főképpen arra vigyázva, hogy eszünk ne pihenjen, amikor valaminek az igazságát
vizsgáljuk, elvetjük ama [szillogisztikus következtetési - MT] formákat, mint célunkkal
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Ld. X. Szabály, 125. o. és XII. Szabály, 139. o.
Ld. IV. Szabály. Tegyük hozzá ehhez, hogy Baillet tanúsága szerint Descartes egy (1626 v. 27-es) párizsi
összejövetelen saját módszerét „természetes módszernek” illetve „univerzális szabálynak” nevezi: „On luy
demanda ensuite s'il ne connoissoit pas quelque moien infaillible pour éviter les sophismes. Il répondit qu'il n'en
connoissoit point de plus infaillible que celuy dont il avoit coûtume de se servir, ajoûtant qu'il l'avoit tiré du
fonds des mathématiques, et qu'il ne croioit pas qu'il y eût de vérité qu'il ne pût démontrer clairement avec ce
moien suivant ses propres principes. Ce moien n'étoit autre que sa regle universelle, qu'il appelloit autrement sa
méthode naturelle, sur laquelle il mettoit à l'épreuve toutes sortes de propositions de quelque nature et de
quelque espéce qu'elles pussent être. […] Il n'eut jamais d'occasion plus éclatante que celle qui se présentoit dans
cette assemblée pour faire valoir ce moien infaillible qu'il avoit trouvé d'éviter les sophismes.” (Baillet: La vie de
M. Descartes, II. 14. 164. o.) Az Értekezés később az „igaz módszer” (la vraie méthode) kifejezést használja
(„keressem az igaz módszert, hogy megismerhessem mindazt, amire elmém képes”, II. 467). Descartes
szemében saját módszere tehát – ha már mindenképpen jellemezni kell – leginkább természetes és igaz.
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ellenkezőket, s inkább mindazokat a segédeszközöket
gondolkodásunkat éber figyelemben tarthatjuk.”

vizsgáljuk,

amelyekkel

Az éber gondolkodás, a figyelem fenntartása, mint a conditio humana képességháztartásából kicsikarható teljesítmény avagy lehetőség, és az ezt elősegítő
segédeszközök vizsgálata egyszerre jelentik be az ész mozgósítását – a
szillogisztikus módszerrel szemben. Az ész mozgósítása ez a teljesítmény és ez a
vizsgálat. Így habár a Szabályok lexikája nem használja kifejezetten e
teljesítmény és vizsgálat megnevezésére a „racionális” jelzőt, az ész
mozgósítására ennek a teljesítménynek és vizsgálatnak a jegyében hív fel.
Az ész mozgósítása tehát a különféle segédeszközök – természetes és
módszertani segédeszközök – vizsgálata az éber és figyelmes gondolkodás
céljára. A conditio humanaban rejlő természetes segédeszközök és a Szabályok
által felvázolt módszertani segédeszközök az észhasználat emblémája alatt
válnak ugyanazon érem két oldalává. Hiszen a természetes segédeszközök
számbavétele, összehangolása, optimalizálása és kiaknázása maga is egy lesz a
módszertani segédeszközök közül311, miközben a további módszertani
segédeszközök maguk is a természetes segédeszközök – azaz fakultásaink és
képességeink – talaján állítatnak fel, a módszer teljesítőképességének limitjeként
magát a conditio humanat jelölve meg.312 A módszertani segédeszközök
karakterizálják a természetes segédeszközöket, a természetes segédeszközök
behatárolják a módszertani segédeszközöket. Az észhasználat szempontjával így
a módszeres és a természetes a maga egységében válik karakterizálhatóvá.
Végső soron mind a módszer, mind a természet mint egy bizonyos stílus válik
hozzáférhetővé. E stílust a „hogyan” kérdése mentén tudjuk nyomonkövetni:
hogyan kell használnunk eszünket a módszer követelményei és a természet
lehetőségei szerint? E kérdés rávilágít arra, hogy hogyan szerveződnek meg
maguk e követelmények, illetve lehetőségek. E szerveződés maga a
gondolkodótehetség racionális stílusú kiaknázása.
Filológiai vizsgálódásunk a továbbiakban e stílus konkretizálásához
próbált támpontokat – természetesen filológiai támpontokat – nyújtani. Ezzel
fogtunk bele az ész árnyalatainak vizsgálatába a Szabályokban. Azt tapasztaltuk,
hogy ezek az árnyalatok az észt bizonyos szerepkörökbe juttatják, míg más
szerepkörökből kizárják. Így a megismerő alany nem észként, hanem elmeként
vagy értelemként tematizálódik a Szabályokban. Az az adottságunk, amellyel
átlátni, felfogni, következtetni, megismerni vagyunk képesek, ugyancsak nem
észként, hanem elmeként, értelemként, gondolkodótehetségként tematizálódik.
Az ész tehát egyaránt ki van zárva az alanyi és a fakultási szerepkörökből.
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Ld. XII. Szabály, 128. o.: „fel kell használni az értelem, a képzelet, az érzékek és az emlékezet minden
segítségét”; „az emberi tevékenység egyik részét se mellőzzük”; „nehogy véletlenül elhagyjunk valamit, ami a
képességünkben rejlik”
312
Ld. VIII. Szabály, 117. o. (m): „Ha valaki pontosan megtartotta az előző szabályokat valamely feladat
megoldásával kapcsolatban, s ez mégis valahol megállásra készteti, akkor bizonyosan fel fogja ismerni, hogy a
keresett tudást nem képes megtalálni, mégpedig nem a gondolkodótehetség (ingenium) hibájából, hanem azért,
mert ellenkezik vele magának a feladatnak a természete, vagy az ember állapota (humana conditio).
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Ugyanakkor azt is láttuk, hogy ahhoz, hogy megismerő-átlátó alanyként
funkcionálhassunk és gondolkodó adottságunkat gyakorolhassuk, részesednünk
kell a fényben vagy az átlátszóság közegében. A fény (vagy átlátszóság) az ész
lokális árnyalatának, a részesedés az ész globális árnyalatának bizonyult. A fény
avagy átlátszó közeg szerepkörét az ész a megismerő-átlátó alany szerepkörrel
szemben játsza: a megismerő-átlátó alany belemerül az átlátszóság közegébe,
megismerése benne és belőle születik. A részesedés szerepkörét az ész a fakultás
szerepkörrel szemben játsza: míg fakultásait a megismerő alany birtokolja és
direkt módon aktiválja (anélkül tehát, hogy az aktiváláshoz módszerre lenne
szüksége), addig az észben részesedik, anélkül hogy birtokolná és direkt módon
aktiválná. Az ész sem nem birtokolható, sem nem aktiválható direkt módon:
vagy megmarad valamiféle – egyszerre bennünk és kívülünk tenyésző –
természetnek (amit tarthatunk akár isteninek is313), amely olykor-olykor
gyümölcsöket terem (az átlátások vagy az algebra spontán gyümölcseit). Vagy
pedig az észhez való spontán viszonyunkat átalakítjuk használattá, ami – mivel
ez esetben nem egy fakultás direkt aktiválásáról van szó – szükségképpen fölveti
a használat módjának kérdését.
