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Az új filozófiai irányzat szellemiségére a 19. század két eseménye volt meghatározóan 

hatással: Charles Darwin A fajok eredete c. műve (1859), és az amerikai polgárháború 

(1861-1865).1 A darwinizmus már doktrínaként dívott, amikor 1872-ben, a pragmatizmus 

gyökerének számító „Metafizikai Klub” megalakult.2 A tudósok körében elfogadott volt az 

evolúciós gondolat, hogy az organizmusok fajfennmaradása a környezethez való jobb 

adaptációkészségén múlik. A pragmatizmus nem pusztán elfogadta, de nézetébe beépítette ezt 

a darwinista gondolatot: a biológiai organizmusok már nem tekinthetők egyszerűen a 

környezeti ingerek passzív felvevőinek. Boros ezt úgy interpretálja, hogy a pragmatizmus az 

organizmusokra úgy tekintett, hogy „maguk is folyamatosan alakítják környezetüket, 

belenyúlnak saját környezetükbe. Tehát miközben maguk is adaptálódnak a környezetük 

 

1 Lásd Louis Menand: The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America. Farrar, Straus and Giroux, New York 2001. 

2 Menand tesz említést arról, hogy a Metafizikai Klub szellemiségéhez nem csak a pragmatizmus alapítóit tarthatjuk számon, 
hanem olyanokat is, akiknél meghatározóan fellelhetők voltak a pragmatista eszme nyomai, mint John Fiske történésznél a 
történettudományban, Francis E. Abbot telológusnál a teológiában. Menand továbbá kitér a Metafizikai Klub elnevezés 
paradoxonjára is, tudniillik, a pragmatizmus éppen ellenkezője annak, amit a „metafizika” sejtet. 

 



változásaihoz, megpróbálják a környezetet is saját igényeiknek megfelelően adaptálni, a 

környezetet a maguk számára ’otthonossá’ tenni”.3 Boros valójában az aktív kölcsönösséget 

emeli ki az organizmus és környezete között, melynek köszönhetően, „többé nem lehetett 

kantiánusan, környezetétől izoláltan tekinteni, olyannak, amely egyszerűen adatokat gyűjt, 

földolgoz, majd visszahat a környezetére. Az élő szervezet valójában állandó, folyamatosan 

kapcsolatban van a külvilággal, folytonos egészet alkot vele: ’ahol élet van, ott 

viselkedés, aktivitás van. Azért, hogy az élet fönnmaradhasson, ennek az aktivitásnak 

folyamatosnak és a környezethez alkalmazkodónak kell lennie’ (Dewey 

1899-1924/1976-: 12/128).”4 Menand pedig egyenesen arról beszél, hogy a pragmatizmus 

tulajdonképpen Darwin természetes kiválasztódás elméletének filozófiára való alkalmazása. 

Hasonló véleményen van Aboulafia is, aki szerint a pragmatisták bizonyos értelemben 

instrumentális darwinisták.   

Az amerikai polgárháború szellemi következményei kézzelfoghatóan voltak jelen a 

közgondolkodásban. Amerika történetének legvéresebb konfliktusa, a rabszolgaságot 

elsöprő polgárháború a régi gazdasági-társadalmi struktúrának is a végét jelentette: 

„Amerika született meg az Unió volt tábornokai által, akik az országot a modernitásba 

taszították…A pragmatizmus Amerika számára név, amelyet a modernitás fémjelez. Par 

excellence, ez egy modernista filozófia”.5 Menand szerint bár „nem kizárólag a háború tette 

Amerikát modernné, de a háború jelzi a modern Amerika megszületését”.6 Menand ezzel arra 

utal, hogy az amerikai polgárháború túlmutatott önmagán és egy új szellemi irányzat előtt 

nyitott utat, mely az abszolút ideákra mint rendkívül veszélyes tételekre tekintett, és vallotta, 

jobb, ha ezeket eszközként kezeljük mintsem örök igazságokként: „A polgárháború 

diszkreditálta az azt megelőző generáció feltevéseit. A háború utáni reakció a bizonyosság és a 

filozófiai infallibilizmus ellen volt.”7 A polgárháború utáni Amerika az abszolutizmus 

minden válfaját elutasította.  

 
 
 

 

3 Boros János: „Pragmatizmus”. In Boros Gábor (Szerk.): Filozófia. Akadémiai Kiadó, 2007. 1338. o. 

4 Uo. 1338. o. 

5 Louis Menand: The Metaphysical Club. A Story of Ideas in America. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2001. ix. 

6 Uo. ix. 

7 Uo. ix. 



 
 
 
 
 
 
 

További olvasmányok: 

 
- Hans Joas: Pragmatism and Social Theory. (Chicago & London: The University of 

Chicago Press, 1993) 
- Louis Menand, The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America. (New York: Farrar, 

Straus and Giroux, 2001) 
-Pragmatizmus. A pragmatista filozófia megalapítóinak műveiből. Szerk.: Szabó András 

György (ford.: Fehér Márta, Márkus György, Vajda Mihály), Budapest: Gondolat 
Kiadó, 1981. 

- Boros János: „Pragmatizmus”. In: Boros Gábor (Szerk.): Filozófia. Budapest: Akadémiai 
Kiadó, 2007. 

- Krémer Sándor, A késői Richard Rorty filozófiája. Szeged: JatePress, 2016. 
 

- Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. (Ed.: Nyírő Miklós, Budapest: 
L’Harmattan – Magyar Filozófiai Társaság, 2010.) 

-„Shusterman in Budapest” – An interview prepared by Alexander Kremer. In: Aesthetic 
Experience and Somaesthetics. (Alexander Kremer, editor) Pragmatism Today, Vol. 5, 
Issue 2, Winter 2014. 
(http://www.pragmatismtoday.eu/winter2014/Pragmatism_Today_Volume5_Issue2_
Winter2014.pdf )  

 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1.Mikortól beszélhetünk az amerikai pragmatizmus megjelenéséről? 
 

2. Mi az a két tudományos és társadalmi esemény, ami szerepet játszott a 
pragmatizmus létrejöttében? 

 

http://www.pragmatismtoday.eu/winter2014/Pragmatism_Today_Volume5_Issue2_Winter2014.pdf
http://www.pragmatismtoday.eu/winter2014/Pragmatism_Today_Volume5_Issue2_Winter2014.pdf
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I.TÉMA (OL-2): BEVEZETÉS – METAFIZIKAI KLUB – KÖZÖS ELVEK 
 
 
A pragmatizmus tekintetében le kell szögeznünk, hogy sohasem tartozott a kanonizált 
filozófiai iskolák, mozgalmak közé. Széleskörű érdeklődéssel rendelkező filozófusait 
mindig is csupán néhány közös elv kapcsolta lazán egymáshoz, és ez érvényes a 
neopragmatizmusra is. 
 
Már az 1870-es években a fiatal harvardi értelmiségiek esetében ez volt a helyzet. Néhány 
közös elv kapcsolta csupán össze lazán Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935), Chauncey 
Wright (1830-1875), Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James (1842-1910) és 
mások gondolatvilágát is, amikor 1872-ben megalapították az ún. Metafizikai Klubot. 
Lényegében közös nézeteket vallottak arról, hogy a Darwinizmus és az Amerikai 
Polgárháború (1861-1865) filozófiai következményeit le kellene vonni.  
 
Ez a Metafizikai Klub, vagyis lényegében ez az értelmiségi baráti társaság képezte a 
közönségét Ch. S. Peircenek, amikor első alaklommal előadta számukra a pragmatikus 
maximát és a pragmatista elméletre vonatkozó egyéb gondolatait. Erre emlékezett vissza W. 
James, 1898-as kaliforniai, „Mi a Pragmatizmus?” című előadásai során. James ugyanis 
egyértelműen elismerte, hogy az eredeti ötlet Ch. S. Peirce érdeme. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
A pragmatistáknál megtalálható, fent említett közös elvek az alábbiak: 
 

- Minden pragmatista gondolkodó szerint ez a filozófia gyakorlatorientált filozófia. Vagyis az 
életünk egészét egyrészt dialógusnak, másrészt alapvetően olyan gyakorlatnak tekinti, 
amelyben még az elméletek is problémamegoldó szerszámnak minősülnek.  
 
- a közösségi és az egyéni élet javítására törekvő meliorizmus jellemzi, és 
 
- a legtöbb neopragmatista gondolkodó elfogadja a naturalizmus valamilyen formáját, illetve 
 
- a világot állandóan változó viszonyok komplexumának tekintő pánrelacionizmust (azaz 
minden viszonyszerű (nincs külön szubsztancia: „there is not intrinsic nature” R. Rorty) és 
folyamatjellegű, vagyis állandóan változik). 
 
- Radikális empirizmus (azaz minden új ismeret a tapasztalatból származik, a fogalmak csak a 
tapasztalat általánosításai – kivétel: Richard Rorty!). 
 
- Az igazság pragmatista felfogása, ami tehát nem azonos se az igazság eredeti 
korrespondencia, sem pedig koherencia elméletével. Az igazságfelfogás Rortynál egy 
átértelmezett, kibővített pragmatikus, koherencia (beszélő, interpretáló és a közösség 
háromszöge – vö. Krémer Sándor, 2016) igazságfelfogás. 
 
- Ennek következménye egyfajta módszertani pluralizmus is, aminek értelmében tagadják 
bármilyen privilegizált filozófiai vagy tudományos módszer szükségességét, és úgy látják, 
hogy a megfelelő módszerek kiválasztását vagy létrehozását mindenkor a konkrét feladat 
elemzésére kell alapozni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
További olvasmányok: 

 
-  Hans Joas: Pragmatism and Social Theory. (Chicago & London: The University of 

Chicago Press, 1993) 

-  Louis Menand, The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America. (New York: Farrar, 

Straus and Giroux, 2001) 

- Pragmatizmus. A pragmatista filozófia megalapítóinak műveiből. Szerk.: Szabó András 

György (ford.: Fehér Márta, Márkus György, Vajda Mihály), Budapest: Gondolat 

Kiadó, 1981. 

-  Boros János: „Pragmatizmus”. In: Boros Gábor (Szerk.): Filozófia. Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 2007. 

-  Krémer Sándor, A késői Richard Rorty filozófiája. Szeged: JatePress, 2016. 

-  Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. (Ed.: Nyírő Miklós, Budapest: 

L’Harmattan – Magyar Filozófiai Társaság, 2010.) 

- „Shusterman in Budapest” – An interview prepared by Alexander Kremer. In: Aesthetic 

Experience and Somaesthetics. (Alexander Kremer, editor) Pragmatism Toda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

y, Vol. 5, Issue 2, Winter 2014. 

(http://www.pragmatismtoday.eu/winter2014/Pragmatism_Today_Volume5_Issue2_

Winter2014.pdf )  

 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. Mi az a Metafizikai Klub? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Melyek a tradicionális és a neopragmatizus közös vonásai? 

http://www.pragmatismtoday.eu/winter2014/Pragmatism_Today_Volume5_Issue2_Winter2014.pdf
http://www.pragmatismtoday.eu/winter2014/Pragmatism_Today_Volume5_Issue2_Winter2014.pdf
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I. TÉMA (OL-3): BEVEZETÉS – KLASSZKUS PRAGMATIZMUS ÉS 
NEOPRAGMATIZMUS 

 

 

A pragmatizmusnak két történeti korszakát szoktuk megkülönböztetni:  

- a klasszikus (vagy tradicionális) pragmatizmust, és 

- a neopragmatizmust, amit Richard Rorty alapított. 

 

 

A pragmatizmusról általában szólva azt is ki kell emelnünk, hogy már a klasszikus 
pragmatizmus fő képviselői messze túllépnek a haszonelvűség egyszerű felfogásán.  
 

- E filozófiai irányzat három legjelesebb képviselője közül Charles Sanders Peirce 
(1839-1914) a pragmatizmus alapítója, a logika tudományának kiváló művelője. 
 

- William James (1842-1910), aki a világhírű író, Henry James testvére, szüleivel már 
gyermekkorában és később testvérével, Henryvel rendszeresen járt Európában, ily 
módon tökéletesen elsajátította e kultúrát. Emellett a legjobb iskolákban tanult, majd a 
Harvardon tanított pszichológiát és filozófiát.  
 
 

 



- Végül, de nem utolsó sorban, John Deweyt (1859-1952) kell említenünk, aki majdnem 
évszázadnyi élete során nem csupán számtalan jelentős művet írt a világ szinte minden 
fontos kérdéséről, hanem tanárként, társadalomkritikusként, politikai aktivistaként ki is 
vette részét mindenkori közösségeinek életéből. 

 
A mai pragmatisták durván három jelentősebb csoportba sorolhatók: 
 

- Elsőként a neoklasszikus pragmatistákat (pl. Larry Hickman, Susan Haack, John 
McDermott, John Ryder, Jacquelyn Kegley, Kenneth Stikkers, James Campbell) kell 
említeni, akik a radikális empirizmusba hajló naturalizmust elsősorban a tudományos 
módszerek privilegizálásával kötik össze, és ily módon önmagukat tekintik Peirce, 
James és elsősorban Dewey igazi szellemi örököseinek.   

- A másik jelentős csoport az analitikus pragmatistáké (pl. Robert Brandom, Huw Price, 
Donald Davidson, Hilary Putnam, és a fiatal Richard Rorty is ide sorolható), akik a 
nyugati filozófia nyelvi fordulatát halálosan komolyan véve a pragmatizmus és az 
analitikus filozófia keresztezésében látják a filozófia jövőjét. 

- A harmadik csoportot pedig posztanalitikus pragmatizmusnak nevezhetjük, amelynek 
képviselői sokszor analitikus múlttal is rendelkeznek, de már nem ragaszkodnak az 
analitikus látásmód prioritásához, erőteljesen figyelembe veszik a kontinentális 
filozófia fejlődésének 20. századi eredményeit (fenomenológia, filozófiai 
hermeneutika, dekonstrukció), ugyanakkor megőriznek alapvető pragmatista elveket. 
Közéjük elsősorban a késői Richard Rortyt, Daniel Dennettet sorolom, de meglátásom 
szerint ide tartozik Richard Shusterman is. 

 
Mi a klasszikus pragmatizmus máig eleven alapgondolata? Mit tartottak a neopragmatizmus 
legjelesebb képviselői megújításra érdemesnek? Az igazság kardinális kérdését most 
ideiglenesen háttérbe szorítva, azt mondhatjuk, hogy James és Dewey szerint a filozófiának a 
tényleges életről kell szólnia, és önmagunk jobbá tételét kell szolgálnia. Az élet azonban 
alapvetően gyakorlat, és az elmélet maga is e legtágabb értelemben vett gyakorlat része. Ez 
a fiatal Heidegger filozófiájával – nem véletlenül – világos hasonlóságot mutató álláspont 
messzemenőkig tudatosítja és elfogadja emberi végességünk és radikális történetiségünk. A 
gyakorlatként értett életnek pedig társadalmi szinten nyilvánvalóan nem lehet annál 
humánusabb célja, mint jobbá tenni közösségi életünket. Ezért Dewey, Rorty és 
Shusterman törekvéseinek végső intenciója, egy minél demokratikusabb társadalom 
létrehozása.  
 
 
 
Ezen alapelveket viszi tovább a neopragmatizmus, mindenekelőtt ennek megalapítója, 
Richard Rorty, aki azonban kihangsúlyozza a különbségeket is. Az új pragmatisták, írja 
Filozófia és társadalmi remény (1999) című könyvében, „csak két tekintetben különböznek 
a régiektől, és a kettő közül is csak az egyik igazán érdekes azok számára, akik nem filozófia 
professzorok. Az első az, hogy mi, új pragmatisták nyelvről beszélünk a tapasztalat, az 
elme vagy a tudat helyett, mely kifejezéseket a régi pragmatisták használtak. A 
második különbség pedig az, hogy mi mindannyian olvastuk Kuhnt, Hansont, Toulmint 
és Feyerabendet, és ennél fogva gyanakvóvá váltunk a „tudományos módszer” 
kifejezéssel szemben. Az új pragmatisták azt kívánják, bárcsak Dewey, Sidney Hook és 



Ernest Nagel ne ragaszkodtak volna e kifejezés divatos szólásként történő használatához, 
hiszen nem tudunk semmi olyan megkülönböztető jeggyel szolgálni, ami értelmet adna 
neki.” (FTR 130.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További olvasmányok: 

 
- Hans Joas: Pragmatism and Social Theory. (Chicago & London: The University of 

Chicago Press, 1993) 
- Louis Menand, The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America. (New York: Farrar, 

Straus and Giroux, 2001) 
-Pragmatizmus. A pragmatista filozófia megalapítóinak műveiből. Szerk.: Szabó András 

György (ford.: Fehér Márta, Márkus György, Vajda Mihály), Budapest: Gondolat 
Kiadó, 1981. 

- Boros János: „Pragmatizmus”. In: Boros Gábor (Szerk.): Filozófia. Budapest: Akadémiai 
Kiadó, 2007.                                                                                                                                                                                                                                             

- Krémer Sándor, A késői Richard Rorty filozófiája. Szeged: JatePress, 2016. 
 

- Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. (Ed.: Nyírő Miklós, Budapest: 
L’Harmattan – Magyar Filozófiai Társaság, 2010.) 

-„Shusterman in Budapest” – An interview prepared by Alexander Kremer. In: Aesthetic 
Experience and Somaesthetics. (Alexander Kremer, editor) Pragmatism Today, Vol. 5, 
Issue 2, Winter 2014. 
(http://www.pragmatismtoday.eu/winter2014/Pragmatism_Today_Volume5_Issue2_
Winter2014.pdf )  

 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. Melyek a pragmatizmus fő történeti korszakai? 
2. Kik a klasszikus pragmatizmus fő képviselői? 
3. Melyek a pragmatisták fő csoportjai a 21. század elején? 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

http://www.pragmatismtoday.eu/winter2014/Pragmatism_Today_Volume5_Issue2_Winter2014.pdf
http://www.pragmatismtoday.eu/winter2014/Pragmatism_Today_Volume5_Issue2_Winter2014.pdf
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II. TÉMA (OL-4): CHARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914) ÉLETE ÉS 
JELENTŐSÉGE 

 
 
 
 
 

Ch. S. Peirce 1839. szeptember 10-én 
született Cambridgeben (MA), 
Sarah Hunt Mills és Benjamin Peirce 
csillagász és matematika professzor 
(Harvard) második gyermekeként.  
 
Ch. Peirce 1859-ben szerezte meg a BA 
fokozatot a Harvardon, és 
1860-ban a természettudós Louis 
Agassiznál tanult, mielőtt 1861-ben 
jelentkezett a Harvard Lawrence Scientific 
School diákjai közé. Még ugyanezen év 
júliusában kinevezték a U.S. Coast Service 
rendes segédjévé.  
 

 



1862-ben megszerezte MA fokozatát a Harvardon, és október 16-án feleségül vette Harriet 
Melusina Fayt, aki később jelentős feministává és társadalmi aktivistává lett. 
 
Peirce summa cum laude végzett vegyészként 1863-ban mint a Lawrence Scientific 
School diákja. A diplomázása után tovább dolgozott a Coast Survey-nél.  
 
1872 novemberében megbízták egy olyan ingás kutatás vezetésével, amelynek célja a Föld 
nemzetközileg is elismert ingás kutatást egészen 1891-ig, amikor befejezte munkáját a Coast 
Survey-nél.  
 
 
1869 októberétől 1872 decemberéig a Harvard Obszervatórium asszisztenseként is 
dolgozott, és ennek eredményeként született meg a Photometric Researches (1878) c. 
munkája, ami az egyetlen, még életében publikált könyv volt. 
 
Még cambridgei tartózkodása idején, a korai 1870-es években, Peirce találkozott Chauncey 
Wright-tal, akivel életre szóló barátságot kötött. Vele, valamint William James, az ifjabb 
Oliver Wendell Holmes és mások társaságában sok beszélgetést és vitát folytattak, és ezt a 
csoportot „Metafizikai Klubnak” nevezték. Peirce ebben a klubban ismertette először a 
pragmatizmusra vonatkozó doktrínáját, és erre az eseményre emlékezett vissza James 
Pragmatizmus-előadásaiban, 1897-ben.  
 
Attól az öt évtől eltekintve (1879-1884), amikor a logika oktatójává nevezték ki a John 
Hopkins Egyetemen, Peirce sohasem rendelkezett egyetemi állással, bár előadások 
sorozatát tartotta a Harvardon (1865, 1869, 1903), és a Lowell Intézetben (1866, 1892, 
1903). 
 
Még a John Hopkins Egyetemen töltött évei alatt, Peirce sajtó alá rendezett és publikált egy 
jelentős munkát, aminek a Studies in Logic (1883) címet adta. Ez a kötet általa és a diákjai által 
írt tanulmányokat foglal magában. Emellett pszichológiai kísérleteket is folytatott ebben az 
időben. Peirce rövid egyetemi karrierje részben kötekedő természetének, részben 
befolyásos ellenfelinek, részben pedig egy magánéleti esemény sajnálatosan immorális 
látszatának volt köszönhető. Ez utóbbi Juliette Froissy Pourtalais-szal kötött második 
házassága volt, ami csupán két nappal Zina Fay-től való válása után történt, aki egyébként hat 
évvel korábban hagyta el. 
 
1887-ben Peirc, kisebb örökséghez jutva, egy pennsylvaniai farmra költözött, Milford 
közelébe, ahol 1914. április 19-én bekövetkezett haláláig élt. 
 
Peirce, miután 1891 decemberében feladta Coast Survey szolgálatát, életének utolsó 
évtizedeiben független tudósként élt és dolgozott. A hatalmas mennyiségű, eredeti 
gondolatokat tartalmazó kézirattömegen kívül, Peirce könyvrecenziók százait írta főleg a The 
Nation c. folyóirat számára, számtalan cikket írt James Mark Baldwin Dictionary of 



Philosophy and Psychology c. munkájába (korábban 16000 cikket írt a Century Dictionary 
számára), középiskolai és egyetemi tankönyveket készített matematikából, és – többek között 
– kidolgozta egy levelező logika kurzus anyagát. 
 
Bár Peirce kifejezetten sikeres volt a Paul Carus folyóirata (The Monist) számára írt recenziói 
és cikkei révén, saját kézirataiból egyetlen könyvet sem sikerült publikálnia életében. 
Utóbbiak két logiak könyv kéziratait is magukban foglalják: „How to Reason” (1894) és 
„Minute Logic” (1902). 
 
Peirce írásainak körülbelül kilencven százaléka nem került publikálásra életében, pedig 
kéziratos hagyatéka legalább tízezer oldalt tesz ki. Sőt, folyamatosan újabb és újabb írások 
kerülnek elő. Nem sokkal halála után, Josiah Royce elintézte, hogy Peirce hagyatékát a 
Harvardra szállítsák, ahol azóta is találhatók. Ugyanakkor tudományos munkáinak jelentős 
részét őrzi a Nemzeti Archívum is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További olvasmányok: 
 

- Apel, Karl Otto, Charles S. Peirce: From Pragmatism to Pragmaticism. (Amherst, 
Mass., 1981. 

- Waal, Cordelis de, Peirce. London – New York: Bloomsbury, 2013. 
- Anderson, Douglas, Strands of System: The Philosophy of Charles Peirce. West 

Lafayette, Ind., 1995. 
 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. Peirce milyen szakon szerzett diplomát? 
 

2. Miért volt meglehetősen rövid Peirce egyetemi karrierje? 
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II. TÉMA (OL-5): CHARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914) A TUDOMÁNYOK 
RENDSZERÉRŐL 

 
 

Peirce valószínűleg a leginkább a pragmatizmus alapítójaként és szemiotikájáról ismert. 
A pragmatizmus ugyan előbb kibontakozott, mint szemiotikája, késői korszakában mégis a 
szemiotikán belül értelmezte a pragmatizmust. Sőt, megkülönböztetendő James és Dewey 
pragmatizmusától, a saját felfogását „pragmaticimus”-ként emlegette idős korában.  
 
Peirce pragmatizmusának lényege a méltán ünnepelt pragmatikus maximájából következik. E 
pragmatikus maxima szerint egy fogalom jelentése azonos a fogalom tárgyából fakadó, 
általunk felfogott gyakorlati következmények összességével. Vagyis e hatásokról alkotott 
fogalmunk teljes egészében kimeríti a tárgyra vonatkozó fogalmunkat. A fogalom ilyen 
meghatározása Peirce Descartes-kritikájából ered, mivel elutasítja Descartes belső intuícióra 
épített igazságfelfogását: attól még nem lesz igaz egy összefüggés, hogy „határozottan és 
világosan” jelen van a figyelő elme előtt. Sokkal inkább attól lesz igaz egy fogalom, hogy a 
közösségi gyakorlatban sikeresnek bizonyul. 
 
A pragmatizmus más sajátosságaival összekapcsolva új igazságfelfogását, Peirce elutasítja a 
tudománynak, mint rendszerezett tudásnak a tradicionális fogalmát, és amellett érvel, 
hogy a tudomány lényege valójában a tudásnak elkötelezett, egész életen át tartó 
keresése. Az ész első elve ezért Peirce szerint az, hogy a tanuláshoz elsősorban a tanulás 

 



vágyával kell bírunk. Ebből adódik híres következtetése: „Ne gátold a tudományos 
kutatást!”                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Peirce nem csupán meghökkentő számú tudományos kérdéssel foglalkozott érdemben, hanem 
sok figyelmet szentelt a tudományok osztályozásának is. Ezt az osztályozást figyelembe 
vesszük most is, amikor Peirce-nek a filozófia különböző területein történt munkálkodását 
tekintjük át. Peirce az alábbiak szerint osztályozta a tudományokat: 
 

TUDOMÁNYOK 
 
           Matematika                               Pozitív tudományok 
 
 
                               Filozófia                        Speciális tudományok 
                                                  
                                                fizikai tudományok  pszichikai tudományok 
 
Fenomenológia    Normatív tudományok   Metafizika     
 
 
                esztétika    etika    logika 
 
 
                                                                 
Peirce leginkább a logika iránt érdeklődött, vagyis azon tudomány iránt, amely helyes 
gondolkodás és érvelés szabályairól szól, amikor az igaz válaszokat keressük. Számos új 
logikai összefügést dolgozott ki, és komoly befolyással volt a 20. századi matematikai 
logikára, mégpedig alapvetően Ernst Schröder Vorlesungen über die Algebra der Logik 
(1890-95) c. művén keresztül. Rajta kívül még Thoralf Skolen és Giuseppe Peano alapozták 
predikátum kalkulus fogalmukat a viszonyok Peirce által kidolgozott általános algebrájára az 
1880-as évek első felében. Fregével ellentétben, de Boole-lal összhangban, Peirce az emberi 
érvelést elemző kalkulusként értette a logikát, nem pedig olyan eszköznek, amellyel a 
természetes nyelvet írjuk le.   
 
A pozitív tudományok a pozitív tényekkel foglalkoznak, vagyis olyan tényekkel, 
amelyekhez kizárólag érveléssel nem juthatunk el, hanem szükség van a tapasztalásra is. 
A pozitív tudományok két alosztálya a filozófia és a speciális tudományok. A filozófián 
belül elsőként említi Peirce a fenomenológiát, avagy phaneroscopyt, ahogy ő nevezte.  
 
Peirce felosztása szerint a normatív tudományok sajátos célokkal összefüggésben 
tanulmányozzák a fenoméneket. Tradicionálisan ilyen célok voltak a szépség, a jóság és az 
igazság, amelyek vizsgálata azután az esztétika, az etika és a logika tudományát 



eredményezték. Peirce felfogásában a logika az etika függvénye. Ahogy ugyanis azt etika 
célja, hogy megmondja nekünk, hogyan kell a jót cselekednünk, úgy a logika célja azt 
megfogalmazni, hogyan érveljünk, ha az igazsághoz akarunk eljutni, ám az igazság a jó egyik 
fajtája. Peirce hevesen kritizálta azokat, akik a logikát a pszichológia részeként fogták fel 
(vagyis a pszichologizmus-antipszichologizmus vitában az utóbbi pártján állt), vagy úgy 
vélték, hogy metafizikailag kell megalapozni. 
 
Peirce háromféle alapvető érvelési eljárást különböztetett meg: az abdukciót, a dedukciót, 
és az indukciót. Az abdukció esetében látszólag összefüggéstelen premisszákat helyettesítünk 
egyetlen olyan propozícióval, amely összekapcsolja és megmagyarázza előbbieket. Ez a 
hipotézis. 
 
Ezen hármas felosztás alapján, Peirce a tudományos kutatás dinamikáját a 
következőképpen határozta meg: 

- az abdukcióval kezdjük, azaz hipotézisek kialakításával, valamelyik hipotézis 
kiválasztásával és elfogadásával; 

- ezután a dedukció eljárásával előzetes állításokat vezetünk le a hipotézisből; 
- végül, az előzetes állításokat teszteljük az indukció segítségével, ami a hipotézis 

igazolásához, elutasításához, vagy módosításához vezet. 
 
 
Peirve egyike volt a szemiotika megalapítóinak, vagyis a jelek doktrínájának, azon 
tudománynak, amelynek célja, hogy a reprezentáció és az interpretáció általános elméletét 
hozza létre. A szemiotika szándéka szerint csupán formális elmélet, és azt vizsgálja, ami a 
jelek viszonyai alapján önmagában igaz lenne. Ferdinand Saussure bináris szemiológiájával 
ellentétben, Peirce szemiotikája triadikus, mely egy végtelen jel-akció folyamat működésében, 
a szemiózisban nyilvánul meg: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Peirce logikájában az egyik legfontosabb maxima a híres pragmatikus maxima. Ahogy 
fentebb említettem, a pragmatikus maxima azt állítja, hogy egy fogalom jelentése azonos a 
fogalom tárgyából fakadó, általunk felfogott gyakorlati következmények összességével. 
Peircenél ezek a gyakorlati következmények azonosak azokkal a tapasztalati hatásokkal, 
amelyek befolyásolhatják jövőbeni racionális vagy szándékos magatartásunkat. Ez az 
összefüggés közvetlen kapcsolatot teremt a pragmatikus maxima és az önkontroll 
között, és ily módon e maxima normatívvá válik. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a 
realista Peirce számára nem az individuális cselekvési aktus, vagy a tapasztalati hatás az, ami 
igazán számít, hanem azok a habitusok, amelyeket előbbiek generálnak.  
 
A filozófia harmadik nagy ága, a metafizika. A metafizika tanulmányozza Peirce szerint a 
valóság és valóságos tárgyak legáltalánosabb tulajdonságait, hogy olyan világnézetet 
alkothassunk, amely „térképként” útbaigazítással szolgálhat a speciális tudományok 
számára. 
 
Ha azonban most visszatérünk a pragmatikus maximához, és azt az igazság fogalmára 
alkalmazzuk, akkor viszont az igazság új felfogásához jutunk, amit az igazság 
pragmatista felfogásának is szoktak nevezni. E felfogás szerint, általánosan szólva, valami 
akkor igaz, ha hosszú távon a kutatók közössége azt igaznak fogadja el. Ezt az 
igazságfelfogást vizsgáljuk meg közelebbről e téma harmadik olvasóleckéjében. 
 
 
 
 
További olvasmányok: 
 

- Apel, Karl Otto, Charles S. Peirce: From Pragmatism to Pragmaticism. (Amherst, 
Mass., 1981. 

- Waal, Cordelis de, Peirce. London – New York: Bloomsbury, 2013. 
- Anderson, Douglas, Strands of System: The Philosophy of Charles Peirce. West 

Lafayette, Ind., 1995. 
 
 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. A tudományok milyen osztályozását adta Peirce? 
 

2. Mi a pragmatikus maxima jelentése Peircenél? 
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II. TÉMA (OL-6): CHARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914) AZ IGAZSÁGRÓL 
  

 
Rorty szerint a történelemben a pragmatizmus tekintette először az elméletet a gyakorlat 

segítőjének, miközben a gyakorlatot sem kezelte lefokozott elméletként.1 Mindazonáltal a 

pragmatista módszer az eszméket pusztán a vizsgálódás irányának kijelölése okán veszi 

számításba. Az ideák nem bírnak örökérvényű, statikus jelleggel, és nem is tekinthetők belső 

logikai fejlődés eredményeinek. Segítségükkel pusztán a tapasztalat részleteiben merülhetünk 

el. Az ideák élete használhatóságuktól függ, tehát attól, hogy mennyire segítik az embert 

küzdelmeiben. Peirce szerint: 

„Egy dolog eszméje nem más, mint érzékelhető hatásainak eszméje; ha másnak 

képzeljük, becsapjuk önmagunkat, a gondolatot kísérő puszta érzetet összetévesztjük 

magának a gondolatnak a részével. Abszurd dolog azt mondani, hogy a gondolat az 

egyetlen, amely funkciójától független értelemmel rendelkezik.”2 

 

1 Lásd Richard Rorty: Filozófia és társadalmi remény. Ford. Krémer Sándor, Nyírő Miklós. (Budapest: L’Harmattan Kiadó – 

Magyar Filozófiai Társaság, 2007), 63. o. 

2 Ch. S. Peirce: „Pragmatizmus és pragmaticizmus”. In Szabó András György (Szerk.): Pragmatizmus. A pragmatista filozófia 

megalapítóinak műveiből. Ford. Fehér Márta, Márkus György, Vajda Mihály. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. 46. o. 

 



 

Következésképpen, az ismeret csak részleges és ideiglenes lehet. Az elme nem tükre a 

valóságnak. Nem létezik abszolút bizonyosság, a látszat és a valóság megkülönböztetése merő 

szofisztikált okoskodás. Menand arra mutat rá, hogy az ideákat voltaképpen egyének csoportja 

hozza létre, vagyis sokkalta inkább társadalminak mondhatók, mint egyéninek. A dinamikusan 

felfogott ideák jótéteménye, hogy tovább nem gerjeszthetők a feszültségek az általános és a 

szubjektív fogalmak között. Menand szerint „az ideáknak ily módon sohasem volna szabad 

ideológiákká válniuk, sem úgy, hogy igazolják a status quót, sem pedig úgy, hogy 

megszabjanak néhány transzcendens parancsot annak elhagyására”.3  

A pragmatista módszer voltaképpen a felesleges metafizikai állításoktól tehermentesít. Ez 

azonban mégsem jelenti az objektivitás kizárólagosságát, hiszen nagyon is számítanak a 

különböző világnézetek, különösen a szubjektív részrehajlás kiszűrése utáni 

problémahelyzetekben.4  Kétségtelen, hogy a tapasztalat elsődlegességével van dolgunk a 

rációval szemben, ugyanakkor ezt a tapasztalatot kontinuusként kell értelmeznünk, midőn 

gondolataink, intellektuális erőfeszítéseink a részét képezik, ahogy az objektumok, a 

cselekedetek, a gyakorlati szokások, az értékek is.5  

A pragmatista módszer szembehelyezkedik az igazság ideájának szubsztantív 

értelmezésével. Az igazság nem olyasmi, melyhez „hozzáférhetünk”, hanem olyan eszköz, 

mely életszükségleteink kielégítésére mindennapjainkban hasznunkra lehet. Tulajdonképpen 

az igazság gyakorlati jelentősége számít a hiedelmek formalizálása helyett. Brandom találó 

megjegyzését idézve: „a klasszikus pragmatizmus igazságelméletének populáris 

koncepcióját egy szlogenben összegezhetjük ’Az igazság az, ami működik’”.6 Ebből az 

emberi kreativitás jelentősége bontakozik ki: az igazság egyéni kreatív világalkotást jelent. 

Boros megfogalmazásában: „az igazság a vélekedés megvalósulása, a mi résztvevő 

cselekvésünkön keresztül is történik, belsőleg etika”.7 Éppen ezért a klasszikus pragmatisták 

 

3 Louis Menand: The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), 11. o 

4 Hans Joas: Pragmatism and Social Theory (Chicago-London: The University of Chicago Press, 1993), 4. o. 

5 Lásd Giovanni Maddalena and Fernando Zalamea: „Introduction.” In: Rosa M. Calcaterra, Roberto Frega, Giovanni Maddalena 

(Edit.): Symposia. Pragmatism and Creativity. European Journal of Pragmatism and American Philosophy, Rome, 2013. 

6 Robert Brandom: „Pragmatism, Phenomenalism, and Truth Talk.” In: Midwest Studies In Philosophy. Vol. 12, Issue 1, 

September 1998. 75. o. 

7 Boros János: „Pragmatizmus”. In Boros Gábor (Szerk.): Filozófia (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007), 1335. o. 



számára az igazság egy jövőbeli fogalom, „lévén a jövőben derül ki, hogy egy kijelentés vagy 

elmélet sikere eszköznek bizonyul-e a környezettel való hadakozásban”.8 Ez pedig annyit 

jelent, hogy „az igazság nem ’ott kint’, önmagában van, hanem a legtágabb értelemben 

vett környezettel való sikeres együttműködésben, ezért az igazság az ember és 

környezete által együttesen létrehozott ’siker’”. 9 A pragmatizmus tulajdonképpen 

igazságfelfogásával nyeri el naturalizált, evolutív humanisztikus jellegét, melyet Boros úgy ír 

le, hogy „A pragmatizmus az igazság performatív és nem reprezentatív felfogásával 

elkötelezi magát egy jobb társadalom létrehozása mellett, ahol ez a jobbító folyamat 

alapvetően az egyes ember szintjén zajlik, melynek következménye lehet a társadalom 

lassú, fokozatos javulása, ’emberibbé’ válása”.10  

 

Peirce szerint valamely fogalom igazsága kizárólag gyakorlati következményeinek 

függvényében állapítható meg. Erre az igazság megragadhatatlan (közvetlen) volta miatt van 

szükség. Tudniillik amit igazságnak nevezünk, nem más, mint szubjektív érzés, belátás, amely 

az állati ösztönhöz hasonlóan funkcionál. Peirce, ahogy fentebb említettük, arra kíván 

rámutatni, hogy „Egy dolog eszméje nem más, mint érzékelhető hatásainak eszméje.”11  

 

Ebből az következik, hogy az igazság pusztán hipotetikus viszonyban áll a külső tényekre 

irányuló ismerettel, pontos meghatározása nem lehetséges. Tekintettel arra azonban, hogy a 

reális dolgok képesek hitet kiváltani, és mivel az ekként felkeltett érzetek a tudatban mindig 

hitként jelennek meg, valójában az igaz és a hamis hit megkülönböztetésével kell 

foglalkoznunk. Peirce a következőket írja: „Annak a hitnek a természetét azonban még ez 

sem változtatja meg, amelyik a kellően végig vitt kutatás egyedüli eredménye lehet; ha 

fajunk kipusztul, és majd egy másik lép helyébe, amely képes és hajlandó a kutatásra, 

akkor ez az igaz vélemény lesz az, amelyre végül is rá fognak bukkanni”.12  

 

8 Uo. 1338. o. 

9 Uo.1334. o. 

10 Uo. 1335. o. 

11 Ch. S. Peirce: „Pragmatizmus és pragmaticizmus” In Szabó András György (Szerk.): Pragmatizmus. A pragmatista filozófia 

megalapítóinak műveiből. Ford. Fehér Márta, Márkus György, Vajda Mihály, (Budapest: Gondolat Kiadó, 1981), 46. o. 

12 Uo. 60. o. 



 

A várható érzetek milyensége és reakcióik tulajdonképpen a tapasztalat útján állapíthatók 

meg, mivel gondolatunk és az adott tárgy között lévő kapcsolat gyakorlati jellegű hatások 

lehetségességéről tanúskodnak. A világot ugyanis tapasztaljuk. Tudniillik, amennyiben 

ellenőrizhető jelenségeket veszünk támaszul, akkor predikcióink sikerre vezethetnek.  

Peirce szerint éppen ezért filozófiailag nem lehetséges ismeretelmélet, ezért elutasítja az 

episztemológiai-ontológiai látásmódot. Boros ezt úgy fogalmazza meg, hogy: „[Peirce 

szerint] nem igaz, hogy amit ’belső’ intuícióval tisztán látunk, annak ’rögzített’ vagy 

’rögzíthető’ köze lenne ahhoz, ami és ahogy az észen kívül valóságosan van”.13 Peirce 

megfogalmazásában: „Így aztán lehet, hogy a sokszor megcsodált elmélet - ‘a logika dísze’ 

-, a világosság és tisztaság tana valóban igen jól fest, de legfőbb ideje, hogy ezt a régimódi 

csecsebecsét eltegyük a furcsaságok gyűjteményében, és helyette végre valami olyasmit 

vegyünk elő, ami a modern használatnak sokkal inkább megfelel”.14 Peirce ezzel arra 

utal, hogy a pragmatista célja nem a hosszú lére engedett metafizika paródiája, ez a 

pozitivisták kenyere. Goudge pedig Peirce módszerével kapcsolatosan kiemeli, hogy „a 

karteziánus és a leibnizi program pusztán ’logikai díszek’, új módszerre van szükség.15 Boros 

viszont arra tér ki, hogy Peirce bízik a tudományos szavak erejében, nála a modern szavak 

helyes használata képezi a hidat az ismeretelmélethez, következésképpen a kutatás „arra a 

reményre épül, hogy elegendő affinitás van a gondolkodó tudata és a természet közt, 

hogy a találgatás ne váljék egészében reménytelenné, feltéve, hogy minden találgatást 

összevetünk a megfigyeléssel”.16  

 

 

 

 

 

 

13 Boros János: „Pragmatizmus”. In Boros Gábor (Szerk.): Filozófia (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007), 1331. o. 

14 Lásd Ch. S. Peirce: „Pragmatizmus és pragmaticizmus.” In Szabó András György (Szerk.): Pragmatizmus. A pragmatista 

filozófia megalapítóinak műveiből. Ford. Fehér Márta, Márkus György, Vajda Mihály (Budapest: Gondolat Kiadó, 1981), 37. o. 

