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ELŐSZÓ 
 
 
 
Munkám elkészültével először is köszönetnyilvánításaimat 

osztanám meg a tisztelt olvasóval. Ez azt az általánosabb célt szol-
gálja, hogy mondanivalómat ne csak tartalmilag, hanem intézmé-
nyes beágyazottsága tekintetében is alaposan szemügyre vehessem. 
Bármiféle egyoldalú determináltság gyanúja nélkül állíthatom, hogy 
tanulmányom ezek nélkül az intézményes hatások nélkül nem 
készülhetett volna el. Az itt olvasható szöveg az első önálló köte-
tem. Számomra is fontos, hogy a megvalósulásáról minél hitele-
sebb képet alkossak. 

Könyvem annak a filozófiai doktori értekezésnek az átdol-
gozott, helyenként rövidített, vagy éppenséggel bővített változata, 

amelyet 2011 szeptemberében védtem meg a kolozsvári Babeș-
Bolyai Tudományegyetemen. 2008 és 2011 között a Román Okta-

tási Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, a Babeș-Bolyai Tu-
dományegyetem (BBTE) és az Európai Szociális Alap által társfi-
nanszírozott POS DRU 6/1.5/S/3 számú projekt anyagi támoga-
tásában részesültem, amely ebben az időszakban fedezte a hazai, 
valamint a külföldi kutató- és tudományos kapcsolatépítő munkám 
költségeit. Munkám számára intézményes keretet a BBTE Filozó-
fia Tanszékcsoportjának magyar tagozata (amely később a BBTE 
Magyar Filozófiai Intézetévé alakult át) nyújtott. Köszönettel tar-
tozom témavezetőmnek, Veress Károlynak, aki a filozófiai doktori 
iskolában való részvételem és az ezzel járó kolozsvári egyetemi 
alkalmazásom ideje alatt minden szakmai és adminisztratív támo-
gatást megadott. A téma leszűkítésével, illetve a doktori disszertá-
ció előkészítésével, a munkamenet megtervezésével, majd pedig 
jelen szöveg kiadásra való előkészítésével kapcsolatos tanácsai, 
javaslatai mérvadóak voltak. Köszönettel tartozom a Filozófia 
Tanszékcsoport oktatóinak is, akik a kutatási beszámolóim alkal-
mával kritikai észrevételeikkel segítették a munka előrehaladását. 

A tervezet megvalósításának teljes ideje alatt állandó kap-
csolatban álltam az ezidőben a Magyar Tudományos Akadémia 
Filozófiai Kutatóintézetének munkatársaként dolgozó Varga Péter 
Andrással, aki jelen munka mellett, Edmund Husserllel kapcsolatos 
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közös és egyéni spin-off-publikációink során szoros szakmai partne-
rem volt. A dolgozat több meglátása és rengeteg részinformációja 
az ő segítsége nélkül nem ölthetett volna végleges formát. Köszö-
net illeti Ullmann Tamást, a budapesti ELTE, illetve Toronyai Gábort, 
a budapesti Corvinus Egyetem munkatársait, akik meghívásaikkal 
elősegítették a magyarországi kollégákkal való eszmecseréimet, 
illetve Schwendtner Tibort, aki Varga Péter Andrással közösen szer-
kesztett köteteinket (Husserl és a Logikai vizsgálódások. Ismeretfilo-
zófia és fenomenológiai filozófia. Budapest, 2009; Az Új Husserl. 
Szemelvények az életmű ismeretlen fejezeteiből. Budapest, 2011) 
felvette a L'Harmattan Kiadó egyik filozófiai könyvsorozatába. 

Az ösztöndíjam adta kereteken belül (egy 2009-es kolozsvá-
ri műhelykonferencia és egy féléves németországi tartózkodás 
során) többször együttműködtem a Kölni Egyetem Husserl-
Archívumának munkatársaival, többek között Dieter Lohmarral, aki 
teljes északrajna-vesztfáliai tartózkodásom alatt átvállalta munkám 
irányítását. E dolgozat második főrészét (4. fejezet) képező szöveg 
német nyelvű változatának archívumi vitája számára is keretet 
biztosított. Rajta kívül köszönet illeti a tőlük kapott segítségért a 
kölni Archívumból Dirk Fonfarát és Ina Marie Webert. A Husserl-
Archívumok anyaintézménye a Husserl-Archief te Leuven kutató-
jának Carlo Iernának is köszönetet kell mondanom, mivel több 
kiadatlan, Gabelsberger-gyorsírásos kézirat transzskribálásával, 
illetve saját, még publikálatlan tanulmánya eredményeinek megosz-
tásával önzetlenül segítette munkám zavartalan menetét. Ullrich 
Mellét, a leuveni Archívum vezetőjét is köszönet illeti azért, hogy 
Husserl még kiadatlan kézirataiból, illetve a kiadatlan archívumi 
anyagból idézhettem. 

2010 őszétől tagja vagyok a Román Fenomenológai Társa-
ság Habitus, sediment, memorie (Habitus, szedimentum, emlékezet) 
címen futó kutatási programjának, mely a CNCSIS-UEFISCD 
agyagi támogatásában részesült (PN II-RU 26/2010). Az eredeti 
doktori értekezés szövegének könyvvé formálása az ő segítségük 
nélkül nem jöhetett volna létre. A szöveg teljes harmadik fejezete 
egy ilyen forrásból támogatott 2012. augusztusi kölni kutatóút 
terméke. 

2011 ősze óta a Pécsi Tudományegyetem oktatója vagyok. 
Itteni kollégáimnak is hálával tartozom a nyugodt munka-
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körülények biztosításáért, Demeter Tamásnak, Garai Zsoltnak, Kocsis 
Lászlónak és Pete Krisztiánnak pedig azokért a közös szemináriumi 
beszélgetésekért, amelyeken a jelen tanulmányban képviselt néze-
teket is előadhattam, úgyszólván tesztelhettem. 

A szöveghez eredetileg mellékletként csatoltam Husserl egy 
1890-es szövegének sajátkezű fordítását, amely addig magyarul 
nem volt olvasható, és nagyon fontos adalékokkal szolgált Husserl 
korai filozófiájának általam nyújtott képéhez. Mivel ezt a szöveget 
több mással egyetemben Varga Péter Andrással a közelmúltban 
kiadtuk (lásd ÚH, 15–43.), ennek másodközlésétől – szélesebb 
elérhetőségére való tekintettel – itt eltekintek. 

A negyedik fejezet egy változata német nyelven megjelent a 
Husserl Studies című folyóirat 2012-es évfolyamának hasábjain. Az 
itt olvasható verzió jóval hosszabb, részletesebb és gazdagabb 
jegyzetapparátust kapott. 
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1. BEVEZETÉS. A KORAI HUSSERL RECEPCIÓJÁNAK 

PROBLÉMÁJA. MÉRLEGELT SZAKIRODALMI ÁLLÁSPONTOK ÉS 

MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEK 
 
 
Ha sommásan (és egyben közérthetőségre törekedve) pró-

bálom összefoglalni mondanivalómat, akkor akár úgy is fogal-
mazhatok, hogy ez a könyv semmi másról nem szól, mint egy 
bámulatosan triviális tézis finomításáról. Ez a tézis annyira triviális, 
hogy tulajdonképpen nem lehet azt csak a filozófiára, esetleg a 
filolozófiatörténetre érteni. A következőről lenne ugyanis szó: adott 
korban, hasonló körülmények között élő, csak részben is azonos szellemi 
javakból részesülő személyek hatással vannak egymásra. Ennek a tézisnek 
a trivialitása nyilvánvaló, ha bárki belegondol abba, hogy milyen 
sokféle értelemben használható és főleg, hogy milyen tágan értel-
mezhető a „hatás” szó. 

Azonos korban élő emberek sokszor nemre, társadalmi be-
tagozottságra való tekintet nélkül hatnak egymásra, ha nagyjából, 
vagy részben ugyanazokból a szellemi javakból részesülnek. Egy 
társasági körbe, klubba, hobbi fúvószenekarba járó személyek 
természetszerűleg hatnak egymás viselkedésére, kártyázási vagy 
hangszerbillentyű-kezelési szokásaira, öltözködésére, vagy éppen 
arra, hogy mit és milyen részletesen olvassanak el. Rendszeresen 
átveszünk másoktól viselkedési manírokat, apró szokásokat, moz-
dulatokat, szavakat, gondolatokat. Az átvételnek itt nem kell olyas-
féle értelemmel bírnia, hogy egyúttal valamiféle visszafordít-
hatatlan hatást is szükséges lenne megállapítanunk (valósággal: 
tételeznünk) a hatásgyakorló és a hatást elszenvedő felek között. 
Gondoljunk csak bele abba, milyen gyakran meséljük el azokat a 
szavakat, kifejezéseket, mondatokat, vagy éppen mindezek foszlá-
nyait, amelyeket a munkahelyünkön, vagy az utcán hallottunk, 
vagy milyen gyakran ismételünk el olyan mozdulatsorokat (megle-
petten vagy éppen ironikus szándékkal), amelyeket a környeze-
tünkben élőktől lestünk el. Hogy az ennek alapján álló „hatás” 
milyen, mekkora és meddig terjed, egyike a legnyitottabb kérdé-
seknek. A történettudomány, amely maga is ilyen emberi hatás-
összefüggéseket vizsgál, egyik fontos feladata, hogy ezeket a ha-
tásmechanizmusokat árnyalja, és így a történeti szereplőkről minél 



 
14 

változatosabb képet fessen. Fontos témája az emberi cselekvések 
egymásra való hatásának vizsgálata. Az egymásra hatás trivialitásán 
túl viszont azt is mérlegelnie kell, hogy esetleg ez a hatás nem 
vezetett-e éppen a vizsgált fél saját, eredeti szándékának megerősí-
téséhez, ahelyett, hogy az a másik képére alakult volna át. Milyen 
természetű ez a változás és milyen különbségek merülnek fel ak-
kor, ha ilyen hatásokról beszélhetünk? 

A filozófiatörténet hasonló hatásokat kíván felmérni, csak 
éppen egy olyanfajta cselekvéssor esetében, amely filozófiai szöve-
gek, elméletek létrehozására irányul. Hogy jelen értekezés téma-
nyelvére fordítsam le mindezt: ha két filozófus hasonló nyelvi és 
tudományos környezetben él, hasonló témákkal foglalkozik, ráadá-
sul még személyes ismeretségben is állnak, akkor egymásra gyako-
rolt hatásukat tételezni teljességgel triviális. Bizonyos, hogy gon-
dolkodásra késztették egymást (hiszen legalább azon el kellett 
gondolkodniuk, hogy mit mond a másik), az viszont nem tisztá-
zott, hogy ez a hatás tartós volt-e, meddig terjedt, pontosabban, 
hogy túlterjedt-e a másik mondandójának puszta meghallgatásán, 
illetve, hogy valóban ebből fakadó cselekvésre vezette-e a konku-
rens, vagy egyszerűen csak ott levő felet. 

Egy ilyen kérdést eldönteni hosszú és fáradtságos történeti, 
jelen esetben hosszú és fáradtságos filozófiatörténeti munka. 
Amennyiben Edmund Husserl és Gottlob Frege ennek a hatásra, 
változásra, különbségekre irányuló vizsgálatnak a tárgya, a helyzet 
korántsem lesz könnyebb. Hiszen nem csak olyan személyekről 
van szó, akik logikával, filozófiával, matematikával foglalkoztak a 
XIX. század végének Németországában, hanem azonos nyelvet 
beszéltek, és miközben mindketten egyetemi emberek voltak, 
levélváltások révén még személyesen is ismerték egymást. Ilyen 
sűrű hatásmechanizmus-háló mellett a kutatónak kétségtelenül 
nehéz dolga van. Ezért helyezkedem majd arra az álláspontra, 
hogy explicit ítélet kimondása helyett azokat a történeti lehetősé-
geket tárjam fel, amelyek egy ilyen nehézségű elemzés további 
menetét távlatilag megkönnyíthetik. 

 
* 
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Az itt olvasható tanulmány filozófiatörténeti szakmunka, és 
ennek köszönhetően tétjében és tartalmilag is főleg filozófiatörté-
neti jellegű. Ez nem azt jelenti, hogy a teljes kutatás és írásfolyamat 
alapját képező hipotézis döntően csak és kizárólag filozófiatörté-
neti karakterű lenne. Történeti adatokat, tényeket és összefüggése-
ket, illetve történeti személyeket és műveket (tartozzanak azok 
bármelyik tudomány vagy közéleti esemény vonzáskörébe) nem 
önmagukért tanulmányozunk, vagyis nem (csak) annak érdekében, 
hogy az adatok összegyűjtése után visszavonuljunk a semleges 
kutatói nézőpontba. 

A teljes kutatást egy hipotézisre építettem, amelynek szer-
kezete a következő: 

(a) A kortárs filozófiában létezik két egymástól eltérő elmé-
leti viszonyulásmód, amelyeket „analitikus” illetve „kontinentális” 
filozófiáknak neveznek, és amelyek egymástól jelentősen különbö-
ző módszertani alapállással és intézményes háttérrel rendelkeznek. 
(Itt ideiglenesen eltekintünk ezek pontos tartalmától és eredetétől). 

(b) A huszadik századi kontinentális irányzatok kialakulása 
szempontjából kulcsfontosságú Edmund Husserl fenomenológiai 
filozófiájának recepciója. 

(c) Ennek a filozófiának a legnagyobb hatást kifejtő része az 
úgynevezett konstitúcióelmélet kidolgozásának köszönhető, amely 
a sokrétegű emberi tudás szerkezetének lehetőségfeltételeit kutató 
transzcendentális filozófiai felfogás összefoglaló neve Husserlnél. 

(d) Ha tehát rá tudunk mutatni a Husserl konstitúcióelméle-
tének alapjait tartalmazó filozófiai álláspont kifejlődésének fonto-
sabb állomásaira, illetve az ebbe az irányba mutató gondolati fejlő-
dés kezdetére, akkor közelebb kerülünk ahhoz, hogy a kontinentá-
lis filozófia fogalmának meghatározottságait precízen foglaljuk 
össze. 

Egy ilyen hipotézis igazolása megvalósítható feladat, azon-
ban meghaladja jelen tanulmány kereteit. Viszont egy ilyen méretű 
feladat megvalósításában a pozitív részeredmények is sok segítsé-
get jelentenek, így például olyan mikrokontextusok tisztázása, 
amelyek éppen a kontinentális és analitikus filozófiák különbségé-
nek bizonyos perspektíváit nyújtják. Ezért gondolom úgy, hogy a 
korai Husserl filozófiai álláspontjának viszonylagos ismeretlensé-
ge, illetve Husserl korai akadémiai pályafutásának tizennégy éve 
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már eleve sok olyan kérdést rejt, amelyek közül csak néhány apró 
mozzanat tisztázása is komoly történeti és szisztematikus feladat-
nak ígérkezik. Ezért jelen értekezés témáját Edmund Husserl és 
Gottlob Frege viszonya akadémiai beágyazottságának felderítésé-
ben és az ebben megjelenő egyik kulcsprobléma, a tartalom és 
terjedelem elválasztásának tisztázásában jelöltem ki. Habár már 
csak a Husserl–Frege viszony ennél sokkal több témát rejt, illetve 
ennél sokkal több gondolkodnivalót adott a huszadik századi filo-
zófiatörténetnek, mégis megelégszem azzal, hogy ennek tárgyalását 
aprólékos historiográfiai vizsgálattal és filozófiai szövegelemzéssel 
valósítsam meg. Ez a vizsgálat nem csak olyan eredményekhez 
vezet majd, mint a „jelentés” fogalma előtörténetének vázolása a 
XIX. század végének német logikai irodalmában, vagy mint Hus-
serl első nagy nyilvánosság előtt bemutatott műve, Az aritmetika 
filozófiája recepciójának viszonylag pontos és részletes rekonstruk-
ciója, hanem közelebb visz ahhoz, hogy az emberi megismerés 
különböző rétegeinek párhuzamosságát feltáró fenomenológiai 
konstitúcióelmélet bizonyos alapgondolatait megismerhessük. 

Az alábbi értekezésből azonban kimaradt két fontos téma-
kör: az egyik Husserl érett konstitúcióelméletének kimerítő tárgya-
lása,1 a másik pedig azoknak a filozófiai problémáknak a kifejtése, 
amelyek Husserl korai korszakában mind az analitikus, mind pedig 
a kontinentális filozófiatörténet számára fontos referenciapontok-
ká váltak. Ez utóbbi esetében például a nem létező tárgyak és az 
imaginárius összefüggések megismerésének és használatának gaz-
dag filozófiai szakirodalmára gondolok, amely tárgyalás- és recep-
ciótörténetének csupán az összefoglalása is egy a jelenleginél bő-
vebb értekezés megírását igényelné.2 

Vegyünk most sorra néhány általános kérdést, amelyek az 
elkövetkezendő elemzések fontosabb gondolatainak egyéb szak-
irodalmi törekvések közötti elhelyezését és a tágabb koncepció 
megértését segítik elő. 

                                                 
1 Ennek orvoslására került a szövegbe, annak mellékleteként (6.) a kiegészítő 

tanulmány (Konstitúcióelmélet és transzcendentálfilozófia összefüggése Edmund Husserlnél). 
2 A téma tárgyalásához lásd Rollinger 1999, illetve magyar nyelven az egyik 

legbővebb összefoglalást: Varga 2007. 
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1.1. Frege szerepe a téma kijelölésében 

Gottlob Frege bizonyára nem sejtette 1894-ben, amikor a 
Zeitschrift für philosophie und philosophische Kritik hasábjain adta közre 
recenzióját Husserl Az aritmetika filozófiája (AF) című munkájáról,3 
hogy milyen nagy port fog kavarni a későbbi szakirodalomban, 
illetve mennyi értelmezési lehetőséget villant majd fel terjedelmes, 
és sokszor rendkívül kritikus könyvismertetőjének köszönhetően. 
Ugyanakkor Frege és Husserl viszonyát egy korábbi és egy későb-
bi levélváltás is árnyalja. Azért nem érdemes ennél erősebben fo-
galmazni, mert a kettejük közötti kapcsolat sem szorosnak, sem 
elmélyültnek nem nevezhető. A sztenderd felfogás szerint Frege 
nagy hatással volt arra, hogy Husserl Az aritmetika filozófiájának 
(1891) pszichologisztikus módszerétől eljutott a pszichologizmus 
komplex és a fenomenológiai látásmódot előrevetítő kritikájáig 
Logikai vizsgálódásainak első kötetében, a Prolegomena egy tiszta logiká-
hoz című művében (1900). A Frege–Husserl levelezés általában 
megerősítésként szolgál arra, hogy Frege olyan elméleti megoldá-
sokat és finomításokat javasolt (vagy éppen harsány kritika révén 
ilyenekre szinte felszólított), amelyek nagyban segítették elő Hus-
serl saját mondanivalójának előadását. Eszerint az álláspont szerint 
tehát egy logicista szerző nagyban hatott egy fenomenológiai típusú 
filozófia módszertanának kidolgozására. Ez pedig a fenomenoló-
giai (vagy kontinentális) deskripcióknak egy problémaorientált-
logikai (vagy analitikus) szerző észérvei által megvalósított döntő, 
meghatározó korrektúráját jelentené. Ennek az erős alaptézisnek 
több artikulációja és többféle finomítása ismeretes, azonban az 
alapvető tanulsága mégiscsak az, hogy Husserl nemcsak bizonyos 
problémák tárgyalásának tekintetében hajtott végre változástatáso-
kat, hanem a filozofálás (vagy a filozófia művelésének) módját 
értékelte át radikálisan Frege hatására. 

                                                 
3 A különlegesen fontos recenziót eredeti formájában az említett folyóirat 

103. számának 313–332. oldalain találjuk. 
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1.2. Az analitikus elhallgatás-elmélet (Dagfinn Føllesdal 
jelentősége) 

Frege a logikai és filozófiai szakirodalomban egészen a XX. 
század második feléig (egészen annak hetvenes éveiig) kiszorult a 
leghivatkozottabb szerzők regiszteréből. Ennek több oka ismere-
tes: a klasszikus referenciapont az, hogy magában az analitikus 
filozófiában sem töltött be központi szerepet annak köszönhető-
en, hogy Bertrand Russell rámutatott Frege Fogalomírásának úgy-
nevezett naiv halmazelméleti paradoxonára,4 másrészt Frege  
matematikai logikája a Bécsi Kör tudományelmélete számára is 
meglehetősen kevés filozófiai impulzust adott, illetve nem tudott 
kikerülni a tizenkilencedik század végi „fontos” matematikai logi-
kus szerepéből. (Vö. pl. Wittgenstein 1967.) Ennél komolyabb 
történeti oka volt a Frege-kép hiányosságának, hogy a meglehetős 
magányban nyugdíjba vonuló, tulajdonképpeni tanítványi körrel 
nem rendelkező matematikus-logikaprofesszor hagyatékának ki-
adása nagyon későn indult be, világos folyamányaként annak az 
egyébként megváltoztathatatlan körülménynek is, hogy az anyag 
legnagyobb része elpusztult a második világháborúban. 

A Frege-recepció felvirágzása nagyban volt köszönhető a 
hagyaték egykori kezelőjének, a vesztfáliai Münsterben dolgozó 
logikus és logikatörténész Heinrich Scholznak, aki emellett több 
klasszikus tizenkilencedik századi német matematikai logikai kez-
deményezés újrakanonizálását is tervbe vette (vö. Scholz 1961). 
Scholz már a negyvenes évektől kezdve igen komolyan képviselte 
Frege megkerülhetetlen jelentőségének álláspontját. A század het-
venes éveitől kezdve jelent meg az a felfogás, amely szerint Fregét 
a meg nem értett, precíz tudósként próbálták rehabilitálni, majd a 
matematikai logika egyik atyjaként prezentálni. (Dummett 1991, 

                                                 
4 A Bertrand Russell által Cambridge-ben és Ernst Zermelo által Göttingen-

ben egymástól függetlenül megfogalmazott tézis a korban meglehetősen ismert 
volt, illetve a halmazéleti vizsgálódások terepén egy fontos kritikai szemléletmód 
megjelenését szentesítette. Russell Fregéhez fűződő, ebből a szempontból rop-
pant releváns viszonyát jól dokumentálja 1902-es levelezésük. (Lásd még: Letter.) 
Zermelo naiv halmazelmélet-kritikája érdekes módon csak kortársak és kollégák 
beszámolóiból ismeretes. Ennek emblematikus esete Husserl feljegyzése Zermelo 
egy beszélgetésük során elhangzott szóbeli közléséről. (Lásd ehhez Hua XXII, 
399., illetve Rang–Thomas 1981.) 
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1993.) Ez egészen addig terjedt, hogy Fregében olyan diszciplínák 
(pl. nyelvfilozófia, szemiotika) előzményeit vélték felfedezni 
(Dummett 1973), amelyek tekintetében semmilyen tudományos 
vitát nem folytathatott (mert ez utóbbi fogalmak értelmének kö-
rülhatárolatlansága miatt nem is folytathatott) kortársaival. Ugyan-
ezek a szövegek Fregét a kanti alapokon szerveződő ismeretelmé-
let egyik (később sokat kritizált) alapszerzőjeként állították be. 

Ez a perspektíva a matematika filozófiájának szakértőiben 
igen erős reakciót váltott ki azirányban, hogy a recepció szemszö-
géből megképzett, megkonstruált Fregét leépítsék és feltárják a 
valódi történeti személyt. (Pl. Tait 1996, Grattan-Guiness 2000, 
illetve már Rosado Haddock 1985 és később Rosado Haddock 
2006.) 

Frege Husserlre gyakorolt erős hatását furcsamód Husserl-
lel foglalkozó tudósok fogalmazták meg leghamarabb. Az ő érdek-
lődési területük a „pszichologisztikus realizmus” leküzdésére tö-
rekvő, és a tiszta fenomenológiai lényegtan felé a tiszta logikai 
lényeg tanán keresztül irányuló érett Husserl fejlődésvonala volt. 
Ezek közé tartozott Andrew Delbridge Osborn 1934-es könyve 
Husserl Logikai vizsgálódásairól, majd több tanulmány, amelyek a 
fenomenológia második világháború utáni egyik legfontosabb 
Egyesült Államokbeli intézményszervezője, Marvin Farber szer-
kesztésében 1940-ben, egy Husserl emlékére megjelent gyűjtemé-
nyes kötetben kerültek a nyilvánosság elé. (White 1940, McGill 
1940.) 

Frege és a kortárs német filozófia viszonyának újradefiniá-
lása azonban keveseknek sikerült olyan jól, mint annak a német 
nyelven írt norvég akadémiai értekezésnek, amelyet Dagfinn 
Føllesdal 1958-ban jelentetett meg Oslóban. Ez a munka volt az 
első, amely ezen a címen a két gondolkodó (Husserl és Frege) 
viszonyát vizsgálta exkluzív módon. A kis terjedelmű könyv mód-
szertana meglehetősen eklektikus: egy hatástörténeti összefüggés 
meghatározására és bizonyítására egy úgynevezett (történeti hatás-
körrel rendelkező) „oksági törvényt” (Kausalgesetz) állít fel. Ezt a 
következőképpen foglalja össze (az érvelés szerkezetét jelző szög-
letes zárójelekben levő információk tőlem származnak): 
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„[p1] Ha egy filozófus komoly nehézségekbe ütközik azon 
munka során, hogy saját filozófiai álláspontjával olyan 
mondatokat egyeztessen össze, amelyeknek igazsága iránt 
egyébként nagy bizalommal viseltetik, 
[p2] ha ezen munka folyamán olyan érvekkel ismerkedik 
meg, amelyek ezeket a nehézségeket leküzdhetővé teszik 
abban és csakis abban az esetben, ha megváltoztatja alapál-
láspontját, azt az álláspontot, amelynek köszönhetően a fi-
lozófiáját felépítő okoskodások nagy része inkonzisztens-
nek bizonyult, 
[p3] ha ezeket az érveket elfogadja, 
az elegendő ahhoz, 
[konklúzió:] hogy azután megváltoztassa filozófiai alapállás-
pontját, mégpedig úgy, hogy ezek az érvek többet az új 
alapálláspontra ne vonatkozhassanak, mint ahogy azokra az 
okoskodásokra sem, amelyek esetleg új filozófiáját építik 
majd fel.” (Føllesdal 1958. 18.) 
 
Itt a szerző három premisszát és az ebből levonható elégsé-

ges következtetést közöl az olvasóval. Az érvelésmenet meglehe-
tősen rafinált: abból indul ki, hogy a szerző bizonyos értelemben 
fogékony egyes érvek elfogadására, de azokat mégsem tudja elfo-
gadni azért, mert konzekvens kíván maradni addigi filozófiai állás-
pontjával szemben. Ugyanakkor, ha változtatni fog, akkor ez a 
hajlandóság (vagy meggyőződés egy adott érv igazságában) adja az 
első feltételét álláspontja átalakításának. Ha pedig talál olyan érve-
ket, amelyek számára érdemesnek mutatkoznak ahhoz, hogy teljes 
filozófiai koncepcióját megváltoztassa, illetve el is fogadja azokat, 
akkor valóban változtat is a filozofálás módján, mégpedig úgy, 
hogy azok már nem kerülhetnek konfliktusba az általa igaznak 
tartott érvekkel. Ez azt is jelenti, hogy a koncepciót valójában csak 
akkor változtatja meg, ha elegendő érvet talál arra, hogy egyik be 
nem vallott meggyőződését (amellyel szimpatizál) valóban a nyil-
vánosság elé tárja. Ha azonban elegendő hasonló érvre talál, már 
érdemes azokat együtt elfogadnia, és az ezt összefogó új elmélettel 
fellépnie. Az adott diagnózis a mi esetünkben azt jelenti, hogy: 
Frege recenziója az AF-ről olyan hatással volt Husserlre, amelyet a fenomeno-
lógia megalapítója azért hallgatott el, mert nem volt elegendő (kielegítő, meg-
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nyugtató) mennyiségű hasonló érve ahhoz, hogy az egyébként számára is 
releváns, kritikus gondolatmenetet nyilvánosság előtt elfogadja. Mikor azon-
ban elegendő ilyen érvet gyűjtött (főleg Rudolf Hermann Lotze és Bernhard 
Bolzano műveinek újraolvasása révén) már egy koherens elképzeléssel tudott a 
filozófiai közvélemény elé lépni (ennek a fellépésnek az eredménye lett tehát a 

Logikai vizsgálódások első kötete – a Prolegomena – jól megérvelt és 
sokféleképpen alátámasztott antipszichologizmusa). 

Az említett bonyolult koncepció kiindulópontja ugyanakkor 
egy nyilvánvaló, az elsődleges forrásokban észlelt hiányosság: 
Husserl életművében tulajdonképpen nagyon kevés az olyan meg-
nyilvánulás, még ha szisztematikus relevanciafaktorát tekintve 
nincs is teljesen híján az olyan megjegyzéseknek, amelyekben 
Frege (akkor még igencsak recens és ismert) recenziójára, vagy 
bármilyen más, ezzel összefüggő Fregével való interakcióra reagált 
volna.5 Husserl tehát vagy teljes érdektelenséget tanúsított, vagy 

                                                 
5 Nagyon tanulságos Husserl vallomása első és második 1936-os Heinrich 

Scholznak küldött válaszlevelében. Scholz, miután megkapta Husserl igenlő 
válaszát azon kérdést illetőleg, hogy rendelkezésére bocsájtja-e a tulajdonában 
levő Frege-leveket, egy szakmai problémát vet fel Frege egyik levelének tartalmá-
val kapcsolatban. Az első levélben Husserl azzal indít, hogy „már nem emlékszik 
pontosan” a levelezés tétjére, a másodikban pedig rosszul azonosítja a Scholz 
által felhozott, kérdéses Frege-szöveghely saját életművén belüli referenciáját. 
(Vö. BW VI, 379–380.) Az első levél igencsak negatív kicsengésű összefoglalója 
így hangzik: 

„G. Fregét személyesen sohasem ismertem meg és már nem emlékszem leve-
lezésünk indítóokára sem. Akkoriban általánosan egy éles elméjű, de sem a ma-
tematika, sem a filozófia felvirágoztatásában nem jeleskedő különcnek számí-
tott.” (BW VI, 379.) 

Scholz és Husserl levelezése Mathias Schirn szerkesztésében 1976 óta már 
nyomtatásban is hozzáférhető volt (vö. Scholz 1976), vagyis már jóval a 
Husserliana levelezés-kötetei előtt. Fontos még megemlítenünk, hogy Husserl 
általánosan Frege kritikáira tett válaszreakciói meglehetősen nehezen értelmezhe-
tőek voltak, illetve Frege hatása olyan nyilvánvaló tételként volt jelen a korabeli 
szakirodalomban, hogy a Prolegomena 1975-ös kritikai kiadásának sajtó alá rende-
zője ezt jegyezte meg az előszóban Husserl egy 1896-os (tehát két évvel a Frege-
recenzió utáni szövegéről): „Feltűnő, hogy Husserl a Pszichológiai tanulmányok az 
elementáris logika c. művének önismertetőjében, amelyet az 1896/97-ben írt, de az 
1897-ben – vagyis Frege AF-recenziója (1894) és az 1896-os pszichologizmus-
problémáról tartott egyetemi előadása után – publikált Jelentés az 1894-es év német 
logikai irodalmárólban helyezett el, a maga »pszichológia a logika megismerése 
érdekében« formulájára a legkisebb szűkítés nélkül hivatkozik, és ebben a recen-
zióban is arról beszél, hogy »minden ítélettan megalapozása« a személeti, repre-
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pedig elhallgatott valamit Frege rá gyakorolt hatásából. Mivel elto-
lódása az antipszichologizmus felé túl nyilvánvaló változás bizo-
nyos addigi álláspontjaihoz képest, Føllesdal is a második opció 
mellett teszi le a voksát. Ezt viszont azzal az átgondolt érveléssel 
finomítja, hogy: nyilvánvalóan ez az elhallgatott hatás nem teljesen 
ex nihilo-fordulatszerűen valósult meg, vagyis Husserlben már volt 
hajlandóság arra, hogy filozófiai meglátásainak keretén komolyabb 
változtatásokat vigyen végbe. Ettől függetlenül: Frege hatását nyil-
vánvalóan elhallgatta a közvélemény elől. 

Føllesdal értelmezése kijelölte a Husserl–Frege viszony re-
cepciójának fővonalait. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy 
egy későbbi cikke (Føllesdal 1982a), vagyis a Husserl 
noémafogalmáról írott tanulmány, történeti szempontból sokkal 
nagyobb karriert futott be. Ugyanebben a szövegben kész tény-
ként kezeli azt, hogy a két gondolkodó életművének közelítésében 
a jelentésfogalom központi szerepet játszik, hiszen Husserl feno-
menológiája sem más, mint „a tágabb értelemben vett jelentés 
tanulmányozása”.6 Ennek a főleg az Ideen I-re (Hua III/1) támasz-
kodó értelmezésnek a hatása egészen odáig terjedt, hogy a jelen-
téselméletben a teljes fenomenológia egységéért kezeskedő filozó-
fiatörténeti és szisztematikus perspektívát láttak, amely egyszerre 
képes a noéma és a kifejezett jelentés szintjéről beszélni és ezek onto-
lógiai egységét megteremteni. 

1958-as értekezésében azonban ez még nem tartozott egy-
értelmű szándékai közé. Sőt később maga is kiemelte, hogy a 
Frege-hatás elve számára nem azonos a jelentéstan szisztematikus 
összefüggéseivel (és azáltal a noéma-probléma kérdésének) fennál-
lásával. A Frege-hatás tételének egyik legfőbb szisztematikus ho-
zadéka ugyanis a pszichologizmus kérdésének, illetve a pszicholo-
gizmus kritikájának végrehajtása. Føllesdal központi gondolata 
pedig az, hogy éppen a pszichologizmus fregei kritikája késztette 

                                                                                                
zentációs illetve appercepciós fenomének »deskriptív és genetikus« vizsgálatát 
követeli meg.” (Holenstein 1975. xxii). Ugyanazt az önismertetőt olvasva kiderül, 
hogy Husserl nem tartott ugyan nagy kritikai távolságot 1894-es szövegétől, de a 
hangsúlyokat nem az elvárt helyekre tette ki. Úgy tűnik, hogy a deskriptív és 
genetikus vizsgálat létjogosultáságát nem kizárni, hanem finomítani kívánta 
volna. (Vö. Hua XXII, 133., lj.) 

6 Vö. Føllesdal 1982a. 80. Ezt a tézist fejlesztik tovább Smith–McIntyre 
1982a. 
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Husserlt korábbi nézeteinek átértékelésére.  
Føllesdal abból indul ki, hogy Husserl korai filozófiai fejlő-

déséből csak implicite olvasható ki a Frege-hatás, viszont annak 
ténye legalább annyira bizonyos, mint az, hogy Husserl nyilváno-
san vagy publikált formában soha nem ismerte el ennek tényét. 
Husserl néhány apró megjegyzése azonban hatványozottan többet 
bizonyít a bevallottaknál. Egy látszólag apró hatástörténeti kérdés 
a teljes módszertani apparátus szempontjából döntő jelentőséggel 
bír. Ez a két gondolat azonban könnyen elválasztható egymástól, 
illetve rákérdezhetünk arra, hogy az apró hatástörténeti kérdés 
mivel bizonyítható. Lényeges, hogy Føllesdal 1958-ban sem állítot-
ta azt, hogy hatástörténeti kutatást folytatna. Nagyban épít arra, 
hogy egy látszólag szokatlan hatás-következmény tételt használjon 
a filozófiatörténet területén, és csupán ennek illusztrálásához, 
bizonyításához használja fel a két gondolkodó szellemi kapcsolatá-
ra mutató történeti adatokat. Mivel ennek a történeti oksági tör-
vénynek a bizonyossága érvelésének a kiindulópontja, az ennek 

megvalósulásaként prezentált Husserl–Frege viszony magyarázata 
– ha ez a hatás nem kerül felszínre – csak annak elhallgatása vagy 
más problémákba való burkolása lehet. 

1.3. Jitendra Nath Mohanty és a Husserl–Frege viszony ér-
telmezésének két problémája (a Mohanty-tézis) 

 
Jithendra Nath Mohanty választja el először élesen a Hus-

serl–Frege viszonyértelmezés két, és egymástól külön is értelmez-
hető illetve értelmezendő problémáját. Az egyik (a) a pszicholo-
gizmus kérdése, vagyis az, hogy milyen szerepe van a pszichológi-
ának a logika szerkezete és használata tekintetében; a másik (b) 
pedig az, hogy Husserl hogyan használta fel, avagy fejlesztette 
tovább a Fregével való levelezésében megjelenő jelentés-jelölet 
(vagy tartalom és tárgy) megkülönböztetést.7 Mohanty az első 

                                                 
7 Vö. Mohanty 1977. A jelentésfogalom és a pszichologizmus-probléma elvá-

laszthatóságát jól példázza még Küng (1977 »1975«. 340–341.), amely a „jelentés” 
elméletét tartja Husserl érett fenomenológiai vizsgálódásai és a korai írások kö-
zötti összekötő kapocsnak. Szintén Guido Küng tétele az, hogy a Husserl-Frege 
levelezés másfél évtized után azért indul újra 1906-ban, mert Husserl ismét nagy 
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kérdésre meglehetősen egyértelmű választ adott azzal, hogy a pszi-
chologizmus két értelmét különböztette meg egymástól: vagyis egy 
erőset (a1 – minden logikai állítás visszavezethető pszichológiai 
leírásokra), illetve egy gyengét (a2 – logikai összefüggések bizo-
nyos esetekben pszichológiai összefüggéseken alapulnak). Meg-
győző érvelése szerint a Frege-féle pszichologizmus-vád egy erős 
értelemben használja a fogalmat, míg Husserl érvelésmenete csak a 
gyenge értelemben veszi azt igénybe. (Mohanty 1982.)8 A jelentés-
elmélet kérdésének kreatív értelmezéshorizontját azonban kétség-
telenül elismeri, illetve olyan problémaként azonosítja, amely a 
filozófusok számára fontos támpontul szolgálhat.9 Mindezt persze 
abban az esetben, ha előtte meg tudjuk világítani a történeti Frege 
és a történeti Husserl elméleteinek egymáshoz való viszonyát. 

                                                                                                
jelentőséget tulajdonít a jelentésfogalomnak, illetve azt saját filozófiájába minden 
eddiginél erősebben kívánja beépíteni. 

8 Rudolf Bernet majd a Husserl-filológia eredményeit felhasználva ugyanezt 
bizonyította: Husserl abban az értelemben nem pszichologista, hogy minden 
logikát képzetek elemzésére alapozna, abban viszont igen, hogy az AF-ben a 
szám fogalmának kialakulását bizonyos mentális tartalmakra való reflexióval látja 
magyarázhatónak. (Vö. Bernet–Kern–Marbach 1989.) Az AF-re vonatkozó 
részeket Rudolf Bernet írta. Hasonló, a pszichologizmus különböző értelmei 
között disztingváló felfogást adott elő Theodorus de Boer: Frege kritikája abban 
az értelemben jogos, hogy Husserl mondanivalója terminológiailag nem elég 
pontos, viszont az erős pszichologizmusról szóló fregei diagnózis hamis, mivel 
nem az AF-ben levő összefüggésekre, hanem csupán a nem eléggé kifinomult 
terminológiára alapozza az érvelés radikális kulcsgondolatát. (Vö. De Boer 1978. 
20.) 

9 Ennek a kérdésnek a szakirodalma elképesztően bőséges és tulajdonképpen 
egykori, vagy második fokon annak minősülő Føllesdal-tanítványokhoz kapcso-
lódik. A jelentés-elmélet ebben az esetben a fenomenológiai filozófiák ontológiai 
egységéért kezeskedik. (Vö. Smith–McIntyre 1982a, Smith–McIntyre 1982b, 
Smith 2007, Smith 2009.) Ennek a kérdésnek nagyon erős a francia nyelvű recep-
ciója is. (Vö. Ricœur 1986, Fisette 1994.) Az említett problémára komolyan 
reflektált több, a fenomenológiában érdekelt, de a kognitív tudomány módszer-
tana mellett elkötelezett tudós is. (Vö. Gurwitsch 1964, Gurwitsch 1966, Dreyfus 
1972.) 
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1.4. A jelentéselmélet, mint a husserli életmű ontológiai 
egységének záloga 

A fent jelzett perspektívák, főleg a Mohanty-tézis és az ez-
zel részben egyetértő Føllesdal-írások, illetve a Føllesdal-
tanítványok10 szövegei vezettek ahhoz az elképzeléshez, hogy 
Husserl látszólag rengeteg ambivalenciával terhelt életművének (és 
erre erősített rá a Frege-viszonyban felmerült sokféle probléma is) 
egyfajta egységteremtő értelmezésre van szüksége. Ha ezt az egy-
ségteremtő értelmezést sikerült véghezvinni, azzal a husserli élet-
mű szisztematikusan nagyon sokat nyerhet. Ez az egységteremtő 
szándék pedig koncepciójuk szerint a jelentés fogalmán keresztül 
valósulhat meg. Ezt tükrözte már Guido Küng erősen Husserl-
kritikus szövege is, amelyben Husserl transzcendentális idealista 
jelentéselméletének fő hiányosságaként emelte ki, hogy nem figyelt 
ennek az ontológiai egységnek a szerepére. (Küng 1977. »1975.«) 
David Woodruff Smith és Ronald McIntyre könyve (1982b), 
amely Husserl intencionalitás-fogalmának úgynevezett „mediátor-
elméletét” adta elő, amellett érvelt, hogy a jelentéselmélet központi 
szerepe és a jelentés, mint a megnevezés és a tárgy közötti közvetí-
tő mozzanat jellegzetességei vezetnek el az intencionalitás, mint a 
tárgyak és a tudat közötti közvetítés elméletéhez. Nagyon lényeges 
azonban, hogy ez az elmélet nem talált azonnal kedvező fogadta-
tásra. Nem is annak evidensen nem-történeti jellege kapott itt 
hangsúlyt, hanem annak a kérdésessége, hogy a jelentéselmélet 
lehetne a Husserl-életmű egységes értelmezésének záloga. Már 
Smith–McIntyre könyvének egyik első recenziója is azt a kritikát 
fogalmazta meg, hogy több olyan fogalom is természetes módon 
kínálkozik fel az elemzés számára, ami ezt a funkciót jobban be-
tölthetné. A recenzió szerzőpárosának véleménye szerint a szóban 
forgó könyv szerzői: 

 

                                                 
10 Dagfinn Føllesdal 1968-ban Stanfordban elkezdett kaliforniai egyetemi ta-

nári tevékenysége során kialakult tanítványi körét szokás az amerikai fenomeno-
lógia „nyugati parti iskolájának” is nevezni. 
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„[…] a husserli fenomenológiát elsősorban jelentéselmélet-
nek tekintik, amely az aktus és tárgyainak intencionális vi-
szonyára összpontosít. Köszönhetően annak, hogy elemzé-
sük fókuszpontjául ezt a viszonyt választották, nem megle-
pő, hogy Husserl elmélete komoly hasonlóságokat mutat 
Fregeével. Csakhogy ez mindössze egyike a releváns dimen-
zióknak. Ezen továbbiak tárgyalásában azonban Frege kivé-
telesen rossz alap az összehasonlításra, éspedig rosszabb, 
mint Russell vagy a Tractatus Wittgensteinje. Husserl feno-
menológiája pedig nem csak a jelentés elmélete (vagy általá-
nosan az intencionalitás elmélete), hanem a jelentés tapasz-
talati alapjainak elmélete, arról szóló elmélet, hogy a tárgyak 
hogyan adottak számunkra a tapasztalatunkban, miközben 
jelentésekkel kell szolgálniuk a nyelvi kifejezések számára.” 
(Hintikka – Harvey 1984.)11 
 
Hintikka és Harvey könyvismertetője nyilvánvalóan azt 

szeretné kidomborítani, hogy rengeteget veszíthetünk azzal, ha 
olyan magasabb rendű intellektív aktusok, mint a nyelvi jelenté-
sek elméleteként fogjuk fel Husserl filozófiáját. Ezek tapaszta-
lati alapzatának tisztázása során több olyan mozzanatot is ér-
demben tárgyalhatunk ugyanis, amelyek bonyolultságuk fokát 
tekintve a nyelvi, szimbolikus eszközök tárgyi vonatkozása alatt 
vannak. 

Foglaljuk össze még egyszer a Smith–McIntyre-elmélet 
hozadékait. Husserl érett filozófiája ezek szerint kibővített 
transzcendentálfilozófiai vagy transzcendentál-noematikus je-
lentéselméletként kapcsolódik korai belátásaihoz. Ezekre a 
korai belátásokra pedig nagyban hasonlít Frege jelentés-jelölet 
megkülönböztetése. Ezzel szemben máig az egyik legerősebb 
érv, hogy tulajdonképpen Husserl transzcendentális idealizmu-
sa, transzcendentális fenomenológiája jóval többet, pontosabb 
filozófiai tekintetben átfogóbb elméletet kíván felépíteni, 
amelynek megértését nem segíti elő egy olyan kiterjesztett, a 
noémafogalmat mint nem-reális tárgyfogalmat is integráló on-

                                                 
11 Jaako Hintikka konstitúció- és jelentés-fogalmához lásd még Hintikka 

1975., különösképpen 216. A Smith–McIntyre-elmélet kritikájához lásd még Roy 
2009. 
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tológiai kvázi-jelentéselmélet elemzési fonálként való felvétele, 
amely eltekint a konstitutív fenomenológia különböző rétegei-
nek, úgy mint a belső időtudat, a perceptív kiemelések, előtér-
háttérészlelések, valamint a prepredikatív és predikatív tapaszta-
lat formáinak együttes vizsgálatától.12 

Husserl jelentéselmélete félkönyvtárnyi értelmezésre nyúj-
tott már eddig is elegendő indokot. Tulajdonképpen ez volt az a 
részletkérdés, amely látszólag kapcsolódási ponttal szolgált Hus-
serl olyan ismerőinek is, akik a klasszikus kontinentális filozófiai 
iskolák felől érkeztek és azoknak is, akiknek az akadémiai nevelte-
tését főleg az angolszász-analitikus irányzatok és szerzők határoz-
ták meg, az első Logikai vizsgálódás vonatkozó részeit elemző 
Jacques Derridától kezdve (Derrida 1967.), a teljes, úgynevezett 
„nyugati parti recepción” keresztül egészen Aron Gurwitschig, 
Hubert Dreyfusig és a kognitív tudományi oldalig bezárólag. En-
nek indoka roppant egyszerű: Husserl nagyban ugyanazt a jelen-
téstani sémát használja a szövegeiben, különösen a mindenki által 
hozzáférhető Logikai Vizsgálódások első darabjában, mint amelyet a 
huszadik századi közönség jól ismerhet Fregétől. 

1.5. Oral history 

Az ezerkilencszázhetvenes-nyolcvanas évek Husserl–Frege 
viszonyértelmezése, főleg pedig a Mohanty-féle mérsékelt kriticista 
és a Føllesdal-féle erős értelmezés vitája még nem volt képes min-
den, ehhez az összefüggéshez tartozó történeti adatot feldolgozni, 
részben azok – főleg Husserl részéről való – publikálatlansága 
miatt. Føllesdal például egyenesen egy olyan eljáráshoz nyúlt 
(Føllesdal 1982b), amelyet elméletileg csak a források radikális 
hiánya esetén vehetnénk igénybe: az értelmiségi „oral history”-jét. 
Ennek a történeti-társadalomtudományos módszernek a használa-
tában persze legalább olyasféle naivitással jár el, mint az úgyneve-
zett történeti oksági törvény beiktatása során: habár kiadott, illetve 
kéziratos műveiben Husserl látszólag nem reagált Frege kritikáira, 
és nem is ismerte el Frege hatását, de ennek a hatásnak minden 
szisztematikus érv alapján bizonyos értelemben fenn kellene állnia. 

                                                 
12 Lásd ennek összefoglalásaként lejjebb a 6. fejezetet. 
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Így tehát meg kell találnunk azokat a fórumokat, amelyeken a 
Fregéhez való viszonyát Husserl kinyilvánította. Úgy tűnik – és 
erre ez a megoldás – hogy a kérdéses fórum a kollégákkal és tanít-
ványokkal való személyes beszélgetéseké, illetve az ilyen beszélge-
tésekről szóló beszámolóké (lásd még ehhez a 4.2./d pontot). Az 
oral history módszerének naivitása mindenképpen azzal bizonyítha-
tó, ha fel tudjuk mutatni: a hozzáférhető dokumentumok már 
önmagukban is képesek arra, hogy ilyesfajta új források igénybevé-
tele nélkül vázolják a történeti összefüggést. Az alábbiakban erre is 
kísérletet fogok tenni. 

1.6. Tudásszociológia 

Egy másik történeti-módszertani hozzáállást vonultat fel a 
tudásszociológia eszköztárával Martin Kusch (1995), aki csak az 
első problémát, vagyis a pszichologizmus kérdését veszi vizsgálat alá. 
Elemzése nem csak a filozófia extrakurrikuláris összetevőire sze-
retne nagy hangsúlyt fektetni (metafilozófiai összetevők, intézmé-
nyes kötelékek, mint elsődlegesen meghatározó faktorok), hanem 
azt is relativizálni próbálja, hogy a pszichologizmus terminusának 
sokféle jelentése függvényében hány értelemben neveztek valakit 
pszichologistának, illetve antipszichologistának a korban. A vádak 
bizonyos helyzetekben a pszichologizmus elfogadásáról (több 
értelemben), illetve elutasításáról (szintén több értelemben) szól-
nak. Ebben a helyzetben a külső szempontok igénybevétele több 
mint fontos lehet. Ez pedig nem csak Husserl szerepére érvényes, 
hanem annál inkább Fregeére is. Kusch szerint nem csak Husserl 
1920-as évekbeli meghatározó, iskolaalapító szerepe volt káros a 
pszichologizmus-vita eldöntéséről való képzetek kialakulásában, 
hanem a későbbi Frege-reneszánsz is. (1995. 6.)13 Ennél azonban 

még lényegesebb, hogy Kusch a Husserl–Frege-korabeli pszicho-
logizmusról szóló szövegek elképesztő mennyiségében és változa-
tosságában olyan dokumentációs lehetőséget lát, amellyel egyér-
telműen le lehet küzdeni a kiemelt jelentőségű, kanonikus „filozó-
fiai géniuszok” mint viszonyítási pontok egyébként hibás elképze-

                                                 
13 Lásd ehhez Quine 1969. explicit Frege- és Russell-ellenes érveléseit. Lásd 

még Churchland 1987. 
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lését.14 Ezért kell egy ilyen elemzésnek fogalmakból és nem sze-
mélyekből kiindulnia. A fő hangsúly azonban végül is, hogy az 
elemzés felderítse az adott fogalmak intézményes betagozódásá-
nak hátterét. Ilyenkor a fogalmakat elemző vagy használó szemé-
lyek nem kiemelt filozófusok vagy más elméletalkotók, hanem 
intézményekhez tartozó, legalábbis ezekhez viszonyuló, vagy pedig 
intézmény-szerű hálózatokat fenntartó tudományos-közéleti ágen-
sek. A maga elemzését ezért intellektuális hálózatok elemzésének 
tartja. Saját módszerét pedig így foglalja össze: 

 
„[...] a hálózatkutatók azt tanulmányozzák, hogy a tudósok 
hogyan próbálnak »hálózatokat« kialakítani, vagyis hogyan 
próbálnak másokat »bevonni« azzal, hogy érdekeket mani-
pulálnak, alakítanak át, illetve alakítanak ki.” (I.m. 27.) 