Az ész az előbbi értelemben – amennyiben tehát spontán viszony fűz
bennünket hozzá – egyfajta természetként, a megismerő alany természetes
környezeteként funkcionál (mely, tegyük hozzá a IV. Szabály alapján,
korrelációban áll a történelmi-kulturális környezettel). Ez annyiban tér el az
ugyancsak természettől adott gondolkodótehetségtől, hogy ez utóbbi az alany
birtokaként és nem környezeteként jelenik meg. Az ész mint ilyen személytelen,
alanytalan megnyilvánulás, mely semmiféle egológia lehetőségét vagy
követelményét nem vetíti előre. Ezen a ponton nyilvánvalóan ellent kell
mondanunk J-L. Marion tézisének, mely szerint a Szabályok tudományfelfogása
az alanyon – az egon – alapszik, anélkül hogy azt fel- és elismerné:
„A dolognak objektummá történő derealizációja, amelyet [a Szabályokban] kibontakozni
láttunk kétségtelenül megenged egy konstruált tudást, ámde a tudás súlypontja ezzel a
dologból az egoba tevődik át. Márpedig a Szabályok semmiképpen sem dolgozza ki ennek az
egonak a státuszát. […] A Szabályok, saját episztemológiai játékától elbűvölten, nem méri fel
világosan sem metafizika helyzetét, sem pedig lelőhelyét az Egoban. Az alapelv, mint
episztemológiai ego, anélkül működik, hogy önmagát mint metafizikai Egot értené meg: a
Szabályok nem ismeri az alapját, és alapjának hiányán nyugszik.”314

Az ész-fogalom általunk kimutatott árnyalatai nem arról árulkodnak, hogy a
tudás súlypontja áttevődne az egoba. A tudás súlypontja, ha feltétlenül élni
akarunk ezzel a kifejezéssel, az ego és az objektum közé esik, pontosan oda, ahol
az ész helyezkedik el, melynek világítása nélkül – az átlátás definíciójánál
alkalmazott látás-szintaxis tanúsága szerint – az ego éppúgy képtelen átlátni,
azaz tudáshoz jutni, mint amennyire az objektum képtelen világos lenni az ego
313
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Ld. IV. Szabály, 105. o.: „az emberi elmében van valami, nem tudom mi, isteni”
Jean-Luc Marion: Sur l’ontologie grise de Descartes, Conclusion, 182. o.
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számára, azaz átlátható és tudható lenni. A tudás, mi több, az episztemológia
természetes szülőhelye az ész világossága: ebből a világosságból születik
(„nascitur”).
Ráadásul, az ész másik értelmében – amennyiben tehát e természetes
környezethez való spontán viszonyunkat átalakítjuk, és eszünket használni
kezdjük – a világosság közege lesz az a hely is, ahol az episztemológiának
módja és illetősége van beavatkozni a tudásszerzés folyamataiba: sem az ego
„felfogókészüléke”, „igazságreceptora”, sem maguk a dolgok nem kínálkoznak
ilyen cselekvési terepként. A felfogás, az átlátás, még ha aktusként hivatkozunk
is rájuk, úgyszólván automatizmusként működnek az egoban, amibe a
Szabályok episztemológiája nem kíván beleavatkozni – ugyanúgy nem, ahogyan
a dolgok létébe és állapotaiba sem. Az „egész emberi tevékenység summája”
következésképpen nem az ego vagy a dolgok, hanem a világosság közegében,
illetve közegére ható cselekvések, melyek a világosságot a rendezés és
méretezés (ordo et mensura) technikáival immár egy műveleti térben osztják el
és terjesztik tovább az ismeretlen összefüggések homályba burkolódzó területei
felé.315 A rend, a mérték és a műveleti tér éppoly kevéssé asszimilálható az ego
alá, mint a dolgok alá. Éppannyira nem az értelemben vannak az alapjai, mint
amennyire függetlenek „minden speciális matériától.”316 Ebből következően a
Szabályok alapzata nem egy episztemológiai ego formáját ölti, mint azt Marion
sugallja, hanem a legvilágosabb és legegyszerűbb ismeretek ökonómiájában
tárul fel, amely nem kínálja fel magát annak az uni-hierarchikus
problematizálásnak, amit Marion az episztemológiai ego metafizikai
megalapozásának problémájával rajta számon kér. A legvilágosabb és
legegyszerűbb ismeretek ökonómiája nem rajzolja elő lehetőségként a centrális
avagy végső bizonyosság – fundamentum inconcussum – kijelölésére vonatkozó
probléma felvetését. Ez az ökonómia nem ismeri a „megalapozás”, a
„megreformálás”317 (az alapokig lebontás és újraépítés) logikáját. A
legvilágosabb és legegyszerűbb ismeretek sokaságot képeznek: „sokkal többen
vannak, mint rendszerint gondolják.”318 E sokaságban a legkülönfélébb
ismeretek alapjai találhatók meg, anélkül azonban, hogy magán e sokaságon
belül felvetődne a hierarchia és a megalapozás kérdése. Anélkül tehát, hogy a
legvilágosabb és legegyszerűbb ismeretek között valaha is találhatnánk egyet,
amely mindegyiküknél egyszerűbb és alapvetőbb. Mindez a legnagyobb
összhangban van a Szabályok céljával, mely nem az ítéletek rendszerének
szisztematikus lebontása és újraépítése, hanem az, hogy bármely területen
vetődjön is fel egy rejtvény (quaestio), az emberi elme a legracionálisabb úton
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„Az egész módszer azoknak a tárgyaknak a rendjében és elrendezésében van, amelyekre az elme
pillantásának irányulnia kell […] Ebben az egy pontban benne foglaltatik az egész emberi tevékenység
summája.” (V. Szabály, 109. o.)
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IV. Szabály, 108. o.
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Ld. Discours, II. 295 sk. Descartes reform-koncepciójával kapcsolatban ld. Az elme karteziánus reformjának
berekesztése Leibniznél c. írásomat, in: Pro Philosophia Füzetek, 2006. 3.
318
III. Szabály, 103. o.
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lásson neki felfejteni, és olyan messze jusson el a felfejtésben, amilyen messze
csak képes. A Szabályok tudományideálja pluri-hierarchikus szerkezetet mutat.
Ennek az sem mond ellent, hogy a VIII. Szabály a „legjelesebb példaként” említi
azt a követelményt, hogy magát a megismerő alanyt megismerjük és egyszer az
életben a megismerésre való képességünk terjedelmét, határait meghatározzuk: e
példa tárgyalásának módja és menete sem fog az igazságok unihierarchizálásának irányába mutatni, amely irányvétel később, az Értekezésben
és az Elmélkedésekben, Descartes eljárását jellemezni fogja. A megismerő
alanyra irányuló reflexió a Szabályokban nem kíván emez alany kapcsán minden
tudomány közös alapját képező első igazságot kimondani. Ehelyett csupán
segédeszközöket akar nyújtani, különféle képességeinket és a megismerés
különféle útjait akarja „néhány fejezetben elrendezni.” A megismerő alanyra
irányuló reflexió utilitarista, és nem veridikus diskurzusban zajlik.319 Nem a
centrumhoz vagy végső alapzathoz juttat el bennünket, hanem egy
ökonómiához: a képességek – az értelem, képzelet, érzékek, emlékezet –
ökonómiájához egyfelől, és a képességekkel elérhető természetek – egyszerű és
összetett, szellemi, testi vagy közös természetek – ökonómiájához másfelől. A
képességek munkamegosztása és együttműködése a megismerés különböző
útjainak néhány fejezetben való elrendezésével tárgyalható. E fejezetekre osztás
célja a megismerhető tartományának, az episztemológiai mezőnek a lefedése,
nem pedig az első, originális fejezetre való visszavezetése.