15 Lásd T. A. Goudge: The Thought of Charles S. Peirce. (Toronto: Universitiy of Toronto Press, 1950), 2-3. o.  



Peirce a világ szerkezetét tulajdonképpen a jelek közötti kapcsolatokkal, viszonyokkal, 

szükségszerűen általános törvényekkel felelteti meg. A törvények formális 

kapcsolódásairól van tehát szó. Nincs helye semmilyen szubjektív-pszichológiai 

mechanizmusnak. Ez a logika világa. Goudge szerint „Peirce pragmatista módon 

értelmezett igazsága az anyagi világ mentálisban való reprezentációja, és a logikai 

törvények ily módon nem mások, mint az emberi tudatban rögzült materiális 

összefüggések mintái.”17 

 

Peirce azon a véleményen van, hogy a pragmatizmusnak a tudományos kutatás 

tapasztalati módszerét kell felhasználnia az értékek stabilizálására. E megfontolásból 

szorgalmazza Descartes „világos és elkülönített ideákon” nyugvó ismeretelvének 

felülvizsgálatát. Az általa javasolt módszer bizonyos értelemben a társadalmi szükséglet 

egyéni tapasztalatra történő redukciója: ugyanazon feltételek között mások megfigyelései, 

értelmezései a miénkkel egybeesnek, következésképpen ítéleteink mindig mások ítéleteinek 

függvényei lesznek.18 Így ír erről: „Ha valaki következtetést végez, akkor ezt a kritikai 

énjét próbálja meggyőzni; mindenfajta gondolat jel, méghozzá többnyire nyelvi 

természetű jel”.19 Ez egyúttal maga után vonja azt is, hogy önmagunkra nem tekinthetünk 

abszolút individuális lényként, merthogy az önmagunkra irányuló gondolataink azonos 

idősíkon létrejövő másik én tükröződései. Ez esetben az individuális éntől egy 

magasabb-társadalmi szintű személyiséggel van dolgunk. Peirce tehát tagadja az abszolút 

individuális lény ontológiai státusát, és az embert individuális személyiségének szintjéről 

társadalmi személyiségének nívójára emeli. Peirce szerint az egyén önmagára irányuló 

gondolatai voltaképpen egy idősíkon megjelenő másik énje: „Ha valaki következtetést végez, 

akkor ezt a kritikai énjét próbálja meggyőzni (…)”.20   

 

 

16 Boros János: „Pragmatizmus”. In Boros Gábor (Szerk.): Filozófia (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007), 1332. o. 

17 Lásd T. A. Goudge: The Thought of Charles S. Peirce. Universitiy of Toronto Press, Toronto, 1950. 2-3. o. 

18 Szabó András György (Szerk.): Pragmatizmus. A pragmatista filozófia megalapítóinak műveiből. Ford. Fehér Márta, Márkus 

György, Vajda Mihály. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. 19. o. 

19 Lásd Ch. S. Peirce: „Mi valójában a pragmatizmus?” In Szabó András György (Szerk.): Pragmatizmus. A pragmatista filozófia 

megalapítóinak műveiből. Ford. Fehér Márta, Márkus György, Vajda Mihály. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. 74. o. 

20 Uo. 74. o. 



Gondok mutatkoznak viszont abban a vonatkozásban, hogy Peirce a logika törvényeit 

nem csak a gondolkodás, hanem a lét törvényeire is alkalmazza. Tulajdonképpen ezzel a 

logika törvényeit az objektív idealizmusként felfogott metafizika alapjává teszi:  

 

„A metafizika nem egyéb, mint annak az eredménye, hogy a logikai elveket 

abszolútumként fogadjuk el, s nemcsak mint regulatív jelentéssel bírókat, hanem mint 

lét-igazságokat is”.21 Ámbár Peirce ezzel védeni kívánta a gondolkodás és a lét törvényeinek 

egységét, valójában megbontotta pragmatizmusának konzisztenciáját. Nála tehát nem 

beszélhetünk egységes filozófiai rendszerről.   

 

 

 

 

További olvasmányok: 
 

- Apel, Karl Otto, Charles S. Peirce: From Pragmatism to Pragmaticism. (Amherst, 
Mass., 1981. 

- Waal, Cordelis de, Peirce. London – New York: Bloomsbury, 2013. 
- Anderson, Douglas, Strands of System: The Philosophy of Charles Peirce. West 

Lafayette, Ind., 1995. 
 
 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
 

1. Peirce elfogadta Descartes igazságfelfogását? 
 

2. Peirce esetében a logika törvényei kizárólag a gondolkodás törvényei? 
 

 

21 Harston C., Weiss, P. (Edit.): Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Vol. V. (Cambridge: Harvard University Press, 1959), 

259. o. 
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IV. TÉMA (OL-7): WILLIAM JAMES (1842-1910) ÉLETE ÉS JELENTŐSÉGE 
 
 

William James olyan originális és 
interdiszciplináris gondolkodó volt, 
aki egyaránt tevékeny alkotó munkát 
végzett a fiziológia, a pszichológia, a 
valláselmélet és a filozófia területén. 
Az 1890-ben kiadott, ezerkétszáz 
oldalas mesterműve, The Principles of 
Psychology révén az amerikai 
pszichológia atyjává lett. E mű gazdag 
vegyülete a fiziológiai, pszichológiai, 
filozófiai és személyes reflexióknak, és 
már tartalmazza a később megjelenő 
pragmatizmus magvait, valamint 
fenomenológiai jellegű 
eszmefuttatásokat. Gondolkodók 
generációit befolyásolta e hatalmas mű 
mind Európában, mind Amerikában. 
Többek között Edmund Husserlt, 
Bertrand Russellt, John Deweyt és 
Ludwig Wittgensteint. 

 



 

Vallásos meggyőződésére James már legkorábbi esszéiben, és előbb említett, The Principles 
of Psychology című művében is utalt, de csak későbbi írásaiban (The Will to Believe and Other 
Essays in Popular Philosophy (1897); Human Immortality: Two Supposed Objections to the 
Doctrine (1898); The Varieties of Religious Experience (1902); A Pluralistic Universe (1909)) 
vált vallásos beállítottságának kifejeződése igazán explicitté. James lényegében ingadozott 
két alapvetően eltérő álláspont között. A Varieties szerint az emberi természetre vonatkozó 
tanulmányok elősegíthetik a vallás tudományos elemzését, ám más írásai szerint a vallásos 
tapasztalat teljességgel a természetfeletti birodalmához tartozik, és csak az individuális emberi 
lények számára hozzáférhető, a tudomány számára viszont hozzáférhetetlen. 

 

 

WILLIAM JAMES ÉLETÚTJA 

 

William James írásainak gazdag és különleges zamata híven tükrözi éppoly gazdag és 
dús életét. William az egyik leggazdagabb, előkelő amerikai család sarjaként, 1842. január 
11-én született New York Cityben. Apja, idősebb Henry James teológus. A New York-i 
szellemi elit köreihez tartozó család azonban nem csupán egy kiváló filozófust, hanem egy 
kitűnő írót, és egy írónőt is adott az országnak. Az élete utolsó 40 évét Angliában élő ifjabb 
Henry James (1843-1916), a Daisy Miller (1879), The Portrait of a Lady (1881), The 
Bostonians (1886), The Wings of the Dove (1902), The Ambassador (1903) és más regények 
szerzője, William James öccse. A rövid életű Alice Jamest (1848-1892) pedig, aki az öt gyerek 
közül a legfiatalabb volt, korai halála után kiadott naplói tették híressé, mivel többen a 
mfeminizmus egyik előharcosát látták-látják benne. William a legkülönbözőbb európai 
egyetemeken és a Harvardon tanulva szerzett széleskörű műveltséget és látásmódot 
mind kulturális, mind intellektuális értelemben. 1869-ben kapta meg orvosi diplomáját a 
Harvard Medical Schoolban, és 1872-ben nevezték ki ugyanezen iskola fiziológia oktatójává. 
(Először komparatív fiziológiát, majd anatómiát is tanított.) William James azonban az 
orvostudománytól továbblépett a pszichológiához és a filozófiához. Pszichológiát az 
1874-75-ös tanévtől tanított, és ő hozta létre az első amerikai pszichológiai laboratóriumot is. 
Tizenkét évnyi alkotó munka után, 1890-ben publikálta The Principles of Psychology című 
híres könyvét, de ekkor már (1880-tól) a Harvard ama illusztris filozófia tanszékének 
kinevezett tanára, amely George Santayana, Josiah Royce és James munkássága révén, 
1885 és 1910 között meghatározta az amerikai filozófia életet. Sőt, az itt született gondolati 
tradíció a 20. században végig mérvadó maradt. – Itt kell megemlíteni azt is, hogy sokadik 
európai útján, 1882-ben James számos tudóssal, többek között Carl Stumpffal, Wilhelm 
Wundttal és Ernst Mach-hal is találkozott. 

Legfontosabb filozófia gondolatait James élete utolsó évtizedeiben fejtette ki. Habár nem írt 
olyan átfogó filozófiai művet, mint ezerkétszáz oldalas pszichológiai munkája, számos 
meghatározó filozófiai esszéjét világszerte rengeteg nyelvre lefordították és olvasták, 
olvassák. („Remarks on Spencer’s Definition of Mind as Correspondence” (1878); „The 



Sentiment of Rationality” (1879); The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy 
(1897); posztumusz kiadásban jelentek meg 1912-ben, Essays in Radical Empiricism címmel 
1904-5 folyamán publikált előadásai: „Does ’Consciousness’ Exist?”, „A World of Pure 
Experience”, „How Two Minds Can Know the Same Thing”, „Is Radical Empiricism 
Solipsistic?”, és „The Place of Affectional Facts in a Wold of Pure Experience” (Journal of 
Philosophy); részlegesen megírt kéziratait szintén posztumusz adták ki, Some Problems of 
Philsophy címmel) Élete végén ugyanis William James a filozófia új értelmezését 
alakította ki, amikor a barátja, Charles Sanders Peirce által megteremtett alapokra 
építve formába öntötte saját pragmatizmusát. 
 

A William James Society (http://www.wjsociety.org/ , alapítva: 1999) és a különböző James 
központok is hosszú évek óta működnek és virágoznak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
További olvasmányok: 
 

- Bird, Graham: William James. New York, 1986. 
- Edie, James: William James and Phenomenology. Bloomington, Ind., 1990. 
- Putnam, Ruth Anna ed.: The Cambridge Companion to William James. Cambridge, UK, 

1997. 
 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. Mivel foglalkozott James a pragmatizmushoz fordulása előtt? 
 

2. Mikor fordult James a pragmatizmushoz, és melyek fontosabb filozófiai írásai? 
 

http://www.wjsociety.org/
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Dr. habil. Krémer Sándor 
 
 
IV. TÉMA (OL-8): WILLIAM JAMES (1842-1910) PRAGMATIZMUSA 
 
 
1.) James a pragmatizmusról általában 

James ugyan már 1898-ban pragmatistának nevezi magát a kaliforniai Berkeley Egyetemen 
tartott előadásában („Philosophical Conceptions and Practical Results”), de részletesen csak 
az 1906 novemberében és decemberében a bostoni Lowell Intézetben, és 1907 januárjában, a 
New York-i Columbia egyetemen tartott előadásaiban fejtette ki tanait. Utóbbi előadások 
1907-ben Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking címmel jelentek meg. A 
nyolc részből álló sorozat a következő előadásokat tartalmazta: 1.) A filozófia jelen 
dilemmája; 2.) Mit jelent a pragmatizmus?; 3.) Néhány metafizikai probléma pragmatikus 
megvilágításban; 4.) Az egy és a sok; 5.) Pragmatizmus és józan ész; 6.) A pragmatizmus 
igazságfogalma; 7.) Pragmatizmus és humanizmus; 8.) Pragmatizmus és vallás. Az előadások 
teljes anyaga olvasható magyarul a Fehér Márta, Márkus György és Vajda Mihály által 
fordított, Pragmatizmus című kötetben.1 

Miután bevezető jellegű filozófiatörténeti előadásában megkülönböztette a filozófusok két fő 
típusát, a kifinomult elmeként jellemzett racionalistát és a merev elmeként leírt empiristát, 
James a következő szavakkal vezeti be a pragmatizmus fogalmát: 

 

1 Szabó András György (szerk.): Pragmatizmus. A pragmatista filozófia megalapítóinak műveiből. Budapest, Gondolat, 1981., 

melyhez a bevezetést Sós Vilmos írta. (Továbbiakban: Pragmatizmus.) 

 

 



„Ezt a furcsa nevű valamit, a pragmatizmust, úgy ajánlom önöknek, mint olyan 
filozófiát, amely ki tudja elégíteni az igények mindkét fajtáját. Éppoly vallásos 
maradhat, mint a racionalista rendszerek, egyúttal azonban meg tudja őrizni – az 
empirikus filozófiákhoz hasonlóan – a tényekkel való gazdag és bensőséges kapcsolatot.” 
(Pragmatizmus 140-141.) 

 

James tehát egyértelműen harmadik utas lehetőségként hivatkozik a pragmatizmusra, 
és valóban, ezt a filozófiai mozgalmat pontosan azért hozták létre, hogy közvetítsen a 19. 
századi gondolkodás két divergáló tendenciája között: 

Az egyik oldalon adott volt az empirizmus, az utilitarizmus és általában a tudományok 
kumulatív hatása, amelyhez Darwin evolúció elmélete tette hozzá az akkori vélekedés 
számára legmegdöbbentőbb gondolatokat az emberről. E tradíció mozgásirányát egy olyan 
szemlélet szabta meg, amely a világot és benne az embert egy mechanikus vagy biológiai 
folyamat részeként látta, és az emberi elmének vagy e természeti folyamatokat megfigyelő, 
vagy azokra reflektáló szerepet szánta. Az elme tehát a dolgok peremén létezik, külső hatások 
formálják, és nem olyan eszköz, amely képes lenne alakítani a gondolkodást és irányítani a 
történelmet.  

A másik oldalon a racionalizmus Descartes-tól származó tradícióját találjuk, amely Kant 
kritikai filozófiáján, a hegeli abszolút idealizmuson keresztül egészen a neohegelianizmus 19. 
század végi, romantikus és revideált idealizmusáig hatott. E tradícióban viszont irdatlan 
hatalmat tulajdonítottak az emberi elmének, és a filozófusok a dolgok természetének 
teljességét, sőt az egész univerzumot átfogó elméleteket alkottak.  

E két tradíció között viszont egyre szélesedő szakadék keletkezett. Tudományos 
szempontból, az objektív bizonyítékok hiányára hivatkozva, elutasították a racionalista és 
idealista filozófia domináns részét. Racionalista és idealista szempontból viszont a 
tudományos feltevések jelentettek fenyegetést lényünk kifejezetten emberi aspektusára, a 
morális és vallási meggyőződésekre nézve, amelyek az emberi erőkifejtés céljának és okának 
kitűntetett értelmét adják. A pragmatizmus közvetíteni próbált e két tradíció között, és 
igyekezett kombinálni mindkét irányzat pozitív tartalmait. Az empiristákkal abban 
értettek egyet a pragmatisták, hogy nem alkothatunk fogalmat a valóság egészéről, hanem 
csak a különböző dolgokat ragadhatjuk meg eltérő perspektívákból, és ezért meg kell 
elégednünk a tudás pluralisztikus megközelítésével. A racionalistákkal és az idealistákkal 
pedig abban értettek egyet a pragmatisták, hogy a moralitás és a vallás, vagyis röviden az 
értékek birodalma az emberi tapasztalat jelentős aspektusát alkotja. A 19. század végén a 
pragmatisták arra a következtetésre jutottak, hogy az Istenre, az istenségre, a szabad akaratra 
és hasonló tárgyakra vonatkozó vitákat és tárgyaikat nem pusztán egy intellektuális szemlélet 
alapján kell megközelíteni, ahol többnyire csak verbális konzisztenciára törekednek. A 
pragmatista maxima alapján e helyett azt kérdezik, milyen gyakorlati különbséget 
eredményez, ha egyik elmélet helyett a másikat fogadjuk el. Milyen gyakorlati 
különbséget eredményez például, ha azt mondjuk „az embernek szabad akarata van”, és 
milyet, ha az ellenkezőjét. A pragmatizmus tehát e gyakorlatra orientáltságával egyesíteni 



igyekszik a tények és az értékek birodalmát, ily módon próbálják lehetővé tenni a tudomány és 
a filozófia, valamint a morál és a vallás egyidejű, koherens és kreatív hasznosítását.  

 

A „Mi jelent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
a pragmatizmus?” című, több témát boncoló második előadásban James kitér a 
pragmatizmus eredetére, a pragmatizmusra mint módszerre, a pragmatizmus 
igazságfelfogására és valláshoz való viszonyára. Itt James kifejezetten Peirce-t említi mint a 
pragmatizmus atyját, amiből az is leszűrhető, hogy már ő is preferálta a genetikus-történeti 
megközelítést: 

„Még jobban megmutatja, mit jelent a pragmatizmus, ha egy pillantást vetünk ennek az 
eszmének a történetére. A kifejezés a görög πραγμα szóból ered, ami cselekvést jelent; ebből 
származnak az olyan szavaink, mint „praxis” és „praktikus”. A filozófiába először Charles 
Peirce vezette be, 1878-ban. „Hogyan tegyük világossá eszméinket” című cikkében Peirce 
kijelenti, hogy hiteink valójában cselekvési szabályok (our beliefs are really rules for action), 
majd azt mondja, hogy valamely gondolat jelentésének feltárásához csak azt kell 
meghatároznunk, milyen viselkedést képes kiváltani: ez a viselkedésmód képezi számunkra e 
gondolat egyedüli jelentését.” (Pragmatizmus 147-148. Kiemelés tőlem – K. S.) 

 

Sőt, Peirce még tovább megy! Amikor az alábbiak szerint fogalmaz, a tárgyak fogalmát 
lénygében relációira vezeti vissza: 

 

Ha „tökéletes világosságot akarunk elérni egy adott tárgyra vonatkozó gondolatainkban, csak 
azt kell fontolóra vennünk, milyen elképzelhető gyakorlati jellegű hatásokat hozhat magával 
ez a tárgy – milyen érzeteket várhatunk tőle, és milyen reakciókra kell felkészülnünk. E 
közvetlen vagy távoli hatásokra vonatkozó képzetünk alkotja számunkra a tárgy egész 
képzetét, amennyiben e képzetnek egyáltalán van pozitív jelentése.” (Pragmatizmus 148. 
Kiemelés tőlem – K. S.) 

 

 

2.) A pragmatizmus mint módszer 

Amíg azonban Peirce logikai, szemantikai értelemben vett pragmatizmust művelt, addig 
James a gyakorlati pragmatizmust preferálta. James szemében a pragmatizmus 
elsősorban olyan módszer, amelynek semmiféle végső metafizikai előfeltevése nincs, és a 
gyakorlati életet szolgálja:  

 

„A pragmatikus módszer elsősorban olyan metafizikai viták eldöntésének módszere, amelyek 
egyébként talán sose érnének véget. Egység a világ avagy sokaság?; sorsszerűen determinált 
avagy szabad?; anyagi avagy szellemi? (…) A pragmatikus módszer ezekben az esetekben 
annyit jelent, hogy megpróbáljuk mindezeket az elképzeléseket (külön-külön) saját gyakorlati 



következményeik felderítésén keresztül értelmezni. Miféle gyakorlati különbséget jelentene 
bárki számára, ha ezek közül az egyik lenne igaz a másikkal szemben? Ha semmiféle 
gyakorlati különbséget nem lehet felmutatni, akkor az alternatívák gyakorlatilag ugyanazt 
jelentik, és az egész vita céltalan.” (Pragmatizmus 147. Kiemelés tőlem – K. S.) 

 

Az ilyen vita leginkább arra hasonlít, mintha a borkészítés egyik hajdani teoretikusa olyan 
ellenfélre bukkant volna, aki egyszer csak azt állítja, hogy a mustot nem a házi manócskák, 
hanem az éjjeli koboldok erjesztik. James szerint egyszerűen megdöbbentő, milyen temérdek 
filozófiai vita válna hirtelen jelentésnélkülivé, ha a konkrét következményeket kezdenénk 
vizsgálni. Nem létezhet sehol olyan különbség az absztrakt igazságban, amely ne fejezne ki 
valamilyen különbséget a konkrét tényeket, valamint az e tényekből következő viselkedést 
illetően valaki számára, valahogyan, valahol és valamikor. A filozófia egész feladata ezért 
szerinte az lenne, hogy kiderítse, milyen határozott különbséget jelentene számunkra, ha az 
egyik vagy a másik világformula bizonyulna igaznak. (Vö. Pragmatizmus 150.) Ebből 
következően még a filozófiai elméletek is eszközökké válnak, ahelyett, hogy metafizikai 
rejtélyekre adott végső, megnyugtató válaszok volnának. (Vö. Pragmatizmus 152.) E 
gondolatmenetét a következőképpen összegzi James: 

 

„A pragmatikus módszer tehát ez ideig nem meghatározott eredményeket jelent, hanem csak 
egy bizonyos orientációs beállítottságot. Azt a beállítottságot, amely hátat fordít az „első” 
dolgoknak, az alapelveknek, a „kategóriáknak”, a feltételezett szükségszerűségeknek, és 
arccal a „végső” dolgok, az eredmények, a következmények, a tények felé fordul”. 
(Pragmatizmus 153.) 

 
 
További olvasmányok: 
 

-Bird, Graham: William James. New York, 1986. 
- Edie, James: William James and Phenomenology. Bloomington, Ind., 1990. 
- Putnam, Ruth Anna ed.: The Cambridge Companion to William James. Cambridge, UK, 

1997. 
 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. James is a szemantikai pragmatizmus híve mint  
 

2. Mire jó a pragmatizmus mint 
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IV. TÉMA (OL-9): WILLIAM JAMES (1842-1910) IGAZSÁGFELFOGÁSA 
 
 

Az igazság évezredek óta a filozófia egyik centrális és kiterjedt problémaköre. Ráadásul 
nem pusztán önmagában áll, hanem számos egyéb filozófiai kérdés is elkerülhetetlenül 
kapcsolódik az igazsághoz. Bizonyos szempontból persze nagyon egyszerűnek látszik ez a 
kérdés: mi vagy mik az igazságok, és mi (ha egyáltalán valami) teszi ezeket igazzá? 
Ugyanakkor eme egyszerű kérdések számos újabb kérdést és ellentmondást vetnek fel. A 
hétköznapi igazság problémájától, a legkülönbözőbb igazságfelfogásokon át egészen a 
metafizikai igazságig számtalan kérdés merül fel nemcsak az igazság tartalmát, hordozóját, 
kritériumait, hanem egyáltalán létét tekintve is. Itt nyilvánvalóan nem lehet célom mindezen 
kérdések áttekintése, ezért csak a kortárs filozófiai irodalom három legjelentősebb 
igazságelméletének rövid bemutatásával biztosítom az interpretációs keretet James 
igazságfelfogásának tárgyalásához. 

E három szignifikáns kortárs elmélet az igazság korrespondencia, koherencia és 
pragmatikus felfogása. Mindhárom igazságfelfogás beleágyazódik valamilyen átfogóbb 
episztemológiába, végső soron valamilyen ontológiába. Az igazság korrespondencia 
felfogásának valamilyen végső realitás az előfeltevése, míg az igazság koherencia 
felfogásának éppen e végső realitás hiánya vagy létének, megismerhetőségének tagadása. Az 
igazság pragmatista értelmezése pedig csak egy, a környezet gondolkodó átalakítására 
képes emberi közösséget előfeltételez. Ha most eltekintünk az egyes filozófiai iskolák 
megfogalmazásainak – sokszor árnyalatnyi – eltéréseitől, akkor „jelszószerűen” az alábbi 

 



meghatározásokat adhatjuk. Az igazság korrespondencia felfogása szerint egy vélekedés 
akkor és csak akkor igaz, ha az megfelel egy ténynek. Az igazság koherencia elmélete 
szerint viszont egy vélekedés akkor és csak akkor igaz, ha része a vélekedések egy koherens 
rendszerének. Végül a klasszikus pragmatizmus képviselői (Peirce, James és Dewey) 
szintén eltértek az igazság konkrét meghatározásában, de abban egyetértettek, hogy igaz 
csak olyan vélekedés lehet, ami igazolható és jó, vagyis pozitív gyakorlati változást 
eredményez életünkben. 

Mi a teendőnk tehát James pragmatizmusa szempontjából, ha például az Isten létének 
kérdése a vita tárgya? A pragmatizmusnak ilyenkor sincs – James szerint – semmilyen 
metafizikai előfeltevése, de rá kell kérdeznünk arra, vajon milyen különbséget eredményezne 
életünkben, ha hinnénk Isten létében? Ha feltesszük ezt a kérdést, akkor ez egyeseket 
könnyen arra a következtetésre vezethet, hogy az Isten létébe vetett hit megkönnyíti az életét. 
Tehát az illető „igazságként” fogadja el az Isten létére vonatkozó állítást, akár úgy is, hogy 
egyúttal elutasítja az Isten létére vonatkozó „racionális bizonyítékot”. James a következő 
szavakkal fogalmazza meg ugyanezt: 

 

„Ha bebizonyosodik, hogy a teológiai eszmék értéket képviselnek a konkrét élet 
szempontjából, akkor a pragmatizmus számára igazak lesznek – abban az értelemben, hogy 
erre jók. Hogy igazságuk mennyiben jelent többet ennél, az kizárólag attól függ majd, milyen 
viszonyban vannak a többi igazsággal, melyeket szintén el kell ismernünk.” (Pragmatizmus 
164-165. Kiemelés az eredetiben – K. S.)  

 
James pragmatizmusa tehát valójában egy sajátos igazságelmélet. Ha ugyanis – mint 
James állítja – minden gondolat és elmélet, még a filozófiai elmélet is csak annyit ér, amilyen 
mértékű pozitív gyakorlati változást képes előidézni életünk egészében, akkor ez 
nyilvánvalóan annyit jelent, hogy minden annyit ér, amennyire működik – életünk egésze 
szempontjából. Így viszont elkerülhetetlenül fel kell tennünk a kérdést, vajon a „valami 
működik” azt jelenti, hogy „az a valami igaz”? 
 
James igazságfelfogása azonban nem merül ki ennyiben. Jamesnél ugyanis olyan 
elképesztőnek tűnő állítást is találunk, miszerint “az igazság megtörténik egy eszmével”. 
Miért olyan megdöbbentő első hallásra ez az állítás? Azért, mert a tradicionális 
igazságfelfogások és a hétköznapi igazságértelmézés az ellenkező álláspontot képviselik. 
Utóbbiakból úgy tűnik, hogy az igazság magának az eszmének valamilyen tulajdonsága vagy 
minősége. Nevezetesen az a tulajdonsága, hogy megfelel az úgynevezett valóság bizonyos 
összefüggéseinek. Ha pedig nem áll fenn a korrespondencia, akkor az eszme hamis.  
 
James viszont elutasította az igazság korrespondencia felfogását, mivel ily módon 
szerinte, az igazságot egy statikus relációként értjük. Ha ugyanis bárminek az igaz 
ideájával rendelkezünk, akkor a kutatásnak vége, akkor már a tudás birtokában vagyunk 
hagyományos felfogás szerint. James azonban pragmatizmusának teljes fegyvertárát 
mozgósította ezen igazságfelfogás ellen. Az igazságnak gyakorlati értéke kell legyen, 
hiszen mi másért nevezünk bármit is igaznak, minthogy működőképes iránymutatást 



nyújt viselkedésünk számára? James tehát mindig azt kérdezné, hogy “egy adott eszme 
igaz volta milyen konkrét különbséget idéz elő tényleges életünkben?”  
Az igazságnak a cselekvéshez, az élethez kötésével James elutasította tehát azt a gondolatot, 
hogy az igazság valamely eszme statikus tulajdonsága. Szerinte az eszmék igazzá válnak: 
 
“Egy eszme igazsága nem valamely benne rejlő, változatlan tulajdonság. Az igazság 
megtörténik valamely eszmével. Az eszme igazzá válik, az események igazzá teszik. Igazsága 
valójában esemény, folyamat: mégpedig önigazolásának folyamata, veri-fikációja. 
Érvényesége nem más, mint érvényesülésének (valid-ation) folyamata.” 
 
Ráadásul, ha elfogadjuk, hogy az igazság megtörténik egy eszmével, akkor ezáltal az 
igazságot a tapasztalás részévé is tettük. James példamutató megfogalmazását érdemes itt 
idézni, aki szerint az „igazság számunkra egyszerűen egy közös név az igazolás-folyamatok 
számára, mint ahogy az egészség, gazdagság, erő stb. nevek az élettel kapcsolatos más 
folyamatok számára, és ahogy ezekre is azért törekszünk, mert kifizetődik. A tapasztalat 
során az igazság megteremtődik, ahogy az egészség, gazdagság és erő is megteremtődik.” 
(Pragmatizmus 249.) 
 
Amíg ugyanis az igazság korrespondencia elmélete feltételezi, hogy gondolatainkkal pontos 
“másolatokat” készítünk a létezőkről, a pragmatizmus azt mondja, hogy nagyon ritkán 
készül pontos “másolat”. Gondoljunk például a falon lévő órára. Nem azért tekintjük 
órának, mert “pontos másolatunk” van róla, hiszen csupán számlapját és óramutatói (esetleg a 
digitális kijelzést) látjuk, de nem látjuk belső mechanizmusát, arról nincs “pontos 
másolatunk”. Mégis, állításunkat igaznak tartjuk, de sokkal inkább azért, mert óraként 
használjuk, és az óraként működik, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy időben fejezzük be 
az előadást, és elérjük a vonatot vagy odaérjünk a következő találkozónkra!! Természetesen 
verifikálhatnánk az óra belsejére vonatkozó feltevéseinket, de életünk milliónyi igazság 
folyamatában ezt egyáltalán nem tesszük meg az egyes eszmékkel, hanem bízunk 
előfeltevéseinkben mindaddig, amíg azok működnek:  
 
“Valójában az igazság nagyobb részt hitelből él. Gondolataink és hiteink éppúgy 
“forgalomban vannak” mindaddig, amíg valami kifogás nem merül fel velük szemben, 
ahogy a bankjegyek vannak forgalomban mindaddig, amíg valaki meg nem tagadja 
átvételüket. De mindez közvetlen, szemtől szembeni verifikációkra utal valahol, amelyek 
nélkül az igazság építménye éppúgy összeomlana, mint egy pénzügyi rendszer, amelynek 
nincs készpénzfedezete. Te elfogadod valamely dologgal kapcsolatban az én igazolásomat, én 
valami mással kapcsolatban a tiédet. Felhasználjuk egymás igazságát. De ennek az egész 
felépítménynek a pilléreit olyan hitek alkotják, amelyeket valaki konkrétan igazolt.” 
 
Eszméink tehát annyiban válnak igazzá, amennyiben segítenek nekünk sikeres kapcsolatokat 
teremteni tapasztalatunk különböző részei között. Az igazság ily módon válik a tapasztalás 
folyamatának, végső soron életünk folyamatának részévé. Ugyanakkor a folyamat részeként 
az igazság éppen a sikeres tapasztalási folyamat révén válik azzá, ami. Vagyis a sikeres 
tapasztalás maga a verifikációs folyamata az igazságnak. Azt mondani, hogy egy eszme 
mindig igaz, azt jelentené, hogy abszolút módon fennáll. Azt jelentené, hogy például az óra a 
falon mindig óra, függetlenül attól, hogy valaki óraként használja-e vagy sem.  



De James azt akarja megmutatni számunkra, hogy az óra “igazságának” kérdése csak 
akkor merül fel egyáltalán, ha tényleges életünkben óraként használjuk azt a valamit a 
falon, és az valóban óraként is működik, vagyis sikeres viselkedésünk igazolja, igazzá 
teszi ezt az eszmét. Ezen elmélet alapján, mondja James, sokféle igazság létezik. Valójában 
annyiféle igazság létezik, ahányféle konkrét és sikeres cselekvés. Mindebből viszont 
egyértelműen adódik a következtetés, hogy objektív igazság nem létezik:    
 
„Tisztán objektív igazság, olyan, amelynek megalapozásában semmiféle szerepet ne játszana 
az a funkció, hogy emberi kielégülést nyújt a tapasztalat korábbi részeinek újabbakkal való 
összeházasítása által – ilyen igazság sehol sem található. Annak, hogy miért nevezünk 
valamit igaznak, és annak, hogy ez a valami miért igaz, az oka egy és ugyanaz. Mert „igaznak 
lenni” csak annyit jelent, mint megvalósítani az összeházasításnak ezt a funkcióját.” 
(Pragmatizmus 159.) 
 

Látható tehát, hogy James az egyéni-közösségi élet szempontjából igazolhatóan 
jónak bizonyuló vélekedéseket tekintette igaznak. Összegezve James azt állítja, hogy az 
általa Schillerrel és Deweyval együtt képviselt felfogásban az „igazság a jó egyik fajtája, és 
nem – mint ezt általában feltételezik – a jótól különböző és a jóhoz mellérendelt kategória.  

Igaznak nevezzük mindazt, ami hitként, továbbá világos, megállapítható módon jónak 
bizonyul.” (Pragmatizmus 166., valamint vö. ua. 164-165., 219., 238., 242., 247., 249.) 

 

Az igazság ilyen értelmezése természetesen bizonyos problémákat is rejt magában. Például 
nyilvánvalónak tűnik, hogy az igazság nem feltétlenül jó számunkra. Sokszor éppen nagyon is 
kínos és kellemetlen az igazság számunkra, de attól az még igazság marad. Az ilyen és hasonló 
kritikák azonban túlvezetnének James pragmatizmusán. Legalább Richard Rorty 
neopragmatizmusáig. 
 

 
 
 
 

További olvasmányok: 
 

-Bird, Graham: William James. New York, 1986. 
- Edie, James: William James and Phenomenology. Bloomington, Ind., 1990. 
- Putnam, Ruth Anna ed.: The Cambridge Companion to William James. Cambridge, UK, 

1997. 
 
 
 
                                                                                                                                     
Ellenőrző kérdések: 
                                                                                                                             

1. Hogyan érti azt James, hogy „az igazság megtörténik egy eszmével”? 
 

2. Miért gondolja azt James, hogy nem létezik objektív igazság? 
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IV. TÉMA (OL-10): GEORGE SANTAYANA (1863-1952) ÉLETE ÉS 
JELENTŐSÉGE 

 
 
1863 December 16-án, Madridban, megszületett 
George Santayana; 
 
1864 Január elsején Jorge Agustin Nicolás névre 
keresztelték; 
 
1868 (bizonyos források szerint 1869) Santayana 
anyja Bostonba költözött az első 
házasságából született gyermekeivel, hogy eleget 
tegyen néhai férjének tett fogadalmának; Santayana az 
édesapjával maradt Spanyolországban; 
 
1872 Santayana és az apja Bostonba utazott; az apa néhány hónap után hazatért, 
elkezdődött Santayana amerikai élete; 
 
1882 Befejezte tanulmányait a Boston Latin School-ban és felvételt nyert a Harvardra; 
 
 
 

 



 
1883 Első találkozása édesapjával az 1872-es elválás óta; 
 
1885 Megismerkedése John Francis („Frank”) Stanley, 2d Earl Russell-lel; 
 
1886 BA fokozatot szerzett és Németországban folytatta a tanulmányait; 
 
1889 MA fokozatot és doktori fokozatot szerzett filozófiából a Harvardon, majd oktatóként 
ottmaradt; Doktori értekezésének címe: Lotze’s System of Philosophy; Josiah Royce volt a 
témavezetője; 
 
1893 Santayana apja meghalt Avilában; Az ősz folyamán legkedvesebb tanítványa, 
Warwick Potter is elhunyt; 
 
1896 Megjelent a The Sense of Beauty; 
 
1900 Megjelent az Interpretations of Poetry and Religion; 
 
1904 Utazások Párizsba, Rómába, Velencébe, Nápolyba, Pompeji-be, Szicíliába és 
Görögországba; 
 
1905 Utazások Egyiptomba, Palesztinába, Jeruzsálembe, Damaszkuszba, Bejrútba, 
Athénba, Konstantinápolyba, Budapestre és Bécsbe; A Harvard felkérésére előadásokat 
tartott a Sorbonne-on; Megjelent a The Life of Reason első négy kötete; 
 
1906 Megjelent a The Life of Reason ötödik kötete; szeptemberben visszatért Bostonba; 
 
1911 Utolsó előadásai a Harvardon; 
 
1912 Január 24-én elhagyta Amerikát, Európába költözött; februárban meghalt az 
édesanyja; 
 
1913 Megjelent a Winds of Doctrine; 
 
1914-1919 Santayana a háború alatt Oxfordban tartózkodott; 
 
1916 Megjelent az Egotism in German Philosophy; 
 
1920 A telet Rómában töltötte; Utazások Párizsba, Avilába és Svájcba; 
 
1923 Megjelent a Scepticism and Animal Faith; 
 
1925 Megjelent a Dialogues in Limbo; 



 
1927 Megismerkedett a 22 éves Daniel Cory-val, aki évtizedekig a titkáraként dolgozott; 
Megjelent a The Realm of Essence: Book First of Realms of Being; 
 
1928 Szeretett nővére, Susannah halála; 
 
1930 Josephina nővére is elhunyt; Megjelent a The Realms of Matter: Book Second of 
Realms of Being; 
 
1933 Megjelent a Some Turns of Thought in Modern Philosophy; 
 
1935 Megjelent a The Last Puritan című regénye, Londonban; 
 
1936 New Yorkban is megjelent a The Last Puritan, és a Book-of-the-Month bestsellere 
lett; 
 
1937 The Realms of Truth: Book Third of Realms of Being megjelenése Londonban, 
     majd egy év múlva New Yorkban; 
 
1938 George Washburne Howgate-től megjelent az első Santayana-életrajz, George 
     Santayana címmel; 
 
1939 Európai tartózkodás – nem kapta meg a svájci vízumot, ezért Rómában maradt; 
 
1940 Megjelent a The Realms of Spirit: Book Fourth of Realms of Being; 
 
1941 Rómában, a római katolikus ír apácák által fenntartott otthonba költözött (Blue 
     Sisters of the Little Company of Mary); 
 
1944 Megjelent a Persons and Places című önéletrajza, és azonnal bestseller lett; 
 
1945 Megjelent a The Middle Span – az önéletrajz második kötete; 
 
1951 Megjelent a Dominations and Powers: Reflections on Liberty, Society, and 
     Government; 
 
1952 szeptember 26-án elhunyt George Santayana; 
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Ellenőrző kérdések: 
 

1. Mikor kezdődött Santayana ameriakai élete?  
 

2. Santayana melyik amerikai egyetemen szerzi meg diplomáját? 
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IV. TÉMA (OL-11): GEORGE SANTAYANA (1863-1952) ONTOLÓGIÁJA 
 
 
 
Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, azaz angol nyelvterületen George 
Santayana (1863. december 16. – 1952. szeptember 26.), spanyol származású, 
amerikai filozófus, költő és író volt. Santayana rajongott az antik görög kultúráért, 
különösen a filozófiáért. Saját magát epikureista humanistának nevezte, mivel 
Epikurosz filozófiájának egy továbbfejlesztett változatát vallotta magáénak. A lélek 
fegyelmezése fontos alapelv Santayana gondolkodásában, mely nem zárhatja ki az aktív 
kontempláció eredményeként megszülető szellemi szabadságot. Lucretiusról írta, de akár 
magára is érthette a következőt: „Materializmusát a szabadság és a lélek nyugalma iránti 
törekvéssel egészítette ki” (Santayana 1910: 5). A hellén eszme iránti lelkesedés világosan 
megmutatkozik Santayana Lucretiusról írt soraiban:  
 
„Ez egy teljes filozófiai rendszer, materializmus a természettudományokban és 
humanizmus az etikában. Ez volt a Szókratész előtti filozófia magva, azé a filozófiáé, mely 
igazán hellén volt, összhangban azokkal a mozgalmakkal, melyek az egyszerűség, az 
önállóság és az ésszerűség útján formálták a görögséget […], az öltözködéstől a vallásig.” 
(Santayana 1910: 5) 
 
 
 

 



 
Santayana úgy gondolta, hogy az ókori görög naturalista és materialista filozófusok 
nézetei lényegében helyesek voltak, és ő elfogadta filozófiájuk alapvető tanait. Az 
anyag Santayana számára a létezés fundamentális eleme. A lényeg (essence), az anyag, az 
igazság, és a szellem (spirit) birodalmára nem úgy kell gondolnunk, mint a létezés 
régióira vagy elemeire, hanem inkább úgy, mint tapasztalatunk világának típusaira 
vagy tulajdonságaira. 
 
Santayana egész rendszere szepmpontjából a lényegek doktrínája az elsődleges és a 
legfontosabb. Santayana lényegei a meghatározottság individuális és sokféle formái, és 
az általános formák nem magasabb rendűek a speciális formákhoz képest. Minden 
percepciónk, illetve minden gondolatunk lényegi forma, de a lényegek realitása nem 
függ senkitől, aki gondol rájuk.  
 
Santayana egész rendszerében minden az erő és hatékonyság helye a formátlan anyag, 
amelynek adott a képessége és ereje, hogy kiválasztva és kombinálva a megfelelő 
lényegeket, hogy szubsztanciákat alkosson. Így hozza létre a fizikai világ tárgyait. 
 
Nála minden természeti, a természetfeletti nem létezik. Ennek következtében nincs 
Isten, hogy a létezést, mely irracionális és felfoghatatlan, valamely eredet vagy 
értelmesség felmutatásával megmagyarázza. 
 
Ráadásul, minden esetleges is Santayana szerint. Az ember olyan állat, egy isten 
nélküli és nem antropocentrikus világban, akinek nincs túlvilági élete, és semmilyen 
megváltás nem létezik. A tudattalan természet szükségszerűen indifferens az ember 
helyzete szempontjából, és az emberi élet végső soron értelem nélküli. Az igazság 
birodalma egyszerűen mindazokból a lényegekből áll, amelyeket az anyag aktualizál. 
Ahogy a lényegek esetében általában, az igazság is anyagtalan és örök, de mindig azokra az 
eseményekre vonatkozik, amelyek a maguk idejében történnek meg. Hasonlóképpen, 
ahogy a lényegek, úgy az igazság is független az elmétől: valami igaz, függetlenül attól, 
hogy bárki valaha is gondolt-e rá vagy sem. Az igazság az összes tény summája, 
mindannak rögzítése, ami valaha is megtörtént. 
 
Santayana módosított szkepticizmusa értelmében, soha nem ismerhetjük meg 
közvetlenül a valóságot. Ezért az igazságra vonatkozó tudásunkat szimbólumoknak 
kell közvetítenie. Az igazságot a realitást hatékonyan szimbolizáló lényegek intuitív 
elsajátításából tudhatjuk, amikor is a történésekre vonatkozó gondolataink megfelelnek a 
világban aktualizálódó eseményeknek. Az a vélekedésünk, hogy az érzékelhető világ 
valóban létezik, és azzal foglalkoznunk kell, csak annak a következménye, amit 
Santayana „állati hitnek” nevez. Vagyis azon ösztönös tendenciából, hogy hinnünk 
kell az érzékelt világ valóságában. 
 
 



A szellem (spirit) a lélek, vagy az olyan eleven fizikai organizmus, amely öntudatossá 
vált. A szellem természetes tehetséggel rendelkezik a lényegek érdek nélküli elsajátítása, 
azaz a lényegek önmaguk kedvéért történő szemlélése terén. De azok a külső 
követelmények, amelyekkel a lélek vagy az eleven organizmus kapcsolatban áll, 
felébresztik a szellemet szemlélődő állapotából, és azt igénylik, hogy a szellem 
kapcsolatban lépjen a környezetével, annak az individuumnak jóléte és céljai érdekében, 
amelynek szelleméről szó van. 
 
