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 Értekezésem az ‘értelem kalandjáról’ fog szólni, pontosabban, a kutatás témája 

értelemadás és értelemrögzítés lesz. A fenomenológia módszerét használom azért, mert  a 

fenomenológia, legalábbis annak Husserl filozófiájában megfogalmazott klasszikus 

változata, azt ragadja meg, hogyan jön létre az értelemadás, milyen mozzanatok kell 

beteljesüljenek ahhoz, hogy élményeink tapasztalattá alakuljanak. Ebből fakadóan, a 

fenomenológiai koncepciók azon vonalán fogok haladni, amelyek első sorban a tapasztalat 

legelemibb és legáltalánosabb szintjére vonatkoznak, azaz a tárgy-tapasztalatra. 

 A tárgy-tapasztalat fenomenológiája abból a feltevésből indul ki, hogy az élmények 

eleve olyan tudattalan képzettársítás révén jönnek létre, amelyek alkalmassá teszik őket a 

fogalombeli megragadásra. Kant az apprehenzió szintézisnek, Husserl passzív 

szintézisnek, Richir pedig fogalom nélküli sematizmusnak nevezi a tudattalan 

képzettársítás folyamatát. Az értekezés pilléreit az említett koncepciók fogják alkotni, ahol 

a tulajdonképpeni kérdés, arra vonatkozik, hogyan kapcsolható össze a tudattalanul 

képződő szabályszerűség, a tudatosan használt fogalmakkal? rögzített értelmeket, és mikor 

nem?  

 Számomra, az első mérvadó választ Kant adja meg. Az Ítélőerő kritikája1 az 

élményeink tapasztalattá való alakulását egyfelől a meghatározó, másfelől a reflektáló 

ítélőerőnek tulajdonítja. A meghatározó ítélőerő egy fogalmilag zárt rendszeren belül 

működik, ahol a szabályok végérvényesen rögzítettek, és rögzített sémák révén érvényesíti 

az értelem szabályait az érzéki sokaság világában. Ebben a vonatkozásba Kant az 

feltételezi, hogy a fogalmak eleve olyan szabályokat működtetnek, amelyek lényegszerűen 

meghatározzák az élmények kialakulásának módját. A tapasztaló tudat a priori rendelkezik 

egy meghatározott fogalmi készlettel, és a tapasztalatokat az élményeket felismerő 

rögzített jelentéseknek tulajdonítja.  Ebből kifolyólag, a meghatározó ítélőerő felelős a 

tudományos-objektív tapasztalatainkért.  

A reflektáló ítélőerőnek tulajdonítható az a produktív törekvés, amely bizonyos 

élmények számára a kifejezést keresi. A produktív fogalomra hozás az esztétikai 

ítéletekben érvényesül, amikor egy eleve nem rögzíthető hangoltságnak - mint például, ha 

valamit szépnek ismerünk fel -, adunk értelmet. Ebben az értelmezésben, a tapasztalat 

eredendően értelemtöbbletet feltételez, és ezért nem létezik egy véglegesen rögzített, 

                                                 
1 Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája, ford. Papp Zoltán, Ictus, Szeged 1997 
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fogalmi szabályozás; az értelemadás egyszersmind értelemalakulás, és azt a többletet fejezi 

ki, amelyet az újszerűen létrejövő élmények kényszerítenek ki. 

Annak ellenére, hogy az értelemszerű megragadás két lehetősége ugyanazon 

filozófus gondolatvilágában fogalmazódott meg, mégis Kant nem vonatkoztatja egymásra 

őket. A produktív kifejezést a költői gondolkodásmódnak tulajdonította, és elhatárolta az 

objektív gondolkodástól. Kant szerint a tudományosan-objektív értelmek lényegszerűen 

rögzítettek és változatlanok, míg az esztétikailag kifejeződő költői értelmek - lényegükre 

tekintve-, újszerűek. Az objektíve rögzített értelmek és az újonnan kialakult értelmek 

kölcsönösen kizárják egymást, mert a tapasztalati horizont nem ugyanazon régióira 

vonatkoznak. Ebből fakadóan, a sematikus értelemrögzítés és az értelemalakulás  

értekezésemben is külön történetet fog alkotni. 