 
Ez a munkamódszer tehát nagyobb hangsúlyt fektet a filo-

zófián kívüli hálózati elemek rekonstruálására, illetve az filozófiai 
érveléssel szemben egyfajta semleges attitűdöt próbál kialakítani. A 
filozófiai érveléshez legalább annyira nem kapcsolódik értékelés a 
tudásszociológiai nézőpont felől, mint más természet- vagy szel-
lemtudományos érveléshez. Az intézményes hálózatok és a 
kanonizációs stratégiák szempontjából mindegyik ugyanolyan 
értékkel bír. Relevanciáját tekintve tehát ezek a történeti formáci-
ók teljes mértékben kontingensek, vagyis az adott összefüggés, az 
adott intellektuális hálózat sokféleképpen feltárható elemeit képe-
zik. 

1.7. A filozófiatörténeti mikroelemzés perspektívája 

Kusch mondanivalóját tehát így jellemezhetnénk: Egyér-
telmű, hogy szerzőnk nem foglalkozik Husserl előtanulmányaival 
és korai filozófiájával, valamint elhatárolódik attól, hogy megvilá-
gítsa a Husserl–Frege viszony problematikus pontjait. Abból indul 
ki ugyanis, hogy Frege és Husserl egyfajta lezárt életművel rendel-

                                                 
14 „Ilyenkor még a legjobb tudósok által írt esettanulmányoknak is két gyen-

géje figyelhető meg: egyrészt a tradicionális whig-konzervatív tudománytörténetet 
követik bizonyos »tudományos géniuszok« kiemelésével, illetve nem magyarázzák 
jól a tudományos viták lezárulását.” (Kusch 1995. 275.) 
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keznek, és ezek az életművek, mint pszichologizmus-kritikai mér-
földkövek máris adottak; meg kell néznünk, hogy hogyan váltak 
ezzé, illetve, hogy nem eseteleges-e az a mód, ahogyan ezzé váltak? 
Majd arra kérdez rá, hogy nem voltak-e mások, akik hasonlóan 
konzisztens gondolatokat adtak elő, és olyan műveket írtak, ame-
lyek szintén nagy eséllyel pályáztak volna arra, hogy később klasz-
szikusoknak minősüljenek? Ennek tárgyalásához Kusch megvizs-
gálja az intézményes hálózatokat és azt, hogy milyen típusú szöve-
gek voltak alkalmasak arra, hogy nagyobb hatást fejtsenek ki, majd 
csak ezeknek a szövegeknek a recepcióját vizsgálja. 

Egy ilyen elemzés hátulütője azonban az, hogy minden filo-
zófiatörténet-kanonizációs semlegességének dacára kénytelen egy 
meghonosodott filozófiatörténeti paradigmából kiindulni. Vagyis 
abból, hogy Husserl filozófiája ellentmondásokkal terhelt, hiszen 
korai fokán pszichologizmus, a Logikai vizsgálódások idején 
antipszichologizmus és később transzcendentális fenomenológiai 
idealizmus, vagy egyszerűen csak idealizmus jellemzi. Ilyenkor 
jótékonyan hathat, ha megfigyeljük, hogy milyen filozófiai alterna-
tívák álltak rendelkezésre az adott korban, és miért tudott egy ilyen 
ellentmondásos filozófia nagy népszerűségre szert tenni, majd 
legalább ugyanolyan komoly ellenérzéseket is kiváltani.  

Ezzel szemben viszont korrektebb magatartást jelenthet, 
hogy ha az intézményes kereteket és akadémiai hálózatokat úgy 
tekintjük, mint amelyek egy gondolkodó szellemi arculatának 
meghatározásában, és ezen túl bizonyos gondolatai hagyományo-
zódásának történetében meghatározó szereppel bírnak, ugyanak-
kor más gondolatai és más nézetei tekintetében éppen hogy gátló 
hatást fejtettek ki. Ennek lényege, hogy nem abból indul ki, hogy 
az adott, lezárt életművű szerzők klasszikusok voltak, hiszen a 
kanonizáció elveinek megfelelő szövegeket alkottak, hanem abból, 
hogy az, hogy adott szerzők klasszikussá váló szövegei mellett álláspontju-
kat jobban és érthetőbben tükröző szövegek miért nem számíthattak hasonló 
tudományos elismerésre. 

Ebben az esetben az is lényegyes, hogy a szerző akadémiai 
beágyazottsága nagyban kihatott szövegei tartalmára, illetve arra, 
hogy milyen tartalmakat publikált és milyeneket nem. Így pedig 
talán nagyobb esélyünk van arra is, hogy pontosan meghatározzuk 
az adott szöveg tartalmi jellegzetességeit, valamint azt, hogy mi-
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lyen kapcsolat van az akadémiai környezet, a szerzői szándékok, az 
egyéb művek tervezete, és aközött a filozófiai publikum között, 
amely mindezeknek csak töredékét ismeri. Ez segítségükre lehet 
abban is, hogy a szerző ellentmondásos recepcióját ne abból a 
feltételezésből próbáljuk megérteni, hogy maguk a szövegek is 
ellentmondásosak voltak. A kontigencia-tétel önmagában nemcsak 
hogy nem sokat bizonyít, de sokszor túl kötetlen relativitásával 
káros is lehet. 

További probléma, hogy ha az oral history-ként azonosított 
történeti-feltáró módszer (vagyis egy bizonyos forráscsoport ki-
tüntetett) használatának alapja más források hiánya, akkor a tudás-
szociológia a források szinte feldolgozhatatlan bőségéből indul ki, 
vagyis abból, hogy tulajdonképp az adott korszak szellemi  
termelésének, értelmiségi kultúrájának minden összefüggése do-

kumentumértékű – vagy Mannheim Károly kifejezésével: „doku-

mentumértelemmel rendelkezik” – bizonyos fogalmak és ebből 
kibontakozó elméletek megítélésénél. 

Ezzel szemben viszont egy úgynevezett „transzcendentális” 
(az érvelési folyamat lehetőségeit felmutató) történeti mikro-
elemzés sok előnnyel járhat: leírhatja, hogy milyen pozitív utak 
álltak egy adott gondolkodó előtt, illetve hogy mennyiben tudta 
ezeket az utakat követni, annak ellenére, hogy illeszkednie kellett 
nagyon sok külsődleges körülményhez, illetve annak dacára, hogy 
a tudományos környezet egyszerre többféle, írásban is rögzített 
reakciót váltott ki belőle. 

1.8. Problémák a korai Husserl-kutatáson belül 

A tudásszociológiai nézőpont kritikáját, illetve jelen elemzé-
sen belüli részleges elutasítását mégsem érthetjük meg teljesen, ha 
nem reflektálunk arra a klasszikus filozófiatörténeti teljesítményre, 
amelyet a (leuveni, kölni és freiburgi) Husserl-archívumok körül 
szerveződő Husserl-kutatás tett hozzá az általunk választott prob-
lémához. 

A korai Husserl-kutatás ugyanis szintén perspektivikusan 
leszűkítette a feldolgozandó szövegek korpuszát. Egyrészt a kor-
társ tudományos érdeklődés (mivel a francia fenomenológiai isko-
lák sajátos hivatkozási tartománya a második világháború után 
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kitüntetett szerepbe került), olyan Husserl-szövegek prioritását 
állapította meg, amelyeknek nem sok közük volt a fenomenológia 
alapszerzőjének korai gondolkodói fejlődéséhez, illetve a korai 
korszak írásaihoz. Másrészt ez vezetett ahhoz az elképzeléshez is, 
hogy Husserl intellektuális evolúciójának sémája szerint bizonyos 
tematikus állományok (vagyis bizonyos filozófiai témák) egy adott 
módszertani állásponthoz kapcsolódnak. Egy komoly módszertani 
változás a témák változását is magával hozza. Tehát ha egy gon-
dolkodó (jelen esetben Husserl) megváltoztatja filozófiai „alap-
koncepcióját”, akkor a tematikus egységeket is teljesen át kell ala-
kítania. A korai pszichologista Husserl például a szám fogalmának 
elemzése miatt alapozta az ebben rejlő logikai viszonyokat bizo-
nyos pszichológiai összefüggésre. A számfogalom elemzése így 
tulajdonképpen az AF pszichologista módszerének eltűnésével 
kerül ki a Husserl-életműből.15 

1.9. A fenti problémák felmerülése és részleges megoldása 

 
A korai (1900 előtti) Husserl szövegeinek kiadásával ez a 

perspektíva nagyban megváltozott. Már a nagyrészt matematikai 
írások is bizonyították, hogy Husserl témaválasztása, illetve az 
alkalmazott módszertani belátások teljesen függetlenek is lehetnek 
egymástól. Kiderült, hogy a genetikus fenomenológia elemzései-
ben megjelenő példaanyag nagy része már a korai szövegekben is 
felbukkan (Strohmeyer 1983.), illetve hogy Husserl később olyan 
korai témáit dolgozta fel, amelyeknek a leírására annak idején nem 
rendelkezett megfelelően precíz eszközökkel. (Schuhmann 
1990/91.) A korai Husserlnek szentelt alapos monográfiáknak 
köszönhetően pedig kiderült, hogy Husserl filozófiai módszertana 

                                                 
15 Ez az elképzelés annyira erős volt, hogy még egészen az utóbbi időkig élt a 

meggyőződés arról, hogy Husserl csak az AF koncepciójának leküzdésével együtt 
számolt volna le a szám fogalmának vizsgálatával. Lásd ehhez Peucker 2002. 50–
55. Érdemes figyelembe venni – mint ahogy ezt bizonyítani is fogjuk –, hogy 
Husserl szándéka már ekkor is több volt, mint a szám fogalmának pszichológiai 
deskripciója és logikai elemzése. A szám fogalma tulajdonképpen már Az aritme-
tikai filozófiája megjelent szövegének szerkesztése idején sem tartozott Husserl 
központi érdeklődési körébe.  
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is sokkal komplexebb forrásokra támaszkodik, fejlődése pedig 
sokkal aszimmetrikusabb annál, mint amit bizonyos emblematikus 
szövegek közvetítenek. (De Boer 1978.)16 

1.10. Carlo Ierna újítása 

A legújabb Husserl-filológiai eredmények (Ierna 2005., 
2006.) ezekre a belátásokra alapulnak, azonban ennél sokkal to-
vább mennek. Carlo Ierna tézise szerint a Husserl-életmű határo-
zott filozófiai fejlődése korábban kezdődik, mint Husserl nyilvá-
nosság előtti filozófiai debütje, ezért nemcsak hogy témák és mód-
szerek nem párhuzamosak egymással, hanem radikálisan eltolód-
hatnak egymáshoz képest. Tulajdonképpen Husserlnek az AF 
alapkoncepciójára irányuló döntő kritikája és az AF módszertani 
belátásainak átformálása már azelőtt kirajzolódott, hogy egyáltalán 
első könyvét publikálta volna. Az AF tehát módszertanilag kettős 
(a régi és a már megújított szemléletmód találkozik benne), ugyan-
akkor nem egyszerűen a korábbi szövegeinek tematikus kibővíté-
sét tartalmazza (hiszen az ebben található témák nagyrésze ráadá-
sul már a sorsdöntő módszertani változás előtt is jelen volt Hus-
serl műveiben). 

Ez utóbbi belátás következménye az a jelen dolgozatban is 
képviselt álláspont, hogy az AF recepciójára való husserli válaszlé-
péseket nagyban meghatározta az a fejlődés, amely már a mű meg-
jelenése előtt lezajlott. Husserl tulajdonképpen a saját meglátásain 
belül már megvalósult változások nevében reagált (ha egyáltalán 
reagált) az őt ért kritikákra. A reakcióhiány sokszor annak köszön-
hető, hogy az olvasott kritikák nem arra a gondolati fejlődésre 
vonatkoznak, amelyet Husserl már megvalósított, hanem ehhez 
képest sokszor teljesen külsődleges témákra. 

                                                 
16 Theodorus De Boer könyve eredetileg, mintegy évtizeddel korábban, hol-

landul íródott és éppen ezért nem tudott idejében megfelelő hatást kifejteni a 
Husserl-kutatás eredményeinek nemzetközi terjesztésében. (Vö. De Boer 1966.) 
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1.11. Jelen tanulmány módszertani alapelvei és bizonyítandó 
tézisei 

Jelen értekezés módszertana az előbbiekben bemutatottak 
közül elsősorban három elvre épül. Egyrészt arra, hogy a Husserl–
Frege viszony két szempontból (a pszichologizmus-kérdés és a 
jelentéselmélet szempontjából) tárgyalható. Másrészt arra, hogy 
Husserl életművében a tematikus és filozófiai-módszertani elemek 
nem párosíthatóak egyértelmű módon egymáshoz, illetve hogy 
ezek között bizonyos fajta aszimmetrikus átfedések állnak fenn (de 
alapvetően módszertan és témaválasztás egymástól elkülönítendő). 
Harmadrészt pedig arra, hogy a teljes életmű egységteremtő elve-
ként már csak a korai Husserl témáinak és módszertani meglátása-
inak tükrében is a konstitúcióelméletet (illetve itt: a konstitúcióel-
mélet felé vezető filozófiai meglátásokat) kell tekinteni.  

Egyéni munkamódszeremnek a filozófiatörténeti mikroelemzést 
választom, amely a meglevő történeti anyag filozófiai lehetőségei-
nek kiaknázásával és nem feltétlenül mindig új típusú források 
bevonásával operál. Ugyanakkor az említett szövegkorpusz isme-
retén túl kétségtelenül elismerem, hogy a metafilozófiai elemek 
nagyon fontos részletekkel gazdagítják a filozófiai érvek kimunká-
lásának lehetőségét. Ennek bizonyítását szolgálja majd a dolgozat 
első főrésze (2. fejezet), amely a korai Husserl intézményes be-
ágyazottságának kapcsán jut el olyan következtetésekre, amelyek a 
Husserl-szövegek tartalmát, illetve e tartalmak elhibázott, avagy 
nagyon is jogosult és indokolt recepcióját befolyásolták. Mindene-
zek felhasználásával reményeim szerint olyan elemzést adok elő a 
korai Husserlről, amely (munkahipotézisemnek megfelelően) a 
huszadik századi kontinentális filozófia egyik legnagyobb egységes 
teljesítménye, a klasszikus fenomenológiai konstitúcióelmélet 
szisztematikus alapjainak tisztázásához járul hozzá. Ennek a fel-
adatnak a végrehajtásához aprólékos és sokszor nagyon speciális 
történeti elemezéseket hajtok végre. Végül pedig úgy gondolom, 
hogy mindez a kontinentális filozófia fogalmának minél ponto-
sabb leírásához is hozzájárul. 

Jelen tanulmányban következő tézisek nyernek bizonyítást 
és így az a következő tudományos eredményekre vezet: 
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(1) A korai Husserl recepciója nagyban függött és a mai na-
pig is függ Husserl saját publikációs terveinek megvalósításától. 

(2) Husserl a publikációs mennyiséget már igen korán alá-
rendelte a filozófiai mondanivaló egységes, letisztult formájának: 
ennek köszönhetően csak annyit publikált, amennyit a korabeli 
akadémiai környezet megkövetelt. 

(3) A Husserl–Frege viszony megítélése nagyban függ Hus-
serl publikációs és szövegírási stratégiáitól. 

(4a) Husserl és Frege viszonyának elemzéséhez jól felhasz-
nálható a tartalom és terjedelem korabeli elválasztásának tárgyalá-
sa, azonban csak ez Fregének semmilyen Husserlre tett hatását 
nem tudja igazolni; 

(4b) ellenben nagyon jól igazolja azt, hogy Husserlnek a 
konstitúcióelmélet felé vezető korai filozófiai koncepciói mennyire 
ugyanazokból a filozófiatörténeti és logikai forrásokból 
merítkeznek, amelyek a korban a Frege-féle logika és a már vi-
szonylagos önállósággal rendelkező egyéb logika-, matematika- és 
tudományelméleti diskurzus alapjai is voltak. 

Végül pedig szeretnék még egy utolsó megjegyzést tenni ar-
ról a Husserl-képről, amelyet ebben a szövegben is képviselek. 
Edmund Husserl filozófiáját olyan gondolkodói életműnek tekin-
tem, amely a legegységesebben ismeretfilozófiaként fogható fel. Ismeretfilo-
zófia ezen a helyen nem egyszerűen ismeretelméletet jelent, hanem 
olyan bölcseletet, melynek nyelv-, erkölcs- vagy éppen tudomány-
filozófiai meglátásai sem értelmezhetőek anélkül, hogy közvetlenül 
ne utalnánk arra az ismeretelméleti alapstruktúrára, amelyre az 
előbbiek épülnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Husserl 
filozófiájának ne adhatnánk, mondjuk életfilozófiai értelmezést, és 
ezt ne tudnánk több ponton alátámasztani. Saját álláspontom sze-
rint azonban az ismeretfilozófiai elv jóval erősebb, mivel az élet-
művet nemcsak szisztematikusan, hanem történetileg is átfogja.17 

                                                 
17 Ehhez lásd még jelen könyv harmadik fejezetének bevezető részeit, jegyze-

teit. Egy általánosabb kultúrfilozófiai elmélet jegyében a XIX. és XX. század 
fordulóján élt, elsősorban osztrák kultúrkörből indult gondolkodók (így a 
Brentano-iskola holdudvara – amelybe Husserl is nyilvánvaló módon beletarto-
zik), a Bécsi Kör filozófusai vagy éppen Ludwig Wittgenstein) is főleg egy globá-
lis „ismeretelméleti” álláspont jegyében szemlélhetőek egységesen. A világ dolga-
inak felfogásáról, reprezentációiról és a fogalmi apparátusunk ehhez való kapcso-
latáról mondottak képezik a szellemtudományi, filozófiai vizsgálódások egyéb 
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területein felmutatott eredményeink alapjait. (Lásd ehhez Nyíri 1988.) Vö. pl. i.m. 
12.: „Ami a tartalmas [...] konzervatív elmélet történeti lehetőségeit illeti, Ausztria 
leginkább Angliával állítható párhuzamba. Ott is – ott először – a konzervativiz-
mus ismeretelméleti dimenziót nyert. Jelen mű vizsgálódásai éppen erre a dimenzióra 
irányulnak. Vagyis a konzervativizmus elsősorban nem, mint politika [...] foglal-
koztat minket, hanem mint általános emberfelfogás, mint filozófia, mint antropo-
lógia és jelesül, mint ismeretelmélet.” Két jelentős különbség akadályozza meg, 
hogy ezt az elképzelést felvegyem saját elméletalkotói álláspontomba. Az első az, 
hogy a fent utalt teória tétje, hogy az osztrák kultúrkörbe tartozó gondolkodók-
nak egy konzervatív világnézetbe való gyökerezettségét mutassa fel, itt nem 
célom. A második pedig az, hogy jelen szövegekben nem kívánok általánosabb 
kultúrfilozófiai téziseket felállítani (például azt, hogy Husserl és Frege filozófiai 
álláspontjának különbsége átfogó kulturális hátterükre és azok különbségeire 
vezethető vissza).” Nyíri szövegében éppen Husserllel és az ő sajátos világnézeti-
intézményes helyzetével nem foglalkozik részletesebben. Ugyanakkor valószínű, 
hogy a felmutatott világnézeti keretben Husserl viszonylag jól interpretálható 
lenne. 
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2. EDMUND HUSSERL KORAI ÍRÁSAI (1890–1900). TARTALMI 

ELEMEK ÉS INTÉZMÉNYES HÁTTÉR* 
 

2.1. Hogyan került Husserl Halléba? Tudomány és tudo-
mányszervezés 

Jelen fejezetben amellett érvelek, hogy egy filozófiai életmű 
bizonyos tartalmi és tárgyi elemei (még ha nem is állíthatom és 
nem is szándékozom azt állítani, hogy annak teljes spektruma és 
terjedelme) komolyan függhetnek attól az intézményes háttértől, 
amelyet a szerző az éppen adott körülmények között talál. Aho-
gyan egy közkinccsé vált tudományos eredmény függetlenné vál-
hat attól az emberi környezettől, amelyben megszületett, és aho-
gyan ezt a jelenséget képtelenek vagyunk kimerítően cáfolni, 
ugyanúgy értelmetlen lenne azt állítani, hogy az intézményes keret 
vonatkozásai nemcsak külsőségekben, de egy gondolat kifejtésé-
nek és legbelsőbb tartalmának tekintetében is döntő folyamatok 
elindítói lehetnek. A választott példa – a klasszikus német feno-
menológia alapító státussal felruházott alakja, Edmund Husserl 
hallei egyetemre kerülése – remélhetőleg érdemben támasztja alá 
ezt a tételt. Amellett fogok érvelni, hogy Husserl legkorábbi perió-
dusának későbbi filozófiatörténeti helyét (az esetleges hatástörté-
neti kérdéseken túl) nagyban befolyásolta az egyetemi fokozatok 
megszerzésére vagy bizonyos állások betöltésére vonatkozó aka-
démiai szabályzat, valamint egyéb procedurális elemek. Persze az 
itt közölt indformációk az 1886/87-es hallei filozófiaoktatás álta-
lános hangulatfestéséül is szolgálhatnak, hiszen – főként a lábjegy-
zetekben – igyekszem áttekinteni azoknak a tanáregyéniségeknek 
az egyetemi oktatás jellegére gyakorolt hatását, akik ebben az idő-
szakban még vagy már éppen nem voltak aktívak. 

 
 
* 

                                                 
*Az itt következő fejezet legnagyobb része már korábban megjelent 

nyomtatásban. (Lásd Zuh 2009a.) Az ott publikált szövegen bizonyos helyeken 
változtattam. 
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Malvine Steinschneider,18 aki 1887. augusztus 6-án, kevéssel sa-
ját ágostai evangélikus vallásra térése után vált a bécsi templomi 

szertartás szerint Edmund Husserl nejévé,19 úgy emlékszik vissza 
az 1886-os esztendőre, mint Husserl életének azon korszakára, 
melyben keverednek egymással a folyamatos lelki és intellektuális 
elbizonytalanodások, valamint az arra tett erőfeszítések, hogy 
munkáját biztos rendben tartsa és hiánytalanul elvégezze. Elmon-
dása szerint Carl Stumpf, a hallei egyetem rendes professzora, 
Husserl habilitációjának irányítója egy esetben odáig ment a mun-
kában megrekedt fiatalember motiválásában, hogy így szólt hozzá: 
„Amennyiben nem nyújtja be négy héten belül értekezését, soha 

többé nem léphet be a házamba.”20 Ma már nem lehetünk bizto-
sak abban, hogy a fiatal Husserlnek valóban szüksége volt-e erre a 
biztatásra. Az azonban bizonyos, hogy Husserl életében forduló-
pont annak a projektumnak a végkifejlete, amelyet az egyetemi 
tanításhoz elengedhetetlen fokozat megszerzéséért vállalt. 

A mindössze 28 éves Edmund Husserl 1887. május 11-én 
nyújtotta be kérelmét a Halle am Saale-i Frigyes Egyetem filozófiai 

fakultásán habilitációs eljárás megkezdésére,21 majd június 14-én 
adta le tézisét (Habilitationsschrift), ugyanazzal a címmel, amellyel 
annak egy része körülbelül egy fél év múlva megjelent C. E. M. 

Pfeffer (egykoron Stricker) hallei kiadójánál.22 Ezután 1887. június 

                                                 
18 Malvine Charlotte Steinschneider 1860-ban született Kolozsváron 

Sigismund Steinschneider és Antonie Steinschneider (született Simon) gyermeke-
ként, ortodox zsidó családban, fiatal szülők első leánygyermekeként. Gyanítható-
an a szülők is itt ismerkedtek meg, hiszen az anya, Antonie Simon magyarországi 
származású volt. Édesapja ortodox zsidó reálgimnáziumi tanár volt, egy rendkívül 
hagyományőrző család sarja, amely komoly intellektuális tradíciókkal rendelkezett 
a család fészkéül szolgáló morvaországi Prossnitzban, egyébként a Husserl család 
lakóhelyén. Vö. erről Karl Schuhmann bevezetőjét, in Skizze, 105–106. Malvine 
(vagy „Malwine”) Husserl származása már a német életrajzi nyilvántartásban is 
közkincs volt az 1970-es években. (Vö. Ulrich Claesges szócikkét, in NDB X, 
87.) 

19 A két fiatal hivatalosan már 1878 óta jegyben járt. (Vö. Chronik, 6.) 
20 Lásd Skizze, 113. 
21 Gerlach és Sepp tanúsága szerint ez a folyamodvány elveszett (lásd 

Gerlach–Sepp 1994. 161, lábjegyzet). Létezik viszont az egyetem kurátorának és 
későbbi történetírójának, Wilhelm Schradernek a jóváhagyása (1887. május 26-
án), amely utal erre a dátumra (i.m. 162). 

22 Über den Begriff der Zahl. Psychologische Analysen. Erről tanúskodik Gerlach–
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végén – július elején ment végig azon a folyamaton, amely elen-
gedhetetlen volt az úgynevezett egyetemi tanításra való jogosítvá-
nyok megszerzéséhez. E folyamat, amelyet mai szóhasználattal 
tanári képesítő vizsgának is nevezhetnénk, három lépcsőből állt, és 
előfeltétele volt Husserl egyetemi habilitációjának (holott azzal 
semmiképpen sem tekinthető azonosnak). Ez utóbbi volt a szak-
mai alapja annak, hogy Husserl a hallei egyetemen tanári állásba, 
magándocensi státusba kerüljön. Husserlnek ez a szándéka azért is 
volt egyre komolyabb, mert immár hosszú ideje tervezett meghá-
zasodni, és ennek a tanári állás megszerzése volt az egyik fontos 

anyagi feltétele.23 
Husserl 1882-ben Bécsben szerezte meg doktorátusát az 

Osztrák-Magyar Monarchia tanügyi szabályzata értelmében, ma-

tematikai témából, viszont filozófiai titulushoz jutva.24 A német 
törvények szerint ezt a diplomát (a nyelvi nehézségek elmaradása 
dacára) honosítani kellett. Ez azt jelenti, hogy át kellett mennie egy 

egyenlősítési eljáráson,25 amelyet az egyetemi autonómia biztosí-
totta keretek között nem a központi oktatási szervek folytattak le, 

                                                                                                
Sepp 1994. 163. Fontos részletkérdés, hogy a legújabb szakirodalom a 
Habilitationsschriftet határozottan bővebbnek tekinti a végül megjelent értekezés-
nél. Lásd ehhez Ierna 2005. Erről később részletesebben is szó lesz. 

23 Franz Brentano levele, amely Stumpf figyelmébe ajánlja a tehetséges fiatal 
matematikust, Husserlt, két indokot említ amellett, hogy Husserl ne Bécsben 
keressen megélhetést. Az egyik az, hogy nem elkötelezett K.u.K. hazafi, a másik 
pedig, hogy Bécsben szerinte nehezebben kapna olyan állást, amelyből frissen 
alapítandó családját képes lenne eltartani. (Vö. Rollinger 1999. 86. lj.) Itt nincs 
hely kitérni arra az értelmiségtörténeti szempontból jelentős kérdésre, ami a bécsi 
és a hallei egyetemek vallási-kulturális beállítottságát érinti. Stumpf az említett 
levélváltásban például komolyan felveti azt a kérdést, hogy Husserl hogyan illesz-
kedik majd be a lutheránus szász egyetemi közösségbe. Brentano megnyugtatja, 
hogy a fiatalember „már” lutheránus vallású, utalva ezzel friss keresztség-
felvételére. Hogy a Stumpf által érintett probléma valóban fennállt, azt jól mutat-
ja Husserl habilitációs dossziéja, amelynek hetedik melléklete lutheránus „kereszt-
levele” volt. (Vö. Gerlach–Sepp 1994. 164, 170.) 

24 A doktori értekezés máig olvasható a bécsi egyetem központi könyvtárá-
ban, a disszertációk archívumában, „D 13.088” jelzettel (Beiträge zur Theorie der 
Variationsrechnung). Husserl maga is elmondja a hallei habilitációs folyamat karto-
tékjához csatolt latin (!) nyelvű önéletrajzában, hogy doktorátusa filozófiai, vagyis 
„summos philosophi ordinis honores rite capessivi”. (I.m. 165.) 

25 A hivatalos honosítási eljárás, a latinos szóval megnevezett Nostrifikation 
máig idegen állampolgárság vagy külhonban szerzett diploma honosítását jelenti. 
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hanem maga a felsőoktatási intézmény. Ehhez (mivel a doktori 
disszertációja egy speciális, meglehetősen technikai matematika-
elméleti problémáról szólt) hozzátartozott egy – az erőteljes ma-
tematikai orientáció mellett – természettudományi és filozófiai 
zártkörű vizsga, valamint egy értekezés (egyszersmind a tulajdon-
képpeni habilitációs tézis, amelyet végül a honosítási eljárásra is 
elfogadtak) benyújtása, amelynek bizonyos elemeit nyilvánosan 
kellett megvédenie. Husserlnek tehát először is tulajdonképpen 
egy újabb doktori szigorlati vagy záróvizsgát kellett tennie, hogy a 
doctor halensis cím elnyeréséért védésre bocsássák értekezését (illet-

ve annak bizonyos téziseit, szám szerint hetet).26 A vizsga tehát 
nem a tulajdonképpeni habilitációs tézis opponenciáját jelentette, 

hanem csak Husserl tudományos ismereteinek ellenőrzését.27 A 

                                                 
26 Ezek megtalálhatók in Hua XII, 339. Közülük a legfontosabbak: „I. Min-

den természettörvény hipotézis; […] IV. A számfogalom nem tartalmazza az idő 
fogalmát; V. Tulajdonképpeni értelemben nem lehet háromnál tovább számolni […].” 

(Kiemelés tőlem – Z.D.) Az V. tézis magasan a legnagyobb karriert futotta be. 
Erről lásd Ierna 2005 és 2006. 

27 Vö. például Moran 2005. 19: „Husserl […] in Halle completed his 
habilitation […] Cantor, a former student of Weierstrass was in the examination 
commitee”; valamint Moran 2000. 71: „The thesis was printed but not publicly 
disputed in 1887.” Sajnos tévedés azt állítani, hogy Cantor, Knoblauch vagy akár 
Stumpf benne lettek volna Husserl habilitációs bizottságában, mégpedig azért, 
mert az a doktori diploma egyenlősítéséhez szükséges ismeretfelmérő vizsga volt. 
Azt is hiba lenne kijelenteni, hogy Husserl nyilvánosan nem vitázott a habilitációs 
értekezésben foglalt hét tézisről, hiszen éppen ezeket érintette azon a nyilvános 
védésen, amelyet három nappal ezután folytatott le. (Vö. erről Chronik, 19–20.) A 
tévedés egyik klasszikus alapjául szolgálhat Malvine Husserl férjéről adott élet-
rajzvázlata, amelyben Malvine asszony úgy ítéli, hogy „in Juli 1887 fand die 
Habilitation statt”. (Skizze, 113.) Ez azonban nem azonos a diploma-ekvalálás 
folyamatával, még ha annak egyik admisztratív alapját a később habilitációs érte-
kezésként híresssé vált szöveg is képezte. Malvine Husserl szövegének dokumen-
tumértéke adott, de pontossága amúgy sokszor megkérdőjelezhető. Klasszikus 
esete ezeknek a pontatlanságoknak az is, hogy például Husserl asszony a férjét 
Weierstrass „magánasszisztensének” nevezi, holott ez a funkció az 1870-es évek-
ben nem létezett a német akadémiai rendszerben. (Vö. Karl Schuhmann jegyze-
tével in Skizze, 121, 33. lj.) Schuhmann megjegyzi, hogy az olvasónak ne legyenek 
illúziói, nem egy folyamatos jegyzésről, naplószerű emlékgyűjteményről van szó, 
hanem egy nyolcvanéves özvegyasszony öregkori elhatározásából született vázlat-
ról. (I.m. 109.) Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Husserl habilitációs folyama-
tának vége csak az 1887/88-as Wintersemester eleje. Október 24-e szerepel dátum-
ként az egyesült halle–wittembergi egyetem krónikájában. (Vö. Chronik, 23.) Lásd 
még ehhez a további lábjegyzeteket. 
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vizsgabizottságban Georg Cantor felelt a matematikai, Karl Her-
mann Knoblauch a természettudományos (fizikai) tételekért, míg 
Carl Stumpfnak a filozófiai kérdésekről kellett gondoskodnia. A 
vizsgát Husserl június 28-án elsöprő sikerrel tette le. Cantor sze-
rint „a jelölt alapos és kiterjedt matematikai ismeretekről tett tanú-
bizonyságot”, Knoblauch „csatlakozott a fennálló kedvező ítélet-
hez”, Stumpf pedig „mindenhol kitűnő ismereteket” állapított 

meg.28 Ezután a fiatal kandidátus július 1-jén „védett”, illetve tu-
lajdonképpen „vitázott” – vagyis klasszikus akadémiai disputációt 
folytatott –, csakhogy nem az előbb említett, hanem egy teljesen 
más összetételű bizottság előtt. Opponensei Hermann Wiener és a 
matematikus diák (!), Hermann Schwartz voltak, egy bizonyos dr. 

Erdmann nevű póttag29 jelenlétében.30 

                                                 
28 Vö. Gerlach–Sepp 1994. 183–184. A jelentés még június 28-án megszüle-

tett a három vizsgáztató tollából. 
29 A rejtélyes „dr. Erdmann” Karl Schuhmann sejtése szerint a Stumpf kated-

ráját 1890-től megöröklő és később Husserl kollégájává váló logikaprofesszor, 
Benno Erdmann volt (vö. Chronik, 20, valamint a kötet indexe); Gerlach és Sepp 
szerint viszont a hallei kémiaprofesszorról, Hugo Erdmannról van szó. (Gerlach–
Sepp 1994. 185. lj.) Mivel Benno Erdmann ekkor Breslauban volt ordinarius 
(NDB IV, 570), éspedig 1884 óta, nem túl valószínű, hogy erre az eseményre (egy 
doktorátus honosítására) felutazott volna. Másrészt ne felejtsünk el egy dolgot: a 
honosítást a hallei egyetem végezte. Mi lenne a legitimitása egy sziléziai egyetemi 
kádernek ebben a folyamatban? 

30 Egyetemi forgalomban terjedt az a levél, amelyet a fakulás dékánja, J. E. 
Erdmann (személyéről később részletesen lesz szó) 1887. június 20-án bocsátott 
ki, és amelyben a nagyérdemű akadémiai közönség figyelmét a következőre hívta 
fel: 

„Azon három vizsga közül, amelyekre ma körbeküldött nyílt levelem hívja 
meg Önöket, dr. Husserlé nem [doktori] szigorlat [rigorosum], hanem honosítási 
vizsga.” (Gerlach–Sepp 1994. 175.)  

Aki ezt a nem széleskörűen nyilvános „episztolát” nem fogadja el perdöntő 
érvényűnek, annak Husserl tulajdonképpeni nyilvános disputációjáról a legfonto-
sabb dokumentum az arra szóló hivatalos meghívó lehet, a következő szöveggel 
(eredetiben idézem): 

„Dr. phil. E. G. Husserl erlaubt sich hiermit zu den Genehmigung der hohen 
Philosophischen Fakultät der vereinigten Friedrichs-Universirtät Halle-
Wittenberg behufs Nostrifikation seines Doctorats Freitag am 1. Juli 12 Uhr 
Vormittags in der Aula stattfindenden Disputation ergebenst einzuladen. 
Opponenten […] etc.” (Hua XII, 339, illetve 523 (Tx. A), majd újra megemlítve 
in Gerlach–Sepp 1994. 185, 4. lj.) 

A meghívó szövege egyértelműen bizonyítja, hogy honosítási eljárásról van 
szó, illetve hogy ennek kapcsán disputára kerül majd sor. De nem ez az egyetlen 
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Az újabb sikeres szakmai megmérettetés nyomán nyerte el 
Husserl a hallei doktori címet, ezt azonban még mindig nem volt 
elegendő. Július 6-án úgynevezett pedagógiai gyakorlaton, próba-
tanításon vett részt, amelynek során az egyetem közönsége előtt 
kellett bizonyítania oktatói kvalitásait. Husserl az előadás végén 

kapta meg a tanári jogosítványt, a licentia docendit.31 E jogosítvány 
birtokában végre nekiláthatott az önálló oktatói tevékenységnek. 
Első egyetemi előadására – amelyet nem a magántanárként hozzá 
jelentkező diákoknak, hanem oktatói helyfoglaló (vagy bemutatko-
zó) előadásként, nyilvánosan tartott – 1887. október 24-én déli 12 

órakor32 került sor. Ezzel ratifikálta a habilitált magándocensi stá-
tusát, és bekerült első egyetemi oktatói állásába. Tekintsük át nagy 
vonalakban, hogy milyen szakmai környezet fogadta. 

 

 
* 

 

                                                                                                
érv emellett. Husserl maga mondja egy megjegyzésében – amelyet a VI. Logikai 
vizsgálódás 52. §-ának első lábjegyzetéhez fűzött, és amelyben Christian Ehrenfels 
Über Gestaltqualitäten és saját munkája összefüggéseiről beszél –, hogy: „In diesem 
Sinn habe ich schon in 1887 in einer Disposition zu Zwecken der Nostrifikation 
meines Doktorats in Halle öffentlich die paradoxe These verteidigt, in 
eigentlichen Sinn kann man nur bis drei zählen, und die Lösung der Paradoxie 
hingewiesen auf die sinnlichen Gestalten in sinnlicher Anschauung, die als 
Mehrheitszeichen zu fungieren befähigt sind.” (Hua XX/1, 402 (Tx. A).) A 
megjegyzés a kritikai kiadás adatait használva a Hua XIX/2, 690. oldalának láb-
jegyzetéhez van fűzve, ráadásul egy külön beletett jegyzetlapon. (Lásd Ms. K II 
2/78b.) Elég nehéz jelentőséggel felruházni egy ilyen liminális szövegtöredéket, 
csakhogy teljesen egyértelműen kijelenti, hogy: a) a folyamat tulajdonképpen a 
honosítás volt és nem a habilitáció, valamint b) ezekről a tézisekről nyilvános vita 
folyt 1887-ben. A kérdésre a tanulmány folyamán még kitérünk. Megjegyzendő, 
hogy a szakirodalomban először Carlo Ierna próbált közvetetten rendet vágni 
ebben a kérdésben. Már idézett tanulmányának egy lábjegyzetében kitért 
„nosztrifikáció” és habilitáció különbségére. (Vö. Ierna 2005. 25, 77. lj.) Az 
elkülönítésnek később még nagy jelentősége lesz. 

31 Chronik, 20. 
32 Vö. az erre az eseményre már kinyomtatott, de könyvesboltba sohasem ke-

rült Über den Begriff der Zahl fedőlapjával (fakszimilében in Hua XII, 522, Tx. A.), 
amely már tartalmazta a bemutatkozó előadás (Antrittsvorlesung) időpontját és 
címét („Über die Ziele und Aufgaben der Metaphysik”). A teljes folyamat dokumentuma-
iról jó áttekintést ad Gerlach–Sepp 1994 függeléke. 
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Husserl meglehetősen érdekes (ha első látásra nem is izgalmas) 
szellemi környezetbe került 1886-ban a hallei egyetem filozófia fakul-
tásán, amely a kor követelményeihez képest csekély létszámú tanári 
gárdával rendelkezett. A professzúrával bíró rendes egyetemi tanárok 
is meglehetősen kevesen voltak ebben az időben, mivel az egyetem 
limitálta a rendes egyetemi tanári hivatalok számát, s a filozófiaoktatás 
viszonylagos „halódását” csak olyan ritka események kompenzálták, 
mint a wittembergi és a hallei egyetem adminisztratív egyesülése 

1816-ban, amely több tanár átvételével és a fakultás bővülésével járt.33 
Ezek a professzorok azonban a század második felének elején már 
halottak voltak. 

A közvetlenül Husserl érkezését megelőző időszak nagy tanár-

egyénisége ráadásul az a Heinrich Ulrici34 volt, akinek első tanári ki-
nevezése tulajdonképpen nem is a filozófiához kapcsolódó tárgyak 
oktatására, főleg nem a szisztematikus filozófia művelésére szólt, 

                                                 
33 Az egyesítés előtti időszakról mondja az egyetem 1894-ig terjedő történeté-

nek krónikása, hogy: „A tulajdonképpeni filozófia Jakob [1759–1827] elmenetelével 
és Eberhard [Johann August Eberhard – a wolffiánus iskolába sorolt populáris 
filozófus, 1908-as haláláig rendes professzor Halléban] halálával semmilyen vérfris-
sítést nem kap. Akárcsak azelőtt, elsősorban Maaß képviselte, hiszen Tieftrunk és a 
szinte teljesen siket [sic!] Hoffbauer nem sokat számítottak.” (Schrader 1894. 29. – 

A szögletes zárójeles beszúrások tőlem – Z.D.) 
Maaß – teljes nevén Johann Gerhard Ehrenreich Maaß (1766–1823) – 1798-tól 

a filozófia rendes professzora, az egyetem rektora, aki a napóleoni katonai megszál-
lás idején az egyetem diplomáciai képviselője volt, és a filozófiában nem alkotott 
olyan jelentőset, mint amilyen sikereket az adminisztratív kérdések területén elért. 
Tulajdonképpen wolffiánus Kant-kritikus, J. H. Eberharddal pedig folyamatosan 
együttműködő szerkesztő a hallei Philosophisches Magazinnál. (Vö. a logikatörténész 
Carl Prantl cikkét, in ADB XX, 1–2.) Ludwig Heinrich von Jakob Kant-
népszerűsítő populáris filozófus volt, aki számos kivonatot jelentett meg a nagy 
kanti eszmekörökről, emellett Hume Treatise-ának korabeli fordítójaként ismeretes. 
(ADB XIII, 689–690.) 

Az egyesítés során először egy nagy hatású, kantiánus szellemiségű tanár, 
Gottlieb Wilhelm Gerlach (1786–1864 – ADB IX, 15) érkezett Halléba, majd 1824-
ben Breslauból a lelkes Hegel-tanítvány, Hermann Friedrich Wilhelm Hinrichs 
(1794–1861 – ADB XII, 462–463). Gerlach elsősorban az érzés és a forma nélküli 
képzetek spekulatív elméletével, Hinrichs pedig Hegel felé tendáló gyakorlati filozó-
fiájával tűnt ki. Hinrichs debüt-írása, a Die Religion im inneren Verhätnisse zur Philosophie 
1822-ben, Hegel ajánló előszavával jelent meg, továbbá ő A szellem fenomenológiája 
első lelkes receptőreinek egyike, aki mesterének azt vallja meg, hogy első nagy 
munkáját igazából az úgymond hegeliánusok sem értették meg. 

34 Az alsóluzsicai Ulrici életéről részletesebben lásd ADB XXXIX, 261–269. 
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hanem az esztétika és a művészettörténet tanítására. A miniszteri 
rendelet ellenére Ulrici hozzáfogott a szisztematikus filozófia tanítá-
sához, valamint nyíltan állást foglalt bizonyos hegeli tanokkal szem-
ben (amelyekhez elsősorban nem a művészetfilozófián keresztül 
közelített), így pedig a filozófia fakultás meglehetősen kínos helyzetbe 

került a kinevezését szignáló Johannes Schulze35 előtt. Bár Ulrici alak-
ja meglehetősen ellentmondásos – műveiről úgy esik szó, mint a He-
gellel egy idő után szakító, de igazi üzenetét meg nem értő szövegek-

ről36 –, mégis őt kell a formális logikával foglalkozó helyi professzo-
rok alaptípusának tekinteni. Ulrici meglehetősen nagy port kavart 
1841-es, Über Princip und Methode der hegelschen Philosophie című, 11 elő-
adásból álló egyetemi kurzusával. Ebben fejtette ki ugyanis a hegeli 
rendszer spekulativitásával való szakításának okait és az ezt továbbra 
is fenntartó és támogató érveket. 1860-as logika-kompendiuma má-

sodik kiadásához (1872)37 pedig olyan előszót írt, amelyben a korabeli 

tankönyvek sorába címbeli és tematikai szempontból is38 tökéletesen 
besorolható munkának sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint 
amit annak a műfaji keret (vagyis a tankönyv műfaj) biztosíthatott. A 
következőt mondja: 

                                                 
35 Johannes Karl Hartwig Schulze (1786–1869), a porosz királyi oktatási mi-

nisztérium egyik alapítója és hosszú évekig regnáló vezetője nem rendelkezett 
filozófiai, csak teológiai képesítéssel, de 1819–20-ban rendszeresen látogatta a 
frissen Berlinbe került Hegel előadásait, valamint többször vallatóra fogta a 
professzort az általa tanított rendszerről. Úgy tűnik, ez a tapasztalat – közismert 
Hegel-barátságát és Hegel-párti szerepvállalását szemlélve – meghatározó volt 
számára. (Vö. ADB XXXIII, 12.) Bizonyos, hogy a Schulzéval való jó viszony 
elősegítette Hegelnek a porosz egyetemi rendszerben aratott nagy sikerét. 

36 Vö. például Schrader 1894. 270–271: „fomelle, z.T. öberflächliche Kritik 
an der häufig missverstandenen Systeme Hegels”. 

37 Compendium der Logik. Zum Selbstunterricht und zur Benutzung für Vorträge auf 
Universitäten und Gymnasien (Lipcse, T. D. Weigel, 1960 és 1972; a továbbiakban 
CL/a és CL/b). Az első kiadásban Ulrici kifejti, hogy munkájának tétje nem más, 
mint a hagyományos formális és az úgynevezett spekulatív logikák viszonyának 
tisztázása. „Ja ich bitte sogar die Gegner meiner Auffassung um widerlegende 
Kritiken. Denn die logische Frage ist von fundamentaler Bedeutung nicht nur für 
die Philosophie, sondern von jeder Wissenschaft, und es ist daher hohe Zeit, 
dass der Streit zwischen der alten formalen Logik zum Austrag gebracht werde.” 
CL/a, Vorrede, iv. Egyébként nem ez volt Ulrici első logikai munkája, 1852-ben 
ugyanennél a kiadónál publikálta Lipcsében a System der Logikot. 

38 Pl. Karl Friedrich Bachmann 1828-as kötete, a System der Logik. Ein 
Handbuch zum Selbststudium. 
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„Igényt tartok arra, hogy kijelentsem: munkámmal a logika 
reformját annak fejétől tagjaiig nemcsak előkészítettem, ha-
nem azt meg is valósítottam, és így annak először adtam biz-
tos alapozást és szilárd foglalatot. Azért tartok igényt ennek 
kijelentésére, mert már System der Logikomban és röviden a 
Zur logischen Frage című kisebb írásomban evidenciává léptet-
tem elő azt, hogy nem csak az tarthatatlan, ahogyan Hegel 
azonosította egymással a logikát és a metafizikát, hanem az is, 
ahogyan újabban kedvelt módon (Trendelenburgnál és má-

soknál) azonosítják azt az ismeretelmélettel.”39 
 

Ulrici kijelentése azért meglehetősen radikális, mert a for-
mális logika helyzetének és tudományelméleti státusának tisztázá-
sával kapcsolatban lép fel ilyen harcosan, vagyis semmiképpen 
sem kívánja az úgymond hagyományos formális logikát valamilyen 
matematikai kalkulatorikus szereppel felruházni. A logika elsősor-
ban a helyes tudományos beszédmód és az érvelés koherenciájá-
nak tudománya, amely ekként minden más tudományos diszciplí-
nához alapvetően hozzátartozik. A logika egy másik fontos, de az 
elemzésekben mégis meglehetősen elhanyagolt feladata pedig az 
lenne, hogy feltárja a tudat úgynevezett képzetek között használt 
„megkülönböztető tevékenységeinek” (unterscheidenede Tätigkeit) 
működését. Ehhez még hozzátartozik, hogy lehetőség szerint 
tisztázni kell a képzeteink eredetéül szolgáló fiziológiai jelenségek, 
illetve megvalósult képzeteink viszonyát. Ulrici szerint a képzetek 
fiziológiai eredetének kérdésében ugyanaz a helyzet, mint a logika 
tudományos státusának tekintetében, vagyis ezekkel kapcsolatban, 
az eddigi kérdésfelvetések spekulativitásának köszönhetően csu-
pán teljesen elégtelen eredményekkel rendelkezünk. Az Ulrici által 
javasolt vizsgálódási területek nagyon hasonlítanak a későbbi kí-
sérleti és empirikus pszichológiai attitűd bizonyos elemeire, illetve 
a logikai tevékenységek és a fiziológiai folyamatok közötti megala-

pozási viszony leírására.40 A logika-kompendium bevezetőjében 

                                                 
39 CL/b, viii. (Az elöljáró beszéd a kiadás tanúsága szerint még 1871 júliusá-

ból való.)  
40 Vö. például CL/a, 10 kk.: „Da ist es nun zwar durch eine grosse Anzahl 

von Thatsachen erwiesen, dass die Nervenreizung und die ihr entsprechende 
sinnliche, d.h. durch die gereizten Sinnesnerven vermittelte Empfindung eine 



 
46 

egyenesen úgy fogalmaz, hogy „a pszichológia, a logika és egyálta-
lán a tudomány fundamentális kérdése, hogy „Miként jutunk va-

lami tudatába, és mi a tudat eredete és lényege?”.41 
Ulrici akadémiai tevékenységének egyfajta egységes világné-

zeti attitűdöt kölcsönzött az is, hogy könyvismertetőkben szembe-
szállt a baloldali hegeliánusokkal, és többször érintette a darwini 
leszármazás-elmélet kérdéseit, illetve kiemelte ezek modern tudo-

mányos eredményeit.42 Ezek a szövegek nagyban alapoznak arra a 
szerepre, amit tudományelméleti és logikai kérdésekben a megkü-
lönböztető gondolkodó tevékenység játszik. Ez lesz a kulcs ahhoz 
is, hogy az érzékszervek által meghatározott képzetalkotás és a 
tudatossá váló ismeret közötti kapcsolat tisztázódjék. 

Ulrici 1884-es halála43 persze nem jelentette azt, hogy a 
poszthegeliánus egykori Hegel-követők és későbbi Hegel-
kritikusok reprezentatív jelenléte megszűnt volna Halléban a köz-
vetlenül Husserl érkezését megelőző időszakban. Itt tanított (ha-
bár nem filozófiai katedrán) a már életében is meglehetősen el-
lentmondásos személyiségnek tekintett, de nagyhírű egykori 

ifjúhegeliánus irodalomtudós és publicista Rudolf Haym.44 Ulrici 
itt-tartózkodásának teljes ideje alatt – kollégájaként és az egyetem 
egyik leghűségesebb munkatársaként – itt dolgozott Eduard 
Erdmann is, aki a fiatal prossnitzi matematika-filozófus, Husserl 
érkezésekor az egyetem rendes professzora volt, és az is maradt 

még öt évig, vagyis egészen haláláig, 1892-ig.45 Erdmann tanári 

                                                                                                
unerlässliche Bedingung ist, an welche die Entstehung unserer Vorstellungen 
gebunden ist.” Ulrici egyébként kicsivel később kritizálja, majd finomítja az 
álláspontját: „[…] obwohl Empfindung und Gefühl keineswegs unbedingt das 
Bewusstsein involvieren, wird doch anderseits ohne Empfindung und Gefühle 
überhaupt, ja ohne die bestimmten Sinnesempfindungen des Gesichts und 
Gehörs keinem Bewusstsein, wenigstens zu kleinem klaren, bestimmten 
menschlichen Bewusstsein zu gelangen vermögen.” (CL/a, 15.) 