Santayana filozófiájában a szellem nem válik szabaddá a testtől a halál pillanatában, 
hogy utána szabadon folytathassa a tapasztalást. Nem létezik túlvilág, nincs 
reinkarnáció, és nincs semmiféle menyország. Santayana naturalista és materialista 
nézőpontjából szemlélve, a szellem kialszik a halál pillanatában, és nem lehetségesek 
semmiféle testetlen szellemek, istenek, angyalok, ördögök vagy más természetfeletti 
lények. Ily módon, nyilvánvaló, hogy Santayana filozófiája tagadja a halál utáni életet, de 
ugyanakkor erősen hangsúlyozza az evilági életet, és kitűntetett hangsúlyt helyez az emberi 
boldogságra. Santayana számára a jó élet, mely az ész élete, az önismereten alapul, 
harmonizálja a szenvedélyeket, és követi a görögök mértékletesség ideálját. 
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Ellenőrző kérdések: 
 
 

1. Melyik antik görög filozófus eszméit fejlesztette tovább, és vallotta Santayana 
ontológiájában? 

2. Milyen nézeteket vallott Santayana a természettudományok, és milyent az etika 
terén? 
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IV. TÉMA (OL-12): GEORGE SANTAYANA (1863-1952) –  
The Sense of Beauty (1896) 

 

 
A 19. századi amerikai gondolkodást nagymértékben a pragmatizmus uralta, 
Új-Angliában pedig meghatározó volt a puritán örökség. Most azonban egy kivételnek 
tekinthető életművet villantunk fel, ami a többiekénél sokkal erősebben kötődik az 
esztétikához. A korabeli Amerikai Egyesült Államokban ugyanis különlegesnek számítottak 
azok az életművek, melyek a szépség világot uraló erejének a felmutatására törekedtek, 
verseken, prózákon, más műalkotásokon vagy teljes filozófiai rendszereken keresztül. A 19. 
század vége az Amerikai Egyesült Államok fénykorának is tekinthető.  

A modernizmus vívmányai azonban nem mindenkit elégítettek ki. Bár a fejlődés kiváltotta 
hangulat mámorossá tette az üzleti szféra kiválóságait, az értelmiség nagy részében éppen 
ellentétes érzelmeket váltott ki ez a nagy átrendeződés. A hagyományos „Amerika” 
felfogásunkkal – mely egy önbizalomtól feszülő társadalmat mutat, s amit a 19. század 
közepétől kezdve folyamatos gazdagodás és fejlődés jellemez – talán nehéz összehangolni 
azoknak a korán jelentkező lázadását, akik már a 19. század közepén elkezdték 
megkérdőjelezni a kapitalista, ipari társadalom alapját képező ideológiát és azt a 
modern etikát, ami figyelmen kívül hagyta a körülöttük lévő természet világát és az Én 
belső világát. „Egyre többen kerestek menedéket az ókori, középkori vagy keleti kultúrákban, 

 



a kulturális élet sivárságának érzése pedig sokakat emigrációba kényszerített, s az Európába 
áttelepültek nehézségei és lelki problémái hamarosan regények lapjain köszöntek vissza.”1  

 

Santayana Bostonhoz és környékéhez kötődött, életének amerikai időszakában. Az sem 
kétséges, hogy a „bostoni értelmiségiek közvetlen kapcsolatban álltak a brit művészeti és 
irodalmi körökkel. Az élénk kölcsönhatás eredményeként az amerikaiak körében is 
érdeklődést váltottak ki a briteket foglalkoztató esztétikai kérdések.”2 Ezeket pedig jelentős 
mértékben befolyásolta az a Platón-recepció, ami a klasszicizmusban ismételten testet 
öltött, és némi késéssel, a 19. század második felében Új-Angliába is eljutott. Az ókori 
filozófusok, valamint az ókori – kr.e. 5-4. századi –, görög művészet alapján formált új 
amerikai művészeti-esztétikai irányvonalról van szó, melynek egyik legfontosabb 
tartóoszlopa az a klasszikus műveltség, mely az amerikai egyetemeken vált megszerezhetővé 
az angol és német példák alapján.  

 

Santayana esetében konkrétan arról van szó, hogy egy esztétikai ontológiát törekedett 
megalapozni. Szinte vallásos életeszménynek tekinthetjük azt a felfogást, mely az égi Erósz 
által meghatározott eszmének van alárendelve, és amely Santayana munkásságában egyfajta 
létezésesztétikává lett. 

 

A megkésett amerikai klasszicizmus keretei között, a 19. század második felében és a 
századfordulón kialakult esztétikai platonizmusról, mint az esztétikai életvitel egyik 
lehetséges formájáról kell itt beszélnünk. Az esztétikai platonizmus esetében a szépség 
ideálja az Erószhoz kapcsolt örök cél. Ahogy Santayana írja The Sense of Beauty c. 
művében: „Egy tárgy nem lehet szép, ha senkinek sem okoz örömet, egy szépség, ami iránt 
minden ember közömbös, önmagában ellentmondás.”3 „Ez az öröm vagy gyönyör nem lehet 
az adott dolog hasznosságának a következménye, hanem csakis a hirtelen percepcióé. [...] A 
szépség valami végső jó, ami szellemünk alapvető igényeit elégíti ki.”4  

 

Santayana nem tekintette ideának a szépséget, hiszen nem volt hívő a hagyományos 
értelemben: „Soha nem élt bennem feltétlen hit egyetlen dogma iránt sem, és gyakorló 
katolikus sem voltam. Aligha lett volna lehetséges. Anyám – ahogy az apja is –, deista volt: 
biztos volt Isten létezésében – ki más teremthette volna a világot? De Isten túl kiváló ahhoz, 
hogy az emberek elgondolhassák: az áldozást, az imákat, a templomokat, a halhatatlanságról 
szóló történeteket hitvány papok találták ki, hogy uralkodhassanak az ostobákon. Az apám – a 
deizmust leszámítva –, ugyanezen a véleményen volt.” […] „Így, bár megtanultam az imákat 

 

1 Horváth Nóra, „A szépség szeretői” – George Santayana és kortársai. A platóni égi Erósz által befolyásolt létezésesztétikák 
példázatai 19-20. század fordulójának amerikai eszmetörténetéből. Beau Bassin, GlobeEdit, 2018, 9. o. 
2 Uo. 7. o. 
3 Santayana, George: The Sense of Beauty. Being the Outline of Aesthetic Theory, Dover Publications, Inc., New York, 1955 i.m.: 
31.o. 
4 i.m.: 32.o. 



és a katekizmust, ahogy ez akkoriban Spanyolországban kikerülhetetlen is lett volna, tudtam, 
hogy a szüleim minden vallást az emberi imagináció termékének tartanak: mindig is 
egyetértettem velük.”5  

Horváth, mindent összevetve, Santayana életfilozófiáját egy ókori eszmékre alapozott 
életművészetként értékeli: „Egy egész életen át tartó terápia, a lélek gondozása, a 
szenvedélyekre irányuló figyelemmel, de alapvetően, a tökéletességre való törekvéssel, a 
platóni forráshoz megtérve, az istenire irányuló erotikus szenvedély. […] Santayanánál a lélek 
várának, egy rendíthetetlen erődítménynek a kiépítéséről van szó, melynek legfőbb célja a 
boldogság elérése, egy humanista etika értelmében.”6  

 

Santayana közeli ismerősei, Fred Holland Day és Edward Perry Warren pedig még inkább a 
szépség szeretői, „a platóni – phaidroszi – értelemben vett szerelmesek, kiknek egész életét a 
vágyakozás, a szépségre és tökéletesre törekvés kormányozta.”7 A Oxford University 
professzora, Stefano Evangelista, a korabeli amerikai gondolkodókra Új-Angliában nagy 
hatást gyakorló angol esztéticistákról (elsősorban Walter Pater-ről és John Addington 
Symonds-ról) a következőket írja mértékadó tanulmányában: „Pater, „Winckelmann” 
tanulmányában a Phaidroszból kölcsönöz bizonyos gondolatokat, hogy megalkossa azt a 
modern intellektuális típust, melyben az erotikus és az esztétikai impulzusok egybeesnek. A 
Phaidrosz mitikus szóképeiből kiindulva, Pater – sajátos egyéni módján fordítva le a görög 
kifejezést – úgy nevezi el ezt az új típust, hogy „egyszerre szerető és filozófus.” Pater a 
Phaidrosz 249A passzusából indul ki, ahol Szókratész azon lelkeknek járó előnyökről szól, 
melyek ötvözik a fiúszerelmet a bölcsesség követésével. […] Szókratész mitikus érvelése 
szerint, ezek a lelkek növesztik ki leggyorsabban a mennybe visszarepítő szárnyaikat.”8  

 

De milyen társadalmi-történelmi összefüggések váltották ki e vágyakozást, az esztétikai 
platonizmus e formáját? Santayana, Day és Warren életműve nem sorolható be 
egyszerűen az angol-amerikai Greek Revival természetes következményei közé. Az 
antikvitás iránti vonzalmuk sokkal mélyebben gyökerezik, mint kortársaik többségénél. 
Esetükben, a múlttal való identifikáció különböző fokozatait vizsgálhatjuk. Ők mindannyian 
példázatai lehetnek a jó életet kereső, az antikvitás bájával elcsábított emberek képzeletbeli 
közösségének. A filozófiára nem elméleti konstrukcióként, hanem lélekvezetési módszerként 
tekintenek, hisznek az önnevelés, a tökéletesedés erejében.  

 

5 George: ’A Brief History of My Opinions’, In.: Irwin Edman (szerk.): The Philosophy of Santayana, 1-21.o., Random House, The 
Modern Library Edition, 1942, 5. és 6. o. 
6 Horváth Nóra, „A szépség szeretői” – George Santayana és kortársai. A platóni égi Erósz által befolyásolt létezésesztétikák 
példázatai 19-20. század fordulójának amerikai eszmetörténetéből. Beau Bassin, GlobeEdit, 2018, 57. o. 
7 i.m.: 5. o. 
8 Stefano Evangelista: 'Lovers and Philosophers at Once': Aesthetic Platonism in the Victorian 'Fin de Siècle.' The Yearbook of 
English Studies, Vol. 36, No. 2, Victorian Literature (2006), p. 238 
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Horváth feltételezése szerint, míg a görögök politikai nagysága az amerikai történelem 
kezdetétől például szolgált egy erős állam kiépítéséhez, a görögök művészetének, 
filozófiájának a szépségei, valamint az újkoritól, a moderntől oly eltérő világhoz való 
viszonyuk és erkölcsfilozófiájuk egy újfajta, a korábbitól radikálisan eltérő életvitel 
lehetőségét kínálta az arra érzékeny értelmiségieknek. Olyanoknak, akik Platón 
Phaidroszával és Lakomájával próbáltak identifikálódni, annak szerelem- és 
szépségfelfogásával, mint Winckelmann egy évszázaddal korábban. Ők „az élet 
művészetének fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
lozófusai,”9 akik A lakomában és a Phaidroszban felfedezett szerelemfelfogás 
érvényesítésére törekedtek. Tették mindezt az esztétikai platonizmus jegyében, amit 
Horváth, a „platóni szerelem” hagyományos interpretációját sem kímélve, az eredeti szövegek 
és a vizsgált művészek alkotásai alapján új, a megszokottól eltérő megvilágításba helyez.10 

Az élet művészete a művészet élete: George Santayana, Fred Holland Day, és Edward 
Perry Warren az életük művészetté formálásában látták a művészet életének 
legmagasabb szintű realizálódását. Ez esztétikai platonizmusuknak mindenképpen logikus 
következménye.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 E kifejezéssel a szerzőt motiváló Michel Foucault, Alexander Nehamas, Richard Shusterman és Heller Ágnes filozófiájában is 
találkozunk. 
10 Vö. Horváth Nóra könyvének 11., 197., 200. és 205. oldalaival. 
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Ellenőrző kérdések: 
 

1. Santayana esztétikai platónizmusa melyik ókori görög filozófus tanaihoz kötődnek? 
 

2. Vallásos volt-e Santayana a hagyományos érelemben? 



Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. Projekt azonosító: 
EFOP-3.4.3-16-2016-00014

 

 

 

PRAGMATIZMUS 
 

Dr. habil. Krémer Sándor 
 
 

V. TÉMA OL 13: JOHN DEWEY (1859-1952) ÉLETE ÉS JELENTŐSÉGE 
 

 
 
John Dewey, akit a New York Times mint „Amerika filozófusát” üdvözölte 90. születésnapja alkalmából, a 
Vermont állambeli Burlingtonban született, 1859 október 20-án, és New York City-ben a lakásán halt meg 
1952 június 1-én. 
 

Dewey életének 92 éve alatt az amerikaiak mélyreható 
változásokat éltek át az élet majdnem minden területén.  
- A születése körüli időkben, a polgárháború előestéjén, James 
Buchanan volt az elnök és Amerika még mindig nagymértékben 
függött a szélre, vízre és fára épülő technológiáktól.  
- Fiatalsága alatt a gőz, a szén és az acél vált jellemző vonásává 
Amerikának.  
- Halála idején pedig, a hidegháború tetőzésekor és csupán pár 
hónappal Dwight Eisenhower megválasztása előtt, az 
amerikaiak az atomtól, a műanyagtól és a tranzisztortól váltak 
függővé. 
 
A Chicagói Egyetemen töltött egy évtizede alatt (1894-1904), 
Dewey olyan jelentős demográfiai változások tanúja volt, 
amelyek magukban foglalták a munkások elégedetlenségét, az 
európai bevándorlók hullámait, és az afro-amerikaiak tömeges 
migrációját a falusias Délről a városias Északra.  
A New York Cityben lévő Columbia Egyetemen töltött évei 

 



alatt (1905-1939) részt vett az I. világháború körüli politikai eseményekben, és aktív résztvevője volt a New 
York Teachers’ Union, a National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) és az 
Amerikan Civil Liberties Union (ACLU) szervezeteknek.  
1937-ben, 77 évesen Mexikóvárosba utazott, hogy elnököljön abban a vizsgálóbizottságban, amely a 
Moszkvai Perekben Leon Trockijt ért vádakat tárgyalta. 
 
Korának és az azóta eltelt időnek talán minden más filozófusánál jobban megértette, hogy a tudomány és a 
technológia milyen mértékben változtatta meg az ipari demokráciák intézményeit. A filozófia és az 
oktatás rekonstrukciójára irányuló erőfeszítései erre a megértésre épültek. Eszméi olyan forradalmiak voltak – 
és maradnak –, akárcsak azok az idők, amelyeket megélt. 
 
BURLINGTON, BALTIMORE, ANN ARBOR (1875-18949 
 
Vermonti Egyetemen (1875-1879) olyan spekulatív filozófiai és társadalomfilozófiai kurzusokat látogatott, 
melyeket H. A. P. Torrey tanított. Olvasmányai között olyan progresszív folyóiratok is szerepeltek, melyek 
szerzői az evolúció, a pozitivizmus és az agnoszticizmus hívei voltak. Diplomaosztás után, 1879-ben a 
Pennsylvania állambeli Oil City-ben tanított egy iskolában. 1881-ben rövid időre visszatért Burlingtonba, 
hogy folytassa filozófia tanulmányait Torrey-nél. 
 
Dewey első publikációja a Journal of Speculative Philosophy-ban jelent meg 1882 áprilisában. Néhány 
hónappal később megkezdte graduális tanulmányait a John Hopkins Egyetemen, ahol Charles S. Pierce-től 
logikát, G. Stanley Hall-tól pedig experimentális pszichológiát hallgatott. Mindazonáltal valójában George 
Sylvester Morris neohegeliánus idealizmusa érdekelte, ami olyan eszközökkel ruházta fel, melyekkel 
megbirkózhatott azzal, amit a new englandi kultúra "dualizmusának" nevezett. 1884-ben Dewey befejezte a 
PhD-jét és elfogadott egy tanári állást Morrisnál, aki akkoriban már a Michigani Egyetem filozófia tanszékét 
vezette. 
 
Ann Arborban Dewey találkozott és beleszeretett egy intelligens, elbűvölő és társadalomfelfogását 
tekintve progresszív hallgatóba, Harriet Alice Chipmanbe, aki csupán néhány évvel volt idősebb nála. 
1886. július 28-án házasodtak össze. Hét gyermekükből kettő még kora gyermekkorukban meghalt, és egyet 
adoptáltak. Házasságuk Alice halálával végződött 1927-ben. Lányuk, Jane később azt írta: "mindenekelőtt 
megjegyzendő, hogy mindaz, ami korábban csak a teória kérdése volt Dewey számára, eleven és közvetlen 
emberi jelentőséget kapott a vele (Alice-szel) való kapcsolatban."  
 
Két esszé, melyeket a brit folyóiratban, a Mindban publikált 1886-ban, és az első fontosabb könyve, a 
Psychology (1887) megalapozták Dewey hírnevét. Ebben a két publikációban megkísérelte integrálni 
Morris neohegelianizmusát Hall experimentális pszichológiájával. Az ő könyve volt az első experimentális 
pszichológiai könyv, amit egy amerikai írt. William James és mások azonban élesen kritizálták, mivel az 
idealizmust védelmezte, és benne a „lélek” mint pszichológiai fogalom került alkalmazásra. Karrierjének ezen 
periódusa alatt Dewey vallásról alkotott nézetei egyre inkább liberálissá váltak, és kezdte elvetni azt a 
konvencionális eszmét, miszerint a fogalmak metafizikai entitások. Második fontos könyve, Leibniz Új esszék 
az emberi értelemről című munkájának kritikája, 1888-ban jelent meg. 
 
Dewey rövid ideig a Minnesotai Egyetemen tanított 1888-ban, de amikor Morris hirtelen meghalt, 
visszahívták Ann Arborba. A Michigani Egyetemen töltött második periódusa alatt publikálta az Outlines of a 
Critical Theory of Ethics (1891) és a The Study of Ethics: A Syllabus című munkáit (1894).  
Elvetette a tökéletesen tudatos abszolút szellem eszméjét, amit korábban a Morristól tanult 
neohegeliánus idealizmus részeként sajátított el. Helyére pedig az eszmék olyan új konstellációja 
került, melyek közül néhányat William James indítványozott The Principles of Psychology (1890) című 
munkájában. Ezen eszmék magukban foglalták azokat a hipotéziseket is, melyek szerint a tudat egy folyam, 
az emberi lények pedig biológiai organizmusok egy konkrét környezetben, és ezáltal felelősek habitusaikért, 
és bizonyos kiterjesztéssel élve, saját evolúciójukért is. 
 
Hasonló módon érvelt Dewey amellett is, hogy David Hume elképzelése a tények és az értékek 



kettéválasztásáról tarthatatlanná vált. Sőt, olyan messzire ment, hogy az etika tudományának lehetőségét 
javasolta. A "kell", írta a "Moral Theory and Practice"-ben (1891), önmagában egy "van". Ez maga a cselekvés 
"van"-ja. Dewey gyorsan szakított a tradicionális filozófia más területeivel is. Amellett kezdett érvelni, hogy 
metafizika nélkül is lehetséges a "közvetlen, praktikus igazságok" tudománya. Arra a konklúzióra jutott, 
hogy a hagyományos értelemben vett metafizika szükségtelenné vált. 
 
 
CHICAGO (1894-1904) 
 
1894-ben Dewey elfogadott egy állást a Chicagói Egyetemen. Tanszéke éppúgy magában foglalta a 
pszichológiát és a pedagógiát, mint a filozófiát. A pedagógia hamarosan különálló neveléselméleti 
tanszékké alakult, és ennek is Dewey lett a kinevezett tanszékvezetője. Rögtön maga köré gyűjtött egy 
csoportnyi olyan kollégát és hallgatót, köztük George Herbert Meadet és A. W. Moore-t, akik segíteni tudtak 
neki egy új elméleti iskola létrehozásában. 
 
Ha Dewey gondolkodását alapvetően befolyásolta is James Principles of Psychology-jának kezdeti 
funkcionalizmusa, most Dewey volt soron, hogy átvegye a vezetést. Publikálta a "The Reflex Arc Concept 
in Psychology" (1896) című munkáját, amiben aláásta az inger-válasz pszichológia alapjait, és ezzel 
helyrehozhatatlan rombolást okozott E. B. Titchener strukturalista-introspekcionista programjában. 
Titchener úgy határozta meg a pszichológiát, mint az introspekció eszközeivel végzett kísérletet az elme 
struktúráinak feltérképezésére. Dewey egy új alternatívát ajánlott: a viselkedés olyan funkcionalista 
modelljét, ami az organizmust, nemcsak mint reaktív, hanem környezete vonatkozásában interaktív 
lényként határozta meg. Ebben az új modellben az organizmus kiválasztja és kondicionálja az őt érő 
stimulusokat. A struktúrát és az introspekciót Dewey modelljében a funkció és a megfigyelhető viselkedés 
váltotta fel. 
 
Csaknem egy fél évszázaddal később, 1942-ben, egy 70 vezető pszichológusból álló bizottság Dewey, „The 
Reflex Arc Concept in Psychology" című esszéjét választotta a legfontosabb publikációnak a Psychological 
Review első 50 évfolyamából. 1899-ben Dewey egy ideig az Amerikai Pszichológiai Társaság elnöke volt. 
 
DEWEY NEVELÉSELMÉLETÉRŐL 
Deweynak a Chicagóban töltött évekből származó privát levelezése éppúgy felfedi növekvő 
progresszivitását a társadalmi értékek területén, mint növekvő elégedetlenségét mindazzal, amit 
haladásellenes tendenciának tekintett a saját egyetemén. Rendszeres résztvevőjévé vált a Jane Addams 
féle Hull Házban tartott eseményeknek, és szenvedélyes védelmezőjévé az oktatási reformnak, beleértve a nők 
koedukációját is. 1896-ban megalapította az Egyetemi Elemi Iskolát (melyet Dewey Iskolának és 
Laboratórium Iskolának is neveznek). 1899-ben kiadta a The School and Society-t, ami neveléselméletének 
egyik fontos összefoglalása. 
 
A 19. század vége felé az oktatási gyakorlat többnyire két szembenálló modell egyikére helyezte a hangsúlyt. 
A W. T. Harris által kifejlesztett „curriculum központú” modell a tartalomra helyezte a hangsúlyt. A 
gyerekeket a civilizáció felgyülemlett bölcsességének befogadó tartályaiként kezelték, és ezért a memorizálás 
és magolás útján való tanulásra bátorították őket. A „gyerekközpontú” modellt G. Stanley Hall fejlesztette ki, 
aki a gyerek természetes impulzusainak kifejezését emelte ki, így a tanulást az önkifejezéssel tekintette 
egyenlőnek. Dewey nézete szerint ezek az ütköző álláspontok hamis választást kínálnak: a pedagógia céljának 
korrelációban kell lennie mind a tantárgyi anyaggal, mind az impulzussal. Az oktató munkájának egyik 
aspektusa, érvelése szerint, hogy megtalálja annak módjait, miként tesztelheti a curriculumot a gyerek 
tapasztalatán. A másik aspektusa pedig az, hogy olyan eljárásokat találjon, amelyek segítenek a gyereknek 
tapasztalatait a curriculumok igényeinek fényében rekonstruálni. Dewey itt alkalmazott módszere – izolálni és 
elvonatkoztatni az ütköző álláspontok legjobb elemeit és egy új alternatívában rekonstruálni őket - szélesebb 
filozófiájának márkajelévé vált. 
  
Dewey nevelésről alkotott filozófiája számolt az amerikai élet növekvő iparosodásával és 
urbanizációjával. Teljesen tudatában volt a közösségeket fenyegető számos antidemokratikus erőnek. 



Az iskolákat olyan helyeknek tekintette, ahol elősegíthető a társadalmi kísérletezés és virulhat a 
demokratikus gyakorlat. 
 
DEWEY A LOGIKÁRÓL 
Chicagóban töltött évtizede alatt publikálta Dewey a logikáról szóló három könyve közül az elsőt. A Studies in 
Logical Theory-t (1903) hallgatóival és kollégáival együttműködve írta.  Ez a könyv olyan instrumentális 
logikát mutatott be, ami nagyon sokat köszönhetett annak a funkcionalizmusnak, amit William James 
fejlesztett ki a pszichológia számára. A gondolatokat a praktikus vizsgálódások szerszámaiként hangsúlyozta. 
William James alig tudta fékezni lelkesedését azzal kapcsolatban, amit Dewey végzett Chicagóban. 1903-ban 
ezt írta Sarah Wyman Whitmannek: 
 
„A Chicagói Egyetem az utóbbi hat hónapban learatta azokat a gyümölcsöket, amelyeket az utóbbi 10 évben 
érlelt John Dewey alatt.  Az eredmény csodálatos - igazi iskola és igazi Gondolat. És fontos gondolat is! 
Hallottál valaha is hasonló városról vagy egyetemről? Itt (a Harvardon) van gondolat, de nincs iskola. A 
Yale-nél van iskola, de gondolat nélkül. Chicagónak mindkettő.” 
 
 
NEW YORK (1904-1952) 
 
1904 körül a növekvő nézetkülönbségek Dewey és a Chicagói Egyetem elnöke, William Rainey Harper között 
elérték azt a pontot, ahonnan nincs visszaút. A nézeteltérések eredményeként, amelyek a Dewey Iskola 
finanszírozásával és Alice Dewey igazgatói szerződésének tartamával függtek össze, mindkét Dewey 
lemondott posztjáról. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Deweynak szinte azonnal állást ajánlottak a Columbia Egyetemen New York Cityben. Filozófia professzorrá 
történő kinevezése 1905 februárjától szólt. Kinevezték a doktorandusz képzés vezetőjévé és a Tanárképző 
Főiskola fakultására is. 1930-ban a filozófia emeritus professzorává nevezték ki, teljes fizetését megtartva. 
Dewey 80 évesen, 1939-ben ment végleg nyugdíjba, a filozófia emeritus professzoraként, és 1952-ben hunyt 
el. 
 
 
http://www.johndeweysociety.org/ - John Dewey Társaság honlapja  
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További olvasmányok: 
 

-  Martin, Jay: The Education of John Dewey: A Biography. New York, 2002.  
-  Shook, John, R.: Dewey’s Empirical Theory of Knowledge and Reality. Nashville, Tenn., 

2000.      
-  Alexander, Thomas M.: John Dewey’s Theory of Art, Experience, and Nature: The 

Horizons of Feeling. Albany, N. Y., 1987.                                                                                                                                  
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. Mikortól élt és alkotott Dewey a Chicagói Egyetemen? 
 

2. Miért vált jelentős tanulmánnyá Dewey ezen cikke: "The Reflex Arc Concept in 
Psychology"?  
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V. TÉMA OL 14: JOHN DEWEY (1905-1930) NEW YORKBAN 
 
 
 
Míg Dewey Chicagóban élt, számos érve az objektív idealisták ellen irányult, akiknek az eszméi 
akkoriban voltak divatban. - A Columbia Egyetemre érkezésének idején azonban a filozófiai divat 
megváltozott, és a realista filozófusok elméletei váltak népszerűvé. Általánosan fogalmazva: az idealisták 
úgy tartották, hogy a valóság az elménktől függ, a realisták pedig úgy vélték, hogy a valóság olyan, 
amilyen, tekintet nélkül arra, vajon valaki tud-e róla, vagy sem. A realisták érvei ekkor izgalmas próbáját 
képezték annak az instrumentalista logikának, melyet Dewey az idealistáknak szánt válaszként fejlesztett 
ki. 
Korábban alkalmazott és folytatni kívánt módszere szerint, Dewey megalkotta a két szélsőség közötti 
köztes pozíciót. Instrumentalizmusa számításba vette azt a megfigyelhető tényt, miszerint az 
organizmusok alá vannak vetve környezetük vonzásainak és taszításainak, és az emberek szerszámok és 
segédeszközök számos különböző típusát hozzák létre, amikor megkísérlik kezelni az ilyen 
bizonytalanságokat. E szerszámok egy része kézzelfogható, míg mások szellemiek vagy fogalmiak. A 
„valóságot,” mint az élet adottságait és kényszereit legjobb esetben fejletlennek és kialakulatlannak 
tekinthetjük. Habár az élet legtöbb bizonytalansága lényegtelen, és nem is éri meg vesződni vele, 
néhányukra úgy tekintünk, mint amelyek valamifajta gyógykezelést igényelnek. Az emberek azért 
használnak eszközöket, hogy finomítsák és rekonstruálják a „valóságnak” azon részeit, melyeket nem 
találnak kielégítőnek. Amit a realisták általában az elmétől független ténynek tekintenek, az Dewey szerint 
fikció, de így van ez általában az idealisták által megfogalmazott, teljes mértékben az elme által konstituált 
tényekkel is. 
 
 

 



DEWEY INSTRUMENTÁLIS LOGIKÁJA 

 
A How We Think (1910) című kisebb, tanároknak címzett kötetben, Dewey oly módon fektette le 
instrumentális logikájának alapjait, hogy azt osztálytermi szituációkban is alkalmazni lehessen. Ez a 
munka tartalmazza Dewey mára híressé vált öt logikai lépésének kidolgozását, amelyekről úgy vélte, hogy 
mindenütt jelen vannak, ahol a helyes gondolkodás eseteiről beszélhetünk.  
- Első lépés: a probléma érzékélése. Ha nincs olyan érzésünk, hogy problémával állunk szemben, akkor 
magára a vizsgálatra sincs szükség.  
- Második lépés: a probléma lokalizálása és definiálása. Egy probléma megoldásával kapcsolatos legtöbb 
munka ennek a lépésnek a sikeres befejezésén áll vagy bukik.  
- Harmadik lépés: javaslat a lehetséges megoldásra. Ez az a fázis, amelyben ideiglenes hipotézisek 
fogalmazódnak meg.  
- Negyedik lépés: az érvelési folyamat, amelyben megkíséreljük kidolgozni a hipotézisek lehetséges 
következményeit. A gondolkodásnak ebben a fázisában kerül elvetésre néhány, a gyakorlatban 
alkalmazhatatlan hipotézis. Időt és energiát takarítunk meg az ilyen gondolatkísérletek vagy „drámai 
főpróbák” végrehajtásával.  
- Az utolsó lépés: további kísérletezés vagy megfigyelés, ami szükséges a fő hipotézis elfogadásához vagy 
elvetéséhez. Más szóval a kétség eloszlatásához és a harmónia helyreállításához. A vizsgálódás folyamata 
mindaddig lezártnak tekinthető, amíg egy másik kétség fel nem ébred bennünk. 
 
A logikával kapcsolatos második könyvének, az Essays in Experimental Logic (1916) című művének 
bevezetőjében úgy vázolta fel a tudást, mint olyan technikai tevékenységet, amely szerszámokat használ 
annak érdekében, hogy a nyersanyagból befejezett termékeket hozzon létre. 
 
 
 

Mindazon idő és fáradozás ellenére, melyet az írásnak szentelt, Dewey valahogy mindig tudott 
időt szakítani arra is, hogy saját hivatását és a közösségét szolgálja. Az Amerikai Filozófiai 
Társaság elnöki posztját töltötte be 1905-1906 között és az alelnöki pozíciót az American 
Association for the Advancement of Science szervezetnél 1909-ben. Ezen túl aktív 
résztvevője volt a „Henry Street Settlement”-nek Manhattan alsó, keleti részén, a tanári 
szakszervezet létrehozásának, valamint a nők választójogának kiharcolásáért folyó 
küzdelemnek is (a szüfrazsett mozgalomnak). 
 
Dewey támogatta az Egyesült Államok beavatkozását az I. világháborúba, mert úgy 
gondolta, hogy Németország legyőzése olyan intézmények felállításához fog vezetni, 
melyek majd elősegítik a tartós békét. Álláspontja munkatársához, a progresszív Randolph 
S. Bourne-höz fűződő barátságának megszakadását eredményezte. Habár támogatta a háborús 
törekvéseket, mindamellett a szólásszabadság védelmében is hajthatatlan volt. Tevékeny részt 
vállalt a Teachers League of New York (1913), az American Association of University 
Professors (1915) és az American Civil Liberties Union (1920) alapításában. Továbbá 
rendszeresen közreműködő munkatársa volt a progresszív „New Republic” című folyóiratnak 
is. 
 
 
 
 



DEMOCRACY AND EDUCATION (1916) 
 
Az oktatáselmélet terén végzett munkáját folytatva, lányával Evelynnel együttműködve megírta a Schools of 
Tomorrow (1915) című művét. A Democracy and Education (1916) című könyvében pedig azt állította, 
hogy az oktatásnak nincs önmagán kívüli célja, mivel ez a növekedésnek és a környezeti 
körülményekhez történő egyre tökéletesebb alkalmazkodás kialakításának szinonímája. Abban az 
évben, melyben ezt a művét publikálták, Dewey azt írta Horace M. Kallennek, hogy „a Democracy and 
Education, a címe ellenére az eddigi legalaposabb összegző kísérletem arra, hogy teljes képet adjak 
saját filozófiai álláspontomról.” 
 
Habár úgy vélte, hogy az egyének tesztelése tehetségük és képességeik megállapítása céljából legitim részét 
képezi az oktatásnak, erőteljesen szembeszállt a teszteredmények olyan használatával, mely az egyének 
különböző osztályokba vagy rétegekbe sorolásának eszközéül szolgál. Az oktatás milyen típusát tekintette 
elvártnak és támogatottnak egy demokratikus társadalomban? Azt a fajta oktatást, amely a „társadalmi 
viszonyok és szabályozás iránt személyes érdeklődést kelt az egyénben, és olyan habitust implikál, mely 
biztosítja a szociális változásokat társadalmi zavarok kialakulása nélkül.” 

 
 

HUMAN NATURE AND CONDUCT (1922) 

 
1919 és 1921 között Dewey Japánban és Kínában tanított. 1922-ben publikálta a Human Nature and Conduct 
című művét, melyben elutasította a megváltoztathatatlan emberi ösztönökről szóló, bizonyos körökben igen 
népszerű elképzelést. Ehelyett azzal érvelt, hogy a gyerekek és felnőttek változékony impulzusai egyaránt a 
naturalista etika alapjává tehetők. Úgy látta, hogy ezen impulzusok akkor keletkeznek, amikor megrögzött 
habitusaink ellentmondásba kerülnek egymással, valamilyen szokatlan, új körülmény miatt. Ilyenkor tehát 
habitusainkat újra kell konfigurálni vagy rekonstruálni. A „karakter” az egyéni habitusok konfigurációja, 
és minden egyes egyén felelős saját habitusáért. Az individuumok ennek következtében éppúgy felelősek 
saját karakterük konstrukciójáért, ahogy felelősek minden egyéb termékért is, amelyet valaha létrehoztak. 
Természetesen ez az álláspont Deweyt a pszichoanalízis támogatóinak ellenfelévé tette, akik – véleménye 
szerint – hajlamosak összekeverni a pszichikai aktust a szociális interakciók eredményeivel. A 
pszichoanalízisnek azt a tendenciáját is kifogásolta, amely a pszichét olyan strukturált entitásként tételezte, 
mely a tapasztalat előtt létezik. 

 
 
EXPERIENCE AND NATURE (1925) 
 
Az Experience and Nature (1925), melyre széles körben úgy tekintenek, mint Dewey legfontosabb munkájára, 
az emberi élet organikus, történelmi és antropológiai feltételeit hangsúlyozta. Dewey elutasította az olyan 
tradicionális metafizikai felosztásokat, amelyek elválasztották a természetfelettit a természetitől, az 
attribútumokat a móduszoktól, az esszenciát az egzisztenciától, a szubszisztenciát az egzisztenciától, sőt még 
Bertrand Russel azon kísérletét is, amely megosztja az abszolút szükségszerűség és az aktuális világ 
tapasztalatát. Ezzel szemben ő úgy érvelt, hogy az ideális világ, beleértve matematikai absztrakcióit, teológiai 
rendszereit, társadalmi, politikai és jogi intézményeit, sőt még morális szabályait is, az emberek azon 
kísérletéből erednek, hogy a kiszámíthatatlan természet adottságait és kényszereit stabilabbá és 
megbízhatóbbá tegyék. 
Az Experience and Nature-ben található Dewey naturalizmusának védhetően legtisztább 
megfogalmazása. A természetet nem dologként kezeli, hanem kezdetek és befejezések ügyeként: az ügyek 
ügyeként. Az embereket úgy írja le, mint akik a természeten belül élnek és annak részét képezik, nem pedig 



olyanokként, akik a természeten kívül és ellene léteznek. Az emberi szervezet nem válik el az evolúció 
történetétől, hanem inkább annak csúcsát jelenti. E nézőpont egyik következménye, hogy ama 
technológiának a gyökerei, amely Dewey nézete szerint éppoly bizonyosan magában foglalja az absztrakt 
gondolkodás eszközeit és módszereit, mint ahogy a konkrét és kézzelfogható eszközöket és mesterséges 
tárgyakat, az evolúció történetében és a növények, illetve a nem-emberi élőlények által évmilliók alatt végzett 
számtalan módosításban találhatók. Más szóval, Dewey naturalizálja a technológiát. Csak az emberi élet 
megjelenésével jut a természet reflektív tudathoz: a természet csak ekkor jut, ahogy Dewey fogalmaz, „saját 
elméhez”. Az így létrejött nézőpont másik következménye, hogy a célokat kiemeli történelmi helyükről a 
transzcendens értékek ideális birodalmába. Amint naturalizálódnak, azzá válnak, amit Dewey „szem előtt 
tartott céloknak” („ends-in-view”) nevez – flexibilisekké és a kísérletezések tárgyává, ahogy a kialakuló 
szükségletek megkívánják. Az elmét nem főnévként, hanem igeként vagy határozóként kezeli. Mivel a 
viselkedésre vonatkozik, az elmét úgy tekinti, mint a „természeti változások irányításának instrumentális 
eljárását”. 
 
 
Deweyt naturalizmusa ama álláspont melletti érvelésre vezeti, miszerint minden, ami tudott és tudható 
más dolgokkal való relációban létezik. Ennélfogva nem létezik olyan dolog mint abszolút egzisztencia vagy 
abszolút érték. Az emberi élet szintjén a kommunikáció (amit Dewey minden tekintetben a legcsodálatosabb 
viszonynak tart) feladata, hogy olyan jelentéseket generáljon, amelyek által a természeti események képessé 
válnak túllépni a puszta előfordulásban megnyilvánuló egzisztenciájukon, és implikációkkal terhes 
eseményekké lesznek. 
 
Deweyt az „elme-test probléma” tradicionális filozófiai kezelésével való elégedetlensége vezette a 
„test-elme” terminus megalkotására. Az emberi szervezetből (organizmusból) mint a környezeti 
feltételekkel tapasztalati és interaktív viszonyban lévő egészből kiindulva, Dewey a kötőjel bal oldalán lévő 
terminust arra használta, hogy visszafelé mutasson az evolúciós fejlődés történetére, ami folytonos 
viszonyban áll a nem emberi természet fennmaradó részével és ösztönként, struktúraként, habitusként kerül 
bemutatásra. A kötőjel jobb oldalán lévő terminust pedig arra használta, hogy a szervezet (az organizmus) 
jövőbeli fejlődésére mutasson, egy olyan jövőre, amit az organizmus terveket, hipotéziseket készítő képessége 
éppúgy meghatároz, mint az a képessége, hogy következtetéseket vonjon le, és ily módon irányítsa saját 
evolúcióját. Azt a tradicionális elképzelést elutasítva, miszerint test és elme mint anyag és szellem 
ontológiailag elkülönítettek, Dewey képes volt hamisnak nyilvánítani azt a tradicionális feltevést is, 
hogy relációjuk meghatározása episztemológiai problémát konstituál. 
 
 
Az Experience and Nature nagyszerű összefoglalása és megerősítése a 66 éves filozófus addigi munkájának. 
De sok új megfontolást is tartalmazott. Először nyújtja például Dewey művészetelméletének extenzív 
bemutatását éppúgy, ahogy a „metafizika” terminus rekonstrukciójának kísérletét is. A 9. fejezet 
például, amely a „Tapasztalat, természet és művészet” címet viseli, olyan témákat artikulál, amelyekhez 
Dewey majdnem egy évtizeddel később tér majd vissza az Art as Experience című művében. Sőt, mi több, 
mivel Dewey sok évvel korábban amellett érvelt, hogy a metafizika tradicionális értelemben befejeződött, 
jelentős meglepetést keltett jó néhány olvasójában, hogy könyvének utolsó fejezete ismét elővette a témát. E 
rekonstruált metafizikát úgy jellemezte, mint „azon generikus tulajdonságok állítását, amelyek mindenféle 
egzisztenciában manifesztálódnak, tekintet nélkül a fizikaiban és a mentálisban való differenciálódásukra”, 
valamint a „kritika provinciájának alapvető térképeként”. Ily módon a metafizikát ama vizsgálódás 
szerszámaként (tool) mutatta be Dewey, amely olyan „alapvető vonalakat” létesít, melyek egyszerre sokkal 
specifikusabbak, mint amiket a mindennapi tapasztalat generál, és sokkal általánosabbak, mint azok, amelyek 
a tudományos kísérletezés eredményei. 
 



 
Az Experience and Nature tudományelőtti és originális mivoltának tanúbizonysága, hogy néhány központi 
gondolata két évtizeddel vagy többel anticipált néhány olyan belátást, melyeket Ludwig Wittgenstein alakított 
ki az 1940-es és 1950-es évek alatt, és amelyeket most interpretátorai úgy értelmeznek, mint Wittgenstein 
késői filozófiájának kulcsfontosságú jellemzőit. Ezek magukban foglalják a privát nyelv lehetőségének 
Dewey általi elutasítását; a nyelvnek eszközként és a jelentésnek kontextuális értelemben történő kezelését; az 
univerzálék olyan értelemben vett kezelését, amit Wittgenstein később „családi hasonlóságoknak” nevez 
majd; a bizonyosság ősrégi igényének kritikáját, és azon állítását, hogy a fizikai szükségszerűségbe vetett hit 
csupán babona. 
 