A dolgozat első fejezete a rögzített értelemadás problémájával fogalakozik A tiszta 

ész kritikája vonatkozásában. Az első alfejezetben, azt a gondolatmentet próbálom 

rekonstruálni, amely megfogalmazza a tapasztalat kialakulásának feltételeit és az objektív 

ismeretek elsajátításának lehetőségeit. A rekonstrukció három külön aspektusra lesz 

tekintettel: a történeti hátérre, amely tapasztalat-elméletek által áthagyományozott 

problémákra próbál megoldást találni, a fenomenológiai konstitúció alapelemeinek 

meghatározására Kant tapasztalatelméletében, és annak a többletértelmezésnek a 

kimutatása, amelyet a kanti sematizmus elmélet magában hordoz. Ebből a megfontolásból, 

nemcsak a fenomenológiai elemzéseket használom, hanem olyan interpretációkra is 

támaszkodom, amelyek, bár nem a fenomenológia szemszögéből közelítenek a 

problémához, mégis lényegesen hozzájárulnak egy minél pontosabb kép kialakításához, 

beleértve a kanti elmélet ellentmondásait is. 

A rekonstrukció a kanti tapasztalat-elmélet alaptéziséből indul ki, miszerint 

„tartalom nélkül üres a gondolat, fogalom nélkül vak a szemlélet”.2 Ebben a vonatkozásban 

a szemlélet és a fogalom szintéziséről van szó, amelyet a kopernikuszi fordulat a tapasztaló 

szubjektum képességeinek tulajdonít. Az élmények, a dolgok sajátságosan emberi 

megérzékítése révén jönnek létre mint jelenségek, a fogalmak pedig az emberi értelem 

spontánul képződő ideális entitásai. A köztük lévő szintetikus egységet a tudat hozza létre, 

azáltal hogy eredendőn feltételez tárgyi korrelátumot, amelynek alapján, minden jelenséget 

tárgyi értelemként ragad meg. 

                                                 
2 Kant: A tiszta ész kritikája, 106.o.  
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A tudatszintézis legfontosabb problémája, hogyan tudjuk megkülönböztetni 

valóságos tapasztalatainkat attól, amit fikciószerűen tapasztalunk? Értelmezésem szerint, 

Kant tisztában volt azzal, hogy a közvetlen tapasztalásban nem áll módunkban 

egyértelműen elhatárolni a valóságos élményeket a tudatban megjelenő valós illúzióktól. 

Néha a két élményforma összemosódik, mint a horizont határán találkozó égbolt a víz 

tükrével. A valóságos élménysorokban lehetségesek illúziószerű tapasztalatok, a 

képzeletbeli fikciók pedig valóságosaknak tűnhetnek, mint amikor valamilyen álmot hús-

vér valójában élünk át. Erre a problémára reagálva, Kant megpróbálja kiküszöbölni a 

fikciószerű élmények lehetőségének kialakulását akkor, amikor a valóságos világot 

tapasztaljuk. 

A kopernikuszi fordulat objektív tapasztalataink kialakulását a kategóriáknak 

tulajdonítja. Az utóbbiak, a tudat egységfunkciói, amelyet minden tapasztaló szubjektum 

egyetemesen és szükségszerűen használ. A kategóriák az értelem tiszta fogalmai, amelyek 

csak érzéki feltétel alapján használhatók. Olyan szisztematikus egységet hoznak létre, 

amely révén az értelem szabályozza a tapasztalat kialakulását és koherenssé teszi. 