41 CL/a, 14. 
42 Pl. Gott und die Natur. T. D. Weigel, 302. skk. A szöveg előszava több uta-

lást tesz a Compendium der Logikban kifejtett eszmékre (különösképpen 9 skk.). 
43 Katedráját a Prágából érkező Carl Stumpf vette át. (Lásd Stumpf 1924, 

Schrader 1894. 275.) 
44 Rudolf Haymhoz (1821–1901) vö. NDB VIII, 152. Carl Stumpf önéletraj-

zában Halléba érkezésekor Haym és J. E. Erdmann kollégájának nevezte magát. 
(Vö. Stumpf 1924.) 

45 Johann Eduard Erdmann (1805–1892) lívföldi (a német lovagrend által 
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szerepe azonban az 1880-as évek második felétől meglehetősen 
csekély volt, annak ellenére, hogy fénykorában tanári képességei a 

higgadt megemlékezőt is meglehetős elragadtatásra ösztönözték.46 A 
fiatal Husserl számára Erdmann hírneve, illetve Leibniz-fordítási 
projektje és az ebben megvalósult német Leibniz-kiadás az, ami az 
öreg professzor személyét és tudását közvetíti számára, és semmi-
képpen sem Erdmann előadásai, könyvei vagy közvetlenül az egye-
temi életben való aktív részvétele. Husserl tekintetében szakmai 
szempontból ez annál is fontosabb kérdés, mert éppen egy Carl 

Stumpftól származó tanulmány47 hatására történetileg Erdmanntól 
szokás eredeztetni a pszichologizmus terminus és a pszichologiz-
mus-kritika általános koncepciójának megjelenését, még ha ez a 
kérdés ilyen egyszerűen nem is dönthető el, illetve magát Erdmannt 

                                                                                                
uralt baltikumi terület – hagyományosan a mai Észt- és Lettország nagy részét 
magában foglaló övezet, XVII–XIX. századi jelentésében a Riga-melléki erős német 
érdekeltségű zóna) születésű filozófiatörténész filozófia-, állam- és jogtudós Hus-
serllel való kapcsolatáról eltérő vélemények léteznek. Karl Schuhmann a Husserl-
krónikában valószínűleg tévesen ítélte meg azt a kérdést, hogy Husserl J. H. 
Erdmann-nál kurzusokat hallgatott volna még berlini diákéveiben (vö. Chronik, 6. – 
konkrét utalással J. E. Erdmannra a kötet indexében, i.m. 509), hiszen ő 1839-ben, 
még ha „nem is szívesen” (ADB XLVIII, 390, illetve még NDB 569, valamint 
Gerhardt–Mehring–Rindert 1999. 89 skk.), de Halléba költözött, és királyi fővárosi 
állását a vidékivel cserélte fel. Erdmann néven Husserl csak a fiatal Benno 
Erdmann-nal találkozhatott Berlinben, aki 1876–1878 között itt volt magándocens. 
Ebben a kérdésben Schuhmann minden bizonnyal tévedett. 

Husserl csak áttételesen hivatkozik J. E. Erdmannra, mint a characteristica- és 
mathesis-elmélete kapcsán számára fontos Leibniz műveinek kiadójára. (Például 
Hua XII, 17, 85, 97, 127 stb. lábjegyzeteiben.) Amennyiben Husserl munkáit néz-
zük, J. E. Erdmannt szinte kizárólag csak a Leibniz-kiadásra való hivatkozásokkor, 
tehát a lehető legtechnikaibb értelemben, bibliográfiai adatként említi. (Vö. még 
Hua XVIII, 222., 224. lábjegyzeteit.) A kiadatlan Husserl-kéziratok index 
nominumában az „Erdmann” szócikk egy helyen szerepel (feltehetőleg: Christoph), 
Sigwarttal egyetemben a kortárs logika tanításának menetéhez kapcsoló egyik szö-
veghelyen. (Vö. Ms. A I 10 / 31b.) 

46 „Aki őt hallgatta, azt megfogta [lénye – beszúrás tőlem – Z.D.], át kellett ad-
nia magát a legkülönbözőbb tárgyak sajátos tárgyalásmódjának, és nem tudta elfelej-
teni azt az időt, amelyben Erdmann lábaihoz telepedett.” (ADB XLVIII, 390.) 

47 Lásd Stumpf 1891, 465–516, különösképpen 468, ahol Stumpf így fogalmaz: 
„[...] pszichologizmusnak nevezzük (egy először J. E. Erdmann által használt kifeje-
zéssel) minden általában vett filozófiai kutatás és minden sajátlagos értelemben vett 
ismeretelméleti vizsgálat egyszerűsítését a pszichológiára”. Kusch szerint ez az 
idézet perdöntő. (Kusch 1995. 101.) 
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tulajdonképpen nem tekintik a pszichologizmus valódi ellenfelének, 

inkább csak első filozófiatörténeti azonosítójának.48 Mindenesetre 
Erdmann még abban az időszakban is Halle filozófiai ordinariusa 
volt, amikor Husserl először találkozott Stumpffal 1886 őszén. De 
nem csupán ennyiben merült ki a szerepe. Nagyon fontos kiemelni, 
hogy oktatási tevékenysége – pontosabban szólva egyre inkább 
akadozó oktatási tevékenysége – mellett adminisztratív tekintetben 
Erdmann továbbra is aktív volt, lévén hogy Husserl honosítása és 
habilitációja idején ő az egyetem filozófiai fakultásának dékánja, 
tehát ő az, akinek jóvá kellett hagynia a fokozat odaítélését, illetve 
akinek be kellett számolnia az egyetem szenátusa előtt arról, hogy ki 
lépett elő a doctor halensisi minőségbe. 

És itt kapcsolódunk vissza kiindulópontunkhoz, annak el-
döntéséhez, hogy tisztázzuk Husserl habilitációs-honosítási eljárásá-
nak részleteit, és megfogalmazzuk ennek az intézményes keretből 
származó, de nemcsak az intézményes keretre vonatkozó követ-
kezményeit. 

* 

                                                 
48 De valóban így van-e ez? Ha a Grundrisse der Geschichte der Philosophie 1866-

os szövegét vesszük alapul, ráadásul annak kiegészítését a Hegel halála óta folyta-
tott és alkotott német filozófiákról, akkor nem találjuk meg a „pszichologizmus” 
terminusát. A Friedrich Benekére (1798–1854) vonatkozó rész (Erdmann 1866. 
334. §, 644–646) – legalábbis ebben a kontextusban – nagyon távol áll az említett 
terminus használatától. Ellenben azt kétségtelenül kijelenthetjük, hogy az ebben 
foglalt gondolatok valami hasonlót írnak le, mint ahogyan ezt Stumpf és Kusch is 
sugallta. Erdmann állítása szerint Benekénél „a filozófia tiszta tapasztalati tudo-
mány, amely nem a külső tapasztalatra alapoz, mint a fizika, hanem a belsőre, így 
pedig puszta alkalmazott pszichológia” (i.m. 645), illetve hasonlóképpen: „Min-
den tudomány kivétel nélkül alkalmazott pszichológia; ha pedig nem kíván agy-
rémekről beszélni, akkor a metafizikának is a belső tapasztalatra kell támaszkod-
nia.” (I.m. 646.) 

Erdmann a második, 1870-es kiadástól kezdve már használja a „pszicholo-
gizmus” filozófiatörténeti címkéjét, de a négy évvel korábbi tekintetében ezt 
semmiképpen nem állíthatjuk. Tehát Kusch, aki semmilyen explicit hivatkozást 
nem tesz az évszámon és a művön kívül (szűkszavúan csak annyit mond: 
Erdmann 1866), ebben a kérdésben egyértelműen tévedett. Stumpf pedig való-
színűleg egy későbbi kiadást használt, amit jóval 1866 utáni Halléba kerülése is 
kimerítően indokol. (A kérdést meggyőzően tárgyalta – ha csak egy lábjegyzet 
erejéig is – Peckhaus 2006. 112.) 

Husserl személyes könyvtárának a leuveni archívumban őrzött gyűjteményé-
ben a Grundrisse annak 1878-as, vagyis harmadik kiadásában található meg BA 
450 jelzettel.  
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Az említett folyamat tehát azért is egyre lényegesebb szá-
munkra, mert nemcsak korábbi állításainkat igazolja Husserl akadé-
miai fokozatszerzéséről, hanem rámutat első néhány, a filozófiai 
szakmán belüli próbálkozásának sajátosságaira. Itt főként két do-
kumentum válhat számunkra érdekessé. Az egyik Stumpf referátu-

ma Husserl habilitációs értekezéséről,49 amelyet Erdmann hivatalos 
felkérésére kellett megfogalmaznia, a másik pedig Erdmann jelenté-
se az egyetem szenátusának az új, fiatal kérelmező szakmai fokoza-
tának odaítélési folyamatáról. Stumpf egyértelművé teszi, hogy a 
dolgozatot a habilitációs folyamat számára alkalmasnak találja, illet-
ve hogy a nehezebben érthető részeken a szöveg minőségének javí-
tására már javaslatot tett Husserlnek, valamint azt kérelmezi, hogy 
az értekezést egyszerre fogadják el a honosítási és a habilitációs 

folyamat során.50 Stumpf szövegét tartalma szerint már eddig is 

kimerítően elemezték, ezért most nem kívánom összefoglalni.51 
Erdmann jelentése viszont sok tanulságos részletet tartalmaz Hus-
serl egyetemi ügyeiről, így ebből hosszabban fogok idézni. 

Az említett akadémiai értesítő 1887. június 20-án kelt, és egy 
hosszú bevezetővel kezdődik arról, hogyan is kell viszonyulni Hus-
serl habilitációs kérelméhez, illetve ennek a diplomahonosítással 
való összefüggéséhez. A jelentés első fele tulajdonképpen védőbe-
széd a nosztrifikáció intézménye mellett, illetve annak legitimációja, 
hogy miért van szükség arra a honosítási folyamatra, amely néhol 
ellentmond azon eszmének, amely a doktorátus egyetemes és nem-
zetközi tudományos elismerését fölé emeli bizonyos intézmények 
sajátságos szempontrendszerének. Amikor a titulus megnevezéséről 
mint „doctor halensis”-ről ír, a következők hangzanak el: 

 

                                                 
49 A szöveget, amelyet Stumpf az 1887. július 14-e (a dékáni minőségben levő 

Erdmann hivatalos megkeresésének dátuma) és 20-a (Erdmann Stumpfra reflek-
táló levelének dátuma) közé eső periódusban írt, illetve nyújtott át a dékánnak, 
Erdmannak, teljes terjedelmében közli Gerlach és Sepp (Gerlach–Sepp 1994. 
171. skk.), illetve szinte teljes terjedelmében elemzi Ierna. (Ierna 2005. 24 skk.) 
Ebből lehet levonni a következtetést, hogy a habilitációs értekezés és annak 
kinyomtatott része között nagy tartalmi eltérés van az előbbi javára. 

50 Vö. Gerlach–Sepp 1994. 173–174: „A honosításhoz a statútum alapján egy 
külön művet kell kérnünk, viszont elfogadhatjuk, hogy a habilitációs dolgozat 
töltse be ezt a szerepet […].” (Kiemelés az eredetiben Stumpftól.) 

51 Ierna 2005. 24. skk (3.1.§). 
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„A világpolgáribb „Doctor”-ral [vagyis a megnevezéssel] 
szemben a sokkal inkább helyi jellegű Halensist szándékoltan 
vonultatták vissza. De mégsem teljességgel értelem nélküli 
az, hogy mi honosítással rendelkezzünk. A fakultás teljesen 
jogos követelése az, hogy csak azokat támogassa, akik telje-
sítették mindazt, ami a régi erkölcs szerint egy doktortól el-

várható.”52 
 
Erdmann ezt bevezetőnek szánja a Stumpf által javasoltak 

felterjesztéséhez, mert a következőkben az egyik legszebb leírását 
adja annak, hogy önmagában a doktori rigorosum, valamint a dip-
lomahonosításhoz szükséges disputáció természete alapvetően 
különböznek egymástól: a honosítás szakmai részét záró vita eleve 
nem ugyanakkora felelősséget ruház az elbírálókra, mint a tulaj-
donképpeni doktori fokozatról való ítélet. Ezért az egyetemi statú-
tum azon pontjával sem ellenkezik, amely azt mondja ki, hogy 
szigorúan tilos doktori fokozat és habilitáció elnyeréséhez ugyanazt 
a szöveget elbírálásra adni. Az egyetemi jogrendszer rövid értel-
mezése után megállapítható, hogy nosztrifikáció esetén ezt a sza-

bályt nem kell megkerülni, hiszen nem érvényes.53 A tulajdonkép-
peni probléma azonban nem ez, hanem a következő: 

 
„Ha jól értettem [mármint Erdmann] a doktor urat [vagyis 
Husserlt], annak érdekében, hogy a szövegen javíthasson, 
szeretne először túl lenni a honosítás és a habilitáció folya-
matán még azelőtt, hogy munkáját kinyomtatná […]. Csak-
hogy, mivel egy disputáció nem jöhet létre olyan szöveg 
nélkül, amelyről disputálnak (vagyis disszertáció és tézissor 
nélkül), az illető kérésének csak úgy felelhetünk meg, ha azt 
alkalmazzuk, amit mindig is alkalmaztunk […], vagyis kér-
jük, hogy az első lapokat vagy még egy rövid kivonatot is a 
teljes értekezésről az egyetemi előadóknál 210 [sic!] pél-
dányban szíveskedjék leadni. […] Nem szeretném puszta 
tézisek kinyomtatását javasolni, és megvárnám, hogy emel-

lett kialakul-e a bátor többség.”54 

                                                 
52 Gerlach–Sepp 1994. 175. 
53 Vö. i.m. 176. 
54 J. E. Erdmann jelentését közli Gerlach és Sepp. (Lásd i.m. 175. skk.) 
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Vagyis Erdmann azt közvetítette a feljebbviteli testület felé, 
hogy Husserl módosításokat szeretne eszközölni immár leadott 
értekezésén. Azon túl, hogy ennek oka lehetett a Stumpffal való 
konzultációja, illetve Stumpf motivációs levelének olvasása, egyér-
telmű, hogy Husserl tulajdonképpen szakmai okokból szeretett 
volna túljutni az adminisztratív eljárás minden lépcsőjén, azért, 
hogy az érdemi kérdésekkel még a szöveg kinyomtatása előtt fog-
lalkozhasson. Ez viszont felszínre hozta azt a problémát, hogy 
nem lesz a nyilvános vitán olyan szöveg, amely a teljes esemény 
sorvezetőjéül szolgálhatna. Ezt Erdmann nehézségnek ítélte. Vé-
gül azonban a teljes egyetemi tanács jóváhagyta az általa nem java-

solt változatot,55 és csak a tézisek kerültek fel a vitára szóló hivata-

los meghívóra.56 A probléma végül is nem az volt, hogy elfogad-
ják-e ugyanazt a dolgozatot mindkét célra, hanem az, hogy a fo-
lyamodó személy nem felelt meg a formai feltételeknek. Husserl 
azzal, hogy vonakodott rögtön kiadni az értekezést, egy egyetemi 
szenátusi döntést kényszerített ki, amely végül a javára született 
meg. A kért szöveg az ősz folyamán nagy nehezen kikerült a 
nyomdából, de mint látni fogjuk, mindenképpen rövidebb annál, 
mint amit a még javítandó értekezésben papírra vetett – Husserl 
ebben az esetben komolyan vette azt az egyetemi kitételt, amit 
Erdmann is érintett, tudniillik hogy ne az egész szöveget küldje a 
tipográfushoz. 

De maradjunk a szűkebben vett témánál! Erdmann beszá-
molójából tulajdonképpen az derül ki, hogy a szöveg valószínűleg 
alkalmas a megfelelő felsőoktatási tanügyi fokozat megszerzésére, 
de a szerző a könyv formában való kinyomtatás előtt még szeretné 
azt átdolgozni. Ebből világosan következtethetünk arra, hogy a 
fokozatszerzésre készült írás rövidebb lesz annál, mint amit végül 
önálló munkaként közöl, illetve hogy a nyomtatásra váró írásban 
figyelembe fogja venni a honosítási szakmai vita eredményeit. 
Persze igencsak furcsa, hogy Husserl végül az év nyarának végén 
azt a rövid értekezést nyomtattatta ki, amelynek téziseit a 
nosztrifikáció nyilvános megbeszélésén vetette fel. De Erdmann 
jelentéséből akár arra is gondolhatnánk, hogy Husserl egyszerűen 

                                                 
55 Vö. i.m. 177–179. Innen derül ki, hogy a rangidős Erdmannhoz képest jó-

részt mindenki engedékenyebb az említett testületben. 
56 Erről lásd még a 13. lábjegyzetet. 
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csak várni akart a nyomtatással addig, amíg nem kapott reakciókat. 
Ha azonban megfigyeljük a nagynevű professzor és dékán – a 
jelentés műfajából származóan is – tömör és lényegre törő szavait, 
más képet alkothatunk magunknak. Erdmann Husserlt már a 
nosztrifikáció előtt is doktornak, vagy „Doktor Úrnak” nevezi. 
Ezzel implicit módon azt adja az olvasó tudtára, hogy tisztában 
van a folyamodó tudományos teljesítményével (hiszen más egye-
temi szabályzat és más tudományos konstelláció szerint már dok-
tor). A honosítás ebből a szempontból egy rutineljárás, ahol vi-
szont a kívánt feltételeknek minden további nélkül (a hallei egye-

tem érdekei szerint) kell megfelelni.57 Husserlnek később az úgy-
nevezett tézissor elkészítésére is azért volt szüksége, hogy a 
nosztrifikáción túljusson, és nem azért, hogy valamiféle, addig 
típusában is hallatlan akadémiai titulus birtokába kerüljön. Már 
nem a doktorátus megszerzése a szempont, csak annak adminiszt-
ratív „egyenjogúsítása”. 

Ennek ellenére a kérdést nem mindig tárgyalták ebben a 
perspektívában. Mi több, a helyzet odáig fajult, hogy a habilitációs 
dolgozatot és a nosztrifikációs eljáráshoz is megkövetelt (nyomta-
tásban leadásra kért) szöveget minden tekintetben azonosnak 
tekintették. Erre Husserl maga adott alapot, hiszen átdolgozott – 
egy hivatali eljáráson túljutott, az adminisztráció kényszerétől 
megszabadult ember beígért, s Erdmann által is jelzett – publiká-
ciója kb. 70 oldalra rúgott, és mint tudjuk, kereskedelmi forgalom-
ba sem került. Ennek azonban nem feltétlenül az az oka, hogy ez 
lett volna maga a letisztázott, a módszertani homályosságok tekin-
tetében megnyirbált habilitációs értekezés. Először Carlo Ierna 
hívta fel a figyelmet – főként Stumpf referátumát végigelemezve –, 
hogy a habilitációs tézis vélhetően jóval terjedelmesebb volt, hi-

szen tematikailag egyértelműen gazdagabb.58 Mivel azonban ez a 

                                                 
57 Ahogyan 1887. június 14-i egyetemi felhívásában Stumpfnak fogalmaz: 

„[…] Husserl […] muss da er Österreichischer Doktor ist nostrifiziert werden.” 
(I.m. 171.) A rutineljárásra vonatkozó kijelentésemet alátámasztandó emlékezte-
tem az olvasót arra, hogy a honosítási disputáción Husserl egyik hivatalos oppo-
nense az egyszerű diák Hermann Schwarz volt, vagyis nem egy magasabb kvalifi-
kációjú grémium képviselője. 

58 A habilitációs tézis (és nem a nyomtatott „kis” dolgozat) gondolatköréből 
ráadásul már más szöveg is napvilágot látott. (Vö. Hua XXI, 154 skk. Arithmetik 
der Reihen.) Carlo Ierna ezt a szöveget egyértelműen a Habilitationsschrift részének, 
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szöveg integrális változatában Husserl archivált munkái közül 

elveszett, és a hallei egyetemi archívumban sem maradt fenn,59 
tulajdonképpen csak kísérletet lehet tenni rekonstrukciójára. En-
nek pontos végrehajtását tehát semmiképpen sem vehetjük biz-
tosnak. Inkább csak a kísérletek kísérlet voltában nem kételkedhe-
tünk. Viszont ezek a kísérletek éppen elegendőek lehetnek arra, 
hogy megállapítsuk: a kinyomtatott szöveg és az eredeti 
Habilitationsschrift egymástól jelentékenyen különböző munkák 
voltak. Az utóbbi (és kronológiailag előbbi) alapján készült, 1891-
ben már könyvesbolti forgalomban is kapható Az aritmetika filozó-
fiája (Husserl tulajdonképpeni belépő munkája – a továbbiakban: 

AF)60 több olyan kérdést is tárgyalt, amelyeknek terjedelmi szem-
pontból sem volt esélyük belekerülni a kinyomtatott A szám fogal-

máról című kurta szövegbe.61 Azt, hogy az először 1887-ben ki-
nyomtatott munkát azonosnak vélték a habilitációs dolgozat egé-
szével, az a megtévesztő információ is támogathatta, amelyet a 
kiadás fedőlapjáról lehetett leolvasni. Eszerint az Über den Begriff der 

Zahl nem más, mint „Habilitationsschrift”.62 Nehéz lenne azonban 
egy fedőlap megfogalmazásait legfelsőbb instanciaként felfogni. 

Mivel a habilitációs dolgozat 1887-es leadása és az AF 
1891-es megjelenése között mintegy négy év telt el, ez a fiatal 
magándocens intellektuális fejlődése szempontjából sem volt ér-
dektelen időszak, lévén hogy első szervezett egyetemi oktatói idő-
szakáról van szó. Ha a habilitáció/honosítás dilemmája nem járt 
volna Husserl intellektuális fejlődésének kérdésére vonatkozó 
találgatásokkal, akár jelentőségét is veszthetné. Így azonban meg-

                                                                                                
vagy legalábbis parciálisan ebből származónak véli. 

59 Tovább kell hangsúlyoznom, hogy a habilitáció végül is előjog az egyetemi 
oktatói szerepre, tehát nem konkrétan egy diploma, amit az egyetem kibocsát, 
avagy elismer. Valószínűleg ennek köszönhető a teljes habilitációs tézis hiánya a 
hallei egyetemi levéltárban: azt a folyamat végeztével sejthetően visszaadták a 
folyamodónak, vagyis Husserlnek. (Vö. Gerlach–Sepp 1994. 163.) 

60 A szöveget kritikai kiadásban lásd in Hua XII, 5–283. Ez a kiadás azonban 
nem foglalkozik magával a habilitációs értekezéssel, illetve elsimítja ezt a kérdést 
a bolti eladásra nem került Über den Begriff der Zahl kísérő szövegként való publiká-
lásával. (Vö. i.m. 289. skk.) 

61 Erről lásd Ierna 2005, különösképpen 29–30. 
62 Vö. a fedőlap fakszimiléjét in Hua XII, 522. E megtévesztő megjelölés okát 

azonban könnyedén fel tudjuk tárni. 
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kerülhetetlen. Volt már szó ugyanis arról, hogy Husserl 1891-ben, 
az AF megjelenése körül vizsgálta volna felül bizonyos nézeteit, 
amelyeket addig vallott például a logika tudományos szerepének 
kérdéséről (elsődleges, avagy úgymond segédtudomány-e), hogy a 

logika milyen formája elhibázott avagy helyes,63 és ehhez tartozó-
ként arról a problémáról, hogy az aritmetika alapjainak tárgyalása 

alapulhat-e a számfogalom tartalmának elemzésén avagy sem;64 
illetve arról, hogy ez a teljes, 1891-gyel lezáruló időszak olyan egy-
séges irányvonalat képvisel-e, amely Frege AF-ról írott recenziója 

hatása nyomán indult lassú eróziónak.65 
Nem állítom, hogy minden kérdést kimerítően tárgyalha-

tunk ebben a rövid áttekintésben, de azt megnézhetjük, hogy a 
korai matematikafilozófiai szövegek egymáshoz való viszonyát 
hogyan lehet összerakni Husserl saját szavai alapján. Husserl 
ugyanis legalább négy-öt fontos szöveghelyen szembesít minket 
retrospektív módon habilitációs értekezése, első nyomtatott  

                                                 
63 Vö. Willard 1980. 51–52. 
64 Ezt a problémát Husserl expressis verbis tárgyalja már az AF bevezetőjé-

ben (Einleitung, in Hua XII, 11–12), majd Stumpfnak írt, 1890 februárjából szár-
mazó levelében. (Vö. BW I, 158 skk.) Ierna felhívja a figyelmet az eredeti kiadás 
néhány, a kritikai kiadásban sem tárgyalt részletére, amelyek ebben a kontextus-
ban merülnek fel, például a PA 1891-es ediciójának hibajegyzékére, amelyet 
később nem vettek figyelembe. (Ierna 2006. I.) Ennek köszönhetően az a szám-
fogalom, amelyet Husserl már nem tart érvényesnek, egy tévedés nyomán a Hua 
XII, 12-ben csak Weierstrassnak tulajdoníttatik, miközben az eredetiben Husserl 
Weierstrassra és Dedekindre célzott, miközben az errata tanúsága szerint 
Weierstarssra és Kroneckerre gondolt. (Vö. i.m. 52. lj.) 

65 Lassan filozófiatörténeti közhely, hogy Husserl már egy évvel az AF kiadá-
sa előtt érintett bizonyos olyan kérdéseket, amelyeket Frege 1894-ben rótt fel 
neki. Ezt a kérdést Husserl Ernst Schröder algebrai logika-előadásainak első 
kötete kapcsán írt recenziója nyomán szokás tisztázni. A hatástörténet további 
árnyalása érdekében a „jelentés–jelölet” megkülönböztetése nyomán értekezik 
meggyőzően például Jitendra Nath Mohanty (vö. Mohanty 1982. 10 skk.) és 
Guillermo Rosado Haddock (Rosado-Haddock 1982/2000; 2008. 47.) többek 
között egy 1890-ben keletkezett, tudománytörténeti szempontból nagyon fontos 
szöveg kapcsán. Ez a szöveg, a Zur Logik der Zeichen (Semiotik) (vö. Hua XII, 340–
373, és ÚH, 15–43.) eredetileg a PA második kötetébe tartozott volna, tulajdon-
képpen annak egyik függelékként csatolt tanulmányaként, amit Husserl a PA 
bevezetőjében is kiemel (vö. Hua XII, 6), illetve érinti témáját a Stumpfnak cím-
zett 1890-es levelében (BW I, 160). A Frege-hatás tekintetében még az olyan 
kiváló Husserl-kutatók, mint például Klaus Held sem mindig nyilatkoztak eléggé 
körültekintően. (Lásd Held 2003. 11.) 
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könyve és a PA viszonyával. Érdemes ezeket egy helyre csoporto-
sítani, egyben kronológiai sorrendbe is állítva őket. 

Az első a PA megjelent szövegének elöljáró beszéde 
(Vorrede), amely fontos tartalmi eligazításokon túl a következőt 
mondja valahol a vége felé: 

 
(1) „Meg kell még jegyeznem, hogy jelen kötet pszichológiai 
vizsgálódásainak egy része szinte szó szerint megtalálható 
volt habilitációs értekezésemben, amelyből 1887 őszén egy 
négy ívnyire rúgó füzetecske kinyomtatásra került A szám 
fogalmáról. Pszichológiai elemzések címmel, de ez könyvkeres-

kedésbe nem került.”66 

 
A második ilyen jellegű szövegkorpusz 1906-ból, vagyis már 

Husserl göttingai korszakából származik, és mindjárt két szöveget 
foglal magában. Az egyik Husserl híres levélvázlata Hans Corneli-

ushoz.67 Ebben így fogalmaz a levél tematikájától független, záróje-
les formában elejtett megjegyzésében: 

 
(2) „Azt, hogy egyébként egymástól független dolgaink roko-
níthatóak, jól mutatná Az aritmetika filozófiája c. művem 
(1891) (1887-ből való habilitációs munkám bővebb kidolgo-
zása) és az Ön első, az összeolvadásról […] írott cikkének 

összehasonlítása.”68 

 
Ugyanebből az évből származik naplójegyzete is, pontosan 

szeptember 25-ről, amelyben jelentős éllel beszél korábbi, tizenegy-
néhány évvel korábbi munkájáról, meglehetősen emfatikus felütés 
kíséretében: 

 
(3) „Sok mindent úgy hagytam Az aritmetika filozófiájában. 
Mily éretlennek, mily naivnak és szinte gyerekesnek tűnik ne-
kem ez a mű. Nos, nem véletlenül kínozott a lelkiismeret 

                                                 
66 Hua XII, 8: 10–15.  
67 Johannes Wilhelm Cornelius (1863–1947) müncheni és majna-frankfurti fi-

lozófia- és társadalomtudomány-professzor volt. 
68 Vö. Hua XXIV, 440: 22–25, illetve BW II, 26. 
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közlése során. Tulajdonképpen már túl voltam rajta, amikor 

publikáltam. Lényegében a ’86–87-es évekből származott.”69  
 

1913 nyarán keletkeztek azok a szövegek, amelyeket a Logikai 
vizsgálódások második kiadásának előszavához kívánt volna felhasz-
nálni. A második ilyen, fragmentumként maradt változatban hang-
zik el a következő: 

 

(4) „1887-ből származó habilitációs értekezésemben 
(Habilitationsschrift), amelynek egy része akadémiai disszertáci-
óként került kinyomtatásra, majd valamivel bővebb változat-
ban 1891-ben Az aritmetika filozófiája. Pszichológiai és logikai 
elemzések, I. címen jelent meg, főleg a „sokaság”, „számos-
ság”, „egység” és a hozzájuk tartozó primitív operációs fo-

galmak, úgy mint összeadás stb. „eredetét” tárgyalom.”70 
 

Végül 1929-es, utolsó Németországban megjelent kötete, a 
Formális és transzcendentális logika a korai munkásságára visszatekintő 
szerepet felvállaló huszonhetedik paragrafusában, egy az AF-val 
mint „első és éretlen” (hasonlóan a (3)-hoz) művével foglalkozó 
passzus lábjegyzetében, az alábbiakat találjuk: 

  
(5) „Ez [mármint az AF] puszta irodalmi átdolgozása volt 
1887-es hallei habilitációs értekezésemnek, amelynek egy 
töredéke az Über den Begriff der Zahl (A szám fogalmáról) cím-
mel jelent meg akadémiai használatra (tehát nem került bolti 

forgalomba).”71 
 
A PA kritikai kiadásának koordinátora, Lothar Eley szer-

kesztői előszavában ellenben megengedi magának azt a megjegy-
zést, hogy „Husserl habilitációs értekezése először itt jelenik meg a 
könyvesboltokban, míg Az aritmetika filozófiája most újra kiadásra 

                                                 
69 Hua XXIV, 442: 37–40. A szövegnek ez az első kritikai kiadása, amelyet 

Ulrich Melle rendezett sajtó alá az 1984-es publikációig. Először Walter Biemel 
közölte, in Philosophy and Phenomenological Research 16/3 (1956). 293–302. A kurrens 
hivatkozás a Husserliana kötetei szerint történik. 

70 Hua XX/1, 294: 19–25. 
71 Hua XVII, 90–91. lj. Ehhez lásd még a 90. oldalon található, részben elma-

rasztaló szöveget a PA-ról. 



 
57 

kerül.”72 Ha éppen az említett szerkesztői előszó felütését szolgáló 
elöljáró beszédben foglaltakat valamivel alaposabban elemezte 
volna, kiderülhetett volna számára, hogy ez a kijelentés esetleg 
csak metaforikus értelemben lehet helytálló. Már az első idézet (1) 
megfelelő cáfolatot nyújt: a habilitációs értekezés nem azonos 
azzal a nyomtatott brosúrával, „füzetecskével”, amely a könyves-
boltokba nem, de az egyetemi archívumokba valószínűleg eljutott. 
Husserl ezt megvallja szinte betűről betűre az (5)-ben is, de hason-
lóan beszél a habilitációs műről mint a későbbi AF alapszövegéről 
a (2)-ben is. 

Ennél minden szempontból többet mond azonban a (4) 
gondolatsora, amelyben futólag minden egyes műről szó van. 
Ebből egyértelmű, hogy az AF nem más, mint a habilitációs szö-
veg „valamivel bővebb változata”, vagyis akármilyen lemondó ez a 
formula (és ezt a lemondást, illetve a hiányérzetet Husserl elég 
sokszor tárgyalta 1906-tal kezdődően, többek között (3)-ban), ez a 
lemondás együtt érvényes a habilitációs értekezésre és az AF-ra, 
lévén hogy azok csak éppen „valamivel” különböznek egymástól. 
Persze ez érvényes a kinyomtatott füzetecskére is, azonban csak 
annyiban, amennyiben az az első szöveg bizonyos részét hozza le a 
nyomdatechnika eszközeinek köszönhetőn, de erősebb értelem-
ben semmiképpen. Rendkívül fontos a (4) első fele: A szám fogal-
máról, vagyis a korábbi nagy mű részlete eszerint „akadémiai cé-
lokból” és nem más okból került a nyomdába. Szükség volt tehát 
egy olyan szövegre, amelyet az egyetemi adminisztrációnak éppen 
abban a formában és abban a kevés példányban kellett felmutatni, 
amelyben végül az meg is jelent. Ez magyarázza azt a fentebb 
említett megtévesztő adatot is, hogy A szám fogalmáról habilitációs 
értekezésnek nevezi magát a fedőlapon. Nos, világos, hogy az 

                                                 
72 Eley 1970. xiii. Eley még azt is megengedi magának, hogy a kinyomtatott 

Über den Begriff der Zahl kritikai kiadásának első szerkesztői lábjegyzetében a kö-
vetkezőt mondja az említett munkáról: „Habilitációs értekezés, mely benyújtatott 
az egyesült halle-wittembergi Frigyes Egyetem filozófiai fakultása elé; az első 
nyomat (a szerző megjegyzése szerint „résznyomat”) […] nem került könyves-
bolti forgalomba.” (Hua XII, 289. lj.) Vagyis tulajdonképpen rendhagyó, de 
jelentéktelen, idézőjeles formulának tekinti a szerző véleményét arról, hogy vala-
mi teljes szöveg, avagy csak egyszerű részkiadás. De még a szigorúan szakmai 
diskurzus szintjén is erős állítás az, hogy a megjelent Über den Begriff der Zahl 
„maga a habilitációs értekezés”. 
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egyetemi adminisztráció szerint – vagyis az akadémiai célok és az 
egyetemi szabályzat értelmében – nem is nevezhette magát más-
nak, mint éppen habilitációs értekezésnek. A „habilitációs érteke-
zés” tehát ebben a szövegkörnyezetben olyan címke, amelyet 
nanapság pályázati elszámoláshoz használt (ilyesfajta beszámolók-
ban előforduló) kulcsszónak nevezhetnénk. Ez a címke, a maga 
adminisztratív szempontjai szerint nemcsak igaz, hanem pontos is, 
tárgyi tartalmát tekintve azonban – mint láthattuk – mégis megté-
vesztő lehet: részben ez okozta ugyanis, hogy Husserl eredeti kon-
cepcióját a kelleténél sokkal egyszerűbbnek és reflektálatlanabbnak 
tartsák. 

Az 1887 őszén kinyomtatott szöveg tehát semmiképpen 
sem azonos azzal, amelyről Johann Erdmann beszélt egyetemi 
jelentésében. Az, amelyre – ha a filozófiai fakultás dékánja jól 
értette – Husserl Doktor Úr készült, és amelynek megvalósításá-
hoz valószínűleg túl szeretett volna jutni a kötelező papírmunkával 
is járó folyamaton, csak jóval később került kiadásra. Olyan végső 
kiadásról van azonban szó 1891-ben, amely maga sem megnyugta-
tó, „éretlen, szinte gyerekes”, sőt egyenesen lelkiismeret-furdalást 
vált ki, (3), vagy „a bemutatkozó művek éretlenségét hordozta 

magán”.73 A szám fogalmáról című szöveg kérdése azonban kétség-
telenül rendeződni látszik, főként annak tudatában, amit a (4) han-
goztat: Husserl ezek szerint a habilitációs munkában tárgyalta és ki 
is dolgozta a számelméleti vizsgálódásaihoz kapcsolódó egyes 
fogalmak „eredetét”. Vagyis, már hamarabb olyan dolgot hajtott 

végre, amelyet A szám fogalmáról-ban még csupán beharangozott.74 
A végső ítéletet pedig akár a (3)-ból is kiolvashatjuk, amelyben az 
áll, hogy az AF lényegében 1886–87-ből, vagy az eredeti, Stumpf 
felügyelete alatt írt habilitációs szövegből származott, és nem ab-
ból, amelyet ’87-ben a C. E. M. Pfeffer kiadója által megbízott 
nyomdavállalathoz küldött. 

                                                 
73 Hua XVII, 90: 34–35. 
74 Vö. Hua XII, 297–298. A munka e szakaszának címe a „számosság tartal-

mának és eredetének elemzésére” utal. (296: 2–3.) Itt Husserl felteszi a „mi a 
sokaság?”, illetve a „mi az egység?” kérdéseit, de azt csak annyiban válaszolja 
meg, hogy az eredet vizsgálatakor figyelembe kell vennünk azokat a konkrét 
fenoméneket, amelyekből a fogalmakat absztraháltuk. Ez azonban nem ad igazi 
választ a kérdésre, hanem annak csak a keretét tisztázza. 
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Kérdés persze, hogy Husserl, aki a teljes AF-val elégedet-
len, miért adja ki azt mégis, pláne úgy, hogy egy vele azonos ala-
pokon álló habilitációs értekezéssel jórészt azonosnak is tekinthető 
– vagyis egy olyan szöveggel, amelyik ráadásul négy évvel koráb-
ban keletkezett. A válasz egyszerű, hiszen Husserl mindazt, amit a 
habilitációs tézisben másképp gondolt, illetve azt, ami abból való-
színűleg hiányzott – vagyis a tapasztalati és szimbolikus számfoga-

lom közötti összefüggés elmélyítését75 és az ehhez kapcsolódó, az 
imaginárius számok logikai helyével összefüggő problémákat –, az 

AF második kötetében kívánta közzétenni,76 a logikának, mint a 
jelekkel foglalkozó tudománynak ebbe a kontextusba való belehe-
lyezésével egyetemben. Ehhez azonban teljesen érthetően szüksé-
ge volt azokra a nagyrészt kritikai (az eddigi elméleteket tárgyaló), 
másrészt az alapvető fogalmi keretet tisztázó szövegekre, amelye-
ket az első kötetbe foglalt bele, túlnyomó részében a habilitációs 
értekezés nyomán szerkesztve, de bizonyos kérdésekkel kiegészítve. 
Ezek a szövegek teremtik meg a következő publikációhoz való 
átmenetet. Így tehát nem annyira az AF első kötetének publikálása, 
hanem inkább a második kötet nem-publikálása szolgáltatja a lénye-
gi nehézséget. Ezzel azonban Husserl nem követett el semmilyen 
szokatlan dolgot, hiszen egész későbbi életében ritkán publikált. 
Máskor akadémiai előmenetelét is ellehetetlenítve, az adminisztratív 
operativitás szempontjából túlontúl aprólékosan dolgozta át szöve-

geit.77 Ez egészen a kritikai kiadás megkezdéséig szinte megoldhatat-

                                                 
75 Olyan központi kérdésről van szó, amely Husserl teljes 1890-es évekbeli 

gondolkodásának része, beleértve a PA-t is, viszont Stumpf referátumának tanú-
sága szerint a Habilitationsschriftből még kimaradt. 

76 Husserl maga írja még a PA (Hua XII) előhangjában a listát arról, hogy mi 
vár a második kötetre, illetve hogy mivel adós már az első kiadás pillanatában is 
az olvasónak. Ezek a következők: „a szimbolikus módszerek általános logikája” – 
II. kötet függelékében (6); „az aritmetikai algoritmus logikai vizsgálata […] és az 
inverz műveletekből származó kvázi-számok számolási értékelésének igazolása: 
úgy mint a negatív, imaginárius, tört és irracionális számoké” – a II. kötet első 
felében (7); „vajon a számosság területe vagy éppen melyik fogalmi terület az, 
amelyik az általános aritmetikát első és eredendő értelemben uralja” – a II. kötet 
második felében. (Uo.) 

77 Régi probléma ebből a szempontból a korai (a göttingai 1904/05-ös egye-
temi kurzusrészhez kapcsolódó vagy ennek körébe szervezett) időelőadások 
kiadásra való előkészítése, illetve annak megítélése, hogy milyen célokat szolgált 
ez a nem minden szempontból jól kompilált mű. Ebben a vonatkozásban, és 
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lan problémák elé állította a Husserl-recepciót, sőt sokszor még 
ezután sem sikerült minden esetben fényt vinnie a „vagy filológiai, 
vagy szakfilozófiai” dichotómiában gondolkodó, de alapvetően csak 
e kettő egymást kiegészítő hatása során kibontakozó folyamat ho-
mályába.  

Nem túlzás tehát azt állítani, hogy Husserl habilitációs és ho-
nosítási folyamata a hallei egyetemi adminisztráció és a szakmai 
érvrendszerek mértékadó találkozása. Másrészt azonban szépen 
példázza Husserl tudományos habitusának kibontakozását: az, hogy 
mit és hogyan publikál, olyannyira megzavarja az olvasót – sőt még 
a filozófiatörténészt is –, hogy sokszor képtelen különbséget tenni a 
tudományszervezés követelményei és tudományos szemléletmód 
szerveződése között. A szám fogalmáról című rövid értekezés tehát 
inkább a tudományszervezés szempontjainak terméke, mint a tulaj-
donképpeni tudományos mondanivaló előadásának szándékáé. 

 

2.2. Husserl Halléban. Filozófiai interakciók 

 
Mint azt már a hatvanas években Iso Kern nagy monográfi-

ájában kifejtette, Husserl korai a Logikai vizsgálódásokig vezető 
filozófia alakulását nem fedi le az a tudás, amit Halléban a pszi-
chológiailag érdekelt, illetve a pszichológia alapjai filozófiai tisztá-
zásának érdekében sokat tevő gondolkodókkal való ismeretsége 
révén tett magáévá. A hallei kantiánus érdekeltségű szerzőknek 

                                                                                                
főként Husserl alkotói habitusának tekintetében nagyon tanulságos Edith Stein 
néhány Roman Ingardennek írott levelét olvasni, amelyek a fiatal asszisztens 
folytonos elégedetlenségén keresztül közvetítik Husserl saját művei irányában 
tanúsított kiadáspolitikáját. Stein végül is erőfeszítéseket kíván tenni annak irá-
nyában, hogy végre egyáltalán valami megjelenhessen. Stein tehát nemcsak a 
korai időelőadásokról, hanem Husserl globális munkahabitusáról beszél. 

1917. április 27-én így ír: „[…] asszisztensi tevékenységem mégis olyannyira 
igénybe vesz, hogy emellett folytatott intenzív és zavartalan munkára csak nehe-
zen gondolhatok – ugyanakkor arra sem gondolhatok, hogy belátható időn belül 
mindezt feladjam, hiszen biztosnak tűnik számomra, hogy a Mester egyedül többet 
egyáltalán semmit sem közölne, azt pedig, hogy dolgai napvilágot lássanak, fon-
tosabbnak tartom, mint minden olyan terméket, amelyet én esetleg erre a világra 
hozhatok.” (Közli Ingarden 1962. 170. – Kiemelés E. Stein.) 
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legalább ilyen sokat köszönhet.78 Hallében ugyanis sokan megfor-
dulnak a kor jelentős Kant-tudósai közül. 

Ezek egyike az 1890-től már nem Breslauban tanító Benno 
Erdmann, aki nyolc évig tartózkodik a hallei filozófia tanszéken, 
mielőtt Bonnba, majd véglegesen Berlinbe nem telepedett volna. 
Husserl számára ez jó lehetőség volt arra, hogy az erősen 
helmholziánus Erdmann révén bizonyos kanti témákkal ismerked-
jen, illetve, hogy a matematika és az ismeretelmélet viszonya tekin-

tetében Helmholz bizonyos gondolatait kritikailag is átgondolja.79 
Erdmann eredetileg a magában való dolog problémájából 

védte meg disszertációját, majd pedig a nem-euklidészi geometriák 
ismeretelméleti szerepét tárgyaló dolgozatával habilitált Hermann 

von Helmholznál.80 Fontos lehet Benno Erdmann kapcsán, hogy 
ő olyan, elsősorban antimetafizikai és felettébb realista Kant-
értelmezést vonultatott fel, amely Husserlt nem minden tekintet-
ben tudta meggyőzni. Ez lesz a későbbi oka annak is, hogy Hus-
serl elmélyültebb Kant-olvasmányai, főleg A tiszta ész kritikájának 
tanulmányozása adják majd azt a löketet, amely eltántorítja az 
addigi, nagyrészt elmarasztaló véleményéhez való ragaszkodástól. 

Ugyanezt a nagyrészt realista Kant-értelmezést támogatja 
Husserl egy másik hallei kollegája, Alois Riehl, aki, még ha csak 

                                                 
78 Karl Schuhmann megjegyzi, hogy Husserl Halléban elsősorban Carl 

Stumpffal, egykori nosztrifikációs vizsgáztatójával és habilitációs koordinátorával, 
a klasszikafilológus Hans von Arnimmal, a matematikus és annak idejét szintén 
nosztrifikációs vizsgáztatóként fellápő Georg Cantorral, valamint az ifjabb Her-
mann Grasmannal tartja a kapcsolatot. (Chronik, 22.) A lista már csak azért sem 
lehet érvényes Husserl teljes hallei periódusára, mivel Arnim még 1892-ben 
áttelepült Rostockba. (NDB I, 372.) Idősebb Hermann Grasmann Die lineale 
Ausdehnungslehre c. könyve (1844-ből) Husserl korai geometriai szakolvasmányai 
között szerepelt, amelyből egy példányt fián keresztül dedikáltatott. (A könyv 
megvan Husserl Leuvenben őrzött könyvtári állományában, jelzete BQ 168). 
Husserlre ez a könyv nagy hatással volt. Ennek kritikai tárgyalását még egy fontos 
Paul Natorpnak írt levelében is végrehajtja 1897-ben. (Vö. Hua XXI, 391.skk.) 

79 Vö. Kern 1964. 10. illetve 13–15. 
80 Vö. NDB IV, 570, illetve a szöveg 1877-es lipcsei kiadását: Erdmann (B), 

1877. Erdmann érdekeltsége teljesen nyilvánvaló, hiszen a nem-euklidészi geo-
metriák fejlődésének történetében Legendre, Lobacsevszki és Bolyai elméleteinek 
problémáit immáron Riemannál és Helmholznál véli feltalálni. Vö. i.m. történel-
mi felvezetőjét. 25–32. A könyv egy példánya Husserlnek 1886-os bécsi diáksága 
óta megvolt. (Chronik, 16.) 
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igen keveset is tartózkodott a Frigyes-egyetemen,81 Husserl filozó-
fiai fejlődésében említésre méltó szereppel bír. Riehl alapvetően a 
marburgi iskola ellenében lépett fel a neokantiánus áramlaton 
belül. Véleménye saját realizmusán belül is egy szélsőséges Kant-
interpretációra támaszkodott: egyrészt arra, hogy a magában való 
dolog fogalma minden Kant-értelmezés sarokköve, másrészt pedig 
arra, hogy az a priori kategóriák maguk is az emberi szellem 

intellektív formái és egyben az érzékiség működését mutatják fel.82 

Riehl Husserl élettörténetében betöltött fontos szerepének bizo-

nyítéka az a Husserltől származó és Gustav Albrechtnek83 írt ma-
gánjellegű levél is, amelynek tanúsága szerint a hallei kolléga döntő 
befolyással volt a Logikai vizsgálódások megjelenésére. Riehl ezek 
szerint az egyik, aki napi kapcsolatban lévén Husserllel, arra bíztat-
ja, hogy a szöveget hozza rendbe és küldje nyomdába, majd pedig 

a szöveg első kötetének korrektúrájában is segédkezik.84 Riehl 
ebből a szempontból azért is rendkívűl fontos életrajzi szereplő, 
mert egy olyan időszakban segített Husserlnek szakmai eszközök-
kel túljutni lelki válságán, amikor Husserl ezt valószínűleg képtelen 
lett volna egyedül megoldani. Pontosabban szólva nem valószínű, 
hogy a szakmai közlést alkalmasnak találta volna a lelki bajok or-
voslására, lévén, hogy logikai vizsgálódásainak kiadását is folyton 
halasztotta a szöveggel és annak tartalmával való szinte állandó 

elégedetlensége miatt.85 Husserl a későbbi visszatekintéseiben, 

                                                 
81 1898–1901 között. (Vö. NDB XXI, 586–587.)  
82 Ehhez lásd Riehl 1879 (1925). 
83 Albrecht Husserl berlini diákoskodása alatt megismert, élete végéig megma-

radó családi barátja, egyébként nagyszebeni születésű erdélyi szász volt. (Vö. 
Chronik, 7–8.) Utolsó nyilvántartott levelük 1936. december 16-ról származik. (Vö. 
BW IX, 127. skk.) 

84 Vö. BW IX, 16.skk. Husserl levele Albrechthez 1899. XI. 21-én. Ebben Hus-
serl azt írja le, hogy habár rendes állásra (a professzori állással szemben a magánta-
nári csak óraadói béreket és tanári ösztöndíjak elnyerésének lehetőségét adta) kine-
vezés nincs kilátásba, de éppen Riehl volt az, aki a minisztériumban előterjesztette 
Husserlt egy ordinariusi előléptetésre: „A dolog [mármint az előléptetési felterjesz-

tés – beszúrás tőlem – Z.D.] Riehltől indult, aki arra sarkallt, hogy Vizsgálódásaimat 

[mármint az LV-t – beszúrás tőlem – Z.D.] úgy publikáljam, ahogyan vannak.” 
(16.) Később a levélben említi, hogy akkor küldi a Prolegomena első kefelevonatait, 
amikor Riehltől visszakapta őket. (Vö. 17.) 

85 Dorion Cairnsnek, egykori amerikai tanítványának írja élete utolsó harmadá-
ban 1930. III. 21-én, hogy minden lelki nehézség dacára „hallei 
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főleg híres 1913-as előszóvázlatában is ostorozza a végül megje-
lent munka minőségét, illetve tulajdonképpen végül soha el nem 

készült átírásának elkerülhetetlenségét.86 
Riehl bizonyos Kant-értelmezései tekintetében pedig na-

gyon fontos, hogy Husserl sokszor élete végéig kitart néhány ilyen 
interpretációnál és korántsem írja azokat felül az új Kant-
kutatások eredményei szerint. Ez pedig részben azt eredményezi, 
hogy még élete érett időszakában, akadémiai pályafutása csúcsán 
sem tartja Kantot gondolkodása számára meghatározó klasszikus 
újkori szerzőnek, hanem annak pozíciójába egyértelműen Hume-

ot emeli.87 Megjegyzendő még, hogy különösen olyan Hume-i 
indíttatású fogalmak tisztázására koncentrál, illetve olyanokat te-
kint neuralgikus jelentőségűnek, amikor nagyritkán filozófia-
történeti utalásokat tesz, mint a „relations of ideas” és a „matters of 

fact” különbsége.88 Ennek egyébként szinte nyilvánvaló oka, hogy 
Kanntal ellentétben Hume-ot korai filozófiai olvasmányai közé 

sorolhatjuk.89 Ez annak ellenére is fontos, hogy nem csak Hume-
ban tisztelhetünk olyan szerzőt, akiről Husserl már Halléban is 
többször tartott szisztematikus filozófiai előadásokat és szeminá-
riumi gyakorlatokat, illetve akitől több művet is részletesen is-

mert,90 hanem ezek közé tartozik maga Kant is.91 

                                                                                                
privátdocenskedésem 14 éve mégiscsak egyfajta kezdetté váltak számomra – a 
Logikai vizsgálódások által, amelyek mindig támaszt és reményt adtak nekem. Önma-
gamat gyógyítottam velük.” (BW IV, 23.) 