 
ÚJABB UTAZÁSOK 

 
Dewey folytatta utazásait. 1924-ben meglátogatta Törökországot annak kormánya kérésére, hogy értékelje 
oktatási rendszerét. 1926-ban Mexikó Nemzeti Egyetemén adott elő. Azon aktivitások és intézmények iránt is 
tovább érdeklődött, amelyek függvényében a demokrácia felvirágzik vagy elbukik. 1927-es, The Public and 
Its Problems című könyvében amellett érvelt, hogy a közéleti csoportokat oly módon kell ápolni és fejleszteni, 
ami fokozza új eszmék generálására és tesztelésére vonatkozó képességüket. A tudományosabb társadalmi 
tervezés mellett érvelt. 1928-ban iskolákat látogatott meg a Szovjetunióban. Beszámolói, amelyeket a New 
Republicban publikáltak, amellett érveltek, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak el kellene ismerni a 
Szovjetuniót. Ennek eredményeként néhány konzervatív „kommunistának” bélyegezte Deweyt. 
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Ellenőrző kérdések: 
 

1. Melyek Dewey instrumentális logikájának fő lépései? 
 

2. Hogyan oldja fel Dewey az elme és a test hagyományos dualizmusát? 
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V. TÉMA OL 15: JOHN DEWEY (1931-1952) KÉSŐI ÉLETE 
 

 
1930-as első nyugdíjazása még nagyobb lehetőségeket biztosított a 70 éves Dewey számára, 
hogy még igazán jelentős alkotói energiáját írásra fordítsa. A következő 20 év a tanúja 
legjelentősebb könyvei közül jó néhány publikálásának. Az Individualism, Old and New 
(1930) című könyvében például az iparosodásnak és az urbanizációnak az amerikai életre 
gyakorolt hatását vizsgálta. Amellett érvelt, hogy a dacos individualizmus régi határvidéki 
mítoszait, amelyek beleivódtak az amerikai tudatba, különösen az üzleti gyakorlatban 
megnyilvánuló mítoszait, fel kellene adni végre a kooperáció és a társadalmi tervezés új 
formái érdekében. A régi szociáldarwinista individualizmus egyszerűen nem volt már 
alkalmas a körülmények megváltoztatására. Az individualizmus új, sokkal alkalmasabb 
változata képes lenne hasznosítani a tudomány és a technológia által létrehozott eszközöket, 
hogy olyan körülményeket teremtsen, amelyek között felszabadulhatnának az individuális 
tehetségek és energiák. Az iparosodás felgyorsította a társulás régi mintáinak tönkremenetelét, 
és a modern személyiség (self) integritásának megsemmisítésével fenyegetett. Itt az ideje, 
érvelt Dewey, hogy olyan új társulási formákat hozzunk létre, amelyek aktív módon segítik és 
bővítik az individualizmust, és azt nem pusztán előfeltételezik. 
 
 
 
 

 



ART AS EXPERIENCE (1934) 
 
Dewey igazán keveset írt esztétikáról eddig a pontig. Nyugdíjazása azonban most lehetőséget 
kínált számára, hogy előkészítsen egy előadássorozatot e tárgykörről. A Harvardon hangzottak 
el 1931-ben mint William James Előadások, és 1934-ben történt meg publikálásuk, Art as 
Experience címmel. A könyvet Dewey Albert C. Barnesnak ajánlotta, ama régi barátjának, aki 
modern művészeti alkotásokból egy nagyobb kollekciót gyűjtött össze, ami ma a Pennsylvania 
állambeli Merionban, a Barnes Alapítványnál található. 
Dewey ama dualisztikus gondolkodás elleni támadás folytatására használta e művét, amely 
hajlamos szétszakítani a tapasztalat különböző típusait egymástól. A jó művészet egyik jele, 
érvelt, az eszközök és a célok harmonizálásának mértéke. Az eszközök, az eljárások és az 
anyagok kooperálnak egymással, valamint a művész által szem előtt tartott célokkal, 
mindegyik interakcióban áll és alakítja a másikat egészen addig, amíg el nem érik a 
harmonikus végeredményt. Amellett érvelt, hogy a hagyományos megkülönböztetés a „szép” 
művészet és a „hasznos” művészet között nem maguknak a művészi alkotásoknak a benső 
sajátossága: ez inkább annak állítása, egy helytelen gondolkodásmód alapján, hogy mi a 
művészet és mire való. Dewey úgy gondolta, hogy az, amit normál esetben 
„szépművészetnek” neveznek, szintén hasznos kell legyen valami jelentőségének fokozása és 
bizonyos jelentések felszabadítása értelmében. Amit normál esetben „köznapi” vagy 
„hasznos” művészetnek neveznek, az is lehet szép, abban az értelemben, hogy olyan 
harmóniákat, ritmusokat és egyéb minőségeket mutat be, amelyek elkülönülnek attól, ami 
szokványos és csak véletlenül fordul elő. Dewey kritikusai közül néhányan azt állították, hogy 
bármit mondjanak is, az Art as Experience jelentősebb eltávolodást képvisel korábbi 
pozíciójától. Dewey erre azt válaszolta, hogy esztétikai elmélete csupán a pragmatizmus ama 
instrumentalista változatának továbbfejlesztése, amit több mint negyed évszázada fejlesztett 
és alakított. 
 
 
A COMMON FAITH (1934) 
 
Dewey anyja rendíthetetlen evangélikus keresztény volt, és ő maga is konvencionális vallási 
nézeteket vallott fiatalemberként. Chicagóba költözése (1984) után Deweynak kevés 
mondanivalója akadt a vallásról. A Common Faith (1934) című könyve azonban, amit az adott 
időszakban számos teológussal folytatott dialógus részeként írt meg, a tárgyról való érett 
gondolkodásának eredményét kínálja számunkra. Annak a nyilvánvaló ténynek a 
felmutatásával kezdte, miszerint a „vallás” kifejezés a hitek és a kulturális gyakorlatok 
számos típusára utal, amelyek közül sok inkompatibilis egymással. Ennek következtében úgy 
tűnt számára, hogy a kifejezésnek nincs világos és egyértelmű jelentése. Másrészről a 
„vallásos” kifejezést általánosan használták minden olyan tapasztalat minőségeinek 
jelölésére, amely lelkesedést és elkötelezettséget ébresztett. Ezért Dewey olyan „közös hit” 
kialakítására hívott fel, amely képes volna minden emberi lény vágyakozását egyesíteni az 
olyan tradicionálisan nehezen felszámolható törésvonalaknál mint osztály, faj és szekta. Távol 
attól, hogy a tudományos technológia ellensége legyen, ahogy néhány vallási doktrína 



történelmileg ilyennek bizonyult, Dewey közös hite annak érdekében használná a 
tudományos technológia eszközeit, hogy a közjóra irányuló akciókra ösztönözzön. 
 
 
LIBERALISM AND SOCIAL ACTION (1935) 
 
Dewey következő könyve, Liberalism and Social Action (1935), részben a teológus Reinhold 
Niebuhrnak adott válaszként íródott, aki Moral Man and Immoral Society című könyvében 
Deweyt szemelte ki kritikája céltáblájaként. Niebuhr érvelése szerint az emberi bűn 
fundamentális ténye miatt az igazságtalanság erői túl nagyok ahhoz, hogy az ésszel és a 
kísérleti tudománnyal szálljunk szembe velük. Ha az igazságosságot kell megalkotni, akkor 
vagy egy abszolút morális elvet (mint a keresztény szeretetet), vagy más erőt kell alkalmazni. 
Dewey eme állítás első felére már válaszolt, A Common Faith című művében, amikor amellett 
érvelt, hogy az olyan fogalmak, mint „bűn” túlságosan homályosak alapként bármiféle reális 
teendőhöz. Az ilyen fogalmakat az „absztrakt erő” fogalmához hasonlította, amit a tudomány 
már régen diszkreditált. 
A Liberalism and Social Action című könyvében, Dewey rátért Niebuhr érvének második 
részére. Miután részletesen felelevenítette a liberalizmus történetét a 17. századtól kezdve, a 
liberalizmus egy új, radikális formájának létrehozását követelte. Az általa „megújhodó” 
liberalizmusnak nevezett új forma arra használná a tudományos módszereket, hogy 
megreformálja a korrupttá vagy elavulttá lett intézményeket. Az intelligencia révén alapot 
teremtene a közös cselekvéshez az emberi élet minden olyan szférájában, ahol problémákkal 
találkozunk.  
Néhány kritikusa túlzott optimizmussal vádolta Deweyt. Ha viszont az optimizmus olyan 
felfogás, miszerint minden a legjobban végződik majd, akkor Dewey nem nevezhető 
optimistának. Nagyon is tudatában volt, hogy időnként még a legóvatosabb tervezést is 
meghiúsíthatják előre nem látott körülmények, és a legintelligensebb cselekvéseket is 
aláaknázhatja valamilyen szerencsétlenség. Ne felejtsük, szeretett fiai közül kettő kora 
gyerekkorában halt meg. Ha Dewey nem is volt optimista, reménytelinek mégis nevezhető. 
Úgy gondolta, hogy az általa favorizált liberalizmus, az intelligencián és kemény munkán 
alapuló liberalizmus alternatívája nem lehet más csak sodródás és improvizáció, 
természetfeletti erőkre hagyatkozás (ami az ő szemében nagyjából ugyanazt jelentette, mint az 
előbbi), vagy kényszerítő erő alkalmazása. 
 
 
KÖZÉLETI SZEREPVÁLLALÁS ÉS NEVELÉSELMÉNELET 
 
Talán a Népszövetség kudarcára reagálva, és újragondolva két évtizeddel korábbi kiállását a 
háború mellett, Dewey amellett érvelt az 1930-as években, hogy az Egyesült Államoknak el 
kellene kerülnie a beavatkozást Kelet-Ázsia és Európa növekvő problémáiba. Hírneve, 
közéleti filozófusként ebben az időszakban szárnyalt még nagyobb magasságokba, és széles 
körben „Amerika filozófusaként” vált ismertté. Ebben az időszakban kapott tiszteletbeli 
doktori címet  a Párizsi Egyetemtől (1930) és a Harvardtól (1932) is. 



 
1937 tavaszán, 77 éves korában, Dewey Mexikóvárosba utazott, hogy ama bizottság vezetője 
legyen, amelyik az 1936-37-es „Moszkvai Perekben”, Sztálin által Leon Trockij ellen 
felhozott vádakat vizsgálta. A meghallgatások Mexikóváros egyik külvárosában zajlottak, 
ahol Trockij élt száműzetésben. A bizottság tagjai meginterjúvolták Trockijt, megvizsgálták az 
ellene felhozott bizonyítékokat, majd felmentették minden vád alól. 1928-ban, amikor 
Dewey iskolákat látogatott meg Szovjet-Oroszországban, az amerikai fasiszták 
kommunistának minősítették. Most, majdnem egy évtizeddel később, a Trockij 
meghallgatásokban való részvételére reagálva, az amerikai kommunisták minősítették 
fasisztának. Dewey természetesen egyik sem volt. Politikai nézeteit valószínűleg Willy 
Brandtéhoz hasonlóként írhatjuk le a legjobban, aki a Német Szövetségi Köztársaság korábbi 
szociáldemokrata kancellárja volt, vagy talán, ahogy Alan Ryan fogalmazott, a brit céh 
szocialista (guild socialist), G. D. H. Cole nézeteihez hasonlóként. 
 
Amikor a háború felhői gyülekeztek az 1930-as években, akkor az amerikai konzervatív 
szervezetek javasolták az akadémiai szabadság korlátozását és azt, hogy a tanárok 
nemzetbiztonsági okokból tegyenek hűségesküt. Dewey erőteljesen és nyilvánosan is 
ellenezte az ilyen lépéseket, valamint azt is, hogy vallásos instrukciókat alkalmazzanak az 
állami általános iskolákban. Folytatta nevelésfilozófiájának finomítását, és a változó trendek 
és eljárásmódok fényében rekonstruálta annak alapvető eszméit. Experience and Education 
(1938) című könyvében még egyszer megkísérelte artikulálni azt a pozíciót, amely a két 
szembenálló tábor nézeteinek legjobb vonásait tartalmazza: a tradicionalistákét az egyik 
oldalon, és a „progresszívekét” a másikon. Különösen buzgón határolta el magát azoktól a 
nevelőktől, akik állították, hogy az ő elméletét alkalmazzák a „progresszív” nevelés címszava 
alatt, de akiknek a nevelési gyakorlata alig tett ki többet, mint a gyerekek önkifejezésének 
bátorítását. A nevelésnek, állította Dewey, útmutatást is magában kell foglalnia. A 
nevelésnek figyelembe kell vennie a gyermek fejlődési fázisait, és a gyermek 
tapasztalatait kapcsolatba kell hoznia saját társadalmi és kulturális környezetével. Az 
iskola több kell legyen, mint pusztán az „életre való felkészítés” helyszíne. Az iskoláknak elő 
kell segíteniük a társadalmi kísérletezést és a folyamatos oktatási és nevelési reformot. 
 
 
LOGIKA (1938) 
 
Dewey 1938-as, Logic: The Theory of Inquiry című könyvét a szerző egyik legnehezebb 
műveként tartják számon. Csekély kétségünk sem lehet afelől, hogy ez a kísérlet, amely az 
1903-as Studies in Logical Theory és az 1916-os Essays in Experimental Logic című 
műveiben leírt instrumentális logika finomítására és továbbfejlesztésére irányult, az 
általánosan elfogadott logikai elmélet árjával szemben úszott. Az akkoriban és mostanában 
publikált formális logikai szövegektől eltérően, ez nem egyszerű elemi (és állítólag kontextus 
mentes) propozíciókkal kezdődött, és utána sem kombinálta azokat össze oly módon, hogy 
ítéleteket alkossanak. Továbbá, nem az elemi propozíciók kombinációinak értékmátrixai 
segítségével, vagy a már ismert tényállások és e propozíciók korrespondenciájának révén 



definiálta az igazságot. Ehelyett úgy kezelte a propozíciókat, mint amiket azokból a 
kontextusokból kell absztrahálni, amelyekben következtetés révén az ítélet felé igyekszünk 
elmozdulni. Az igazságot tehát pragmatikusan kezelte, azaz mint kontextuálisat és 
provizionálisat. 
 
Dewey elvetette az „igazság” terminust, mivel – úgy vélte – szerencsétlen konnotációkkal 
rendelkezik. Helyette inkább a „garantált állíthatóság” („warranted assertibility”) 
terminust javasolta. A kifejezés „garantált” része a múltra utal, a már elvégzett kísérleti 
következtetésre és a már állított ítéletekre. A kifejezés „állíthatóság” része a jövőre utal, 
azokra az új körülményekre és tesztekre, amelyeket még nem hajtottak végre. A garantált 
állíthatóság ily módon számításba veszi a már elvégzett kutatómunkát, és ideiglenesen azt 
állítja, hogy eredményei kielégítően általánosak ahhoz, hogy alkalmazhatók legyenek jövőbeli 
szituációkra. Dewey harmadik és utolsó logikáról szóló könyvét nem jól fogadták. A 20. 
század utolsó évtizedében azonban növekvő érdeklődés mutatkozott a témával kapcsolatos 
ellentmondásos megközelítése iránt. 
 
 
TÁRSADALOMKRITIKA (1939) 
 
A Theory of Valuation és a Freedom and Culture című könyvei, amelyeket egyformán 
1939-ben jelentetett meg a 80 éves Dewey, éppúgy tanúsítják folyamatos érdeklődését a 
társadalomkritika iránt, mint ahogy az állandó problémák új megoldásaira irányuló folyamatos 
kutatását. A Theory of Valuation című könyvében elutasította azt a gondolatot, hogy az 
erkölcsi ítéletek pusztán érzelmi válaszok vagy szubjektív interpretációk, ahogy néhány 
filozófus javasolta akkoriban. De szintén támadta azt a nézetet, amit néhány másik filozófus 
tartott az emotivizmus és a szubjektivizmus egyedüli ellenszerének, jelesül azt a nézetet, 
miszerint az erkölcsi ítéleteknek transzcendentális vagy természetfeletti alapokra kell 
épülniük. Ahogy egy évtizeddel korábban a The Quest for Certainty című művében, most 
is amellett érvelt, hogy az erkölcsi ítéleteknek kísérleti tesztek eredményein kell 
nyugodniuk, ahhoz hogy garanciákként szolgáljanak. Érvelésének támogatásaként felhívta 
olvasói figyelmét az „érték” kifejezés kétértelműségére. Az „érték” vagy azt jelenti, ami 
értékelt, vagy azt, ami értékelhetőnek bizonyult. Ha valami értékelt, mutatott rá Dewey, akkor 
az hasonló annak kifejezéséhez, hogy valamit megettünk. Ez alig utal többre, mint arra, hogy 
valamit megtettünk. De azt állítani, hogy valami értékelhető, az hasonló annak állításához, 
hogy ehető. Mindkét esetben objektív kísérleti teszt eredményeként bizonyult ilyennek a 
dolog. 
A Freedom and Culture című művében Dewey néhány olyan kulturális faktort vizsgált, 
amelyek újraformálták a politikai tájképet. 1939-ben mind baloldali, mind jobboldali 
totalitárius kormányok voltak hatalmon, és a legtöbb amerikai számára nyilvánvaló volt, hogy 
a világ egy hatalmas háború előestéjét éli. Néhányan úgy érveltek, hogy a demokratikus 
intézmények ellen külföldön tapasztalható fenyegetés csak úgy hárítható el, ha korlátozzuk a 
szabadságot otthon. Dewey azonban azt válaszolta, hogy a krízis idején Amerikának éppen 
hogy több, és nem kevesebb demokráciára van szüksége. Támadta mind a baloldali, mind a 



jobboldali szélsőségeseket. Óvott a faji és vallási előítéletek veszélyeitől, és előre jelezte 
annak veszélyeit is, amit később Eisenhower elnök úgy nevezett, hogy „katonai-ipari 
komplexum”. Különösen nyugtalanították azok az eljárások, ahogy a kialakulóban lévő 
kommunikációs médiát használták a közvélemény manipulálására. E fenyegetések 
ellenszereként azt javasolta, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt az oktatásra, és különösen a 
tudományos kutatásra, valamint a közös célokra irányuló kooperatív cselekvésre. 
 
 
KÖZÉLETI SZEREPVÁLLALÁS ÉS MAGÁNÉLET 
 
Lengyelország 1939-es megszállása Deweyt arra indította, hogy támogassa a Lend-Lease 
Bill-t 1940-ben és Amerika belépését a háborúba 1941 decemberében. 
 
1939-ben Dewey és néhány kollégája megalapította a Kulturális Szabadság Bizottságát 
(Committee for Cultural Freedom), mint azon kísérletük részét, hogy leleplezzék és ellenezzék 
azokat az erőket, amelyek fenyegették az intellektuális szabadságot. A Bizottság elítélte a 
politikai jobboldal totalitárius kormányait, beleértve Németországot, Olaszországot, Japánt és 
Spanyolországot is. De a Szovjetunió kormányát is elítélte, amivel újra kiváltotta az amerikai 
kommunisták haragját. Dewey 1940-ben Bertrand Russell segítségére sietett, amikor azon az 
alapon vonták vissza Russell New York City főiskolájára szóló kinevezését, hogy ateista és 
erkölcstelen.  
 
Dewey nyolcvanadik születésnapját 1939 októberében ünnepelték egy New Yorkban tartott 
konferencián, amin kollégáinak és barátainak százai vettek részt.  A The Library of Living 
Philosophers című sorozat első kötetét, amit 1939-ben publikáltak az ő munkásságának 
szentelték. Korábbi tanítványa, Sidney Hook még ugyanebben az évben jelentette meg John 
Dewey: An Intellectual Portrait című könyvét. 
 
1939-ben, mint a filozófia emeritus professzora, Dewey végleg nyugdíjba vonult. Fennmaradó 
évei alatt folytatta harcát a Mortimer Adler és mások által, oktatáselmélete ellen indított 
támadásokkal szemben. (Adler egyszer olyan messzire ment, hogy a Dewey típusú filozófusok 
likvidálását követelte, mivel szerinte nagyobb veszélyt jelentenek a demokráciára, mint Hitler 
nihilizmusa!) Dewey folytatta az akadémiai szabadság és a szólásszabadság korlátozása 
elleni harcát, és figyelmeztetett Amerikát a Szovjetunióval kötött szövetség veszélyeire. 
Nyilvánosan ellenezte a Kongresszus Bizottságának az úgynevezett Amerika Ellenes 
Cselekedetekre vonatkozó tevékenységét. De mindenekfelett folytatta az írást. Összes 
Műveinek 2 kötetét teszik ki azok az esszék és recenziók, amelyeket 1939 és 1948 között 
publikált. 1946-ban, 87 évesen feleségül vette Roberta Lowitz Grantot, egy nála 45 évvel 
fiatalabb özvegyasszonyt. A pár két gyereket fogadott örökbe. 
 
 
 



Dewey utolsó nagyobb műve, amit Arthur F. Bentleyvel közösen írtak, a Knowing and the 
Known (1949). Még ma sem teljesen világos, a könyv milyen mértékben Dewey és milyen 
mértékben Bentley munkája. Először is, a könyv aláásni látszik azt a darwini naturalizmust, 
amit Dewey majdnem fél évszázadon át támogatott. Másrészt módosítani látszik Dewey 
azon régóta képviselt nézetét, miszerint a tudomány folytonos egységet képez a 
mindennapi tapasztalattal. Ezen és más hasonló kétértelműségek ellenére azonban egy 
dolog tökéletesen világos a művel kapcsolatban: mindent felégető támadást indított a 
logikai pozitivizmus ellen, ami akkoriban virágkorát élte. Frontális támadást indított az 
atomi tények létét állító pozitivista elkötelezettség, a tapasztalatit a logikaitól elválasztó 
dualisztikus kísérlet, valamint a pozitivisták fundacionalizmusa ellen. A logikai pozitivisták 
doktrínájának ellenszereként Dewey és Bentley a kutatás olyan elméletét dolgozta ki, 
amelynek központi témája az organizmus és környezete közötti tranzakció. 
 
Dewey 1952 június 1-én hunyt el, New York Cityben lévő otthonában. A hamvait 
tartalmazó urna, egy másik, második feleségének, Robertának a hamvait tartalmazó urnával 
együtt található a Vermonti Egyetemen lévő síremlék alatt. 1968-ban az Egyesült Államok 
Postája egy 30 centes bélyeg kiadásával tisztelgett előtte. 
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Ellenőrző kérdések: 
 

1. Mikor írta Dewey az Art as Experience c. művét? 
 

2. Mi különbség van Deweynál a „vallás” és a „vallásos” jelentése között? 
 

3. Miért tekintette Dewey az igazságot „garantált állíthatóságnak”? 
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VI. TÉMA (OL-16): RICHARD RORTY (1931-2007) ÉLETE ÉS JELENTŐSÉGE 
 
 

Mi a klasszikus pragmatizmus máig eleven alapgondolata? Mit tartottak a neopragmatizmus legjelesebb 
képviselői megújításra érdemesnek? Az igazság kardinális kérdését most ideiglenesen háttérbe szorítva, azt 
mondhatjuk, hogy James és Dewey szerint a filozófiának a tényleges életről kell szólnia, és önmagunk 
jobbá tételét kell szolgálnia. Az élet azonban alapvetően gyakorlat és az elmélet maga is e legtágabb 
értelemben vett gyakorlat része. Ez a fiatal Heidegger filozófiájával – nem véletlenül – világos hasonlóságot 
mutató álláspont messzemenőkig tudatosítja és elfogadja emberi végességünk és radikális történetiségünk. A 
gyakorlatként értett életnek pedig társadalmi szinten nyilvánvalóan nem lehet annál humánusabb célja, mint 
jobbá tenni közösségi életünket. Ezért Dewey, Rorty és Shusterman törekvéseinek végső intenciója, egy 
minél demokratikusabb társadalom létrehozása. 
 
 
 
Ezen alapelveket viszi tovább a neopragmatizmus, mindenekelőtt ennek megalapítója, Richard Rorty, 
aki azonban kihangsúlyozza a különbségeket is. Az új pragmatisták, írja Filozófia és társadalmi remény 
(1999) című könyvében, „csak két tekintetben különböznek a régiektől, és a kettő közül is csak az egyik 
igazán érdekes azok számára, akik nem filozófia professzorok. Az első az, hogy mi, új pragmatisták 
nyelvről beszélünk a tapasztalat, az elme vagy a tudat helyett, mely kifejezéseket a régi pragmatisták 
használtak. A második különbség pedig az, hogy mi mindannyian olvastuk Kuhnt, Hansont, Toulmint 
és Feyerabendet, és ennél fogva gyanakvóvá váltunk a „tudományos módszer” kifejezéssel szemben. 
Az új pragmatisták azt kívánják, bárcsak Dewey, Sidney Hook és Ernest Nagel ne ragaszkodtak volna e 
kifejezés divatos szólásként történő használatához, hiszen nem tudunk semmi olyan megkülönböztető 
jeggyel szolgálni, ami értelmet adna neki.” (FTR 130.) 
 
E különbségek nyilvánvaló oka, hogy Rorty az amerikai pragmatikus és analitikus tradíció mellett kiválóan 
ismeri az európai kultúrát és filozófiát is. Nemcsak a Platóntól Hegelig terjedő korszakban jártas, hanem a 
kontinentális bölcselet 20. századi kiemelkedő gondolkodóiról (Wittgensteinről, Heideggerről, Sartre-ról), 

 



valamint a legújabb fejleményekről – Habermas, Foucault, Derrida filozófiájáról – is számos írásában 
értekezik. Eszmetörténeti, ideológiai síkon, a három történelmileg domináns lehetőség közül 
(konzervativizmus, szocializmus, liberalizmus) Rorty egyértelműen a Jeremy Bentham és John Stuart Mill 
fémjelezte liberális tradíciót karolja fel. Dewey célkitűzését némileg módosítva ő egy liberális demokrácia 
utópiáját igyekszik felvázolni Esetlegesség, irónia és szolidaritás című, 1989-es könyvében: „Ebben a 
könyvben egyik célom, hogy egy liberális utópia lehetőségét javasoljam: olyanét, amelyben az irónia, 
az itt tárgyalt értelemben egyetemes. Egy metafizika utáni kultúra számomra nem tűnik 
lehetetlenebbnek egy vallás utáninál, és ugyanúgy kívánatos.” (EISZ xv-xvi.) 

 
De ki is volt Richard McKay Rorty? „Akár elfogadjuk Harold Bloom értékelését Richard Rortyról, akár 
nem, nehéz cáfolni, hogy egy ideig ő volt „az a filozófus, akiről a legtöbbet beszéltek”. 1979-ben katapultált 
a Philosophy and the Mirror of Nature című könyvével, amit mostanában sokan tartanak “a 20. század 
második felének leginkább diszkutált filozófiai művének”. Rorty hatása túllép a tudományok és a 
kultúrák falain. Könyveit több mint húsz nyelvre lefordították, gondolatait a legkülönbözőbb vezető 
politológiai, szociológiai, jogi, nemzetközi kapcsolatokról szóló, feminista, irodalomkritikai, üzleti 
etikai, neveléselméleti és természetesen filozófiai folyóiratokban vitatták. Életműve az egyes ember 
számára átláthatatlan tömegű másodlagos irodalmat ihletett, és kardinális szerepet játszott az amerikai 
pragmatista tradíció újjáélesztésében. 2007. június 8-án bekövetkezett halála után híres értelmiségiek kórusa 
méltatta Rortyt „az elmúlt három évtized legbefolyásosabb filozófusaként”, „a világ leghíresebb 
filozófusaként”, de legalább úgy, mint „egy jelentős filozófust, aki bátran szembe szállt a modern analitikus 
filozófiával, egyedül újjáélesztette a pragmatizmust, és óriási hatást gyakorolt számos területen”.” Ezekkel a 
szavakkal kezdődik Christopher J. Voparil kitűnő bevezetése, amit a The Rorty Reader1 című összeállítás 
szerkesztőjeként írt.  
 
Ez azonban nem a teljes történet – teszi hozzá Voparil. A Philosophy and the Mirror of Nature publikálása 
mérhetetlenül feldühítette a vezető analitikus filozófusokat, akik ettől fogva úgy néztek Rortyra, mint 
Júdásra. Az amerikai filozófusok többségét pedig az bőszítette fel, ahogy – szerintük – Rorty visszaélt John 
Deweyval, valamint az a nyilvánvalónak tűnő gondatlanság, amivel a pragmatista tradíció elkötelezettségeit 
és kulcsfontosságú eszméit felkarolta vagy semmibe vette. Amikor az 1980-as években kifejezettebben 
társadalmi és politikai témákkal kezdett foglalkozni, Rortyt jobbról és balról is pocskondiázták, veszélyes 
relativistának és a status quo apologétájának egyformán kikiáltották. Bár más tényezők is közrejátszottak 
abban, hogy két évtized után, 1982-ben elhagyta a Princetoni Egyetemet, ezt követően soha nem dolgozott 
filozófia tanszéken. Valószínűleg ezen előzmények folyománya, hogy láthatóan még azok is, akikre komoly 
hatással bír Rorty munkásságának valamely szelete, erőteljes fenntartásokat mutatnak más gondolataival 
szemben. Egy 2002-ben készített bibliográfiából, amely a Rortyra vonatkozó másodlagos irodalom 1200 
darabját számlálta össze, csupán maroknyi barátságos Rortyhoz. Mindenesetre, legyen Rorty akár az 
amerikai intézményes filozófia szókratikus bírálója, akár egy felületes képromboló, aki több kárt 
okozott, mint hasznot, az tagadhatatlan, hogy a legkülönbözőbb perspektívákból és tudományok 
területéről számtalan embernek van valami mondandója róla. Mindez joggal ébreszti bennünk azt a 
gyanút, hogy Rorty művei talán befolyásosabbak, mint amennyire sokan gondolják. 
Márpedig, ha valóban ez a helyzet, ez megbocsájtható, amennyiben tisztán látjuk Rorty életművének hatalmas 
méreteit. Rorty igen termékeny szerző volt, aki közel öt évtizedes munkássága alatt három könyvet, két 
esszékötetet, filozófiai írásainak négy kötetét, egy általa szerkesztett befolyásos kötetet, egy társszerzős 
művet, és számtalan, még össze nem gyűjtött esszét, recenziót publikált egyetemi folyóiratokban, 
magazinokban, heti- és napilapokban, népszerű kiadványokban. De Rorty hihetetlenül termékeny olvasó is 
volt, méghozzá igen kiterjedt érdeklődési körrel, és ama hátborzongató képességgel, hogy bármikor felidézze 
regényírók, költők, irodalomkritikusok, jogtudósok, történészek és politológusok nevét, gondolatait. A kortárs 
intellektuális vitáknak évtizedekig egyik vitathatatlan vezérhajósaként világunk szinte minden sarkába 
eljutott, és számos területen találkozott, vitába bocsátkozott korunk vezető gondolkodóival. Széles körben 
elismert volt kollegialitása, mivel Rorty maga volt a tökéletes munkatárs, aki lelkesen támogatta mások 
munkáját, és mindig hajlandó volt találkozni még legkíméletlenebb kritikusaival is a további építő viták 

 

1 The Rorty Reader. Ed. by Christopher J. Voparil and Rchard J. Bernstein, Wiley-Blackwell, 2010. 1. o. (A továbbiakban: TRR) 

 



reményében. Rorty maga volt a kortárs szellemi élet megtestesülése, számos területen a legizgalmasabb 
kortárs intellektuális folyamatok barométere. (Vö. TRR 2-3.) 

 
 
 

Rorty egyedüli gyerek volt. James Rorty és Winifred Raushenbush utódaként született 1931. október 4-én. 
„Bucko”, ahogy szülei nevezték szeretetteljesen, már kezdettől fogva intellektuálisan koraérettnek számított, 
nyilvánvaló tehetséggel az írott világ terén. Hat évesen színjátékot írt a walesi herceg, Edward 
megkoronázásáról. Hét évesen levelet írt a Harvard College obszervatóriumának, amelyben érdeklődött 
csillagásszá válásának lehetőségei iránt, és nyolc évesen levélben üdvözölte az éppen csak megválasztott 
Dalai Lámát, és meleg hangon gratulált nyolc éves társának a sikerhez. (Vö. FTR 36-37.) Rorty nem sokkal 15 
éves kora előtt iratkozott be a Chicagoi Egyetemre, ahol megszerezte BA (1949) és MA (1952) fokozatát. Ezt 
követően a Yale Egyetemen tanult filozófiát, és szerzett PhD (1956) fokozatot. Két év katonai szolgálat 
(1957-58) után, Rorty a Wellesly College-ban kezdett tanítani (1958-61), ahonnan az analitikus filozófia 
egyik fellegvárába, a Princetoni Egyetemre került. Princetonban huszonegy éven keresztül (1961-82) 
elsősorban analitikus filozófiát kutatott és oktatott a filozófia professzoraként, majd filozófiai és magánéleti 
okok miatt távozott. Az 1960-as évek végétől (1967: The Linguistic Turn) érlelődő pragmatista fordulatának 
eredményeként publikálta ugyanis 1979-ben a Philosophy and the Mirror of Nature című könyvét, ami 
kimondhatatlanul felháborította a domináns analitikus filozófusokat. 1982-től Rorty a humaniórák Kenan 
professzora lett a Virginiai Egyetemen, és ezzel életének talán legproduktívabb tizenhat éve vette kezdetét 
(1982-98). 1998-tól nyugdíjba vonulásáig a kaliforniai Stanford Egyetem összehasonlító irodalmi tanszékén 
tanított. Ezután professzor emeritusként élt Palo Altoban. Richard McKay Rorty 2007. június 8-án, 75 éves 
korában hunyt el hasnyálmirigyrákban. 

Rorty valószínűleg a legismertebb amerikai filozófus az irodalomelmélet területén. Az analitikus 
filozófiában szerzett alapos képzés és e tradícióban folytatott hosszú gyakorlat után, ahol különös tiszteletnek 
örvendett tudat- és nyelvfilozófiai munkásságának köszönhetően, Rorty akkor vált fontossá az 
irodalomelmélet számára, amikor visszautasította az analitikus tradíciót, hogy magához ölelje a 
neopragmatizmusnak a kortárs kontinentális filozófiával konvergáló változatát. E konvergencia főbb 
sajátosságai az antiesszencializmus, illetve a megalapozás ellenesség, az emberi gondolkodás és az igazság 
történetiségének kimondása, illetve a tapasztalat kiküszöbölhetetlen hermeneutikai és nyelvi 
dimenziójának megfogalmazása. Rorty interpretációi Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Jacques 
Derrida, Jean-François Lyotard, Jürgen Habermas és Michel Foucault gondolkodásáról igen befolyásossá 
váltak, és gyümölcsöző dialógust eredményeztek egyrészt a kontinentális és az angolszász filozófiai 
tradíció, másrészt a filozófia és az irodalomelmélet között. Halála napjáig tudatosan törekedett e párbeszédek 
ápolására. 
Rorty érdeklődése a nyelv, mint a tapasztalat konstitutív lényege iránt, már analitikus korszakában 
nyilvánvaló volt, és ennek 1967-ben adott először érdemben hangot, amikor hosszú bevezetőt írt A nyelvi 
fordulat (The Linguistic Turn) című, általa szerkesztett kötethez. Az analitikus filozófia szerinte úgy tekintett 
a nyelvre, mint a végső megalapozás lehetőségére, aminek elemzésével mind a nyelvben megjelenő világ, 
mind a nyelvet alkalmazó és általa strukturált emberi tudat legjobb felfogását nyújthatjuk. A nyelvfilozófia 
metafilozófiai nehézségei (Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philosophy) című bevezetőben 
azonban Rorty azt is felismerte, hogy az analitikus filozófia mint olyan csupán a korábbi megalapozási 
törekvések (Descartes, Locke és Kant elképzeléseinek) nyelvfilozófiai folytatása. Rorty ezért elégedetlenné 
vált a kibogozhatatlan nyelvi és logikai rejtvények aprólékos, sokszor haszontalannak tűnő feladatával, és 
miután az 1970-es évek elején átesett egy rövid szakmai krízisen, kollégái nem kis meglepetésére új utat 
választott: John Dewey pragmatizmusa felé orientálódott. 
A filozófia és a természet tükre (Philosophy and the Mirror of Nature, 1979) című második, kimondottan 
provokatív könyvében részletekbe menően igazolja fordulatát. Rorty amellett érvel, hogy az analitikus 
filozófia lényegében nem is igazán originális, hanem sokkal inkább azon descartes-i és kanti gondolatok új 
variációja, amelyek a tudás megalapozását kínálják. Ami új az analitikus filozófiában, az csupán azon 
meggyőződés, hogy a tudás valójában nyelvileg és nem mentálisan reprezentálódik. De ennek 
kimondásával lényegében változatlanul hagyjuk azt az előfeltevést, hogy emberi természetünkből 
következően rendelkezünk valamiféle kerettel, amelyen belül folytatjuk vizsgálódásainkat. Az analitikus 
filozófiában még mindig megtalálható, (1) a „megismerő szubjektum”, (2) a „külső valóság”, és (3) a 
„reprezentáció elmélete”, ami leírja, hogy jelenik meg a valóság a megismerő szubjektum számára. 



Továbbra is érvényes a megismerési folyamatra vonatkozó régi leírás, vagyis a tudatnak olyan tükörként 
kezelése, amely képes a természet pontosabb vagy pontatlanabb reprezentációit nyújtani, és amelyeket azután 
tisztán racionális módszerekkel tanulmányozhatunk. Az analitikus filozófia tehát nem adja fel azt az 
előfeltevést, miszerint a tudat egyfajta tükörként funkcionál. Pusztán a reprezentációk pontosságát igyekszik 
fokozni a tükör ellenőrzésével, javítgatásával és polírozásával. A tükör puszta javítgatása, polírozása azonban 
egy másik régi előfeltevést is implikál, nevezetesen a külvilág realitására vonatkozót. A külvilágét, ami örökre 
adott ott kint, de valamilyen oknál fogva mindig pontatlanul reprezentálódik a tudatban. Ennek következtében 
Rorty úgy gondolja, hogy a filozófia igazán forradalmi megújítása számos előfeltevés végleges elutasítását 
követeli, beleértve a tradicionális visszatükrözés elméletet, valamint azt az előfeltevést, miszerint bármiféle 
gondolkodás vagy a történelem előtt létezne a realitásnak valamiféle „esszenciája”, aminek ismerete az 
igazság tudását jelentené. Rorty támadása a filozófia tradicionális reprezentációs elképzelésével szemben 
tehát rendkívül meggyőző, és nem csupán a hatásos történelmi léptékű söprögetés, illetve a szigorú 
argumentáció miatt, hanem különösen azért, mert a kortárs analitikus filozófia legjobb módszereit és 
eredményeit alkalmazza az analitikus elképzelések dekonstruálására.  
Rorty számára az egyik központi probléma a megalapozó filozófia azon önhittsége, hogy a változó 
társadalmi gyakorlattól, nyelvjátékoktól vagy világképektől függetlenül képes ahistorikus módon 
rögzíteni az emberi tudás és megismerés feltételeit. A szisztematikus, megalapozó filozófusok 
tradicionális pantheonjának tagjaival szemben, Rorty a huszadik század legjelentősebb filozófusaiként 
üdvözölte mindenekelőtt John Deweyt, valamint Ludwig Wittgensteint és Martin Heideggert. Ők ugyanis 
inkább épülést nyújtanak, minthogy rendszereznének. Őket olyan filozófusoknak tartja, akiknek közös 
üzenete egy történeti üzenet, és akiknek elsődleges célja olvasóik épülése – azaz segíteni olvasóikat, vagy a 
társadalmat, mint egészet abban, hogy szabadon elszakadjanak az elkoptatott szótáraktól és attitűdöktől. 
Inkább ezt teszik, minthogy a jelen intézményeihez és szokásaihoz nyújtsanak megalapozást. (Vö. PMN 
11-12.) 
 