A megoldás önmagában még nem elégséges, mert az érzékelésben létrejövő 

sokaságot valaminek szükségszerűen össze kell kapcsolnia a kategóriákkal. Kant el akarja 

kerülni a kategoriális felismerés véletlenszerű és a tapasztalatot csak részben lefedő 

lehetőségének veszélyét,  és ezért azt bizonyítja, hogy a jelenségek szükségszerűen a 

kategóriák rendje szerint alakulnak. Ezért, még egy transzcendentális képességet vezet be: 

a sematizmust. A sémáknak olyan a priori jellegű szabályokat tulajdonít, amelyek kettős 

funkciót töltenek be. Egyrészt, az érzéki sokféleség szabályos összeillesztését szervezik, 

amelynek következtében, a fogalombeli egység az érzékelésben létrejövő szabály(osságo)t 

eleve rögzíti. Másrészt, a sémák teszik lehetővé, hogy az értelem által létrehozott logikai 

rend homogén legyen, az érzéki jelenségekkel: az egyedi megjelenítéseket az érzéki 

fogalmakra vonatkoztatják, az utóbbiakat pedig a tiszta értelmi fogalmakra azáltal, hogy a 

kategóriákat időbeli feltételek által vonatkoztatják az érzékelésre. 

Dolgozatomban a sematizmus elméletét úgy fogom tárgyalni, mint a kopernikuszi 

fordulat legfontosabb elemét. Az a priori működő sémák hiányában Kantnak nem áll 

módjában megmagyaráznia, hogyan vonatkoznak a rögzített értelmek szükségszerűen a 

jelenségekre, és hogyan alakulnak ki az objektíve-valóságos tapasztalatok. Kant 

vitathatatlan érdemének tartom, hogy új fényben mutatta meg a fogalomalkalmazás 

problémáját. A fogalmat nem korlátozza az egyedi megjelenítés, és nem logikailag 
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általános és tartalmilag szegényes absztrakció. Minden fogalomhoz odarendeli a 

referenciális sémát, amely lehetővé teszi a specifikus megjelenítések sorát     

A ragyogó és újszerű megoldás ellenére, úgy tartom számon a sematizmus-

elméletet, mint a szükségszerűség illúzióját. Azt gondolom, hogy a probléma felvetésének 

módja kényszeríttette ki a megoldást, amiből fakadóan, Kant elvárja, hogy dogmaszerűen 

elfogadjuk egy ilyen képesség létezését. Szavait idézve, „értelmünk (…) sematizmusa az 

emberi lélek mélyén rejtőzködő művészet, melynek valódi fogásait aligha olvashatjuk ki a 

természetből: soha nem tárulnak fel a szemünk előtt.”3 Arra törekedett, hogy bármilyen 

fikciót kiküszöböljön, és mégis, a megoldást egy nagyon is fikciószerű elméletben találta 

meg. 

Továbbá, azt próbálom bizonyítani, hogy a kanti sematizmus nyitott kérdés, mely 

egyaránt vonatkoztatható a Kant számára klasszikus problémákra és legújabb filozófiai 

értelmezésekre. Egyfelől, Kant a sematizmus kapcsán a tudomány megalapozását, és a 

dolgok metafizikai-teológiai jellegű, teljes körű meghatározását tűzte ki célul. Ezeket a 

vonatkozásokat az első alfejezet záró részében és a harmadik alfejezetben tárgyalom. 

 Másfelől, a sematizmus-elmélet többféle és nagyon eltérő értelmezéseket tesz 

lehetővé. A második alfejezetben a sematizmus-elmélet négyféle értelmezését mutatom be. 

Az első értelmezés, Yvon Belaval4 tanulmánya alapján azt a paradoxont oldja fel, amely az 

első és a második kiadás közti különbségből fakad. Annak ellenére, hogy a második 

kiadásban lényeges szövegmódosítások vannak, Kant mégsem változtat a sematizmus 

fejezet szövegén. Belaval azt a következtetés vonja le, hogy a második kiadásban maga a 

sematizmus szerepe változik meg lényegesen, és az új szerep szervesen beépül a 

gondolatmenetbe anélkül, hogy valamilyen átírás szükséges lett volna. A második 

értelmezés, Gaetano Chiurazzi5 nevéhez fűződik, és a sematizmust, mint modális elvet 