A Szabályok egyszóval nem saját alapjának hiányán nyugszik, mint
Marion állítja, hanem pusztán csak az episztemológiai ego nem működik
alapelvként benne. A Szabályok alapelve, amire módszere és problémafejtő
instrumentuma támaszkodik nem az ego, hanem a ratio. A különbség több mint
pusztán névbeli: a ratio nem az ego álneve. Az Értekezés és az Elmélkedések
metafizikai egojának episztemológiai ego formájában való visszakeresését a
Szabályokban megakadályozza az, hogy a ratio szintaktikailag nem rendelhető
alá annak a fogalomhasználatnak, amit e két későbbi műben az ego kapcsán
mozgósítva látunk. Egy szó mint száz, az észt énként tematizálni lehetséges
ugyan, de csak azon az áron, ha közömbössé válunk a stílussal szemben: a
Szabályok stílusával szemben és a benne felvázolt észhasználat stílusával
szemben.
Mit mondjunk tehát végső soron az észről filológiai vizsgálódásaink
fényében? Miben is áll az ész? Elemzéseinkből a következő tanulságok
látszódnak körvonalazódni:
1. Tanulság mindenekelőtt az, hogy ha az ész mibenlétére irányuló efféle
kérdéseket nem is tekintjük rosszul megfogalmazott kérdésnek, tudatában kell
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Vö. „föl kell vetni a kérdést: milyen ismeretekre képes egyáltalán az emberi ész? Hogy ez minél sikeresebb
legyen, az egyformán könnyű esetek közül mindig azokat kell előbb vizsgálnunk, amelyek hasznosabbak.” (VIII.
Szabály,119. o.); „Mármost itt semmi sem lehet hasznosabb, mint annak kutatása: mi az emberi megismerés és
meddig terjed.” (Ibid., 120. o.)
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lennünk annak, hogy semmi sem kényszerít arra, hogy válaszként fogalmi
egységet mutassunk fel az észben. Ugyanígy, nyilvánvalóan az ész szintaxisára
irányuló kérdésre sem az ész koherens, karteziánus teóriájának, avagy e teória
minden szöveghelyre kiterjedő és mindent összehangoló interpretációjának a
felmutatását várjuk el válaszként. Vizsgálódásainkkal nem „az” észt akartuk
elgondolni, nem „az” ész tartalmát akartuk filozófiailag tematizálni,
árnyalatainak összességét valamilyen érthető és átlátható koherenciában
felmutatni, hanem az árnyalatokon keresztül a humana conditio Descartes által
alkalmazott meghatározási útjait, jellemzési módjait akartuk visszakeresni.
Vizsgálódásaink tétje és célpontja egyszóval nem az ész fogalma volt, hanem az,
hogy hozzá tudunk-e férni lelőhelyein keresztül a „hogyanhoz”: azokhoz a
módokhoz, ahogyan az emberi képességek pályára állíttatnak, amelyen
teljesíteniük lehet, vagy kell. Az ész bármely árnyalatának funkciója ily módon
kimerül e pálya jelzésében.
2. A következő tanulság az, hogy az ész nem valami vagy valaki. Nem res,
entitas, aliquid, nem substantia vagy subjectum, ego. Az ész számára nem
tudunk efféle jól beazonosítható kategóriát kijelölni. És ugyancsak nem tudunk
számára e hagyományos filozófiai kategóriákhoz képest egyetlen jól
beazonosítható pozíciót kijelölni. Az észnek nem pozíciója van, hanem pozíciói
vannak e kategóriákhoz képest. Filológiai vizsgálódásainkban az ész árnyalatok
és pozíciók sokaságaként jelentkezett. Szintaktikai természetű kérdés az egyes
árnyalatok közti közlekedési lehetőségek vagy tiltások kimutatása. Ugyanakkor,
megint csak hangsúlyozzuk, az ész szintaxisának vizsgálatával nem azt
ambicionáljuk, hogy egy teljes „közlekedési térképet” hozzunk létre.
Kevesebbet és többet akarunk ennél: a képességeinkben akarunk elmélyedni,
kiaknázásuk módját akarjuk vizsgálni.
3. Ha az észt az előbb kategorizálhatatlannak mondottuk, e kijelentést
meghatározott filozófiatörténeti keretbe is helyezhetjük. Elmondhatjuk ugyanis,
hogy a klasszikus arisztotelészi kategóriaelmélettől eltérően, illetve azon
túlmutatva, az ész a Szabályokban új kategóriákat mozgósít: a rend, a mérték és
a hogyan kategóriáját.320
A rend és a mérték Descartes-nál – a IV. Szabály szerint – olyan
kategóriát képez, amely vagy általánosabb a mennyiség kategóriájánál, vagy
pedig a mennyiség helyére lépő új kategória. Akármelyiknek tartsuk is, az
univerzális matézis leírásánál Descartes nem épít a mennyiség fogalmára és a
rend-mérték vizsgálatát egyaránt elkülöníti „az alakoktól, számoktól,
csillagoktól, hangoktól és bármilyen más tárgytól”. Mivel a rend-mértéket a
„prima rationis humanae rudimenta” fordulat elemzésénél az észhez tartozó
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Mint ismeretes, az Arisztotelész által felsorolt kategóriák a következők: szubsztancia, mennyiség, minőség,
viszony, hely, idő, helyzet, birtoklás, cselekvés, elszenvedés. (Ld. Kategóriák, 4. )
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árnyalatként mutattuk fel, ezért jogos azt állítanunk, hogy az ész a rend-mérték
kategóriáját mozgósítja.
Ami a „hogyan”-t illeti: a hogyan sem képez külön kategóriát
Arisztotelésznél. Arisztotelész még a „minőség” és a „cselekvés” kategóriái alatt
sem tesz utalást arra, hogy lehetséges volna a cselekvést annak minőségére való
tekintettel, illetve a minőséget valamely cselekvésre való tekintettel
kategorizálni. Ezzel szemben Descartes-nál – a Szabályok explicit módon
hangoztatott követelményeként – az észhasználatra való felhívás
elválaszthatatlan a használat hogyanjának, módjának tisztázásától: „sokkal
helyesebb sohasem gondolni egy igazság kutatására, mintsem ezt tenni módszer
nélkül.”321 Usus és methodus együtt tételeződik, pontosan úgy, ahogyan a
labirintusba való behatolásnál – hogy az V. Szabály példájával éljünk – a
behatolás azzal együtt történik, hogy Theseus fonalát mindvégig a kezünkben
tartjuk. Ahogyan nem hatolhatunk be Theseus fonala nélkül a labirintusba (már
amennyiben az odaveszést nem tekintjük a behatolás egy esetének), úgy nem
használhatjuk az észt sem a használat módjának és hogyanjának tisztázása
nélkül. Ebből következően Descartes-nál nem lehetséges olyan, mint „helytelen
észhasználat”: a helytelen használattal az ész egész egyszerűen szertefoszlik.
Szertefoszlik nevezetesen az univerzális instrumentum pozíciójában, és átkerül a
természetes környezet pozíciójába, mint természetes világosság, melyet a
helytelen használat elhomályosít, jóllehet kioltani nem tud. És nem lehetséges
olyan sem, mint jellegtelen, stilárisan neutrális észhasználat: ha a használat
módja nem merül fel releváns szempontként, az ész legfeljebb úgy bukkanhat fel,
mint amiben részesedünk, s nem úgy, mint amit – ilyen vagy olyan aktusunk
végrehajtása közben – használunk.322 Végső soron azt mondhatjuk, hogy ha a
használat a hogyan kategóriájának háttérbe szorításával merül fel, az ész
tétlenségbe merül (ferietur), miközben az aktív-passzív oppozíción túl mint
természet működik tovább (lux rationis), az aktivitást pedig immár a
gondolkodóképesség vagy az elme ragadja magához, melyek anélkül is lehetnek
tevékenyek, hogy tevékenységük mikéntje kiemelkedő fontosságú szempontként
merülne fel. Megfordítva, az ész a természeti esemény mivoltából akkor
modalizálódik instrumentummá, ha az elme aktivitására lehetőségünk van
immár a „hogyan?” kérdésével rákérdezni. Usus és quomodo az ész
vonatkozásában kéz a kézben jár.