86 Vö. Hua XX/1, 328. Ehhez lásd még Zuh 2009b. 277.skk. 
87 Később 1919. 09. 04-én írja Arnold Metzgernek „Hume-tól hasonlíthatatla-

nul többet tanultam, mint Kanttól, akivel szemben a legmélyebb antipátiával visel-
tettem és aki (ha jól ítélem meg) egyáltalán nem volt rám hatással.” (BW IV, 410.) 

88 Pl. Hua XX/1, 297., Hua XXII, 160–161. 
89 Habár 1888-ban szerzi be első önálló Hume-kötetét (Chronik, 23.), egy még 

Franz Brentano által a 1884/85-ös egyetemi év téli szemeszterében Bécsben tartott 
Hume-, pontosabban Treatise-olvasószeminárium az első, ami a témában hall és 
nagy hatással van rá. Erről írja Andrew D. Osborn Husserl egyik legkorábbi angol-
szász nyelvterületről származó monográfusa, hogy: „Hume tanulmányozása mara-
dandó hatással volt Husserlre.” (Osborn 1934. 17.) 

90 Így például a 1895/96-es téli félévben (Wintersemester=WS) Spinoza óta 
írott vallásfilozófiákról szóló kurzusa és szemináriuma alatt nagyrészt angol empi-
rizmust és skót felvilágosodást ad elő. A szeminárium anyagát Hume Beszélgetések a 
természetes vallásról c. munkája képezi (vö. Chronik, 45.); vagy az 1899-es nyári félév-
ben (Sommersemester=SS) szemináriumot tart Hume Treatise-ából. (Chronik, 57.) 

91 Kant-szemináriumokat tartott Halléban a TÉK-ból SS 1898-ban valamint a 
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A hallei szellemi környezet kantiánus vonala azonban nem 
csak ezeken a pontokon érintkezik Husserl életművével. 1884-től 
1906-ig Halléban tanárkodik Hans Vaihinger a kor egyik meghatá-
rozó Kant-tudósa, még hallei professzorként a Kant-Studien folyó-
irat megalapítója, a kor talán leghíresebb Kant-kommentárja, vagy-
is A tiszta ész kritikája kétkötetes elemzését nyújtó opusz szerzője. 
Husserl életének fontos társasági mozzanat volt egyébként, hogy 
egy Vaihinger által szervezett Kant-Studienes szerkesztői összejöve-

telen ismerte meg Max Schelert is.92 Vaihinger hallei tanársága 
idején fejezi be Philosophie der Als-ob-ot, amelyet csak később, 1911-
ben publikál. Ennek a szövegnek az előkészületei nyomán már itt 
is oktatja azt, amit a filozófiatörténetben kritikai fikcionalizmusnak 
vagy a fikcionális sematizmus elméletének neveznek. 

Husserl azonban furcsa módon nem velük van a legjobb 
szakmai viszonyban, hanem az egyik leghíresebb neokantiánus 
filozófussal, az egyik első antik filozófiai és klasszika-filológiai 
interdiszciplináris kutatóintézet megalapítójával, Paul Natorppal, 
éspedig annak ellenére, hogy Natorp Marburgban tanít és Hallé-
ban sem előtte, sem utána nem állt oktatói tevékenységben. 
Natorp Husserlt főleg a logika és a pszichológia közötti viszony 
tisztázásának témája kapcsán érdekelte, Natorp klasszikafilológiai 
vagy antik filozófiai stúdiumai tehát annál kevésbé. Nagy hatással 
van rá viszont az Über subjektive und objektive Begründung der 

Erkenntnis 1887-ből,93 amely valószínűleg először terelte Husserl 
figyelmét Natorpra, illetve az Einführung in die Psychologie nach 
kritischer Methode 1888-ból, amelyet közvetlenül a Prolegomena írása 

előtt is részletesen átolvasott.94  
1894 óta álltak levelező viszonyban, de 1897-ben bontakozik 

ki egy komolyabb szakmai korrespondencia, amelyben Husserl 
Natorppal is átbeszéli a „szubjektivisztikus-pszichologizáló logikák 
ellen írandó” művének tervét. Ez a szöveg egy olyan álláspont ellen 

                                                                                                
Prolegomenából WS 1897/98-ban és WS 1899/1900-ban. 

92 Vö. Chronik, 62. 
93 Philosophische Monatshefte 23: 257–286. 
94 Vö. Husserl egy levelét Marvin Farbernek, amelyben megvallja, hogy a 

„kantianizmus és a német idealizmus nagyon távol álltak tőlem. Csak Natorp érde-
kelt, de inkább személyes okokból, és alaposan elolvastam Einführung in die 
Psychologie-jának első kiadását, de annak második bővített változatát már nem.” (In 
Farber 1962. 17.) 
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irányulna viszont, „amelyet Brentano tanítványaként korábban” 

Husserl maga is osztott.95 Husserl 1897 márciusában írja azonban 
egyik leghíresebb levelét, amelyben a logikai törvények nem pszi-
chológiai természetéről és a matézis új elmélete kidolgozásának 
szükségességéről és tiszta logika alapfogalmairól beszél. Ez egyben 
az egyik legfontosabb hallei írásos levéldokumentum a Logikai vizs-

gálódások születésének a kiadás előtti fázisából.96 Legalább olyan 
gazdag viszont levelezésük fizikai, geometriai, térelméleti problé-
mákról folytatott része is. Ezekben Husserl saját műveire, például 
Az aritmetika filozófiájára is több ízben reflektál és tisztázza annak 

gondolatait,97 illetve később visszavonatkoztatja a Logikai vizsgálódá-
sok gondolatvilágát, különösen a második kötet kategoriális szemlé-
let-fogalmát azokra a témákra, amelyekkel a geometriával való in-

tenzív de „néhány éve elhanyagolt”98 foglalatoskodás során találko-
zott. Ezekben a levelekben jól végigkövethető az is, hogy Husserl 
hogyan gondolta át egyre alaposabban a többdimenziós és többféle 
térfogalom jelentéseit, illetve a szemléletek szerepét az elvont ter-

mészettudományos elméletalkotásban.99 

                                                 
95 Vö. Husserl levelét Natorpnak 1897. január 21-én. (BW 5, 47.) 
96 Vö. BW 5. 
97 Külön közli a legfontosabbakat a Hua XXI. Ezek közül a hallei tanári kor-

szakból származik az első levél: Husserl Natorpnak 1897. 03. 29. (390. skk.): ebben 
az euklidészi és a nem-euklidészi geometriák különbségéről beszél. A levél tulaj-
donképpen egy tudományelméleti disszkussióra fut ki, ahol Husserl parafrazálja 
majd több érvvel finomítja Natorp egyik sarkos állítását: „Kétségtelenül úgy van, 
ahogy mondja, az euklidészi tér egy ’megalapozatlan’, pontosabban a természettu-
dósok által meg nem alapozott hipotézis. Mindez a tudománynak a természetes 
gondolkodásból való eredetében rejlik. A természetesen fejlődő vélekedéseket addig 
módosítják, ameddig azok gyakorlati-tudományos szempontból nem válnak tartha-
tóvá.” stb. (393.) A levelet újra közli a BW 5, 40–43. 

98 Vö. Hua XXI, 390. (idézet Natorpnak 1901. 09. 07-én még Halléban rövid-
del a Göttingába való elutazása előtt írt leveléből) Újraközölve in BW 5, 80–86. 

99 Erre utal még Mohanty 1995. 52. sk. 
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2.3. Husserl hallei korszakának filozófiai munkái. Áttekintés 

A hallei periódus, vagyis az 1886-tól 1900-ig terjedő időszak 
Husserl egyik rendkívül gazdag alkotói korszaka. Főleg abban a 
tekintetben, hogy milyen mennyiséget illetve tematikai gazdagságot 
tükröznek a publikált írások. Husserl ugyanis ebben a periódusban 
(különösen figyelembe véve az 1910-es évek második fele és a 
húszas évek vége közé eső, szinte önálló könyv nélkül szerényke-
dő, csak a kéziratos hagyaték, az egyetemi munka illetve a Jahrbuch 

számára létező időszakot)100, nem csak önálló könyvvel, hanem 
rengeteg apróbb írással tette a nagyobb nyilvánosság számára is 
szakmailag gazdaggá. 

Az 1891-ben megjelent Az aritmetika filozófiájában (mint fel-

jebb is láttuk)101 Husserl már bejelentette, hogy készül a munka 
úgynevezett „második kötete”, amelyben sokkal általánosabb a 
matematika a logika és az ismeretfilozófia összefüggései mentén 
szerveződő vizsgálódásokat fog közölni. Még ugyanebben az év-
ben, 1891-ben elkezdte írni a (végül soha el nem készült) „máso-
dik kötet” szinopszisát, amelyben így foglalja össze az új könyv 
főbb irányvonalait és témaegységeit: 

 
„Az első kötetben a számok aritmetikájától az általános 
aritmetikához jutottunk. Önmagában tekintve azonban az 
általános aritmetika a korábbi (próteron kath autó) és azt az el-
ső kötet nem adta elő elég határozottan, hogy annak logikai 
lehetőségét és fogalmát mindenféle számosság nélkül is 
tudhatjuk, vagyis anélkül is, hogy a szisztematikus és nem-

                                                 
100 Husserl az Ideen első kötete (1913) és a Formális és transzcendentális logika 

(1928) között csak 1924-ben a Jahrbuch für Phänomenologie-ba szánt könyvszerű 
szöveget, ami az Erste Philosophie című 1923/24-es téli szemeszterbeli freiburgi 
egyetemi előadás javított és Ludwig Landgrebe által gondozott változata volt. 
Azonban ez a szöveg sem jelent meg Husserl életében. Az időelőadások 1927-es 
kiadású Edith Stein által rendezett és Martin Heidegger által újrakompilált válto-
zata semmiképpen sem tekinthető Husserl önálló könyvének. A Jahrbuch-beli 
publikációkhoz lásd még Schuhmann 1990. Az Erste Philosophie kritikai kiadásban 
a Husserliana VII. és VIII. köteteiben olvasható Rudolf Boehm gondozásában 
több ehhez járuló mellékletnek minősített szöveggel egyetemben. 

101 Vö. különösen az 59. lábjegyzetet. 
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szisztematikus számok közötti különbségről bármit is tud-
nánk. Ezt az új vizsgálódást az általános aritmetika logikájá-
nak szenteljük. Ez a számterületek általános megismerésé-
nek mestersége. A számok ezen területének különös fel-
használási terepe lesz majd a numerikus aritmetika mester-
sége is, amelyben a szisztematikus számok problémái meg-

oldhatóvá válnak.”102 
 

Hogy Husserl ezt az általános és nem numerikus aritmetikát 
nem írta meg, annak egyik legfontosabb oka a bonyolultabb geo-
metriai és térelméleti, valamint a még ennél általánosabb (tehát 
filozófiailag elvontabb) logikaelméleti problémák felé fordulásának 
köszönhető. A megíratlan AF II egyik legfontosabb dokumentu-
ma ellenben az a mintegy harmincoldalas tanulmány, amelyben 
Husserl a jel fogalmáról való logikai és matematikai gondolkodás 
állásának összefoglalására vállalkozik, illetve egy ma is nagyon 
használható jeltipológia felállítására. A jelek logikájáról vagy Szemio-
tika c. szöveg az 1890-es évek elejének egyik legrendezettebb ki-

adatlan Husserl-tanulmánya.103 

                                                 
102 Hua XXI, 252: 5–19. (Előzetes megjegyzés az AF tervezett második köte-

téhez) 
103 Vö. Hua XII, 340–373. (Magyarul lásd ÚH, 15–43.) A Semiotik esetében, 

ha nem is lehet közvetlen hatástörténeti befolyásról beszélni, de mindenképpen 
jelentős három szerző három művének említése, akikkel a logika, mint a jelekkel 
foglalkozó tudomány kapcsán érdemes részletesebben foglalkoznunk: 1.) Carl 
Friedrich Bachmann 1828-as System der Logikja; 2.) Bernard Bolzano 
Wissenschatfslehreje; 3.) William James Principles of Phychologyjának második kötete. 
Husserl a Semiotiknak a kritikai kiadás 373. oldalán levő részéhez fűzött 
lábjegyzetében konkrétan utal ennek a három munkának a részletesebb 
áttanulmányozására. (Vö. Hua XII, 529–530. Tx. A.) Husserl a Semiotikban 
összesen egy szöveghelyre hivatkozik pontosan az említett széljegyzetben: 
Bolzano WL, III kötet 376. oldalára. Ennek ellenére elég jól kirajzolódnak a 
hasonló gondolatok. 1.) A jelek természetes és mesterséges jelekre való osztása, 
mint az újabb logikák egyik középkorból megmaradt distinkciója Bachmann 
művének lényeges felvetése (Vö. SL, 379–380., különösképpen 1. lábjegyzet.); 2.) 
Bolzanonál (éppen az egyedül pontosan idézett helyen) megtalálható az a 
gondolat, hogy „amennyiben megengedett számunkra, hogy megfontolásaink 
folyamatában gyakran homályos képzeteket kövessünk: akkor annak is 
megengedettnek kell lennie, hogy gyakorta használjunk jeleket, anélkül, hogy 
teljesen tisztán lennénk tudatában azoknak a képzeteknek, amelyekkel ezeket 
összekötjük”. (WL III, 344. §); 3.) A PP második kötetének Reasoning című 
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Szintén nagyon jó állapotban maradt fenn az a Husserl 

életében kiadatlan szövegfolyam, amelyet a matematikai kalkulus 
fogalmának filozófiai tisztázásához írt 1887 és 1895 között. 
Ezekben több olyan szöveg található, amelyeket felhasznált Az 
aritmetika filozófiájának megírásakor (pl. az Arithmetik der Reihen 

und reihenartige Grössen c. munka 1889–90-ből),104 nagyrészük 
azonban olyan írás, amelyek elvontabb tudományelméleti kérdé-
seket feszegetnek, például a matematikai műveletvégzésnek a 
lehetetlenségig való folytatásáról, az aritmetikáról mint deduktív 
tudományról, a függvényelméletről vagy a sokaság matematikai 

fajfogalmának logikai nemfogalmáról.105 Kéziratban maradt fenn 

Husserl 1887/88-as áttekintése a matematika106 illetve a geomet-
ria filozófiájának történetéről (ez utóbbi egyébként egy 1889/90-

es egyetemi előadás gondolatkörébe is beépült)107 valamint az a 
több szöveget egyesítő mappa, amelyet egy önálló könyvvé sze-
retett volna átformálni. Ennek a térképzet eredetével és annak 
filozófiai implikációval foglalkozó kötetnek bizonyos gondolatai 
csak később, Az európai tudományok válságának Galileiről írott 
nevezetes paragrafusaiban (a kiadott műben a kilencedik illetve 
annak alparagrafusai) tűntek fel újra. Még az 1890-es években 
Husserl komolyabban áttekintette a következő problémákat: a tér 

terminusának legalább négyféle jelentése;108 a szemléleti és a 

geometriai tér különbsége;109 a térfogalom eredete és ennek pszi-

chológiai tisztázása.110 A geometria különböző irányzatainak 
különbségéről még 1900 körül is készült írni egy rövidebb szö-

                                                                                                
fejezete pedig azt a kérdést tárgyalja, hogy „az [embernek] tudatos intenciója, 
hogy mindenre jeleket alkalmazzon”, csahogy „mindeddig észre nem vett, vagy 
nem érzett dolgokra szeretne jelet találni, még az előtt, hogy rendelkezne eggyel”. 
James arra is kitér, hogy a jelek hiánya nem zavarja az embert, ugyanis rendkívül 
könnyen talál ki ilyeneket. (Vö. PP II, 356–357.) 

104 Vö. Hua XXI, 154. skk. Ezt a szöveget Carlo Ierna egyértelműen a 
Habilitationsschrift gondolatkörébe utalta. 

105 Hua XXI, rendre: 57. sk., 56. sk., 106. skk., 92. skk. 
106 Hua XXI, 216. skk. 
107 Hua XXI, 312. skk. 
108 Hua XXI, 270. skk. 
109 V.ö. Hua XXI, 275. skk.  
110 Hua XXI, 301. skk. 
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veget, amelyet szintén nem adott ki, mert tulajdonképpen ismét 

félbe hagyott.111 
A szigorúan filozófiai éspedig logikai és ismeretfilozófiai 

szövegei közül azonban sokkal több, már Husserl életében kiadott 
munkát találunk. Ezek nagy részét a Husserliana kötetei tartalmaz-
zák. Husserl hallei kezdő, majd egyre inkább haladó tanári korsza-
kában rendszeres könyvismertető-szerzővé vált. Recenzensi tevé-
kenységében pedig többször folyamodik ahhoz a sajátosan a  
tizenkilencedik század végére jellemző eljáráshoz, amelyben a szerző 
egy átfogó elemzésben az adott évek vagy akadémiai kutatási perió-
dusok során egy bizonyos általánosabb vagy specifikusabb témában 
íródott munkák mindenikét áttekinti és értékeli. Ilyet ír 1897-ben az 
1894-es esztendő német nyelvű jelentősebb logikai írásairól, könyve-
iről Bericht über die deutsche Schriften zur Logik aus dem Jahre 1894 cím-
mel. Ez a szöveg az Archiv für systematische Philosophie-ban jelent 

meg,112 és Wilhelm Wundt, Gustav Glogau, F. H. Th. Allihn, Wil-
helm Jerusalem, Anton Marty, Hans Cornelius, Theodor Lipps, 
Heinrich Rickert, Benno Erdmann, Ernst Mach, P. Biedermann és 
J. Henrici könyveiről nyújt hol kimerítő, hol csak az alapvonalakat 
vázoló elemzést. A szöveg érdekessége, hogy Husserl benne egy 
saját munkáját is recenzálja, vagyis szintén hagyományosan század-
fordulós műfajhoz folyamodva önismertetőt ír, azonban nem egy 

könyvről, hanem egy hosszabb tanulmányáról.113 Az alapul szolgáló 
mű a Psychologische Studien zur elementaren Logik c. két részes átfogó 
stúdium, amelyet az elementáris logika (vagyis a logika pszichológiai 
és szemléleti alapjainak) Brentano-iskolás műfajában írt, azonban 
egy önálló koncepció előadására, majd jelentetett is meg 1894-

ben.114 Ez a szöveg (az I. részben) az absztrakt és konkrét fogalmai-
nak elválasztásáról, valamint a független és nem-független tartalmak 
egymáshoz való viszonyáról (a rész-egész probléma elementáris 
logikai vizsgálatáról), valamint (a II. részben) a szemlélet és a repre-
zentáció egymással való összefüggéséről szól, és sokban árnyalja az 
„eredet” filozófiai fogalmának jelentését. 

                                                 
111 Lásd Verschiedene Richtungen der Geometrie, Hua XXI, 412. skk.  
112 Archiv für systematische Philosophie 3 (1897), 216–244, illetve Hua XXII, 124–

151. 
113 Vö. Hua XXII, 132. skk.  
114 Philosophische Monatshefte 30, 159–191, illetve: Hua XXII, 92–123. 
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Másodszorra 1903 és 1904 között, tehát már göttingai perió-
dusában összesítette 1895-től 1899-ig folytatott szemlézését, és adta 
ki második ilyen típusú szövegét a német nyelvű logikai szakiroda-
lomról, azonban cikksorozat formájában, jóval nagyobb terjedelem-
ben és jóval tekintélyesebb számú szerzőről. Husserl írásai egyben 
jól mutatják a logikai témában tapasztalt, német nyelvterületen fel-
lendülő produktivitást, illetve a logika filozófiai és egyéb interdisz-
ciplináris vonatkozásainak tekintetében folyamatosan növekvő 

érdeklődést a századforduló tájékán.115 
Több fontos egyéni recenzió is születik ebben az időben. 

Husserl első jelentős publikációja Az aritmetika filozófiája után az 
Ernst Schröder (vagyis a boole-i algebrai logikai iskola legjelentő-
sebb német nyelvű alakja) logikai előadásainak recenziója. Ez a 
munka már 1890-ben készen állt, de csak egy évvel később jelent 
meg. Ennek különös pikantériája, hogy olyan tisztázó jellegű ész-
revételeket tartalmaz a „kalkulus” és a „nyelv” logikaelméleti kü-
lönbségéről, amelyek érvénytelenítik a korai Husserl későbbi re-
cepciójának több kritikai (Frege esetében sokszor éles nyelvű) 

észrevételét.116 Erre a szövegre, ennek eredményeire illetve a ma-
tematikai logikához való viszonyának korai állására később Hus-
serl maga is reflektált egy Göttingában írt és Palágyi Menyhért a 
Prolegomenát kritizáló könyve ellen irányuló szokatlanul ideges és 

kemény hangú recenziójában.117 A Schröder-recenzió tematikájába 
vág szintén 1891-es Die Folgerungskalkül und die Inhaltslogik c. írása 
is, amelyet főtanulmányként és további észrevételek felsorolásával 

két részben közölt.118 
Ezen kívül nagyon fontos egy szabályos filozófiai vitája, 

                                                 
115 Összesen öt cikk jelent meg. Lásd in Archiv für systematische Philosophie, 9. 

évfolyam, 113–132, 237–259, 393–408, 503–543, majd 10. évfolyam, 101–125, 
illetve kritikai kiadásban in Hua XXII, 162–258. 

116 A szöveg első megjelenése: Göttingische gelehrte Anzeigen 1891. 243–278. 
Kritikai kiadásban: Hua XXII, 3–43. Ezt a szöveget először Jitendra Nath 
Mohanty fedezte fel az angolszász Husserl-recepció kapcsán végzett kutatásaiban 
és mutatta ki annak kardinális, de többször elhanyagolt jelentőségét. (Vö. 
Mohanty 1982. 18. skk.) 

117 Vö. Hua XXII, 152. skk. (recenzió Palágyi Der Streit der Psychologisten und 
Formalisten in der modernen Logik-járól). 

118 Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie 15, 168–189, illetve 351–356. 
Újra közölve in Hua XXII, 44–72.  
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amelyet Andreas Voigttal, egy viszonylag csekély jelentőségű logi-

kussal és közgazdásszal119 folytatott.120 Voigt elementáris logikáról 
írott könyvét Husserl recepciója, már annak koncepciója szintjén 
megszégyeníti, amelyre a sértődött szerző doktori disszertációjá-
nak nem csak néhány gondolatával, de azzal a ténnyel is válaszol, 
hogy egykori doktori referensének (Lüroth freiburgi professzor-

nak) igazoló levelét is csatolja a disszertáció értékeiről.121 Ez pro-
vokálja ki Husserl viszontválaszát, amelyben Voigt saját disszertá-
ciója tartalmával szembeni „súlyos felejtésére” hivatkozik, illetve 
felrója neki azt a kisszerűséget, amellyel disszertációja tartalmának 

adminisztratív igazolását kívánja érvként felhozni.122 A szöveg 
végén Husserl Fregét is védelmébe veszi azzal, hogy semmiképpen 
sem sorolható Schröder, és ezáltal Boole filozófiai iskolájába, hi-
szen annak fogalomírása „nem kalkulatorikus törekvés”, mivelhogy 

célja „elsősorban egy characteristica universalis” kimunkálása volt.123 
Az életében kiadatlan szövegek közé tartozik a Psychologische 

Studien megjelent szövegének első és tartalmilag, főleg a szemlélet 
és a reprezentáció eredetviszony tekintetében a végleges textustól 
sokban különböző változata még 1893-ból. Megkülönböztetten 

fontos a Twardowski-recenziónak induló,124 de az igazság kérdé-
sének filozófiai megoldására is javaslatot tevő, a valóságos és in-
tencionális tárgyak különbségét határozottan hamisnak tételező 
Intentionale Gegenstände 1894-ből. Ez a szöveg azóta a 

Husserlianában,125 és főleg a befejező része esetében egy határozot-

tan új, ma már referenciának tekintendő kiadásban is megjelent.126 

                                                 
119 Vö. NDB XXIII, 286. 
120 Husserl cikkei: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie 17 (1893) 

111–120, illetve 508–511. Voigt cikke ugyanott 504–507. Lásd ezeket in Hua 
XXII, 73–91. Ezekről még részletesebben lásd a 4.2. fejezetet. 

121 Vö. Hua XXII, 86. lj. 
122 Husserl elegáns megoldást választ. Úgy fogalmaz, hogy „a disszertációval 

való szó szerinti egyezést a teljes testület igazolhatja, de a tematikus egyezéssel ezt 
mégsem teheti meg”. Hua XXII, 89: 5–7. 

123 Vö. Hua XXII, 90: 15–20. 
124 Itt először Kazimierz Twardowski Zum Lehre vom Inhalt und Gegenstand der 

Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung (Bécs, 1894) c. munkáját ismerteti. 
125 Hua XXII, 303–348. 
126 A szöveget Karl Schuhmann adta ki újra, annak teljes formájában. Lásd 

ehhez IG. 
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Ezen kívűl Husserl tervezett (és meg is írt 1896-ban) egy hosszú, 
szintén értekező recenziót (vagyis tanulmányba forduló recenziót) 
Hans Cornelius létítéletekről vagy létezési állításokról szóló köny-
véről a Versuch einer Theorie der Existentialurteile címűről. Ebben a 
recenziójában Husserl a szemléleti, a szimbolikus és az úgyneve-
zett emlékezeti ítéletek fogalmait is részletesen tárgyalja illetve 

kidolgozza.127 
Ezt a tematikus gazdagságot csupán leltárszerűen fellajst-

romozva is kijelenthető, hogy az ezekkel szemben megnyilvánuló 
recepciós törekvéseknek több formai kérdésre is tekintettel kell 
lenniük. Először is arra, hogy Husserl életműve már annak igen 
korai fázisában is egyrészt kiadott, másrészt kéziratban lappangó, 
ki nem adott, vagy éppen csak saját használatra szánt szövegekből 
állt. Másrészt óriási ezeknek a szövegeknek a műfaji szórása, ame-
lyek mind különbségeket implikálnak a tárgyalás módjában és az 
előadandó tartalmakban – Husserl megoldásai a saját, a kritizált és 
az úgymond bevett álláspontok egymás mellé helyezésére sokszor 
nagyon finomak, de magán hordozzák a XIX. századi filozófiai és 
tudományos nyelvezet osztrák-magyar monarchiabeli stílusának 
bizonyos nehézkességeit. Sajnos kijelenthetjük, hogy ezeknek az 
elemeknek a tárgyi tartalommal való összefüggései nem mindig 
álltak a korai Husserl recepciójának homlokterében. 

                                                 
127 Vö. Hua XXII, 357–380. 
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3. TERMÉSZET ÉS SZELLEM HALLÉBAN. KÖZNAPI ÉS 

TUDOMÁNYOS KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA HUSSERL HALLEI 

KORSZAKÁBAN 
 
 
Ebben a fejezetben, többször átismételve és kiegészítve az 

előzőekben mondottakat, amellett fogok érvelni, hogy Husserl e 
korai, hallei periódusában már megjelennek olyan motívumok, 
amelyek a későbbi, érett fenomenológus és önálló filozófus gon-
dolkodásában nyerik el nemcsak legjobban kifejtett formájukat, 
hanem ennek köszönhetően ismertségüket is. A korai korszakban 
való felmerülésük ismeretlensége azonban nem jelenti azt, hogy 
tartalmilag nagyon nagy lenne a különbség a kései és a korai szö-
vegek bizonyos megoldásai között. Sőt, azt lehet mondani, hogy 
ezeknek a későbbi szövegeknek bizonyos témák esetében úgy-
mond azonos módszeres értelme van, még ha a konkrét módszertani 
kivitelezésében jelentősen különbözik is a néhány évtizeddel ké-
sőbbi Husserl-szövegektől. Mint azt majd könyvünk kiegészítő 
tanulmányában (6. fejezet) látni fogjuk, feltételezésem szerint a 
korábbi szövegek is tevékenyen járulnak hozzá Husserl önálló 
filozófiai álláspontjának, vagyis a fenomenológiai konstitúcióelmé-
letnek a kidolgozásához. A hallei korszakról szóló áttekintésünk 
midenesetre semmiképpen nem lenne teljes az itt következő, az 
eddigieknél valamivel gazdagabban kifejett történeti-
szisztematikus vizsgálódás nélkül. 

Aki Edmund Husserlt olyan emblematikus művein keresz-
tül ismeri, mint például Az európai tudományok válsága (Hua VI és 
Válság I–II.), igen helyesen vonhatja le azt a következtetést, hogy 
szerzőnknél a mindennapi és a tudományos világkép, világszemlé-
let vagy egyszerűen a mindennapi élet és a tudományos szféra 
kapcsolata, ezek egymásra gyakorolt hatása képezi a döntő prob-
lémacsomagot, és ezáltal ennek a bonyolult, nehezen érthető és 
értelmezhető szövegnek a kulcsát. 

Állításom szerint a köznapi és a tudományos világ közötti 
kapcsolat leírásának Husserl gondolkodásának fejlődéstörténet-
ében egységes módszeres értelme van. Módszeres értelemnek egy 
olyan, a téma szempontjából meghatározó tárgyalásmódot neve-
zek, amelynek az egyes módszertani eljárások tekintetében több, 
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különböző kifejtése lehetséges, alapgondolata azonban mindvégig 
azonos marad. Esetünkben mindez például nem mást jelent, mint 
hogy a tudományos és a mindennapi világszemlélet folyamatos 
kölcsönviszonyának tézisét deskriptív pszichológiai, és genetikus 
fenomenológiai módszerrel is lehet hasonlóképpen tárgyalni, anél-
kül, hogy ezek kiindulópontjaikban lényegileg eltérnének egymás-
tól. Ez az egységes módszeres értelem pedig a következő: a min-
dennapi (köznapi) és tudományos kölcsönviszonyának tárgyalása 
Husserlnél a tudományos elméletek, konceptusok, valamint az általános 
fogalmak visszavezetése azok szemléleti gyökereihez, vagy jobban mondva az 
emberi megismerés szemléleti alapjaihoz. Ezen túlmenően azt javaslom, 
hogy a természet és szellem terminusait is ilyen módszeres fogalmak-
ként értelmezzük, amelyek, legalábbis szerzőnknél, azonos tárgyi 
értelemmel rendelkeznek, mint a köznapi és a tudományos, vagy mint 
a reális és az ideális. 

Ezek a fogalmak és fogalompárok véleményem szerint 
rendre jól illeszkednek Husserl azon folyamatosan érvényesített 
szándékához, hogy az emberi megismerés több forrásának össze-
függését tisztázza. Ebben a filozófiai vizsgálódás-tervezetben pe-
dig nem nehéz megtalálnunk a klasszikus filozófiai kriticizmusnak 
legalább a prekritikai Kant óta jól ismert örökségét, melyben a 
megismerés forrásai alapvetően együttműködnek és nem a többi 
forrás folyamatos felszámolásán vagy kizárólagos irányításán ke-
resztül végzik feladatukat.128 Ugyanakkor a klasszikus (kanti) kriti-

                                                 
128 Kant már híres 1770-es königsbergi professzúra-székfoglalójában amellett 

foglal állást, hogy a megismerés több forrásának tekintetében ne az egyik 
központi, kiemelt szerepét, hanem ezek együttműködését vizsgáljuk. „Mert ez az 
érzéki és értelmi képességeink közötti egyenetlenség (e képesség természetét a 
továbbiakban még kifejtem), semmi egyébre nem mutat, mint hogy elménk 
azokat az elvont eszméket, amelyeket az értelemtől megtermékenyítve kihord, 
egyedi eseteken ábrázolni és szemléletekre váltani gyakorta nem képes. Ez a 
szubjektív ellenkezés azonban, mint az többnyire történni szokott, valamiféle 
objektív ellentmondás látszatát kelti, és ez könnyen megtéveszti az óvatlanokat, 
úgyhogy ők azután az emberi elmének szabott korlátokat a dolgok lényegét 
behatároló korlátoknak veszik.” PI, 525. De gondoljunk csak A tiszta ész kritiká-
jának egy nehéz, de tárgyunk tekintetében igen pontos eligazítást nyújtó passzusá-
ra: „A dolgok egyáltalán mint dolgok szemlélete nem lehet a priori módon adva, s 
az ilyen dolgokra vonatkozó szintetikus tételek transzcendentálisak. Így tehát 
transzcendentális tételek nem adhatóak fogalmak konstruálása útján, hanem 
csakis a priori fogalmak útján. Csupán a szabályt tartalmazzák, melynek alapján 



 
75 

cizmus öröksége egy másik ponton is jelentkezik. Mint látni fog-
juk, habár Husserl igen komoly jelentőséget tulajdonít bizonyos 
összetettebb megismerés- és gondolkodásfolyamatok, vagy tulaj-
donképpen az emberi tudat egyszerű szemléleti aktusokhoz való 
visszavezetésének, mégis végig határozottan elzárkózik attól, hogy 
csak ezekre az egyszerű aktusokra bízza a bonyolultabb folyama-
tok magyarázatát. Úgy is mondhatnánk, hogy habár az egyszerű 
szemléleti aktusokkal veszi kezdetét minden megismerés, de mégsem ezek-
ből ered.129 Eljárása tehát nem reduktív, amely az egyik folyamatot a 

                                                                                                
tapasztalati úton keresnünk kell egy bizonyos szintetikus egységet abban, amiről 
nem alkothatunk a priori szemléletes képzetet (az észleletekben). De egyetlen 
fogalmunkat sem mutathatják ki semmiféle esetben a priori módon; erre csak a 
posteriori módon, ama tapasztalat segítségével képesek, mely csupán a szóban 
forgó szintetikus elvek alapján válik lehetségessé.” (TÉK, B 749. »571.«) 

Vannak olyan kortárs Kant-értelmezők, akik ezt az együttműködési viszonyt 
„diszkurzivitási tézisnek” nevezik, utalva a megismerés tárgyainak és azok elme-
beli felfogásának egymással való folytonos összeköttetésére. Ez a tézis azon az 
elképzelésen alapul, hogy a megismerés tárgyainak valamilyen módon meg kell 
jelenniük az elmében. (Vö. Allison 2004. 11–19, különösképpen 13.) 

Husserl maga már Logikai vizsgálódásainak legkiérleltebb darabjában (a VI-
ban) is kellően markánsan lépett fel a kanti, több forrás együttműködésének útjait 
kereső emberi megismerés-koncepció problémáinak megoldása mellett. Mint a 
VI. vizsgálódás előszavában hangsúlyozza: „Az érzékiség és az értelem közötti régi 
ismeretelméleti ellentét olyannyira vágyott tisztázását a közvetlen vagy érzéki, és a 
fundált vagy kategoriális szemlélet közti különbségtétel fogja elhozni.” (Hua 
XIX/2, 541, ill. HLV, 51.) Lásd még lejjebb a 164. számú lábjegyzetet. 

129 Ez a Kant-parafrázis (vö. TÉK B1 [51.]: „Jóllehet minden tudásunk a ta-
pasztalattal veszi kezdetét, ebből még nem következik, hogy minden tudás a 
tapasztalatból is ered”) természetesen nem pontos. Husserl sok tekintetben nem 
értett egyet Kantnak a megismerő fakultások elválasztásáról szóló diagnózisával. 
A Logikai vizsgálódásokból csak két fontos helyet említek. Az egyik a Prolegomena 
58. §-a, ahol Kant értelem- és ész-fogalmának „mitikus” voltáról beszél (Hua 
XVIII, 216: 35 – A „mitikus” itt tulajdonképpen magasabb rendű megismerési 
folyamat reflektálatlan előfeltételezését jelenti egy alacsonyabb rendűben, tehát a 
„mitikus” fogalomhasználat elválasztásuk helyett ismét összemossa őket). A 
másik pedig a VI. vizsgálódás 66. §-a, amely pedig többek között azt emeli ki, hogy 
Kant nem tett különbséget az általános fogalmak mint „szójelentések” és az 
általános fogalmak mint az „általános képzetek korrelátumai” között (ez utóbbi 
pedig azt jelenti, hogy nem jutott el a megismerés egy új, az érzékiséghez hasonló 
módon működő fakultásának, a kategoriális szemléletnek a felismeréséhez, amely 
előkészíti a magasabb rendű fogalmi gondolkodást). (Vö. Hua XIX/2, 732.) A 
kérdés átfogó tárgyalásához, mint ahogyan tulajdonképpen minden Husserl és 
Kant viszonyát érintő kérdéshez lásd Kern 1964., ehhez különösképpen 12. kk. 



 
76 

másik folyamat elemeire, mozzanataira redukálná, egyszerűsítené. 
Ennek következ-ményeként a különböző típusú megismerés-
folyamatok együttműködését akkor és csak akkor írhatjuk le pon-
tosan, ha az ezekhez tartozó különböző megismerő fakultásokat 
pontosan elhatároltuk egymástól. Husserl pedig éppen ezt kívánja 
tisztázni. Ez utóbbi gondolatok összefüggenek azzal a fentebb is 
említettel, hogy Husserl filozófiáját annak teljes fejlődésfolyamatá-
ban, így tehát korai fázisaiban is, döntően ismeretfilozófiának tekintsük 
és ne periodikusan matematika-filozófiának, logika-elméletnek, transzcenden-
tális ismeretelméletnek, majd pedig tudományelméleti irányban terjeszkedő 
életfilozófiának.130 Ez utóbbit nyugodtan tekinthetjük jelen szöveg 
Husserl-értelmezésének sarktételeként. 

Maguk a „természet” és „szellem” terminusok azonban a 
tudományelméleti tudatosság egy magasabb fokát tükrözik vissza. 
Arról a tudományelméleti tudatosságról van szó, amely korábban 
Husserlnél a matematikának, a logikának vagy a geometriának 
kitüntetett helyet kölcsönzött vizsgálódásainak korábbi szakaszai-
ban. Az itt kiemelt terminuspár használatával jelzett periódustól 
kezdve azonban Husserl minden esetben a tudományos tevékeny-
ségformák egészének (értsd: egyaránt a természet- és szellemtu-
dományoknak) áttekintésére vállalkozott, mégha eközben – nyil-
vánvaló szakképzettségének köszönhetően – a vizsgálatok és azok 
példaanyaga döntően továbbra is a logika és a természettudo-

                                                 
130 Ez utóbbi következtetést, illetve annak életfilozófiai felütését akár Az eu-

rópai tudományok válságának felületes olvasása is alátámaszthatná. Emlékezzünk 
arra, hogy Husserl maga is az európai emberiség radikális életválságának kifejezé-
seként aposztrofálja az európai tudományos élet számára mérvadó válságát, 
vagyis a tudományos elméleteknek a mindennapi világhoz való szabályozható 
visszacsatolhatóságának elmaradását. (Vö. Hua VI, 6–8. [2.§] és Válság I, 21–23.) 
Ezt az életfilozófiai válságanalízist bizonyos értelmezések Husserl többi művére 
is kiterjesztették. Ezzel az úgymond különös tudományterületeken (logika, ma-
tematika, természettudományok) megnyilvánuló válsághelyzeteket az európai 
emberiség egészére kiterjesztő egzisztenciális analízist igyekeztek a husserli filo-
zófia egységteremtő faktorának tekintetni. (Vö. Buckley 1992.) Több, a kései 
Husserlről szóló mértékadó értelmezés cáfolja ezt a fajta elemzést. (Vö. Lohmar 
2000, Orth 1999.) Ezek a monográfiák nagy szövegbázisra támaszkodva a kései 
szövegek logikai, ismertelméleti vonatkozásait domborítják ki, a Válság-projekt 
szövegeit pedig olyan textusok korpuszaként, amelyek transzcendentális fenome-
nológiai bevezetőt kívántak adni természettudósok számára, és olyan alapfogal-
makkal kívánták szótárukat gazdagítani, mint a fenomenológiai redukció vagy a 
megismerés horizont-szerkezete. Lásd továbbá a problémához a 17. jegyzetet. 



 
77 

mányok körében maradtak, illetve ezek köréből kerültek ki. 
A husserli tudománykritika nézetem szerint a hallei tanul-

mányi évek (1886–1887) hatásaiban, illetve a legkorábbi matemati-
kai-geometriai vizsgálódásaiban (különösen bizonyos 1893-as 
szövegekben) gyökerezik. Ezt a tézist először a hallei egyetemi 
miliőre való visszautalással erősíteném meg, majd hivatkozni fo-
gok Carl Stumpf nagyhatású előadásaira, melyek jelentősen befo-
lyásolták Husserl szemléletmódját. Végül pedig Paul Natorppal 
folytatott levelezésének bizonyos részleteit elemezve vonom le a 
témával kapcsolatos következtetéseimet. Azt szeretném továbbá 
bemutatni, hogy a tudományos világ tudományelőttes tevékeny-
ségformákra és tapasztalatokra való visszavezetése a logika és a 
geometria 1890-es években végzett megalapozási kísérleteire épül, 
mely pedig a pszichologizmus Husserl által is használt gyenge vagy 
pozitív értelmével áll fontos kapcsoltban. A pszichologizmus 
gyenge vagy pozitív értelme szerint a pszichológiai összefüggések 
vagy pszichológiai leírások elengedhetetlen ismeretelméleti eszkö-
zei az elementáris logikai, aritmetikai és geometriai tisztázásoknak, 
(de nem tekinthetőek azonosnak e tudományterületek tartalmával). 

A fejezet végén remélhetőleg az is világossá válik, hogy 
mindezek következtében a korai és a kései nagyobb tudománykri-
tikai egységek között Husserl filozófiájában a Logikai vizsgálódások 
jelentik az összekötő kapcsot. Bár ez a tétel történetileg triviálisan 
hangzik (a Vizsgálódásoknak az életműben elfoglalt helye okán), 
bizonyos szöveghelyek egyértelműen azirányba mutatnak, hogy 
Husserl itt is nagyban azonos elveket vallott egy tudományterület 
megalapozhatósága tekintetében. Ezt az elvet viszont az adott mű 
célkitűzéseinek megfelelően módosította. 

 
* 

 
A kortárs Husserl-kutatás és -kiadás eredményei szerint 

szerzőnk explicit módon először nem a Válság-könyv (vagyis Az 
európai tudományok válsága) tágabban értelmezett projektumának 
(vagyis az erre a műre előkészülő, még több irányba tapogatózó 
szövegek) kidolgozása idején, az 1920-as évek végén, hanem már a 
’10-es évek végén aktívan foglalkozott olyan filozófiai szövegek 
írásával, amelyek kultúrkritikai felütésű természettudomány-
elméletként jellemezhetőek. A XX. század első évtizedének végén 
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Husserl a Freiburg im Breisgau-i Kultúratudományi Társaság 
meghívására és közönsége előtt tartotta meg Természet és szellem 
(Natur und Geist) című előadását (ez egyébként egybeesik a husserli 
filozófia úgynevezett genetikus fenomenológiai periódusának fel-
tehető kezdetével).131 Az ezzel azonos című egyetemi előadásokat 
1919 nyári félévében tartotta és ekkor kezdett el egyre intenzíveb-
ben foglalkozni a tudományoknak a tudományelőttes tapasztalat 
formáira való visszavezethetőségével és annak problémájával. 

Itt beszél arról is, hogy a természettudósok, mint igazi és 
elmélyült szakemberek kimagasló és a társadalom számára is ha-
talmas hasznot hajtó eredményekre jutottak a maguk területén, de 
gondolkodóként a „naivitás stádiumában“ rekedtek meg. (Vö. Hua 
Mat VI, 10.) Ennek oka pedig az, hogy mégcsak „nem is sejtik, 
hogy mi rejlik abban a transzcendentális korrelációban, amely 
természet és szellem között áll fenn, melyek egymásra kölcsönö-
sen hatva konstituálódnak.” (Uo.) 

Az eddig összefoglaltakból vonja le majd előadásában azt a 
következtetést, miszerint: 

 
„[…] korunk nyavalyája […] a tudományos haladáséval 
együtt alakult ki […] és immáron az is világos, hogy a tu-
dományos kultúra ilyesféle tragikumát csak egy új értelem-
ben vett filozofikus korban lehet legyőzni, egy olyan kor-
ban, mely nem adja fel a platóni tudományeszményt, hanem 

                                                 
131 Lásd például Bernet 2002. Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a 

genetikus fenomenológia nem esik egybe minden olyan filozófiai vizsgálódással, 
amelyet Husserl genetikus perspektívából folytatott. Már a fenomenológiai 
módszer meghirdetése előtti, prefenomenológiai időszakban is érdeklődött 
genetikus problémák iránt, melyek viszont nem idői lefutásukban és 
kiterjedésükben vizsgált fenomének leírásakor, hanem két fontos ismeretelméleti 
kategória, a szemléletek és a reprezentációk általánosabb összefüggéseinek 
tárgyalásakor merültek fel. A reprezentációk nem csak szemléleteken alapulnak, 
hanem ugyanakkor egyfajta szemléleti karaktert is képesek felvenni (amely 
eközben mégsem teszi azokat szemléletté). „Amikor egy dolgot »megnézünk«, 
akkor jobban szemügyre véve azt láthatjuk, hogy általában inkább mindkét 
tevékenységforma [tehát a szemléletek és reprezentációk] keverékével 
találkozunk” – mondja Husserl a Pszichológiai tanulmányok az elementáris logikához 
(Psychologische Studien zur elementaren Logik) című művében. (Hua XXII, 117.) A 
genetikus perspektíva egyéb, a korai Husserlnél megnyilvánuló mozzanatairól 
lásd lejjebb.  
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éppenhogy megőrzi azt, egy a szaktudományos munkával 
kéz a kézben járó filozófiai munka által, mely utóbbi mindig 
végső tisztázásokra és a belátásnak a folyamatosan élőként 
való fenntartására és elmélyítésére törekszik, amely mindig 
az ismeret ősforrásaihoz megy vissza, a végső értelemadá-
sokig, a végső értelemösszefonódásokig és értelemszintézi-
sekig […].” (Hua Mat IV, 13.) 
 
Természet és szellem viszonyának tisztázásakor ugyanakkor 

az összefüggés két fontos mozzanatával kell számolnunk: 
 
(1) Természet és szellem az állandó kölcsönviszony álla-

potában vannak, illetve hogy 
(2) a tudományos praxis leírásakor mindig a végső érte-

lemforrásokig (tehát az értelem utolsó, még feltárha-
tó forrásaiig, úgy is mondhatnánk: annak 
legegyeszerűbb forrásaiig) kell visszamennünk, hogy 
ezt a kölcsönviszonyt tisztázhassuk és a megismerés 
változatos területeit egymástól el tudjuk határolni. 
Eszerint minden tudományos diszciplína a megisme-
rés egy meghatározott formáján, annak egy bizonyos 
„régióján” alapul és csak ennek a perspektívájából 
érthető. Ezeket a régiókat feltárni, leírni a fenomeno-
lógia egyik fő feladata. 

 
A tapasztalati alapokra való visszavezetésnek (melyre Hus-

serl később, főleg a Válság tervezetéhez kapcsolódó időszakban a 
jólismert visszakérdezés – Rückfrage – terminusát is alkalmazta) 
azonban már közvetlenül az idézett előadás előtti korszakban is 
megvannak a néhol mégoly közvetett párhuzamai. Vizsgáljuk meg 
most egy egészen távoli példát! 

Ha a Prolegomenában összefoglalt pszichologizmuskritika 
1900-as évek elején való további alakulását nézzük, akkor érdemes 
Husserlnél annak egy úgymond sajátos formáját szemügyre ven-
nünk. Husserl, akit éppen a Prolegomena nyomán tűnt fel minden-
fajta pszichológiai módszer logikai alkalmazásának esküdt és 
kompromisszumot nem tűrő ellenségeként, ezt a fajta radikaliz-
must semmiképpen sem osztotta. A pszichologizmuskritika sokkal 
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inkább a logika megalapozására tett módszeres felhívásként érten-
dő. Ennek egyik legjelentősebb, de mindenképpen legvilágosabb 
és legkiérleltebb kifejezését a magyar filozófiai és tudományelméle-
ti író, Palágyi Menyhért A formalisták és a pszichologisták vitája a  
modern logikában (Der Streit der Formalisten und der Psychologisten in der 
modernen Logik (1903) című művében az őt ért támadásokra adott 
válaszában találjuk (amelyet, ha műfajilag tekintjük, megállapíthat-
juk, hogy a könyv recenziója formájában írt meg). Itt a következő-
ket jegyzi meg: 

 
„Látható, hogy a pszichologizmus elleni harcom egyáltalán 
nem a logikai metodológia pszichológiai megalapozása vagy 
a logikai fogalmak eredetének deskriptív-pszichológiai tisz-
tázása elleni harc; hanem egy olyan ismeretelméleti állás-
pont ellen irányul, amely ismeretelméleti álláspont mind-
azonáltal a logika tárgyalásmódját is nagyon szerencsétlenül 
befolyásolta. Ez tehát az, amit P. Úr – példaszerű megbíz-

hatósága megnyilvánulásaként – a logika és a pszichológia 
közti »kenyértörésként« jellemez.” (Hua XXII, 154, ÚH 
49.)132 
 
Ez az ismeretelméleti álláspont pedig nem más, mint a logi-

kai és a pszichológiai metodológia azonosságának állítása, ennek 
folyománya pedig, hogy a logikát a pszichológiai módszerek al-
kalmazásának egyik ágaként tekintették. Husserl már a Prolegomena 
előtt is nagy lelkesedéssel beszélt a fent kifejtett problémáról, 
mégpedig arról, hogy habár a logikai műveletek szemléleti eredet-
tel rendelkeznek, de ezáltal a logika mégsem válik a pszichológia 

                                                 
132 A Palágyi-recenzió hatástörténeti összefüggéseihez lásd Varga 2009. 235: 

„Néhány évvel a Prolegomena megjelenése után tehát Husserl egyértelműen nem 
radikális antipszichologista menifesztumként értelmezi a Prolegomenát, hanem a 
pszichológiához fűződő pozitív, tartalmi viszonyra helyezi a hangsúlyt.” Husserl 
Palágyi-kritikái egyébként sokkal mélyebbre hatnak és nemcsak bizonyos alapvető 
tudományfilozófiai, hanem filozófiatörténeti alapismeretek hiányát is számonkéri 
vitriolos könyvismertetőjében a magyar szerzőtől. (Hua XXI, 160–161, ÚH 54.) 
Úgy tűnik, hogy ezek alól a vádak alól Palágyit még az sem menti fel, hogy kon-
cepciójának bizonyos elemei nem álltak távol Husserl és a kortársak megalapozási 
kísérletekben megkövetelt józanság-kritériumától, amely igyekszik kerülni a 
reduktív ismeretfilozófiai álláspontokat. Lásd ehhez Palágyi 1904. 30–32. 
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egyik ágává.133 Pontosabban a bonyolult diszciplínák közvetlen 
vagy közvetett szemléleti alapjának tézise Husserl szemében telje-
sen triviális tézis volt, amelyet a diszciplína tudományosságigényé-
nek teljesítése érdekében pontosítani kellett. Most azonban sokkal 
határozottabban és kategorikusan fejezi ki magát. Eszerint pedig a 
logika létmódjára és a logika megalapozására irányuló kérdések 
teljesen különböznek egymástól (ugyanúgy ahogyan az ideális 
tárgyakkal korrelatív intencionális struktúrák sem azonosak ezek-
kel az ideális tárgyakkal).134 A „szerencsétlen befolyás” tehát, még 
egyszer, nem mást jelent, mint a logikának a pszichológiára való 
egyszerűsítését, viszont mindez elkerülhető, ha az egyik a másikkal 
csupán megalapozási viszonyban van. A megalapozási viszonynak 
azonban szigorú szabályok szerint kell megvalósulnia. A további-
akban pedig az fog kiderülni, hogy Husserl ezeket a „szigorú sza-
bályokat” már az 1890-es években fel kívánta kutatni, amikor a 
szemléleti és a mértani teret hasonlította össze egymással, még ha 
ezeket a gondolatait nem is tudta kellő világossággal kifejezni, 
kellő precizitással tárgyalni. 