értelmezi. Ebben az értelmezésben, a tapasztalat egy bizonyos tapasztalási mód kifejezése, 

ahol a sémák transzponálják a lehetségest a reálisba, és finalizálják a fogalmakat a 

szemléletekre. A harmadik értelmezés egy destruktív szempontot juttat érvényre. Jonathan 

Bennett6 úgy tekint a sematizmusra, mint a fogalom és a szemlélet kapcsolatának 

látszatmegoldására. Azzal érvel, hogy a fogalomalkalmazás problémáját Kant két kérdésre 

osztja fel: kapcsolatba állnak-e a fogalmak a sémákkal, és kapcsolatban állnak-e a sémák 

                                                 
3 Uo. 175.o. 
4 Yvon Belaval: Libre remarques sur le schématisme transcendental, Kant Studien 1999, 27-41.o. 
5 Gaetano Chiurazzi : Schématisme et Modalité: la doctrine kantienne du schématisme comme thématisation 
de la dimension analogico-expérimentale de la conaissance, Kant Studien 2000, 147-164.o.   
6 Jonathan Bennett: Kant’s analytic, Cambridge University Press 1966 
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az érzetekkel. A fogalomalkalmazás nehézségeit úgy próbálja megkerülni, hogy a sémát 

egyrészt érzéki, másrészt értelmi képződménynek tekinti. Bennett szerint azonban, ezzel 

nem old meg semmit, mert a sematizmuson belül jelenik meg a fogalomalkalmazás 

kérdése. Ebből kifolyólag, a sematizmus-elmélet működésképtelen, és nem megoldás a 

fogalomalkalmazás kérdésére. A negyedik értelmezés fenomenológiai rekonstrukció. 

Martin Heidegger7 azt mutatja ki, hogy a sematizmus egy tapasztalat-konstitúció elmélet 

legfontosabb része. Szerinte, a kanti konstitúció alapelve, hogy minden tapasztalás egy 

véges horizonton belül történik meg. A tapasztalati horizont koherensen és felismerhetően 

alakul ki, mert a sémák révén a tudat ősfogalmai (a kategóriák) szabályozzák a lehetséges 

látványok keletkezési módját. 

A heideggeri értelmezés teremti meg az átmenetet az értekezés második 

fejezetéhez. Az utóbbiban a fogalomalkalmazás problémáját fogom tárgyalni Husserl 

fenomenológiája kapcsán. Husserl mindig is a szemére vetette Kantnak, hogy a 

konstitúciót csak a reálisan létező dolgokra vonatkoztatta. Egyetért vele abban, hogy a 

tapasztalatot a tudat konstituálja, de szükségszerűnek tartja, hogy a konstitúció mélyebb 

szintjeit tárja fel, és ezért, fenomenológiai redukciót hajt végre. A redukció értelmében, 

eltekintünk minden valóságos, azaz fizikailag reálisan létezőtől, és a tapasztalat azon 

általános struktúráját próbáljuk leírni, amely egyaránt érvényes mind a hús-vér valójában, 

mind a pusztán fantáziaszerűen keletkező tárgyak esetében. 

A második fejezetben az mutatom ki, hogy az általános megközelítésmód ellenére, a 

husserli gondolkodás több stádiumot fut be, és ebből eredendően, nem beszélhetünk egy 

egységesen meghatározott és kidolgozott nézőpontról. 

Az első alfejezet témája Husserl statikus fenomenológiája. Azt a korszakot 

tárgyalom, amely a Logikai Vizsgálódásoktól8  az Eszmékig9 terjed ki. A perspektívát az 

anyag-felfogás modell fogja uralni, ahol Husserl abból a feltevésből indul ki, hogy a tudat 

eleve rendelkezik fogalmakkal és úgy biztosít számukra jelentést, hogy átlelkesíti a 

passzívan képződő érzetadatokat. Az átlelkesítés következtében élmények jönnek létre, 

amelyek alkalmassá válnak a fogalombeli megragadásra. Az elemezések kapcsán a statikus 

fenomenológia három részét különböztetem meg, amelyek folyamatosan átfogalmazzák a 

problémát és kiegészítik egymást. 