Az usus és quomodo összetartozásán túl a hogyan kategóriájának
jelentősége másutt is érezteti a hatását. A VIII. Szabály legjelesebb példájában
az ismeretelméleti vállalkozás egy ponton így kerül leírásra: fel kell tárni azt,
hogy „hogyan vannak az egyes tárgyak elménk vizsgálatának alávetve
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IV. Szabály, 104. o.
Így a XII. Szabály szerint ahhoz, hogy az egyszerű természeteket könnyedén felismerjük „elegendő, hogy az
ész részesei vagyunk.” A felismerés pontosan azért neveztetik könnyűnek, mivel nem merül fel és nem is
merülhet fel kérdésként azon aktus végrehajtásának módja, amellyel az egyszerű természeteket értelmünk
felismeri. Descartes megfogalmazása szerint ehhez az elegendő, hogy az ész részesei vagyunk, s nem az, hogy az
eszünket használjuk.
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(quomodo singulae mentis nostrae examini subjectae sint).” Descartes
kifejezetten ebből a kérdésből ágaztatja ketté az önmagunkra (a lélek
fakultásaira) vonatkozó kérdést és a dolgokra (a dolgok természetére) vonatkozó
kérdést: „Ahhoz pedig, hogy ezt a szóban forgó kérdésben tapasztaljuk, először
is mindazt, ami hozzá tartozik, két részre kell bontanunk: ugyanis vagy
magunkra kell vonatkoztatnunk őket, akik gondolkodásra képesek vagyunk,
vagy magukra a dolgokra, amelyeket meg lehet ismerni.”323 Tehát a dolog-lélek
viszony hogyanjának kérdése vezet tovább a lélekre és a dolgokra vonatkozó
kérdésekig. Ez utóbbiak közül a lélekét illeti meg az elsőbbség: Descartes a
lélek képességeinek számbavétele után tér és térhet csak rá a dolgokra, lévén
hogy a dolgokra vonatkozó kérdést már szintaktikailag előrajzolják a lélek
vizsgálatából nyert ismeretek. Nevezetesen és legfőképpen az, hogy a dolgokra
vonatkozó kérdést csak annyiban lehet és szabad föltenni, amennyiben az
értelem (intellectus) eléri a dolgokat – hiszen a lélek vizsgálatából megtudtuk,
hogy a tudás ebben a fakultásban összpontosul. A lélek képességeinek
„fejezetekben való elrendezése”, funkcióik elkülönítése, káros vagy hasznos
mivoltuk „elégséges felsorolása”, röviden az önreflexió vizsgálódási rendje
nyilvánvalóan – és a descartes-i terminológia által visszaigazoltan – megfelel az
észhasználat Descartes által korábban megadott szabályainak. Ami azt is jelenti,
hogy az önreflexió nem egyetlen intuitív aktus, nem az önmagába pillantó lélek
intuíciója, hanem lépésekből álló módszeres elemzés. A VIII. Szabály
legjelesebb példájából így nemcsak azt tudjuk meg, hogy a lélek megismerhető,
hogy a fakultások ökonómiája olyan igazság, amelynek kifürkészésére az emberi
ész alkalmas és elégséges, hanem azt is, hogy hogyan, milyen módszerrel
ismerhető meg a lélek, és hogyan épül fel ennek megfelelően az ökonómiája. A
„hogyan vannak az egyes tárgyak elménk vizsgálatának alávetve?” kérdésből
kiindulva ily módon választ kapunk arra a kérdésre is, hogy „hogyan épül fel az
elme?” és „hogyan vizsgálható a felépítése?”
A hogyan kérdése azonban nemcsak az elme vonatkozásában, hanem a
dolgok vonatkozásában is megjelenik. Idézzük itt vissza azt, amit a filológiai
vizsgálódásunk 3. fejezetében korábban problémaként konstatáltunk: az ész a
XII. Szabályban, amelyben Descartes a megismerés alanyi és tárgyi feltételeit
kimerítően számba veszi, sem a megismerő szubjektum vagy fakultásai
azonosításánál, sem a tárgyi oldalon, a megismerésre váró dolgok
csoportosításánál nem szerepel. Az, hogy az ész a tárgyi oldalon nem szerepel,
olyannyira magától értetődőnek tűnt, hogy pillantásra sem méltattuk ezt az
oldalt. Most idézzük fel ismét, mit is mond a XII. Szabály a megismerés tárgyi
oldaláról:
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VIII. Szabály, 120. o.

216

„A dolgok részéről elég háromfélét vizsgálnunk: nevezetesen először azt, ami önként
kínálkozik számunkra, azután azt, hogyan ismerjük meg az egyik dolgot a másikból, s végül
mely dolgokat lehet levezetni éspedig mely más dolgokból.”324

A megismerés tárgyi oldala láthatólag jóval túlhalad a res puszta tételezésén.
Descartes a dolgokat nem önmagukban, dologi mivoltuk ilyen vagy olyan
ismérvei alapján osztályozza, hanem a rájuk vonatkozó megismerés szerint.
Egészen pontosan, a dolgok osztályozásának szempontja az a mód lesz, ahogyan
a megismerésünk rájuk vonatkozik – azaz a XII. Szabály lényegében a VIII.
Szabály kérdésének, a „hogyan vannak az egyes tárgyak elménk vizsgálatának
alávetve?” kérdés perspektívájában osztályozza a tárgyakat. A mód háromféle:
az önként, a hogyan és a levezethető. E hármas szempontrendszer két szélső
tagjában könnyen beazonosíthatjuk az átlátás és a levezetés feltételrendszereit.
Átlátjuk azt a dolgot, ami önként, spontán módon kínálkozik számunkra. Ami
nem így kínálkozik számunkra, az csak úgy ismerhető meg, ha más dolgokból
levezetjük. Az osztályozás középső tagja a hogyan: „hogyan ismerjük meg az
egyik dolgot a másikból.” A hogyan terepe, úgy tűnik, azon dolgok terepe,
melyek kölcsönös összefüggését sem nem láttuk még át, sem nem állítottuk még
elő dedukciós láncolatokban. Ezek a dolgok arra várnak, hogy kezelésbe vegyük
őket a bennük és köztük megfigyelt rendhez igazodva (mind a megfigyelés,
mind az igazodás az observatio kompetenciája alá tartozik), s „mesterien
kibonyolítsuk belőlük”325 azt a kompozíciót, amely szerint összefüggenek
egymással. A hogyan terepe más szóval annak az arsnak a terepe, melynek
kidolgozása a Szabályok középpontjában áll: az észhasználattal kapcsolatos
eljárásoké.