 

                                                 
133 Lásd például az úgynevezett Marperger-előadásban 1898-ban (Husserl egy 

magándocensi bérkiegészítési-kutatói ösztöndíjban részesült erre az évre. A 
finanszírozó a Marperger családi alapítvány, mely az elszámolásban előírt egy 
nyilvános tudományos előadást is – Ez a Prolegomena későbbi gondolatmenetének 
egyik legközérthetőbb összefoglalása – lásd ehhez Schuhmann 2002 és Chronik 
54.): „Ha fogalmi, különösképpen pedig logikai képzeteink pszichológiai eredete 
a fogalmakban megalapozott mondatok pszichológiai jellegének alapját képezné, 
akkor minden tudománynak a pszichológia ivadékának kellene lennie. Hiszen hol 
is akadnának olyan fogalmak, amelyek legalábbis részfogalmaikat tekintve más-
ként is megvalósulhatnának, mint szemléletekből való absztrakció által. Az is 
lényegtelen ebben az összefüggésben, hogy a logikai fogalmak esetén az absztrak-
ció konkrét alapzatát a gondolkodás és a megismerés aktusai képezik. Emlékez-
zünk csak megint az aritmetika példájára! Konkrét megvalósulásában egyetlen 
szám sincs számolás nélkül. De pszichológiaiak-e még ettől az aritmetikai törvé-
nyek?” Marperger 322. A számolás „jól ismert” példája Az aritmetika filozófiájából 
származik. 

134 A husserli fenomenológiai logikaelmélet e tételét később a szakirodalom 
„objektív konceptualizmusnak” nevezte. (Vö. Seebohm 1984. 47.) 
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3.1. A hallei szellemi környezet – a logika tudományának 
státusza Husserl tanárainál, kortársainál 

Először azonban a logika néhány megalapozási kísérletének 
összefoglalóját nyújtanám, amelyeket hallei egyetemi tanárok, tu-
lajdonképpen Husserl közvetlen vagy közvetett kollégái adtak. 
Ezekből a kísérletekből, mint azok megkülönböztető jegye, dom-
borodik ki annak a szükségessége, már-már elkerülhetetlen volta, 
hogy a logika tudományelméleti helyét minél pontosabban jelöljék 
ki és minél szilárdabban alapozzák meg. Ennek a pozíciónak per-
sze nem kell szükségszerűen minden részletében fednie a husserli 
elképzelést, illetve annak fennebb ismertetett alapfogalmait. 

3.1.1. Hermann Ulrici és a Compendium der Logik 

A Compendium der Logik (CL/a – 1860)135 csak közvetett for-
rásként tekinthető, habár azt biztosan állíthatjuk, hogy Ulrici bizo-
nyos műveivel Husserl elmélyültebb ismeretséget kötött. Ulrici 
értekezésében a következőket olvashatjuk: 

 

„A logika kérdése nagy jelentőséggel bír nem csak a filozó-
fia számára, hanem a tudomány számára is, ezért pedig el-
érkezett az idő arra, hogy az úgynevezett spekulatív és a régi 
formális logika közötti vita végre eldőljön.” (CL/a, Előszó, 
iv.) 
 

A vita a hallei professzor számára már eldőlt a formális lo-
gika javára. A formális logika pedig itt (legalábbis a német 
idelizmus „spekulatív” fogalomlogika-koncepciójával nyíltan ha-
dakozó Ulrici esetén) olyan jól megalapozott diszciplínát jelent, 
amely módszereit nem más diszciplínáktól kölcsönzi, hanem azo-
kat saját maga dolgozza ki. A logika megalapozásának kritériuma a 
fentebb már általunk is érintett „megkülönböztető képesség” lesz, 
vagyis az emberi tudat képzetek fajtái közötti megkülönböztetése-
ket tevő képessége lesz. Ez kezeskedik azért, hogy a logika meg-
alapozása mindig a formális elméletnek az emberi képzetek világá-

                                                 
135 Ulrici életrajzáról és akadémiai szerepköréről lásd feljebb a 34., 37. számú 

lábjegyzeteket. 
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val való kapcsolata révén valósuljon meg. A megkülönböztető 
képesség azonban csak a diszciplína alapzata, nem pedig a diszcip-
lína maga: a logika tudományának tartalmát nem lehet meghatá-
rozni csupán a megkülönböztető képesség jellemzőinek kimerítő 
tárgyalásával. 

Ulrici szövegének jelentősége ugyanakkor Hegellel való po-
lémiája, aki véleménye szerint a logikát azonosítja a metafizikával. 
Ezzel ellentétben ő arra az álláspontra helyezkedik, hogy ilyesfajta 
azonosítás nem adhat szilárd alapot a logikának, ha az tudomány-
ként szeretne fellépni. Ulrici alternatív módszere ebben az érte-
lemben válik kvázi kísérleti pszichológiaivá, de csak addig a pon-
tig, ameddig a „pszichológiai” források a megvalósult ismeretek 
szerkezetének és tartalmának megértéséhez járulnak hozzá. Néz-
zük most meg közelebbről a Compendium egy már máshol is tár-
gyalt, idézett részletét: 

 
„A tények egész hosszú sora révén nyert bizonyítást, hogy 
az idegi inger és az ennek megfelelő érzéki, vagyis az általa 
ingerelt érző idegek által közvetített érzetek a képzeteink 
keletkezésének elengedhetetlen feltételei […].” 
 

Majd pedig így pontosítja ezt a meglehetősen tág tézist: 
 
„[…] habár az érzet és az érzés semmiképpen sem vonják 
maguk után a tudat működését is, de mégis egyáltalán érze-
tek és érzések nélkül, a meghatározott érzékszervi érzetek, 
vagyis a látás és a hallás érzetei nélkül nem juthatnánk 
semminek a tudatához, különösen nem a tiszta, meghatáro-
zott emberi tudathoz.” (CL/a, 15.) 
 
Az érzéki ingerek kísérleti pszichológiai leírásának tehát itt 

elsősorban módszeres értelme van: a pszichológiai leírás eredmé-
nyei nem merítik ki az emberi tudatműködés minden egyes prob-
lémáját, viszont megalapozásukhoz elengedhetetlenül hozzájárul-
nak. 
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3.1.2. Johann Eduard Erdmann 

Erdmann akadémiai státuszát már hosszasan ecseteltük és 
kitértünk arra a szerepre is, amit Husserl habilitációja és 
nosztrifikációja során betöltött. Husserlt azonban, ahogy az egy 
generációval fiatalabb Ulricinál is elmondhattuk ezt, sohasem taní-
totta. Főműve, A filozófia történetének alapvonalai (Grundriss der 
Geschichte der Philosophie – GGPh)136 második kiadásában (tehát 
1870-ben) használja először a filozófiatörténeti szakirodalomban a 
„pszichologizmus”137 szót, mégpedig rögtön annak erős értelmé-
ben, (mint egy diszciplínának egy másikkal való azonosítását). 
Erdmann Friedruch Beneke filozófia-felfogását veszi alapul, ami-
kor a tipikusan erős értelemben pszichologizáló gondolatmenetet kell 
bemutatnia. Az érv tartalma teljesen világos: a logika a szigorúság 
eszméjét (erős pszcihologista értelemben) akkor teljesítheti be, ha 
magát az emberi tapasztalat tudományaként fogja fel és helyezi el a 
többi tudomány között: 

 
„A filozófia szerinte [mármint: Beneke szerint – beszúrás 

tőlem – Z.D.] tiszta tapasztalati tudomány, csakhogy az 
nem a külső tapasztalatra támaszkodik, mint a fizika, hanem 
a belsőre és ennek nyomán nem más, mint puszta alkalma-
zott pszichológia.” (GGPh, 645.) 
 

Illetve még azt teszi hozzá, mintegy radikalizálva a tézist, hogy: 
 
„Minden tudomány kivétel nélkül alkalmazott pszichológia, 
még a metafizika is, amelynek, ha nem akar agyrémeket köl-
teni, inkább a belső tapasztalatra kell támaszkodnia. […] A 
logikailag helyes és helytelen, a szép és a rút, az erkölcsös és 
az erkölcstelen […] csak eltérő pszichikai képződményfor-
mák.” (I.m. 646.) 

                                                 
136 A könyv Husserl saját könyvtárában is megtalálható a leuveni Husserl-

Archívum BA 450-es jelzete alatt. 
137 Mint fentebb is említettük, az a történeti tézis, hogy Erdmann már művé-

nek 1866-ban kiadott első változatában is használta a pszichologizmus terminusát 
(Kusch 1995. 101.), hamis és semmiképpen sem tartható. (Lásd Peckhaus 2006. 
112.) 
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Mindazonáltal Erdmann szövegében nem találkozunk a 
pszichologizmus-tézis gyenge változatának bővebb kifejtésével, 
csupán a Beneke révén szemléltetett erős, reduktív tézis bemutatá-
sával. Ugyanakkor az erős sincs megfelően szabatos formára hoz-
va: formailag is kötődik annak nyilvánvaló történeti előfordulásá-
hoz. 

3.1.3. Carl Stumpf 

A századfordulós német filozófia ezen emblematikus szer-
zőjének szövegei az eddig említetteknél tovább mennek. Ez a 
filozófiai írói és előadói voltára vonatkozó megjegyzés párhuzam-
ban áll a Husserl szakmai fejlődésének útján betöltött szerepének 
jelentőségével. A másik oldalról megfogalmazva ugyanezt a gon-
dolatot: Stumpf nemcsak az időközben elhalálozott Ulrici katedrá-
jának örököse és Husserl szakmai irányítója,138 hanem az első 
olyan hallei szerző, aki a pszichologizmus terminusát nem csak 
használta és nagyvonalakban történetileg alátámasztotta, hanem 
annak pontos meghatározást is adott: a pszichologimus a metafi-
zika, logika és ismeretelmélet (vagyis minden klasszikus, az oktatás 
során is helyét megőrzött filozófiai diszciplína) redukálása, egysze-
rűsítése a pszichológiára, vagy pedig pszichológiai módszerek 
alkalmazására.139 Stumpf hozzáállása szerint (amely egy még Edu-
ard Zeller által felvetett gondolatot követ) a filozófiai vizsgálódá-
sok felelőssége, hogy végrehajtsák az emberi ismeretek bizonyos 
kettős vagy kétosztatú feltételrendszerének minél pontosabb jel-
lemzését: a filozófiának ezek szerint szemléleteink igazságát (a) és 

                                                 
138 Vö. Schrader 1894. 275. Stumpfnak Husserlre tett döntő hatásairól lásd 

Schuhmann 2004. 261–277, Ierna 2006. 33–81. 
139 Vö. Stumpf 1892. Ismeretelmélet és pszcihológia (Erkenntnistheorie und 

Psychologie) című értekezésében Stumpf a pszichologizmust és a kriticizmust 
ugyanabban a manírban mutatja be, természetesen hasonló érvtartalommal: 
mindkettő a filozófiai vizsgálódások egy reduktív eljárása. „A következőkben 
»kriticizmusnak« nevezzük azt az ismeretelméleti felfogást, amely azt megkísérli 
minden pszichológiai alapjától megfosztani, a »pszichologizmus« kifejezéssel 
pedig (amelyet bizonyára J. E. Erdmann használt először) minden filozófiai, 
különösképpen pedig ismeretelméleti vizsgálódás pszichológiára való visszaveze-
tését nevezzük meg.” (468.) 
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eredetét (b) kell vizsgálnia.140 Stumpf arra törekszik, hogy kiszorítsa 
az ismeretelméleti érvelésből a dogmatikus (szélsőséges vagy re-
duktív) kriticizmus és pszichologizmus formáit, azt azonban 
igyekszik megerősíteni, hogy a pszichológiai kutatás az ismeretel-
méleti kérdések tekintetében fontos, lényeges szerepet tölt be, 
hiszen ezen keresztül tudunk ismereteink eredetéről számot adni. 
A pszichológia és az ismeretelmélet kapcsolatának különösképpen 
Stumpfnál megjelenő kapcsolatrendszere azonban még további 
finomításokra szorul. 

Stumpf hallei előadásainak Husserl saját szellemi profiljá-
nak, saját filozófiájának megtalálása szempontjából különös jelen-
tősége van. Először Karl Schuhmann mutatott rá arra, hogy a 
Husserl által használt első intencionalitás-fogalom, vagyis az, ame-
lyik intencionalitásnak a tudati reprezentációk intenció-jellegét 
nevezi, Stumpf pszichológiai bevezető-előadásaiban is megjelent 
már.141 Stumpf hatása ennél azonban sokkal szerteágazóbb, és a 
fiatal Husserl számos témaválasztását, érvét befolyásolta. 

Stumpf egyik logika-előadása a logika tudományát olyan 
diszciplínaként fogja fel, amely a nyelv és gondolkodás viszonyát 
vizsgálja. Ez a viszony számára a német idealizmus filozófiai ter-
minológiájából ismert fogalompárral, vagyis a „természet és szel-
lem” fogalompárjával igen szemléletessé tehető (ugyanakkor szá-
mára ez adja az apropóját annak, hogy az említett filozófiatörténeti 
korszak logika-szemlélete kapcsán ironikusan nyilatkozzék:142 

                                                 
140 Vö. uo. 467.  
141 Vö. Schuhmann 1990/91 (2004). 111. 
142 Vö. a Logik und Enzyklopädie der Philosophie (Logika és a filozófia[i tudás] encik-

lopédiája) címmel előadott hallei egyetemi kurzusát (1887 nyári szemeszterében) 
[Ehhez lásd még lejjebb a 213. jegyzetet!]. Az előadás szövege Husserl jegyzetei 
alapján (Karl Schuhmann által) transkribált változatban olvasható a Husserl 
Archívum anyagai között. (Ms. Q 14.) A kézirat részleteit saját fordításomban 
közlöm, és ebben igyekeztem mind az előadásforma némileg informális voltát, 
mind pedig a nyelvezet régiességét visszaadni. A Q14-es kéziratban a lapokat 
római számmal, az oldalakat pedig kisbetűvel jelölték (innen a „szám + a/b” 
jelzet struktúrája). Ezeknél az előadásjegyzeteknél nagyban támaszkodhatunk 
arra, hogy a rendes német egyetemi előadások elsősorban megírt szövegek felol-
vasásán vagy egyenesen diktálásán alapultak (a hagyományos egyetemi nagyelő-
adás a német rendszerben egy két-három órás idősávot vett és vesz igénybe és így 
szükséges is ahhoz valamilyen pontos sorvezetőt használni). A klasszikus német 
filozófiai műveltség alapszövegeinek egy elég jelentős része (gondoljunk csak 
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„A vitatott szemlélet [a logika általunk vitatott személelete – 

beszúrás tőlem – Z.D.] egészen Schelling koráig nyúlik visz-
sza. Nála mindennek eggyé kellett válnia, a természetnek és 
a szellemnek […]: azonosságfilozófia. Isten tudja, hogy mi 
lett ezzel eggyé! Mindezek óta a dualizmus szitokszó a mo-
nizmus pedig a felsőbb szemléletmód.” (Ms. Q 14 13b.) 
 
Stumpf azért szól ilyen kritikusan erről a szemléletmódról, 

mert felfogása szerint a gondolkodás által használt fogalmak nem 
fedik egymást a nyelvi kifejezésekkel, hanem együttesen a kapcsola-
ti formák mérhetetlenül gazdag sorozatát alkotják. Akárcsak előde, 
Hermann Ulrici a nyelv meghatározásában a döntő és korszakáig 
ható gondolkodói tévedést a legáltalánosabban értett „német 
idelizmus” idejére datálja. Gondolkodást és nyelvet, mint (rend-
szerint bonyolult) kapcsolati formák összességét a következőkép-
pen írja le: 

 
„Az eddigiekben a gondolkodás és a beszéd kapcsolatának 
módjával általánosságban foglalkoztunk és találtuk meg a 
megbízhatóság egy olyan fokát, amellyel az egyikből a má-
sikra következtethetünk, ebben pedig annak okát, melyből 
kifolyólag [előadásunkban] nyelvi vizsgálódásokat folytatha-
tunk. Most viszont figyelmünk arra a befolyásra irányul, 
amelyet a nyelvnek és a gondolkodásnak az általunk, vagyis 
a felnőttek által használt formái kölcsönösen egymásra gya-
korolnak. A nyelv gondolkodásunkra sokféle befolyással 
van, részben hasznos, részben káros befolyással.” (Ms. Q14, 
16b.) 
 
Mint az itt közölt részletből kiderül, Stumpf nem azt állítja, 

hogy a nyelv (vagy a beszélt nyelv) és gondolkodás kapcsolata 
eleve a kettő közötti, elévülhetetlenül szoros összefonódottságán 
alapulna, ellenben nagy hangsúlyt igyekszik helyezni a kettő köl-
csönviszonyából fakadó előnyökre és nehézségekre. Egy évvel 

                                                                                                
Hegel Esztétikájára, vagy az Enciklopédiára; vagy arra, hogy a rövid, de annál 
fontosabb szöveg, Kantnak Karl Heinrich Ludwig Pölitz által jegyzetekből re-
konstruált és kiadásra szerkesztett szövege, az ún. Pölitz-féle metafizikai előadások) 
lejegyzett előadásszövegek formájában hagyományozódott. 
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korábban, egy másik előadásában ráadásul nagyon hasonlóan nyi-
latkozott. Nagyjából ugyanazokat a gondolatokat adta elő 
ontogenetikus perspektívából szemlélve:143 

 
„A nyelv rendszere annak használtát tekintve sokkal na-
gyobb terjedelmű és ennek megfelelően az ebben foglalt je-
lek halmaza is jóval tágabb. Éppen ezért olyan jelentős a 
nyelv pszichikai életünk szempontjából, és nem is túlzás azt 
állítani, hogy nyelv nélkül az emberek a fejlődés alacso-
nyabb fokán maradtak volna, és csak kicsivel emelkedtek 
volna az állatok fölé, illetve az absztrakciókon keresztüli fo-
galmi gondolkodás kezdetleges formájáig jutottak volna 
csak el. Az absztrakció ezen kezdetleges formái a nyelvtől 
függetlenül is előállhatnak. Miután azonban nyelv és gon-
dolkodás kölcsönös segítséggel kifejlődtek, azt mondhatjuk, 
hogy most már a nyelv a gondolkodás magasabb teljesítmé-
nyeihez elengedhetetlenül hozzátartozik és nem csak a 
megértetés segédeszközeként, hanem a magányos gondol-
kodás számára is.” (Ms. Q11, 508–509.) 
 
A szövegrészletnek némi aktualitást kölcsönöz az a gondo-

lat, hogy abban Stumpf az absztrakciós gondolkodás olyan formáit 
említi – és szinte csak jelzésszerűen –, amelyek függetlenek a 
nyelvtől.144 Stumpf számára azonban a nyelv nem csak az emberi 
megértetés egyik fontos segédeszköze, hanem a komplex minden-
napi és a tudományos gondolkodás alapvető feltétele. Vagyis bi-
zonyos magasabb rendű, bonyolultabb gondolkodás-folyamatok 
elképzelhetetlenek nyelv nélkül. Így vagyunk képesek arra, hogy 
mintegy furcsa módon „szurrogátumokkal bánjunk” (vö. Ms. 
Q11, 506.), vagyis egy bizonyos tárgyról annak közvetlen (értsd: 
érzéki) képzete nélkül, csak annak helyettesítő képzete révén is 
értelmesen beszéljünk. Erre már csak azért is szükségünk van, 

                                                 
143 A Ms. Q 11 a Vorlesungen über Psychologie (Pszichológaiai előadások) Husserl ál-

tali jegyzetelt változatának átirata (1886/87 téli szemeszteréből). 
144 Vö. pl. Lohmar 2008c. A tanulmány felfogásában a gondolkodás bizo-

nyosfajta reprezentációs rendszereken alapul, amelyek viszont csak részben 
nyelviek. A gesztusnyelv, a szcenikus fantazmák és az érzések hasonló reprezen-
tációs feladatokat láthatnak el olyan esetekben, amelyekben nem rendelkezünk a 
megfelelő és az előbbieknél pontosabb vagy precízebb nyelvi struktúrákkal. 
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mert bizonyos esetekben csak ilyen fajta helyettesítő képzetek 
állnak rendelkezésünkre. Arról az elméletről van szó, amelyhez 
hasonlót Husserl is felállít az 1890-es A jelek logikája (Szemiotika) 
című értekezésében. Ennek tárgyalását a Stumpf előadásában fog-
laltakhoz nagyon hasonló jeltípusok, ezek nagyon hasonló rend-
szeres összefüggése és jelentős hányadában azonos példákon ke-
resztül végzi el és fejleszti tovább. A hasonlóságok még akkor is 
feltűnőek, ha célkitűzései sokban el is térnek a talán legfontosabb 
és legmeghatározóbb hallei tanára által képviseltektől.145 Husserl 

                                                 
145 Vö. Hua XII, 370–373, és ÚH, 15–43. Az itt utalt elmélet az úgynevezett 

kétféle képzet elmélete, amelynek előzményei az európai filozófiatörténetben leg-
alább Leibniz óta ismertek (cognitio intuitiva/cognitio caeca vel simbolica). Franz 
Brentanónál és tanítványainál (közöttük Stumpfnál is) pedig hangsúlyozottan 
jelenik meg. Alapgondolata, hogy bizonyos képzeteink közvetlenül (pl. érzék-
szerveink révén) vonatkoznak a megismerés tárgyára, míg más képzetek közve-
tettek, legtöbb esetben szimbolikusak és valamilyen segédeszköz vagy -eszközök 
(pl. szimbólumok) révén vonatkoznak azokra. Husserl álláspontja azért különle-
ges, mert az eredeti érvet az aritmetika mint tudomány keletkezésének szempont-
jából élezi ki és használja fel újra. Mint egy kortárs értelmezője mondja: „Az 
aritmetika egészében nem más, mint [Husserl kifejezését felhasználva – beszúrás 

tőlem – Z.D.] mesterséges eszközök gyűjteménye, azért hogy ellensúlyozza azt a lényegi 
képtelenségünket, hogy ténylegesen és aktív módon rendelkezzünk minden szám 
tulajdonképpeni képzetével.” (Centrone 2009. 31.) Lásd még lejjebb a 4.3. fejeze-
tet. 

A mondottakhoz mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy a Leibniz és 
Brentano-iskola korszaka közötti időszak ebben a kérdésben sem úgymond 
tematikus no man’s land. Elegendő csak arra gondolni, hogy a számokat jelölő 
szimbólumok és a számok alapját képező érzéki képzetek közötti összefüggést 
olyan klasszikusok is vizsgálták, mint David Hume vagy Immanuel Kant. Mind-
kettejük számára felmerül annak a problémája, hogy nagyobb számosságok felfo-
gásakor nem áll mindig rendelkezésre annak érzéki témasztéka, „képe”, vagy 
„ideája”. Kant a TÉK a tiszta értelmi fogalmak sematizmusról szóló fejezetében 
beszélt erről: „Ha elgondolok egy tetszőleges számot, mely öt vagy száz, úgy ez a 
gondolat nem maga a képmás, mint inkább ama módszer képzete, melynek 
segítségével egy bizonyos fogalomnak megfelelően jelenítek meg magamnak egy 
sokaságot (például az ezres számot) [...].” (TÉK B 179/A 140.) Hume hasonló 
problémákat tárgyalt az Értekezés egy kulcsfontosságú helyén: „[...] megfigyelhet-
jük: ha valamilyen nagy számot mondunk, például azt, hogy ezer, rendszerint 
nincs mindjárt megfelelő ideánk a dologról, hanem csupán képesek vagyunk kialakíta-
ni ezt az ideát, mégpedig azáltal, hogy megfelelő ideánk van arról, hány tízest foglal 
magába a szám. Ideáink ezen tökéletlensége azonban sohasem érezteti hatását 
[...].” [kiemelések tőlem – Z.D.] Treatise 1.1.7.13., illetve magyarul Értekezés 40. 
(Vö. ennek kantiánus értelmezéséhez Allison 2010. 34–36.) 
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pédául egyenesen arra az álláspontra helyezkedik majd, hogy a 
filozófia bizonyos klasszikus terminusai, amelyek klasszikus filozó-
fiai problémákat adnak elő, olyan helyettesítő-szimbolikus képze-
teken alapulnak, amelyeket közvetlen képzetekhez visszavezetni 
sohasem tudunk és soha nem is leszünk képesek.146 A probléma 
felfoghatóságát viszont eleve az biztosítja, hogy miközben nem 
találjuk az említett terminusokhoz tartozó közvetlen képzeteket, 
ugyanúgy használjuk őket, mint amelyeknél ez lehetséges, illetve 
úgy, mintha ez teljességgel lehetséges is volna. Bár ez a gondolat 
nem csak a filozófián belül vezetett termékeny értelmezésekre,147 
kétségtelen, hogy Stumpf itt is nagyon gazdag értelmezési hagyo-
mányhoz kapcsolódik, melyre ő a természet és szellem problémá-
jának összefüggésén keresztül kutatja a választ. 

De hogy eredeti témánkhoz visszatérjünk: Stumpfnál a 
nyelv és a nyelvi szimbólumrenszerek nem a gondolkodás segéd-
eszközei arra, hogy tárgyakat képezzen le, hanem a tapasztalat 
szellemi mozzanatai, amelyek nélkül a felsőbb tudásformák aligha 
lennének lehetségesek. Már olyan, a mindennapi tapasztalaikhoz 
viszonylag közel eső képzetek, mint például a 68-as szám esetében 
is szimbolikus eszközökre van szükségünk, hogy az absztraktabb 
(nem közvetlenül érzékileg szemlélhető) információkat egyáltalán 
feldolgozhassuk. 

Stumpf tehát azt hangsúlyozza, hogy a nyelv és a gondol-
kodás nem azonosíthatóak olyan módon egymással, mint bizonyos 
esetekben a természet és a szellem, habár állandó kölcsönhatásban 
állnak egymással és egymásra befolyást gyakorolnak. Miközben az 
azonosságviszony leküzdését tűzte ki célul, Stumpf azt is hangsú-
lyozta, hogy a természet és a szellem a belső összefonódottság 
állapotában vannak. Éppen ezért nem könnyű elkerülni az „identi-
tásviszony” elméleti opcióját és ezáltal bizonyos fajta azonosságfi-
lozófiát. Egy erős értelemben vett pszichologisztikus filozófia 

                                                 
146 Lásd a Szemiotika-traktátusban: Hua XII, 356., illetve magyarul ÚH 29.; il-

letve még a 213. jegyzetet. 
147 Hajnal 1959 (2008). Különösképpen 42. és 172. Hajnal István elképzelése, 

amely a szóbeli és az írásbeli közlés egymásra vonatkoztatottsága, illetve 
kölcsönös, egymást erősítő fejlődése mellett foglal állást, elsősorban 
technikatörténeti vonatkozásaiban vizsgálja a kérdést. Művében a számolási 
eljárások történetére is vonatkoztatja a köznapi komputáció (kereskedelem, 
könyvelés) szimbolikus formáit. 
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szintúgy ilyen azonosságfilozófia, amelyet pozitív tartalmának 
megtalálása érdekében több helyen finomítanunk kell. 

Az eddig elmondottakból azonban máris látható, hogy az 
azonosságfilozófia ellenpontjaként felfogott „megalapozás”, vagy 
„megalapozási viszony” mint elméleti elkötelezettség nem volt új 
és ismeretlen vállalkozás az 1880-as évek német nyelvű filozófiájá-
ban. Az említett megalapozás értelmének fonomítása azonban 
további filozófiai feladatok végrehajtásának sikerén múlott. Ezt a 
feladatot pedig már a korai, „prefenomenológiai” Husserl is felvál-
lalta. A fő problémát, vizsgálódásainak tárgyát így is megfogal-
mazhatnánk: ha a természetes, közvetlen szemléletek és a gondol-
kodás szellemi támasztékai egymást kölcsönösen támogatják, 
szükségessé válik meghatároznunk ennek a támogatási viszonynak 
a fokát és hatókörét. 

3.2. Husserl korai kéziratai a geometriáról. A genetikus 
elemzés mozzanatai 

A Husserl életében kiadatlan, 1892/93-ból származó kéz-
iratok megjelenése óta többször hangsúlyozták, hogy az ideális 
tárgyakkal foglalkozó tudományok szemléleti alapokra való re-
dukciója, visszakérdezés révén való tisztázása vagy visszavezetése 
már igen korán Husserl érdeklődésének központi elemét képezte. 
Legalább három szerző (Ingerborg Strohmeyer,148 Manfred 
Sommer149 és Karl Schuhmann150) látta ezekben a hallei szövegek-

                                                 
148 Strohmeier 1983. L–LI.: „Azt a nézetét, hogy a geomeriai fogalomalkotás 

idealizáció révén történik, Husserl a későbbiekben is fenntartja, amikor a 
geometria mint a kiterjedés tudománya paradigmatikus jelentőségre tesz szert a 
fenomenológia mint a tudat tudománya számára.“  

149 Vö. Sommer 1985, és Sommer 1990. A szerző Husserl 1890-es években 
írott szövegeiről először, mint egy „szemiotikai történetfilozófiáról” vagy mint a 
történeti folyamatok tudati konstitúciójának „kezdetleges elméletéről” beszél. 
(1985. 138., 147.) Később pedig egyenesen azt mondja, hogy a kései, a történeti 
hagyományozódásról szóló, és meglehetősen jól ismert szövegeiben (például a 
Válság kritikai kiadásának harmadik mellékletében, az A geometria eredete mint 
intencionalitástörténeti probléma címűben – Hua VI, 365–386., ill. Válság II, 41–70. – 
az életvilágra való visszavezetés nemcsak hogy nem „törés, hanem »visszatérés« 
annak legelső kezdeteihez”. (1990. 20.) 

150 Vö. Schuhmann 1990/91 (2004). 102. lj.: „Aligha kell rámutatnunk, hogy 
[Husserl] itt egy olyan programot körvonalaz, amely elvei tekintetében kései 
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ben a kései Válság-projektum világos előképét. Husserl módszer-
tanilag azonban számottevő fejlődésen nem csak a korai és a kései 
korszak közötti évtizedek alatt ment át, hanem már az 1890-es 
évek első felében is. Mint látni fogjuk, ennek köszönhető az is, 
hogy különbséget tesz az aritmetikai és a geometria fogalmak szemléleti 
alapjának típusa között. De tekinthetjük-e ezeket a kéziratokat nem 
csak gondolkodói előjátéknak, hanem egyenesen olyan lényegi 
szövegkorpusznak, amely meghatározó módon járult hozzá Hus-
serl gondolkodásának fejlődéséhez? Az érv emellett a következő 
lesz: a szemléletiség mozzanata az ideális tárgyak meghatározó 
vonása. Az utóbbiak visszavezetése az előbbiekre ha nem is szük-
ségszerű, de az esetek többségében lehetséges. 

Nem haszontalan megjegyeznünk (Stumpf egy fent említett 
elkülönítését használva), hogy a szemléletiség mint meghatározott-
ság nem írja le egymagában az ideális tudományok lényegét, de 
nagyban hozzájárul eredetének tisztázásához. Nézzük, hogy Hus-
serl milyen lépések szerint jár el: 

 
(1) Először deskriptív elemzés révén tisztázta azt, hogy a 

mindennapokban használt és a tudományok eljárásaiban megjele-
nő számok (tehát például a bevásárlólistára felírt, és az egzakt 
matematikai számításokban használt hatos) ugyanazok, ellenben a 
mindennapi tér (a szemlélt tér élménye) és a geometria tudomá-
nyának térbeli alakzatai (egyenes, háromszög, paralelogramma) 
igencsak különböznek egymástól, mert az utóbbiak úgynevezett 
„idealizációkat” is tartalmaznak. Husserl úgy fogalmaz, hogy „a 
szemléleti és a geometriai tér között, mint mondottuk, nem csak a 
szemléletiség és a nem-szemléletiség, hanem bizonyos tartalmi 
elemek tekintetében is különbségek vannak”. (Hua XXI, 283.) A 
személeti és nem személeti tartalmak közötti viszony tisztázásának 
tudományos tétje óriási, hiszen ez dönthet afelől, hogy a geometria 
tudományának általános jellegét meghatározzuk. 

 
Hogyan keletkeznek ezek az idealizációk? Husserl szerint ez 

a keletkezési folyamat nem szorul arra, hogy a pszichikai tevékeny-
ség bizonyos formáira reflektáljunk. (Hua XXI, 285.) Husserl 

                                                                                                
művéhez, Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia címűhöz 
vezet [...].” 
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azokat a nehézségeket is megnevezi, amelyek más filozófusokat 
gátoltak abban, hogy pontosan ragadják meg az idealizáció folya-
matát, vagyis azt, hogy „az idealizáció egy adott ideál kész képzete 
nélkül is elgondolható legyen” (286.), vagyis anélkül, hogy már 
feltételeznénk azt, amit bizonyítani akartunk volna, tehát például 
anélkül, hogy az euklidészi tér ideálját a megfelelő megalapozás 
nélkül, vagyis „megalapozatlan hipotézisként” (mint egy 1897. 
március 29-én Paul Natorpnak küldött levélben írja) fogadnánk 
el.151 Annak érdekében, hogy a helytelen előfeltevéseket leküzdjük, 
illetve hogy a nem megalapozott fogalmakat kizárjuk, egyfajta 
reservatio mentis-re van szükségünk. (Vö. 283.)152 A filozófia ebben 
az értelemben egyfajta fogalommagyarázat, amelyben az egyszerű 
fenoméneket a fogalmak absztakciós alapzatának tekintjük. Ezt az 
eljárást, amelyet nyugodtan nevezhetünk „protofeno-
menológiainak” (vagyis a fenomenológiai módszert nemcsak meg-
előzőnek, hanem ahhoz nagyon hasonlónak) és már Az aritmetika 
filozófiájából (PA) is ismerhetjük.153 

 
(2) Az imént jelzett cél elérésére Husserl egy olyan statikus 

deskriptív módszert javasol, amely azonban közvetlen genetikus 
elemekkel is rendelkezik. „Itt genetikus kérdések is felmerülnek” – 
mondja.154 A már a PA-ban megismert statikus leírási módszer, 

                                                 
151 BW V, 62.: „Kétség nem fér hozzá, hogy [...] az euklidészi tér »megalapo-

zatlan«, vagyis a természetkutatók által nem megalapozott hipotézis.” Natorp 
eredeti megfogalmazása, melyre Husserl a fenti választ adta, a következő volt: 
„Tehát sokkal helyesebb lenne azt mondani, hogy az euklidészi tér hipotézis, 
mégpedig megalapozatlan hipotézis. Így pedig szükségszerű módon merül fel az 
a feladat, hogy megalapozzuk, avagy feladjuk azt.” (Natorp Husserlnek 1897. 
március 20-án, lásd in BW V, 58.) Erről alább részletesebben is szó lesz.  

152 A „reservatio mentis” kifejezés használata itt (vagyis Husserl 1892/93-as 
szövegében) a klasszikus etika terminusához való kritikai visszanyúlást jelent, és 
semmiképpen sem tartalmaz rejtett vagy közvetett utalást a fenomenológiai 
redukció valamely módszerére. Módszertani szempontból meglehetősen távol 
állnak egymástól. 

153 Husserl az AF-ban egy igazi fenomenológia-eljárást alkalmazott jóval a 
fenomenológia igazi áttörése előtt. A „fenomén” szó azonban itt még valamilyen 
fajta érzéki személetet jelent. Lásd ehhez Hua XII, 31.: „A fenomén a fogalom 
alapzata, nem pedig a fogalom maga.”; 79.: „Egyetlen fogalmat sem gondolha-
tunk el konkrét szemléletben való fundáltsága nélkül.”; illetve 119. 

154 Hua XXI, 263. A szövegben azután sorozatban érkeznek az ehhez kap-
csolódó konkrét genetikus kérdések: „Hogyan keletkezett a tartalmak, illetve a 
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vagy az ezzel kortárs térelemzések a legegyszerűbb szemléleti ele-
mek tisztázásával foglalkoztak. Ezeknél azonban az absztrakciós 
eljárás sokkal kevésbé volt bonyolult. Vegyük példának egy csoport 
elemeinek kollekcióját, amely a számképzés szemléleti alapjait te-
kintve „kulcsfenoménnek” tekinthető. Ilyenkor a tárgycsoport tagja-
inál nem beszélhetünk kvalitatív különbségekről. Vegyük továbbá 
például a „kosár gyümölcs” metonímiáját, illetve azt, amit megne-
vez. Az adott mennyiséget alkotó elemek (vagyis a kosár gyümölcs-
tartalmának) számához anélkül jutunk, hogy reflektálnánk a gyü-
mölcsök (vagy esteleg más jószágok) fajta szerinti különbségeire 
(hogy azok vajon almák, körték, földi- avagy erdei mogyorószemek 
stb.) vagy azok formájára, körvonalaira, színére. Hogyan absztrahá-
lunk viszont a mértani alakzatok esetében? Egy tetszőleges, a min-
dennapokban szemlélt földterületnek nincs pontos mértani formája, 
de mégis geometriai összefüggések szerint vizsgálják és mérik azt. 
Vagy egy másik példát említve: egy részben durván, esetleg tusátfo-
lyásokkal megrajzolt, vagy enyhén görbülő vonal is lehet egy egzakt 
egyenes jele, sőt rendszerint fel is ismerik ezen minőségében. Itt 
érkezünk el a döntő momentumhoz, hiszen ezekben az esetekben 
az általános vagy ideális tárgyak felfogásának feltételeire kérdezünk 
rá, miközben ezt az általánost valamilyen egyedi és minőségileg nem 
egzakt módon körülhatárolt példákon keresztül szemléljük. Az ideá-
lis tárgyak is valamilyen módon mindig a közvetlen (és nem ideális) 
szemléletekre vannak utalva. Ez a tényállás jól jellemzi az aritmetika 
és a geometria megalapozása közötti különbséget is. Azt az általános 
tárgyi tartalmú, tartalmilag viszont teljesen neutrális fogalmat, ame-
lyet az aritmetika megalapozása során Husserl az elemzés kulcsmo-
mentumaként ismer el, vagyis a „Valami”, vagy a „Valami egyálta-
lán” fogalmát a geometriában nem tudja alkalmazni.155 

(3) Husserl többször hangsúlyozza, hogy a tér nem egyszerű 
tartalom, amelyet „úgy lehet szemlélni, ahogyan az van”,156 hanem 
abba már mindig is belejátszanak bizonyos fajta „ideális képződ-

                                                                                                
tartalmi diszpozíciók ezen összesége, amely a tér névnek felel meg? Melyek azok 
az őstartalmak, amelyekből az egyénben vagy a csoportban kialakultak, és milyen 
törvények és kapcsolódási formák révén alakultak ki ezekből? [...]” stb.  

155 Ebben a szellemben áll a PA-ban: „A Valami fogalmához természetesen a 
tárgyak semmilyen elgondolható, pszichikai vagy fizikai módon végrehajtott 
tartalmi összehasonlítása révén sem juthatunk.” (Hua XII, 80.) 

156 Lásd Hua XXI, 283. 
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mények”. Ezért helyezkedhet arra, az előbbivel kontrasztív állás-
pontra, hogy bár a tér tulajdonképpen nem teljesen személeti, de 
mindig tartalmaz szemléleti elemeket. Egy konkrét példát hozva: 
nem csak a síkot látjuk magunk előtt, nem csak ezt szemléljük, 
hanem annak „határait” és az „eredetileg adott látómezőnek a 
különböző lehetséges irányok szerinti folytatását” is (284.). Egy 
geometriai alakzat diszkrét, elkülönült volta tehát nem a térszemlé-
let elengedhetetlen feltétele, de ideális képződmények mégis részt 
vesznek benne. Ezek az ideális képződmények pedig nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a mindennapi teret egyáltalán felfogjuk. 
Ez az alapja annak, hogy a mindennapi térről a geometria terére 
úgy teremtsük meg az átmenetet, hogy ezalatt egy szimbolikus-
helyettesítő, de nem feltétlenül fogalmi műveletet hajtunk végre.157 
Ezzel elkerüljük azt is, hogy eljárásunk során olyan fogalmakat 
feltételezzünk, amelyeket a deskripció révén éppen megalapozni 
szeretnénk (és ez felmenthet minket a fent említett megalapozat-
lan hipotézisek vádja alól is). Az átmenet tehát szemléleti szintézis 
révén valósul meg, amely „bizonyos körülmények között egységes 
tartalmat biztosít, miközben maga is szemléleti jelleggel (Charakter 
der Anschauung) rendelkezik” (Hua XXI, 273.). Hogyan foghatjuk 
fel viszont pontosabban ezt a sajátos „szemléleti jelleget”? Hogyan 
jellemezhetnénk a szemlélet ezen új fajtáját? A megoldást a Logikai 
vizsgálódások egyik kulcsfogalma hozza majd el. 

3.3. Husserl álláspontja a Natorp-levelezésben. Az eddigi 
vizsgálatok következményei 

A fenti kérdésre husserli válasz összefoglalása előtt fontos 
néhány szót ejtenünk Paul Natorp sajátságos szerepéről az említett 
gondolatmenet kialakulásában. Natorp volt Husserl szűkebb 
szakmai kapcsolatai közül az, aki a leghatározottabban állt ki a 
különböző tudományok módszeres és nem tárgyi megalapozása 
mellett. Ez a nézete neokantiánus filozófiai elközelezettségének 
egyik alapvető jellegzetessége. Natorp már egy régebbi, 1887-es 

                                                 
157 Vö. Hua XXI, 273.: „[...] nem minden szimbolikus képzet fogalmi [kiemelés tő-

lem – Z.D.]. A szemléletben egy bármely kitüntetett, feltűnő mozzanat egy másik 
szemléleti mozzanat jelévé válhat anélkül, hogy ebben valamilyen fogalom közve-
títene.”  
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tanulmányában A logika objektív és szubjektív megalapozásáról (Über 
objektive und subjektive Begründung der Logik) címűben beszélt arról, 
hogy minden teoretikus tudomány a jelenségek egységes törvény-
szerű leírására törekszik. Ebben az összefüggésben pedig a logika 
az a tudomány, amely az ismeretek egységes törvényszerű leírásá-
nak teljesítését tűzte ki célul. A törvények formális egysége azon-
ban nem elegendő az ismeret egységének megalapozásához. 

 

„Ezt a belső egységet még nem szavatolja a gondolatok – 
amelyeket egy szűk értelemben az igaz ismeretek »formájá-
nak« neveznek […] – puszta belső ellentmondásmentessége 
és következetes egymáshoz kapcsolása; hanem annak a 
tárgyra, pontosabban: az ismeretnek a tárgyhoz fűződő vi-
szonyára kell vonatkoznia.” (Natorp 1887. 257.) 
 

Natorp érvei egy olyan tudományos diskurzus mellett fog-
lalnak állást, amelyek nem csak az általános szabályok és törvények 
formális összefüggéseire, hanem tudatosan a törvények és a vizs-
gált tárgy viszonyára is komoly hangsúlyt fektetnek. Így pedig a 
tapasztalat tudományának (vagyis: a logikának) lényegi formális mozzana-
tai és ezen formális mozzanatok megalapozása belső összefüggésben 
állanak egymással. Natorp ezért fogalmaz úgy, hogy a jelenségek 
„törvényszerű” és „tárgyilag igaz” felfogásának egymással össze 
kell kapcsolódnia.158 Ennek eredményeképpen jutunk el egy olyan 
tudomány ideáljához, amely a törvények megfogalmazása és meg-
alapozása révén „konstituálja a maga tárgyát”. Nagyon fontos 
kiemelnünk, hogy a törvények tárgyi viszonyainak kutatása éppen 
azt segíti elő, hogy ezek a törvények objektív és ne csupán pszi-
chológiai-szubjektív összefüggések legyenek.159 Natorp említett 

                                                 
158 I.m. 259.: „Minden tudományos ismeret a törvényre irányul. A jelenség-

nek a törvényhez fűződő viszonyát [...] minden ismeret a tárgyához fűződő ere-
deti viszonyának kell magyaráznia. A jelenség lefolyásának törvényszerű felfogása 
tehát egyben a tárgyilag igaz felfogás is.” 

159 I.m. 284.: „Az ismeret igaz kezdetei és alapjai sokkal inkább végső objek-
tív egységek. Így a matematika sem fenoméneket tesz meg alapjául, amelyek 
minden absztrakció előtt adottak lennének, hanem – ezzel éppen ellekezőleg – 
alapjául olyan fundamentális absztakciókat, a lehetséges fenomének meghatáro-
zása egységének olyan kifejezéseit teszi meg, mint a pont, vonal, szög, mennyiségi 
egyenlőség stb. [...].” 
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gondolatmenete azt is megerősíti, hogy a tárgyi reláció fajtájának 
tisztázása mindenképpen elősegíti a jövőbeli ismeretelméleti prob-
lémák objektív-tudományos elemzését. Ez az „alap-kutatás” a filo-
zófiához való módszeres hozzáállást követeli meg, ahol nem az 
elméleteket megalapozó tárgyak, hanem a tudományos törvények-
hez való viszonyuk fajtái, módozatai a döntőek. Ezt a meglehetősen 
erős módszeres irányultságot Natorp később sem adta fel.160 

Ezekhez az alapvető nézetekhez tért vissza Natorp akkor is, 
amikor Husserllel 1897-ben egy hosszasabb levélváltás során tudo-
mányelméleti kérdéseket vitatott meg. Azt a már a fentiekben is 
érintett gondolatot, hogy az euklidészi tér már olyan fogalom, amely 
rejtett előfeltevéseket rejt magában, akkor vezette fel, amikor Hus-
serl (előző levelében) a geometriának a formális tudományok között 
betöltött szerepéről értekezett. Husserl érvelése szerint (az 1897. 
március 14–15-i levélben) a geometria már csak azért sem lehet 
valódi vagy teoretikus (nem gyakorlati, normatív) formális tudo-
mány, mert annak legfontosabb kategóriái szemléleti mozzanatokat 
tartalmaznak. A geometria nem választható el a szemléleti praxis-
tól.161 Az aritmetikai és logikai kategóriákkal (fogalom, mondat, 

                                                 
160 Egyik legfontosabb munkájában, a Platón ideatanáról írottban például az 

ideatant sem tekinti másnak, mint olyan sajátos teóriának, amely a szemléletek és 
a tárgyak egymáshoz kapcsolódásának ismeretfilozófiai vizsgálatát kívánja 
elvégezni. Ez a kapcsolat Natorp szerint a tapasztalat lehetőségfeltételeit adó 
törvényeken keresztül valósul meg, és a lehetőségfeltétel-törvényeket nevezi a 
platóni értelemben vett ideáknak. Vö. Natorp 1921. VI: „Habár ahhoz az 
alapbelátáshoz, hogy az ideák törvényeket és nem dolgokat jelölnek, már korábbi 
kutatók is közel jutottak, mint például [Eduard] Zeller a Platonische Studien 
bizonyos helyein, de éppen ez a befolyásos kutató engedte később, hogy 
Arisztotelész ezzel ellentétes véleménye hatalmába kerítse.” Ha túltesszük 
magunkat az itt mondottak polemikus szándékain, és elfogadjuk Natorp 
koncepcióját, akkor azt is könnyen megérthetjük, hogy miért nevezi Platón 
ideatanát „pszichológiai apriorizmus”-nak (vö. 396.), amelyben az ideák „tiszta 
módszerfogalmak (reine Methodenbegriffe)”. (399.) 

161 Husserl érvei részben egy általa jól ismert, úgynevezett „kiterjedéstani” ér-
tekezésből származnak. Vö. Grassmann 1862 (1896). VII.: „Már régóta világossá 
vált ugyanis számomra, hogy a geometriát semmiképpen sem tekinthetjük abban 
az értelemben a matematika egyik ágazatának, mint az aritmetikát vagy a kombi-
natorikát, a geometria sokkal inkább már valami természetben adottra (vagyis a 
térre) vonatkozik, és ebből következően a matematika egy olyan ágának is létez-
nie kell, amely teljesen absztrakt módon, önmagától jut olyan törvényekhez, 
amelyek a geometriában a térhez kötve jelennek meg.” Az említett mű BA 
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igazság) összehasonlítva az alakzat, nagyság, szög fogalmai a leg-
kevésbé sem tekintehetőek tisztán teoretikusnak. 

 
„És mindettől eltekintve a tértan nem tartozik ide, hiszen az 
olyan fogalmak, mint térbeli alakzat, -nagyság, -szög é.í.t. 
nem tartoznak a formális kategóriák közé, vagyis az olyan fo-
galmak közé, mint a tárgy, fogalom, tényállás és mondat, lé-
tezés, igazság; de még az olyanok közé sem, mint az egység 
és sokaság, számosság és sorszám, egész és rész, azonosság 
és különbözőség stb. Az alakzat a szemlélet mozzanata, és a 
fenomenális objektum egy belső állapotát határozza meg, 
ugyanúgy mint a szín vagy a simaság.” (BW V, 53.) 
 

A geometria tehát nem formális tudomány (mint például az 
aritmetika), de annak teoretikus-axiomatikus és praktikus-normatív 
oldalát mégis el tudjuk különíteni egymástól. A geometriai axióma-
rendszerek megalkotásának lehetősége tehát nem az adott tudomány 
formális voltából következik. „Az eddig elmondottaknak” – fogalmaz 
Husserl – „azonban nem mond ellent az, hogy a geometriai fogal-
maknak tisztán formális képződmények feleljenek meg […], és hogy a 
geometria ideális jellegének bemutatása szisztematikus módon csak 
ezen tisztán formális tartalmú fogalmak révén érvényesülhessen.” 
(I.m. 54.) Mint látjuk, ebben a helyzetben Husserl mégis kitart a geo-
metria formális rendszereinek megvalósíthatósága mellett. 

Natorp válasza (1897. március 20.) egy módszertani kérdést 
ajánl megfontolásra: az aritmetikát a tiszta axiomatikus rendszerek 
alapozzák meg tudományként, de ezzel szemben mi elégíti ki a geo-
metria tudományosságigényét? Úgy is kérdezhetnénk, hogy mi teszi a 
nem pontosan vagy éppen ferdén meghúzott vonalakat geometeriai 
tárgyakká? Mi alapozza meg a mindennapi térbeli alakzatok formális-
tudományos használatát? Ameddig ezt a feladatot nem teljesítik, a 
geometria tantételei ingatag teorémák lesznek, vagy Natorp 
kifejezével: „megalapozatlan hipotézisek”.162 A helyzetet így jellemzi: 

                                                                                                
604/605-ös jelzet alatt található meg Husserl magánkönyvtárában. A geometria, 
mint nem formális (de axiomatikus-ideális) tudomány Husserl kései filozófiájában 
is érvényes koncepció marad. A Formális és transzcendentális logikában (23.§) a 
geometria éppen azért nem része a mathesis universalisnak, mert mindig kötődik 
szemléleti elemekhez. (Vö. Hua XVII, 79.)  

162 Natorp és Husserl geometri-felfogásának különbségéhez lásd még 



 
99 

 

„Ezt [az euklidészi teret – beszúrás tőlem – Z.D.] bizonyo-
san nem helyezhetjük egy lapra a színnel vagy a hanggal, ha 
éppenséggel nem az érzékelt teret értjük alatta, amely mint 
ahogyan a szín- és hangérzetek az észlelési küszöb törvényének 
hatálya alá esik. Csakhogy ez a geometriai térnek éppenhogy 
az alapján áll, hiszen az nem eshet ismételten egy másik 
»küszöbtörvény« hatálya alá is (mely szemben áll az n-fokú 
sokaságok tetszőleges tulajdonságával). Mint gyakorlott ma-
tematikus, a további részletek tekintetében talán segítsé-
gemre lehetne!” (BW V, 58.) 
 