                                                 
7 Martin Heidegger: Kant és a metafizika problémája, ford. Ábrahám Zoltán, Osiris, Budapest 2000  
8 Edmund Husserl: Recherches logiques, ford. H. Élie, A.L. Kelkel és R.Schérer, PUF (1-2) 1959 és (3-6) 
1961 
9Edmund Husserl:  Idées directrice pour une phénoménologie, ford. Paul Ricoeur, Gallimard 1958 
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Az első részt a Logikai Vizsgálódások alkotják, amelyekben Husserl az 

intencionalitást a felfogás-felfogástartalom sémának tulajdonítja. Kanthoz hasonlóan, a 

séma közvetít a passzívan adódó érzéki sokaság és a tudatosan használt fogalmak közt. 

Husserl azonban nem tulajdonít a sémának olyan komplex tevékenységet, mint a kanti 

kriticizmus. Megelégedik azzal, hogy a séma közreműködésével a tudat jelentést hordozó 

fogalmait a hyletikus matériára utalja, azaz az élményt alkalmassá tegye a fogalombeli 

megragadásra 

A második rész az Időelőadásokról10 fog szólni, és témája az abszolút időtudat, a 

szüntelenül áramló élményfolyam, amely egy a neutrális, pre-reflexív tudattevékenységre 

utal. A konstitúció elemei az egymásra következő élmények sora, és az állandó tárgyi 

korrelátum. A tárgy elsődlegesen valós tartalomként jön létre, és az időfolyam a priori 

hosszintencionalitása (az egymásra következő most-pillanatok sora), és az azt metsző 

harántintencionalitása (a most-pillanatoknak megfelelő élmények) együttműködése révén 

konstituálódik. Az időintencionalitás révén jön létre az észlelés tartama és tartalma, egy 

szigorúan meghatározott szukcesszióban, ahol minden élmény(mozzanat) csakis egyetlen 

most-pillanatnak van megfeleltetve.  

A harmadik rész, az értelemadás problémáját fogja tárgyalni az Eszmékben. 

Husserl az értelemadást a noéma-noézis korrelációval magyarázza: minden intencionális 

megcélzás egy jelentést hordozó noématikus (értelem)magot feltételez, amely azonosként, 

közvetlenül kíséri az intencionális noézisek aktusait. Az aktus-noézisek11 élményszerű 

jelleget  kölcsönöznek a noématikus magnak, és ennek következtében, az utóbbi sorozatos 

modifikációját idézik elő. A noézis-noéma párhuzamból létrejövő noématikus aspektusok 

teljes noémát hoznak létre, amely az intencionálisan konstituált tárgyat értelemszerűen 

rögzíti. 

A második alfejezet azt a fordulatot vizsgálja meg, amely a husserli 

gondolatvilágban a genetikus fenomenológia révén következett be. Úgy gondolom, hogy 

Husserl itt tárgyalja a legmélyebben a Kant által megfogalmazott sematizmus problémát, 

mert azt járja körül, hogyan lehetséges az időbeli élmény-konstitúció alapján az 

értelemadás.     

Az alfejezet első részében A passzív szintézisről12 tartott előadássorozatot elemzem, 

ahol Husserl a megoldást a passzív asszociációban találja meg. Az utóbbi, olyan tudattalan 
                                                 