Az észhez nem a valami vagy valaki kategóriáin, hanem a hogyan, a
quomodo? kérdésén keresztül jutunk el. A hogyan mindig egy stílust implikál. A
Szabályokban találkozunk filozófiailag egyszerű, osztatlan aktusokkal, melyek
megtételéhez nem kell semmilyen stílusnak megfelelnünk. Mindenki tudja,
mondaná Descartes, hogyan kell látni, mit jelent felfogni vagy megragadni egy
dolgot, vagy hogy miben áll az ítélés. Az intuitus, perceptio, judicum aktusai
stilárisan minősítetlenek és részletezetlenek, nem szorulnak definícióra, s ahhoz,
hogy éljünk velük, nincs szükségünk módszerre. A látáshoz nem kell módszer,
csupán kinyitjuk a szemünket és a látás magától végbemegy. Ezzel szemben az
észt stilárisan minősítve vehetjük csak használatba, máshogyan nem. A
quomodo? kérdése, bárhol is vetődik fel a Szabályokban, az észhez fog eljuttatni
bennünket.
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„Ex parte rerum tria examinare sufficit, nempe id primum quod sponte obvium est, deinde quomodo unum
quid ex alio cognoscatur, et denique quaenam ex quibusque deducantur.” XII. Szabály, 128. o.
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Vö. XII. Szabály, 139. o.: „Kezünkben van tehát minden premissza, s nem marad más tanítanivaló, mint az,
hogyan találjuk meg a konklúziót, nem úgy persze, hogy egy egyszerű dologból levezetünk valamit (mert, mint
már mondottuk, ez előírás nélkül is megtörténhet), hanem úgy, hogy egyvalamit, ami sok egymással
összekapcsolt dologtól függ, oly mesterien bonyolít ki belőlük, hogy épp ennek a legegyszerűbb
következtetésnek a levonása a legnagyobb szellemi képességet követeli meg.”
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4. Elmondhatjuk tehát, hogy az ész a Szabályokban olyan új kategóriákat
mozgósít (rend, mérték, hogyan), melyek nem egy előzetesen tételezett alanytárgy distinkción feszülnek ki. Ellenkezőleg, átnyúlnak rajta. Az ingenium és az
ész viszonyának jellemzésekor botlottunk bele a problémába: nem világos,
milyen stílusú megfogalmazásokkal kell élnünk e viszony jellemzéséhez.326
Később az ész árnyalatainak elemzésénél is az vezérelt, hogy tisztázzuk az
ingenium és az ész kapcsolatát. Mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy pontosan
ezen új kategóriák mozgósítása az, ami viszonyuk megfogalmazását oly nehézzé
tette. Hiszen az ész pozíciója nem a tárgyra irányuló megismerő alany pozíciója,
amint nem is az alanyban rejlő fakultás pozíciója. Az ész sokkal inkább az a
rendező praxis, amelyen keresztül a megismerő alanynak egyáltalán lehetősége
nyílik haladni egy problémában, s tágabb értelemben a világban, amelyről
koncepciókat alkotva gondolkodik. Ezzel persze azt is mondjuk, hogy az ész
nem egy előre elrendezett út, amin csupán végig kellene haladnia az alanynak –
ez a módszer, és nem az ész értelme. Az ész nem út, hanem a saját útját
barkácsoló, éspedig mindig egy koncepció keretében barkácsoló közlekedés.
Amit a fakultás-pozíciónál mondottunk az tehát itt is igaz: az ész a
gondolkodásban nem úgy áll rendelkezésünkre, hogy birtokoljuk. Az ész csupán
a ratiocinatioban áll rendelkezésünkre, s csak addig, amíg praxisunk
meghatározott stílusbeli ismérveknek tesz eleget. Végül ha az észt kiemeltük az
alany-pozícióból, kénytelenek leszünk elállni az olyan megfogalmazásoktól is,
mint hogy az ész az, aki az ingeniumot, ezt a vezetésre hagyatkozó képességet
vezeti. Az ész nem vezető. Nem vezetője, hanem praxisa az ingeniumnak.
5. A filológiai vizsgálódásoknak megvolt a maga módszertani tanulsága is.
Láttuk, a szintaxisok vizsgálatát nem korlátozhatjuk annak vizsgálatára, ami
csak és kizárólag tematikus és filozófiai szándékot fejez ki, de egy olyan
vizsgálódásra sem, ami a filozófiai szóhasználatot a történetiségben vagy az
etimológiában oldja fel. A szintaxisok közege a stílus és a választékosság. Amit,
tegyük hozzá ugyanakkor, nem kell mereven szembeállítanunk a tematikai és
etimológiai szempontokkal. A szintaxisok vizsgálata ily módon nem követel
magának egy egyszer s mindenkorra behatárolt „szintaktikai szintet” (teszem azt
a tematika és az etimológia szintje között): a szintaxisokkal nem akarunk egy
meghatározott nyelvi szintet kijelölni, inkább azt kívánjuk feltárni, hogy milyen
közlekedési lehetőségek nyílnak tetszőleges szintek között. A közlekedés
kérdése filológiai vizsgálódásunk szerint árnyalatok közti kapcsolatok
kérdéseként vetődik fel. Mivel az árnyalatok megragadását nem kötöttük ahhoz
az előfeltételhez, hogy a megragadottnak globálisnak kell lennie, ezért a helyben
megragadott (azaz lokális) árnyalatok nyilvánvalóan nyitva hagyják az
árnyalatok közti kapcsolatok kérdését. E kapcsolatok a legritkább esetben
„adottságok”, a legritkább esetben adódnak explicit szövegbeli hivatkozások
vagy utalások formájában. Inkább olyan lehetőségek, melyek az általunk
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vizsgált megnyilatkozások módozatainak és stílusának függvényében nyílnak
meg vagy zárulnak be. A pozíciók az esetek többségében nem statikus, globális
érvényű referencia pontok, hanem játékban vannak. Az ingenium és az ész
viszonyáról nem jelenthető ki általánosságban, hogy az előbbi természet, míg az
utóbbi stílus, hiszen az észnek is megvan a maga természet-pozíciója. A
pozíciók tehát játékban vannak – és ekként is kell gondolkodnunk róluk.
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Összefoglalás és kitekintés
Bevezető vizsgálódásaink és filológiai vizsgálódásaink két nagy tömbként
állnak egymás mellett. Bevezetőnkben a ritmikus gondolkodás
értelmezhetőségének kérdéséből kiindulva jutottunk el az ész szintaxisának
kérdéséig, melytől azt vártuk, hogy a gondolkodást a maga stílusában
megcélozva feltárhatja egyszersmind azt is, hogy hogyan, milyen szintaxis
szerint lehet Descartes-nál a gondolkodás ritmikus. Az ezt követő filológiai
vizsgálódásainkkal egyrészt ki akartuk próbálni a Szabályokban, hogy az ész
szerepkörei mennyiben teszik egyáltalán alkalmassá e fogalmat arra, hogy rajta
keresztül a gondolkodást stiláris jellegében ragadjuk meg. Másrészt pedig e
szerepköröknél konstatált árnyalatokból, illetve szintaxisokból stílusjegyeket
próbáltunk nyerni, nevezetesen a karteziánus gondolkodás stílusjegyeit,
melyekkel a bevezetőben megfogalmazott kérdés megválaszolásánál
számolnunk kell.
Az első próba eredménye a következőképpen összegezhető: egyfelől –
tagadólagosan – az ész pozíciója a Szabályokban nem alany- vagy fakultáspozíció; másfelől – pozitívan – az ész két jellegzetes pozíciója a Szabályokban a
közeg-pozíció (természetes vagy korszakra jellemző, mindenesetre a megismerő
alanyt átható világos közeg), illetve a világosság megőrzését és átvitelét
biztosító műveleti tér megszervezésének a módjáról döntő pozíció, a technikás
és módszeres ingenium pozíciója. Ez utóbbi pozíció kapcsán megerősíthetjük azt
a bevezetőnkben tett állításunkat, hogy a karteziánus ész mibenléte a Szabályok
racionalizációs eljárásaiból tárható fel, és végső soron az ész nem más, mint
ingeniumunk meghatározott stílusú mozgósítása, racionális stílusban való
kifejlesztése. E megállapításhoz annyit kell hozzátennünk, hogy amennyiben e
stílustól az ingenium bármilyen okból kifolyólag eltér, vagyis stílust vált, az ész
úgy foszlik szét stílusként, hogy átkerül a közeg pozíciójába. Így az észről
jogunkban áll úgy beszélni, mint stílusról, ám az is kiderült, a Szabályok nem ad
globális felhatalmazást e beszédmódra.