 
Dewey, Wittgenstein és Heidegger nemcsak a történetiség kiemelésében osztoznak, hanem a praxis 
hangsúlyozásában, valamint a cselekvésnek az episztemológiai reflexióhoz viszonyított elsődlegességében is. 
A pragmatizmus következményei című, 1982-es könyve (Consequences of Pragmatism) ezekről a 
szerzőkről és Derridáról írt esszéket tartalmaz, és Rorty e gondolkodók pragmatista eszméihez kapcsolódva 
alakította ki saját neopragmatizmusát. Pragmatizmus, relativizmus és irracionalizmus című esszéjében, 
három sajátossággal definiálja tömören saját álláspontját. Először is szerinte „az antiesszencializmust 
alkalmazni kell olyan fogalmakra, mint az ’igazság’, a ’tudás’, a ’nyelv’, a ’moralitás’ és a filozófiai 
teoretizálás hasonló objektumaira”. Másodszor: a teóriát, mint a tudás filozófiai modelljét helyettesíteni kell 
a fronészisszel, azaz a gyakorlati bölcsességgel. A tradicionális episztemológia tévedett, amikor az igazság 
tiszta lényegét, vagy a tudás megszerzésének abszolút módszerét kereste a hit számára, túl a jón és a 
hasznoson. „A pragmatikusok számára minden vizsgálódás módszere – a tudományosé éppúgy, mint a 
morálisé – a különböző konkrét alternatívák relatív vonzásának megfontolt mérlegelése”. Rorty 
neopragmatizmusának harmadik meghatározó sajátossága az a felismerés, hogy vizsgálódásaink mindig 
esetleges jellegűek és elidegeníthetetlenül társadalomtörténeti aspektussal rendelkeznek. Az ismeretek 
kutatásának kiindulópontját és kritériumait mindenkor közösségünk és intellektuális tradíciónk történeti 
működése szolgáltatja. Nyelvünk, igazságaink és vizsgálódásunk tárgyai nem egyszerűen a természet által 
diktált szükségszerűségek, hanem emberi érdekek által alakítottak, és e dolgokat sokkal inkább teremtjük, 
mint felfedezzük. (Vö. CP 162-166.) 
Mivel Rorty szerint a pragmatizmus végeredményben antiesszencialista, historicista konstruktivizmus, 
hiszen mi teremtjük mind a nyelvet, mind az igazságot a világot illetően (az igazság ugyanis 
propozicionálisan csak a nyelvben létezik), ezért állandóan a nyelv re-konstruálására kellene 
törekednünk, hogy a nyelvet minél hasznosabbá és alkalmazhatóbbá, tapasztalati világunkat pedig 
vágyaink szempontjából minél kielégítőbbé tegyük. A teremtés és a konstruálás ilyen privilegizálása a 
felfedezéssel és az objektív leírással szemben, az imaginációs új nyelvnek a teremtésben és a konstruálásban 
játszott döntő szerepével együtt, mindez együtt alkotja Rorty 1989-es, Esetlegesség, irónia és szolidaritás 
(Contingency, Irony, and Solidarity) című könyvének alapvető témáját. E művében Rorty nyilvánvaló 
esztétikai fordulatot hajtott végre, ami elsősorban az imaginációs irodalomnak a racionalista filozófiával 
szembeni privilegizálásban nyilvánul meg. Rorty itt alakítja ki a személyes öngazdagítás és önteremtés 
esztétizált privát etikáját is, amit a liberalizmus olyan közéleti-politikai moráljával kombinál (illetve véd és 



egyúttal sakkban tart), melynek lényege a procedurális igazságosság, valamint a másoknak okozott szenvedés 
és fájdalom elkerülésének vágya, de e keretek között mindenki békében törekedhet saját tökéletesedésének 
realizálására. 
A filozófia elsődleges anyagát továbbra is a nyelvben látja, de már nem az ész inkarnációjaként, nem 
osztott emberi lényegünk kifejeződéseként, és e nyelv már a megalapozó metafizikák és episztemológiák 
alapjaként sem szolgál. Ehelyett Rorty elsődlegesen az önformálás esztétikai eszközének tekinti a nyelvet. 
Felfogása szerint ugyanis, történetünk eltérő szótárak segítségével történő újramondásával újraalkotjuk 
önmagunkat és társadalmunkat. Arra ösztönöz bennünket, hogy a legfőbb kulturális szerepet betöltő hős az 
úgynevezett „erős költő” legyen (általános értelemben véve a „költőt”, aki ily módon a filozófus és a tudós is 
lehet), és ezt a szerepet ne a humanitás és a realitás lényegének időtlen és szükségszerű igazságát látnokként 
felfogó tradicionális filozófus töltse be. Az „erős költő” az új szótárak és narratívák kovácsa, melyekkel 
újra leírjuk és újraalkotjuk önmagunkat és a világot. Mindez eltávolodást jelent a szükségszerűségen és az 
észen nyugvó, tradicionális metafizikai kultúránktól, egy olyan posztmodern, „ironikus” kultúra irányába, ami 
az esetlegességen és a költői képzelőerőn alapul, egy olyan kultúra felé, amely sokkal inkább a narratív 
retorika, mint a szigorú logikai érvelés segítségével akar meggyőzni. „Az ironikus teóriának formája szerint 
elbeszélésnek kell lennie, mivel az ironikusnak nominalizmusa és historicizmusa nem engedi meg, hogy azt 
gondolja, munkája kapcsolatot teremt a valóság lényegével; csupán a múlttal teremthet kapcsolatot.” (EISZ 
118. – Kiemelés tőlem: K. S.) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LXBf2l_tUVI – RICHARD RORTY filozófiájának születése 
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Ellenőrző kérdések: 
 

1. Melyik volt Rorty első jelentős műve, amelyben az analitikus filozófiát kritizálta? 
 

2. Kiket nevezett Rorty „erős költőnek,” és miért? 

https://www.youtube.com/watch?v=LXBf2l_tUVI
http://www.pragmatismtoday.eu/index.php?id=archives
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VI. TÉMA (OL-17): A KÉSŐI RORTY VILÁG- ÉS IGAZSÁGFELFOGÁSA 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MVPPprXDETQ – Richard Rorty beszél John Deweyhoz való viszonyáról 
 

 
 
„Igazság”, „igazságosság”, „lét” – a hétköznapi világnézeti gondolkodást évezredek óta foglalkoztató 
fogalmak. Igazság és igazságosság kapcsolata, igazság és lét viszonya pedig hosszú évszázadok óta alapvető 
kérdések a nyugati filozófiában is. Összefüggésük nem kérdéses, ennek struktúrájára azonban érdemes egy 
pillantást vetnünk, mivel kijelöli interpretációs keretünket.  
Első látásra nem sok összefüggést remélhetünk igazság és igazságosság között, hiszen az igazság alapvetően 
logikai, az igazságosság pedig morális, társadalomelméleti kategória. Egy bizonyos dimenzióban mégis 
összefügg a kettő. Abban a pillanatban ugyanis, amint az igazság metafizikai fogalmára helyezzük a hangsúlyt 
– a nagybetűs Igazságra, ami hosszú időn keresztül a filozófia szinte egyetlen alapkérdésének számított –, ez 
nyomban morális jelentőségre is szert tesz, és ily módon egy dimenzióba kerül az igazságossággal. 
Gondolhatunk számos ókori vagy középkori igazságosság felfogásra (Platón, Szt. Tamás stb.), a háttérben 
mindig ott találjuk az Igazság vagy valamilyen metafizikai szubsztancia végső alapként elgondolt 
megtestesülését. Ez a tendencia az újkorban és korunkban is folytatódik, bár befolyása egyre gyengül. 
E felfogás képviselői adottnak veszik, hogy társadalmi igazságosság kizárólag metafizikai Igazság 
alapján lehetséges. Egy olyan korban azonban, mint a miénk, a vérzivataros 20. század után, itt a 
harmadik évezred elején, amikor a szekularizáció, ha visszaesésekkel, hullámvölgyekkel is, de tendenciájában 
vitathatatlanul erősödik, a metafizikai Igazság létének – mindig is fennálló – racionális 
igazolhatatlansága egyre világosabbá válik. Ha nincs konzisztens metafizikai Igazság, akkor mit 
mondhatunk az igazságosságról ebben a metafizikai mérce nélküli helyzetben? Mi léphet az igazságosság 
metafizikailag megalapozott felfogása helyébe? Ha nincs konzisztens metafizikai Igazság, akkor mi 
marad az ember, mint véges lény számára? Úgy tűnik, nem marad más, mint a szituatív és 
kontextuális, vagyis egyfajta relatív igazság, amit igazolni törekszünk. Tesszük ezt különös 
narratíváinkkal, mivel menthetetlenül – ám bizonyíthatóan – radikálisan időbeli és történeti lényként 
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egzisztálunk. Ezért – logikusan gondolkodva – többé nem hihetünk sem a metafizikai Igazságban, sem a világ 
univerzális, sub specie aeternitatis filozófiai leírásának lehetőségében. A narratív filozófia korában élünk, 
ami tehát nem jelenti az általános, csak az egyetemes, az univerzális teóriák, Igazságok lehetőségének 
tagadását. 
Ily módon megtettük a logikai utat visszafelé, és ismételten kiindulópontunknál találjuk magunkat: az 
igazság alapevetően logikai, az igazságosság morális, társadalomelméleti kategória. De itt a harmadik 
évezred elején ez már különösen égető gyakorlati, politikai kérdés is: Miként lehetséges társadalmi 
igazságosság metafizikai alap nélkül? Az egyik lehetséges választ kétségtelenül Richard Rorty 
társadalomfilozófiájában találjuk. 1  Erre majd egy későbbi fejezetben térünk vissza, most azonban 
koncentráljunk az igazságra. 
Mi is az igazság egyáltalán? Ezt nem tudjuk, nem tudhatjuk egyértelműen, mivel ennek állításával már előfeltételeznénk az 
egyetlen Igazságot. Pozitívan közelítve ugyanehhez a kérdéshez: azt tudjuk, hogy bármely igazságfogalom választásával már 
ontológiát is választottunk. Meggyőződésem, hogy érdemes sétálnunk egyet e módszertani ösvényen, mivel a tradicionális 
értelemben vett ismeretelmélet és lételmélet elválaszthatatlanul összefügg, különösen az igazság kérdésénél. Az ismeretelmélet 
ugyanis mindig meghatározott ugyanazon filozófus lételmélete által. A görög kezdetek óta ezernyi különböző filozófia született, 
de valamilyen formában, direkt vagy indirekt módon minden egyes filozófia ember és világ viszonyáról szól az általános 
szintjén. Ez nyilvánvalónak tűnik az ókori görög filozófiától kezdve, a középkori keresztény bölcseleten, valamint a modernitás 
filozófiáján keresztül egészen napjainkig. Mindig találunk valamilyen lételméletet – többnyire kidolgozatlanul vagy egészen látens 
formában – még a kortárs filozófiáknál is. Példáink magukban foglalhatnák akár elsődlegesen az individuumra és az egzisztenciára 
koncentráló Karl Jasperst, Jean-Paul Sartre-ot, vagy akár Bertrand Russellt, Ludwig Wittgensteint, John Austint, és természetesen a 
fiatal Richard Rortyt is, akik mindenekelőtt a nyelv, a logika és az elme kérdéseivel foglalkoztak.2 Mindannyian valamilyen 
ontológiára építették nézeteiket, amelynek az alapvető kérdése lényegében (bár sokszor kimondatlanul) ugyanaz, mint az 
első filozófusoké: „Ki az ember a világban?” Meggyőződésem, hogy ez a filozófia legfőbb kérdése, mivel minden filozófiai 
elméletet mi, véges és történeti lények alkotunk, akik elsősorban önmagunkat, mint embereket akarjuk megérteni a 
világban. Ez az individualitás és a mindennapi gondolkodás szintjén a világnézetben, az ember és a teória szintjén a filozófiában 
történik. A filozófia bizonyos értelemben a világnézet radikalizált formája. A filozófiát számtalan konkrét módon 
meghatározhatjuk, de úgy gondolom, a filozófiai gondolkodás legáltalánosabb struktúrája nem változik. E gondolkodás formális 
struktúrája nem csupán a tradicionális metafizikai filozófiákban, hanem a 20. századi analitikus és kontinentális, valamint 
a kortárs filozófiákban is működik. A filozófiai gondolkodás e formális struktúráját úgy írhatjuk le, mint az ember teoretikus és 
történelmi önreflexióját, vagyis az egzisztenciális kérdezés permanens állapotát. Azonban, ha a filozófia permanens, teoretikus 
ön- és világmegértés, illetve ön- és világértelmezés, akkor egyrészt filozófiai hermeneutika (ahogy Heidegger és Gadamer 
látta), másrészt – e fogalmából adódóan – a lételméleti kérdésnek kell dominánsnak lennie minden filozófiában. Ennek oka 
az, hogy a világ lényegi struktúrája és helyünk a világban csak ama ontológiai elv alapján fogható fel (mely mindig válasz azon 
kérdésre, hogy „Milyen a világ?”), amely már világnézetünknek is része. Ez minden ontológia előfeltétele, mivel az ilyen 
világnézeti szintű ontológiai elvből fejthető csak ki meghatározott filozófia módszerrel bármilyen ontológia. (Ha világnézetünkben 
nem foglalna el ilyen lényeges helyet ezen ontológiai kérdés és elv, akkor valószínűleg filozófiai szinten sem érdekelne minket az 
ontológia, esetleg filozófia sem létezne.) Eme ontológiai elvet olyan általánosnak tekintem, amely minden egyes 
individuumnál megtalálható, és az emberi lények döntő többsége nagyjából a reneszánsz óta nem egyed, hanem individuum. 
Ha elfogadjuk e viszonyt a tradicionális ismeretelmélet és ontológia között, illetve úgy tekintünk az igazságra, mint minden 
hagyományos értelemben vett ismeretelmélet egyik legfontosabb kérdésére, akkor már ebből világossá válik, hogy nem 
beszélhetünk általában az igazság természetéről, mivel az ugyanannak a filozófusnak az ontológiájától függ. Az igazság narratíva 
mindenkor az ontológiai narratíva függvénye.3 
 
 
 
 
RORTY A VILÁGRÓL 
 
Miért lenne ez másként Rortynál? Nem indokolt a feltételezés, hogy a narratív filozófia képviselői képesek 
lennének másként kezelni az igazság kérdését. Téziseim szerint  

-egyrészt Rortynál is ontológiája határozza meg igazságfelfogását;  
-másrészt Rorty ontológiája nem más, mint világfelfogása;  
-harmadrészt az érett Rorty igazságértelmezése az analitikus és pragmatista igazságfelfogás sajátos 

kombinációja.  
 

1 Vö. Alexander Kremer, „Rorty on Science and Politics” (Human Affairs, Vol. 19, 2009, www.versita.metapress.com ) 

2 A sor természetesen folytatható lenne bármely modern vagy posztmodern filozófussal. 
3 Rortynál, aki a reprezentacionalizmussal együtt a hagyományos episztemológiát és ontológiát is elveti, mint látni fogjuk, mindez 
természetesen mutatis mutandis értendő. – A fenti összefüggés demonstrálását Platón, Hegel és Heidegger igazságfelfogásán lásd 
Krémer Sándor, A késői Richard Rorty filozófiája (Szeged: JatePress, 2016) 15-21 oldalain. 

http://www.versita.metapress.com/
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Rortynál természetesen nem találunk nemhogy szisztematikusan kidolgozott ontológiát, de neopragmatikus 
nézőpontjának következményeként az ismeretelmélettel együtt elutasítja a külön ontológia szükségességét 
is: „Amellet akarok érvelni, hogy kulturális politikával kellene helyettesíteni az ontológiát.” (PCP 5.) 
Amíg a filozófusok hittek a valóság objektív elméleti megragadásának lehetőségében, addig – és azok 
számára, akik még ma is hisznek ebben –, volt és van értelme a valóság struktúráját és dinamikáját 
külön ontológiában megragadni. Ők még hisznek abban, hogy létezik, ha nem is valamilyen abszolútum, 
de legalább a dolgok valamilyen változatlan belső természete, vagy az okok végső rendje. Akik viszont 
lehetetlennek tartják akár a Végső Valóság létét, akár ennek objektív megismerhetőségét, azok 
inkább a világ leírásairól beszélnek ontológia helyett. A késői Rorty nyilvánvalóan közéjük tartozik, 
hiszen nem pusztán a tradícionális értelemben vett objektív megismerhetőséget, hanem a Végső Valóság 
fennállását, sőt bármiféle végső, belső lényeg (intrinsic nature) létét is tagadja.  
Ezen a ponton kell szólni Rorty „ontológiájáról”. Álláspontom lényege, hogy Rorty ugyan elutasítja a 
külön ontológiát, sőt egyáltalán az ontológiát, hiszen azt kulturális politikaként értelmezett filozófiával 
akarja helyettesíteni, de a világról adott leírásai mégis egyfajta ontológiaként értékelhetők. Akárhogyan 
nevezi ugyanis, amit alkot, mégis állást foglal eme leírásaiban egyrészt bármiféle abszolútum, a dolgok 
belső természetének, végső oksági rendjének tagadása, másrészt a szolipszizmus elutasítása, a létezők léte 
mellett. Véleményem szerint tehát Rortynál mégis találunk – ha nem is különálló, ha nem is kifejtett, 
de közvetett, látens – ontológiát, hiszen a létre és a létezőkre vonatkozóan foglal állást e leírásokban. 
Rorty világfelfogása az ő ontológiája. 
Rorty közismerten a felvilágosodás örökösének tartotta magát, és neopragmatizmusának végső célja, hogy 
filozófiai érvekkel elősegítse a felvilágosodás emberi kultúrát átalakítani szándékozó tervének újabb fázisát. 
Az ő pragmatizmusa, mint klasszikus elődeié, a naturalizmus egyik formája. A reprezentacionalizmust 
képviselő szótárakkal szemben, ő a szótárakat, azaz világ- és önleírásainkat olyan eszközöknek tekintette, 
amelyeket természetadta lények használnak egy természeti világban. A különböző szótárak olyan különböző 
vélekedésekkel, habitusokkal látnak el bennünket, amelyek többé vagy kevésbé hasznosak számunkra a 
környezetünkkel való megbirkózás legkülönfélébb aspektusaiban. Rorty azonban elfogadja a kanti 
megkülönböztetést okság és igazolás között, azzal a davidsoni állásponttal összhangban, hogy vélekedést 
csak vélekedés igazolhat. Ennek következtében a létezőkkel való bármilyen oksági viszonyunk megértése 
csak azt igényli, hogy a nyelv által leírható legyen. „A világ nem beszél. Csak mi beszélünk. A világ 
hozzájárulhat ahhoz, hogy miután beprogramoztuk magunkat egy nyelvvel, bizonyos vélekedéseket 
fenntartsunk.” (EISZ 20.) Rorty ragaszkodott a természeti és a normatív megkülönböztetéséhez, mondván, 
hogy környezetünk kauzálisan legfeljebb arra indíthat bennünket, hogy bizonyos vélekedéseket, habitusokat 
kialakítsunk, de ezeket nem igazolhatja. Mondatokat csak mondatok, vélekedéseket csak vélekedések 
igazolhatnak. A kauzalitást és az igazolást összekeverni nem jelentene mást, mint jóváhagyni azt, amit 
Wilfrid Sellars úgy nevezett, hogy „az Adott Mítosza”. Ez pedig nem más, mint hit valamiféle Végső 
Valóságban. 
Rorty ezt éppúgy elveti, mint Sellars, és lényegében átveszi pszichológiai nominalizmusnak nevezett 
álláspontját. E felfogáshoz vezető folyamat legújabb kori történetében az első lépés kétségtelenül a nyelvi 
fordulat, ami közismerten Frege szimbolikus logikát megalkotó munkásságával indul, és jórészt Russell, 
Whitehead, a korai Wittgenstein, valamint a Bécsi Kör gondolkodóinak munkásságában teljesedik ki. A 
filozófiai gondolkodás középpontjába a nyelv kerül, és a tapasztalat szerepe háttérbe szorul. Ennek oka, 
hogy a tárgyukat Arisztotelész óta sokadszorra tudománnyá tenni akaró filozófusok egyrészt nem tartják 
eléggé egzaktnak a tudatállapotként felfogott ismeret elemzését, és ehelyett az ismereteknek mint 
propozicionális kijelentéseknek szimbolikus logikai analízisére szavaznak. Másrészt viszonylag hamar 
nyilvánvalóvá válik az is, hogy világunk mindig a nyelv által is konstruáltan adódik számunkra, ami 
szintén a nyelv centrális szerepét erősíti. Rorty szerint ennek következménye, hogy „minden társadalmi 
konstrukció” és „minden, ami tudatos, nyelvi”, és „mindkettő azt mondja a maga módján, hogy soha 
nem tudunk kilépni a nyelvből, hogy soha nem tudjuk megragadni a nyelvi leírás által nem közvetített 
valóságot” (MHR 36.). Lényegében arról van itt szó, hogy nyelvi gyakorlatunk teljesen egybefonódik 
minden más társadalmi gyakorlatunkkal, és ily módon egyrészt a természetről és önmagunkról adott 
leírásaink mindig társadalmi szükségleteink függvényei lesznek. Másrészt minden tudásunk az aktuális 
társadalmi céljainkhoz igazított leírásoknak rendelődik alá. (Vö. MHR 37.) 
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Ha viszont csak nyelvileg közvetített világnézetünk lehet; ha ebből soha nem tudunk kilépni, akkor ebből 
logikusan adódik a pszichológiai nominalizmus álláspontja, amelynek fő sajátosságai és következményei az 
alábbiak: 
1.) A valóság nem azonos a világgal. Vagyis sohasem tudhatjuk meg, milyen a valóság önmagában és a 
maga teljességében, de erre életünkhöz, azaz tágan értett gyakorlatunkhoz nincs is szükségünk. Csak annyit 
tudhatunk, hogy világunk miként adódik számunkra, és abban hogyan írjuk le magunkat, illetve 
viszonyunkat e világhoz. 
2.) Vagyis mi emberek mint véges és radikálisan időbeli, történeti lények a valóságot (önmagában és a 
maga teljességében) sohasem ismerhetjük meg. Azaz számunkra sohasem lesz igazolható semmiféle 
változatlan belső lényeg (intrinsic nature) és-vagy Végső Valóság. Számunkra csak leírásainkon keresztül 
adódik, illetve konstituálódik a világunk. (Nem a valóság!) Leírásaink pedig mindig csak a dolgok viszonyait 
képesek nyújtani, vagyis számunkra a világ dolgai mindenkor viszonyszerűen adódnak. Nem csupán a 
pragmatisták, de minden logikusan gondolkodó ember beláthatja tehát, hogy semmi sem lehet 
nem-viszonyszerű. (Vö. például MHR 39., 43-44.) 
Rorty nem áll egyedül eme nézetével, hiszen – mint írja – William James és Friedrich Nietzsche, Donald 
Davidson és Jacques Derrida, Hilary Putnam és Bruno Latour, John Dewey és Michel Foucault egyaránt 
antidualisták. E kérdésben tehát átfedés van mindazon angolszász és kontinentális gondolkodók között, akik 
„az ilyen görög szembeállítások (lényeg és járulék, szubsztancia és tulajdonság, látszat és valóság – K. S.) 
segítségével létrehozott világképeket a folytonosan változó viszonyok – pólusok nélküli viszonyok, 
viszonyok viszonyai – áramának képével próbálják meg helyettesíteni.” (MHR 35.) 
3.) Ha pedig minden flow és flux, akkor természetesen az okoknak sincs eleve adott természetes rendje. 
(Vö. például MHR 23., 26., 31., 33., 34.)  
4.) Mindebből következően az objektivitást sem lehet a dolgok belső lényegéhez való viszonyként 
meghatározni. Az objektivitás új fogalmát Rorty – mint látni fogjuk –interszubjektív megegyezésként 
ragadja meg. (Vö. MHR 39-40.) 
5.) E nézet szerint tehát a dolgokról kizárólag leírásaink által lehetnek érdemi interpretációink. A 
leírásainktól függetlenül tehát nem tudhatunk semmit a dolgokról. „Semmi sincs, ami alapvető volna 
valamely létező önazonosságát tekintve, függetlenül a róla adott leírásainktól.” (FTR 269) Ha viszont 
nincs semmiféle változatlan belső lényege (intrinsic nature) semminek (vö. MHR 11., 39. és 57.), és a 
dolgok csupán leírásaink által adódnak nekünk számunkra-valóságukban, akkor az igazság sem lehet a 
valóságnak való megfelelés. „A belső lényeg és az igazság korrespondencia felfogása ugyanis együtt áll 
vagy bukik.” (Lettre 75. Kiemelés: K. S.) 
 
Nézzük meg ezek után részletesebben ezt az ontológiát. Amikor a késői Rorty világfelfogásának konkrét, 
szövegszerű igazolását keressük, akkor elsősorban 1994-es, „Világ – szubsztancia vagy lényeg nélkül” 
című írását érdemes alaposabban szemügyre vennünk.4 A Sellarstól, némi metafilozófiai módosítással átvett 
pszichológiai nominalizmus szerint tehát csak leírásokat adhatunk a dolgok viszonyairól, hiszen már a 
tradicionális pragmatisták szerint sem létezik semmi, ami ne lenne viszonyszerű, ami más dolgokhoz való 
viszonyaitól függetlenül is rendelkezne valamilyen belső lényeggel. Ebben a tanulmányában Rorty e 
pszichológiai nominalizmushoz vezető pánrelacionizmust és következményeit gondolja végig. Egy rövid 
történeti áttekintés után bemutatja a kérdéshez kapcsolódó három pragmatista újítást: 
- A pragmatikusok úgy gondolják, hogy „a tudást nem szükséges a látás alapján modellálnunk.” (MHR 
38.) „A pragmatikusok azért ragaszkodnak az érzékelés, a gondolkodás és a nyelv nem-okuláris, 
nem-reprezentációs módozataihoz, mert szeretnék eltörölni a dolgok ismeretének és használatának 
megkülönböztetését.” (MHR 39.) 
- Ezen eltörlés logikus előfeltétele, hogy „el kell törölnünk a belső és a külső megkülönböztetését”, és e 
„megkülönböztetés eltörlésének kísérletét anti-esszencializmusnak fogom nevezni.” (MHR 39. – Kiemelés: 
K. S.)  
- Mindebből adódóan természetesen rögtön megváltozik az „objektív” jelentése is. „Az ’objektív’ kifejezést 
az anti-esszencialisták nem a tárgyak belső tulajdonságaihoz való viszony alapján határozzák meg, hanem a 

 

4 Rorty e tanulmányánál is igazolódik tézisem, miszerint egy filozófus ontológiai állásfoglalása határozza meg igazságfelfogását. 

Rorty ugyanis a világra vonatkozó fejtegetéseit több helyen sajátos igazságfelfogásával, mint előbbi következményével fejezi be. 

(Vö. például MHR 44. és 54-55.) 
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kutatók közti konszenzus viszonylag könnyen elérhető mivoltára hivatkozva.” (MHR 39-40.) Rortynál tehát 
az „objektív” új jelentése: interszubjetív megegyezés.5 Ennek szerencsés következménye, hogy nem csupán 
a tárgyi-anyagi mozzanatot tartalmazó létezők írhatók le az objektívitás eme új fogalmával, hanem az ilyen 
mozzanatot nem tartalmazó társadalmi entitások is. Ebben az értelemben objektív minden erkölcsi, 
művészi, vallási, stb. érték, és bármilyen emberi megegyezés tartalma, mivel az már nem csupán egy, 
hanem több ember számára jelenti ugyanazt. Objektív, mivel nem pusztán az én fenoménem, hanem 
másoké is, vagyis legalább két emberé, hiszen interszubjektív megegyezés tartalma. 
Ezt követően Rorty lényegében az esszencialisták által felhozott és felhozható legerőteljesebb vádak 
sorrendjében fejti ki anti-esszencialista álláspontját. Az esszencialista vádak a következők. 1. Az 
anti-esszencializmus „túlságosan antropocentrikus, túlságosan hajlamos az emberi nemet minden dolgok 
mértékének tekinteni. Sokak szerint az anti-esszencializmusból hiányzik az alázat, a titokzatos iránti érzék, 
az emberi végesség érzése. Úgy tűnik, mintha hiányozna belőle az evilági dolgok makacs másságának 
közmegegyezéses elismerése”. (MHR 40. – Kiemelés: K. S.) 2. Az érvelés egy újabb pontján az 
esszencialista az állítja, hogy rendelkeznünk kell a dolgok nyelv előtti ismeretével. Ezért ilyenkor „az 
esszencialista rendszerint az asztalra csap, majd a kezét fájlalja, azt szemléltetendő, mit is ért nem-nyelvi 
ismereten.” (MHR 47.) 3. Végül – Rorty szerint – „az esszencialista hajlamos a természettudományokhoz 
fordulni segítségért.” Ezen belül is elsősorban a részecskefizikához, mivel ez lett az esszencialista számára 
„a csodálat görög érzésének – a majdnem Egészen Mással való találkozás érzésének – utolsó menedéke.” 
(MHR 51. és 52.) 
Rorty sorra megválaszolja eme esszencialista érveket. Már az első vádra adott válasz logikusan 
következik Rorty fentebb ismertetett nézeteiből. „Az anti-esszencialista válasz erre a közmegegyezéses 
reakcióra az, hogy a közmegegyezés maga sem más, mint a leírások bizonyos készletének megszokott 
használata.” (MHR 40. – Kiemelés: K. S.) A közmegegyezés nyilvánvalóan elfogadott interszubjektív 
megegyezések halmaza, tehát objektívnek tartjuk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a közmegegyezés ne 
volna megújítható, ahogy azt például a tudományok története, vagy egyáltalán az emberiség történelme 
igazolja.6 A világegyetemhez való viszonyunkról adott görög eredetű leírások, melyek magukban foglalják 
a belső és külső megkülönböztetését, már nem elég jók számunkra, mivel tudunk jobbat. Egyrészt a csodálat 
és alázat nemkívánatos érzése a pragmatikusok szerint nem tévesztendő össze a végesség kívánatos 
érzésével, amelyek között az a nagy különbség, hogy „az előbbi feltételez az emberinél jobb és nagyobb, 
már létező valamit. Az utóbbi viszont pusztán azt feltételezi, hogy számtalan dolog van, ami különbözik az 
emberitől.” (MHR 41.) Másrészt helyzetünk görög leírásai feltételezik, hogy magának az emberiségnek van 
belső természete. „A pragmatizmus mellőzi ezt a feltételezést, és azt hangsúlyozza, hogy az emberiség 
fogalma nyitott fogalom, hogy az „emberi” szó inkább egy kusza, ám ígéretes projektet nevez meg, semmint 
egy lényeget.” A pragmatikusok a jövőre vonatkoztatják a tisztelet, a titokzatosság és a remény érzését, 
mivel úgy gondolják, hogy „a jövő emberisége, dacára annak, hogy folytonos narratíva kapcsolja hozzánk, 
ma még elképzelhetetlen módon fölényben lesz hozzánk képest.” A pragmatikusok, bízva az emberiség ama 
önteremtő képességében, hogy „azzá tud válni, amit korábban pusztán csak elképzelni tudott”, a remény 
érzését elsősorban a még egyedül nyitottnak tekintett jövőre vonatkoztatják. (MHR 41.) 
Ezt követően Rorty megpróbálja fölvázolni, hogy milyennek látszanak a dolgok, ha anti-esszencialista 
fogalmakkal írjuk le őket. Eme álláspontja fényében Rorty azt javasolja, hogy „tekintsünk mindent 
úgy, mintha szám volna”. (MHR 42.) A számok azért jó példái az anti-esszencializmusnak, mert nehéz úgy 
elgondolni őket, mintha belső természetük volna. Illusztrációként Rorty a 17-es szám legkülönbözőbb 
leírásait vizsgálja meg, olyan leírást keresvén, ami a többinél közelebb áll a 17 – esszencialisták által vallott 
– lényegéhez.7 Ilyet természetesen nem talál, ahogy bármely más számnál, mondjuk a 11-esnél se 
találhatunk, hiszen a számtalan lehetséges leírás közül (19 és 8 különbsége; 2 és 9 összege; 121 
négyzetgyöke, stb.) egyik sem visz közelebb a 11-es számhoz, mint a többi. Mindezek után Rorty levonja a 
logikus következtetést, miszerint: 
 

 

5 Lényegében ugyanezt olvashatjuk a „Trockij és a vad orchideák” c. tanulmányában is: „az objektivitás keresése nem jelent mást, 
mint pusztán azt, hogy annyi interszubjektív megeggyezést eszközlünk, amennyit tudunk”. (FTR 46.) 
6 Gondoljunk például a kopernikuszi fordulatra, Darwin, Einstein, stb. elméleteinek hatására, avagy a jelentős társadalmi reformok 
és forradalmak következményeire. 
7 Természetesen tekinthetők a számok ideáknak, ahogy például Platónnál és Ágostonnál látjuk, de csak esszencialista nézőpontból. 
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„...ha bármi másnak talán van is belső természete, a számoknak biztosan nincs – egyszerűen nem kifizetődő 
számok esetében esszencialistának lenni. Mi, anti-esszencialisták szeretnénk meggyőzni önöket arról, hogy 
az asztalok, a csillagok, az elektronok, az emberi lények, az akadémiai tudományágak, a társadalmi 
intézmények vagy bármi más esetében sem kifizetődő esszencialistának lenni. Azt javasoljuk, hogy minden 
ilyen tárgyat a számokhoz hasonlónak gondoljanak el a következő értelemben: semmit sem ismerhetünk meg 
belőlük azon a végtelenül nagy és folytonosan növekvő viszonyszövedéken kívül, amely a többi tárgyhoz fűzi 
őket. Nincs értelme a viszonyok olyan pólusai után kutatni, amelyek maguk nem viszonyok, hiszen minden, 
ami egy viszony pólusát alkothatja, újabb viszonyhalmazzá oldható szét, és így tovább a végtelenségig. 
Hogy úgy mondjam, viszonyok vannak befelé és kifelé minden irányban; soha nem jutnak el olyasmihez, 
ami ne lenne viszonyok újabb szövedéke. A természetes számok rendszere azért jó modellje a 
világegyetemnek, mert ebben a rendszerben nyilvánvaló, és nyilvánvalóan nem káros, hogy nincsenek a 
viszonyoknak olyan pólusaik, amelyek ne volnának egyszerűen további viszonyok kötegei.” (MHR 43-44. 
Kiemelések: K. S.) 
 
Rorty szerint azonban a nyugati közmegegyezés nehezen birkózik meg azzal az állítással, hogy a számok jó 
modelljei a dolgoknak, mivel a hétköznapi szemlélettel ellenkezőnek tűnik azt mondani, hogy „a fizikai, 
téridőbeli tárgyak a számokhoz hasonlóan viszonyszövedékekké oldódnak szét.” A közmegegyezés itt 
hajlamos megmakacsolni magát, és kitartani amellett, hogy „különbség van a viszonyok és a viszonyuló 
dolgok közt, és a filozófia nem törölheti el ezt a megkülönböztetést.” (MHR 45.) Az érvelésnek e pontján 
tehát az esszencialisták megtagadják az anti-esszencialisták nyelvfelfogását, mely a nyelvnek mint köztünk 
és a dolog között lévő fátyolnak a képét olyan képpel akarja helyettesíteni, miszerint – a pszichológiai 
nominalizmus lényegével összhangban – „a nyelv a tárgyak egymáshoz kapcsolásának módja”. Az 
esszencialisták szerint vissza kell térni az empirizmus igazságmagvához, mely szerint rendelkezünk a 
dolgok bizonyos „nyelvelőtti ismeretével, amelyeket nem lehet nyelvvel megragadni”. (MHR 46.) Ez lehet 
szerintük a kizárólagos garancia arra, hogy a dolgok nem pusztán nyelvi konstrukciók. Ilyenkor az 
esszencialista többnyire „az asztalra csap, majd a kezét fájlalja, azt szemléltetendő, mit is ért 
nem-nyelvi ismereten”. (MHR 47.) 
E második, lényegi vád cáfolatánál Rorty azt hangsúlyozza, hogy az asztal fájdalmassága, szilárdsága 
és oksági erői egyformák barnaságával, szögletességével, vagy bármely más tulajdonságával. Ha 
rácsapunk az asztalra, vagy akár atomjaira bontjuk, az csupán néhány más dologhoz való viszonyítását teszi 
lehetővé. „Nem visz ki a nyelvből a tények közé, vagy a látszatból a valóságba, vagy egy távoli és 
érdektelen viszonyból egy közvetlenebb és intenzívebb viszonyba.” (MHR 47.) Az anti-esszencialista Rorty 
szerint nem lehetséges a világból egyetlen tárgyat sem másként kiválasztani, mint úgy, hogy arra mondatok 
bizonyos halmaza igaz. Sőt, mivel a rámutatás is csak egy nyelvi gyakorlat háttere előtt működik, azaz 
nemcsak egy szónak, de egy jelnek is legalább egy mondat összefüggésében, háttere előtt lehet csak 
jelentése, ezért „nem juthatunk a nyelv mögé”. (MHR 48.) 
Itt azonban néhány kritikai megjegyzést kell tenni. Rorty álláspontja szerint tehát „...nem juthatunk a nyelv 
mögé”. (MHR 48.) Fogalmilag valóban nem, de a tapasztalati megértés Heidegger és Gadamer szerint is 
működik. Ahogy Heidegger fogalmaz: „A diszpozíció mindenkor saját megértéssel rendelkezik, még ha 
csak úgy is, hogy elnyomja azt.” (LI 281. Kiemelés: K. S.) A „diszpozíció” a „Befindlichkeit” fordítása, 
amely fogalommal Heidegger a sich befinden német ige azon kettős jelentését törekedett tekintetbe venni, 
hogy mindig „találom magam valahol” a világban, és mindig „érzem magam valahogyan”. Nem vagyunk 
képesek nem-világban és nem-hangoltan élni. Márpedig ez is megértés, méghozzá fogalmak, nyelviség 
nélküli megértés.  
Eme általános hangoltságon túl ne feledjük el a tapasztalati megértés konkrét lehetőségeinek sokaságát. 
Lényegében minden gyakorlati tevékenységnél ez történik. A gyakorlati tevékenységeket csak a 
gyakorlatban lehet elsajátítani, azaz megérteni, és az összefüggések fogalmi alakra hozása, azaz tudatosítása 
önmagában nem visz közelebb a gyakorlati elsajátításhoz. A tizenegyes rúgásának, a pillangó úszásnak, a 
biciklizésnek, a keringőzésnek, a gitározásnak, a morális döntések, a tanítás vagy a szívműtét tényleges 
végrehajtásának, stb. a gyakorlata (a hogyanja és nem a miértje!) nem sajátítható el, azaz nem érthető meg 
tankönyvekből, pusztán fogalmilag, elméletileg. 
Rorty – mint láttuk – külön kiemeli Wittgenstein ama állításának „alapvető fontosságát”, miszerint „a 
rámutatás csak egy nyelvi gyakorlat háttere előtt működik” (MHR 47.), annak igazolása érdekében, 
hogy nem juthatunk a nyelv mögé. A rámutatásnál ez még el is fogadható, de a tapasztalati megértésnél 
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nem. (Valószínűleg a megértés harmadik forrásánál, az intuíciónál sem.) Erre nem csupán a fenti gyakorlati 
tevékenységekben egyértelműen és mindenki által ellenőrizhetően jelenlévő tapasztalati megértés szolgál 
bizonyítékul. Ezt igazolja a kreatív, emberi nyelvet nem használó főemlősök tapasztalati tanulása is. Emberi, 
nyelvi gyakorlat nélkül, próba-szerencse eljárással és tapasztalati megértéssel sajátítanak el új 
összefüggéseket. (Itt és most mellőzöm a szinte mindenki által ismert számos példát a csimpánzok 
tapasztalati tanulásáról.) 
Mindezek alapján határozottan le kell vonnunk a következtetést: nem a nyelv mögé, hanem a 
heideggeri értelemben vett fenomének mögé nem juthatunk el. Heidegger fogalmazásában: „A formális és 
vulgáris fenoménfogalom jelentése formálisan feljogosít rá, hogy fenomenológiának nevezzük a létezőnek 
minden felmutatását, amely a létezőt úgy mutatja fel, ahogy az önmagán megmutatkozik. (...) A 
fenomenológia fenoménjei „mögött” lényegszerűen nem áll semmi más...” (LI 132. és 133. – Kiemelés: K. 
S.) Ily módon a tapasztalati megértés nem kérdőjelezi meg a nominalizmust általában, de a 
kizárólagos lingvisztikai nominalizmust igen.  
A szolipszizmus levegőben lógó vádját cáfolandó (minden „pusztán nyelvi konstrukució”, MHR 47.; „az 
anti-esszencializmus egyfajta nyelvi idealizmus”, MHR 50.), Rorty expressis verbis kitér erre a lehetőségre. 
„Az anti-esszencialista nem kételkedik abban, hogy fák és csillagok jóval azelőtt voltak, mint a fákra és 
csillagokra vonatkozó megállapítások.” (MHR 50.) De ez a tény nem teszi lehetővé Rorty szerint, hogy 
túllépjünk a dolgok számunkra adódó viszonyszerűségén, és eljussunk valamiféle kanti önmagában való 
dologhoz. Felfogásában a világ nem azonosítható a nyelvtől függetlenül, „mert nyelvünk mondatai pusztán 
dolgokat viszonyítanak egymáshoz.” (MHR 51.) Az esszencialista, végső menedékként ekkor a 
természettudományokhoz, közelebbről a részecskefizikához fordulhat segítségért. De miért tűnik úgy, 
hogy a részecskefizika új életet lehelt a „belső természet” fogalmába? A válasz Rorty szerint az, hogy 
„ennek a fizikai tudománynak a szótára látszólag a fölény és magabiztosság sajátos fajtáját kínálja, 
amennyiben „elvben” magyarázni képes minden más leírás hasznosságát, a magáéval együtt. (...) Ha a 
világegyetemről a részecskék szétszóródásának és kölcsönhatásának fogalmaiban gondolkodunk, akkor 
mintha fölülemelkednénk az emberi szükségleteken, és letekintenénk rájuk. Mintha egy kicsit többek 
lennénk, mint emberek, hiszen látszólag távolságtartással kezeljük saját ember voltunkat, és önmagunkat 
egy nem-emberi távlatból, a lehető legtágabb kontextusban látjuk.” (MHR 52.) 
Az anti-esszencialista Rorty válasza e harmadik lényegi vádra egyrészt az, hogy „a tárgyak leírása 
elemi részecskékkel többféle módon hasznos – annyiféle módon, ahány módon a részecskefizika 
hozzájárulhat akár a technológiai haladáshoz, akár a világegyetemnek mint egésznek képzeletgazdag 
asztrofizikai újraleírásához. De ez a fajta hasznosság az egyetlen erényük.” (MHR 51.) Másrészt, és ez 
az általánosabb cáfolat: 
„Szerintünk, anti-esszencialisták szerint az a kísértő gondolat, hogy önmagunkat az elemi részecskék 
szemszögéből látva megszabadulhatunk végességünktől, pusztán újabb kísérlet egy istenség létrehozására, 
majd annak állítására, hogy az isteni életben részesülünk. A bökkenő minden ilyen kísérlettel 
kapcsolatban az, hogy az Istenné válás szükséglete pusztán egy újabb emberi szükséglet. Vagy, hogy 
kevésbé kihívóan fogalmazzunk, a terv, hogy szükségleteinket olyasvalaki szempontjából nézzük, 
akinek nincsenek ilyen szükségletei, pusztán egy újabb emberi terv. A sztoikus szenvedélymentesség, a 
Zen akaratmentessége, a heideggeri Gelassenheit és a fizika mint a valóság abszolút fogalma ebből a 
szemszögből ugyanannak a tervnek különböző változatai – az időtől és a véletlentől való megszabadulás 
tervéé.”8 (MHR 52-53. – Kiemelés: K. S.) 
 
 
RORTY AZ IGAZSÁGRÓL 
 
Az igazság évezredek óta a filozófia egyik centrális és kiterjedt problémaköre. Ráadásul nem pusztán 
önmagában áll, hanem számos egyéb filozófiai kérdés is elkerülhetetlenül kapcsolódik az igazsághoz. 
Bizonyos szempontból persze nagyon egyszerűnek látszik ez a kérdés: mi vagy mik az igazságok, és mi (ha 
egyáltalán valami) teszi ezeket igazzá? Ugyanakkor eme egyszerű kérdések számos újabb kérdést és 
ellentmodást vetnek fel. A hétköznapi igazság problémájától, a legkülönbözőbb igazságfelfogásokon át 

 

8 Amihez Rorty még a következő fontos megjegyzést fűzi: „Amint másutt már elmlítettem, Derridának szerintem nagyon igaza van, 
amikor a heideggeri lemondásban pusztán a hatalommal való szövetkezést célzó igyekezet újabb fordulatát látja”. (MHR 53.) 
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egészen a metafizikai igazságig számtalan kérdés merül fel nemcsak az igazság tartalmát, hordozóját, 
kritériumait, hanem egyáltalán létét tekintve is. Itt nyilvánvalóan nem lehet célom mindezen kérdések 
áttekintése, ezért csak a kortárs filozófiai irodalom három legjelentősebb igazságelméletének rövid 
bemutatásával biztosítom az interpretációs keretet Rorty igazságfelfogásának tárgyalásához. 
E három szignifikáns kortárs elmélet az igazság korrespondencia, koherencia és pragmatikus felfogása. 
Mindhárom igazságfelfogás beleágyazódik valamilyen átfogóbb episztemológiába, végső soron 
valamilyen ontológiába. Az igazság korrespondencia felfogásának valamilyen végső realitás az 
előfeltevése, míg az igazság koherencia felfogásának éppen e végső realitás hiánya vagy létének, 
megismerhetőségének tagadása. Az igazság pragmatista értelmezése pedig csak egy, a környezet gondolodó 
átalakítására képes emberi közösséget előfeltételez. Ha most eltekintünk az egyes filozófiai iskolák  
megfogalmazásainak – sokszor árnyalatnyi – eltéréseitől, akkor „jelszószerűen” az alábbi meghatározásokat 
adhatjuk. Az igazság korrespondencia felfogása szerint egy vélekedés akkor és csak akkor igaz, ha az 
megfelel egy ténynek. Az igazság koherencia elmélete szerint viszont egy vélekedés akkor és csak akkor 
igaz, ha része a vélekedések egy koherens rendszerének. Végül a klasszikus pragmatizmus képviselői 
(Peirce, James és Dewey) szintén eltértek az igazság konkrét meghatározásában, de abban 
egyetértettek, hogy igaz csak olyan vélekedés lehet, ami igazolható és jó, vagyis pozitív gyakorlati 
változást eredményez életünkben. James példamutató megfogalmazását érdemes itt idézni, aki szerint az 
„igazság számunkra egyszerűen egy közös név az igazolás-folyamatok számára, mint ahogy az egészség, 
gazdagság, erő stb. nevek az élettel kapcsolatos más folyamatok számára, és ahogy ezekre is azért 
törekszünk, mert kifizetődik. A tapasztalat során az igazság megteremtődik, ahogy az egészség, gazdagság 
és erő is megteremtődik.”9 (Pragmatizmus 249.) 
Rorty viszont – tézisem értelmében – „ontológiájára”, azaz naturalizmusára és elsősorban lingvisztikai 
nominalizmusára építi igazságfelfogását. A heideggeri egzisztenciál-ontológiai igazságfelfogást elkerülve 
hangsúlyozza többek között, hogy az igazságot egyrészt nem megtaláljuk, hanem létrehozzuk, másrészt 
azt, hogy az igazság csak a nyelvben létezik. Jogosan merülhet fel tehát a kérdés, hogy Rorty 
nominalizmusának karakterisztikus nyelvi dimenzióját érintő fenti kritikám kihatással bír-e 
igazságfelfogásának interpretációjára? A válasz: nem. Igazságfelfogását ugyanis közvetlenül nem érinti a 
lingvisztikai nominalizmusára vonatkozó kritikám. Egyrészt azért nem, mert a nominalizmust magát nem 
kérdőjelezi meg a tapasztalati megértés heideggeri és gadameri felfogása.10 Másrészt azért sem, mert a 
Rorty által favorizált, naturalista és nominalista ontológiai alapokon nyugvó, analitikus és pragmatikus 
hatásokat kombináló igazság11 nem a megértéshez, hanem az értelmezéshez tartozik. Az értelmezés pedig 
– ebben Heidegger és Gadamer, de még Rorty is tökéletesen egyetértenének –, szemben a megértéssel, már 
mindig is fogalmi, nyelvi. Mindebből adódóan Rorty igazságfelfogásában egyformán érvényre jutnak 
pragmatikus, analitikus és naturalista, nominalista megfontolásai. Ahogy Rorty fogalmaz – nyilvánvalóan 
túlzott szerénységgel – egy Joshua Knobénak adott interjújában, ő nem tesz mást, csak barkácsol:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
„Nem hiszem, hogy lenne bármilyen eredeti gondolatom. Azt hiszem, mindössze annyit csinálok, hogy 
veszek néhány gondolatot Derridától, néhányat Deweytól, és egymás mellé rakom őket, majd néhány 
gondolatot Davidsontól, néhányat Wittgensteintől, és ismét valami ilyesmit teszek. Ez csupán a barkácsolás 
tehetsége, semmint bármiféle originalitás. Ha valakinek nincs eredeti gondolkodása, azokat kommentálja, 
akiknek van.”12 (Knobe interview 71. – Saját fordításom: K. S.)  