10 Edmund Husserl: Előadások az időről, ford. Sajó Sándor és Ullmann Tamás, Atlantisz, Budapest, 2002 
11 az aktus noézisek olyan intencionális megnyilvánulások, melyek valós tartalmakkal ’látják el’ az 
intencionalitás tárgyát (hit jelleg, negáció, attencionális móduszok)  
12 Edmund Husserl: De la synthèse passive, ford. Brouce Bégout, Millon, Grenoble 1998 
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tevékenység, amely hasonlóság alapján csoportosítja az érzetadatokat. Ebből kifolyólag, a 

tapasztalati mezőben az élmények típusai alakulnak ki, amelyek szabályszerű 

habitualitásokat hoznak létre. A habitualitások révén, az élmények kialakulásának 

folyamatában konstans elemek ülepednek le, amelyektől elvárjuk, hogy folyamatosan 

beigazolódjanak. A típusok lényegszerű vonásai alapján történik meg az értelemszerű 

megragadás. A fogalmak azt az egységet tudatosítják és rögzítik, amely egy bizonyos 

élménysorra érvényes, a felismerés és az újra-felismerés tapasztalatában. A folyamat 

azonban nem áll meg ezen a szinten, mert maguk a fogalmak is tipológiákat hoznak létre, 

amelyek a kategoriális felismerést teszik lehetővé. 

A passzív szintézis elmélete a Krízis13 könyvben teljesül be, ahol Husserl a 

genetikusan keletkező élményeket és értelmeket a tudomány meglapozására vonatkoztatja. 

Kimutatja, hogy minden konstitúció egy abszolút egóra vezethető vissza. Az utóbbi eleve 

interszubjektív módon konstituál, és ezáltal lehetségessé teszi a mindenki számára közösen 

tapasztalható életvilágot. Az interszubjektív konstitúció alapján, a világhorizontban olyan 

általános tipológiák működnek, amelyek minden objektív tapasztalatnak  és a 

tudománynak forrása. 

Az alfejezet második részében arra a kérdésre válaszolok, hogy összeegyeztethető-e 

a kanti sematizmus, a husserli típus-elmélettel. A kérdés kapcsán igazat adok azoknak, 

akik szerint, a különbségek ellenére, a két elmélet összeegyeztethető. A feltétel az, hogy a 

kanti kategóriákat a fenomenológiai konstitúció szerves részeiként értelmezzük, azaz úgy 

tekintsünk rájuk, mint transzcendentálisan kifejletlen ősfogalmakra, amelyek 

beteljesülésüket az élmények elsajátítási folyamatában érik el. 

A disszertáció harmadik fejezetében két olyan érvet vizsgálok meg, amelyek 

lényegesen befolyásolják az értekezés további gondolatmenetét  Az első alfejezet témája a 

privátnyelv-argumentum, amely hevesen támadja a tudat-konstitúció elméletet, és bizonyos 

értelemben magát a fenomenológia módszerét is veszélyeztetni fogja. A Filozófiai 

Vizsgálódásokban14, Ludwig Wittgenstein tagadja a belső észlelés szerepét a tapasztalatok 

elsajátításának kapcsán. Szerinte, hamis az olyan konstrukció, amely a tapasztalatot az 

immanensen konstituáló tudatból származtatja. Azzal érvel, hogy a tapasztaló egyén 

tulajdonképpeni értelemben nem is tapasztal, míg el nem sajátítja a tapasztalatban érvényes 

jelentéseket: nem tudjuk mit érzünk, amíg élményeink nem kapnak jelentést. A jelentés 

                                                 
13 Edmund Husserl: Az európai tudományok válsága, ford. Berényi Gábor és Ullmann Tamás, Atlantisz, 
Budapest 1998. 
14 Ludwig Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások, ford. Neumer Katalin, Atlantisz, Budapest 1998 
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pedig a nyelvben keletkezik, amelynek szabályai és értelmei nyilvánosan rögzítettek. 

Következésképpen, csak akkor áll módunkban élményeinket objektív tapasztalatként 

megragadni, ha már ismerjük a nyelvhasználat szabályait. 