A második próba eredménye egy sor árnyalat és szintaxis volt. A
Szabályok kitüntetett megismerési módja, az intuíció, a látás-szintaxis kulcsára
jár, mely mind a pillantó alany, mind a világosság – lokális árnyalatként: az ész
világosságának – jelenlétét megköveteli a megismerés létrejöttéhez. A
problémamegoldás technikája viszont, melynél a műveleti, illetve
ismeretelméleti tér árnyalatait konstatáltuk, nem a látás-szintaxisra, hanem
egyrészt a rend-mérték fogalmaira, másrészt az alany/tárgy, emberi
természet/feladatok természete vonatkozásokat magukban foglaló naturákra
támaszkodik, melyek státusza, éppen mivel műveleti-ismeretelméleti
fogalmakról van szó, ontológiailag neutrális. Végül fakultásaink ökonómiáját a
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figurális kinetika szintaxisa szerint értettük meg, egy olyan koncepció keretében,
melyet Descartes a Szabályok második részében (XIII-XXI. Szabály) a műveleti,
illetve ismeretelméleti tér számára aknáz ki, azzal hogy a figuralitást sajátos
stílusú geometriai-algebrai szimbolizációra redukálja. Így jóllehet mind
fakultásaink ökonómiájában, mind a figurális kinetika szintaxisában az ész nem
– vagy csak igen mariginális és speciális szerepben – játszik közre (ld.
ministerium rationis), vagyis stílusát tekintve sem ezen ökonómia, sem a
figurális kinetika nem minősíthető racionálisnak, e kiaknázás jóvoltából az
említett sajátos stílusú geometriai-algebrai szimbolizációban mégsem más, mint
maga a konkretizált racionális stílus fog megjelenni. A ratiocinatio, melynek
egész munkája abban áll, hogy bármely megoldandó feladatot szimbólumokon
végzett műveleteken keresztül olyan alakra hozzon, amelyben a megoldás
felmutatásához immár egyetlen műveletként összehasonlítást – két vagy több
dolog (akár szimbólum) egymással való összehasonlítását – kell csupán
elvégezni.
Az ész filológiai vizsgálatával láthatóvá vált és az imént tömören
összegzett árnyalatokkal, szintaxisokkal a karteziánus gondolkodás
stílusjegyeiként kell számolnunk. E stílusjegyek nem merítik ki azonban az
összes mozzanatot, ami számunkra fontos lehet a bevezetőben megfogalmazott
kérdés megválaszolásához. Filológiai vizsgálódásaink során már előkerült
néhány kérdés, mely további szintaxisok vizsgálatához vezet bennünket. Így a
látás szintaxisa, mely nem hivatkozik az útra, felveti az intuíciónál tágabban
elgondolt, úton lévő vagy vezetett pillantás szintaxisának kérdését, és az ezzel
egyszerre megjelenő descartes-i dilemmát az emlékezet felhasználásáról avagy
kiiktatásáról. Az emlékezet és a pillantás szintaktikai viszonya mindenképpen
vizsgálatot igényel. Megállapítottuk korábban azt is, hogy Descartes
körülhatárolja az univerzális matézis tárgyterületét (rend és mérték), másfelől
körülhatárolatlanul hagyja az átlátás – s következésképpen a belőle kiinduló
levezetés – tárgyterületét. Ismét csak vizsgálandó e tárgyterületek közti
szintaktikai viszony kérdése. Ide soroltuk továbbá az observare/observatio és az
átlátás szintaktikai viszonyának a kérdését is, amihez most hozzáiktathatjuk
harmadik tagként az összehasonlítás műveletét, mely a Szabályok második
részében a ratiocinatio középpontjában áll. Ráadásul ki kell terjeszteni e
vizsgálatokat a Szabályokon kívüli szövegekre is, a Compendium musicae
képzelet- és emlékezet-leírásától kezdve a szabadon eső kő fiziko-matematikai
modellezéséig, melyek további stiláris tanulságokkal szolgálhatnak
számunkra.327 Végül minden esetben ki kell térni még maguknak a megszólalási
módoknak a vizsgálatára is – mint tettük ezt például a concipio esetében –,
hiszen a folytatott diskurzus típusának, diszciplináris pozíciójának a
meghatározása szervesen hozzátartozik a szintaktikai vizsgálódásokhoz. Egy szó
mint száz, a racionális stílus vizsgálatának a továbbiakban túl kell lépnie a ratio
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Szabályokban kimutatható szövegszerű előfordulásain és a descartes-i
megfogalmazások egészére ki kell terjednie. Ezzel, megismételjük, nem arra
törekszünk, hogy árnyalatok egyre bővülő lajstromát tudjuk magunkénak,
célunk inkább az, hogy beletanuljunk abba a nyelvbe, amelyen a „valamire
képesnek lenni” deklamálja magát Descartes-nál. Hogyan képes a gondolkodás
ritmikus lenni? S milyen képességnek gondoljuk el ekkor a ritmust? Az ész
stiláris dimenziójának elismerése után immár magának ennek a stílusnak a
jellemzésére kell összpontosítanunk. Annál is inkább, mivel az eddigi
elemzéseinkből annyi mindenesetre kiderült, hogy a Szabályokban sem a
ritmussal, sem az idővel nem fogunk találkozni fakultásaink között. Így ha
találkozhatunk velük egyáltalán, ez csak a descartes-i ratiocinatio stílusának
jellemzésével lehetséges.