Husserl válasza (1897. március 29-ről) a tisztázás egy újabb 

részletét vezeti be, és a genetikus leírás módszerét a geometria teo-
retikus státusának meghatározására használja fel. Ebből a genetikus 
perspektívából szemlélve ő is megerősíti a geometriai teorémák meg 
nem alapozott voltát. Mint mondja, ez azonban egy természetes-
triviális állapot: „Mindez a tudománynak a természetes gondolko-
dásból való eredetében rejlik. A természetesen fejlődő vélekedést 
addig módosítják, ameddig azok gyakorlati-tudományos szempont-
ból nem válnak tarthatóvá”. (62.) A geométerek viszont 
tualajdonképpen ennél is tovább mennek, hiszek ők közvetlen mó-
don és „folyamatosan szemléletekkel foglalkoznak, hiszen személeti 
viszonyoknak az euklidészi térben (melyet egyből azonosítanak az 
észlelés terével) való kivetítését (Projektionen) hasznosítják a követ-
keztetés számára.” (Uo.) Ellenben itt szükségünk van olyan mód-
szerekre, amelyek révén az említett kivetítések objektív-tudományos 
támasztékot kapnak. Ebből pedig két következmény (két összefüg-
gő tézis) adódik: (1) az, ami a geometriát tudománnyá teszi (mint az 
eddigiekben is) nem egy tisztán formális axiómarendszer, hanem (2) 
egy olyan módszer, amelynek révén a szemléleti alakzatok a teoreti-
kus tértan formális tárgyaival összekapcsolhatóak. További magya-
rázatot igényel azonban, hogy ez a módszer miben is áll. 

Az óhajtott választ a Natorp-levelezés kontextusában Hus-
serl csak jóval később adja meg, amikor évek múlva megköszöni a 
neokantiánus gondolkodótól kapott tanulmány-különnyomatok 

                                                                                                
Mohanty 2008. 30–35. 
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sorozatát (1901. szeptember 7-én). Ez a levél Husserl életrajza 
szempontjából amúgy is fontos adalék, hiszen itt adja Halléból Göt-
tingenbe történő költözésének és a rendes professzori állás meg-
szerzésének tőle származó legpontosabb leírását. Mint azt hamaro-
san látni fogjuk, a levél értékei nem csak az intézmény- és élettörté-
neti perspektívából kamatoztathatóak. 

Husserl válaszában arról beszélt, hogy az egyik kapott tanul-
mány-szöveget (Die logischen Grudlagen der neueren Mathematik – Az 
újabb matematika logikai alapjai – 1901) behatóan tanulmányozta és ez 
az olvasmánya bizonyos régebbi kéziratok újbóli áttanulmányozásá-
ra késztette, amelyeket éveken át elhanyagolt, már-már „szinte fel-
adott”. (BW V, 80.) Majd valami egészen újszerűt allít, miközben 
látszólag levelezőpartnere, Natorp geometria-felfogását illeti kritiká-
val: 

 
„Egyáltalán nem várom azt, hogy a háromdimenziós 
euklidészi sokaságnak az n-dimenziós euklidészi sokasággal 
szembeni elsőbbsége kiderüljön. Ennek köszönhetően pedig 
a geometria a priori voltáról szóló felfogásom különbözik az 
Önétől. A tér a priori volta [ugyanis] szilárd viszonyformák 
rendszere, amelyet az empirikus térszemléletek idealizációja 
és azok kategoriális (tehát minden érzékitől elvonatkoztató – 
vö. Log. Vizsg. II, VI. vizsgálódás) formáira, illetve primitív 
(idealizált) alapviszonyainak kategoriális formáira való visszaté-
réssel nyerünk.” (BW V, 83.) 
 
Ez a passzus tehát nem csak azért fontos, mert megfogal-

mazza Natorp geometria-felfogásával kapcsolatos fő kifogását, 
amely úgy foglalható össze, hogy levelezőpartnerével szemben szá-
mára az euklidészi tér elsőbbsége nem logikai szükségszerűség (hi-
szen az kizárná egy nem három-dimenziós vagy görbült tér lehető-
ségét), hanem úgymond „empirikus tényszerűség”, olyan kontinu-
um, amellyel (mintegy realista módon) tapasztalatainkban szembe-
sülünk. 

 
Egészen új perspektívát nyernek Husserl szavai a VI. Logi-

kai vizsgálódás néhány hónappal azelőtt megjelent szövegének emlí-
tése kapcsán. Igaz ugyan, hogy szerzőnk már az 1892/93-as geo-
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metriai írásaiban is hangsúlyt fektetett arra, hogy a háromdi-
menziós euklidészi tér elsőbbségének tételét egy nem teljesen 
megalapozott előfeltevésként mutassa be. Azt azonban nem állí-
totta, hogy tapasztalataink nagy részében ne élnénk ezzel a hipoté-
zissel, illetve ne használnánk azt.163 A most idézett levélrészletben 
azonban ennél tovább megy. Azt mondja, hogy az idealizálás fo-
lyamata (és így például egy eddig nem megalapozott, de természe-
tes módon használt hipotézis) nem megalapozható az egyszerű, 
empirikus szemléletekkel, hanem csak bizonyos kategoriális for-
mák működésének feltárása által. Hogy az eddigieket is összefog-
laljuk: habár megállapíthatjuk, hogy a geometria tudománya szem-
léletek nélkül nem létezhet (hiszen nem épülhet fel tisztán formá-
lis-logikai úton), de a geometriai összefüggések rendszere bizonyos 
tekintetben mégis elképzelhető úgy, hogy nincs közvetlen kapcso-
latban az ezeket alátámasztó közvetlen szemléletekkel. Így pedig a 
geometria tudományosságigényének igazolásához még arra is 
szükség van, hogy tisztázzuk a szigorú szimbolikus-formális és az 
empirikus-szemléleti téralakzatok kapcsolatát. A geometria desk-
riptív pszichológiai tárgyalásának a kategoriális, vagyis minden 
szemléletitől absztraháló ideális képződményekre kell visszanyúl-

                                                 
163 Vö. még Hua XXI, 269.: „[Rudolf Hermann] Lotze és mások nézete arról, 

hogy a három dimenzió, vagy a sík forma esetében logikai szükségségszerűség 
állna fenn, felszámolja egy nem háromdimenziós vagy görbült tér lehetőségét. 
Csakhogy ez a tanítás hamis. A három diemenzió stb. empirikus tényszerűség, 
még ha olyan általános tény (törvény is) mint a gravitáció törvénye. Csupán 
felettébb valószínűtlen az, hogy a tér ne lenne euklidészi, bár ennek lehetőségét 
nyitva kell hagynunk. Annak valószínűsége [hogy a tér – kizárólag – euklidészi – 

beszúrás tőlem – Z.D.] korántsem végtelen; hiszen a megfigyeléseink során 
elkövetett hibáink köre véges. Csupán annak valószínűsége végtelen, hogy a 
megfigyelés számunkra adott mestersége által kijelölt határokon belül a tér az 
euklidészi kontinuummal harmonizál.” Lásd ehhez még: Rosado Haddock 2012. 
210. Rosado Haddock Husserl geometria-elméletének ezen fontos nézetét Poin-
carééval veti össze és ezzel szemben azt emeli ki, hogy Husserlnél a fizikai geo-
metria euklidészi vagy nem-euklidészi volta empirikus, tapasztalati kérdés. Ennek, ha 
jól rekonstuálom Rosado Haddock mondanivalóját, két filozófiai forrása van: (1) 
a kantiánus megismerésmodell megtartása (fogalmak és szemléletek együttműkö-
dése, illetve a szintetikus a priori ítéletek keresése), (2) a Riemann-féle „lokális 
euklidicitás” tézisének elfogadása, vagyis, hogy megfigyelőképességeink használati 
körén belül a tér euklidészi tulajdonságoktól való eltérése olyannyira minimális, 
hogy így azoktól nem is elkülöníthető. A Lotzéval való viszonyhoz és az olvasha-
tó Lotze-kritikának az életművön belül betöltött szerepéhez lásd Varga 2013. 
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nia, olyan ideális alakzatokra, amelyek ugyanakkor mindig kötőd-
nek (mégha többszörös közvetítés révén is), érzéki szemléleti alap-
jaikhoz. Mikor azonban Husserl azt is hozzáteszi, hogy a kategoriá-
lis tárgyak elméletét ő a VI. Logikai vizsgálódásban fejtette ki, nos 
ekkor minden kétséget kizáróan a kategoriális szemléletek164 elméleté-
ről beszél, különösen pedig annak tudományosan legreprezentatí-
vabb formájáról, az úgynevezett ideáló absztrakcióról.165 Az is 
nagyon valószínű, hogy Husserl nem véletlenül említi az 1890-es 
évek elején írt kéziratait, hanem azért, mert abban a személetiség a 
sajátos formájának sejtését vélte felfedezni. A geometria filozófiai 
tárgyalása így pedig felettébb komplex feladattá válik, hiszen annak 
mindig is megmarad a közvetlen szemléletekre való utaltsága, 
miközben az említett utóbbi mozzanatban megjelenő tárgy nem 
ugyanaz, mint amit a tudományos beszédmódban találunk. Ho-
gyan képes azonban a személet ezekben a különböző tárgyakban 
(pl. egy ház háromszögletű alaprajzában vagy egy háromszögletű 
szikladarabon) ugyanazt az ideális tárgyat (egy mértani háromszö-
get) „látni”? A megoldást Husserl szemében a kategoriális repre-
zentáció elmélete (a kategoriális szemlélet tanának egyik kulcs-
mozzanata) hozza el, amely kétségtelenül az egész Logikai vizsgáló-
dások egyik legnehezebben érthető része, amelyet ugyanakkor 
Husserl egy klasszikus filozófiai probléma megoldásának tekintette 
és ezáltal egy fontos XX. századi elméletet nyújtott a megismerés 
forrásainak együttműködéséről. A geometria sajátossága ezáltal 

                                                 
164 Itt nem nyílik lehetőség arra, hogy a Husserl számára legfontosabb, VI. lo-

gikai vizsgálódás kulcsproblémájáról részletesebben beszéljünk. Lásd még feljebb a 
128. számú lábjegyzetet. A téma értelmezéséhez pedig Lohmar 2009. különös-
képpen 110–116. Az ideáló absztrakció éppen azért lehet a legreprezentatívabb 
formája a kategoriális tárgyiságok husserli elméletének, mert ez vállalja fel a 
legtöbbet a fenomenológia saját tudományosságigényének biztosításából. Az 
ideáló absztrakció, vagy ideáció történeti fejlődéséről lásd újabban Hua XLI. 
Husserl már az 1890-es években beszélt arról, hogy az általános, absztrakt mo-
mentumok egy szemléletben nem a tárgyak tulajdonságai, hanem bizonyos értelemben 
maguk is szemlélhető tárgyak. (Vö. i.m. 21, 11–35.) A formális tárgyiságok szemléle-
tekre való visszavezethetőségének kritikájához lásd újabban Hopkins 2012. 87–
100. Hopkins mindenestre épp azt a deskriptív különbséget nem veszi figyelem-
be, amit Husserl itt az aritmetikai és geometriai formalizáció között von meg. 
Ezért vetheti éppen az „általános” és a „formális” közötti összefüggésbeli kü-
lönbségek összekeverését Husserl szemére. 

165 Lásd Hua XIX/2, 690–693., IV. LV, 52.§. 
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nyer deskriptív-pszichológiai megerősítést és választható el ponto-
sabban az aritmetikától, amelyben ilyenfajta szemléleti tárgyi tarta-
lomról nem lehet szó. Így válik pontosabban megindokolhatóvá az 
is, hogy a geometria esetében miért nem beszélhetünk egyetemes 
mathesisről. 

A Logikai vizsgálódások azonban még csak a logikai aktusok 
deskriptív pszichológiai tisztázását kívánta elvégezni, így Husserl a 
kategoriális szemléletek vizsgálatát nem terjesztette ki olyan 
magasabbrendű konstitúciós teljesítményekre, mint a geometriai 
idealizáció sui generis genetikus problémája. Tulajdonképpen ele-
gendő, megoldásra váró probléma merült fel a logikai aktusok 
kategoriális-szemléleti mozzanatai tekintetében is, például annak 
az egyszerű kérdésnek a megválaszolásában, hogy hogyan töltőd-
nek be egy mondat nem érzéki (mint például a szintaktikai kötő-
elemek) intenciói. Husserl azért tudta azonban a szemléletiség 
ezen új formáját kiterjeszteni a nem formális diszciplínák 
viszgálatára, mert az 1890-es évek közepén új felfedezést tett az 
értelem intencionalitása tekintetében: egy aktus tárgyi vonatkozása 
nem szükségszerűen valóságra való vonatkozás, viszont mindig 
egy bizonyos fajta valóság asszumpciója által történik.166 Az ideáló 
absztrakció különböző funkcióinak és alkalmazási területeinek 
leírása pedig későbbi fenomenológiai elemzések célkitűzésévé vált. 
Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a tudományos 
idealizációs folyamatok megalapozását már az 1890-es években 
olyan módon vázolta fel, mint amelyben „szemléleti karakterű 
tartalmak” vesznek részt. Kétségtelen, hogy életműve fontos szö-
vegeiben fejlesztette tovább ezt az elméletet, olyan szövegekben, 
melyek mind kapcsolódtak a Logikai vizsgálódásokhoz, ehhez a – 
mint ahogy nem csak ebben a kontextusban mondható el róla – 
összekötő kapocshoz.167 

 
A korai Edmund Husserl tudományos tevékenységéről, fi-

lozófiai kiindulópontjairól és a vele kortárs szellemi környezethez 
való viszonyáról így már kezünkben van egy legalább általános 
vázlatunk. Nézzük, hogyan jelölhetőek be ebben azok a pontok, 

                                                 
166 Vö. IG és Hua XXII, 303–348. 
167 Vö. pédául a Fenomenológia pszichológia című előadásának szövegét (3. és 8–

9.§ Hua IX, 20–45., illetve 69–86.) 



 
104 

amelyek Gottlob Fregéhez kapcsolják! 
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4. A KORAI HUSSERL RECEPCIÓJÁNAK ÉS KOMPARATÍV 

ELEMZÉSEINEK KÉRDÉSEI 

4.1. Husserl és Frege viszonya a tartalom és terjedelem 
elkülönítésének tükrében. A probléma leszűkítése168 

Álláspontom szerint a filozófiatörténeti módszertan három 
mérvadó álláspontja különböztethető meg konkrét, A–B gondol-
kodói viszonyok megítélésében: egyrészt a fennálló elemzések 
relativizálása az egyik illetve a másik oldal hibáinak és eredményei-
nek egymással való ütköztetése által (a), amelyben a történeti esz-
mefuttatás tulajdonképpen értékeléssel végződik; másrészt (b) a 
kanonizációs stratégiák feltárása az adott viszony tételezésében, 
vagyis a nagyrészt külső, intézményes, társadalmi és metafilozófiai 
szempontok figyelembevétele egy gondolkodói együttműködés 
vagy elválasztás megtételében, és ezen elválasztás kialakulásában, 
amelyben a tartalmi elemek külső, filozófián kívüli körülményekkel 
való természetes összefonódottságát állítják (ebben az esetben az 
értékelés szempontja mellékes); harmadrészt pedig (c) olyan dön-
tően vagy kizárólagosan tartalmi elemzés végrehajtása, amely egy 
rendkívül leszűkített, de az érvelésben megmutatkozó mikro-
probléma rekonstruálása által (több ilyen mikroprobléma össze-
gyűjtésének lehetőségét implikálva) egyszer az értékelés előtt, majd 
pedig a tartalmi és kontextuális elemek összefüggésének vizsgálata 
számára nyújt használható nyersanyagot. Ezek az elemzésmódok 
egymással tehát összefüggenek, keveredhetnek. A maga kvázi-
transzcendentális nézőpontja miatt viszont a harmadik elemzés-
módot (c) tartom filozófiai szempontból a legrelevánsabbnak 
(ezáltal pedig módszertanilag érték- és külső/intézményes kontex-
tustól semlegesnek). 

Az alábbiakban Husserl és Frege viszonya recepciótörténe-
tének egy epizódját (vagy: mikrokontextusát) mutatom be. Elem-
zésem célja nem az, hogy Husserl és Frege kapcsolatának későbbi 
megítéléseit egymás ellen kijátszva relativizáljam az egyik vagy a 
másik gondolkodó javára, illetve hátrányára, hanem az, hogy a 

                                                 
168 Az alábbi (4.) fejezet a Zuh 2012. bővített és nagyobb szövegbázison ala-

puló változata. 
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konkrét szövegek tárgyi összefüggéseit bemutatva a kanonizációs 
stratégiákon túl ezek lehetőségfeltételére kérdezzek rá. 

Több írás született már arról, hogy az 1894-es esztendő 
Edmund Husserl életében sorsdöntő lépés élőkészítője volt, még 
ha egyszerre a nagy személyes kudarcok korának is számított.169 
Ebben az évben adta közre ugyanis Pszichológiai tanulmányok az 
elementáris logikához (Psychologische Studien, a továbbiakban PS) című 
kétrészes írását, amelyeket már korábban, vagyis 1893-tól kezdő-
dően írt, de melyek mégis megelőlegeztek valamit a Logikai vizsgá-
lódások (LV) későbbi témáiból és egyben az említett korai főműve 
„vázlatául” szolgáltak.170 Husserl 1894-ben írta kemény hangú 
recenzióját illetve kritikus tanulmányát171 Kazimierz Twardowski 
tartalom és tárgy viszonyát taglaló könyvéről, amelyek (legalábbis 
bizonyos témák tekintetében) igen jól dokumentálják, hogy Hus-
serl hogyan fordult el korai gondolatmeneteitől és lépett rá az LV 
megjelenésével korántsem lezáruló útra. Husserl már ekkor tervez-
te a PS folytatását, ezeket a publikációs terveit azonban egyéb 
körülmények miatt kénytelen volt későbbre halasztani172 – mint 
kiderült, ezt a konkrét elképzelését nem is sikerült valóra váltania. 
Ez az időszak nagyon lényeges az úgynevezett „térkönyv” 
(Raumbuch)173 projektumának kidolgozása szempontjából is, amely 
a geometria példáján keresztül mutatja be, hogy miként kell éles 
különbséget tennünk a mindennapi-szemléleti és tudományos 
képzeteink között, illetve hogy mi ennek az elkülönítésnek a mód-
szertani értelme és melyek a filozófiai következményei. A tulaj-
donképpeni és nem tulajdonképpeni képzetek elválasztására tett 

                                                 
169 Vö. Schuhmann 1990/91. 120–122. 
170 Lásd Hua XXIV, 443.: „Ezt az értekezést […] újból elolvastam. Ez a Lo-

gikai vizsgálódások különösen a harmadik és az ötödik első vázlatának számít.”  
171 Ez a művet a Husserl-Archívum két külön mappában őrzi. Karl 

Schuhmann 1991-es szövegkiadása (vö. IG), a megfelelő Husserliana-kiadást 
(Hua XXII, 303–348.) több helyen javította és egészítette ki.  

172 A logikai aktusok deskriptív pszichológiai megvilágításának feladata állta 
az említett tervek útját. Más magyarázattal szolgál Dorin Cairns: „Cikkek sorát 
tervezte publikálni a Philosophische Monatsheftében, de mégis csak az elsőig jutott, 
majd elhatározta, hogy megnézi, mit valósított meg James.” (Cairns 1976. 36.) 
(Vö. még Hua XXIV, 447.)  

173 Lásd ehhez az ide tartozó nagyon változatos szövegeket a Hua XXI-ben 
(262–310.). 1893–94-ben Husserl egy, a témában sok lényeges információval 
szolgáló naplót vezetett. 
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többszöri kísérlet után mindez persze nem volt egy váratlan fejle-
ménye Husserl matematika-filozófiájának: a tudományos fenomé-
nek leírásának mindig számolnia kell a szemléletek és a reprezen-
tációk egymásra gyakorolt kölcsönös befolyásával. Ezt akár Hus-
serl későbbi genetikus fenomenológiája egyfajta óvatos kezdetének 
is nevezhetjük. 

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Husserl kinevezése rendkí-
vüli professzorrá174 a porosz oktatási minisztérium ellenállása mi-
att hiúsult meg, és így két kisgyerek apjaként kénytelen volt ma-
gándocensi ösztöndíja meghosszabbítását kérvényezni a hallei jogi 
fakultásnál.175 A további dokumentumok pedig azt bizonyítják, 
hogy Husserl 1894-ben a szűkebb értelemben vett szakmája ber-
kein belül a legélesebb kritikával szembesült. A kritika szerzője egy 
jénai matematikus-filozófus, a Husserlnél mintegy generációval (11 
évvel) idősebb Gottlob Frege személyében egy olyan tudós volt, 

                                                 
174 A rendkívüli professzori státusz (Extraordinariat, außerordentliche Professur) any-

nyiban különbözik a rendes egyetemi tanárságtól, hogy az adott szak által birtokolt 
professzori helyeken kívül létesül, nem jár állandó tartalmi és tematikus kötelezett-
ségekkel és az extraordinarius nyugdíjba vonulása vagy halála után az is megeshet, 
hogy nem hirdetik meg újra. Ezen túl a rendkívüli professzor nem minősül munka-
adónak és így adminisztratív szerepe és befolyása is kisebb az egyetemi szenátuson 
belül. A két tudományos rang különbsége tehát nem egyszerű presztízskülönbség, 
ugyanakkor mindkettő viselői mentesülnek a magándocensi státusz diákszám-
függősége alól. Husserl 1887 és 1901 között többször próbálkozott legalább egy 
rendkívüli professzori hely megpályázásával. Kísérleteit mindannyiszor kudarc 
követte. Szimbolikus lépés volt, hogy éppen 1894-ben a halle-wittenbergi egyetem 
tudományos teljesítménye elismeréséért névleges professzori státusz viselésére 
jogosította fel, mely nomine tenus rangot a berlini Kulturális- Oktatási- és Egészség-
ügyi Minisztérium hivatalosan is elismerte (BW VIII, 99, illetve Chronik, 42.) 1901-
ben pedig a minisztérium támogatása ellenére a göttingeni egyetem filozófia kará-
nak ellenállásával volt kénytelen találkozni. Lásd ehhez még: Husserl levele a családi 
barát Gustav Albrechtnek 1901. augusztus 22-én. (BW IX, 21–23.) Husserl csak 
1901 őszi félévére nyerte el, hogy jogerős rendkívüli professzori címet kapjon, végül 
mégis Göttingenben. (Lásd leköszönő levelét a hallei filozófiai fakultásban 1901. 
szeptember 18-án – BW VIII, 223.) 

175 Husserl a hallei periódusban a hallei jogi egyetem és a Marperger család ala-
pítványának magándocensi ösztöndíjaiból élt, az órákért őt megillető keresete 
ugyanis egy személyre nézve is meglehetősen szerény összeget képviselt. Ugyanak-
kor az 1898. június 6-án tartott Marperger-emlékbeszéd, vagy díszelőadás (egy az 
ösztöndíjjal járó kötelezettség) a Prolegomena keletkezéstörténetének egyik legjelenté-
kenyebb dokumentuma. (Vö. Gerlach–Sepp 1994. 30, illetve Schuhmann 2002, 
különösképpen 298–299. Lásd még ehhez a 133. jegyzetet.) 
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akit addig Husserlhez látszólag jó kollegiális viszony fűzött. Úgy 
tűnt, hogy kapcsolatukat mindaddig a kölcsönös elismerés és nagy-
rabecsülés uralta. Csakhogy az említett kritika után Husserl 12 évig 
halogatta az újabb kapcsolatfelvételt és így viszonyukat ebben az 
időszakban teljes joggal lehet „fagyosnak” tekintetni. Csak 1906-
ban került sor egy újabb levélváltásra és a Husserl publikációit 
tartalmazó küldeményének postázására.176 Közvetlenül merül fel a 
kérdés: miért zárkózott el Husserl ily szélsőségesen, hogy újra 
tudomást vegyen Fregéről? 

Igen elterjedt nézet, hogy a hallei időszak (vagyis az 
1887/88 téli szemesztere és 1901 nyári szemesztere között itt 
eltöltött 14 év) a korai, „prefenomenológiai” Husserl egyfajta 
pszichohistóriai orientáltságú jellemzéséhez a legmegfelelőbb forrá-
sokkal szolgálhat.177 Sok dokumentum bizonyítja, hogy ezek az 
évek Husserl lélektanilag legsötétebb korszakának számítottak és 
korai művei az önmagával való viaskodás produktumai is voltak. 
Ezekben az években, melyek nem voltak mentesek a „depressziós 
rohamoktól”, Husserl a Logikai vizsgálódások megírásának folyama-
tát egyfajta önterapeutikus eljárásként is használta.178 Az, hogy 
Husserl személyes válságához Frege kritikája is jelentősen hozzájá-
rul az említett gondolatmenet alapján – de csakis ez alapján –, 
igencsak valószínűnek hat. Csakhogy az idevágó érvelések nagy 
többsége mégis inkább filozófiai-teoretikus jellegű: olyan kérdések 
körül forognak, hogy Husserl első, szélesebb nyilvánosságot látott 

                                                 
176 Széles körben ismeretes, hogy kettejük levélváltásából csak négy levél ma-

radt fent. A többi levélhez Heinrich Scholz tartalomismertetőjére kell hagyatkoz-
nunk. Az 1906-os levelekhez lásd BW VI, 107–112/FBW, 101–107. A Frege-
hagyaték nagyrésze a vesztfáliai Münster város második világháborús bombázása 
során pusztult el. 

177 Ennek talán legszemléletesebb példája Husserl egyik 1930-as levele 
Dorion Cairns-nek. (BW IV, 21–24.) Malvine Husserl férjéről adott életrajzvázla-
ta szintén ebbe az irányba mutat. (Vö. Skizze, 113–115.) Az itt említett dokumen-
tumokról ad jelentést még a Husserl-Chronik is. Vö. Chronik, 22. Husserl nehéz 
lelkiállapotáról tudósít Hans Martin Gerlach is. (Gerlach-Sepp 1994. 16–17.) 
Husserlnek a térképzet sokféleségéről is értekező naplójában ugyanakkor több 
bejegyzés található arról, hogy a türelem, a kitartás, valamint a tehetség és akarat-
erő összefüggése milyen szerepet tölt be a tudományos kutatásban. Vö. Ms. X I 
1/1–3. (lásd különösképpen az 1893. október 18-án kelteket). 

178 Vö. BW IV, 22: „[…] a Logikai vizsgálódások támaszt és reményt adtak ne-
kem. Önmagamat gyógyítottam velük.” 



 
109 

könyvében Az aritmetika filozófiájában vallott pszichológiai mód-
szerét Frege hatására adta-e volna fel, avagy sem, illetve hogy Hus-
serl megújuló érdeklődése Hermann Lotze és Bernhard Bolzano 
munkáinak irányába (mint egyfajta „logikai fordulat”) Frege recen-
ziójának befolyását tükrözi-e? Vagy lehetséges-e az, hogy a két 
filozófus különböző források alapján jutott volna hasonló ered-
ményekre? 

Jeles filozófusok és filozófiatörténészek többszöri erőfeszí-
tései dacára az említett kérdések tárgyalása továbbra sem vezetett a 

probléma megnyugtató tisztázásához. A Husserl–Frege viszony 
egy apró történeti epizódból kulcsfontosságú filozófiai problémá-
vá vált. Tulajdonképpen konszenzus uralkodik abban a vonatko-
zásban, hogy a korabeli filozófia, logika, matematika és tudomány-
elmélet több gondolatát szintetikus igénnyel feldolgozó Husserl-
nek bizonyos fregei nézetekkel is szembesülnie, illetve ezekre va-
lamilyen módon reagálnia is kellett. A Frege-hatás mértéke azon-
ban éppannyira tisztázatlan, mint Husserlnek saját pszichológiai 
módszerére gyakorolt önkorrekciós kísérleteinek hatóköre, mely 
kritikák nagyrészére kronológiailag a Frege-recenzió után került 
sor. Önkorrekciót azonban Husserl akadémiai pályafutásának 
kezdetén is többször hajtott végre. A Frege- illetve Husserl-pártiak 
távolságtartása manapság azért is rendkívül meglepő, mert az 
utóbbi évtizedekben számos monografikus és enciklopedikus 
kísérlet tette le egyértelmű voksát az erős Frege-hatás tézisének 
gyengítése mellett. A korábbi, hangvételükben is kemény kom-
mentárok179 jelentékeny finomításon180 estek át. 

Wolfgang Künne könyvében, az egyik legújabb (2010) nagy 

                                                 
179 A matematika történetében az erős Frege-hatás elvét képviselte Evert W. 

Beth. (Vö. Beth 1965. 353.) A következőket jegyzi meg: „Husserlnek sohasem 
sikerült teljesen elsajátítania Frege logikai elméleteit, mindenesetre erős és tartós 
hatást gyakorolt olyan kiváló lengyel logikusokra, mint Łukasiewicz és 
Leśniewski.” Ez a mondat persze megengedi azt az interpretációt, hogy Husserl 
szándékai a logika tekintetében talán mások voltak, mint Frege hasonló tematiká-
jú törekvései. Lásd még ehhez Føllesdal 1958. különösen 17.; Dummett 1999. 43. 
skk. és még Smith 2007. 18. Føllesdal tézisének egy történetileg reflektáltabb 
változatához lásd Smith–McIntyre 1982. 81–82. 

180 Vö. Mohanty 1974.; Bernet-Kern-Marbach 1996. 19–22., ill. 25.; Mohanty 
1982.; Drummond 1985.; Vongehr 1995. 10–15.; Rollinger 1999. 44., lj; Ortiz 
Hill–Rosado Haddock 2000.; Benoist 2003. 17.; Rosado Haddock 2006.; Rosado 
Haddock 2008. 
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Frege-monográfiában azonban ismét visszatér Husserl Fregétől 
való függőségének erős tézise. Az érvelés menete ellenben nem 
mindig követi az eddig ismertekét. Mint látni fogjuk, hivatkozási 
tartománya sem szorítkozik csak a Frege–Husserl-viszony értel-
mezésének klasszikus szöveghelyeire.181 

 
„Évekkel később Husserl saját pszichologizmus-
kritikájában, melyet mintegy ezer oldalas Logikai vizsgálódása-
inak első kötetében, a Prolegomena egy tiszta logikához címűben 
közölt, csak egyetlen utalást tett Gottlob Frege ösztönző 
írására, Az aritmetika alapjaira (1884. VI.k), illetve a követke-
zőket fűzte mindehhez: 
»Aligha szükséges elmondanom, hogy azt az alapvető kriti-
kát, amelyet Frege antipszichologista nézőpontjára Az arit-
metika filozófiája c. művem 129–132. oldalain gyakoroltam, 
már nem tartom érvényesnek. Itt jegyezném meg, hogy je-
len Prolegomena gondolatfűzése kapcsán vegyük tekintetbe 
Frege későbbi művének Az aritmetika alaptörvényeinek (I. kö-
tet, Jéna, 1983.) Előszavát.« 
Tulajdonképpen az itt közölt előszó [...] akárcsak a most 
nem említett recenzió már igencsak sokat »megelőlegezett a 
teljes (sic!) vitahelyzetből« (vö. 1–8.§).” (Künne 2010. 31–
32.) 

 
Az elemző kritikus hangvétele félreismerhetetlen. Künne 

egyszerűen beidézi a Prolegomena állásfoglalását és ezt az egyetlen 
olyan szöveghelyként azonosítja, amelyben az LV szerzője Frege 
Az aritmetika alapjai (AA) c. művére utal (Hua XVIII, 172.). Ez 
pedig az első – viszonylag klasszikus, a szakirodalomból már 
ismert foglalatú – érv amellett, hogy Husserl Frege hatása alatt 
egy jelentőségteljes változáson esett át, még ha ennek tényét a 
fenomenológia iskolaalapítója el is kívánta hallgatni. Csakhogy 
Künne ezután egy másik Husserl-tézist is felhoz gondolatainak 
alátámasztására. Ezt írja: 

 
„[Husserl] központi kiritikáját az AA-ról már 1891-ben 

                                                 
181 Gondoljunk itt főleg Az aritmetika filozófiájának nagy karriert befutott és 

fent is említett Frege-recenziójára. (Vö. Frege 1894.) 
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visszavonta: »Az ekvivalenciák révén nyert számdefi-
niciókról szóló fejezetben [...] döntő módon tévedtem (Hua 
XII, 403.)«.” (Künne 2010. 32, lj.)182 
 
Az itt idézett sorokban, amelyek a PA megjelenésének évé-

re datálható kéziratból származnak és a K I 54-es mappában kerül-
tek archiválásra, Husserl azzal a vallomástétellel él, hogy első ter-
jedelmesebb filozófiai kezdeményében, illetve annak egy bizonyos 
fejezetében „döntő módon” vált egy tévedés áldozatává. Első 
látásra úgy tűnik, hogy ez a tévedés annak a kritikának az elhibá-
zott voltára vonatkozik, amelyet az adott fejezeben Fregére gyako-
rolt, annál is inkább, mert Az aritmetika filozófiájának ekvivalencia 
útján való számdefiníciókról szóló része (VII. fejezet) tulajdon-
képpen Gottlob Frege és a Brentano-tanítvány Benno Kerry néze-
teinek kritikájáról nevezetes. (Hua XII, 118./PA, 129.)183 Ha csak 
a stilisztikai adottságokat vesszük figyelembe, az adott Husserl-
idézet valódi önkritika. A Fregére gyakorolt kritika azonban csak 
utalásszerűen került ennek az önkorrekciónak a homlokterébe: az 
erre való utalás első látásra igen sokat ígér, de mégis alaposabb 
vizsgálatra és pontosan kidolgozott érvékre van szükségünk ah-
hoz, hogy kijelenthessük: Husserl az adott helyen valóban Frege-
kritikáját vonja vissza. 

Mivel a fentebb idézett szöveghely nem került alaposabb 
elemzésre sem a Husserl, sem a Frege-kutatók részéről, különös 
értéke lehet az eredeti érvmenet pontos rekonstrukciójának. 
Künne tehát ebben a tekintetben bizonyosan jól mérte fel, hogy 

                                                 
182 Künne ezután így folytatja: „Sok mai értelmezőjével ellentétben, Husserl 

maga is elismeri, hogy pszichológiai múltra tekint vissza.” (Uo.) Majd a Husserl–
Natorp levelezés egy kardinális helyét idézi. (Husserl Natorpnak 1987. 01. 21-én, 
v.ö. BW V, 43.) Talán mégsem ismeretlen, hogy más (már Husserl által is 
publikálásra szánt, vagy közölt) szöveghelyek is felsorolhatóak, amelyben Husserl 
a maga „pszichologisztikus” múltját emlegeti. Lásd pl. a Logikai vizsgálódások 
második előszóvázlatát 1913-ból. (Hua XX/1, 293–329., különösképpen 295.) A 
vonakozó sorok azonban már 1939 óta olvashatóak voltak nyomtatásban, Eugen 
Finknek a Tijdschrift voor Filosofie első évfolyamában való szövegkiadása nyomán. 

183 Az aritmetika filozófiájára való hivatkozásokkor mindig megadom a 
Husserliana-kiadás és az eredeti kiadás (PA jelöléssel) oldalszámait, amelyek az 
előbbiben elég nehezményezhető módon nem jelennek meg. A kritikai kiadás 
ráadásul több esetben pontatlanul kezeli az első kiadás szövegét, mint ahogy ezt 
majd konkrét példáink is igazolják. 
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ennek a passzusnak jelentős szerepe van. Ezen kívül arra is szeret-
nék még rámutatni, hogy Az aritmetika filozófiájának főszövege egy 
kisebb következetlenséget rejt, amely könnyen vezethet inkohe-
rens olvasathoz. Először azonosítani fogom a jelzett következet-
lenséget, majd történeti-textuális érvekkel támasztom alá. 

Meddig terjed Husserl „önkorrekciójának” tulajdonképpeni 
hatóköre, mire vonatkozik és hogyan határozható meg nervus 
demonstrandija? Hogy erre a kérdésre érdemben válaszolhassunk, 
egy hosszabb történeti kitérőt kell tennünk, amely remélhetőleg 
megmutatja, hogy a felhasználható közvetlen és közvetett források 
körének tágítása egyszerre a kérdésfelvetés tágításágoz is vezet. 
Véleményem szerint az értelmezések nagy többsége egyrészt a 
felhasznált források behatárolt számától, másrészt pedig a tágabb 
értelemben vett történeti kontextus (főleg Husserl korai vagy ép-
pen legkorábbi korszakának kevésbé ismert, de mégis hozzáférhe-
tő dokumentumai), elhanyagolásától szenved. Esetünkben mindez 
fokozottan érvényes: egyes források figyelembevételének elmara-
dása komolyabb következményekkel jár annál, minthogy csak 
egyszerűen mentesülünk a történeti körülményesség egy újabb 
vontatott példájától. Az említett mellékút egyben egy másik, az 
előbbihez szorosan kapcsolódó problémaköteghez vezet minket: 
mi történt az 1891-es év környékén Husserl filozófiájában, ami 
szerzőnket arra sarkallta, hogy már igen korán önkorrekciót gya-
koroljon? Hogy erre választ adjak, először a Szemiotika néven is 
ismert, A jelek logikájához című szövegrészlet és Az aritmetika filozó-
fiája főszövegének viszonyának elemzését szeretném nyújtani. 
Ennek szempontjául egyedül a „jelentés” fogalmának szövegkör-
nyezetére és történeti hátterére koncentrálok. Végül egy újabb 
fontos szempontot villantok fel: Az aritmetika filozófiájának nem 
csak a Frege-recenzióra redukált, hanem teljes (és ritkán kutatott) 
recepciótörténete magának a Frege-viszonynak a jellemzésében is 
hasznosnak bizonyul. 

Reméljük, hogy vizsgálódásunk végül nem esik áldozatául 
annak az ismert tévedésnek, amelyet Guillermo Rosado Haddock 
1973-ban így fogalmazott meg doktori értekezésében: 

 
 
„Az a teljesen hamis benyomásunk támadhat, hogy Husserl 
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valódi logikai elméletei Az aritmetika filozófiájában kerültek 
publikálásra, majd Frege megsemmisítő kritikája nyomán 
Husserl vagy teljesen felzárkózott a fregei nézetekhez vagy 
legalábbis többé már nem mert logikai kérdésekben meg-
nyilvánulni.” (Rosado Haddock 1973. 5.) 
 

4.2. A felhasznált források 

Először tehát össze kell állítanunk azon dokumentumok 
kartotékját, amelyek megvilágíthatják Husserl Fregéhez fűződő 
viszonyát. Az idevágó dokumentumok összesítései azonban több 
évtizedes távlatból ismét frissítésre szorulnak. Ezek a dokumen-
tum-listák a Husserl–Frege levélváltás 1976-os kritikai kiadásának 
(FWB, 91–93.) szerkesztői jegyzeteiben, Jitendra Nath Mohanty 
könyvének első szakaszában (Mohanty 1982. 1–17.), és John 
Drummondnak a Husserl–Frege viszony kutatásának állásáról 
szóló beszámolójában (Drummond 1985. 260–263.) voltak olvas-
hatóak.184 Az itt következő gyűjtemény első látásra meglehetősen 
száraz forrásösszeírásnak tűnik, de mint látni fogjuk, ezek 
mindenike stabil szerepet fog betölteni a végrehajtott és távolabbi 
célként végrehajtandó elemzésekben, valamint alapvető problé-
mánk megoldásában. Alkalmas forrásokra nem csak azokban a 
szövegekben találunk, amelyekben a két viszonyba állított filozó-
fus explicit vagy implicit módon egymásra hivatkozik (a), hanem 
ezen művek textuális környezetében, vagyis a legkülönbözőbb 
kéziratokban is (b). Természetesen mindig értelmezést igényel, 
hogy milyen szövegek tartoznak az említett kontextusba. További 
fontos forrás a két szerző levelezése (c), illetve az egymásnak kül-
dött saját szövegek nyomtatott anyaga (d – főleg a bennük találha-
tó jegyzetek miatt), végül pedig egyéb szerzők dokumentumai 
(vagy dokumentumértékű visszaemlékezései) és jelentései a szóban 
forgó szerzők egymáshoz való közvetlen viszonyáról (e). 

 
(a) Frege műveinek számos helyén utal Husserlre. Az AF 

                                                 
184 Az első részletesebb elemzést a témában Dagfinn Føllesdal írta. Számára 

azonban a Husserl- és a Frege-hagyatékok nem minden dokumentuma volt 
hozzáférhető. (Vö. különösképpen Føllesdal 1958. 21–25., illetve 56–58.) 



 
114 

1894-es kritikus ismertetőjén túl legalább két történetileg is jelen-
tős szövegben kritizálja Husserlt. Mindkettő a Frege-hagyaték 
„Schröderi logika” megjelölésű konvolutumából származik. Az 
egyik egy hosszú szöveg a „jelentés” és „jelölet” terminusok elvá-
lasztásáról (NS, 128–136.), a másik pedig a Ernst Schröder A 
logika algebrája c. művének recenziója, amely 1895-ben megjelent az 
Archiv für systematische Philosophie-ban. (KS, 193–210.) 

Husserl viszont hivatkozik Frege AA-jára, illetve kritizálja 
azt, de ezen kritikák és hivatkozások nem csak Az aritmetika filozó-
fiájában fordulnak elő, még ha a legjelentősebb AA-elemző szö-
veghelyeket ebben a műben is találjuk.185 Ezek a passzusok általá-
ban jól ismertek. További Frege-hivatkozásokat találunk az 1897-
ben írt Jelentésben a kortárs logikai szakirodalomról (tulajdonkép-
pen az egyik már korábban is említett kollektív recenzióról volt 
szó), amelyben Husserl a jénai matematikus-filozófus kollégáról a 
legelismerőbb szavakkal beszél. A jelentés Robert Heilner System 
der Logik-járól (1897) írott szakaszában kiemeli, hogy Heilner mű-
vének bizonyos részeit egy, a recenzált szerző által nyilvánvalóan 
nem ismert műre, „az éles eszű matematikus, G. Frege [...] Függ-
vény és fogalom c. értékes munkájára” emlékeztette. (Vö. Hua XXII, 
202.)186 

                                                 
185 Az AF Fregét már rögtön az első fejezetben említi, röviddel a kollektív 

összekötés fogalmának bevezetése előtt, mégpedig azon a helyen Husserl J. S. 
Mill teóriáit kritizálja. (Hua XII. 17/PA, 12.) Lothar Eley szövegkiadása ezen a 
ponton korrekcióra szorul, mivel itt Husserl Frege a látszat ellenére sajátjával 
analóg nézeteiről nem a Mill-citátum kapcsán ejt szót, ahogyan az a Hua XII-ben 
áll, hanem éppen a teljes paragrafus végén. Ez a korrektúra azért lényeges, mert 
ellenkező esetben azt gondolhatnánk, hogy Husserl Az aritmetika alapjainak 
vonatkozó részeit vagy nem olvasta, vagy azok értelmét egyáltalán nem tudta 
rekonstruálni. Frege ugyanis szintén kritizálja Millt, illetve azt állítja, hogy a szám 
nem a külső dolgok tulajdonsága (1)! Majd hozzáteszi (2), hogy a szám nem is 
olyan tulajdonság, amelyet a pszichikai megfigyelésekből absztrahálhatunk, majd 
fogalmakra és eseményekre alkalmazhatunk. (GL, 31.) Husserl megjegyzése ez 
utóbbi tételre vonatkozik, hiszen az első mondattal egyet kellett értenie. Ezen 
kívűl a PA szövege számos olyan passzust tartalmaz, amelyben Husserl Fregére 
hivatkozik a VI., VII., VIII., IX. fejezetekben. (Vö. Hua XII, 106–107, 118kk., 
147kk., 160–169../ill. PA 115–116., 129kk, 164kk., 169–189.)  

186 Szinte megegyező diagnózist állít fel Husserl az évekkel később mind 
Göttingenben mind Freiburgban megtartott logika-előadásában. Fregéről itt a 
következő hangzik el: „Nyilvánvaló, hogy a szubjektum nem lehet ítélet, hiszen 
ez az, ami »A (van) b« egyetemes és »Egy A (van) b« részleges állításában közös 
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A Logikai vizsgálódásokban a Künne által idézett helyen túl 
(amely a Prolegomena nyolcadik fejezetének egy lábjegyzetéből 
származik) az Első vizsgálódás 15. §-ban további Fregére vonatkozó 
megjegyzést találunk. Husserl itt a Jelentés és jelölet c. tanulmányt 
említi mint a „jelentés” (Bedeutung) terminus ekvivokációja elkerü-
lésének példáját, (Hua XIX/1, 58.)187 de végül Benno Erdmann 
Logikjára és Anton Marty Über subjektlose Sätze und das Verhältnis der 
Grammatik zu Logik und Psychologie c. többrészes szövegére futtatja 
ki az elemzést.188 Az itt felmutatott elemzés alapján úgy tűnik, 
hogy Husserl koncepciójába Frege nem fér bele, illetve, hogy az 
általa adott látlelet egy adott pontig mérlegeli Fregét, majd nem 
halad tovább az utóbbi által megjelölt irányba. 

Husserl publikált írásában még egy említésre való Frege-
hivatkozást találni. 1893-ban Husserl kisebb nézeteltérésbe került 
a matematikus és későbbi nemzetgazdasági szakíró Andreas Hein-
rich Voigttal az utóbbi Elementare Logik c. könyvének 
recenzálása189 nyomán. Voigt válaszára érkező viszontválaszában 
Husserl Fregét is védelmébe veszi,190 akit antikalkulatorikus filozó-
fiai álláspontot képviselő, characteristica universalisra törekvő logi-
kusként jellemez és a Fogalomírás céljáról írott értekezésre hivatkoz-
va élesen szembeállítja őt George Boole és Ernst Schröder kon-
cepcióival (Hua XXII, 90.) Ezek a kijelentések arra utalnak, hogy 
adott ponton Husserl számára Frege munkássága a terjedelem-
logikusok kiélezett technicizmusával szemben a matematikusok és 
logikatudósok körében képviselt szintetikus-filozófiai elméletek 
pozitív példjánák minősül. 

                                                                                                
[…]. Ez a közös [mozzanat] nem más, mint amit a matematikus a maga területén 
függvénynek nevez. Az éles elméjű Frege érdeme volt, hogy a kilencvenes évek 
elején megjelent Függvény és fogalom c. szövegében mindezt felismerte, persze 
anélkül, hogy eljutott volna a vonatkozó ítéletaktusok teljes deskriptív 
elemzéséig.” (Hua XXX, 180.) 

187 Husserl saját példányában több széljegyzetet találunk (lásd lent a d)-
pontban). 

188 Erről ír még Drummond 1985. 261. 
189 Vö. Hua XXII, 73–82. 
190 Vö. Hua XXII, 87–91. Husserl így fogalmaz: „Az általam nagyra értékelt 

jénai tudós művei itt vannak előttem […]. Jellegzetes, hogy Frege Úr maga sem 
tudja eleget hangsúlyozni, hogy Boole vagy Schröder és mások kalkulatorikus 
törekvéseit ne keverjék össze az ő characteristica universalisra törekvő 
fogalomírásával.” (I.m. 90.) 
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(b) Azon szövegek regisztere, amelyek Husserl Fregéhez való 
viszonya tekintetében új szempontokat villanthatnak fel, meglehető-
sen tág. Évtizedek óta ismert, hogy Husserl még az AF publikálása 
előtt egy sor olyan cikket írt, amelyek problémánk precízebb megra-
gadásában nagy segítséget nyújtanak. 1890-ből négy ilyen textust 
említhetünk: Die Folgerungskalkül und die Inhaltslogik, Schröder 
Vorlesungen zur Algebra der Logik (Exakte Logik) c. előadásából szer-
kesztett szimbolikus logikai alapkönyvének recenziója (mindkét 
szöveget szerzője 1891-ben postai úton küldte el Fregének), Husserl 
vázlatai a Schröder-recenzióhoz (Hua XXII, 381–399.), valamint a 
jelek logikájáról, mint szemiotikáról írt, az AF második kötetének 
előkészületeként pozicionálható tanulmány. Annak ellenére, hogy a 
szerző életében nem került publikálásra, ez utóbbi mű folyamatosan 
a Husserl-interpretátorok látókörében volt. Ennek ellenére kevéssé 
ismet, hogy ez a szöveg mégsem egy különálló tanulmány, hanem 
egy hosszabb értekezés terjedelmesebb fele.191 A teljes textus egy, a 
nem tulajdonképpeni (szimbolikus) képzetek magyarázatára hasz-
nálható pszichológiai és logikai módszerek parallelizmusáról szól, 
erről azonban később még részletesebben is ejtünk szót. Ez a szö-
veg egyszerre világítja meg Husserl hallei korszaka korai logikai 
törekvéseinek kontexusát és az általános aritmetika koncepcióját. A 
szöveget ennek ellenére Husserl a második kötet függelékébe szán-
ta.192 Ezt a tervét – ahogyan az 1890-es évek első felének majd min-
den projektumát – újabb és az előzőn módszertanilag túlmutató 
publikációs tervei hiúsították meg. 

Husserl első és a későbbinél rövidebb, a recens német logi-
kai szakirodalmat összefoglaló kollektív recenziója („beszámoló-

                                                 
191 Az AF soha be nem fejezett második kötetének ez a hosszabb részlete a 

K I 51-es konvolutumban került archiválásra, a Hua XII viszont két külön 
szövegként hozta nyilvánosságra: 1) Zur Logik der Zeichen (Semiotik), 340–373. 
(magyarul: ÚH, 15–43.); 2) Begriff der Allgemeinen Arithmetik, 374–379. Tematikalag 
azonban szorosan egymáshoz tartoznak. 

192 Erre utal Husserl az AF XI. fejezetének elején. (Hua XII, 193., lj./PA, 
215–216., lj.) Vö. még ehhez Husserl 1890-ben elkezdett „vastag fekete 
jegyzetfüzet”-ének (K VI 2-es archívumi jegyzettel) 35–36. oldalait, amelyeket 
először a Chronik (30.) idézett (hibásan K IV 2 szignatúrával). A hivatkozott 
bejegyzés az AF II. kötetének tartalmi beosztását adja vissza. Husserl ugyanakkor 
itt William James Principles of Psychologyjának elmélyült studírozását is célul tűzi ki, 
különös tekintettel a fringe fogalmáról szóló részekre. (36.) Itt James könyvének 
pontos oldalszámait is megadja. 
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ja”) 1897-ben jelent meg és tulajdonképpen kezdeti gondolkodói 
fejlődésének 1893-tól eddig terjedő időszakából is sokmindent 
összefoglal, áttekint.193 Különös jelentősége van annak is, hogy 
Husserl az említett recenziófolyamba saját Psychologische Studien zur 
elementaren Logik-jának diszkusszióját is belefoglalta. Ez arról is 
információkkal szolgál, hogy Husserl hogyan látta saját korábbi 
években véghezvitt teljesítményét. 1893/94-es periódus ugyanak-
kor nagyon gazdag publikálatlan (de publikálásra szánt) vagy kuta-
tási kéziratokban. A Psychologische Studien vagy a több ízben átdol-
gozott Intentionale Gegenstände már említett tanulmányain kívül,194 
Husserl korabeli naplója is fontos dokumentum, hiszen igen szé-
pen tükrözi vissza, illetve fogalmazza meg szabatosan Husserl 
korabeli filozófiai célkitűzéseit. (Husserl naplója a „térkönyv”-höz 
»Raumbuch«).195 

Husserl 1901/02 téli szemeszterétől Göttingenben dolgo-
zott. Az ottani egyetemi munkaközösség tagjaként korának neves 
matematikusaival ápolt szoros és bizonyos esetektől eltekintve 
igen jó szakmai viszonyt. Ez mutatkozik meg Husserl azon fel-
jegyzésében is, amelyben Ernst Zermelóval folytatott egyik beszél-
getésének gondolatmenetét rögzíti. A naiv halmazelmélet egy 
részben tőle (részben Bertrand Russelltől) ismert paradoxonának 
megfogalmazását Zermelo Husserl Schröder-recenziójának kap-
csán fejti ki, illetve Schröder egyik érvelésének érvényét állítja 
vissza a paradoxon következményeinek tükrében, (Hua XXII, 
399.) Nagyon tanulságos, hogy Husserl hogyan dolgozta fel ezt a 
Fregét történeti és szisztematikus értelemben is komolyan érintő 
témát: látszólag nem tudta vagy nem akarta ezt a kérdést érvelés-
menetébe felvenni. 