A második alfejezet Wittgenstein érvét próbálja megcáfolni. A támadás 

következtében, a fenomenológiára az a feladat várt, hogy újra kitalálja magát. A választ 

Maurice Merleau-Ponty kései fenomenológiájában fogjuk megtalálni, amely nem az 

objektív tapasztalatok kialakulásának perspektívájából határozza meg a fenomenológiai 

konstitúciót. A látható és a láthatatlanban15 Merleau-Ponty egy aszubjekítv jellegű 

fenomenológiát próbál kidolgozni, amely nem a tudatelemzésből indul ki. Szerinte a tudat 

a rögzített értelmek gyűjtőhelye, és ha a fenomenológia a tapasztalat kialakulására, mint 

tudat-konstitúcióra tekint, akkor igazat adhatunk azoknak, akik azt állítják, hogy 

tapasztalataink a nyilvánosan rögzített jelentéseket előfeltételezik.  

Következésképpen, olyan eredetet kell feltárnunk, amely szubjektívabb minden 

szubjektumnál, és objektívabb minden objektumnál. Ez nem lehet más, mint létünk 

testszerű képződményeinek szövete, ahol élményeink még nem viselik a határozott 

felfogás jegyeit. Testünk révén eleve kapcsolatban lépünk a világgal, mint tapasztalati 

mezővel, mert testünk egynemű a dolgokkal: egyfelől, érzékeli a dolgokat, másfelől pedig, 

ő maga is érzékelt dologgá válhat.16 A testszerűség ambiguitását Merleau-Ponty 

khiazmusként értelmezi, mint eredendő fenomenalizáció - khiazmus általa jön létre a 

fenomén, mint a tapasztalati horizontban keletkező élmény. 

A fenomenalizáció folyamata nem áll meg az élmények keletkezésének szintjén. A 

khiazmus valamilyen nyomást rejt magában, amely az élményt az értelemszerű 

megragadásra vonatkoztatja. Az élmény csak akkor válik tapasztalattá, amikor megtalálja a 

kifejezését. Kifejezés révén értelemadás jön létre, és az eredeti fenomén nyelv-

fenoménként teljesül be. 

Merleau-Ponty megkülönbözteti a nyelvet a beszédtől. A nyelv rendszer, amelyet a 

meghatározott és nyilvánosan elismert szabályok és jelentések uralnak. A beszéd azonban 

a kifejezés személyes megnyilvánulása, és általa olyan élményeket tapasztalhatunk meg, 

amelyeket a nyilvános jelentések nem rögzítenek. Ebből a nézőpontból, a világ nincs kész, 

hanem készül, és ezért a fenomenológiára az a feladat vár, hogy visszaállítsa jogaiba a 

rögzített formák által nem korlátozott értelemadást, amelyet vad értelemnek nevez.  

                                                 
15 M. Merleau-Ponty: La visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964   
16 Amikor például ujjaim bal kezemet érintik.  
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Az értekezés zárófejezetének Marc Richir költői fenomenológiája lesz a témája. A 

kései Merleau-Ponty filozófiájából kínálkozó lehetőségeket Richir a kanti  reflektáló 

ítélőerő és a husserli passzív szintézissel ötvözi. Olyan elméletet próbál kidolgozni, amely 

révén a fenomenológia a tapasztalat keletkezését írja le. Szerinte azért szükséges ebben az 

irányban haladni, mert minden rögzített értelem feltételez egy eredeti mozzanatot, ahol 

mind újonnan kialakuló értelem sikeresen ‘megkapaszkodik’ az élményfolyam tovatűnő 

sodrásában. Következésképpen, ha valójában a tapasztalat kialakulását akarjuk megérteni, 

akkor az keletkező értelemet kell vizsgálat alá vonni. 

Ebből fakadóan, Richir minden rögzített értelem érvényességét felfüggeszti. 

Szigorúan fogalmazva, Kant,  Husserl és Wittgenstein által egyaránt feltételezett éber 

tudatra vetíti ki a fenomenológiai redukciót. Az új értelem keletkezéséhez csak a pislákoló 

tudatban férhetünk hozzá, mely a meghatározhatóság határán imbolyog, mert egyaránt ki 

van téve az értelemvesztés és az értelemrögzítés lehetőségének. 