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Függelék
Intuíció a skolasztikában és Descartes-nál
Szent Tamás interpretációja szerint az intellectus possibilis az, aki felfog, vagyis egy
olyan intellectus, melynek aktiválásra van szüksége ahhoz, hogy működésbe lépjen. Ebben az
aktiválásban játszik szerepet az intellectus agens: fényével megvilágítja azt, ami a dologban
az értelem számára felfogható, az intelligibilis tartalmat, az így előtűnő intelligibilis pedig
ugyanúgy lépteti működésbe be az intellectus possibilis felfogását, ahogyan a sötétséget
eloszlató fényben előtűnő színek működésbe léptetik a látást – szemünk egyszerre meglátja a
színeket. „Az intellectus agens az az értelemmel felfoghatók számára, ami a fény a láthatók
számára.” (Ibid. Q. 5. 7.) Mit művel egészen pontosan a fény? Absztrakcióval kivonja a
dologból az értelemmel felfoghatót, dematerializálja az érzékeink által közvetített képben –
similitudoban – azt, amit az értelem képes befogadni, a species intelligibilist, mely ezáltal úgy
válik észlelhetővé az intellectus possibilis számára, mint a színek a szemünk számára. A
megvilágítás hatására az értelem befogadja a dolog fogalmát és lényegét. Így a megértés
(intelligere) a dolgoknak azt a fogalmi rendjét éri el, amely a genus-species hierarchia szerint
épül fel. Ha Descartes az értelem kitüntetett megismerési módját intuitusnak nevezi a
Szabályokban, fogalomválasztása már önmagában is jelzi, hogy a tomista intelligere
horizontján kívül kívánt helyezkedni. Másrészt a fenti modellből érthető, hogy a tomista
filozófia bár az intellectus agens világítását elismerve jóváhagyja a megismerés érzéki látással
való analógiáját – az intellectus percipiálja azt, amit megismer, amint gyakran találkozunk
Tamásnál a látni (videre) kifejezéssel is –, mindazonáltal tartózkodik attól, hogy a
megismerést intuíciónak nevezze. Az intuitus a dolgok olyan megismerési módja, amely Isten
és az angyalok számára van fenntartatva. Jól adja vissza a szó tomista értelemét a magyar
„lényeglátás” kifejezés: míg az emberi értelem csak a fogalmi absztrakción keresztül éri el a
dolgok lényegét, Isten és az angyalok fogalmi absztrakció nélkül ismerik meg azt, közvetlenül
látják a lényeget. E lények, lévén testtelen intelligenciák, nem szorulnak rá arra, hogy egy
dematerializációs műveleten keresztül jussanak el az ugyancsak testtelen lényegig, hanem
lényeglátással közvetlen ismeretük van róla. Az ember viszont, mivel megismerése az
érzékiből indul ki, csak úgy juthat el a testtelen lényeg ismeretéig, ha előzőleg lehántja róla
annak testi burkát, vagyis ha absztrakcióhoz folyamodik: „Az értelem természetesen
(connaturale) olyan létezőket ismer meg, melyek kizárólag egyedi anyagban létezhetnek, de
nem úgy ismeri meg őket, ahogy az egyedi anyagban vannak, hanem egyedi és anyagi
jegyeiktől elvonatkoztatva. Tehát értelmünkkel egyetemesen ismerjük meg az ilyen dolgokat,
ami az érzékeink képességét meghaladja. Az angyal értelme számára pedig a nem anyagban
létező formák megismerése természetszerű (connaturale).” (ST, I. 12, 4) Az absztrakcióintuíció szembeállításban Tamásnál tehát a természetes (connaturale) és a természetfeletti
(supra naturam) megismerés oppozícióját tapintjuk ki.
Ugyanakkor ha a tomista ismeretelmélet ódzkodik is az „intellectus intuíciója”
kifejezéstől, bizonyos fenntartások mellett nem eredendő képtelenség az intellectusnak ilyen
jellegű tevékenységet tulajdonítani. Az emberi értelem ugyanis nem csupán természetes
fakultás, hanem isteni teremtettsége folytán transzcendálja is a természetet. Ezért Tamás
elismeri, hogy ha az értelem a természet dolgaitól elfordulva befelé fordul, akkor eljuthat az
angyalokéhoz hasonló kontemplatív szintre: elszemlélődhet Istenen, vagy a legalapvetőbb
igazságokon. Másként fogalmazva, ha az értelem nem a dogok felé, hanem az eredendően
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intelligibilis igazságok felé fordul, melyek számára felfoghatóak, akkor képes
dematerializációs művelet nélkül megragadni, azaz intuitíve megérteni azokat. Így érthető,
hogy Tamás – immáron nem arisztotelészi, hanem ágostoni kontextusban (emlékeztetőül: az
ágostoni ismeretelmélet lényegében semmit sem vesz át Arisztotelésztől) – kijelentheti, hogy
az intuíció nem más, mint megértés, a megértés jelenléte az értelemben: „intelligere nihil
aliud dicit, quam intuitum, qui nihil aliud est, quam praesentia intelligibilis ad intellectum
quocumque modo” (Sent. lib. 1. d. 3 q. 4 a. 5 c). Az emberi értelem intuíciója annyiban
hasonló az angyalihoz, hogy az értelem bizonyos kontemplatív fordulattal képes a
legegyszerűbb intelligibilis tartalmak illetve igazságok esetében (Isten, lélek, első
principiumok) mind fogalmi absztrakció, mind diszkurzív gondolkodás, azaz ratiocinatio
nélkül elmerülni az igazság szemléletében, de sem a magasabb igazságok, sem a természet
dolgainak megértésére már nem tehet szert intuícióval. Az angyali értelem ezzel szemben
bármely ismerettárgyát intuitív módon, absztrakció és ratiocinatio nélkül szemléli (Ld. ST. I.
79. 8, „Különbözik-e a ratio az intelligentiától?”, és ST. II. II. 180. 6 „A kontempláció
Dionysios által megkülönböztetett mozgásai”, ad 2). Mivel az emberi értelem és az angyali
értelem közti hasonlóság az üdvözültek esetében a legtökéletesebb, ezért kiváltképpen és
megszorítások nélkül egyedül az üdvözült emberi értelmet illeti meg az intuitív megismerés.
Scotus és Ockham – Tamással ellentétben – minden megszorítás nélkül tartja fenn az
emberi megismerés számára az intuíciót, így az absztrakció-intuíció megkülönböztetést sem a
tomista értelemben használják. Scotus intuíció-elmélete ezzel együtt nem jelent olyan
radikális szakítást az arisztotelészi ismeretelmélettel, mint később Ockhamé – aki teljesen
elveti az arisztotelészi értelemben vett absztrakciót, és annak közegét, a specieceket – inkább
kiegészíti azt. Így Scotus egyfelől jóváhagyja, hogy az értelem (az intellectus agens révén) az
érzéki phantasmákból elvonatkoztatással species intelligibilisekhez jut, vagyis az érzéki dolog
általános ismeretére tesz szert, másfelől viszont úgy gondolja, hogy ez az általános ismeret
nem tartalmazza a dolog létezésének, konkrét létezési körülményeinek ismeretét, jóllehet erről
is tudomásunk van. A dolgot a maga éppígy létében nem a phantasmákon keresztül, hanem
azokat megkerülve, közvetlen intuícióval ismerjük meg. Az absztrakció-intuíció
megkülönböztetése Scotusnál eszerint a következő formát ölti: az absztrakció „a quidditas
olyan megragadása, amely azt elvonatkoztatja az aktuális létezéstől, illetve nemlétezéstől, míg
az intuíció a quidditast az aktuális létezés szerint ragadja meg, vagyis a jelenlévő dolog
aktuális létezése szerint.” (Opus Oxoniense, I, II, dist. III, Q 9, 6. idézi Gilson: Duns Scot,
Paris, Vrin, 1952, 426. o.) Más megfogalmazásban ez annyit tesz, hogy az absztrakció
valamiféle médiumon, halvány hasonmáson keresztül utal a dologra, a médiumot ragadja
meg, miközben a dolog konkrétumaitól eltekint, míg az intuíció közvetítés és eltekintés
nélkül, a maga teljességében ragadja meg a konkrét dolgot. Ockham kritikával illeti Scotus
absztrakció-felfogásának ez utóbbi megfogalmazását, ti. hogy az absztrakció nem a dolgot
ragadja meg a maga teljességében (in se sub perfecta ratione), hanem csupán annak halvány
másolatát. Nála mind az absztrakció, mind az intuíció magához a dologhoz ér el, olyannyira,
hogy ugyanazt a dolgot megragadhatjuk absztraktan is, és intuitívan is: Szókratészt ragadom
meg, akkor is, ha csupán gondolok rá (absztrakció), és akkor is, amikor előttem áll (intuíció).