(c) Frege levelezése nem csak a Husserllel való levélváltás 
megmaradt darabjai (FWB, 94–107./BW VI, 107–120.) miatt fon-
tos, hanem Frege más egyedi levelei miatt is. Egy ilyen levélben 
beszél aktuális tudományos projektumairól Anton Martynak vagy 

                                                 
193 Vö. Hua XXII, 394–356. 
194 Az IG-n kívül Husserl Twardoski könyvéről egy recenziót is 

megszövegezett, amelyet hasonlóképpen nem közölt. Vö. Hua XXII, 349–356. 
195 Az X I 1 archívumi szignatúra alatt őrzött könyvecske néhány oldalt 

leszámítva még publikálásra vár. (Vö. Hua XXI, 285–286., és 402–403.) 
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Carl Stumpfnak,196 és arról panaszkodik, hogy Fogalomírásának 
recepciója nem érte el az általa elvárt kielégítő szintet, illetve – ha 
mégoly vázlatosan is – megemlíti a szubjektum-predikátum vi-
szony kritikájának műveiben felbukkanó alapkoncepcióját, illetve a 
fogalom és fogalom valamint a fogalom és tárgy közötti bennfog-
lalási viszonyokat, amelyeknek a mi kérdésfelvetésünk szempont-
jából is nagy jelentőségük van. Megemlítendő még a matematikus 
és nyelvész Louis Couturat egy Fregének küldött fontos levele 
(FWB, 17–18.), valamint a David Hilberttel való levélváltás, 
amelynek bizonyos részleteit Husserl személyesen lemásolta, miu-
tán Hilberttől, egykori göttingeni kollégájától az eredetieket ta-
nulmányozás végett kölcsönbe kapta (Hua XII, 447–451.). 

Husserl levelezésében csak nagyon kevés helyen utal 
Fregére (amelyeket az értelmezők mégis nagyon jelentőségteljes-
nek tartanak). 1936-ban Husserl válaszlevelet küldött a münsteri 
logikus Heinrich Scholznak, aki a Frege-Archívum alapítása ügyé-
ben kereste meg a wismari tudós levelezését kutatva (1936. II. 19, 
in BW VI, 397.). Ebben a néhány sorban Husserl igencsak elma-
rasztalóan szól Frege tudományos jelentőségéről. Mivel ezt a leve-
let Scholz a Frege-hagyaték katalógusába197 is belefoglalta, az emlí-
tett iromány már régóta ismert volt. Husserl 1890 februárjában egy 
nevezetes levelet küldött Carl Stumpfnak (BW I, 157–164.), 
amelyben habár nem említi Fregét, de összefoglalja a jelek logikája 
és az arithmetica universalis ezzel összefüggő konceptusait. Ezek a 
körülmények az említett levelet jelentőssé és az AF kiegészítő 
szövegei közé emelik (ugyanakkor pedig a levél az AF II. köteté-
nek előmunkálataihoz sorolandó). Ennek a szövegnek a jelentősé-
gére először Walter Biemel hívta fel a figyelmemet 1957-ben a 
Royaumont-i kollokviumon, egyben azt is kiemelve, hogy Husserl 
számára már 1890-ben „a logika jelelméletként való meghatározá-
sának nehézségei” alkalmat adtak arra, hogy a logika alapjainak 

                                                 
196 Carl Stumpf 1882-ben azt tanácsolta Fregének, hogy a Fogalomírás 

eredményeit a komolyabb tudományos visszhang érdekében ne csak szimbolikus 
logikai nyelven adja közre. (FWB, 257.) Mivel Frege erre a javaslatra explicit 
módon válaszolt, igen valószínűtlen, hogy ezen gondolatait Anton Martyval 
közölte volna. Ezt a feltehetőleg téves információt Heinrich Scholz G. 
Katkovtól, a prágai Brentano-Archívum egykori munkatársától kapta, aki Frege 
levelének címzettjeként Martyt jelölte meg. (Vö. FWB, 162.) 

197 Először közölte Scholz 1976. 85. 
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komolyabb vizsgálatokat szenteljen.198 
(d) Frege Husserltől két könyvküldeményt vagy küldemény-

csomagot kapott. Az első, 1891-es, Az aritmetika filózófiája egy 
példányát, valamint a Schröder-recenzió illetve a Folgerungskalkül und 
die Inhaltslogik c. tanulmányok egy-egy különnyomatát tartalmazta, 
a második, 1906-os pedig csupán Husserl 1904-es második német 
logikai szakirodalmi áttekintésének ötödik részét (Hua XXII, 
113.).199 Ezek a Frege tulajdonába jutott példányok ma már nem 
fellelhetőek. 

Husserl ezzel szemben számos Frege-munka tulajdonosa 
volt. A példányok nagy része személyesen a szerzőtől származott. 
Az alábbi lista az említett szövegek példányait az archiválás rend-
jében és annak eredeti nyelvén sorolja fel, illetve jelzi, hogy ezek 
közül Husserl melyiket látta el margójegyzetekkel.200 
 
(BQ141)  Begriffsschrift – Frege ajánlásával, széljegyzetekkel és két 

befűzött jegyzetlappal.201 
(BQ142)  Funktion und Begriff – szerzői ajánlással és jegyzetekkel. 
(BQ143)  Grundgesetze der Arithmetik – széljegyzetekkel. 
(BQ144)  Die Grundlagen der Arithmetik – széljegyzetekkel. 
(SQ27)   Anwendung der Begriffsschrift. 
(SQ28)   Über Begriff und Gegenstand. 
(SQ29)   Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift. 
(SQ30)   Literaturbericht – „Georg Cantor: Zur Lehre vom 

Transfiniten“. 
 
(SQ31,32)  Über die Grundlagen der Geometrie (1903) – Frege ajánlá-

                                                 
198 Vö. Biemel 1959. 196. W. Biemel a Stumpf-levelet helyesen datálja 1890 

februárjára. (Uo. 195.) Vö. még ehhez a Chronik-ban a levél hibás datálását 1891 
februárjára. (29.) 

199 Vö. ehhez BW VI, 107./FWB, 94., 101. 
200 Az alábbi listában a BQ jelzetű (ahol B=Buch) szövegek könyveket, az SQ 

jelzetűek (ahol S=Sonderdruck) folyóirat-különnyomatokat neveznek meg. Hus-
serl Frege műveihez fűzött széljegyzeteinek és megjegyzéseinek analízise még 
várat magára. Ezek a margináliák azonban nem tesznek ki olyan mennyiséget, 
amely egy olyan vagy hasonló nagyobb lélegzetű elemzést kívánjanak meg, mint 
amelyet Karl Schuhmann végzett el Husserl Alexander Pfänder műveivel kapcso-
latban. (Vö. Schuhmann 1973. 29–81.) 

201 Ezeket a pluszlapokat Ignacio Angelelli Frege Fogalomírásának kritikai ki-
adásában, mint annak második mellékletét publikálta. (Vö. BS, 119–121.) 
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sával, két példányban. 
(SQ33)   Über die Grundlagen der Geometrie (1906). 
(SQ34)   Literaturbericht – „Edmund Husserl: Philosophie der 

Arithmetik”. 
(SQ35)   Über Sinn und Bedeutung – Frege ajánlásával és széljegyze-

tekkel. 
(SQ36)   Über formale Theorien der Arithmetik. 
(SQ37)   Über das Trägheitsgesetz. 
(SQ38)   Über den Zweck der Begriffsschrift. 

 
Ezek a nyomtatványok Husserl részéről az alapos olvasás 

nyomait tartalmazzák.202 Ennek köszönhetően feltűnő az, hogy 
éppen abban a szövegben nem leljük fel az alapos tanulmányozás 
jeleit, vagyis az 1894-es általunk is többször említett AF-
recenzióban, amely elméletileg Husserl későbbi gondolati fejlődé-
sének egyik fordulópontja lett volna. Mint látni fogjuk, ez nem 
jelent sokkal többet annál, minthogy Husserl nem igazán törődött 
a nevezetes könyvismertetőben foglaltakkal, azonban Frege egyéb 
fontos szövegeivel részletesen foglalkozott. 

(e) A Husserl – Frege viszony mások által adott dokumen-
tumai és rekonstrukciói közül kiemelkedik William Ralph Boyce 
Gibson visszaemlékezése saját göttingeni tanulóéveire. Az 1971-
ben Herbert Siegelberg által publikált Gibson-naplóbejegyzések 
annak reményét táplálták, hogy Husserl Frege érdemeinek saját 
filozófiai evolúciójával kapcsolatos elismerésére végre kézzelfog-
ható bizonyítékot szolgáltat.203 Habár a levél- és naplórészletek 
különösen hasznosak lehetnek filozófiai nézete pontosabb elhe-
lyezése tekintetében, ebben az esetben mégsem nyújtanak releváns 
segítséget, mivel egy nagyon általános és túlságosan közvetett 
köszönetnyilvánításra utalnak csupán. A dolgok állása nem sokban 
különbözik Osborn nevezetes 1935-ös Husserl-látogatásának do-
kumentumaival kapcsolatban sem, amelyről szintén csak nagyon 

                                                 
202 Vö. még ehhez jelen tanulmány 19. lábjegyzetét. 
203 Boyce Gibson Husserllel folytatott beszélgetésének egyik mondata 

világhírnévre tett szert: „Husserl megjegyezte, hogy Frege kritikája az egyetlen 
olyan volt, amelyre hálával tekintett. [A kritika] fején találta a szöget.” (Boyce 
Gibson 1971. 66.)  
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homályos ismereteink vannak.204 Végül pedig megemlíthetjük 
Roman Ingarden szóbeli közlését Dagfinn Føllesdalnak,205 amely 
amellett, hogy a Husserl–Frege viszony oral historyjának egyik fon-
tos állomása, szintén egy felettébb általános képet fest a helyzetről, 
még ha részletes elemzéssel új eredményekre is vezethet. Az 
azonban kétségtelen, hogy Ingarden saját műveiben a kérdésről 
jóval óvatosabban és körültekintőbben nyilatkozott.206 

A problémafelvetésünk számára releváns dokumentumok 
itt közreadott listája természetesen rendelkezik bizonyos hiányos-
ságokkal, de az általam ismert mégoly alapos és reflektált elemzé-
sek egyike sem használta fel vagy vette figyelembe kivétel nélkül 
mindegyiket az itt felsorolt források közül. Az elemzésbe bevon-
ható anyagok mennyisége tehát a vártnál jóval nagyobb. 

4.3. Husserl korai jelentés-fogalma a Schröder-recenzióban 
és a Szemiotika-tanulmányban, valamint ennek lehetséges 
forrásai: Bolzano, Lotze, Stumpf 

 
A következő szakasz történeti bevezetővel kíván szolgálni 

annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy Husserl korai Frege-
kritikájától milyen mértékben vonta meg az érvényességet a későb-
biekben, illetve hogy egyáltalán beszélhetünk-e itt egy olyan implicit 
önkritikáról, mint amit egyes elemzők Husserl bizonyos megnyilvá-
nulásaiból kiolvasnak. Husserl korai Frege-kritikája a szám fogalmá-
nak definiálhatóságával helyezkedik szembe, és a tényállás pszicho-
lógiai-logikai elmélyítése mellett foglal állást. A korai Husserl számá-
ra azonban a definiálhatóság kérdése – akárcsak Fregénél – nem 

                                                 
204 Vö. Chronik, 463. Schuhmann Herbert Spiegelberg szövegére a Scraps of In-

terviews with Various Philosophers stb., amelynek publikálatlan kéziratát a Bajor 
Állami Könyvtárban (Bayerische Staatsbibliothek, München) őrzik. 

205 Føllesdal így emlékezett vissza Ingardennel való találkozására: „Tulajdon-
képpen [Husserl] hálája kifejezésének három szóbeli dokumentuma ismeretes. Az 
egyikről Roman Ingarden számolt be nekem. Egyszer megkérdezte Husserlt, 
hogy vajon Frege hatott-e rá, és Husserl azt válaszolta, hogy Freges Bedeutung war 
entscheidend.” (Føllesdal 1982b. 55.) 

206 Lásd Ingarden 1998. 139, lj.: „Nem tudjuk, hogy mindez a problémafelve-
tés természetes fejlődéséből következett-e, avagy Husserl tudományos törekvése-
inek megváltozását Fregének a könyvéről publikált éles kritikája okozta-e?” (29.) 
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választható el a fogalom jelentésétől, vagyis tulajdonképpen a „foga-
lom fogalmának” kérdésétől. Ennek eredményeként fogunk a to-
vábbiakban a jelentés fogalmának XIX. századi előtörténetére kon-
centrálni. Célunk az, hogy azonosítsuk és meghatározzuk Husserl 
korai jelentés-fogalmát a Schröder-recenzióban és A jelek logikája (Szemi-
otika) című szövegben, valamint hogy ennek lehetséges történeti 
előzményeire kérdezzünk rá. A jel és a megnevezett tárgy között 
közvetítő „jelentés”, valamint a „fogalom” és „értelem” szavakat 
több esetben (a későbbi finomítások és terminológiai sarkítások 
dacára) az eredeti történeti jelentésmagot szem előtt tartva több 
esetben szinonimaként használom. 

A Husserl – Frege viszony értelmezései között fontos, ha 
nem éppen az egyik vezető szerepet kapta (a pszichologizmus kar-
dinális kérdése mellett) az a probléma, hogy a két gondolkodó ho-
gyan jutott a szemlélet, tartalom és tárgy megkülönböztetéséhez. 
Alapjában véve szeretnék itt most az egymásra gyakorolt hatás exp-
licit mértékének megállapításától tartózkodni, és ezzel a Husserl–
Frege hatásról tett szubsztantív állítások aknamezejét megkerülni. 
Sokkal inkább arra koncentrálok, hogy bemutassam egy filozófia 
igényű ismeret- és nyelvelméleti, valamint logikai megkülönböztetés 
gazdag filozófiatörténetének bizonyos részleteit, amely számunkra 
fontos hangsúlyok kitételéért felelős. Husserl korai szövegeiben 
három olyan szöveghelyet találunk, amelyekben explicit módon 
elválasztja egymástól a képzetet (vagy aktust) a tartalomtól (vagy 
fogalomtól) és a tárgytól. Először sorra vesszük ezeket a szövegeket, 
majd végül az első elemzéséhez fogunk visszatérni. 

(1) Husserl második, nemcsak kinyomtatott, hanem a ter-
jesztőknél is megjelent írása, a Schröder-recenzió, több fontos filozó-
fiai különbségtétellel él. Az egyik ilyen a nyelv és a matematikai-
logikai kalkulus világos elválasztása. Husserl szerint ez az elválasz-
tás két egymástól különböző jelrendszer természetéből adódik. 
Azt azonban nem teszi egyértelművé, hogy az elválasztás alapját a 
jelrendszerek logikai vizsgálatából meríti. Ugyanakkor igen találó 
leírást ad a nyelvről: 
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„A nyelv sajátos teljesítménye a pszichikai fenomének 
szimbolikus kifejezésében áll, amelyre részben ez utóbbiak 
közlése miatt, részben pedig azért szorulunk rá, mert saját 
gondolattevékenységünknek érzéki támasztékra van szüksé-
ge. A nyelvi megjelölés idevágó mestersége a grammatika.” 
(Hua XXII, 21:18 – 23.) 
 

majd pedig a kalkulusról: 
 
„A másik részről pedig a kalkulus sajátos teljesítménye ab-
ban áll, hogy az ismeretek bizonyos köre számára szimboli-
kus következtetési formaként szolgáljon.” (Hua XII, 21: 
26–29.)207 
 
Ebben az itt kifejezett értelemben a kalkulus nem valami-

lyen nyelvi struktúrát artikuláló logika, hanem csak egy olyan új 
módszer, amelyet logikai célokból (az ítélés vagy a következtetés 
elősegítésére) találtak fel. Mivel Husserl ezeket a meghatározásokat 
saját szűkebb célkitűzésének, vagyis Schröder fontos könyve 
recenzálásának rendeli alá, nincs mit csodálkozni azon, hogy a 
meghatározásai mögött rejlő koncepció ismertetése elmarad. Csak 
utalásszerűen kerül említésre, hogy a „jelek tanulmányozása” nem 
csupán egy igencsak általános módszertani alapállást foglal magá-
ba, hanem ennél komolyabb filozófiai konzekvenciákat is maga 
után vonhat. Mivel a matematikai bizonyítás során nem jeleket, 
hanem az ezekkel összefüggő tárgyakat elemzik, meg kell adnunk 
azokat a logikai alapokat, amelyek révén a jelek a „tulajdonképpen 
megcélzott” tárgyak „érzéki mankójaként” szolgálhatnak. (Hua 
XXII, 10–11.) De – mint ahogy említettem – a recenzens szándé-
ka nem az volt, hogy teljes koncepcióját ezen a számára adatott 
helyen fejtse ki. 

                                                 
207 A szövegben valamivel feljebb Husserl már ennek szellemében jár el: 

„Csakhogy a megnevezés alapelvei – és ezen pont körül fordul meg kérdésfelve-
tésünk – semmiképpen sem tekinthetőek egyben azon sajátos megjelölések alap-
elveinek is, amelyek algoritmusokká állnak össze. Ha Schröder ezeket egymással 
összekeveri, akkor annak a nyelv és algoritmus viszonyának félreértésén kell 
alapulnia – minderről később majd bővebben is szólunk.” (Hua XXII, 9.) 
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(2) Az e problémák mögött álló átfogó filozófiai koncepció-
ról Husserl más helyeken már beszélt részletesebben. Ezek a szö-
veghelyek egyértelműen bizonyítják, hogy Husserl jól át tudta 
tekinteni a korszakban aktuális és divatos jelelméleteket, illetve 
ezeket filozófiailag is tovább kívánta fejleszteni, illetve érthetőbbé 
kívánta tenni. Husserl már a Schröder-recenzió vázlataiban208 is egyér-
telművé tette, hogy a logika számára olyan tudomány, amely nem a 
szimbolizáció folyamatának eredményeivel (vagyis magukkal a 
jelekkel) foglalkozik, hanem a szimbólumok és gondolatok között 
kapcsolat formájával és működésével. Ennek folyományaként 
Husserl nem tartja a logikus lényeges feladatának azt, hogy a 
szimbolizálás egy újabb és hatékonyabb rendszerét dolgozza ki. 
Mindez számára nem tulajdonképpeni értelemben vett logika, 
hanem a logikai technikák egy újabb módszere – legyen az bár 
mégoly zseniális is. Ebből az okból kifolyólag Ernst Schrödert 
sem tekinti rendkívüli logikusnak, hanem egy felettébb tehetséges 
és különösen gyakorlott logikai technikusnak.209 

 
„Az algoritmus elméletéről itt most nem értekezhetek rész-
letesebben. De mondanivalóm könnyen érthetővé válik, ha 
figyelembe vesszük a következőket: A nyelvi jelek szerepe, 
hogy érzéki, a gondolatokat állandóan követő kifejezőesz-
közzé váljanak. Az algoritmikus jelek szerepe pedig, hogy 
érzéki, a gondolatokat helyettesítő és megtakarító jeleket 
hozzanak létre, mégpedig legalább ideiglenesen, ameddig 
egy szimbolikus következtetési folyamat céljait szolgálják. 
[...] A jelek logikájának, vagyis a szemiotikának nagy kérdé-
se: hogyan lehetséges az, hogy az érzéki jelek vak mecha-
nizmusa a logikai gondolkodást helyettesítse, illetve megta-
karítsa számunkra. Ennek helyes megválaszolásától függ az 
aritmetika, az analitikus geometria, a kiterjedéstan, a logikai 

                                                 
208 Ezek az összefüggő, de mégsem teljesen összeillő gondolatvázlatok a K I 52 

archívumi konvolutumban (3kk.) találhatóak. 
209 Vö. Hua XXII, 23. Ha nem megyünk bele a quid juris-kérdés feltételébe, ak-

kor Schröder a kalkulus technikájának kirívóan fontos mestere marad. 1891. július 
18-án hasonlóan nyilatkozott egy Fregének címzett levélben is: „[Schröder] erőssé-
ge egész másban rejlik; az aritmetika ragyogó technikusa, és nem több.” (FWB, 
100/BW VI, 111–112.) Egészen meglepően hasonlít ehhez Alois Riehl véleménye 
is, amelyet egy 1891-es levelében írt meg Husserlnek. (BW V, 193.) 
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kalkulus, tehát röviden: minden algoritmikus módszert 
használó diszciplína megértése. Szemiotika nélkül a deduk-
tív logika még csak e név viselését sem érdemli ki. Az itt 
felhozott ellenvetés a jelenlegi és a múltbeli logika egészét 
érinti, de annál inkább érvényes a szimbolikus logikára, 
amely a szimbolikus módszerek kidolgozását tekinti fő fel-
adatának.” (Hua XXII, 394.) 
 
(3) Ezek a gondolatok szinte szó szerint megegyeznek A je-

lek logikája (Szemiotika) c. 1890-es tanulmányban mondottakkal.210 
A Szemiotika tulajdonképpen az AF IX. fejezetének egy utalását 
fejti ki részletesebben, vagyis azt, hogy képesek vagyunk olyan 
fogalmakról beszélni, amelyekkel nem rendelkezünk, illetve hogy 
minden tudományok legbiztosabbika, az aritmetika ilyen fogalma-
kon alapul. A Szemiotika (vagyis az AF koncepciójának elmélyítése) 
nem csupán a „pszichológiai elemzés” ezen sajátossága iránt ér-
deklődik, hanem a pszichológiai automatizmusok logikai megala-
pozását veszi górcső alá.211 

Ez a szöveg, amelyet Husserl eredetileg az AF második kö-
tete számára írt, igen jó áttekintést ad a XIX. századi jelelmélet 
fontosabb kérdéseiről, anélkül hogy történeti gyökereit különö-
sebben kihangsúlyozná. Habár bevallott módon elsősorban a logi-
ka és pszichológia tudományának klasszikus szövegeit használja,212 

                                                 
210 Vö. Hua XII, 373, ÚH 42–43. 
211 A X. fejezet végén a következő áll: „A lényegi különbségtevés kifejtése és a 

szimbolikus számképzet pszichológiai elemzése a következő fejezetek feladata 
lesz.” (Hua XII, 192./ PA, 215.) Husserl itt az alapvető különbség megvilágításán 
vagy kifejtésén a tulajdonképpeni és a nem-tulajdonképpeni képzetek 
differenciájának felmutatására és magyarázatára céloz. A Szemiotika-tanulmány teljes 
szövegének fordítását lásd in ÚH. 

212 Bizonyos történeti alaptényekre itt mindenképpen ki kell térnünk. 
Husserl egy a Szemiotikához írt jegyzetében úgy fogalmaz, hogy a további 
stúdiumok három fontosabb forrás vizsgálatát teszik indokolttá (vö. Hua XII, 373, 
szövegkritikai jegyzetek – lásd itt a szöveg fordítását a függelékben): Karl Friedrich 
Bachmann System der Logik-ja, Bernhard Bolzano Wissenschaftslehre-je (WL) és 
William James Principles of Psychology-ja (PP II). Bachmannt leszámítva mindegyik 
másik szerzőnél pontos hivatkozásokat is megad. Husserl 1894-ig biztosan nem 
tanulmányozta behatóan James műveit, ennek ellenére nem csak a Szemiotika, 
hanem Husserl vázlata az AF második kötetének tartalomjegyzékéhez is azt 
mutatja, hogy James bizonyos nézeteit már ekkor fontolóra vette. 

Bolzanonál a szerző Logikájának „teljes negyedik részére hivatkozik”. Vö. külö-
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a Husserl által bevezetett példaanyag mintája nagy valószínűséggel 
Carl Stumpf bizonyos hallei logikai és pszichológiai előadásaiban 
keresendő.213 Ezek az előadások nemcsak a Brentano-iskola klasz-

                                                                                                
nösképpen a WL 637.§-t (in WL, 4. kötet, 5. rész, 7. főrész): „A jelek tana, avagy 
egy tankönyvben részben ajánlatos, részben használatos jelekről” [500.]. A negyedik 
kötet tartalomjegyzékében (és csak ott!) a jelek tana helyett az áll, hogy: „Szemioti-
ka, avagy...stb.”(Vö. uo. xvi.) Még hivatkozik a WL III. kötetének egy passzusára: 
„Fontos Bolzano III, 355kk egészen 376-ig. Vö. különösképpen 376-at is.” (Hua 
XII, 373.) Ezen a helyen Bolzano a pszichológiai alaphelyzetet egészen Husserl 
Szemiotikájának stílusában mutatja be. Vö. pl. WL III, 344.§: „Ha azonban megen-
gedett, hogy az elgondolás folyamatában gyakran csak homályos képzeteket köves-
sünk, akkor annak is megengedettnek kell lennie, hogy gyakran anélkül használjunk 
jeleket, hogy teljesen tisztán lennénk tudatában azoknak a képzeteknek, amelyek 
ezekkel összekötnek bennünket, vagy éppen teljes tisztán lennénk tudatában ezek-
nek a jeleknek maguknak […]. Legrosszabb esetben sem kell tehát azon bosszan-
kodnunk, hogyha az elgondolás folyamatában úgy beszélünk vagy írunk, hogy meg 
is tudnánk adni magunknak azt, amit ilyenkor azt amit ilyenkor mondunk vagy 
írunk […].” 376–377. Vö. ehhez a Hua XII-ből kiolvasható párhuzamokat: 368:36–
39, 369:12–29, 369:30–370:11. 

James esetében Husserl a következő szöveghelyet idézi: „[...] Ha viszont az 
embert vesszük tekintetbe, nagy különbségre bukkanunk. Az ugyanis megfontolt 
intenció révén mindenre jelet kíván alkalmazni. A nyelvi késztetés benne általánossá és 
rendszeressé válik. Az eddig még észre nem vett vagy nem érzett dolgokra is jelet 
kíván még azelőtt, hogy rendelkezne eggyel. Habár a kutya számára a „vakkantás” 
erre, a „szűkölés” arra és a „patkány” halláskép pedig amarra a dologra értendő, de 
ezeken az mégsem lép tovább. […] Az ember viszont posztulálja azt, hiánya irritálja 
őt, majd pedig mindez egy jel feltalálásával ér véget. Ez az ÁLTALÁNOS CÉL adja 
elgondolásom szerint az emberi beszéd sajátosságát és magyarázza annak csodálatos 
fejlődését.” PP II, 980–981. (22. fejezet: Érvelés). Az emberi megismerésben fellépő 
jelölés-igény Husserl szövegében is megjelenik, ellenben itt nem ugyanarra a fejlő-
déspszichológiai tényállásra éleződik ki. (Vö. Hua XII, 194: 1–3.) 

213 Husserl Halléban Stumpf két előadását látogatta rendszeresen: 1886/87 téli 
szemeszterében az Előadásokat a pszichológiáról (Husserl erről készült jegyzeteit a 
leuveni archívum Q 11-es jelzet alatt archiválta) és 1887 nyári félévében a Logika és a 
filozófia[i tudás] enciklopédiája c. kurzust (Q 14). Husserl korai szövegében nagyon sok, 
feltehetően Stumpf által inspirált szöveghelyet, gondolatmenetet találunk. (Vö. 
Ehhez Ierna 2006. 66–80.) Itt utalnunk kell egy hosszabb részletre a Q 11-ből, 
melyben Stumpf egy nagyon hasonló gondolatmenetet vázolt, mint amit a Szemioti-
kában is végigkísérhetünk (vö. Hua XII, 351–356, illetve ÚH, 25–29.), annak egy 
rendkívül aprólékosan letisztult és rendkívül aprólékosan megszerkesztett változa-
tában: a nem tulajdonképpeni képzetek távolsága a tulajdonképpeniektől mind 
nagyobb lehet, annak függvényében, hogy a nem-tulajdonképpeni képzetek adott 
esete hányszorosan közvetített ahhoz az elsődleges nem-tulajdonképpeni képzethez 
képest, amely még közvetlenül vonatkozik egy tulajdonképpeni (szemléleti) képzet-
re. A legkisebb távolság ilyenkor a tulajdonképpeni képzet és egy visszaemlékezés-



 
127 

szikus tematikus súlypontjainak214 hallei-szász-anhalti terjesztése, 
hanem a képzetek különböző típusai közötti összefüggés részletes 
kidolgozása szempontjából is megkerülhetetlen jelentőségűek. Hus-
serl hivatkozását Brentano különbségtételére „tulajdonképpeni” és 
„nem-tulajdonképpeni” képzetek között véleményem szerint nagy-
ban meghatározta Carl Stumpf tanári és szakirányítói tevékenysége. 
(Ezzel pedig implicit módon választ adhatunk Alexius Meinongnak 
is, aki egy 1891-es Husserlnek írt levelében Husserlt tulajdonképpen 
expressis verbis plágiummal vádolta meg, miközben e megkülönbözte-
tés eredete (és esetleges átvétele) ügyében intenzíven tudakozó-
dott.215 (A pontos terminológia eredetének kérdése ettől függetlenül 

                                                                                                
ből származó képzet között van, a legnagyobb pedig a legelvontabb fogalmak és a 
tulajdonképpeni képzetek között. 

„Tehát a szimbolikus képzetek esetében olyanokra gondolunk, amelyek helyet-
tesítő funkcióval rendelkeznek, ezáltal pedig olyan mások helyében gondolják el 
őket, amelyekkel vagy egyáltalán nem vagy csak nem teljesen tudunk elgondolni. Ha 
képzetéletünket figyelemmel kísérjük, megállapíthatjuk, hogy ilyesmi gyakran, fo-
lyamatosan előfordul […]. Egy ház, amit tegnap láttam, eléggé hiányosan tűnik fel 
előttem. Ha Berlinről stb. beszélek, akkor jelenleg, amikor beszélek róla, csak – még 
ha jártam is ott – néhány ház, tér, bizonyos körvonalak, földrajzi helyzetek stb., 
fővárosok stb. tűnnek elő. De a leghiányosabb képzetek is az egész helyettesítőjéül 
szolgálhatnak. […] Csakhogy olyan képzetekről is beszélhetünk, amelyek eredeti 
értelembenyomásaival soha nem is rendelkeztünk. Egy számunkra ismert név és 
ehhez már képzet is kapcsolódik stb. Egy újságot olvasunk. Ebben bizonyos szám-
ban előfordul a Német Reichstag kifejezése. Viszont azt sohasem láttuk. […] De 
persze olyan képzetek is vannak, amelyeket sohasem leszünk képesek teljes mérték-
ben elgondolni. Ilyenkor pedig a szimbólumok természetesen annál fontosabbak. 
Európa: egész életünk is kevés lenne arra, hogy képzetet alkossunk mindarról, amit, 
amit ebben a névben fejeznek ki (akárcsak az olyan nevek esetében, mint Föld, 
naprendszer stb.). A nap látképei, amelyeket egy végtelenül nagy tér tudata kísér stb. 
Az ilyen képzeteknek mindig szimbolikusnak kell maradniuk.” (Q 11/506. Lásd 
még ehhez Q 14/17b.)  

214 Brentano leírása a nem-tulajdonképpeni képzetekről nagyon hasonló for-
mában merül fel Stumpf logika-előadásában is. Tulajdonképpen semmi sem bizo-
nyítja egyértelműen, hogy a brenatnoi formulák éppen a Brentano-előadásokból 
kerültek volna Husserl szövegeibe. Vö. Q 14/17a: „A nyelvi kifejezések egy kü-
lönbségtételi jellel gazdagítják azt, amit elgondolunk és így megakadályozzák azt, 
hogy a gondolatokat összekeverjük egymással. Gondolatainkat ugyanis gyakran 
nagyon nehezen tudjuk megkülönböztetni egymástól. Vegyünk mindjárt két olyan 
fogalmat, amelyek különbségéről nem kellene gondolkodnunk: 10=1+1+1....; 11 
pedig nem 1+1+1... A különbség senkinek sem tűnik fel. A szavak átal viszont 
értelmesen tudjuk őket elkülöníteni egymástól.” 

215 Vö. BW I, 129. Meinong itt egy az AF XI. fejezetének egy passzusát 
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még nyitott marad.) 
A szöveg ezután egy, a jelek logikájának értelmében felfogott 

logika kiépítését tűzi ki célul. Husserl magabiztosan mutat rá arra a 
különbségre, ami pszichológiai és logikai módszerek és összefüggé-
sek között húzódik és megállapítja, hogy habár a jelek feltalálása és 
használata a legelementárisabb emberi képességek közé tartozik, a 
szimbólumhasználat alapjaival csak igen korlátozott esetben rendel-
kezünk. A szimbólumhasználat alapjain itt olyan jólformált logikai 
szabályokat értünk, amelyek a „vak” pszichológiai szabályokkal 
párhuzamosan futnak. Ezeknek a (pszichológiaiakkal parallel) sza-
bályoknak a leírása a logika tulajdonképpeni feladata, mert habár a 
pszichológiai összefüggések a gondolkodás és az ítéletalkotás min-
den pillanatában képesek ugyan kisegíteni vagy irányítani bennünket 
(így vagyunk például képesek arra, hogy automatikus módon, min-
denféle nagyobb nehézség nélkül beszéljünk tulajdonképpeni mó-
don nem hozzáférhető, pl. rendkívül elvolt filozófiai kérdésekről),216 
de mégis csak a mindennapi élet „vak” szabályszerűségei maradnak. 
A logikai tisztázás nem ezeken a pszichológiai mechanizmusokon 

                                                                                                
parafrazálva Husserl szemére veti, hogy honnan meríti Brentano elsőségét a termi-
nusok tárgyalásában: „Az Ön által említett ‘elejétől fogva’, mivel nem alapulhat 
személyes tapasztalaton, ezért csak hamis téjékoztatásból származhat.” (Meinong 
Husserlnek 1891. június 19-én.) Vö. még ehhez a levél feltételezhető vázlatát in 
PhB, 95.: „[...] Ebben a kérdésben Önt minden kétségen felül rosszul tájékoztatták”, 
illetve „Hogy honnan tudhatná ön azt, hogy Brentano a tulajdonképpeni és nem-
tulajdonképpeni képzeteket már az »elejétől fogva« szembeállította egymással, nos 
én azt nem tudom [...].” A kérdés persze retorikai fordulat csupán, hiszen Meinong 
meggyőződése volt, hogy az említett elválasztás az ő szellemi tulajdona, és Husserl 
kijelentései mögött első számú tudományos és intézményes konkurensének, Anton 
Martynak a hatását sejtette. Meinong és Marty viszonyára nagyon jellemző az a tény, 
hogy a Brentano logikareformjával sok tekintetben szakító meinongi tervezet in-
tézményes fiaskója nagyban köszönhető annak, hogy a projekt Meinong és közeli 
tanítvány és munkatársa, Alois Höfler által oktatáspolitikailag átdolgozott változatá-
ról Marty egy nagyon negatív és támadó véleményezést írt az Osztrák Oktatási 
Minisztériumnak. (Vö. ehhez Ierna 2008.)  

216 Erről bővebben lásd Ierna 2003. 191–193. Carlo Ierna kiemeli azt a sajátos 
pszichológiai tényt, hogy a nem-tulajdonképpeni, vagy (valamilyen formában már) 
szimbolikus képzetek, amelyek a tulajdonképpeniektől a legnagyobb távolságra 
vannak, éppen filozófiai szakterminusok („[...] Isten, külső tárgy, valóságos tér, 
valóságos idő, a másik lelke stb. [...]”.) (Lásd ehhez Hua XII, 356. illetve ÚH, 29.) 
Ezeket a fogalmakat viszont furcsamód ugyanolyan természetesen tudjuk felhasz-
nálni, mint azt az információt, amit az imént szereztem egy a konyhában gőzölgő 
kávéscsészéről.  
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keresztül történik, hanem az ezekkel párhuzamosan futó logikai 
szabályokon keresztül, mivel ez utóbbiak az egyszerű meggyőződés 
helyett igazolt ismerethez vezetnek (Hua XII, 373.), illetve arra is 
magyarázattal szolgálnak, hogy „hogy miért jut ez a mechanikus 
folyamat helyes eredményhez ”. (Hua XII, 363.)217 Ha a Szemiotika-
tanulmány szerkezetére egy figyelmesebb pillantást vetünk, egyből 
világossá válik, hogy annak első része, amely a jelek különböző fajtá-
iról és azok kettős (természetes és mesterséges jelekre való) felosz-
tásáról szól, csak pszichológiai bevezetőt nyújt az ezután következő, 
már a logikai módszerekről és tárgyalásmódról szóló részhez.218 
Számunkra itt különlegesen fontos az, amit Husserl a „pszichológiai 
módon” megírt első rész végén vet fel: 

 
„A felhasznált nyelvi megjelölések természetéhez tartozik, 
hogy ha nem is minden  körülmények között, de az itt 
felmerülő szisztematikus kapcsolatok tekintetében mégis-
csak egyértelműek. A szavak szisztematikus kapcsolódás-
formáinak a gondolatokéit pontosan kell visszatükrözniük, 
ellenkező esetben az előbbiek nem válhatnak az utóbbiak 
megszokott szurrogátumává. A többértelműségek oda hat-
nának, hogy minden reprodukció dacára is kénytelenek vol-
nánk mindig a valódi képzeteket, ítéleteket és következteté-
seket használni, a mechanizmus pedig így lehetetlen lenne.” 
(Hua XII, 363:22–32; ÚH, 35.) 
 

                                                 
217 Az AF megjelent szövegében Husserl ezt hasonlóképpen fejezi ki – vö. 

Hua XII, 197:16–17.: „De miben rejlik – és ez most a kérdés – a szimbolizáció 
alapja és támasza?” Így hangzik e gondolat logikai megfogalmazása. Hasonló 
kifejezésmódot használ és a mondanivaló tartalmának hasonló felépítését adja 
Husserl az 1895 nyári szemeszterében tartott egyetemi előadásában. (Vö. Hua 
Mat I, 311.) Ez a párhuzam érdekes adalékot nyújthat a Prolegomena fejlődéstörté-
netéhez is, amelynek egyik első komoly forrása ez a Halléban előadott kurzus.  

218 Habár a szöveget Husserl nyilvánvalóan publikálásra szánta, a közléskész 
változat sohasem készült el. Éppen ezért hiányzik abból az eredeti szöveg temati-
kus tagolása, illetve annak egyértelműen elhatárolt paragrafusokra való (a korabeli 
publikációk sztenderd tagolásmódja szerinti) felosztása is. 
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Habár szerzőnk – mai szemmel tekintve – meglehetősen 
ügyetlenül fogalmaz, mégis világosan fejezi ki azt, hogy egy 
logikailag pontos eljárásmód esetében a jelek lehetnek ugyan 
különbözőek, de mégiscsak ugyanazt a tárgyat kell megjelölni-
ük. Ha ez nem így lenne, akkor legtöbbször szükség lenne arra, 
hogy a „valóságos képzeteket” ismételten végrehajtsuk, mivel 
ezeket a közvetett jelek nem tudnák teljes mértékben visszaad-
ni. A számok sajátossága viszont az, hogy egy tulajdonképpeni 
szám és annak szimbolikus megjelölése egyértelműen tükrözik 
egymást: a szimbolikus megjelölés úgy helyettesíti az érzéki 
képzetet, hogy nem kell törekednünk annak megismétlésére. 
Husserl tehát itt nem egy szó és egy mondat értelme között 
von aprólékosan kidolgozott logikai különbséget, hanem meg-
lehetősen általános módszertani talajon mozogva fogalmazza 
meg azt, amit egy logikailag igazolt jelrendszer felépítése esetén 
tiszteletben kell tartanunk: a logikai összefüggés a pszichológiai bizto-
sítéka. Ennek a tényállásnak a pontos leírása rendkívül fontos 
az úgynevezett „mechanizmusok”, vagyis a számok mindenna-
pi, pszichológiai és sokszor technikai-mechanikus eljárásként 
való használata esetén, hiszen ilyenkor a logikai eljárásmód 
kezeskedik az említett, vele párhuzamos pszichológiai eljárás-
mód folyamatos és pontos használatáért. 

Ezt az egyébként csak vázlatos gondolatmenetet Husserl 
már a Szemiotika elején megfogalmazta, és a logikai és pszicho-
lógiai módszerek között tett elválasztáshoz kötötte, azonban a 
megkülönböztetést terminológiailag nem rögzítette elég világo-
san. A jelek klasszikus felosztását véve alapul az említett helyen 
Husserl ezután különbséget tett közvetlen jelek (pl. tulajdonne-
vek), és közvetett jelek között, mely utóbbiak más jelek segítsé-
gével vonatkoznak egy bizonyos dologra. Ezeknél a közvetett 
jeleknél, mondja: „szükségszerűen el kell választanunk egymás-
tól azt, amit a jel jelent, attól, amit a jel megjelöl”. (Hua XII, 343.; 
ÚH, 19.) A jelölőeszközök (jelek) és a megjelölt dolgok (tár-
gyak) között tehát mindig egyfajta közvetítés esete áll fenn.219 

                                                 
219 Mind Mohanty 1982, mind Ortiz Hill–Rosado Haddock 2000 (21. kk) 

kiemelik ezeket a szöveghelyeket és részletesen elemzik is azokat. Rosado Had-
dock 2008-as könyvének, a Young Carnap's Unknown Master-nek egyik 
lábjegyzetében szintén azt erősíti meg, hogy az elemzőnek kötelező módon 
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Husserl különbségtétele ennek a helyzetnek a bemutatására tö-
rekszik. 

Az alábbi elválasztáshoz a szöveg egy újabb különbségtételt 
kapcsol, ekvivalens és nem-ekvivalens jelek elválasztásáét. Husserl 
itt két, egymással szorosan összefüggő részállítást tesz: 

 
a) Két jel ekvivalenciája azt jelenti, hogy azok „ugyanazt a 

tárgyat, illetve egy és ugyanazon tárgykörhöz tartozó tárgyakat 
különböző módon jelölnek, történjen ez bár külső vagy fogalmi 
eszközökkel, mint például néhány ugyanolyan jelentésű név eseté-
ben: király és rex; II. Vilmos = a jelenlegi német császár; 
2+3=5=7–2=+√25.” (Uo.) 

b) Ennek köszönhetően pedig a definíció egy olyan monda-
tot jelent, „amely egy külső jel jelentését egy ugyanilyen fajtájú 
ekvivalens jellel fejezi ki.” (I.m. 344: 27–30.; ÚH, 20.) A definíció 
tehát nem jelent mást, mint a közvetítő jelek megadását, vagy 
másképpen szólva: a közvetítő jelentés megadását. 

 
Ez a tárgy, jelentés és jelölőeszköz között vont határozott el-

különítés csak részben került bele Husserl publikált műveibe, annak 
ellenére, hogy az ekvivalencia jellemzését (a) már az AF-ben is megta-
láljuk, igaz ugyan, hogy az ehhez szervesen illeszkedő és azt érthetőb-
bé tevő definíciós tétel (b) nélkül. Husserl ugyanis az AF-ben még 
tovább megy, és az ekvivalencia-relációt a tulajdonképpeni és a nem-
tulajdonképpeni képzetek között különbségtevés leírásának legjobb 
eszközévé avatja. A XI. fejezet elején úgy fogalmaz, hogy az említett 
„körülményen alapul, hogy ítéletalkotási érdekeink céljából a szimbo-
likus képzetek a legnagyobb mértékben szurrogálhatnak a megfelelő 
tulajdonképpeniekre”. (Hua XII, 194/PA, 217.) Ez pedig ahhoz a 
következményhez vezet, hogy a tulajdonképpeni és nem-
tulajdonképpeni képzetek különböző jelentésekkel rendelkeznek, de 
mégis ugyanarra a dologra (tárgyra) vonatkoznak. Husserl ehhez vi-
szont nem teszi hozzá, hogy az említett körülmény a definíció (vagyis 
a jelentés megadása) struktúrájának világos leírását nyújtja. Ezzel 
szemben a Szemiotika szövegében, amelyet Husserl minden valószí-
nűség szerint ugyanabban a periódusban írt, mint amikor az AF XI. 

                                                                                                
számot kell vetnie a Szemiotika említett szöveghelyeivel. (Vö. Rosado Haddock 
2008. 47. lj.) 
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fejezetének végleges változatát fogalmazta,220 az említett második 
tétel is helyet kapott. 

Ezek után a vizsgálatok után visszatérhetünk a Schröder-
recenzió (1) szövegéhez. Ebben egy sokat idézett passzust talá-
lunk, amelyben Husserl világosan különbséget tesz a képzet, a 
jelentés és a tárgy között. Egyből két olyan szöveghelyet érdemes 
idéznünk, amelyekben Husserl számunkra releváns konzekvenciá-
kat von le Schröder univokáció és ekvivokáció-fogalmainak elem-
zéséből: 

 
„Az univokáció említett formáját a következő formula is 
visszaadja: »A névnek... konstans jelentéssel kell rendelkez-
nie.« (48.) Eközben az idevágó megfontolások után a 47-48. 
oldalon a szerző a név jelentését a név által megnevezett 
tárgy képzetével azonosítja, amelyből azt a találó következ-
tetést adódik, hogy minden köznév ekvivok. Nem mintha a 
szerző nem ismerte volna fel az ekvivok nevek és a közne-
vek közötti különbséget – hiszen hogyan is lehetne ezt nem 
felismerni. Csakhogy egy különbséget meglátni és annak lé-
nyegét megragadni két különböző dolog.” (Hua XII, 11.)221  
 

Egy fél oldallal lejjebb pedig így nyilatkozik: 
 
„[Schröder – beszúrás tőlem – Z.D.] nyilvánvalón összeke-
veri egymással két kérdést, (1) azt hogy egy névhez egy »je-
lentés« (egy »értelem«) járul-e; és azt hogy (2) névnek meg-
felelően egy tárgy is létezik-e avagy sem.” (Hua XXII, 12.) 
 
Husserl tehát azt a tényállást szeretné tisztázni, hogy annak 

a tárgynak a létezését, amelyet a „jelentésen” vagy „értelmen” 
keresztül egy név által nevezünk meg, ne keverjük össze magával a 

                                                 
220 Ierna bizonyította (vö. 2005. 24–30.), hogy a XI fejezet bizonyos részeit 

Husserl még a Habilitációs értekezésből emelte át. Ugyanakkor a tulajdonképpeni és 
nem-tulajdonképpeni képzetek kulcsfontosságú megkülönböztetése abban még 
nem szerepelt. (Ennek szerepét lásd még Husserl 1887 és 1890 közötti gondol-
kodói fejlődése kapcsán az első idézett mű első szakaszában). 

221 Ez az idézet az eredeti kiadásban a Göttingische gelehrte Anzeigen 1890-es év-
folyamának 250. oldalán található. Az idézetbeli oldalszámok Schröder könyvére 
utalnak. 
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jelentéssel (vagy értelemmel). Fontos megemlítenünk, hogy a 
Schröder-recenzió itt idézett passzusát Frege kritizálta hagyatéka 
úgynevezett Schröder-konvolutumában, és ebben nem azt a szak-
irodalomban sokszor feltett kérdést hangoztatja, hogy Husserl az 
említett összefüggés vázolásakor egyáltalán tudatában volt-e jelen-
tés és jelölet vagy tárgy és tartalom Fregétől jól ismert elkülöníté-
sének. Frege kritikáját nem is ennek a kérdésnek az ügyén fogal-
mazza meg, hanem azért, mert úgy gondolja, Husserl megfogal-
mazása nem kellően precíz, és a „köznév” (Gemeinname) helyett 
indokoltabb lenne a „fogalomszó”(Begriffswort) használata, hiszen 
ezzel elkerülhetővé válhat annak a tévhitnek a felmerülése, hogy 
egy tulajdonnév és egy köznév ugyanolyan jellegű tárgyiságokat 
(tárgyakat) neveznek meg. A köznevek esetében ugyanis a tárgyak 
és nevek közötti közvetítés sokkal bonyolultabb, mint az tulaj-
donneveknél. 

 
„Ez a különbségtevés nem kielégítő. A 'köznév' szó ahhoz 
feltevéshez vezet, hogy a köznevek lényegében ugyanolyan 
tárgyakra vonatkoznak, mint a tulajdonnevek, csakhogy mi-
közben ez utóbbi csak egyetlen tárgyat nevez meg, az előb-
biek általánosságban többre is alkalmazhatóak. Csakhogy ez 
a nézet hamis; ezért mondok a köznév helyett inkább foga-
lomszót. A tulajdonnévnek (abban az értelemben, ahogy azt 
én használom) legalább egy jelentéssel kell rendelkeznie, el-
lenkező esetben a hangok üres soraként jogtalanul használ-
nánk rá a név megjelölést. A tudományos használat céljából 
azonban nem csak jelentéssel hanem jelölettel is rendelkez-
nie kell; vagyis hogy egy tárgyat jelöljön vagy nevezzen meg. 
A tulajdonnév tehát egy jelentés közvetítésével és ezen ke-
resztül vonatkozik tárgyára.” (NS, 135.) 
 
Frege ezt a nézetét azokban a híres jelentés-jelölet összefog-

laló táblázatokban fogalmazta meg, amelyeket már ismert 1891-es 
Husserlnek küldött levelében is felvázolt,222 és melyet az 

                                                 
222 Vö. FWB, 96./BW VI,112. Husserl az említett levélre küldött közvetlen 

válaszában semmit sem reagál ezekre az összefoglaló táblázatokra, viszont ko-
moly érdeklődést tanúsít Fregének az imaginárius számokról való elképzelései 
iránt. (I.m.: „[...] még nincsenek pontos fogalmaim arról, hogy Ön hogyan 
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interpretátorok nagy része reprodukált és kommentált a későbbiek-
ben. Ehhez a struktúra-táblázathoz azonban Husserlnek nagy való-
színűséggel nem volt hozzáfűznivalója. Frege megjegyzésével ellen-
tétben viszont azt kell állítanunk, hogy Husserl szövegéből igen 
nehezen következtethetünk arra, hogy annak szerzője tagadta volna, 
hogy a tulajdonnevek esetén is a jelentés közvetít tárgy és név kö-
zött. Ezzel szemben Husserl konkrétan kiemeli, hogy a jelentés általi 
közvetítés valóban nem jelenik meg az olyan hangutánzó szavaknál, 
mint pl. az „abrakadabra”, amelyet az adott kontextusban „jelentés 
nélkülinek” (unsinnig) is nevez. Az ekvivok közneveknek ezzel 
szemben van jelentésük, csakhogy az „igazságban” nincs megfelelő-
jük. (Vö. Hua XXII, 12: 12–16.) 