A pislákoló ész nem a teljes káosszal, hanem az élmények azon sokaságával 

szembesül, amelyek nem ismerhetők fel egy fogalmilag meghatározott rendben. A 

pislákoló ész a mintha észlelés állapota, ahol a kialakuló élmények kifejezésüket keresik. 

Ebben a vonatkozásban, Richir fenomenológiája a  husserli tudattalan asszociáció és a 

Merleau-Ponty khiazmus elméletéből eredezteti magát: testi élményeinkben valamilyen 

szabályosság alakul ki, amely alapján megtörténhet az értelemadás. 

A keletkezés fenomenológiája az álom fontosságát fogja kiemelni, mert álmaink 

sokszor értelemtöbbletet tesznek lehetővé az éberen tapasztaló állapothoz viszonyítva. 

Vannak olyan álmaink, - és miért ne -, olyan valóságos szituációk, amikor a lezajló 

eseményeket többféleképpen értelmezzük, amelyek közül bizonyosokat utólag majd 

elvetünk. Richir szerint, ilyen szituációkban lepleződik le az élmény tapasztalattá való 

átalakulása. A fenomén, mint élmény állandóan a nyelvi kifejezését keresi, amely révén 

értelemszerűen megragadhatóvá válik. Ha köztük konszonancia jön létre, akkor az 

értelemadás sikeresen történik meg, és az eredeti imbolygás bizonyos egyensúllyá alakul 

át; ha pedig a kapcsolat disszonáns, akkor értelemvesztés megy végbe, és a sikertelen 

rögzítési kísérlet elenyészik a tudattalanban.      

A tapasztalatban jelentkező értelemtöbblet az élő gondolkodás folyamata, amely 

meggátolja, hogy az értelemrögzítés megmerevedjen. Az értelemadás egy harmonikusan 

kialakuló prezencia, amely rögzítése értelemmozzanatok sokaságát göngyölíti magába. 

Ennek következtében, többszöri módosulásokat szenvedhet, amikor az élményfolyamra 
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vetítjük ki. A módosulásokat azzal magyarázhatjuk, hogy a nyelvfenomén referenciája, 

nem egy bizonyos élmény (vagy típus), hanem az egész tapasztalati mező.  

A nyelvi jelentésekben kibontakozó tapasztalatnak van egy elidegeníthetetlenül 

produktív-poétikus jellege. Az alakuló értelem előtt mindig megnyílik az a lehetőség, hogy 

folyamatosan újszerű tapasztalatokat sajátítson el. Ebből kifolyólag, az objektivitást nem 

lehet csak a végérvényesen rögzített értelmeknek tulajdonítani. Ha csupán a rögzített 

értelmekre szorítkozunk, annak a látsztatnak a csapdájába esünk, amely a valóságot egy 

rögzített kezdetből próbálja felépíteni. Igazából azt az illúziót fogjuk táplálni, hogy egy 

meghatározott szerkezet révén az egész tapasztalati mező egy csapásra és egészében 

áttekinthető. A valóság folyamatosan alakul és szüntelenül megújul, aminek következtében 

a gondolkodás sohasem merevedhet meg: az értelemadás előtt hipotézisszerűen mindig ott 

áll egy olyan múlt és egy olyan jövő, amely sohasem megragadható.  

Richir tapasztalat-elmélete alapján feloldható az a merev szembeállítás, amelyet 

Kant a reflektáló és meghatározó ítélőerő között tett. Ehhez, különbséget kell tennünk a 

sematizmus két fajtája közt: egyfelől, a sematizmus az élményszerűen kialakuló 

folyamatokra vonatkozik, másfelől pedig, a szüntelenül ismétlődő értelemrögzítést 

feltételezi. A kétfajta sematizmus közt nem létezik tökéletes fedés, és ennek következtében 

lehetséges az értelemtöbblet kifejezése, mint értelemalakulás. Ebből kifolyólag, a 

reflektáló ítélőerő valamilyen fogalom nélküli sematizmusra vezethető vissza, amely 

minden meghatározott értelmet megelőz. 