Ockham ugyanakkor fenntartja megkülönböztetésüknek azt az értelmét, hogy az absztrakció
eltekint a megragadott dolog ontológiai vonatkozásaitól, míg az intuíció a létezésrenemlétezésre tekintettel, vagyis ontológiai pillantással ragadja meg a dolgot: „Az absztrakció
(cognitio abstractiva) […] abban különbözik az intuíciótól (notitia intuitiva rei), hogy ez
utóbbinál megismerhetjük, hogy a dolog van-e vagy nincs, oly módon, hogy ha van, az
értelem rögvest úgy ítél, hogy van, és evidensen tudja, hogy van” (Ordinatio sive Scriptum in
librum primum Sententiarum, Prologus, 31. o. in: Opera Philosophica et Theologica
Guillelmi de Ockham, New York). Hogy egy filozófiai példával éljünk, az absztrakciónak

225

pontosan e scotista-ockhamista értelmében tekinti majd Heidegger absztraktnak Husserl
fenomenológiai megközelítésmódját, lévén a fenomenológiai epokhé során zárójelbe kerülnek
a fenomének létvonatkozásai. Heidegger ontológiája Husserlel szemben intuitív
fenomenológia.
Ami a descartes-i átlátással való különbséget illeti, a fentiekből látható, hogy sem
Scotus, sem Ockham nem korlátozza az intuíció tárgyterületét a csak és kizárólag értelemmel
megragadhatóra, azaz nem helyezik e tárgyterületet az érzéki-értelmi oppozíció
perspektívájába. Így bár Ockham megjegyzi, „világos, hogy az érzéki dolgokkal kapcsolatos
esetleges igazságokat csak azáltal ismerhetjük meg, hogy e dolgokat érzékeljük, hiszen az
érzéki dolgokat nem ragadhatjuk meg földi létünk során (pro statu isto) értelmi intuícióval
azok érzéki intuíciója nélkül” (Prologus, 27. o.), e megállapításból nem az következik nála,
hogy az érzékelt dolgokra nem vonatkozhat értelmi intuíció – hiszen bármely érzéki dologra
vonatkozhat – hanem az, hogy esetükben az értelmi intuíció együtt jár az érzéki intuícióval. A
körülöttünk létező dolgokra vonatkozó értelmi intuíció az érzéki intuíció kíséretében történik,
anélkül, hogy e kíséret kompromittálná az intuíció evidenciáját – ez az, amit Ockham
természetes intuíciónak (cognitio intuitiva naturalis) nevez. Ezzel szemben Descartes már a
kiindulásnál leválasztja az értelmi intuíciót az érzékitől, vagyis az átlátást a látástól, mivel
nem ismeri el, hogy lehetséges lenne olyan, mint „érzéki evidencia” (ami ugyanakkor nem
akadályozza meg abban, hogy más vonatkozásokban az átlátás teljesítményét a látás
teljesítményéhez hangolja: úgy kell az átlátással élni, ahogy a mesteremberek használják a
szemüket (IX. Szabály)). E leválasztás mindazonáltal nem azt jelenti, hogy Descartes
abszurdnak tartaná az érzéki dolgokra vonatkozó átlátás lehetőségét, inkább azt, hogy az
érzéki-értelmi oppozíció perspektívájából közelíti meg az átlátás tárgyterületét és kirostálja
onnan azokat a tárgyakat, amelyek nem oldhatók fel maradéktalanul az értelmi evidenciában:
kirostálja nevezetesen az érzékelés evidenciájától megfoszthatatlan egyedi egzisztencia
konstatálásokat, amilyen a „Süt a nap”, „Látom Szókratészt”, „Ez a rózsa piros” stb. Így
maradnak meg az átlátás descartes-i példáinak, egyrészt a nem érzéki dolgokra vonatkozó
felfogások: „mindenki átlátja, hogy létezik, gondolkodik, hogy a háromszöget csupán három
vonal, a gömböt egyetlen felszín határolja” (III. Szabály), továbbá a XII. Szabály szerint
ugyanígy felfogjuk, „hogy mi a megismerés, a kétely, a tudatlanság, mi az akarat
tevékenysége.” Másrészt azok a felfogások, amelyek érzéki dolgokra (is) vonatkoznak, de
nem az érzékszervek aktuális érzékelése által nyújtott evidenciájára támaszkodnak, hanem
maradéktalanul feloldódnak az értelmi evidenciában: „az alak, kiterjedés, mozgás […] a
létezés, egység, tartam […] a közös fogalmak” (XII. Szabály). Mármost ha a fent említett
egyedi egzisztencia konstatálásokat leszámítjuk, akkor sok átfedést fogunk találni Descartes
és Ockham példái között. Ockham szerint ugyanis értelmünk intuícióval fogja fel „a
gondolatokat, az akarati aktusokat, az ezekből folyó örömöt vagy bánatot, azt, hogy szeretünk
vagy sem, hogy melegünk van, hogy látunk” – egyszóval mindazt „aminek a jelenlétét az
ember képes megtapasztalni (experiri) magán, de amik mégsem érzékiek és nem tartoznak
egyetlen érzékszerv alá sem. Világos, hogy az efféle dolgokat konkrétan és intuitívan
ragadjuk meg, hiszen az ’én megértek’ (ego intelligo) állítás evidens módon ismerszik meg
magamban” (Prologus, 39-40. o.).
A következő megállapításokat tehetjük így összefoglalóan: 1) Aminek a jelenlétét az
ember képes megtapasztalni magán, az mind Ockham, mind Descartes számára intuitív
ismeret („senkise olyan tompa eszű, hogy ne venné észre, hogy amikor ül, valamiképpen
különbözik önmagától álló helyzetében” – ismeri el Descartes a XII. Szabályban). 2) Az
érzéki dolgok aktuális létezésére vonatkozó konstatálások Ockham számára intuitív
ismeretek, Descartes számára nem azok. De nem azért nem azok, mintha az értelmünk nem
lenne képes átlátni, hogy „Ez itt egy rózsa”, hanem azért, mert i) ennek konstatálásához nem
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kell az értelmi átlátásra, hanem elég a látásra hivatkozni, ii) ez a konstatálás bár átlátható,
maga a tény mégsem „minden kétségen felül álló”, ahogyan azt Descartes az átlátás
definíciójában elvárja, így nem intuitív ismeret. Az érzéki tények nem állnak minden kétségen
felül. 3) A Szabályok legegyszerűbb ismeretei, az egyszerű természetek (alak, kiterjedés, stb.)
– melyek jórészt az arisztotelészi közös érzékelés tárgyait rekapitulálják – és a közös
fogalmak Descartes számára intuitív ismeretek. Ockhamnál viszont csak abban az esetben
intuitív ismeretek, ha egy konkrét tényigazság kimondásában szerepelnek („Bármely
inkomplex notitiája valamely terminusnak vagy terminusoknak /azaz bármely izolált fogalom
ismerete – M. T./, melyből evidenciával megismerhető egy kontingens igazság, intuitív
ismeret.” Prologus, 32. o.). Következésképpen ha a descartes-i „alakot”, „létezést”, stb. egy
kontingens igazságtól függetlenül gondoljuk el, akkor ez a felfogás Ockham számára nem
intuitív, hanem absztrakt lesz. Másrészt Ockhamnál az intuitív ismeretek tárgyterülete jóval
tágabb a descartes-inál, hiszen minden szóra, amely valamilyen tényállást konstatáló
kijelentésben szerepel („Szókratész”, „rózsa”, „fehér”, „meleg”, „piros”, stb., a kötőszavak
kivételével) vonatkozhat intuíció, míg Descartes-nál nemigen. (Ockhammal kapcsolatban ld.
Pierre Alféri: Guillaume d’Ockham, Le singulier, Les Éd. de Minuit, 1989)
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