 

9 Látható, hogy James az egyéni-közösségi élet szempontjából igazolhatóan jónak bizonyuló vélekedéseket tekintette igaznak. 
„Tisztán objektív igazság, olyan, amelynek megalapozásában semmiféle szerepet ne játszana az a funkció, hogy emberi kielégülést 
nyújt a tapasztalat korábbi részeinek újabbakkal való összeházasítása által – ilyen igazság sehol sem található. Annak, hogy miért 
nevezünk valamit igaznak, és annak, hogy ez a valami miért igaz, az oka egy és ugyanaz. Mert „igaznak lenni” csak annyit jelent, 
mint megvalósítani az összeházasításnak ezt a funkcióját.” (Pragmatizmus 159.) James szerint az általa Schillerrel és Deweyval 
együtt képviselt felfogásban az „igazság a jó egyik fajtája, és nem – mint ezt általában feltételezik – a jótól különböző és a jóhoz 
mellérendelt kategória. Igaznak nevezzük mindazt, ami hitként, továbbá világos, megállapítható módon jónak bizonyul.” 
(Pragmatizmus 166., valamint vö. ua. 164-165., 219., 238., 242., 247., 249. stb.) 
10 Azért nem, mert ha fenoménjeink mögé nem mehetünk vissza, ott nincs semmi, akkor fenoménjeinkben adódnak számunkra a 
dolgok, az általánosságok, az általános összefüggések, azaz a világ, a valóságban pedig csupán az egyes dolgok fennállását ismerjük 
el a szolipszizmust elkerülendő. Ez pedig egyértelműen nominalizmus. 
11 Rortynál szó sincs tehát valamiféle egzisztenciál-ontológiai igazságról.  
12 „I don’t think I have any original ideas. I think that all I do is pick up bits of Derrida and bits of Dewey and put them next to each 
other and bits of Davidson and bits of Wittgenstein ans stuff like that. It’s just a talent for bricolage, rather than any originality. If you 
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De – vegyük észre – bizonyos értelemben mindannyian ezt tesszük, mivel csak ezt tehetjük, hiszen a 
filozófiai hermeneutika által felmutatott összefüggések miatt az abszolút originalitás elvileg 
lehetetlen.13 
 
A Rorty igazságfelfogásában megmutatkozó eme 1.) pragmatikus, 2.) analitikus hatások és 3.) az ontológiai 
alapok bemutatásánál elsősorban az „Igazság – valóságmegfelelés nélkül” című, 1994-es tanulmányt 
használom a következőkben, de szükség szerint kitérek Rorty más írásaira is. 1.) A pragmatikus hatás 
mindenekelőtt két, a klasszikus pragmatizmusban is megtalálható sajátosságban érhető tetten. 
Egyrészt csak az a vélekedés lehet igaz, ami egyéni és-vagy közösségi életünk gyakorlatában 
igazolhatóan jó, másrészt az igazságnál fontosabb az igazolás. Csakis az olyan vélekedés lehet ugyanis 
igaz pragmatista értelemben, ami – akár nagyon közvetve, de – a gyakorlatot is megváltoztatja, vagyis ami 
tág értelemben hasznos, hiszen pragmatista szempontból azok az „érdekes kérdések, amelyek megfelelnek 
William James követelményének, mely szerint minden különbségnek különböztetnie kell”.14 (MHR 49.) 
Mindez szorosan kapcsolódik a pragmatista meliorizmushoz, miszerint nem valamilyen történelem feletti, 
örök szubsztancia meglelése a legfőbb filozófiai cél, hanem folyamatosan arra kell törekednünk, hogy jobbá 
tegyük életünket mind egyéni, mind társadalmi szinten, és e cél tekintetében a filozófia maga is eszköz. A 
„Relativizmus” tanulmányban olvashatjuk az alábbiakat: 
 
„Így a pragmatikusok számára nincs éles törés a természettudományok és a társadalomtudományok közt, 
sem a társadalomtudományok és a politika, sem a politika, a filozófia és az irodalom közt. A kultúra 
valamennyi területe része annak az erőfeszítésnek, hogy az életet jobbá tegyük. Nincs mély szakadék az 
elmélet és a gyakorlat között, mivel a pragmatikus nézet szerint minden olyan úgynevezett „elmélet”, amely 
nem szójáték, mindig már gyarkorlat is.” (MHR 101. – Kiemelés: K. S.) 
 
Másrészt – ahogy már Jamesnél láttuk – az igazságnál előbbre való az igazolás. Ennek a klasszikus 
pragmatizmusban is megtalálható összefüggésnek az oka, hogy ellentétben azzal, ami konkrét 
összefüggésekben „igaz”, az „igazság” – az európai filozófia Platón-Descartes-Kant vonalának tradíciója 
szerint mindenképpen – abszolút, örök és a viszonyszerű világtól független. Ennek következtében az 
„Igazság” lényegében definiálhatatlan, sőt a maga teljességében kimondhatatlan. Szemben a konkrét 
állítások, vélekedések igaz mivoltának igazolásával, ami viszont mindig relatív, időbeli és történeti, hiszen 
egy konkrét állításnak, vélekedésnek mindig csak valamilyen konkrét, történeti hallgatóság előtti 
igazolásáról lehet                                                                                                                                                                            
szó. Ahogy Rorty fogalmaz egyik interjújában:  
 
„A pragmatizmust az igazság egyfajta meghatározásaként ismerték meg. Sokkal jobb lett volna 
azonban, ha a pragmatisták úgy fogalmaztak volna, hogy „beszélhetünk az igazolásról, de semmit sem 
mondhatunk az igazságról”. (...) Az igazolás mindig relatív egy adott hallgatóság tekintetében, amikor az 
igazság-esélyes kijelentésekről van szó. Az igazság viszont semminek a vonatkozásában nem tekinthető 
relatívnak, és éppen azért, mert nem áll viszonyban semmivel, nincs is mit mondani róla. Az Igazság (nagy 
„I”-vel) valami olyasmi, mint az Isten. Istenről pedig nem sok mindent tudunk mondani. A teológusok ezért 
beszélnek Isten kimondhatatlanságáról. A pragmatisták pedig ezért hajlamosak definiálhatatlannak tekinteni 
az Igazságot.” (Rorty on Truth – an interview15) 

 

don’t have an original mind, you comment on people who do.” („A Talent for Bricolage – An Interview with Richard Rorty”, Joshua 
Knobe, The Dualist, 2, 1995, 56-71.) 
13  A nagy filozófusok természetesen a fő összefüggések, a kevésbé jelentősek azok kidolgozásai terén „barkácsolnak”. 
Nyilvánvalóan ugyanez a helyzet minden alkotó tevékenység terén. 
14 Hasonlóan fogalmaz Rorty másutt is. A „Relativizmus: megtalálni és létrehozni” c. írásban például a következőket mondja: „Az a 
kutatás, amely nem vezet a viselkedések koordinálására, nem kutatás, hanem egyszerűen szójáték.” (MHR 100-101.) 
15 This is one part of a series of interviews with philosophers, writers, scientist and other kinds of intellectuals about the 

relationship between beauty and consolation. In this part, part 23 (Of Beauty and Consolation: Part 23 – Richard Rorty), the 

famous American pragmatist philosopher Richard Rorty is being 

interviewed.(http://video.google.com/videoplay?docid=-6148968394915050958#docid=809705947612929606) 
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Pontosan ez a különbségtétel az oka annak, hogy a pragmatikusokat sokan megvádolják az abszolút, örök 
igazságok és az igazolás összekeverésével. Rorty szerint a pragmatikusok lényegében két módon 
válaszolnak e vádra. Egyesek – mint Peirce, James és Putnam – úgy gondolják, hogy megtarthatjuk az 
„igaz” abszolút értelmét, ha az „ideális helyzetben való igazolással” azonosítjuk; azzal az állapottal, amit 
Peirce ideális esetben a „kutatás végének” tartott. Mások, mint Dewey, és bizonyos értelemben Davidson, 
viszont úgy gondolják, hogy az abszolút, örök igazságról nem sokat mondhatunk, és a filozófusoknak 
kifejezetten az igazolásra kellene hagyatkozniuk. Rorty tudatosan szintén az utóbbi stratégiát választja, 
mivel úgy látja, hogy Putnam és Habermas törekvései az „ideális episztemikus helyzet” fogalmának 
alkalmazására semmivel sem tűnik hasznosabbnak, mint a „valóságnak való megfelelés” fogalma vagy 
bármely más fogalom, amelyet a filozófusok arra használnak, hogy az „igaz” szó érdemi magyarázatát 
adják. (Vö. MHR 18-19.) Rorty így foglalja össze az igazság-igazolás viszonyra vonatkozó eszmefuttatását: 
 
„Összegezve, a vádra, mely szerint a pragmatikusok összekeverik az igazságot az igazolással, azzal felelek, 
hogy visszahárítom hangoztatóira. Ők azok, akik összekeverik a dolgokat, mivel azt gondolják, hogy az 
igazság olyasmi, ami felé haladunk, valami, amihez annál közelebb jutunk, minél több igazolás áll 
rendelkezésünkre. A pragmatikusok ezzel szemben azt gondolják, hogy egy adott hallgatóságnak nagyon 
sok részletet mondhatunk az igazolásról, de semmit sem mondhatunk általában az igazolásról. Ezért 
semmi általános nem mondható az emberi megismerés természetéről vagy határairól, sem az igazolás és 
az igazság kapcsolatáról.” (MHR 30. – Kiemelés: K. S.) 
 
Az Igazság eme felfogásából, és az igazolás elsődlegességéből viszont legalább két következmény 
adódik több neopragmatista, köztük Rorty számára is: egyrészt az anti-reprezentacionalizmus, 
másrészt a világgal való kapcsolatunk oksági felfogása. Ha ugyanis az „Igazságról” nem tudunk 
érdemben mit mondani, illetve nem-viszonyszerű jellege, bizonyíthatatlansága miatt a léte is kétségessé 
válik, akkor ennek következtében a megismerést sem lehet reprezentációként felfogni. Rorty, sok más 
filozófussal, köztük Deweyval, Davisonnal és Goodmannel együtt úgy gondolja, hogy 
 
„fel kellene adnunk az eszmét, mely szerint a tudás a valóság megjelenítésének kísérlete. Ehelyett a 
kutatást a valóság használati módjának kellene tekintenünk. Így a viszony igazság-igényünk és a világ 
többi része között           . Ez okozza, hogy fenntartjuk vélekedéseinket, és továbbra is fenn fogjuk 
tartani azokat a vélekedéseinket, amelyek megbízhatóan vezetnek annak eléréséhez, amit akarunk. 
Goodmannek igaza van, amikor azt mondja, hogy nincs egy Mód, ahogyan a Világ Van, és ezért nincs 
egy mód, ahogyan pontosan megjeleníthetnénk. De számtalan módon cselekedhetünk, hogy valóra 
váltsuk az emberi boldogság reményét. Az ilyen boldogság elérése nem az igazolt vélekedés elérésétől 
különböző valami; ez utóbbi inkább az előbbi egy sajátos esete.” (MHR 21.) 
 
Mindazonáltal a térben és időben tőlünk függetlenül létező dolgok elismerése és a reprezentacionalizmus 
tagadása szükségessé teszi legalább az oksági kényszerek elismerését. Ennek hiányában ugyanis az elismert, 
de pusztán önmagukban létező dolgok semmilyen hatással nem lehetnének ránk, és így elkerülhetetlen volna 
Rorty számára világleírásaink önmagába zártsága. A szolipszizmust elkerülendő, nominalistaként 
legalább az oksági kapcsolatot állítania kell Rortynak: 
 
„Tehát még ha nincs is egy Mód, ahogyan a Világ Van, még ha nincs is olyasmi, mint „a valóság belső 
természete”, akkor is vannak oksági kényszerek. Ezeket a kényszereket különböző időkben és 
különböző célokból különbözőképpen fogják leírni, de mégiscsak kényszerek.” (MHR 21.) 
 
A pragmatizmus pánrelacionizmusát azonban Rorty sem tagadhatja, és – mint láttuk – nem is akarja 
megtagadni, ezért az oksági kényszereket állítva egyúttal kétségbe vonja az okok végső természetes rendjét. 
E dimenziók ugyanis logikailag szükségszerűen összefüggnek. Az objektív, változatlan valóság és annak 
megismerése, avagy az okok természetes rendje előfeltétele a megismerés reprezentacionalista 
értelmezésének (és ezzel együtt a szkepticizmus fenyegetésének), ami viszont az igazság 
korrespondencia felfogásához vezet. Mindez együtt áll vagy bukik. Ha tehát az igazság 
korrespondencia elmélete számos okból kérdésessé vált, akkor 
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„nem ismerhetünk el semmi olyasmit, mint „a külső világ megismerése”, sem olyasféle rendet, mint „az okok 
természetes rendje” – mely utóbbi például az „érzékek szolgáltatta adatokkal” kezdődnék, és onnan épülne 
fel azon a hagyomány megszentelte módon, ahogyan az empiristák Locke-tól Quine-ig elképzelték. E két 
képzet összefügg, hiszen, mint Williams mondja, „a szkepticizmus veszélye elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik a megismerés megalapozási felfogásával”, ez a felfogás pedig elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik a kontextustól független igazolás fogalmával. A kontextustól független igazolás 
eszméjének föladása a „megismerés” tanulmányozásra érdemes eszméjének a föladását is jelenti – az 
eszméét, amelyet Descartes és Kant Platón Theaitétoszától örököltek.” (MHR 23. – Kiemelés: K. S.) 
 
A Kant utáni akadémikus filozófiában a megismerés centrális szerepét vitatni sajátságos törekvés. 
Rorty mégis ezt teszi, és inkább Deweyt és Emersont követi, amikor a megismerés központi filozófia 
jelentőségével együtt az episztemológiai bizonyosság követelését is elveti. Ehelyett inkább a 
pragmatista meliorizmust választja: 
 
A „filozófiának fel kellene hagynia azzal a próbálkozással, hogy megnyugtatással szolgáljon, és inkább azt 
kellene támogatnia, amit Emerson „önmagunkra hagyatkozásnak” (self-reliance) nevez. Az önmagunkra 
hagyatkozást támogatni ebben az értelemben annyi, mint azt az elhatározást támogatni, hogy hátat 
fordítsunk mind a múltnak, mind a „klasszikus európai filozófia” igyekezetének, hogy a múltat az 
örökkévalóra alapozza. Annyi, mint közösségi léptékben próbálkozni az emersoni önteremtéssel. Azt 
mondani, hogy a megismerést a reménnyel kellene helyettesítenünk, ugyanannyi, mint azt mondani, 
nem kellene többé azzal törődnünk, hogy vélekedéseink jól megalapozottak-e, inkább azzal kellene 
törődnünk végre, elég képzeletdúsak vagyunk-e ahhoz, hogy jelenlegi vélekedéseink érdekes alternatíváit 
gondoljuk ki.” (MHR 22. – Kiemelések: K. S.) 
 
2.) Ha viszont a reménnyel helyettesítjük a megismerés központi szerepét, mivel semminek sincs változatlan 
belső lényege; ha minden viszonyszerű, és – csupán az oksági kényszereket megtartva – elvetjük a 
megismerés reprezentacionalista értelmezését, akkor az igazság korrespondencia felfogása is tarthatatlanná 
válik. Helyette Rortynál – szellemi örökségének köszönhetően – elsősorban a pragmatikusan átalakított 
koherencia igazságfelfogás jöhet szóba. Az igazság ugyanis viszony. Vélekedéseimet (állításaimat, 
kijelentéseimet, ítéleteimet, fenoménjeimet, vagyis valami emberit) kell viszonyítanom valamihez. Ha 
ezeket nem viszonyíthatom – végső soron – valami embertől független, változatlan lényeghez, akkor csak 
egymáshoz viszonyíthatom őket. Ez pedig az igazság koherencia felfogását eredményezi, ami viszont már 
az analitikus hatás megnyilvánulása Rortynál: 
 
“Mi pragmatisták, akiknek imponál Peirce Descartes kritikája, úgy gondoljuk, hogy mind a szkeptikusokat, 
mind a fundacionalistákat tévútra vezették azok a képzetek, melyek szerint a vélekedések a valóság 
reprezentációjának kísérletei, és a hozzá kapcsolódó azon eszme, hogy az igazság a valósággal való 
korrespondencia kérdése. Ily módon az igazság koherencia felfogásának képviselőivé váltunk.” (Rorty 
2004, 5. – Saját fordításom és kiemelésem – K. S.) 
 
Rorty azonban nem mulasztja el azonnal hangsúlyozni e bekezdéshez fűzött lábjegyzetében, hogy az igazság 
ezen koherencia felfogása nem feltétlenül azonos az igazság koherencia elméletével: 
 
„Koherentistának lenni ebben az értelemben nem jelenti szükségszerűen, hogy rendelkezünk az igazság 
koherencia elméletével. Az utóbbi cimkének nézeteire történő alkalmazását Davidson elutasítja – ama 
cimkéét, amit korábban elfogadott –, és ez szükségszerű következménye azon állításának, miszerint változó 
„L”-nél nem definiálható az „igaz L esetén” terminus. Davidson jelenlegi nézete, amivel teljesen egyetértek, 
a következő: „Nem kellene úgy fogalmaznunk, hogy az igazság korrespondencia, koherencia, jogosult 
állíthatóság, idális helyzetben igazolt állíthatóság, amit igaz emberek elfogadnak beszélgetésükben, amit a 
tudomány majd elfogad, ami megmagyarázza a tudomány egyes elméleteinek konvergenciáját, vagy 
hétköznapi vélekedéseink sikere. Amennyiben a realizmus és az anti-realizmus az igazságra vonatkozó e 
nézetek egyikének vagy másikának függvénye, annyiban vissza kellene utasítanunk mindegyik 
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jóváhagyását.”16 (Davidson, „The Structure and Content of Truth”, Journal of Philosophy vol. 87 (1990), p. 
309).” (RC 26-27. – Saját fordításom és kiemelésem: K. S.) 
 
Neopragmatistaként Rorty úgy gondolja, hogy az emberek nem azért törekszenek vélekedéseik 
koherenciáját biztosítani, mert szeretik az igazságot, hanem azért, mert nem tehetnek másként. 
Többek között Dennett kutatásaira alapozva filozófusunk úgy látja, hogy elménk nem képes jobban 
elviselni az inkoherenciát, mint ahogy agyunk képes lenne elviselni bármiféle neurokémiai 
egyensúlytalanságot, ami a fiziológiai korrelátuma az előbbi inkoherenciának. A vélekedéseink 
koherenciája iránti szükségletünk azonban nem választható el a társaink megbecsülése iránti 
szükségletünktől. Erőteljes igényünk van legalább bizonyos társaink tiszteletére, mivel hosszú távon 
nem bízhatunk vélekedéseinkben, és nem lehetünk képesek fenntartani önbecsülésünket sem, ha 
legfontosabbnak ítélt beszélgető- és szellemi partnereink sem tartanak bennünket – minden 
furcsaságunkkal együtt – épelméjűnek. Rorty szerint mindkét előbbi szükségletünk (vélekedéseink 
koherenciája és társaink megbecsülése) abból a tényből származik, hogy valamilyen emberi életforma 
elgondolásához a megfelelő ítéletek és jelentések megegyezését is el kell gondolnunk. (Vö. RC 15.)17 
Davidson pedig teljességgel támogatja e Wittgensteintől származó elgondolást, amikor azt mondja:  
 
„Mind az objektivitás, mind a kommunikáció végső forrása a beszélő, a hallgató és a környező világ 
háromszöge, ami determinálja a gondolkodás és a beszéd tartalmát.”18 (Saját fordításom és kiemelésem: 
K. S.) 
 
Nem tudnánk, mi vélekedésünk tartalma, sőt vélekedésünk se lenne, ha vélekedésünk egyáltalán nem 
rendelkezne bizonyos hellyel, pozícióval a vélekedések és a vágyak hálójában. Ez a háló azonban nem 
létezne, ha mi és mások nem lennénk képesek párhuzamba állítani nem-emberi környezetünk tulajdonságait 
más nyelvhasználók által jóváhagyott kijelentéseinkkel, az említett környezet okozta kijelentéseinkkel. 
Rorty és Davidson minden következményét le akarja vonni Hegel és Mead azon felismerésének, hogy a 
személyiségek (selves) a végsőkig dialogikusak. Fenti háromszögelés nélkül nem létezne nyelv, és ez 
annyit jelent, hogy nem rendelkeznénk semmiféle nyelvvel vagy vélekedéssel, ha nem állnánk kapcsolatban 
egyidejűleg valamilyen emberi közösséggel és valamilyen nem-emberi környezettel. (Vö. RC 16.) 
 
„Koherencia, igazság és közösség mindig együtt járnak. De nem azért, mert az igazságot inkább a 
koherencia, mint a korrespondencia felfogás kifejezéseivel kell megragadni, inkább a társadalmi gyakorlat 
kifejezéseivel, mint a nem-emberi erőkkel történő megbirkózás kifejezéseivel, hanem egyszerűen azért, 

 

16 „Being a coherentist in this sense does not necessarily mean having a coherence theory of truth. Davidson's repudiation of 

the latter label for his view, a label he had previously accepted, is a corollary of his claim that there can be no definition of the 

term "true-in-L" for variable L. Davidson's present view, with which I have come to agree, is that "[W]e should not say that truth 

is correspondence, coherence, warranted assertability, ideally justified assertability, what is accepted in the conversation of the 

right people, what science will end up maintaining, what explains the convergence on single theories in science, or the success 

of our ordinary beliefs. To the extent that realism and antirealism depend on one or another of these views of truth we should 

refuse to endorse either." ("The Structure and Content of Truth", Journal of Philosophy vol. 87 (1990), p. 309).” Idézi Rorty: RC 

26-27. 

17  Mindebből azon általánosabb analitikus örökség is látható, hogy Rorty briliáns, irónikus stílusa mellett halálosan precíz 
fogalomelemzéseket végez a gondolati fordulatok megfelelő pontjain. 
18 Ezt Rorty idézi Davidson "The Structure and Content of Truth" (Journal of Philosophy vol. 87, 1990) című cikkének 325 
oldaláról. Az exponált bekezdés így szól a maga teljességében: “The idea that the propositional content of observation sentences is 
(in most cases) determined by what is common and salient to both speaker and interpreter is a direct correlate of the common-sense 
view of language learning. It has profound consequences for the relation between thought and meaning, and for our view of the role 
of truth, for it not only ensures that there is a ground level on speakers share views, but also that what they share is a largely correct 
picture of a common world. The ultimate source of both objectivity and communication is the triangle that, by relating speaker, 
interpreter, and the world, determines the contents of thought and speech. Given this source, there is no room for a relativized 
concept of truth.” 
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mert a vélemény-tulajdonítás automatikusan helyet is biztosít e véleménynek a többnyire igaz 
vélekedések nagyjából koherens egészében.”19 (RC 16. – Saját fordításom és kiemelésem: K. S.) 
 
Nyilvánvaló, hogy az analitikus örökség nyomban pragmatista értelemben módosul Rorty kezei között. 
Miért is nem azonos tehát az igazság koherencia felfogása az igazság koherencia elméletével? Végső soron 
azért nem, mert az igazság hagyományos koherencia elmélete is a nyelv jelentéselméleti felfogásán 
nyugszik, akár az igazság korrespondencia elmélete, és ily módon könnyen a realizmus vagy anti-realizmus 
szekértolójává lesz. Rorty pedig, Davidsonnal és másokkal együtt, tudatosan a késői Wittgenstein – 
pragmatista nézetekhez sok tekintetben közel álló – nyelvhasználat-elméletét,20 alkalmazza és fejleszti 
tovább. 
Davidson, Rorty által elfogadott nyelvfelfogása szerint nem létezik olyasmi, mint a hagyományos 
értelemben vett nyelv.21 Davidson ugyanis úgy gondolja tovább Wittgenstein nézeteit a szótárakról mint 
szerszámokról, hogy nyilvánvalóan kételkedik a tradicionális, Wittgenstein előtti nyelvfelfogást jellemző 
feltevésekben. Davidson – és vele együtt Rorty is – egyértelműen szkeptikusan fogadja azt a felfogást, 
amely szerint a nyelv közeg, ami jelentéseket fejez ki vagy ábrázol, és elutasítja azon elképzeléseket is, 
miszerint a nyelvnek rögzített feladata van, illetve világosan definiált közös struktúrával bíró entitás. 
Számukra a nyelv a világátalakítás eszköze. Világhoz való viszonyunkat alapvetően okságinak tekintve, 
Rorty ezért úgy látja, hogy a helyes pragmatista attitűd az igazság tekintetében, miszerint nincs nagyobb 
szükségünk az igazság természetére vagy az „igaz” jelentésére vonatkozó filozófiai elméletre, mint mondjuk 
a veszély természetére vagy a „veszély” jelentésére vonatkozó filozófiai elméletre. Mindkettő arra a célra 
szolgál, hogy segítségükkel a gyakorlatban figyelmeztessük valamire az embereket. (Vö. RC 4.) 
Mindebből következik Davidson szerint, hogy „az igazság nem ismeretelméleti fogalom”. (MHR 27.) Ezért 
az igazolás és az igazság fogalma között soha nem lelhetünk érdemleges összefüggést: 
 
„Az egyetlen kapcsolat e két fogalom között az, hogy a legtöbb vélekedés igazolt, ugyanabból az okból, 
amiért a legtöbb vélekedés igaz. Hiszen egy véleményalkotó, aki (a gyermekkel és a pszichotikussal 
ellentétben) teljes értékű tagja a közösségnek, mindig képes lesz vélekedéseinek legnagyobb részét igazolni 
oly módon, hogy igazolása megfeleljen a közösség elvárásainak.” (MHR 27-28. – Kiemelés: K. S.) 
 
Ennek alapján, Rorty szerint mégsem jutunk vissza igazolás és igazság valamiféle szükségszerű 
kapcsolatához. Nem mondhatjuk azt, hogy egy közösség tagjának azon vélekedései lesznek inkább igazak, 
amelyeket leginkább igazolni képes, és fordítva. E kritikus helyen, ahogy analitikus öröksége 
következtében az jellemző rá, Rorty ismét halálos pontossággal fogalmazza meg érveit; azokat a 
Davidsonnal közös érveket, amelyek többek között szerinte pragmatizmusba hajlóvá teszik (vö. MHR 
18-19.) kollégája filozófiáját: 
 
„Az a tény, hogy a legtöbb vélekedés igazolt, akárcsak az, hogy a legtöbb vélekedés igaz, pusztán a 
vélemény-tulajdonítás holisztikus jellegének egyik következménye. Ez a holisztikus jelleg viszont annak a 

 

19  “Coherence, truth, and community go together, not because truth is to be defined in terms of coherence rather than 
correspondence, in terms of social practice rather than in terms of coping with non-human forces, but simply because to ascribe a 
belief is automatically to ascribe a place in a largely coherent set of mostly true beliefs.” (RC 16.) 
20 A késői Wittgenstein nyelvhasználat-elmélete szerint az "esetek nagy részében... egy szó jelentése - használata a nyelvben". 

(L. Wittgenstein, Filozófiai vizsgálódások. Budapest: Atlantisz, 1992. 42. o.) Így például az "abszolút transzcendencia", az 

"abszolútum", az "isten" stb. szavak jelentését is e szavaknak egy-egy meghatározott "nyelvjátékon", azaz életformán, illetve 

kultúrán belüli helyes használatával azonosíthatjuk. (Vö. L. Wittgenstein: i. m. 25., 30. o., valamint Neumer Katalin, Határutak: 

Ludwig Wittgenstein késői filozófiájáról. Budapest: MTA Filozófiai Intézetének kiadása, 1991. 20. o.) A "helyesség" kritériumait 

természetesen mindenkor az adott kultúra dönti el. Ez adja nyelvi cselekvéseink kontextusának azon szabályait, amelyeken 

megnyilvánulásainkat "mérhetjük". A nyelv szabályai - ahogy Wittgensteint idézve Neumer Katalin írja - "nem szorulnak 

megalapozásra, s megalapozásuk nem is lehetséges, hanem pusztán megmutatják, mit értelmes mondanunk... A szabályok azok, 

melyeken ‘minden közlés és megértés lehetősége nyugszik’, s ennyiben a megértés transzcendentális előfeltételeinek 

tekinthetők". (Neumer Katalin, i. m. 14. o.) 

21 “Nincs olyan valami,                                mint a nyelv, ha nyelv alatt olyasmit értünk, amit a filozófusok legalábbis 
feltételezetek.” (EISZ 30.) 
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következménye, hogy az értelmes mondatokban kifejezett vélekedéseknek szükségszerűen számtalan előre 
megmondható levezethetőségi kapcsolatuk van számtalan más értelmes mondattal.” (MHR 28.) 
 
Akármennyire is akarjuk, mégis képtelenek leszünk ugyanis olyan vélekedéseinket fenntartani, 
amelyeket megkíséreltünk, de nyilvánvalóan nem tudtunk összhangba hozni többi vélekedésünkkel. 
Legfeljebb megpróbálhatjuk elterelni róla a figyelmemet, de a közösségünk számára fontos 
kérdésekben mindenkor maga a közösség ragaszkodik majd hozzá, hogy ismételten gondoljuk át 
álláspontunkat. Ilyen módon a sikeres figyelemelterelés legfeljebb a közösség számára kevésbé vagy 
egyáltalán nem lényeges kérdésekkel összefüggésben lehetséges, mint például ama meggyőződésemre 
nézve, hogy „egyszer az én számaimat húzzák ki a lottón”, vagy az utamat keresztező fekete macska 
mindig bajjal jár. (Vö. MHR 28.) Az igazság és az igazolás kapcsolatának ilyen leírása pedig nemcsak 
egyértelműen harmonizál a nyelvet és a szótárakat a mindig viszonyszerű világ átalakításának 
eszközeként értelmező pragmatista felfogással, hanem ellenáll a szolipszizmus, a relativizmus és az 
önkényesség vádjainak is. A Rorty által teljes mértékben elfogadott davidsoni összegzés pedig a 
következőképpen hangzik: 
 
„Davidson állítása, mely szerint egy természetes nyelv igazságelmélete nem több és nem kevesebb, mint a 
környezet tulajdonságai, illetve mondatok igaznak tartása közötti oksági viszonyok empirikus 
magyarázata, számomra minden szükséges biztosítékot megad arra nézvést, hogy mindig és mindenhol 
„kapcsolatban vagyunk a világgal”. Ha van ilyen garanciánk, akkor minden szükséges biztosítékkal 
rendelkezünk a „relativizmussal” és az „önkényességgel” szemben. Hiszen Davidson azt mondja, soha nem 
lehetünk önkényesebbek, mint amennyire a világ megengedi nekünk.” (MHR 20-21. – Kiemelés: K. S.) 
 
3.) Végül Rorty naturalizmusának és nominalizmusának, azaz ontológiájának igazságfelfogását 
meghatározó szerepéről kell szólni, hiszen ez határozta meg „barkácsolását” e téren. Ezzel egyúttal 
igazolom általánosabb tézisem is, miszerint az ontológia határozza meg egy filozófus igazságfelfogását 
vagy legalább ennek kereteit,22 és ez alól Rorty sem kivétel.  
Rorty számára alapelv, hogy az igazságot nem megtaláljuk, hanem létrehozzuk. E nézet 
nominalizmusából következik, hiszen a nominalizmus nemhogy valamiféle abszolútumnak vagy 
univerzális összefüggésnek, de még az általánosnak emberi gondolkodástól független létezését sem 
engedi meg. Az igazság pedig sokszor nem konkrét és szituatív, hanem általános, aminek ily módon 
kizárólag a nyelvben lehet helye. Ezt viszont mi hozzuk létre. Ennek hátterében Rorty azon – már 
említett – felfogása áll, miszerint minden társadalmi konstrukció és minden, ami tudatos, az nyelvi. Eme 
társadalmi konstruáltság és nyelviség természetesen involválja azt is, hogy az összes filozófiai problémát, 
így az igazság kérdését is, létrehozottnak és nem találtnak tartja. Ahogy „Relativizmus: megtalálni és 
létrehozni” című tanulmányában írja: 
 
„A filozófiai hagyomány azt hangsúlyozta, hogy ezeket a problémákat találtuk, abban az értelemben, hogy 
minden vizsgálódó tudat elkerülhetetlenül találkozik velük. A pragmatikus hagyomány viszont azt 
hangsúlyozta, hogy létrehoztuk őket – inkább mesterségesek, mint természetesek – és létre nem hozottá 
tehetjük őket, ha a filozófiai hagyományétól eltérő szótárat használunk.” (MHR 96.) 
 
Mindezzel teljes összhangban állnak az Esetlegesség könyvben olvasható gondolatok. Rorty nominalizmusa 
ugyanis abban a vonatkozásban is érvényesül, hogy különbséget kell tennük két állítás között. Azon állítás, 
hogy  
 
„a világ odakint van, és aközött, hogy az igazság van odakint. Azt mondani, hogy a világ odakint van és nem 
a mi teremtményünk, józan emberi ésszel annyit jelent, hogy a legtöbb dolog térben és időben olyan okok 
eredménye, amelyek nem feltételezik az ember tudatállapotait. Azt mondani, hogy az igazság nincs odakint, 
egyszerűen azt jelenti, hogy ahol nincsenek mondatok, ott nincs igazság, hogy a mondatok az emberi 
nyelvek elemei, és az emberi nyelvek emberi alkotások. Az igazság nem lehet odakint – nem létezhet az 

 

22 Az igazságfelfogás meghatározottságának „szigora” attól függ, hogy a filozófus ontológiája logikailag mennyire „szigorúan”, 

azaz szükségszerűen felépített, és mennyi teret hagy az esetlegességnek. 



 15 

emberi tudattól függetlenül –, mivel a mondatok nem tudnak így létezni, vagy odakint lenni. A világ 
odakint van, de a világ leírásai nincsenek ott. Csak a világ leírásai lehetnek igazak vagy hamisak. A 
világ magában – az ember leíró aktivitásai nélkül – nem lehet az”. (EISZ 19.)  
 
Ez a mára klasszikussá vált szöveghely egyrészt ab ovo cáfolja a szolipszizmus lehetséges vádját („az 
anti-esszencializmus nyelvi idealizmus”, stb.), másrészt világosan kidomborítja Rorty nominalizmusát. 
Ha ugyanis a világ leírásai nincsenek odakint, és csak e leírások lehetnek igazak vagy hamisak, akkor 
nyilvánvaló, hogy Rorty szerint a világ, az általános összefüggések, az általánosságok nekünk kizárólag 
nyelvileg közvetített ismeretek formájában adódhatnak. Nem pusztán az univerzálé, hanem már az általános 
is csupán csengő szó, név. Ez pedig nominalizmus.  Ez a – fentebb már elemzett – nominalista hozzállás 
még világosabb a folytatásból:  
 
„A világ nem beszél. Csak mi beszélünk. A világ hozzájárulhat ahhoz, hogy miután beprogramoztuk 
magunkat egy nyelvvel, bizonyos vélekedéseket fenntartsunk. De képtelen számunkra egy olyan nyelvet 
javasolni, amelyet beszélhetünk. Ezt csak más emberek tudják megtenni.” (EISZ 20.)  
 
Rorty szerint megvitathatjuk tehát a mondatok viszonyát a mondatokhoz, vagy „néhány vélekedését más 
vélekedésekhez, de nem lehet megvitatni a vélekedések vagy mondatok viszonyát olyan dolgokhoz, amelyek 
nem vélekedések és nem mondatok.23 Utóbbi viszonyban nincs semmi érdekes, amit el kellene mondani; 
nincs semmi, amit meg kellene érteni”. (FTR 316.)  
A nominalizmussal viszont nem fér össze semmiféle változatlan belső lényeg állítása. Ha tehát Rorty 
szerint nincs semmiféle változatlan belső lényege (intrinsic nature) semminek, és csupán leírásaink által 
adódnak nekünk a dolgok számunkra-valóságukban, akkor az igazság sem lehet a valóságnak való 
megfelelés. „A belső lényeg és az igazság korrespondencia felfogása ugyanis együtt áll vagy bukik.” 
(Lettre 75. – Kiemelés: K. S.) Egy vélekedés, egy állítás igazsága ennek következtében csak más 
vélekedéseinkkel, állításainkkal való koherenciája lehet. Nyilvánvaló tehát, hogy Rorty igazságfelfogását is 
ontológiája határozza meg. Qoud erat demonstrandum. 
 
Ezen értelmezést, különösen Rorty naturalista beállítottságát erősíti továbbá az a szerkesztési eljárás is, 
amit az „Igazság – valóságmegfelelés nélkül” című tanulmánynál találunk. Korántsem lehet ugyanis 
véletlen, hogy Rorty a pragamtizmus-amerikanizmus viszony leírásának keretébe ágyazza új – 
evolucionistának is nevezhető, mivel darwini alapokra is helyezett – igazságfelfogásának bemutatását. 
Miután – más írásaival összhangban24 – itt is tisztázza, hogy a filozófia és a politika között nem lehet 
teljesen szükségszerű kapcsolat (vö. MHR 5-6.), a pragmatizmus és az amerikanizmus hasonlóságaira 
helyezi a hangsúlyt: 
 
„Dewey nem sokat tévedett, amikor a pragmatizmust „a demokrácia filozófiájának” nevezte. Szerinte 
a „pragmatizmus” és „Amerika” egy reményteli, javulást kereső, kísérleti kedélyállapot kifejeződései. 
Valószínűleg a legtöbb, amit a pragmatizmus és Amerika összekapcsolásáról mondhatunk, hogy az ország 
és annak legkiválóbb filozófusa oda akarnak eljutni, hogy a politikában képesek legyünk a filozófusok által 
keresett megismerést a reménnyel helyettesíteni. Amerika mindig is jövőorientált ország volt, amely 
örömét leli abban, hogy nem túl régen találta föl önmagát.” (MHR 6-7.) 
 
Ezt követően – tisztázva a klasszikus és a neopragmatizmus közötti különbségeket és hasonlóságokat, 
valamint a Nietzschét is befolyásoló Emerson evolúciós történelemfelfogásának erőteljes hatását Jamesre és 
Deweyra – Rorty Walt Whitmannek arra a mondatára összpontosít, hogy Amerika „saját igazolása és 
sikere zálogának szinte kizárólag a jövőt tekinti” (MHR 10.): 
 
„Ahogy én látom, a whitmani amerikanizmus és a pragmatikus filozófia – annak mind klasszikus, mind 
„neo” formája – arra való hajlandóság, hogy a végső igazolásra vonatkozó valamennyi kérdést a jövőre, a 

 

23 Amint dolgokhoz való bármilyen viszonyunkat vitatjuk, azaz nyelvileg értelmezzük (értelmezni pedig másként nem lehet), már 
nem önmagában a dolgokat, hanem róla alkotott vélekedéseinket, mondatainkat értelmezzük. 
24 Vö. például a „Trockij és a vad orchideák” című írásának elején és végén található fejtegetésekkel, valamint a „Heidegger 
nácizmusáról” szóló hihetetlenül szellemes gondolatkísérletével. (FTR 33-52. és 225-232.) 
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remélt dolgok fontos aspektusaira vonatkoztassuk. Ha van a pragmatizmusban valami különös, akkor az 
az, hogy a „valóság”, az „ész” és a „természet” fogalmait a jobb emberi jövő fogalmával helyettesíti.” 
(MHR 10.) 
 
Szerinte ezzel teljes mértékben harmonizál az a gondolat, hogy lényegében a darwini, evolúciós biológia 
moráljának általánosítása volt az, amit Dewey kissé bátortalanul „az ember és a természet között fennálló új 
viszony új metafizikájának” nevezett. Némi társadalomelméleti elemzést követően nyomban hozzáteszi 
azonban, hogy a „metafizika” fogalmának használata itt félrevezető, és ezért „a „metafizika” szó nem 
szerencsés a darwinizmus általánosított formájának leírására, és a demokrácia valójában ez.” (MHR 11. – 
Kiemelés: K. S.) Amíg azonban a metafizika ama kísérletnek felel meg, hogy a látszatot az igazi valósággal 
helyettesítse, a pragmatikusok nem azt remélik, hogy a jövő egy tervhez fog igazodni, egy inherens 
teleológiát fog beteljesíteni, hanem hogy „meglepő lesz, és jókedvre derít”. A pragmatista gondolkodó 
abban reménykedik, hogy 
 
„...a kulturális és biológiai evolúció legújabb eredményei meglepik és élvezetet okoznak neki. Ha a 
pragmatizmus jövőtere felől érdeklődnénk, olyan lenne, mintha Whitmant kérdeznénk, mi vár 
bennünket e lehatárolhatatlan demokratikus távlat végén. A távlat számít, nem a végpont.” (MHR 
12.) 
 
Rorty naturalizmusa legalább három ponton bizonyosan támaszkodik Darwin tanítására. Egyrészt 
filozófusunk felszámolja az ember és az állat között metafizikailag keletkeztetett szakadékot, és az emberi 
viselkedést az állati viselkedés folytatásaként láttatja. (Vö. MHR 32. és 64.) Másrészt a kutatásnak szerinte 
éppúgy nincs végső célja, mint az evolúciónak, hanem mindkettő a véletlenek hatására is alakuló folyamat. 
(Vö. MHR 29-30.) Harmadrészt – a megismerésről és az igazságról szólva – a vélekedések igazolására 
használt indokoknak éppúgy nincs természetes rendjük, ahogy a biológiai fejlődésnek sincs. Mindkettő 
jórészt az esetlegességek véletlenszerű sorozatában alakul. (Vö. MHR 32-34.) 
Rorty felfogásában ezért már Dewey, aki szerint a filozófia egészen a pragmatizmus megszületéséig 
konzervatív beállítottságú volt, a figyelmet a változatlan örökkévalóságról a megváltoztatható jövőre akarta 
irányítani azáltal, hogy „a filozófiát a megőrzés helyett a változás eszközévé, azaz európaiból amerikaivá” 
akarta tenni. A pragmatizmus ugyanis az a fil                                                  ozófia, 
amely – a történelemben először – az elméletet tekinti a gyakorlat segítőjének, és nem a gyakorlatot az 
elmélet lefokozásának. (Vö. MHR 15.) A pragmatizmus és az amerikanizmus e rokonsága is a hátterét 
képezi tehát Rorty új igazságfelfogásának. Rorty ezt maga teszi egyértelművé: 
„A továbbiakban kicsit szakszerűbb leszek, és a legismertebb pragmatikus tant – a pragmatizmus 
igazságelméletét – fogom értelmezni. Azt kívánom bemutatni, miképpen illeszkedik ez a tan egy általánosabb 
programba: amely a maradandó struktúra és átmeneti tartalom görög és kanti dualizmusait a múlt és a 
jövő megkülönböztetésével helyettesíti. Azt próbálom bemutatni, hogy amit James és Dewey az igazságról 
mondtak, egyik módja volt annak, hogy a múltbeli szokásnak és hagyománynak a változatlan strukturára 
hivatkozó igazolása helyébe azt a feladatot állítsuk, hogy a nem kielégítő jelent egy kielégítőbb jövővel 
váltsuk föl, és ezáltal a bizonyosságot a reménnyel helyettesítsük.” (MHR 17. – Kiemelés: K. S.) 
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Ellenőrző kérdések: 
 
 

1. A neopragmatikus Rortynál a világ azonos a valósággal? 
 

2. Mit jelent a neopragmatikus Rortynál az igazság? 
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VI. TÉMA (OL-18): RORTY A SZABADSÁGRÓL ÉS A SZEMÉLYISÉGRŐL 
 
A SZABADSÁG ÁLTALÁBAN  
 
Elsősorban arra érdemes rákérdezni, mit is értünk egyáltalán szabadságon? A szabadság mint olyan ugyanis 
nem létezik! Világunkban csak szabadságok léteznek mint különösségek. A szabadság általánossága 
absztrakció. A konkrét szabadságok nyilvánvalóan feloszthatók területük, alanyuk és jellegük (szubjektív és 
objektív1) szerint. Ennek alapján beszélhetünk gazdasági, jogi, politikai, vallási, tudományos, erkölcsi, 
filozófiai, stb. szabadságról, valamint az egyén, valamely csoport, réteg, stb., vagy akár az emberiség 
szabadságáról. Szubjektív szabadságról szólhatunk, amikor szabadnak érezzük, hisszük és-vagy gondoljuk 
magunkat, akár ennek valósága nélkül, és amennyiben utóbbi is adott, azaz ténylegesen megtehetjük, amit 
akarunk, akkor objektíve is szabadok vagyunk.  
A szabadság tehát kaleidoszkópszerű társadalmi jelenség, ami azonban – már a felsorolásból is láthatóan – 
mindig tartalmaz objektív és szubjektí                                                      v, azaz tudati 
mozzanatot is, hiszen számunkra nem létezhetne, ha nem tudnánk róla. De mi a szabadság lényege? Mi a 
közös mozzanat a különösségként létező, konkrét szabadságokban? Lennie kell ilyen közös mozzanatnak, 
mert nélküle nem alkothattuk volna meg a szabadság fogalmát, hiszen minden fogalom az általánosság 
gondolati kifejeződése, reprodukciója. Az egyes szabadságok alaposabb szemügyre vétele után azt 
mondhatjuk, hogy a szabadság nem más, mint az alternatívák közötti választás valósága. Minden konkrét 
szabadságban megtaláljuk ugyanis a választás tudati mozzanatát, de ez csak a szabadság szubjektív oldala, ha 
ténylegesen nem érvényesíthetjük ezt világunkban, vagyis az objektív dimenzió hiányában. 

 
SZABADSÁGFELFOGÁS A MINDENNAPI ÉLETBEN 
 
Ha ezekután a mindennapi szabadságfelfogásra pillantunk, akkor azt látjuk, hogy a mindennapi 
életben a legtöbb ember spontán materialista módon gondolkodik. E husserli természetes beállítódásban 

 

1 Objektív az interszubjektív megegyezés értelmében. 

 



teljesen magától értetődőnek vesszük, hogy a dolgok tőlünk függetlenül léteznek, és alapvetően olyanok, 
amilyennek tapasztaljuk őket. Emberi létmódunkból következően azonban mindig transzcendáljuk 
hétköznapi világunkat. Valószínűleg mindig lesznek metafizikai kérdések, de nem mindig találunk 
metafizikai válaszokat. Pontosabban: ha vannak is metafizikai válaszok, azokkal a legtöbb ember inkább 
mihamarabb igyekszik elhallgattatni elméleti kíváncsiságát. Mielőbb törekszik visszatérni héköznapjaihoz, 
hiszen az a „kézzelfogható valóság”. A mindennapi élet spontán materializmusa tehát sok esetben 
idealista metafizikával egészül ki (vallás), mert állandóan izgató metafizikai kíváncsiságunkat így a 
legegyszerűbb antropomorf módon kielégíteni. Igy a legkönnyebb nem gondolni a heideggeri gonddal 
(amihez nem kell ismerni Heidegger filozófiáját!), azaz gond nélkül tovább élni hétköznapjainkat, és elkerülni 
olyan „borzalmakat”, mint a mélyebb, egzisztenciális gondolkodás. Filozófiai szempontból tehát legalább 
Heidegger egzisztenciális analízise óta nem meglepő világba való belevetettségünk és Önmagunktól való 
szorongásunk, hiszen „a jelenvalólét menekül önmaga mint a tulajdonképpeni-önmaga lenni-tudás elől.”2 
Ha esetleg a hétköznapokat nem is tekintik igazán valódinak, valamiféle végső, abszolút valóság 
elismerése, vagy legalább ennek halvány igénye, még sok értelmiséginél is látható. Ez pedig 
nyilvánvalóan meghatározza az emberi lényegről, sorsról, és így az emberi szabadságról valott álláspontjukat 
is. Ahogy Rorty fogalmaz Esetlegesség, irónia és szolidaritás című könyvében3: 
 

„Aki úgy gondolja, hogy vannak jól megalapozott elméleti válaszok (metafizikai kérdéseinkre – K.S.), az 
lelke mélyén még mindig teológus vagy metafizikus. Az hisz az idő és a véletlen feletti rendben, amely 
meghatározza az ember helyét, és létrehozza a felelősségek hierarchiáját. 
Az ironikus értelmiségiek száma, akik nem hisznek egy ilyen rendben, sokkal kisebb (még szerencsés, 
gazdag és művelt demokráciákban is), mint azoké, akik hiszik, hogy kell lennie egy ilyen rendnek. A 
legtöbb nem-értelmiségi még mindig elkötelezett valamilyen formájú vallásos hitnek, vagy a 
felvilágosodás racionalizmusa valamilyen fajtájának.” (EISZ 14. – Kiemelés tőlem. K.S.) 

 
Az emberek többsége már eleve és önmaga korlátozza tehát szabadságát valamiféle vallási, azaz abszolút 
transzcendenciával.4 Ezért azt sem könnyen fogadják el, hogy az ember relatíve szabad lény. Egyrészt 
semmiféle abszolút transzcendencia léte nem igazolható apodiktikusan. Másrészt a véletlen is objektíve adott 
számunkra, véges, radikálisan időbeli és történelmi lények számára, mivel a véletelen valóban azonos azzal, 
amit nem ismerünk, de mindig lesznek az ember számára nem ismert viszonyok a világban. Mindez, 
egzisztálásunk megszüntethetetlen alternativitásával, a választással együtt biztosítja, ha nem is az abszolút, de 
legalább a relatív szabadságot. Ha nem is ítéltettünk teljes szabadságra, ahogy Sarte állítja, 
meghatározottságokat is mutató világunkban viszonylag szabadok lehetünk. Azt sem könnyű felismerni és 
elismerni, hogy determinizmus és szabadság csak együtt léteznek. Nem ellentétről, hanem mindig 
ellentmondásról lehet csak szó, a kizártság és a feltételezettség kölcsönös és egyidejű megléte értelmében. 
Hegellel szólva, a szabadság: felismert szükségszerűség. Determinációról csak azért tudhatunk és 
beszélhetünk egyáltalán, mert létezik a szabadság, és fordítva: a szabadság kizárólag a determináció által 
lehetséges. Ha világunkban nem volnának meghatározott, azaz szükségszerű és törvényszerű folyamatok, 
akkor választásaink eredménye teljességgel véletlenszerű és kiszámíthatatlan lenne, ezért a szabadság sem 
létezne. Azt sem tudnánk ugyanis, mit kell választanunk céljaink realizálása érdekében.  
Rorty azonban ennél is radikálisabban gondolkodik. 

 

2 Martin Heidegger: Lét és idő. Budapest: Osiris, 2004. 217. o. 
3 Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás. Pécs: Jelenkor, 1994. (R. Rorty: Contingency, Irony and Solidarity. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1989.) A továbbiakban: EISZ. 

4 Immanens a világ minden olyan létezője, jelensége, amely a tapasztalás határain belül található, és transzcendens mindaz, ami 

ezen túl. A transzcendencia kétféle lehet: beszélhetünk relatív és abszolút transzcendenciáról. A mindennapi élet relatív 

transzcendenciájától megkülönböztethető abszolút transzcendencia minden vallás és metafizika esszenciája. A relatív 

transzcendencia immanenciává alakítható át a megismerő gyakorlat révén, míg az abszolút transzcendencia elvileg nem tehető 

immanenssé: a maga egészében mindenkor felfoghatatlan marad az értelem számára. Az ember végességéből származó 

mindennapi hit (a bizonyosság érzése elvárásaim teljesülésében) relatív transzcendenciára irányul, a vallásos hit „tárgya” 

azonban mindig abszolút transzcendencia. Ebből következően minden vallás lényegét abszolút transzcendenciára irányuló, 

felétlen hitként foghatjuk fel. 

 



 
 

RORTY MADÁRTÁVLATBÓL 
 
Richard Rorty kétségtelenül az egyi legismertebb amerikai filozófus. Az analitikus filozófiában szerzett 
alapos képzés és e tradícióban eltöltött hosszú gyakorlat után Rorty szép reményekkel indult a tudat- és 
nyelvfilozófiai terén. A nemzetközi filozófiai életben Rorty akkor vált jelentőssé, amikor visszautasította az 
analitikus tradíciót, hogy magáévá tegye a neopragmatizmusnak a kortárs kontinentális filozófiával 
átfedéseket mutató változatát. E hasonlóságok főbb sajátosságai az antiesszencializmus, illetve a megalapozás 
ellenesség, az emberi gondolkodás és az igazság történetiségének kimondása, illetve a tapasztalat 
kiküszöbölhetetlen hermeneutikai és nyelvi dimenziójának megfogalmazása. Rorty egészen 2007-es haláláig 
tudatosan törekedett a párbeszéd ápolására.  
1989-ben publikált Esetlegesség könyvében, negyvenévnyi próbálkozás után, Rorty feladja a valóság és 
az igazságosság egyetlen vízióban történő összefogásának platóni kísérletét. Lemond tehát arról a 
törekvésről, hogy egyetlen, univerzális filozófiai elméletben írja le a világot. Azt kívánja itt megmutatni, hogy 
milyen lehetne az intellektuális élet, ha képesek lennénk feladni ezen egyetlen vízió álmát: 
 

„Ez a könyv megpróbálja megmutatni, miként néznek ki a dolgok, ha elvetjük egy olyan elmélet 
igényét, amely egyesíti a nyilvánost a magánjellegűvel, és belenyugszunk abba, hogy egyformán 
érvényesnek, bár örökre összemérhetetlennek tekintsük az önteremtés és az emberi szolidaritás 
követelményeit.” (EISZ 13.) 

 
Az individuum védelmében kialakított, inkább preskriptív, mint deskriptív public-private 
megkülönböztetésből, valamint a liberális demokrácia Rorty-féle perspektivájából és a szolidaritás 
történelmileg elérendő céljából születik az általa liberális ironikusnak nevezett ember alakja. Az 
„ironikus” fogalmát Rorty arra a személyre használja, „aki szembenéz saját leginkább központi 
meggyőződései és vágyai esetlegességével – aki eléggé historicista és nominalista lévén, felhagyott azzal az 
eszmével, hogy a központi meggyőződések és vágyak valami időn és véletlenen kívülire utalnak vissza.” 
(EISZ 13.) A „liberális” fogalmának definícióját pedig Judith Shklartól kölcsönzi, aki azt mondja, hogy „a 
liberálisok azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy a kegyetlenség a legrosszabb mindabból, amit 
teszünk.” (EISZ 13.) 
 
Rorty – mint mindig – a szabadság kérdésénél is a lehetőségek maximumát kereste. Nála a szabadság: 
önteremtés egyéni és társadalmi szinten. (A társadalmi önteremtéssel most nem foglalkozom, mivel az 
lényegében Rorty liberális utópiája, amit egy másik írásomban mutatok be.5 Most csak az individuális 
dimenzióra koncentrálok.) Ahogy Rorty, Esetlegesség, irónia és szolidaritás c. könyvében Wittgenstein és 
Davidson segítségével mutatja fel a nyelv esetlegességét, úgy Nietzsche és Freud segítségét használja a 
személyiség esetlegességének igazolásánál. Minden ember személyisége esetleges, de csak az ún. „erős költő” 
látja meg ebben az önteremtés lehetőségét. A szabadságból mint felismert szükségszerűségből csak nála 
lesz – mint Rorty fogalmaz – „szabadság mint felismert esetlegesség” (EISZ 58.).  
Radikális historicizmusa és nominalizmusa következtében Rorty szerint nincs semmiféle örök, változatlan 
belső lényege se a világnak, se az egyes dolgoknak. Ennek következtében, a deterministákkal ellentétben, 
számára nem kérdés, hogy a véletlen számunkra, véges, radikálisan időbeli, történeti lények számára mindig 
létezik. Sőt, derridiánusként Rorty éppen a véletlen, az esetlegesség dominanciáját hangsúlyozza a 
törvényszerűvel, a szükségszerűvel szemben. Ez azonban nem jelent indeterminizmust. Rorty egy pillanatig 
sem tagadja, hogy világunk általános (de sohasem egyetemes) leírásaiban szerepet kapnak tendenciák, 
törvényszerűségek is. Azt viszont sohasem tudhatjuk meg, hogy milyen a valóság önmagában és a maga 
teljességében, de a számunkra, általunk is konstruáltan adódó világunkról újabb és újabb leírásokat 
készítünk. 

 

5 Vö. Krémer Sándor: Igazság és igazságosság Rorty filozófiájában In: Dékány András és Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek 
Platónhoz 7. Az igazságosság. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság 2009, 303-310. o. 
(Átdolgozott változata e kötet 77-81. oldalain.) 
 



Rorty mindenekelőtt azt emeli tehát ki, hogy az esetlegességek (a véletlenek!) sokkal jelentősebb szerepet 
játszanak életünkben, mint azt elismerjük, vagy elismerni szeretnénk. Ha viszont nem létezik semmiféle örök, 
változatlan lényeg, hanem minden viszonyszerű, akkor csak általános (de nem egyetemes) naratívákat tudunk 
alkotni önmagunkról és a világról is. Ezáltal pedig, örök és változatlan lényegek hiányában, teremtjük 
önmagunkat és világunkat is. Nem a valóságot és nem létünket teremtjük, hanem csupán a világot és létünk 
hogyanját, a személyiséget (self). 
 
 
A NYELV ÉS A SZEMÉLYISÉG (SELF) ESETLEGESSÉGE RORTYNÁL 
 
Ezek után koncentráljunk a nyelv és a személyiség elemzésének részleteire, a nyelv és a személyiség 
esetlegességére. Mint közismert, Esetlegesség könyvében Rorty szeretné megmutatni, mi történik, ha 
feladjuk az „egyetelen vízió” filozófiai gondolatát. Mi történik, ha nem akarjuk kombinálni a 
nyilvános (public) és magánszféra (private) szótárát? Ha törekvésének lehetséges okaira vetünk egy 
kutató pillantást, akkor nem csupán e különbség meglétére vonatkozó meggyőződését találjuk, hanem az 
individuum védelmének szándékát is, valamint annak filozófiailag világos igazolását, hogy teoretikus 
szinten ez a fúzió lehetetlen. Mindazonáltal, Rorty tudatában van az egyén és a társadalom közötti 
kölcsönhatásoknak, amire itt is, és másutt is a magánszféra és a nyilvános szféra gyakorlati kobinációinak 
elismerésével és messzemenő támogatásával utal: 
 

„Az írók e két csoportjára csak akkor kell úgy gondolnunk, mint ellentétesekre, ha azt képzeljük, hogy 
egy átfogóbb filozófiai nézőpont egyetlen vízióban láttathatná velünk az önteremtést és az 
igazságosságot, a magánjellegű tökéletesedést és az emberi szolidaritást. 
Nincs semmi lehetőség arra, hogy a filozófia vagy más elméleti tudomány erre képes legyen. E két 
követelmény egyesítéséhez akkor jutunk legközelebb, ha az igazságos és szabad társadalom céljának azt 
tekintjük, hogy polgárai mindaddig tetszésük szerint magánemberek, „irracionalisták”, „esztéticisták” 
legyenek, ameddig a saját idejükben teszik azt – nem okozva kárt másoknak, és nem használva olyan 
forrásokat, amelyekre a náluk kevésbé előnyös helyzetben levőknek lenne szükségük. Gyakorlati 
intézkedéseket kell tenni, hogy elérjük ezt a gyakorlati célt. De nincs lehetőségünk arra, hogy az elmélet 
szintjén egyesítsük az önmegvalósítást az igazságossággal. Az önmegvalósítás szótára szükségszerűen 
magánjellegű, mással nem megosztott, érvelésre nem alkalmas. Az igazságosság szótára szükségszerűen 
nyilvános és megosztott, az érvelő eszmecsere közege.” (EISZ 12. – A fordítást módosítottam: K. S.) 

 
Mint látjuk, Rorty csupán teoretikus szinten hangsúlyozza a különbségeket. Nem kell kontinuitást és 
egységet eröltetnünk a társadalmi-történelmi folyamat diszkontinuus dimenziójában. Ha el tudnánk fogadni 
nem csupán az írók, gondolkodók e két típusát, hanem a szerszámként értelmezett nyelv gondolatát is, akkor 
sokkal kevesebb teoretikus ellentmondással kellene megküzdenünk, és sokkal könnyeben építhenénk fel egy 
liberális demokráciát. 
A nyelv esetlegessége egyrészt azt jelenti, hogy “nincs lehetőségünk az általunk használt különböző 
szótárakból való kilépésre és egy metaszótár megtalálására, amely valamilyen módon minden lehetséges 
szótárral, az ítéletek és érzések minden lehetséges útjával számol” (EISZ 15.). Másrészt azt, hogy a nyelv 
mint önálló létező nem létezik. Ez puszta absztrakció. A nyelv csupán a társadalmilag-történelmileg 
determinált nyelvi gyakorlatunkban létezik, és mindenkor különböző szótárainkban, azaz a wittgensteini 
értelemben vett nyelvjátékokban manifesztálódik. A szótárak változása viszont nem tudatos tervek 
szerint történik. Ez sokkal inkább egy fokozatos próba-szerencse eljárással történő létrehozása egy 
harmadik szótárnak, amikor két vagy több szótárunk interferál egymással. Például: 
 

„Európa nem döntött, hogy a romantikus költészet, a szocialista politika, vagy a Galilei féle mechanika 
idiómáját fogadja el. Az ilyen fajta eltolódás épp annyira nem akarati aktus volt, mint ahogy érvelés 
eredménye sem. Inkább azt mondhatjuk, Európa fokozatosan elvesztette azt a szokását, hogy bizonyos 
szavakat használjon, és fokozatosan hozzászokott más szavak használatához.” (EISZ 20.) 

 
Az új szótár alkotója sokkal inkább az “erős költő”, mint a tradicionális érelemben vett tudós vagy a 
filozófus. Ki az „erős költő”? Rorty interpretációjában ez nem kizárólag a tényleges költőket és írókat 
jelenti, hanem más művészeket, olyan jelentős tudósokat is, akik a világ új leírását találják ki, olyan 



államférfiakat és politikai gondolkodókat, akik megváltoztatják a világot új, társadalmi hatású 
leírásaik (és nem politikai vagy katonai hatalmuk, diktatúrájuk) révén, azaz tág érelemben minden 
társadalmi szinten kreatív emberi lényt. Nem mindenki válik erős költővé, de a lehetőség minden emberi 
lény számára adott, különösen a demokratikus társadalomban. Minél liberálisabb és demokratikusabb egy 
társadalom, annál több lehetőség adott egyénei számára, hogy erős költővé váljanak. Ahogy Rorty fogalmaz, 
az erős költő az olyan ember, „mint Galilei, Yeats vagy Hegel (a „költő” abban a tág értelemben, ahogy én 
használom e fogalmat – abban az értelemben, hogy „valaki, aki megújítja a dolgokat”)” (EISZ 27.).6 
Rorty szerint, míg Wittgenstein és Davidson megmutatta a nyelv esetlegességét, addig Nietzsche és 
Freud ugyanezt tette a személyiség esetlegességét illetően. Gondolataik alapján Rorty elutasítja a közös, 
végső emberi lényeg tradicionálisan metafizikailag megalapozott eszméjét. Anti-dualista filozófusként a 
test-lélek kettősségét sem fogadhatja el. Véleménye szerint emberi életünk, azaz megértő-értelmező lényünk 
mindig rendelkezik nyelvi dimenzióval, és a nyelv emberi produktum. Nyelvjátékaink, szótáraink és a 
kontextuális igazságok nem megtaláltak, hanem sokkal inkább létrehozottak. Véges és történeti lényekként 
csak narratívákat vagyunk képesek alkotni nemcsak a világról, hanem önmagunkról is. 
 

„De ha egyszer ki tudnánk egyezni az eszmével, hogy a valóság legnagyobb része közömbös a róla 
adott leírásaink iránt, és hogy az emberi én-t inkább egy szótár használata teremti, mint az, hogy 
megfelelően vagy nem megfelelően jut kifejezésre egy szótáron belül, akkor végül elsajátítanánk a 
romantikus eszme igazságát, mely szerint az igazságot inkább létrehozzuk, mint megtaláljuk. Ebben 
az állításban az a lényeg, hogy a nyelveket inkább létrehozzuk, mint megtaláljuk, és az igazság a nyelvi 
entitások, mondatok sajátsága.” (EISZ 21.) 

 
Rorty szerint tehát mi alkotjuk önmagunkat, méghozzá történeteinket mesélve és újraírva saját 
narratíváinkat, de e történetmondást jelentős mértékben befolyásolják életünk esetleges eseményei. 
Freud sokkal inkább felmutatta ezen esetleges jelleget, mint Nietzsche:  
 

“Amikor méltatlannak tartjuk a véletlent, hogy sorsunkról döntsön, ez csupán visszatérés ama ájtatos 
világnézethez, melynek meghaladását maga Leonardo készítette elő midőn leírta: a nap nem mozog.... 
szívesen elfeledkezünk róla, hogy valójában minden véletlen a mi életünkben, kezdve az ondósejt és a 
petesejt találkozásától, melyből keletkezünk... Még mindig túlságosan kevés tiszteletet tanúsítunk a 
természet iránt, mely Leonardo homályos, Hamlettre emlékeztető szavai szerint „tele van számtalan 
okkal (ragioni), melyek soha nem váltak tapasztalattá.”...Mi emberi lények valamennyien egy-egy 
kísérletnek felelünk meg a sok közül, melyben a természet okai – ragioni – a tapasztalat világában 
megjelennek.” (EISZ 47-48. – Kiemelés tőlem: K. S.) 

 
Ez visszavezet bennünket Hérakleitoszhoz: pantha rei, minden változik, minden folyamatos áramlásban van. 
Az esetleges, a diszkontinuus mozzanatok sokkal jelentősebbek életünkben, mint a kontinuus mozzanatok, 
sokkal jelentősebbek, mint amennyire felismerjük vagy hajlandóak vagyunk elismerni ezt. E diszkontinuus 
kereten, életünk e befejezetlen folyamatán belül csupán igyekszünk énünk valamilyen kontinuitását 
biztosítani, hiszen enélkül patologikus esetté válnánk. Ahogy Rorty fogalmaz: “Nem lehet befejezni, mivel 
nincs mit befejezni, csupán a viszonyok szövedékét kell újraszőni, amelyet minden nappal 
meghosszabít az idő.” (EISZ 60.) 
Amikor 1995-ben Rorty interjút adott Joshua Knobénak, felfedte “self” fogalmának hátterét: 
 

“Úgy gondolom, Davidson felfogása az intencionalitásról, a jelentésről, a vélekedésről, az igazságról, 
stb. összhangban áll Dennett elgondolásával az intencionális beállítottságról. Ebből adódóan pedig úgy 
gondolom, mihelyt úgy látjuk az intencionális beállítottságot, vagyis az élőlényekre vagy gépekre 
vonatkozó vélekedések és vágyak sajátosságát mint eme élőlények és gépek kezelésének módját, illetve 
arra vonatkozó tudásként, hogy mit tesznek a következő pillanatban, akkor nagyon nehéz lesz úgy 
gondolni a személyiségre (self), ahogy a Dennett által “a kartéziánus színház képének” nevezett valami 
kívánja tőlünk. Dennett írt erről egy briliáns fejezetet a Consciousness Explained c. könyvében – a 13. 

 

6 De Rorty is tisztában van azzal, hogy az „autonómia nincs meg minden emberben, és így a társadalom sem tudja fölszabadítani 
azáltal, hogy megszűnik az emberek elnyomása. Az autonómia inkább olyasmi, amit néhány különös emberi lény remél önalkotás 
által elérni, és kevesek el is érik. ” (EISZ 84.) 



fejezetet, “A Self mint a narrative gravitáció középpontja” címmel –, és szerintem a self eme 
felfogása nagyszerűen integrálódik Dennett rendszerébe, és ily módon a fortiori Davidson redszerébe 
is.”7 

 
Daniel Dennett a következők szerint foglalja össze nézeteit a 13. fejezet végén: 
 

“Nos, ha lélek volnál, egy anyagtalan szubsztancia gyöngyszeme, akkor potenciális halhatatlanságodat 
csak e lélek-dolog megmagyarázhatatlan sajátosságaként, eliminálhatatlan virtus dormitívájaként 
posztulálva “magyarázhatnánk”. Ha pedig valamiyen anyagi szubsztancia gyöngyszeme volnál, 
valamiféle látványosan sajátos atomcsoport az agyadban, akkor halandóságod azokon a fizikai erőkön 
múlna, amelyek ezen atomokat összetartják (és megkérdezhetnénk a fizikusokat, mit is értenek a self 
“felemás-életén”). Ha viszont úgy gondolsz magadra, mint a narratív gravitáció centrumára, akkor 
másrészt egzisztenciád e narratíva (tekintsük úgy, mint az Ezeregy Arab Éjszakát, de mégis egyetlen 
meseként az összeset) álhatatosságán múlik, ami elvileg bizonytalan ideig túlélheti a médium bármiféle 
átváltozását, emellett éppoly könnyedén teleportálható, mint az esti hírek, és bizonytalan ideig tárolható, 
akár a tiszta információ.”8 

 
Érdemes itt megemlíteni, hogy a self kontinuitására vonatkozó Rorty-Dennett-féle álláspont meglehetős 
összhangot mutat ugyanennek a kérdésnek gadameri leírásával az Igazság és módszerben. A mű első 
részében a művészetről szólva Gadamer így fogalmaz: “elismerjük, hogy a művészet jelensége is feladatot 
támaszt az egzisztenciával szemben, tudniillik azt a feladatot támasztja, hogy (…) szert tegyünk az 
önértelmezés kontinuitására, mely az emberi létezés egyetlen lehetséges hordozója” (IM 85. – Kiemelés 
tőlem: K. S.). 
 
Ezekután a következőképpen foglalhatjuk össze a mondottakat. Ki is a személyiség, ki is a self Rortynál? Ki 
ez a konkrét, esetleges, viszonyszerű, időbeli és történeti én? A self, vagyis a tudatos én, avagy a 
személyiség esetleges, hiszen – Dennett, Rorty által átvett kifejezésével – a self csak a narratív 
gravitáció középpontja (Center of Narrative Gravity9). A fenti magyarázatot mindenki ellenőrizheti saját, 
hétköznapi tapasztalatai alapján. Ha ugyanis feltesszük azt az egyszerű kérdést, hogy „Ki vagyok én?”, akkor 
milyen válaszokat adunk? Tartalmilag meglehetősen eltérőeket, de formailag mindegyik egy-egy narratíva, 
önmagunkra vonatkozó leírás lesz. A gondolkodásunk, emlékezetünk születése előtti idők tekintetében mások 
(szülők, nagyszülők, rokonok, orvosok, stb.), rólunk alkotott szóbeli és nem szóbeli (fotók, filmek, rajzok, 
hangfelvételek, stb.) leírásait vesszük át, és mást nem is tudunk, tudhatunk életünk ezen időszakáról. Későbbi 
történéseinkről viszont már saját narratívákat alkotunk, a lelki életünknek legalább elviselhető összhangot 
biztosítani törekvő pszichikai folyamatok szerint. (Ennek sikertelensége olyan patologikus 
következményekkel jár, mint a skizofrénia és „társai”.) Azaz többnyire csak a szépre emlékezünk, a 
negatívumokat pedig igyekszünk elfelejteni, vagy legalább ferdíteni, torzítani, elfedni. Akármilyen módon 

 

7 “I think that Davidson’s approach to intentionality, meaning, belief, truth and so on goes together with Dennett’s stuff about 

the intentional stance (állás, helyzet, beállítottság, hozzállás, álláspont), and I think, once you see the intentional stance, the 

attribution of beliefs and desires to organisms or machines as a way of handling the organisms and machines and knowing what 

they will do next, it is very difficult to think of the self in the way in which what Dennett calls “the picture of the Cartesian 

theater” requires you to think of the self. I think Dennett has a brilliant chapter in Consciousness Explained – Chapter 13 on “The 

Self as Center of Narrative Gravity” – and I think that view of the self is nicely integrated with the rest of Dennett’s system and 

thus a fortiori with Davidson’s system.” (Knobe, 1995, p. 9.) 

8 “Now if you were a soul, a pearl of immaterial substance, we could ‘explain’ your potential immortality only by postulating it  

as an inexplicable property, an ineliminable virtus dormitiva of soul-stuff. And if you were a pearl of material substance, some 

spectacularly /látványosan/ special group of atoms in your brain, your mortality would depend on the physical forces holding 

them together (we might ask the physicist what the ‘half-life’ of a self is). If you think of yourself as a center of narrative gravity, 

on the other hand, your existence depends on the persistence /álhatatosság, kitartás/ of that narrative (rather like the 

Thousands and One Arabian Nights, but all a single tale), which could theoretically survive indefinitely /bizonytalan ideig/ any 

switches of medium, be teleported as readily /készséggel, szívesen/ (in principle) as the evening news, and stored indefinitely as 

sheer information.” (D. Dennett: Consciousness Explained. Penguin, 1991, 430.) 

9 D. Dennett: Consciousness Explained. Penguin, 1991, 430. 



működnek is azonban e pszichés folyamatok, nem történik semmi más, mint az, hogy olyan leírásokat adunk 
saját életünkről, amelyeknek mindig (közvetlenül vagy közvetve) mi állunk a centrumában. 
 
 
AZ INDIVIDUÁLIS SZABADSÁG RORTYNÁL 
 
Itt érkeztünk el az egyéni szabadság egyik speciális kérdéséhez. Rorty ugyanis nem válik se kétségbeesetté, se 
rezignálttá az én esetlegességének felismerésétől, hanem éppen ellenkezőleg: lehetőséget lát benne. Az 
individuális önteremtés lehetőségét. Az egyéni szabadságnak is ezernyi formája létezik, de Rorty lényegében 
önteremtésként értelmezi azt.  
De mit is ért Rorty önteremtésen? Mi az individuális szabadság maximuma, és ki is valójában az erős költő? 
Az emberi élet nem csupán folyamat, hanem feladat, ha valóban emberi módon akarjuk élni. Az önteremtés 
nem azonos az egyéni szabadság egészével. Az individuális önteremtés már az egyéni szabadság önreflexív 
formája. Az önteremtésként megnyilvánuló szabadság ugyanis az egyéni szabadság legfelső szintje. Az 
„önteremtés” fogalmából adódóan önreflexív, mégis hihetetlenül sokféleképpen realizálódhat. Nem tekintve 
most és itt az önreflexiót megelőző, puszta spontaneitásban testet öltő, majdnem vegetatív szintet, az 
önteremtés maga is számtalan fokon és formában megnyilvánulhat: a meglévő szótárak hétköznapi, szinte 
spontán kombinálásától, egészen az erős költő életformájáig. Az erős költő az önteremtésként felfogott 
individuális szabadság lehetséges maximuma. A szabadság mint önteremtés e maximuma pedig nem más, 
mint egyszeri és ismételhetetlen individuális esetlegességünk öntudatos megteremtése. Lényegében 
mindannyiunk személyisége egyszeri és ismételhetetlen, de kevesen teremtik ezt öntudatosan.10 Az erős költő 
tehát „csupán” a legtudatosabb önteremtés paradigmatikus figurája. 
Ki az „erős költő”? Ahogy már láttuk, az erős költő az „olyan ember, mint Galilei, Yeats vagy Hegel (a „költő” 
abban a tág értelemben, ahogy én használom e fogalmat – abban az értelemben, hogy „valaki, aki megújítja a 
dolgokat”)”. (EISZ 27.) Vagyis az „erős költő” az, aki az emberi gyakorlatot megváltoztató módon képes 
újraleírásaival társadalmi, közösségi szinten megújítani a dolgokat. Rorty szerint a 19. századtól kezdve nem a 
teológus, nem is a filozófus, de még a tudós sem, hanem sokkal inkább a költő az, aki jellemzi korunkat. 
Amióta a francia forradalom, a romantikus költészet és a klasszikus német idealizmus által elindított 
folyamatok világossá tették, hogy az igazságot nem megtaláljuk, hanem létrehozzuk, a teológus, a filozófus és 
a tudós helyét a költő foglalta el.11  
Az erős költő tehát az önteremtésként felfogott szabadság lehetséges maximuma, a legtudatosabb 
önteremtés paradigmatikus figurája, aki új leírásaival társadalmi szinten megújítja a látásmódunkat, az 
emberi gyakorlatot. Az erős költőre is érvényes, hogy énje a narratív gravitáció középpontja. Ő azonban több 
a hétköznapi embernél. Több, mivel ő alkotja az új leírásokat, narratívákat, vagyis – Rorty kifejezésével – az 
új szótárakat. Teszi ezt a metaforával, aminek nincs bevett jelentése a köznyelvben. A metafora tehát 
lényegében egy bevett, megszokott jelentés nélküli jel. Amikor szokatlan hatása később megszokottá 
válik, akkor ezáltal meg is szűnik metaforaként létezni. Halott metaforává lesz.  
Rorty szerint az erős költő félelme az elmúlástól mindig sokkal erőteljesebb, mint a hétköznapi emberé! Ezért 
a publikussal nem csupán összhangban, de több esetben és vonatkozásban ellentétet is mutató 
magánszféránkhoz tartozó önteremtést illetően Rorty sokkal nagyobb lehetőséget lát a szó szoros értelmében 
vett költészet, mint a filozófia számára. Ahogy Rorty fogalmaz: 
 

„Nietzsche sejtette, hogy csak a költők tudják igazán értékelni az esetlegességet. A többiek arra vannak 
ítélve, hogy filozófusok maradjanak, hogy kitartsanak amellett, hogy tényleg van egyetlen igaz leltár, az 
emberi szituáció egyetlen igaz leírása, életünk egyetlen egyetemes kontextusa.” (EISZ 45.) 

 
Az erős költő egyik, az Esetlegesség könyv ötödik fejezetében részletesebben kidolgozott példája Martin 
Heidegger. Rorty e fejezetben a metafizikától megkülönbözteti az ironikus teóriát és az ironikus regényt, ahol 

 

10  Ebbe az értelmezésbe az önpusztítás is belefér, mivel az önpusztítás is önteremtés, az önteremtés egyik speciális esete. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy az önpusztítás is művelhető például a hétköznapi drogoktól (alkohol, nikotin, etc.) kezdve, mondjuk a 
valláserkölcsi megalapozású szamuráj kódex szerinti harakiriig vagy kamikázé halálig és tovább a legkülönbözőbb szinteken, 
motivációkból és formákban, de mindegyik „önteremtés” is az adott szinten: önmagunk megalkotása egyfajta, esetleges, egyszeri és 
ismételhetetlen módon. 
11 Vö. EISZ első és második fejezetével.  



a két utóbbi, metafizikusságot elkerülő versenyéből az ironikus regény kerül ki győztesen. Az ironikus 
művész a szépség mércéje szerint alkot (Proust), míg az ironikus teoretikus a fenséges egyetemes 
előfeltevéseit akarja megragadni, és ily módon mindig kudarcot vall. Rorty szerint, ebben a tekintetben 
Heidegger is kudarcot vallott. Nem tudta ugyanis feloldani a paradoxont: „hogyan írhatunk történeti 
elbeszélést a metafizikáról (...) anélkül, hogy magunk metafizikusokká válnánk?” (EISZ 125.) 
A fenséges egyetemes előfeltevéseinek megragadására, vagy életünk egyetemes kontextusának leírására 
irányuló törekvés egyaránt túlmutat a narratívák általánosságán, és így platonikus metafizikát eredményez. Az 
egyetemes metafizikát szül. Ez a törekvés, a költőkkel, írókkal szemben inkább a filozófusok sajátja, amit 
Rorty az egész platonikus tradícióval együtt lényegében elutasít. Filozófia és költészet évezredes 
versengésében, az egyetemessel, a szükségszerűvel szemben az esetlegesség dominanciáját hirdető Rortynál 
ezért nyilvánvalóan a költészet élvez prioritást. 
 
Az Esetlegesség könyv második fejezetében, ami „A személyiség esetlegessége” címet viseli, Rorty 
Nietzsche és Freud nézeteit elemzi. Rorty szerint Nietzsche az önteremtésként felfogott szabadságnak 
radikális, de egyúttal antidemokratikus értelmezését nyújtja (EISZ 43-44.). Nietzsche az „önmegismerést (...) 
önteremtésnek tartotta. Az önmagunk megismerésére vezető folyamat, a saját esetlegességünkkel való 
konfrontáció, a saját okaink visszavezetése eredetükre azonos azzal a folyamattal, hogy egy új nyelvet 
találunk föl – azaz új metaforákat találunk ki. Ugyanis az egyedi ember individualitásának bármely 
szószerinti leírása, amely egy örökölt nyelvjátéknak erre a célra való használata, szükségszerűen kudarcot fog 
vallani. Ezáltal ugyanis nem fogja saját egyedi jegyeit eredetükig visszavezetni, hanem pusztán azt fogja 
elérni, hogy nem egyéniségként fogja látni magát, hanem egy típus ismétlődő példányaként, valami olyannak 
másolataként vagy hasonmásaként, amit már azonosítottak. Kudarcot vallani mint költő – és ennélfogva 
Nietzsche számára kudarcot vallani mint ember – annyi, mint elfogadni más leírását magunkról, 
végrehajtani egy előzőleg elkészített programot, legfeljebb korábban megírt költemények elegáns 
változatait írni.” (EISZ 44 – Kiemelés tőlem: K. S.) 
Rorty értelmezésében Freud segített de-divinizálni az én-t azáltal, hogy a tudatot visszavezette 
neveltetésünk esetlegességeiben rejlő eredetére. (Vö. EISZ 46-47.) Tehát ő is az esetlegesség híve, de nem 
állított fel olyen maximalista követelményeket, amelyeket csak néhány kivételes tehetség képes teljesjesíteni. 
Értelmezése sokkal demokratikusabb: 
„Freudot hasznosabbá és érdekesebbé teszi Nietzschénél, hogy ő nem utalja az emberiség nagy többségét a 
halandó állatok sorába. Ugyanis Freudnak a tudattalan fantáziával kapcsolatos leírása megmutatja, miként 
tekinthetünk minden egyes emberi életet költeménynek – vagy pontosabban, egyetlen emberi élet sem annyira 
meggyötört a szenvedés által, hogy képtelen lenne megtanulni egy nyelvet, sem annyira nincs elmerülve a 
fárasztó munkában, hogy ne lenne elég szabad ideje létrehozni egy önleírást.  (...) Amint Philip Rieff mondja, 
’Freud demokratizálja a zsenit, mindenkinek kreatív tudattalant adva’.” (EISZ 53.) 
 
Az erős költő azonban több mint a hétköznapi ember. A hétköznapi embernél ugyanis többnyire hiányzik 
a brilliáns nyelvi kifejezőkészség, vagyis a nyelvi tehetség. A hétköznapi ember számára ezért többnyire 
nem is fontos, többnyire nincs is rá igénye, hogy megújítsa a dolgokat. A hétköznapi ember többnyire 
csupán meglévő szótárak kombinációja, bár egyszeri és ismételhetetlen kombinációja. Vagyis új nyelvjátékok 
létrehozására12 hétköznapi szinten minden ember képes, de új szótárakat (metaforákat) teremteni társadalmi 
szinten csak az erős költő! Az erős költő tehát társadalmi-közösségi szinten újítja meg metaforáival a 
dolgokat, a társadalmi-közösségi gyakorlatot! 
De az erős költő lehetőségei sem korlátlanok. Melyek ezek a korlátok? Elsősorban a nyelvi korlátok 
érvényesek az erős költőre is. Ugyanis az erős költő is csak egy természetes nyelv háttere előtt képes 
megújítani a dolgokat. Egy olyan nyelv, aminek minden szava metafora lenne, nem nyelv volna – mint 
Rorty írja –, hanem blabla. (EISZ 58.) Mindebből nyilvánvaló, hogy még a legerősebb költő is másoktól 
függ, és kizárólag a mások által meghatározott keretben képes újraleírni, újratotalizálni saját 
individualitását. Emellett az „esetlegesség” is korlátokat szab az erős költőnek. Az „esetlegesség” 
ugyanis nem csupán előnyökkel, hanem hátrányokkal, korlátokkal is jár. De mit is jelent az „esetlegesség”, 
ez a sokszor félreértelmezett fogalom Rortynál? 
Az esetlegesség, értelmezésem szerint, alapvetően két dolgot jelent Rortynál. Egyrészt a radikális 
időbeliséget és történetiséget, másrészt a véletlen kiiktathatatlanságát a világ történéseiből (nyelv, self, 

 

12 A hétköznapi ember sem megtalálja, hanem létrehozza az új nyelvjétékokat! 



közösség, stb.)13. Az esetlegesség tehát nem jelent totális relativizmust, amivel szemben az ember abszolút 
tehetetlen. Az esetlegesség – felfogásom szerint – egy „minél inkább…, annál inkább...” összefüggés révén 
világítható meg: minél inkább teremtem önmagam tudatos értékválasztással, az esetlegesség annál inkább 
háttérbe szorul, de teljesen sohasem iktatható ki. A szabadság mint önteremtés tehát kettős módon függ 
össze az esetlegességgel: egyrészt az esetlegességre épül; másrészt korlátozza az esetlegességet az 
értékválasztás révén.  
Az ironikus liberális – mint Rorty több helyen is írja – kész akár meghalni is saját aktuális értékválasztásáért, 
aktuális értékrendjéért. Ahogy Rorty fogalmaz:  
 

„Ebben a könyvben azt követeltem, hogy próbáljunk meg nem akarni semmi történelem és intézmények 
fölött állót. Könyvem alapvető premisszája az, hogy egy meggyőződés még olyan emberek esetében is 
képes szabályozni a cselekvést, és tekinthető olyasminek, amiért érdemes meghalni, akik tudatában 
vannak annak, hogy ezt a meggyőződést nem az esetleges történeti körülményeknél mélyebb dolgok 
okozták.” (EISZ 209. – Kiemelések tőlem: K. S.)  

 
 
 

További olvasmányok: 
 
 

-  Brandom, Robert B.: Rorty and His Critics. Oxford, 2000. 
-  Malachowski, Alan R.: Richard Rorty. Princeton, N. J. 2002. 
-  Krémer Sándor: A késői Richard Rorty filozófiája. Szeged, JATEPRESS, 2016. 
-  Voparil, Christopher J.: Richard Rorty: Politics and Vision. Lanham, Md., 2006. 
-  The Roots of Rorty’s Philosophy. (Alexander Kremer, editor) Pragmatism Today, Vol. 2, 

Issue 1, Summer 2011. (http://www.pragmatismtoday.eu/index.php?id=archives ) 

-  Krémer Sándor: A késői Richard Rorty filozófiája. Szeged, JATEPRESS, 2016. 
  
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. Hogyan értelmezi Rorty a szabadságot? 
 

2. Miért és mennyiben esetleges Rortynál a nyelv és a személyiség? 
 

 

13 Kivétel Rortynál a liberális demokrácia létrehozására irányuló szándéka, meggyőződése. 

http://www.pragmatismtoday.eu/index.php?id=archives
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VII. TÉMA (OL-19): ROBERT BOYCE BRANDOM (1950-   ) ÉLETE ÉS 
JELENTŐSÉGE 

 
 
 

 
 
 
Robert Brandom 1950. március 13-án született New York Cityben. A Distinguished 
Professor of Philosophy kitüntető cím büszke birtokosa a Pittsburghi Egyetemen, ahol 
eddigi egyetemi karrierjét töltötte, mely 1976-ban kezdődött.  
 
 

 



 
 
Brandom filozófiai BA fokozatát 1972-ben szerezte meg a Yale Egyetemen, és ezt 
követően ugyanott, matematika szakon szerzett MA fokozatot. Amikor matematikus 
hallgatóként statisztikai kurzusokat (többek között halmazelméleti kurzust) hallgatott, 
akkor döbbent rá, hogy érdeklődése sokkal alapvetőbb. Közben eszmetörténeti órákat is 
vett a Yale filozófia tanszékén (Bruce Kuklick óráit), és felismerte, hogy egyformán 
érdekli a matematika megalapozásának lehetősége, és a filozófia története. Döntenie 
kellett, de MA tanulmányainak végére már tudta, hogy a filozófiában találhatja meg a 
keresett válaszokat, ezért Princetonba ment. Ph.D. fokozatát pedig 1977-ben a 
Princeton Egyetemen, ahol Richard Rorty és David Lewis vezetésével írta meg 
disszertációját. A Distinguished Professor of Philosophy kitüntető cím mellett a 
Distinguished Service Professor of Philosophy birtokosa is volt a Pittsburghi Egyetemen 
1998 és 2007 között. Tudományos munkatárs volt a Center for Advanced Study in the 
Behavioral Sciences a Stanford Egyetemen 2002-2003-ban, és jelenleg az American 
Academy of Arts and Sciences munkatársa.  

 
Brandom rettenetesen termékeny kutató és szerző, számos könyvet írt és 
szerkesztett, több mint 100 tanulmány alkotója, és filozófiai előadások százait 
tartotta a világ minden táján. Különösen jelentősek meghívott előadóként tartott 
előadás sorozatai, beleértve a Locke Előadásokat Prágában (2007), a Woodbridge 
Előadásokat a Columbia Egyetemen (2007), és a Hegel Előadásokat Münchenben 
(2011). A kortárs filozófusokra gyakorolt hatásának igazolása, hogy majdnem húsz 
könyvet írtak már munkásságáról.  
 
A 20. század végén és a 21. század elején, Brandom a pragmatizmus egyik jeles 
képviselője, mentoraival Hilary Putnammal és Richard Rortyval együtt. Ahogy az 
utóbbi filozófusok esetében, úgy Brandomnál is azt látjuk, hogy munkássága a 
filozófia számtalan területét felöleli, a nyelvfilozófiától kezdve, a tudományfilozófián 
keresztül, egészen az elmefilozófiáig, sőt számos filozófiai tradíciót is, beleértve az 
analitikus filozófiát, a kontinentális filozófiát, és az úgynevezett Amerikai 
Pragmatizmust is.  
 
Filozófiájában Brandom számos történeti személlyel explicit módon foglalkozik a 
filozófiatörténet területéről, például Kanttal és Hegellel, a klasszikus amerikai 
pragmatisták közül olyan gondolkodókkal, mint Peirce, James, Dewey és Mead, 
valamint kortárs gondolkodókkal is. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További olvasmányok: 
 

-  Brandom, Robert B., Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive 
Commitment. Cambridge, Massachusetts, 1994. 

-  Wanderer, Jeremy, Robert Brandom. Montréal, Canada, 2008.  
-  Barber, Michael, The Intentional Spectrum and Intersubjectivity. Athens: Ohio 

University Press, 2011. 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. Milyen szakon szerezte MA fokozatát Brandom?  
2. Kinél írta PhD disszertációját Brandom? 
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VII. TÉMA (OL-20): ROBERT B. BRANDOM (1950- ) A NORMATIVITÁSRÓL 
 
 
 

 

Brandom, gyakran idézett, Making It Explicit c. korai könyvében az állítja, hogy az 
emberek lényegében olyan normatív lények, akik a cselekvés képességével 
rendelkeznek mind gondolati, mind gyakorlati téren, azaz a világban cselekvő 
személyként. Egyúttal, állítása szerint, természetünknél fogva diszkurzív lények is vagyunk, 
azaz normativitásunk következtetésekben artikulálódik, vagyis vélekedéseink és 
cselekedeteink tekintetében egyformán kérünk és nyújtunk is okokat. Ennek következtében a 
filozófia feladata az kell legyen, hogy explicitté tegye ezeket a normatív és racionális 
gyakorlatokat, azokat a gyakorlatokat, amelyek általában és szokványosan csak implicit 
módon zajlanak le az életünkben.  

 

Peirce és Dewey gondolatait visszhangozva, Brandom tehát olyan cselekvő személyként lát 
minket, embereket, akiknek a cselekvéseit kutatási célok és interakciók hajtják és 
határozzák meg a világban. A kutatás és a cselekvés sohasem céltalan, vagyis ezeket az 
akciókat mindenkor a célok valamilyen hátterére vonatkoztatva hajtjuk végre, egyszóval 
normatív módon. Például a Kantra és Hegelre vonatkozó megjegyzéseiben ragaszkodik 
ahhoz, hogy a filozófia kiindulópontja mindig az ügyes, gyakorlatban cselekvő személyek 
előfeltételezése.  

 



Brandom állítása szerint, Kant demonstrálta, hogy normatív lények vagyunk, mind 
gondolati, mind morális téren; Hegel pedig azt demonstrálta, hogy azok a normatív 
struktúrák, amelyekben létezünk, lényegében társadalmiak. Szerinte, Kant legmélyebb 
és legeredetibb gondolata arra vonatkozik, hogy ami valójában megkülönbözteti az ítélő és 
intencionális lények cselekvését a nem okos lények aktivitásaitól, az nem az, hogy előbbiek 
bizonyos speciális sajátosságokkal rendelkező mentális folyamatokkal bírnak, hanem az, 
hogy ezek úgy cselekvő személyek és tudói a dolgoknak, hogy egy különleges módon 
felelősek is értük. Az ítéletek és a cselekvések teszik a cselekvő személyeket, a dolgok e 
tudóit hajlamossá arra, hogy normatív módon tekintsenek a világra.  

 

Ahogy mind Hegel, mind az amerikai pragmatista, George Herbert Mead 
megfogalmazta, tudatunk a kölcsönös elismerésből keletkezik. Brandom úgy gondolja, 
Hegel kulcsfontosságú hozzájárulása a megértés interpretációjához, hogy szerinte a 
kölcsönös elismerés létesíti a normatív státuszokat. Valaki csak akkor lehet felelős valamiért, 
ha a többiek felelősnek tartják; valaki csak akkor gyakorolhat hatalmat, ha a többiek 
elismerik a hatalmát. Mead hasonlóképpen érvelt, amikor azt állította, hogy a világ dolgainak 
tudata megelőzi az öntudat létrejöttét; a tudatos énünk (self) a környezetünkkel való 
kölcsönhatások következtében jön létre.  

 

Brandom szerint a környezetünkkel és más cselekvő személyekkel kapcsolatos 
interakcióink során kell felismernünk (mind gondolataink, mind cselekvésein terén) 
kötelezettségeinket és jogosultságainkat. Putnam azon híres megjegyzése alapján, 
miszerint „a jelentések nem a fejben találhatók,” Brandom azt állítja, hogy a tudatunk nem a 
két fülünk között létezik, hanem ez a cselekvő személyek között jön létre és létezik. Ahogy a 
nyelv is társadalmi, és nem szubjektív, ugyanígy cselekvő személyünk, beleértve a 
kognitív dimenziót is, szintén társadalmi. 

 

Azon kiindulópontot alapul véve, hogy normatív módon gondolkodó lények vagyunk, 
Brandom számára az intencionalitás központi filozófiai kérdés. Szerinte az 
intencionalitás egy pragmatikusan közvetített szemantikai viszony. Az intencionalitás 
tehát a fentiek értelmében vett viszony, vagyis nem az adott személy belső viszonya; nem 
egy személy belső tulajdonsága, hanem a világhoz kapcsoló viszony, a világgal fenntartott 
interakció. Ez a viszony szemantikai, mivel a nyelv és a jelentés azok a fundamentális 
médiumok, amelyekben létezünk a világban. Ugyanakkor az intencionalitás mint 
viszony pragmatikusan közvetített is, mivel – mint fentebb szó volt róla – célszerű és 
normatív, azaz mindig a hasznosság hátterére vonatkoztatva létezik, a világban való jólétünk, 
a sikeresen cselekvő személyként létünk érdekében. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További olvasmányok: 
 

-  Brandom, Robert B., Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive 
Commitment. Cambridge, Massachusetts, 1994. 

-  Wanderer, Jeremy, Robert Brandom. Montréal, Canada, 2008.  
-  Barber, Michael, The Intentional Spectrum and Intersubjectivity. Athens: Ohio 

University Press, 2011. 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. Miért tekinti Brandom normatív lénynek az embert? 
2. Mit jelent Brandom esetében az intencionalitás? 
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VIII. TÉMA (OL-21): ROBERT B. BRANDOM (1950- ) 
REPREZENTACIONALIZMUSRÓ ÉS FILOZÓFIÁRÓL 

 
 

Brandom határozottan állítja, hogy filozófiájának középpontjában a dolgoknak és 
cselekvéseknek sokkal inkább a következmények, mint a reprezentációk felőli 
szemantikai megközelítése áll. Mentora, Richard Rorty elutasította azt, amit szerinte 
filozófiának tekintenek, vagyis a filozófiát, mit a „természet tükrét.” Rorty szerint ugyanis az 
emberek alapvetően nem puszta feldolgozói a világból származó információknak, hanem 
sokkal inkább normatív, cselekvő személyek. Felfogásában, a világhoz való viszonyunk nem 
olyan, hogy csupán passzívan reprezentáljuk azt, ami adott, ami például a szemünk előtt 
megjelenik.  

 

Hasonló módon, Brandom időnként úgy jellemezte saját filozófiáját, mint „szemantikai 
következtetés-tant” („semantic inferentialism”), hangsúlyozva, hogy a filozófia feladata 
mindig is az, hogyan formalizálja, azaz tegye explicitté ezt a következtetésekre, és nem a 
reprezentációkra, épülő megközelítését. A „szemantikai” összetevője ennek a szemantikai 
következtetés-tannak nem más, mint Brandomnak a nyelv és a jelentés, mint emberi 
természetünk alapvető sajátosságai, iránti elkötelezettsége. Többször megjegyezte, hogy a 
nyelv változtat át bennünket pusztán érzéki lényekből okos lényekké. 

 

 



Mindazonáltal, miközben Brandom ismételten hangsúlyozza normatív és interaktív 
természetünket, amellett is érvel, hogy a nyelv és a beszélgetés lényegében nem a 
kooperációról, hanem inkább a kötelezettségek és a jogosultságok tisztázásáról szól. Egy 
német teológustól, Martin Bubertől kölcsönözve a terminológiát, Brandom úgy fogalmaz, 
hogy az intencionalitás nem egy Én-Mi („I-We”) reláció, hanem egy Én-Te („I-Thou”) 
reláció. Az intencionalitásnak létezik egy eltörölhetetlen társadalmisága, de Brandom 
számára a fő filozófiai kérdés az, hogy a megbízható kauzális viszonyok miként 
alakíthatók át a következtetések révén használható összefüggésekké. Azt állítja, hogy a 
tudomány, különösen az elméleti tudomány a lejobb módja azt megérteni, mit és hogyan 
ismerünk.  

 

De a filozófia nem szaktudomány, és a filozófiai kérdések nem redukálhatók, illetve 
teljesen nem válaszolhatók meg a szaktudományok segítségével. A filozófus feladata és 
célja annak megértése, mit jelentenek a gondolataink és az intencionalitásunk. A filozófiai 
kérdés ez: mit kell tenned – nem pusztán az, hogy milyenné kell válnod –, olyan értelemben, 
hogy valaminek a tevése valaminek a gondolásaként vagy jelentéseként számítson. Brandom 
válasza az, részben és amennyiben egyáltalán válaszolt, hogy én használhatom a te indokaidat 
és kötelezettségeidet a következtetéseim megalkotásánál. Tehát, miközben ez a tevékenység 
nem szubjektív (mivel társadalmi), egyúttal interperszonális jellegű is, azaz a cselekvő 
személyek közötti praxisok ügye. A filozófiai elemzés és értékelés feladata nem más, mint 
a cselekvések és a habitusok stabil formáinak megértése és magyarázata, mégpedig 
mindenkor valamilyen reális világprobléma vonatkozásában.  

 

Brandom számára, az empirikus, analitikus tradíció értékét az a szigor jelentette, amellyel 
az kezeli a fenti megfontolásokat, valamint az a kötelezettség, hogy naturalista módon értse 
meg az embernek mint megismerő és cselekvő személynek a természetét. Brandom szerint 
azonban a tradicionális empirikus tradíciónak nem sikerült elsajátítani és alkalmazni 
Kant, Hégel, valamint az amerikai pragmatisták azon belátásait, melyek értelmében ők 
ragaszkodtak a gyakorlati normativitásnak megalapozó szemantikaként és intencionalitásként 
való értelmezéséhez. Felfogásában a tudományos naturalizmus, amely az objektumra 
helyezi a hangsúlyt, nem azonos a filozófiai naturalizmussal, amely a szubjektumot 
hangsúlyozza. Ez a megkülönböztetés Wilfrid Sellarstól származik, akiről Branom különösen 
sokat írt. Éppúgy, ahogy Sellars megkülönböztette az ember tudományos leírását (az embert a 
megértés tárgyaként véve) és az ember lényegének filozófiai leírását (az embert a cselekvés 
alanyaként értve), Brandom ugyanúgy következetesen ragaszkodott ahhoz karrierje során, 
hogy ez a két leírás nem tekinthető feloldhatatlan dualizmusnak, hanem csak 
megkülönböztetésnek. A helyes filozófiai megközelítés nem azt kérdezi, melyik a helyes e 
kettő leírás közül, hanem azt, hogy milyen úton-módon segíti elő mindkettő 
intencionalitásunk és következtetési kapacitásunk, azaz ember mivoltunk, megértését.  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További olvasmányok: 
 

-  Brandom, Robert B., Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive 
Commitment. Cambridge, Massachusetts, 1994. 

-  Wanderer, Jeremy, Robert Brandom. Montréal, Canada, 2008.  
-  Barber, Michael, The Intentional Spectrum and Intersubjectivity. Athens: Ohio 

University Press, 2011. 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. Elfogadja-e Brandom a filozófiai reprezentacionalizmust? 
2. Mi a különbség Brandom szerint a szaktudományok és a filozófia között? 
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VIII. TÉMA (OL-22): RICHARD SHUSTERMAN (1949-  ) ÉLETE ÉS JELENTŐSÉGE 
 

Richard Shusterman 1949. december 3-án született Philadelphia egyik középosztálybeli zsidó családjában. 

 - Tizenhat évesen Izraelbe ment, ahol letelepedett és folytatta tanulmányait. Angol nyelvet és irodalmat, 
valamint filozófiát hallgatott a Jeruzsálemi Héber Egyetemen, és ott szerzett BA fokozatot angolból és 
filozófiából, illetve MA fokozatot filozófiából.  
- Katonai szolgálatát az Izraeli Katonai Hírszerző és Elhárító Szolgálatnál töltötte (1973–1976), ahonnan 
főhadnagyi rangban szerelt le. 
- Izraeli tanulmányai alatt kezdett érdeklődni általában az analitikus filozófia iránt, majd az analitikus 
esztétika terén folytatta kutatásait Oxfordban, ahol 1979-ben védte meg PhD disszertációját a St. John’s 
College-ban. (Ennek eredménye lett első, The Object of Literary Criticism című könyve 1984-ben.)  

 



 
Ezt követően különböző izraeli egyetemeken tanított, majd a negevi Ben-Gurion Egyetemen kapott 
végleges professzori állást. Időközben megnősült, és három gyermeke született Izraelben.  
- 1985-ben azonban először vendégprofesszorként tanított egy évet a Temple Egyetemen, majd 1986-ban 
vissza is települt Philadelphiába, ahol 1988-ban lett véglegesített professzor és 1998-2004 között a filozófia 
tanszék vezetője.  
- Filozófiai érdeklődése megváltozásának (melynek tanúságát láthatjuk második könyvében: T. S. Eliot and 
the Philosophy of Criticism, 1988) és személyes tapasztalatainak köszönhetően Shusterman 1988-ban 
eltávolodott az analitikus filozófiától, és John Dewey esztétikájának továbbfejlesztésével nekilátott saját 
projektje, a szómaesztétika kidolgozásának. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Somaesthetics - What is the essence of Somaesthetics?  

 

Akadémia karrierjében az áttörést a Pragmatist Aesthetics című könyve hozta meg 1992-ben, melyet azóta 
már legalább tizenkét nyelvre, többek között magyarra is lefordítottak. (R. Shusterman, Pragmatista 
Esztétika. A szépség megélése és a művészet újragondolása. Pozsony–Budapest: Kalligram, 2003.)  
 
Shusterman pozícióját újabb könyvei tovább erősítették: 
- Practicing Philosophy, 1997;  
- Performing Live, 2000;  
- Surface and Depth, 2002;  
- Body Consciousness, 2008;  
- Thinking through the Body. Essays in Somaesthetics, 2012; 
- The Adventures of the Man in Gold, 2016. 
Ezekben továbbfejlesztette a pragmatista tradíciót, amivel jelentős érdeklődést és kritikát váltott ki szakmai 
körökben.  
 
 
Richard Shusterman 2004-től a Florida Atlantic University filozófiaprofesszora és a Center for Body, Mind 
and Culture igazgatója, mely intézmény segítségével a szómaesztétika nemzetközi mozgalommá vált. 

 

https://www.fau.edu/artsandletters/bodymindculture/ - Center for Body, Mind, and Culture 

https://www.fau.edu/artsandletters/humanitieschair/pdf/somaesthetics-a-disciplinary-proposal.pdf - 

Somaesthetics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Somaesthetics
https://www.fau.edu/artsandletters/bodymindculture/
https://www.fau.edu/artsandletters/humanitieschair/pdf/somaesthetics-a-disciplinary-proposal.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
További olvasmányok: 
 

-  Richard Shusterman: Pragmatista esztétika. Pozsony: Kalligram, 2003. 
 

-  Richard Shusterman: A gondolkodó test. (Fordította Antoni Rita, Bodóné Hofecker 
Zsuzsa, Konkoly Ágnes, Krémer Sándor, Pavlovski Róbert, MÁS?). Szegegd: 
JATEPRESS, 2016. 

-  Szómaesztétika és az élet művészete. Válogatás Richard Shusterman írásaiból. 
(Hungarian. Szerkesztő és fordító: Krémer Sándor), Szeged: JATEPRESS, 2014. 

 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
 

1. Mikor hagyta el az USA-t a fiatal Shusterman? 
2. Mikor adta fel Shusterman az analitikus esztétikát, és mikor alakította ki a 

szómaesztétikát? 
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VII. TÉMA (OL-23): SHUSTERMAN NEOPRAGMATIZMUSA 
 

 

SHUSTERMAN ELMÉLETE ÁLTALÁBAN: 

 

Shusterman általános elméleti álláspontját olyan filozófiai esztéticizmusként írhatjuk le,  
 
- melyet erősen áthatnak a demokratikus politikai intenciók. Az ő esetében  
 
- mindez egy naturalista szómaesztétikában manifesztálódik,  
 
- melyet a pragmatizmus ama meliorista törekvése színez, miszerint a társadalmat demokratizálni kell, 
amennyire csak lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SHUSTERMAN INTERPRETÁCIÓELMÉLETE: 
 
Shusterman általános elméletes az értelmezésről egy „metateoretikus interpretációs pluralizmus,” ahol nem az 
elmélet mondja meg a gyakorlatnak, hogyan kell eljárnia, hanem a gyakorlat kihívásai szülik meg az új 
kapcsolódási pontokat, az új fejlesztési, fejlődési irányokat. 
 
Ha létmódunkhoz tartozik a megértés és az értelmezés (márpedig ennek szerves része), ahogy Shusterman is 
állítja, akkor éber állapotunkban folyamatos ön- és világmegértésben, ön- és világértelmezésben élünk. Ebből 
a perspektívából nézve pedig még a design is interpretáció! 
 
Ennek alapjai Shusterman Szómaesztétikájában a test kitüntetett szerepére épít, hiszen a SELF mindig 
EMBODIED SELF, és így – Rortyval szemben – joggal hozza vissza a tapasztalat, és ezen az alapon a 
nemfogalmi megértés fontosságát. 

 

 

TAPASZTALAT, MEGÉRTÉS, ÉRTELMEZÉS SHUSTERMANNÁL:  
 
- Shusterman több helyen kifejti megértés és értelmezés elkülönítésének szükségességét.  
 
- Sőt arra is rávilágít, hogy már a tapasztalatban is megértés van, ahogy ezt Heidegger és Gadamer (és 
Dewey) is vallja, és nem kizárólag a művészet esetében, hanem a leghétköznapibb szituációkban is. 
 
- A megértés ugyanis életünk (mely elsősorban tág értelemben vett gyakorlat) legtöbb szituációjában 
nem-fogalmi. (Ez érvényes minden gyakorlati tevékenyésgünkre: sport, zenélés, tánc, stb.) 
 
- A megértés tehát nem feltétlenül, az értelmezés viszont mindig fogalmi!! 
 
- Az esztétikában mindez azért fontos, mert a műalkotásokkal a tapasztalatban találkozunk először. A 
művészi alkotások hatnak ránk, és ez a hatás a tapasztalás, amelyben már megértés van. 
 
- A tapasztalat centrális helye nélkül ezért nem lehet érdemi művészetfilozófiát alkotni Shusterman szerint! 

 

„Magatartásunk időnként olyan nem-fogalmi válaszokat testesít meg, amelyek nem-nyelvi 
cselekvésekre vagy szituációkra irányulnak, és ezek szavak (vagy azok elmén belüli tudatos reprezentációi) 
nélkül bizonyítják, hogy az illető megértette az összefüggéseket. A táncos, a szerető, vagy a labdajátékos 
szándékos gesztusai vagy mozgásai anélkül is megérthetők és kellő módon megválaszolhatók (a 
partner, a csapattárs, vagy a nézők által), hogy azok valaha is (valóságos vagy képzelt) szavakban 
artikulálódtak volna. Ugyanakkor a nemnyelvi megértés ilyen elismerése nem tesz engem fundacionalistává 
ismeretelméleti vagy metafizikai értelemben, melyet Rorty agresszivitása miatt utasít el. (…) Ezért Rorty 
helytelenül következtet arra, hogy a fundacionalizmus elutasítása maga után kell vonja a nemnyelvi 
megértés elutasítását is.” (TTB 175.) 

 

 

 

 



Shusterman szómaesztétikájában mindennek különös jelentősége van, mivel e nézetei alapján erőteljesen 
hangsúlyozza az esztétikai tapasztalat centrális helyét az esztétikában.  

 

Emellett Shusterman a tapasztalat jelentőségére épített naturalista szómaesztétikája révén igyekszik 
elősegíteni minden olyan dichotómia megszűnését, amely a demokratizálódás ellen hat (magas és alacsony 
művészet, elméleti és gyakorlati irányultságú művészet, stb.) 

Shusterman szómaesztétikája egyúttal teljes összhangban áll mind Dewey, mind Gadamer ama felfogásával, 
miszerint az esztétikát a valóságos élet egészébe kell beleágyazni.  

 

 
(Ha figyelembe vesszük Gadamer azon állítását, miszerint  
“Az esztétikának fel kell oldódnia a hermeneutikában” (IM, 1984, 126.), akkor sejthetjük, hogy egyrészt a filozófiai 
hermeneutikának kitüntetett jelentősége van az esztétika területén is, másrészt Gadamer művészetfilozófiája jóval több 
hasonlóságot mutat Dewey, és ily módon Shusterman pragmatista esztétikájával, mint első pillantásra gondolnánk.) 
(Vö. PE 7. és 10. fejezeteivel.; Vö. Kremer-GS) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LXBf2l_tUVI – Interview with Richard Shusterman on Somaesthetics 

 

 

 

 

 

További olvasmányok: 
 

-  Richard Shusterman: Pragmatista esztétika. Pozsony: Kalligram, 2003. 
 

-  Richard Shusterman: A gondolkodó test. (Fordította Antoni Rita, Bodóné Hofecker 
Zsuzsa, Konkoly Ágnes, Krémer Sándor, Pavlovski Róbert, MÁS?). Szegegd: 
JATEPRESS, 2016. 

-  Szómaesztétika és az élet művészete. Válogatás Richard Shusterman írásaiból. 
(Hungarian. Szerkesztő és fordító: Krémer Sándor), Szeged: JATEPRESS, 2014. 

 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
 

1. Melyek a szómaesztétika általános jellemezői? 
2. Létzik-e Shusterman szerint megértés a fogalmi gondolkodás előtt? 

https://www.youtube.com/watch?v=LXBf2l_tUVI
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VII. TÉMA (OL-24): SHU STERMAN SZÓMAESZTÉTIKÁJA  
 

1.) Miért „szómaesztétika” (SZE)? 
 
2.) A SZE gyökerei? 
 
3.) Az SZE és fő részei, gondolatai 
 
 

a.)  Miért „szómaesztétika” (SZE)? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
Miért a „szómaesztétika” nevet kapta ez a naturalista művészetfilozófia?  
- Egyrészt testünk „az eszközök eszköze” („tool of tools” – H. D. Thoreau: Walden). 
- Másrészt, ha már ilyen centrális helye van a testnek, akkor ez csak az élő, eleven test lehet! 
(Magyarul nem teszünk világos különbséget az élő, eleven és a holt test között. De például a német 
nyelvben ez a különbségtétel egyértelmű: „der Leib” és „der Körper.” A „Leib” az élő, eleven test, míg a 
„Körper” a holt, a fizikai értelemben vett test.) 
 
A „soma” is ez élő, eleven testet jelentette egy idő után a görög nyelvben, és Shusterman ezt olvasztotta 
össze az „aesthetics” kifejezéssel: „somaesthetics”. 
 
Dewey naturalista művészetfilozófiájának továbbfejlesztése ez, amit – tudatosan, szándékosan - ő 
nevezett először „pragmatista esztétikának”. 
 
 
 
 

 



 
 

b.) Az SZE gyökerei? 
 
- „Egyrészt a pragmatista esztétika (Dewey) terén végzett munkálkodásomból keletkezett,  
 
- másrészt azon ókori görög filozófia eszméinek a tanulmányozásából, mely a filozófia gyakorlását 
inkább megtestesült életformának tartja, mint egyszerűen a szövegek olvasásában és írásában 
kimerülő, pusztán teoretikus egyetemi elfoglaltságnak. Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy Szókratész 
nem könyvek és tanulmányok írásával alkotta meg filozófiáját (hiszen egynek sem volt szerzője), hanem 
példaszerű életmódjával és halálával, miközben a jó élethez vezető iránymutató bölcsességet kereste.  
 
- A filozófia mint megtestesült életforma eszméje az ázsiai gondolkodásban is kitüntetett 
jelentőséggel bír. A szomaesztétika pedig különösen fontos ösztönzéseket kapott azon gazdag ázsiai 
tradíciótól, amely a szomatikus diszciplínákat a jobb egészségre és harmóniára törekvésen túl a filozófiai 
és szellemi felvilágosodás érdekében is csatasorba állítja. – Itt Konfuciuszt kell kiemelnem a 
megtestesülés (embodiment) és az öröm hangsúlyozása, valamint amiatt, hogy aláhúzza a művészet 
jelentőségét azon önművelés erkölcsi céljai vonatkozásában, amelyben az én művelését és az ént 
(self) mindenkor lényegében a másokhoz való viszonyai révén társadalmilag létrehozottnak, és nem 
nárcisztikusan autonóm lénynek tartotta.” (Shusterman SZE kötet, 2014, 8-9, és interjú)                                                                                                                                                                                            

 
 
 

c.) Az SZE meghatározása, fő részei és gondolatai: 
 
Shusterman szómaesztétikája tehát Dewey naturalista művészetfilozófiájának továbbfejlesztésse, amit 
ő nevez először „pragmatista esztétikának”! 
 
Shusterman szómaesztétikája: 
„kritikai és melioratív tanulmányozása a tapasztalatnak és a test használatának, mely az 
érzéki-esztétikai elsajátítás (aiszthészisz) helye, illetve mint kreatív önformálás. A 
szómaesztétika, a szomatikus gondoskodást strukturáló vagy azt javító tudományok és tudás 
formáinak vizsgálatával átfogja a társadalom szomatikus értékeinek és viselkedésének kritikai 
tanulmányozását.” (TTB 182-183.) 
 
- a szóma ALANYI és TÁRGYI pozícióban 
- a „kreatív önformálás KÜLSŐ és BELSŐ is (utóbbi a pszichoszomatikus összefüggések miatt: öröm, 
izgatottság, stressz, depresszió, MA-MA példa) 
- Shustermannál tudatos társadalmi hatás gyakorlása: demokratikus meliorizmus 

 
Ez a szómaesztétika egy pragmatista meliorizmus, amelynek fő részei: 
 
a.) analitikus szómaesztétika (elmélet) 
b.) pragmatikus szómaesztétika (módszer) 
c.) praktikus szómaesztétika (gyakorlat) 
 
Ad a.) Az analitikus szómaesztétikához tartozó egyik alapvető elméleti kérdés a SZE DISZCIPLINÁRIS 
HELYE: 
 
„Amikor először felmerült bennem a szómaesztétika eszméje, úgy gondoltam, hogy a filozófiai esztétika 
egyik része lesz, de rosszul gondoltam. A szómaesztétika interdiszciplináris területté vált, mivel a test – 
mint eszközeink eszköze és tapasztalásunk központi helyszíne – döntő kapcsolatban áll mindazokkal a 
diszciplínákkal, amelyek az emberi gyarapodással foglalkoznak: nemcsak a művészettel, hanem a 
politikával, a neveléssel, valamint a történelmi és társadalmi tudományokkal éppúgy, ahogy az 
egészségügyi tudományokkal és még a technológiával is.” (Shusterman interjú, 2014) 



 
 
A SZÓMAESZTÉTIKA időközben (1992-2017) nemzetközi filozófiai mozgalommá vált, és 
interdiszciplináris jellegének következtében nem csupán az esztétikához tartozik, hanem egy új módon 
értelmezett FILOZÓFIÁVÁ lett. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
A szómaesztétika a következő két eszméből született: 
- Minthogy a test döntő jelentőségű mind a művészet teremtésében, mind elsajátításában, az esztétikához 
való pragmatista hozzáállás (amely meliorista hozzáállást is jelent) meg kell hogy kísérelje a test észlelési és 
végrehajtási kapacitásának javítását, hogy ily módon javíthassa esztétika tapasztalatunkat.  
- Sőt mi több, mivel a pragmatista esztétika, ahogy én értem, központi szerepet játszik az élet erkölcsi 
művészetében, és mivel a test az a szükségszerű médium, amely által élünk, mindebből az következik, 
hogy az élethez való pragmatista, meliorista hozzáállásnak erőteljesen dolgoznia kell életünk kulcsfontosságú 
eszközének vagy médiumának művelésén, azaz szómánkon.  
 
Ez a két filozófiai érv, amelyek eredetileg inspirálták a szómaesztétika eszméjét, továbbra is inspirálják 
azt, és egyúttal alakítják azon nem filozófusok hozzáállását, akik e területen dolgoznak. Úgy vélem 
ugyanis, hogy a filozófiai gondolkodás nem korlátozódik a filozófiából PhD-t szerzett hivatásos filozófusok 
tevékenységére. Ez a gondolat a szómaesztétika és a filozófia közötti viszony újabb sajátosságához vezet. Ha 
olyan tágan fogjuk fel a FILOZÓFIÁT mint az élet erkölcsi művészetét, melyet az a kritikai vizsgálódás 
irányít, amely mind az egyén, mind a társadalom tekintetében az esztétikailag kielégítőbb életforma 
elősegítését célozza, akkor mindazok a különböző diszciplínák és tudásformák, melyek hozzájárulnak az élet 
e művészetéhez (akkor is, ha kitüntetetten vagy hivatásszerűen nem filozófiai jellegűek) összefoglalhatók a 
bölcsesség keresésének ama átfogó filozófiai projektjében, amely azt kutatja, hogyan élhetünk jobb életet. A 
filozófia normál diszciplináris kötődésein kívüli formákban manifesztálódó szómaesztétikai kutatások 
bizonyosan hozzájárulhatnak ezen átfogó filozófiai projekthez.” (Shusterman interjú, 2014) 
 
 
 
 
Az analitikus szómaesztétikához tartozó másik alapvető kérdés Shusterman és Dewey 
művészetfilozófiájának különbsége: 
 
”Négy vagy öt pontban tudom összefoglalni a kettőnk pragmatista esztétikája között fennálló különbségeket, 
de előtte meg kell jegyeznem, hogy Dewey sohasem nevezte esztétikáját „pragmatista esztétikának,” és 
valójában kifejezetten elutasította egy pragmatista esztétika eszméjét.  
 
Tudatosan figyelmen kívül hagytam e terminusra vonatkozó elutasítását, és saját megközelítésem 
elnevezésévé tettem…„  
 
(Shusterman interjú, 2014; Shusterman: „The Invention of Pragmatist Aesthetics”) 
 
 
 
E terminológiai különbségen túlmenően,  
 
- először is bírálom az egység Dewey-féle egyoldalú hangsúlyozását, melyet az esztétikai tapasztalat 
lényeges és szükségszerű értékének tartott. Vele ellentétben azt hiszem, hogy esztétikai értéke lehet a 
tapasztalatban a töredékességnek és a törésnek is. Ez az egyik oka, amiért a rap zenét esztétikai kutatásom 
kulcsfontosságú példájává tettem. Dewey művészi ízlése meglehetősen konzervatív volt. Egyáltalán nem 



értékelte a kubizmust és más avantgárd művészeti irányzatot, amikor az Art as Experience című könyvét írta 
az 1930-as években.  
 
- Másodszor, a művészetet tapasztalatként definiálva Dewey egyfajta naturalista esszencializmusnak 
udvarol, miközben nem méri fel eléggé azoknak a társadalmi intézményeknek a jelentőségét, amelyek 
lehetővé teszik és alakítják e tapasztalatot. A művészet nem pusztán tapasztalati, hanem társadalmi ügy. 
Nem tudjuk igazolni egy művészi alkotás értékét, ha csupán arra hivatkozunk, hogy kellemes tapasztalattal jár. 
A művészet kritikai nyelvének társadalmilag kialakított eszközeit is használnunk kell, még akkor is, ha ezt 
esetleg csak informális módon, a művészi alkotásokkal kapcsolatos alkalmi beszélgetések során tesszük.  
 
- Harmadszor, erőteljesebben hangsúlyozom az öröm, az élvezet szerepét, mint Dewey.  
 
- Negyedszer, esztétikai elméleteimet különös művészi alkotások (legyen ez akár a rap, akár a country 
zene vagy T. S. Eliot költészete) kiterjedt interpretációinak keretében fejtem ki, míg Dewey nem művelte 
a gyakorlati műbírálatnak e formáját. Dewey írt néhány mondatot a populáris művészet eszméjének 
támogatásaként, de sohasem fogalmazott meg egyetlen részletes érvet sem mellette, és sohasem nyújtotta a 
populáris művészet bármely különös művének részletes elemzését értékének bemutatása érdekében.  
 
- Végül, az utóbbi években személyesen is részt veszek bizonyos művészi praxisban (alkalmi performansz 
művészként), amellyel megvalósítom a pragmatista esztétika azon eszméjét, hogy gyakorlatilag is 
legyünk jelen a művészet birodalmában. A szómaesztétika esetében ez a gyakorlati dimenzió különösen 
fontos. Gyakorlati, szómaesztétikai műhelyszemináriumokat vezetek, és ily módon is közvetítem ezen 
esztétika teljes eszköztárát és jelentését. Dewey esztétikája megmarad az elmélet és a diskurzus keretei 
között, míg az én szómaesztétikám nemcsak a szavak rendezését, hanem a testek mozgatását is magában 
foglalja. Mindazonáltal, Dewey méltató szavai az Alexander-technikát illetően (melyből ő éveken keresztül 
leckéket vett) ténylegesen bátorították azon döntésemet, hogy Feldenkrais-módszer professzionális 
testterapeutája legyek, hogy ily módon a szómaesztétika megértését és tanítását még teljesebb egységben 
valósíthassam meg.” (Shusterman interjú, 2014)                                                          
 
 
 
 Analitikus szómaesztétikájából, befejezésül, Shusterman művészetfelfogását emelem ki: 
 
- A korábbi „becsomagoló” definíciók a művészet egészét le akarták fedni, be akarták csomagolni. Tehát nem 
csupán a múlt és a jelen, de a jövő műalkotásait is. Ez lehetetlen Shusterman szerint. 
 
- „Art as Dramatization” c. írásában Shusterman inkább a művészet két erőteljes sajátosságát emeli ki: 
 
* a művészet dramatizál (a keret: kontextus, és igazabb világ), 
* valamint transzformatív, azaz átalakító jellegű.        
 
                                                                                                                                     
Neopragmatizmusában Shusterman tehát visszatér a tapasztalatcentrikus szemlélethez!  
Szómaesztétika: Shusterman felfogása szerint a SZÓMA (az élő, eleven test) központi szerepet játszik  
- mind a művészi alkotások létrehozásában, 
- mind a művészi alkotások  befogadásában (a műalkotás HATÁSA = TAPASZTALÁS, és a tapasztalásban 
MÁR MEGÉRTÉS VAN!!!) 
 
- De szómaesztétikája foglalkozik az élet minden területével, hiszen SZÓMÁNK az „eszközök eszköze” 
(„tool of tools”), és ezért előadásokat, workshopokat tart ipari formatervezőknek éppúgy, mint 
mozgásterapeutáknak és táncosoknak, stb. 
 
- Szerinte a szómaesztétika: pragmatista meliorizmus! Ezért az esztétikai tapasztalatot az élet szerves 
részének tekinti (szó sem lehet valóság<->művészet szembeállításáról!), és ott kell javítani egyéni és 
társadalmi életünket a szómaesztétika segítségével (is), ahol csak lehet! 



 
 
 
 
https://somaesthetics.aau.dk/index.php/JOS - The Journal of Somaesthetics 

http://www.fau.edu/artsandletters/humanitieschair/interviews/interview-zeit/ - SOMAESTHETICS 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
További olvasmányok: 
 

-  Richard Shusterman: Pragmatista esztétika. Pozsony: Kalligram, 2003. 
 

-  Richard Shusterman: A gondolkodó test. (Fordította Antoni Rita, Bodóné Hofecker 
Zsuzsa, Konkoly Ágnes, Krémer Sándor, Pavlovski Róbert, MÁS?). Szegegd: 
JATEPRESS, 2016. 

-  Szómaesztétika és az élet művészete. Válogatás Richard Shusterman írásaiból. 
(Hungarian. Szerkesztő és fordító: Krémer Sándor), Szeged: JATEPRESS, 2014. 

 
 
 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 

1. Mi az szómaesztétika lényege? 
2. Milyen gondolatrenszerek a szómaesztétika gyökerei? 

 

https://somaesthetics.aau.dk/index.php/JOS
http://www.fau.edu/artsandletters/humanitieschair/interviews/interview-zeit/
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