Ha elemzésünkbe egy másik idevágó szövegrészletet is bevo-
nunk, egyre biztosabb lesz, hogy Husserl nem a jel és a tárgy közötti 
közvetítés nyelvelméleti vagy nyelvfilozófiai problémáját tekintette 
alapvető kihívásnak, hanem a jelölés folyamatának  
alapjai iránt érdeklődött. A Husserl által választott példaanyag szer-
kezetében sem mindig esik egybe azzal, ami a nyelvi jelentés magya-
rázatában segítségünkre lehet. Schröder-recenziója eredeti kiadásá-
nak a 271–272. oldalain ismét azért illeti kritikával az általa bemuta-
tott szöveget, mint amit már a fentiekben is említettünk: két kritéri-
um összekeverése, vagyis a tárgyak (vagy tárgyosztályok) létezésé-
nek, illetve jelentésük értelmes használatának összekeverés miatt. 

 
„A reális vagy imaginárius osztályokról beszélni a mi terüle-
tünkön értelmetlen. A tiszta következtetéstanokban az arany, 
fém stb. osztályai ugyanabban az értelemben használatosak, 
mint a kerek négyzet, a nemlét stb. Például ebben az össze-
függésben mondhatjuk, hogy: A kerek négyzetek osztálya a 
nemlétezők osztályához tartozik.” (Hua XXII, 35.) 
 

                                                                                                
legitimáltná az imaginárius számokat a matematikában.”). Az 1887-es székfoglaló 
előadás és az 1891-es anum miraculum közé eső időszakban többször adott elő 
Hallében az imagináriusról és a végtelen sorokról. Ehhez lásd az 1889/90-es és 
az 1890/91-es téli szemeszterekben is megtartott Válogatott kérdések a matematika 
filozófiájából c. kurzust. Ezeket az anyagokat a K I 28-es archívumi 
konvolutumban találjuk meg, melynek részeit különböző helyeken publikálták. 
Vö. pl. Vorlesung, (Hua XXI, 216–243.), és az Arithmetik der Reihen und reihenartigen 
Grössen c. értekezés a K I 27-ből. (Hua XXI, 154–214.) 
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Az itt említett passzust néhány évvel később Frege is be-
emelte elemzéseibe és kritikának vetette alá. A kritika kulcsa ismét 
nem az, hogy Husserl elmulasztotta volna a jelentés (értelem) és a 
tárgy kategóriáinak elkülönítését, hanem mert nem volt eléggé 
pontos az osztályok osztályokkal illetve az osztályok egyedekkel 
való kapcsolatainak modulálásában. (Vö. KS, 198 kk.) A Husserl-
idézet kiigazítását ráadásul Euler grafikai módszerének kritikájába, 
illetve hatókörének megkérdőjelezésébe fordítja át. Fregéhez ha-
sonlóan Husserl is a filozófiai-logikai elemzés egyik közös javaként 
tekintett a jelentés és a tárgy elkülönítésére. Ebben az értelemben 
teljesen azonos úton járnak. Az ezzel kapcsolatban Frege által 
megfogalmazott kritika persze nem csak erre, pontosabban főleg 
nem erre vonatkozik, de ennek a sok irányba vezető filozófiai 
kérdésfelvetésnek (meddig terjed, illetve milyen kérdésekben rele-
váns egyáltalán Frege kritikája?) a kidolgozásától itt kénytelen va-
gyok eltekinteni.223 Habár Frege már 1891-es levelében sem tette 
vita tárgyává, hogy Husserl ismerte és használta a tartalom és tárgy 
különbségét (hiszen a különbségtevés finomításának igénye a kü-
lönbségtevés alapvető meglétét feltételezi), a képzetek és tárgyak 
egymáshoz való viszonyának nem kielégítő tárgyalása további 
problémákhoz vezetett. Szembetűnő, hogy minden valószínűség 
szerint nem a tartalom és tárgy elkülönítésében keresendő az 
egyébként több tekintetben eltérő nézeteik leírásának döntő fakto-
ra, hanem abban, hogy az említett különbséget hogyan és milyen 
körülmények között sajátították el. Mohanty már 1977-ben jelezte, 
hogy mindkét szerző ugyanazt a különbségtevést használta, vi-
szont rendre különböző szisztematikus-tárgyi háttérrel rendelkez-
nek.224 A szisztematikus érvelések azonban – rengeteg előnyük 

                                                 
223 Frege a maga Schröder-recenziójának vége felé például implicit, de sokféle 

értelmezést megengedő módon kritizálja Husserlt. (Vö. KS, 209–210.) „Tulaj-
donképpen amellett vagyok, hogy a fogalom logikailag megelőzi annak terjedel-
mét, illetve hibásnak tartom azt az eljárást, amelyben a fogalom terjedelmét 
osztályként nem a fogalomra, hanem az egyedi dolgokra alapozzák. Ezen az úton 
területi kalkulushoz jutunk és nem logikához. Ennek dacára mégis közelebb 
érzem magam ezekhez az szerzőkhöz, mint azokhoz, akiket az előbbiekkel szem-
ben tartalom-logikusokként jelölhetnénk meg.” 

224 „Husserl nem csak, hogy nem Fregétől vette át a döntő megkülönbözte-
tést, hanem filozófiai orientációjának körülményei is teljesen másfélék voltak. 
[…] A nevek tekintetében Frege úgy jutott el jelentés és jelölet különbségéhez, 
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ellenére – véleményem szerint annál sérülékenyebbek, minél hosz-
szabb történeti folyamatba ágyazódnak. Ezért fogok a következő 
elemzésben a kérdéses elkülönítés (ha nem is kimerítő, de a XIX. 
századi hagyományozódás tekintetében meghatározó) előtörténe-
tére koncentrálni. Az egyes releváns szerzők és műveik elemzése 
tekintetében a kronológiai sorrendet fogom követni. 

Az ismeretek tartalom (fogalom) szerinti és terjedelem sze-
rinti elkülönítése a XIX. századi logikai irodalom egyik rendkívül 
jól ismert műfogása volt. Éppen azoknál a szerzőknél találjuk meg 
talán a leghangsúlyosabb formájában, akik a fiatal Husserl filozófi-
ai képzése tekintetében kulcsfontosságúak voltak. 

4.3.1. Bolzano 

Bernhard Bolzano Tudománytanában ennek az elkülönítés-
nek nagy szerepe van. Az első kötet 75. §-ban teszi meg Bolzano a 
híres elkülönítést az objektív és szubjektív képzetek között. Kifejti, 
hogy habár minden megismerő ember szubjektív szemléletekkel 
(képzetekkel) rendelkezik, ezek mégsem tudnak puszta sokasodás 
révén objektív képzetekké összeállni: vagyis ugyanarról a dologról 
több személy által szerzett nagyobb számú szubjektív képzet még 
nem vezet az illető dolog objektív képzetéhez. Az objektív képze-
tek tehát nem egy egyszerű kumulatív folyamat révén jönnek létre. 

 
„Ha tehát lehetetlen, hogy két szubjektív szemlélet ugyan-
abban a személyben egyetlen objektív képzethez tartozzon, 
úgy még kevésbé lehetséges az, hogy egy másik emberben 
ugyanazt a szubjektív képzetet ébresszük fel, amelynek 
ugyanaz az objektív képzet felel meg, mint ami a bennünk 
jelenlévő szemléletnek is megfelel.” (WL I, 335.) 
 

Végül pedig még határozottabban és élesebben fogalmazza meg a 
problémát: 

                                                                                                
hogy érveket keresett arra, hogy hogyan lehet az 'a=a' és az 'a=b' mondatoknak 
eltérő kognitív értékük. […] Tudomásom szerint Husserl nem tematizálta ezt a 
fregei problémát.” (Mohanty 1977. 20–21). Az azonosság-probléma (vagyis a 
tárgyi és név-azonosság különbsége) ebben a formában és ebben az összefüggés-
ben tudomásom szerint valóban nem merült fel Husserlnél.  
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„Ha egy képzetnek a másikkal való közlése alatt azt értjük, 
hogy benne egy olyan szubjektív képzetet ébresztünk fel, 
mint amilyen szubjektív képzet225 bennünk is jelen volt, ak-
kor a következőt kell kijelentenünk: szemléletek egyáltalán nem 
közölhetőek. Más a helyzet a tiszta fogalmakkal, amelyeket 
mindenféle eszköz, így a puszta szavak révén is ki tudjuk fe-
jezni egymásnak. Így például mindazok, akik értenek néme-
tül, az Und, Nicht, Eins, Zwei, Drei stb. szavakhoz olyan 
képzeteket kötnek, amelyek ugyanannak a magánvaló foga-
lomnak felelnek meg.” (Uo.) 
 
A szemléleteket tulajdonképpeni értelemben nem lehet kö-

zölni, mivel ezek csak az önkifejezés pusztán szubjektív alapjait (a 
szubjektív személeteket) mutatják fel. Az viszont, amit képesek 
vagyunk közölni nem más, mint „tiszta fogalmak” sora, amelyek a 
nyelvileg megformált szavak révén szubjektív képzetekről tudósí-
tanak. Így válik lehetővé minden megismerő személy számára, 
hogy saját szubjektív képzeteiket (objektív) fogalmakkal kössék 
össze. 

Ez a tényállás azokra a nevekre is érvényes, amelyek valami-
lyen egyedi vagy számunkra érzékileg már nem közvetített tárgyi-
ságokról (pl. egy már régóta elhalálozott személyről, egy ókori 
görög filozófusról, magáról Szókratészről stb. – vö. uo.) számol-
nak be nekünk. Ezekben az esetekben a fogalom adja az önkifeje-
zés biztosítékát. Így tehát tisztán különbséget tehetünk: a) szemlé-
let (szubjektív képzet); b) fogalom (objektív képzet); c) tárgy és d) 
szavak, nevek (vagyis a kifejezőeszközök) között. Persze támadhat 
olyan kifogásunk, hogy Bolzano terminológiája bizonyos hiányos-
ságokkal terhelt. Ezt erősíti az a tény, hogy a szubjektív ismeretek-
re a szöveg ugyanúgy használja a „szemlélet” és a „képzet” szava-
kat is. Bolzanót említett világos különbségtétele miatt azonban 
már a fregei intenzionális logika előfutárának is tekintették.226 

                                                 
225 A későbbi szövegkiadásokban, például Friedrich Kambartelében a „szub-

jektív”-et itt a gondolat koherenciáját jobban visszaadó „objektív”-vel cserélték 
fel. (Vö. Bolzano 1963. 135.) 

226 Vö. Berg 1962. 48–51.: „Bolzanói értelemben a propozíció címére három 
esélyessel számolhatunk: (i) mondatok absztrakt alakja […], (ii) normál állítások 
[…], (iii) valamint (i)–(ii) nem-nyelvi, 'intenzionális' jelentései. […]. A tárgyak 
ezen harmadik (iii) típusát Frege Az aritmetika alapjaiban vezette be a 'Gedanke' 
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4.3.2. Lotze 
 
Hasonló problémákat vet fel Rudolf Hermann Lotze Logi-

kája első kötetének (A gondolkodásról – 1874) bevezető szakaszá-
ban, ahol azt a tézist védelmezi, hogy a fogalmi mozzanat objekti-
vitása sem a dolgok valóságosságának, sem a kifejezőeszköz általi 
kifejezésnek nem folyománya. Magától értődik, hogy így tisztán el 
kell különítenünk egymástól a dolgot (tárgyat), képzetet és jelen-
tést (fogalmat). 

 
„Egy valamilyen fajtájú létező jelentésében rejlő objektivi-
tás, amely akkor is fennállna, ha erre senki sem gondolna, 
nem jutna elismertséghez azáltal a logikai tett által, amely 
egy név képzésében, illetve az ebben a névképzésben kiala-
kuló képzettartalomban áll. […] Az objektivitás tehát, amely 
az ilyen esetekben használatos cikkek révén tűnik fel, általá-
nosságban nem esik egybe azzal a valósággal, amely a dol-
gokat megilleti […]. A névképzésben megmutatkozó logikai 
objektiváció által az ismert tartalom nem kerül át a külső 
valóságba; a közös világ, amelyben másoknak is meg kell ta-
lálniuk azt, amire utalunk, általánosságban csak az elgon-
dolható [dolgok] világa lehet […].” (LL, 15–16.) 
 
Nagyon lényeges, hogy Lotze azt a közös fogalmi elemet, 

amelyet a megértetés érdekében nyelvi formában (nevek által) 
teszünk hozzáférhetővé, éppen a „tartalom” terminussal nevezi 
meg. Bolzanóéhoz hasonlóan Lotze elemzése is négy mozzanat 
között tesz különbséget: a) nevek; b) tartalom (fogalom); c) dolog 
(tárgy) és d) képzet. Ebben az értelemben Lotze nagyon közel áll a 
Brentano-iskolához és annak híveihez. Csakhogy azt is érdemes 
megjegyezni, hogy Husserl tanulóéveiben Lotze sem számított – 
hogy szemléletesen fogalmazzunk – „ismeretlen szaktekintélynek”. 
Az 1887 júniusában sikerrel vett hallei nosztrifikációs vizsgát az 
egykori Lotze-doktorandusz Carl Stumpfnál részben Lotzéból 
abszolválta.227 

                                                                                                
kulcsszó alatt. […] Ha Bolzano önmagában vett mondatait az (iii)-ben azonosítjuk, 
akkor ezzel bizonyos értelemben Frege előfutárának tekinthetjük.” 

227 Lásd ehhez Stumpf referátumát Husserl habilitációs téziséről és annak 
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4.3.3. Brentano 

Franz Brentano egyike volt azoknak a filozófusoknak, akik a 
nevet, a képzetet, a fogalmat és a tárgyat a legvilágosabb módon 
elválasztották egymástól, és kidolgozták egy ilyenfajta elhatárolás 
fundamentumát. Az említett különbségtevést különösen határozott 
formában találjuk meg 1884/85-ös téli félévi nagy hatású bécsi egye-
temi előadásában, az Elementáris logika és az ebben szükséges reformok-
ban. Egy olyan előadássorozatról van szó, amelyet a fiatal Husserl 
az osztrák fővárosban eltöltött tanulóévei során hallgatott, illetve 
erről készült jegyzetei ma is olvashatóak hagyatékában.228 Ez az 
előadás 1956 óta hozzáférhető, igaz egy olyan szövegkompiláció 
formájában, amely Brentano magának írt előadásjegyzeteit és Franz 
Hillebrand hallgató és hűséges Brentano-tanítvány lejegyzéseit egye-
síti egymással. Ebben az olvasható, hogy a név háromosztatú kap-
csolati hálóval rendelkezik: egyszer a „képzetaktushoz”, majd a 
„képzettartalomhoz”, végül pedig a „tárgyhoz”. Ennek a hármas 
tagolódásnak a nyomán a következő relációs rendszer vázolható fel: 

 

„A név olyan módon viszonyul a tárgyhoz, hogy annak lehe-
tőség szerint megfeleljen a képzet. Ebben az értelemben 
mondhatjuk azt, hogy a név megnevezi a tárgyat. Mivel a név 
a tárgyat jelentése közvetítésével nevezi meg, a tárgy több 
névvel is rendelkezhet. Ez azzal is összefügg, hogy a vonat-
kozó képzetek nem teljesek, vagyis mindenikük csak a dolog 
egy bizonyos oldalának vagy bizonyos részének felel meg. 
Amikor azt mondom: „a logika megalapítója” és „Nagy Sán-
dor tanítója”, akkor mindkétszer Arisztotelészre gondolok.” 
(Brentano 1956. 47.) 
 

Brentano arra mutat rá, hogy ennek az alapvető különbség-
nek a félreismerése teljesen eredménytelen vitákhoz vezethet, mint 
ahogy ennek kapcsán meg is említi Hobbes Computation of Logic-

                                                                                                
nosztrifikációra való elfogadásáról. (Vö. Gerlach–Sepp 1994. 184, illetve Zuh 
2009a.) Lotze fogalomtanára indirekt módon a Schröder-recenziójában is hivat-
kozott. (Vö. ehhez Hua XXII, 19., illetve az eredeti kiadás 256.) 

228 Vö. Ms. Y2 és Y3. A további elemzéshez pedig: Ierna 2006. 48–52. A két 
Y-kéziratot, vagyis a Brentano-előadásokról készült jegyzetek adatait nem szere-
peltetem a könyvészeti mutatóban. 
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jának és Mill Deductive and Inductive Logic-jának egymással ellentétes 
érveléseit. (I.m. 48.) Hiszen egy időben és nem csak kizáró 
diszjunktív módon beszélhetünk ugyanannak a képzetnek a jelenté-
séről, illetve tárgyáról.229 Brentano itt persze nem ugyanannak a 
tárgynak a több lehetséges (fogalmi) értelem-lehetőségéről beszél, 
amelyeket a szemantikai elemzésben a megjelölt dolog két különbö-
ző jelentéseként különböztethetünk meg egymástól. Persze 
Brentano a képzetek különböző típusainak elméletéből indul ki, és 
nem a logikai-szemantikai elemzés lehetőségéből. 

Ezt a felfogást szintén megtaláljuk egy Husserl számára jól 
ismert Brentano-tanítvány, Anton Marty szövegeiben. Így például 
a Szubjektum nélküli mondatokról (Über subjektlose Sätze) c. folytatá-
sokban megjelent értekezés IV. cikkében megkülönbözteti egy-
mástól egy komplex mondat képzetét, jelentését (tartalmát) és az 
ebben megfogalmazott „ítéletet” (tárgyat), de szintén nem azért, 
hogy az ugyanazon tárgyhoz tartozó különböző tartalmi (jelentés-
beli) lehetőségekre hívja fel a figyelmet. A képzetek és jelentések 
nem párhuzamosak egymással, mert ha így lenne, akkor minden 
képzet esetében már ahhoz egy meghatározott jelentést is hozzá 
kellene kapcsolnunk, a képzeteket pedig egy ítélet tartalmának 
kellene tekintenünk. Christoph Sigwart szubjektum nélküli mon-
datokról szóló elméletét kritizálva Marty a következőket jegyzi 
meg és mutatja be Sigwart számára hibás koncepcióját: 

 
„Sigwart, úgy tűnik, azt előfeltételezi, hogy ami egy beszélő 
lelkében egy bizonyos kijelentés tartalmának megjelenésé-
hez szolgál feltételekkel, az a maga tartalmával a jelentéshez is 
hozzátartozik. Mert aki azt mondja, hogy: villámlik és az 
égbolton megjelenő fényhatást látta, illetve villámlásként 
ismerte fel, annak rögvest következtetnie kellene arra, hogy 
a vonatkozó észlelésnek, illetve villámként való értelmezé-
sének a kifejezett mondat jelentéséhez is hozzá kell tartoz-
nia.” (Marty 1894. 340.)230 

                                                 
229 Brentano szerepét a tárgy és tartalom elhatárolásában már a Frege-

kutatásban is kiemelték. Lásd például Ignazio Angelelli elemzését, in Angelelli 
1967. 44–45.  

230 Husserl a Marty-cikkek összefűzött kötetének saját példányában (BQ 
304/2 archívumi jelzet alatt) gyorsírással bizonyos reflexiókat is fűzött ehhez az 
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4.3.4. Stumpf 

Carl Stumpf 1887-es nyári szemeszteres hallei logikakurzusa 
(amelyet a fiatal Husserl is rendszeresen látogatott) nem hangsú-
lyozza annyira tárgy és tartalom kapcsolatának sajátosságait, vi-
szont éles deskriptív különbséget von nyelv és gondolkodás, vagy-
is szavak és fogalmak között. Stumpf azt mondja, hogy egy nyelvi 
logika végeredményben nem lehetséges, mert a logika tulajdon-
képpen nem is tartozik a nyelvhez, hiszen ez utóbbi a „gondolko-
dás egyfajta megjelenése”, és nem azonos magának a gondolko-
dásnak a szabályaival. Ebből a megfontolásból Stumpf saját beval-
lása szerint nem tud azokhoz „csatlakozni”, akik „egy nyelvi logika 
felépítését követelik” (Q 14/14b), hanem arra az álláspontra he-
lyezkedik, hogy a nyelv „alapvetően nem a gondolkodás pontos 
kifejezése”, hanem a „több [ember] között megvalósuló megérte-
tés folyamatának célirányos eszközéül szolgál”. (Q 14/15a.) 
Stumpf mégis kénytelen némi szkepticizmussal hozzátenni: 

 
„Persze még mindig elképzelhető az, hogy egy dualisztikus 
gondolkodásmód szerint a jelek és a megjelölt dolgok kö-
zött pontos parallelizmus – még ha nem is azonosság – áll-
jon fenn.” (Q 14/14b.) 
 
Nyelv és gondolkodás különbségének tézise miatt azonban 

még ez a megengedő formula is túl erős Stumpf számára. Fogalom 
és szó „nem fedhetik egymást”. (Q 14/13a.) Ellenben mégiscsak 
kiemeli azt, hogy ha logikai értelemben valamit több egymástól 
különböző közösség számára is érvényesként kívánunk tételezni, 
akkor nem indulhatunk ki a legkülönbözőbb nyelvi variációkból. 
Tudományos és nem köznyelvi megértetés csak azáltal valósulhat 
meg, hogy kifejezzük egy összefüggés legegyszerűbb (legelementá-
risabb) fogalmi elemeit. Ezeknek a fogalmi elemeknek az össze-
gyűjtésével jutunk el egy adott összefüggés definíciójához: 

 

                                                                                                
eszmefuttatáshoz. Itt (az eredeti szöveg 340. oldalán) a következőt jegyzi meg 
Sigwart hibás felfogásának összefoglalásaként: „Összekeveri egymással a 'képzet' 
kéttagúságát és az 'értelem', jelentés kéttagúságát, melyet majd a szubjektum és 
predikátum kéttagúságaként értelmez stb.” 
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„Ha nem léteznének közös legegyszerűbb fogalmi elemek 
számomra és az olaszok számára, akik azokat szilárd termi-
nusok révén kétségek nélkül fejezik ki egy idegen nyelven, 
akkor minden tudományos megértetésnek vége szakadna. 
Egy olasz és egy német fizikus nem tudnák megértetni ma-
gukat egymással. Mindez tehát csak úgy lehetséges, ha olyan 
definíciókat adunk, amelyek mindkét oldalon, egzakt mó-
don érvényesek. Az egyszerű fogalmi elemekre való vissza-
utalás révén vagyunk képesek arra, hogy definíciót alkos-
sunk, amely majd minden nyelvben érvényes lesz.” (Q 
14/13a.) 
 
Foglaljuk össze az általunk adott négy történeti példa Hus-

serllel való kapcsolatát. Egészen bizonyos, hogy Husserl Bolzano 
Tudománytanának fent idézett passzusait jól ismerte. Erről tudósít 
minket nem csak az 1896 nyári szemeszterében tartott egyetemi 
logika előadás, hanem az intencionális tárgyakról írt tanulmány 
eredeti változata, „eredeti megfogalmazása” is. Bolzano említése 
1896-ban egy korai Kant-kritika kapcsán vált aktuálissá.231 1894-
ben viszont Husserl látóterében közvetlenül a „jelentésprobléma” 
mozgott, és ehhez explicit módon is felhasználta a Bolzanótól 
megismert gondolatmenetet. Itt a vonatkozó szöveghelyet hosz-
szabban fogom idézni: 

 
„A jelentés az »essentia«, ez a képzet mint olyan lényege, ez 
az, ami az objektív gondolkodásban képzetet és képzetet 
megkülönböztet egymástól, pl. a »fa« képzetet az »északi 
sark« képzettől s.í.t.; éppen ez az, amit a szubjektív össze-
függésekben közönségesen mint »a« képzetet jelöljük meg – 
ezért is találjuk a bolzanói fogalmat, az objektív képzetet [ki-
emelés tőlem – Z.D.] számunkra nem éppen alkalmatlan-
nak. A tárgyhoz való viszony bizonyos értelemben minden 

                                                 
231 Husserl a következő szövegösszefüggésben hivatkozik Bolzanóra: „Min-

denesetre azt hallottuk, hogy a szó igazi értelmében a fogalmak nem azoknak a 
tárgyaknak a képzetei, amelyeket a fogalom tárgyainak neveznek, és amelyek 
annak terjedelmét teszik ki.” Ehhez a következő lábjegyzetet fűzte: „Kant ezt 
'közvetett módon érti', de egészen másként, mint ahogyan én most itt. Vö. helye-
sen Bolzanónál: szemléletek révén vonatkozik a fogalom a dologra.” (Hua Mat I, 
76. és lj.) 
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képzetre jellemző; itt azonban pusztán a jelentés egy olyan 
külső meghatározottságáról van szó, amely bizonyos a prio-
ri igazságokra épül, ezek az igazságok pedig minden képzet-
re érvényesek, és a képzet »lényegében«, a jelentésben ala-
pozódnak meg.” (IG, 166.)232 
 
Habár ebben a korai, de jelentős Husserl-írásban nem is be-

szélhetünk a szerző által használt szilárd terminológiáról, a 
bolzanói motívumok meglehetősen könnyen érzékelhetővé és 
felismerhetővé válnak. Ezzel Husserl megerősíti, hogy a maga 
koncepciójában a jelentés (vagyis a bolzanói „fogalom”) a szubjek-
tív képzetek lényegi mozzanatát adja. Ennek a tárgyhoz vagy 
komplexebb tárgyisághoz való viszonya természetesen felveti az 
igazság, illetve az igazság eldönthetőségének kérdéseit is (mindez 
„különböző igazság-összefüggésekre” utal – IG, 165.), amelyet 
persze ezen a helyen nem tud megoldani. A probléma azonban 
nem is az által dől el, pontosabban nem azzal oldódik meg, hogy 
az adott körülmények között meg tudjuk-e állapítani egy tárgy 
(tárgyiság) reális létezését. A jelentésnek mindenféle képzethez 
hozzá kell járulnia, a tárgy reális létezésétől függetlenül. Az, hogy 
ráadásul Husserl itt a „jelentés” értelmében használja az „objektív 
képzet” terminusát, két egyszerű körülménnyel magyarázható. 
Egyrészt ez tulajdonképpen Bolzano terminológiájának jelzésszerű 
felvillantása miatt marad ebben a formában a szövegben – mely-
hez kapcsolódva később a saját terminusait is újrafogalmazhatja – , 
másrészt pedig az adott helyzetben egy egykori Stumpf- és 
Brentano-tanítvány számára ez a kifejezésmód nem volt teljesen 
szokatlan (nem is beszélve arról, hogy a szöveget Husserl eredeti-
leg egy Brentano-tanítvány – Twardowski – gondolatainak kritiká-
jaként fogalmazta meg, ebben az értelemben pedig az ezzel vélhe-
tően megcélzott filozófiai közönség sem lehetett eleve független a 
Brentano-iskola vitáinak és fogalmainak ismeretétől). Inkább azt 

                                                 
232 Ezt az idézetet nem találjuk meg a Hua XXII-féle kritikai kiadásban. Ezek 

releváns olvasatát a megjelent változattal összevetve az is megnehezíti, hogy abba 
Husserl a századfordulón későbbi vizsgálódások eredményeit tükröző passzuso-
kat épített be, amelyek az eredeti gondolatmenethez sokszor egyáltalán nem 
illeszkednek. (Vö. IG, 139.) Karl Schuhmann bevezetője és Robin Rollinger angol 
fordítása. (Rollinger 1999. 257, 273.) 
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mondhatjuk, hogy Husserl kreatívan kombinálja egymással a 
Bolzano–Brentanótól, illetve a Stumpftól tanult két szemlélet-
módot és az ebből fakadó kétféle leírásban foglalt elkülönítések 
érvelésbeli alapjait. Ennek köszönhetően Husserl álláspontja a 
következőképpen rekonstruálható: kétféle képzet (szemléleti és 
szimbolikus) kapcsolatának tisztázása érdekében, melyek mindket-
ten az emberi megismerés elidegeníthetetlen részei (Stumpf), a jel, 
tartalom és tárgy elválasztásának (Bolzano–Brentano) új formát 
kell adnunk. Husserl tulajdonképpen két egymással összefüggő 
tradíció tárgyi meglátásait kombinálta egymással. Az a tézis, hogy a 
definíció nem más, mint a (fogalmi) jelentés megadása, pedig elég-
gé világosan Carl Stumpf hatására utal. 

Nem meglepetés tehát, hogy azok a filozófiatörténészek, 
akik ennek a rendkívül gazdag hagyománynak legalább egy kis 
szeletét ismerték, igyekeztek kerülni az aktus-kifejezőeszköz-
tartalom-tárgy megkülönböztetés Husserl és Frege műveit számí-
tásba vevő eredetvitájának kérdését (tudva, hogy egyik gondolko-
dó sem saját forrásból használta ezt az elkülönítést). Ha azonban 
mindegyik említett összefüggést részletesen elemezzük, kiderül, 
hogy annak tárgyi-filozófiai háttere sokkal gazdagabb annál, mint 
amit Frege műveiben találunk (persze a jénai matematikus szöve-
gei egy alapvető szemantikai viszony logikailag legegyszerűbb – 
jobban mondva: „logicista” – és ebből fakadóan logikailag legvilá-
gosabb megfogalmazásának kitűzött célját természetes módon 
elérték). A többféle képzet elmélete, illetve ezek általános tudo-
mányelméleti és nyelvfilozófiai következményei ennél jóval tovább 
vezetnek. Kétségtelen azonban, hogy bizonyos didaktikai érvek 
amellett szólnak, hogy az általunk tárgyalt kérdés bemutatására 
Frege megfogalmazásai és terminológiája különösképpen alkalmas. 
Jitendra Nath Mohantynak adott válaszában Dagfinn Føllesdal is 
hasonlóképpen nyilatkozott (Brentano vagy Stumpf szerepét 
azonban nem mérlegelte): 

 
„Husserl kapcsolódik már a Bolzanónál és Millnél is megje-
lenő megkülönböztetésekhez, akikről már Brentanónál foly-
tatott tanulmányai során tudott. Bolzano különbségtevését 
szubjektív és objektív Vorstellungen [képzetek] között külö-
nösen nagy segítségnek tartom abban, hogy Husserl feno-
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menológiáját megérthessük, […] ennek az elkülönítésnek 
[jelentés és jelölet elkülönítése – beszúrás tőlem – Z.D.] 
kapcsán mégis gyakran hivatkozom Fregére, mert úgy gon-
dolom, hogy Frege különösen tiszta és pontos, valamint 
nyugodtan feltételezhetem azt, hogy közönségem ismeri 
őt.” (Føllesdal 1982b. 53.) 

 
Føllesdal itt három fontos és az egész összefüggés történeti-

szisztematikus sarokpontjait összefoglaló állítást tesz: 
(a) a jelentésviszonyban foglalt háromosztatú tárgyontoló-

gia, amely a jel és a tárgy közötti kapcsolatot a tartalmon vagy a 
„jelentésen” keresztül tartja megvalósíthatónak egy meglehetősen 
régi filozófiai distinkció, amelyet konkrét formájában már John 
Stuart Millnél, Bolzanónál és Brentanónál is megtalálunk; 

(b) az elkülönítés megértése szempontjából Frege logikai 
egyszerűségre fókuszáló összefoglalója didaktikailag az egyik leg-
használhatóbb; 

(c) ez az elkülönítés, a (b)-ben említett kritériumon túl jóval 
kiterjedtebb filozófiai hátterének köszönhetően olyan kérdéseket 
is felvet, amelyek megválaszolása jobban érthetővé teszi Husserl 
korai filozófiájának és a fenomenológia módszer ebből való kifej-
lődésének folyamatát (ilyen kérdés például az, amely a többféle – 
közvetlen és közvetett – képzet egymáshoz való viszonyának tisz-
tázására vonatkozik). 

4.3.5. Záró megjegyzés a 4.3-as fejezethez 

Végül még egy, Frege szerepére vonatkozó megjegyzést kell 
tennünk. A jénai tudós Husserl csak korlátozott számú művébe 
rendelkezett betekintéssel és ebben az értelemben nyilvánvalóan 
egy általános, és az egész Husserl-életműre (és ez alól annak korai 
korszaka sem kivétel) jellemző sajátosság „áldozata”. Habár a 
korai Husserl gondolatvilága (bizonyos akadémiai követelmények-
nek, publikációs kényszernek köszönhetően) a kortársak számára 
is többnyire nyilvános forrásokból volt dokumentálható, ezek 
legtöbbje mégsem rendelkezett minden szükséges forrással (pl. 
olyan kulcsfontosságú textusokkal, mint amilyen A jelek logikája 
(Szemiotika) vagy az AF II. kötetébe tervezett egyéb szövegek). Így 
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tehát Frege sem volt birtokában mindazon eszközöknek, amelyek-
kel tiszta képet alkothatott volna Husserl logika-koncepciójának 
1890 és 1894 között lezajlott változásairól. 

Ennek a történetnek azokban van egy másik oldala is. A 
Husserl – Frege levelezésben a nevezetes jelentés-jelölet elkülöní-
tést és annak modulációit összefoglaló táblázatai (amelyek magya-
rázata a Frege-levelek legalább felét uralja) Husserlt nem indították 
válaszra, és valószínűleg nem csak annak köszönhetően, hogy 
Husserl a maga teljes koncepciójából fakadóan bizonyos egyéb 
problémákra (pl. a reális értelemben nem létező dolgoknak, mint a 
megismerés a reálissal egyenértékű elemeinek filozófiai-
ismeretelméleti tisztázása) fogékonyabb volt. A válasz vélemé-
nyem szerint abban keresendő, hogy a Frege által behatóan vizs-
gált összefüggés már maga is egy bevett és jól körülírt problémát 
jelentett a XIX. század második felének német logikájában és tu-
dományelméletében. Husserl pedig ebben a helyzetben – és persze 
saját szándékaitól vezérelve – nem érezte magát kötelesnek arra, 
hogy a felvetett levelekben, táblázatokban foglaltakra reagáljon. 

Emellett azonban Husserl szándéka sem az volt, hogy min-
den kutatási eredményét közölje – egyébként mindent összevetve: 
meglehetősen alkalmi – levelezőpartnerével (egy közeli egyetemen 
tevékenykedő, szorosan Husserl szakterületével foglalkozó mate-
matikus-logikus magándocensről van szó Frege személyében). A 
fenomenológia későbbi alapító státusszal felruházott képviselője 
azonban ekkor még csak filozófiai fejlődésének elején járt, illetve 
nem kell nagyon nagy értelmezői fantáziával rendelkeznünk ah-
hoz, hogy megállapítsuk: a korai 1890-es években Husserl mun-
kássága nagyrészt megalapozási kérdésekre, illetve egy általános 
aritmetika kidolgozására koncentrált. 

Ennek az évtizednek a közepén azonban érdeklődésére 
döntő hatással volt bizonyos magasabb fokú genetikus problémák 
feltalálása (például az a kérdés, hogy a mindennapi és a tudomá-
nyos képzetek hogyan kerülnek egymással szemben versenyhely-
zetbe – vagyis hogyan „konkurálnak” egymással a szemléletiség 
státuszáért –, illetve hogyan képesek egymást befolyásolni). Ez 
vezette tovább bizonyos mélyebb logikai vizsgálódások felé, ame-
lyekben már semmilyen körülmények között nem elégedhetett 
meg csak a párhuzamosan futó tulajdonképpeni és nem-
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tulajdonképpeni képzetek közötti viszony, még ha minél alapo-
sabb tisztázásával. Az AF II. kötetének projektuma így került ki a 
Husserl prioritásai közül, mint ahogyan az ehhez szervesen hozzá-
tartozó Szemiotika-tanulmány is így került le úgymond a publikáci-
ós várólistáról, és jutott a nem kellőképpen érett szöveg státuszá-
ba. Ezzel szemben a „vak” pszichológiai és a „tudatos” logikai 
módszerek, eljárások már megvalósított világos elkülönítése olyan 
fontos finomításokon ment keresztül, amelyek habár világosan a 
fent említett kérdésekben gyökereztek, az elemzés és a filozófiai 
recepció súlypontjait is joggal terelték a pszichologizmus kérdése, 
illetve ennek a Husserl–Frege viszonyban való kibontakozása felé. 
A pszichologizmusnak a mi felvetésünkhöz képest valamivel ké-
sőbbi problémája azonban nemcsak Husserl gondolati fejlődése 
tekintetében vált indokoltan a századforduló német filozófiájának 
egyik kulcskérdésévé. Itt viszont – tartalmi-tematikus és terjedelmi 
okokból is – lehetetlen lenne ennek bővebb kifejtése, nem is be-
szélve arról, hogy már több mértékadó monográfiát forgathatunk 
e kérdés tekintetében való eligazodásunk céljából. 

 4.4. Husserl Frege-kritikája és az 1891-es önjavítási 
kezdeményezés 

 
Már megjegyeztük, hogy Husserl az AF-ban az ekvivalencia 

kérdésének olyan leírását adja, amely két állítást foglal magába, 
annak ellenére, hogy a szöveg XI. fejezetében e két állításból csak 
az egyik szerepel. Más helyen (a Szemiotikában) Husserl azokat a 
jeleket nevezi ekvivalensnek, amelyek ugyanazt a tárgyat másként 
nevezik meg, ami egyben azt is jelenti, hogy a kérdéses tárgyat e 
jelölési viszony kifejtése nyomán definiálhatom. Ez tehát Husserl 
korai definíció-elmélete. Az AF-ban ezeket a meglátásokat Husserl 
a tulajdonképpeni és a nem tulajdonképpeni képzetek közötti 
viszonyra alkalmazza, de anélkül, hogy definícióelméletét explici-
ten kifejtené. Ez a tény bizonyos problémákhoz vezetett, ugyanis 
Husserl éppen a XI. fejezetben azt is bejelentette (egyébként az 
AF előszavával, befejező kapitulusával és önismertetőjével233 teljes 

                                                 
233 Vö. Hua XII, 6, 283./PA, 322–323. A könyv önismertetője (Selbstanzeige) 
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összhangban), hogy az említett kérdések vizsgálata a második 
kötetre marad. Mivel ennek megírásától végeredményben eltekin-
tett, az AF bizonyos pótolatlan hiányosságokat mutat fel. 

Husserl Gottlob Frege Az aritmetika alapjai c. művét az AF-
ban beható kritikának vetette alá, mivel több tekintetben is elége-
detlen volt Frege számfogalom-kezelésével. Ennek a Frege-
kritikának a rekonstrukciójához a legfontosabb dokumentumokat 
az AF VI. és VII. fejezetében találjuk. Csakhogy éppen ezeket a 
fejezeteket Husserl nem sokkal publikálásuk után máris bizonyos 
pontokon elhibázottnak minősítette. De mennyiben vonatkozik 
Husserl önkritikát szorgalmazó imperatívusza a már véghezvitt 
Frege-kritikára? A Husserl saját magával szemben alkalmazandó 
korrektúráját megnevező textust és annak szövegkörnyezetét a K I 
54-es archívumi konvolutumban találjuk, amelyet a Hua XII. és 
XXI. kötetei részben már kiadtak és alapvetően az AF második 
kötetéhez tartozó gondolatmeneteket adnak közre.234 

Husserl tulajdonképpeni éles Frege-kritikája egy erősen 
antidefinitorikus gondolatra épül, pontosabban arra, hogy bizonyos 
egyszerű (tehát nem összetett) fogalmak nem definiálhatóak. Ezért 
arra van szükség, hogy a konkrét fenoméneket vizsgáljuk meg, és 
ezáltal megvilágítsuk a további fogalomképzés absztrakciós alapza-
tát. Husserl itt a fogalmak komplexitásának visszaadását vagy az 
összetett fogalmak elemeinek megadását érti definíció alatt, tehát 
valami egészen mást, mint amit a Szemiotikában olvashattunk. 

 
„Definiálni csak a logikailag összetettet lehet. Amennyiben 
pedig a végső, elementáris fogalmakra bukkanunk, akkor 
ott minden definiálás véget ér.” (Hua XII, 119./PA, 130.) 

 

                                                                                                
így foglal állást: „Az éppen megjelent I. kötet két részre bomlik. Az első a fő 
témája szerint pszichológiai vizsgálódásokat tartalmazza, a sokaság, egység, szá-
mosság fogalmait érintve, már amennyiben azok nem szimbolikus (közvetlen) 
formában adódnak számunkra. A második rész tárgyalja a sokaság és számosság 
szimbolikus képzeteit. […] A magasabb és egészen másféle szimbolikus módsze-
rek tárgyalása, vagyis azoké, amelyek a számosság általános aritmetikájának lénye-
gét teszik ki, a II. kötet számára van fenntartva […].” (Hua XII, 287–288.) 

234 Vö. Hua XII, 308–407. A Hua XXI (252.) csak Husserl egyoldalas, feltéte-
lezhetően előzetes megjegyzését vagy figyelmeztetését tartalmazza a második 
kötet olvasóihoz. 
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Forduljunk most Husserl későbbi, de szintén 1891-es meg-
jegyzéseihez. A Wolfgang Künne által citált önkritikus szöveghely 
látszólag nem foglalkozik Husserl korábbi Frege-kritikájával. Ter-
mészetesen feltételezhetjük, hogy az önkritika kapcsolata Fregéhez 
többszörösen közvetett: ennek értelmében a később továbbgon-
dolás során Husserl az AF teljes antidefinitorikus részét törölte az 
érvényes nézetek közül, és ezáltal Frege-kritikáját is feladta. Mint 
látni fogjuk, ennek esete semmiképpen sem állhatott fent. 

Husserl önkritikus szövege ugyanis alapvetően azt a kérdést 
járja körül, hogy a szimbolikus számokat hogyan osztályozhatjuk, 
és ezáltal hogyan különböztethetjük meg egymástól, éspedig annak 
ellenére, hogy ilyenkor nem állnak rendelkezésünkre a szemléleti-
tulajdonképpeni képzetek, amely révén például bizonyos elemek 
kollektív összekötését (úgy mint a párok képzését) megvalósíthat-
nánk. Ez a kérdés azonban Husserl számára a VII. fejezet megírá-
sának idején még nem volt teljes mértékben tisztázott. 

Az AF VI és VII fejezete235 még csak a sokaságok tulajdon-
képpeni képzeteivel foglalkozott és megállapította, hogy az ilyen 
sokaságok azonosságát nem lehet definíció révén megállapítani: 
tehát nem két halmaz elemeinek egységes-egyértelmű egymáshoz 
rendelésével valósítjuk meg, hanem olyan párok kollektív összekö-
tésével, amelyek ugyanabban a szemléleti összefüggésben fordul-
nak elő: „[…] ezáltal pedig egymástól nyerik a megkülönböztetést” 
(Hua XII, 106./PA 115.) és nem egy külsődleges osztályozási 
szemponttól, amely nem maga az „azonos szám”, hanem „csupán 
kezeskedik annak megállapításáért”. (Hua XII, 105./PA 114.) A 
definíció tehát a logikai igazolás egyik formája, amely a tulajdon-
képpeni („képzetes”) számok szimbolikus rövidítésének formáit 
előkészíti ugyan, de nem helyettesítheti a kollektív összekötést. Ez 
az összekötés különösképpen nem állhat fent akkor, amikor két 
olyan halmazt hasonlítunk össze egymással, amelyekről tulajdon-
képpeni módon alkottunk képzetet. A logikai igazolás tehát kül-
sődleges, és nem következik a tulajdonképpeni alapok tárgyalásá-
ból.236 Két ilyen halmaz kapcsolatát nem a definíció által rögzített 

                                                 
235 Hua XII, 96. kk. (VI. fejezet: Az azonos számúság definíciója a kölcsönös-

egyértelmű egymáshoz rendelés révén)/PA, 103. 
236 Vö. ehhez DeBoer 1978. 70., valamint még korábbról Farber 1943. 37.: 

„Husserl azt állítja, hogy az ekvivalens aggregátum közös mozzanata nem egysze-
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azonos szám, hanem a kollektív módon összekötött elemek azo-
nos számossága írja le. Az ekvivalencia terminusának korrekt hasz-
nálata érdekében Husserl a már említett kérdésből indul ki: az 
ekvivalencia nem azonos szám, amelyet a kölcsönös-egyértelmű 
egymáshoz rendelés mutat fel, és nem a tulajdonképpeni módon 
végrehajtott kollektív összekötés folyamata. Amennyiben tulaj-
donképpeni halmazokról beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, 
hogy: 

 
„Az, ami az ekvivalens halmazokban közös, az nem egysze-
rűen az ‘azonos szám’, vagy határozottabban szólva: az ek-
vivalencia, hanem a megegyező számosság, a szó igazi és tu-
lajdonképpeni értelmében.” (Hua XII, 116./PA, 127.) 

 
A vizsgált források további problémákra is fényt derítenek. 

A szerző az „igazi és tulajdonképpeni” számosság fogalmát említi. 
Elég feltűnő, hogy az a Husserl, aki már legalább az 1890-es év 
első felében komoly figyelmet fordított a tulajdonképpeni és nem 
tulajdonképpeni képzetek kapcsolatára, illetve ennek a viszonynak 
a tisztázását a teljes logika megalapozására vonatkozó relevanciája 
miatt vizsgálta, itt (vagyis az AF első felében) mintha ezt a nézetét 
teljesen elfelejtette volna. Az is szembetűnő, hogy a VII. fejezet-
ben „azonos szám”-ként jellemzett ekvivalencia leírása teljesen 
másképpen fest a XI. fejezet elején. A VII. fejezetben az ekviva-
lencia csupán nem zárja ki a definiálhatóságot. A XI. fejezet vi-
szont már precízebb eszközökkel rendelkezik a fogalom megraga-
dására: az ekvivalencia leírásának két faktora: (a) az identikus tárgyi 
vonatkozás, és (b) e tárgyi vonatkozás végrehajtásának két külön-
böző módozata. A definíció feltétele az, hogy rendelkezzünk az 
azonos tárgy megnevezésének két különböző formájával. A tulaj-
donképpeni képzetek esetén viszont nincs szükségünk ilyen jellegű 
definíciókra. 

Ennek a tárgyi következetlenségnek a magyarázata szerin-
tem abban rejlik, hogy a fenti szövegrésznek (vagyis a VII. fejezet-
nek) nagy részét Husserl hallei tanári pályafutásának kezdete után 
(tehát már kész habilitációval a háta mögött), ellenben valószínű-

                                                                                                
rűen a szám egyenlősége vagy az ekvivalencia, hanem sokkal inkább a szó igazi 
értelmében vett azonos szám.” 
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leg még 1890 előtt írhatta. Emellett legalább három szöveges bi-
zonyítékot is felhozhatunk Husserl korai korszakából, amelyek 
egyben vizsgálatunkat ennél az egyszerű filológiai kérdésnél to-
vább is vezetik. 

(1) A tulajdonképpeni és nem-tulajdonképpeni képzetek fo-
galmát Husserl a Habilitationsschriftben (vagyis habilitációs érteke-
zésében) még nem különböztette meg egymástól, illetve utalást 
sem tesz rá, annak ellenére, hogy az elkülönítést ismernie kellett 
Brentano, a logika reformját hirdető bécsi előadásaiból (amelyek-
nek hallgatója volt). Husserl 1887 tavaszán a habilitációs értekezé-
sét viszont egy olyan időszakban írta, amikor Carl Stumpf hallei 
előadásaira járt. Ezeknek az előadásoknak centrális témája volt az 
ún. „szimbolikus képzetek” tárgyalása. Stumpf szerint a szimboli-
kus képzetek a bonyolultabb (vagyis az emberi gondolkodást dön-
tően elősegítő) jelrendszerek alapzatát képezik. Stumpf szerint két 
ilyen jelrendszer van: az algebrai vagy aritmetikai megjelölések 
komplexuma és a nyelv. Az efféle jelrendszerek használata az em-
bert az állati volt regisztereiből is kiemeli, mivel ezeket „kitünteti 
annak az egzaktsága, ahogyan elemeik a közönséges képzetekre 
vonatkoznak”. (Q 14/507.) Stumpf számára a komplex jelrendsze-
reknek komoly elementáris logikai funkciója is van, például az 
ítéletképzés esetében. 

Stumpf 1887-es logika-előadásai a „nyelvi kifejezés”-nek 
fontos architektonikai szerepet szántak,237 ellenben az erről szóló 
részek nagyjából már azután kerültek az akadémiai közönség elé, 
miután Husserl egyetemi honosítása és a habilitációs folyamat is 
lezajlott (persze a szimbolikus képzetekről Stumpf már az év má-
jusában is előadott),238 valamint Husserl véleményem szerint még 
nem volt még abban a helyzetben, hogy a frissen hallott gondola-
tokat részletes átdolgozás után beépítse saját érvmenetébe és habi-
litációs értekezésébe. A nosztrifikációs vizsga és a próbaelőadás 
után viszont több ideje volt arra, hogy a több oldalról is megvilágí-

                                                 
237 Vö. Ms. Q 14/8a et passim. A logikát Stumpf annak definíciója után a kö-

vetkező hármas feladatmegjelöléssel látja el (1887. március 27-i előadás): 1) A 
gondolatok és azok nyelvi kifejezése; 2) Az ismeretek ellenőrzése; 3) Az ismere-
tek feltalálása („felfedezése” értelmében).  

238 Vö. Ms. Q 14/22 kk. 
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tott gondolatokat szintetizálja.239 Már említettük, hogy Stumpf 
előadásainak példaanyaga és Husserl szemiotika-tanulmányának 
exemplumai között sok tartalmi hasonlóságot fedezhetünk fel. Ez 
a körülmény aligha támaszthatja alá egy kizárólagos Stumpf-hatás 
tézisét, azt azonban igen jól, hogy Stumpfnak döntő hatása volt a 
fiatal Husserl bizonyos kulcstémáinak kidolgozására (vagy a tulaj-
donképpeni és a nem-tulajdonképpeni képzetek kapcsolatának 
tárgyalásában éppen egy újabb Brentano-olvasatra). Csakhogy 
ezen túl egy harmadik faktorral is számolnunk kell: Husserl elkép-
zelése arról, hogy a tulajdonképpeni és nem-tulajdonképpeni kép-
zetek között logikai parallelizmus áll fent egyik említett forrás 
alapján sem következtethető ki, illetve nem támasztható alá azzal, 
hogy ezek mondanivalóját az AF-re alkalmazzuk. 

(2) Frege könyve, Az aritmetika alapjai először 1887-ben ke-
rült Husserl tulajdonába.240 Nem meglepő, hogy az akadémiai 
célokból 1887-ben kinyomtatott habilitációs értekezés-
részletekben (vagyis a könyvesboltba nem került A szám fogalmáról 
(Über den Begriff der Zahl – ÜBZ241 című brosúrában) nyoma sincs a 
későbbi Frege-kritikának, sőt még Frege említésének sem. Mint 
emlékezhetünk, Frege első említése az AF-ben éppen az első feje-
zetben történik. Az ÜBZ megfelelő helyein ez az utalás elmarad, 
mint ahogy a Frege említésének keretet adó Mill-kritikát sem talál-
juk meg. (Vö. ÜBZ, 14–15.) Árulkodó azonban a VII. fejezet vé-
gén az a további bibliográfiai adatokat nyújtó, kiegészítő lábjegy-
zet, amely éppen a kritizált ekvivalencia-elméletekhez szolgál ada-

                                                 
239 Husserl már egyetemi pályafutásának elején is kínosan igényes volt önma-

gával szemben (amely igényesség az egyetemi adminisztrációs határidők tekinte-
tében csak fenntartásokkal tartható érvényesnek). A Habilitationsschriftből csak egy 
„négy ívnyi füzetecskét” nyomtattatott ki (mely mindössze hatvannégy oldalra 
rúgott annak első kiadásában, (vö. Hua XII, 8/PA, IX.), és a hallei adminisztratív 
követelmények által előirányzott szabályzatnak csak az elengedhetetlen minimu-
mát teljesítette. Stumpfnak írt híres 1890-es levelében ezt így magyarázza: „Sajnos 
nem adatott meg számomra, hogy az írás és az átírás folyamán tisztázzam gondo-
lataimat. Ameddig valamiben nem vagyok bizonyos, tollam még csak nem is 
érinti a lapot. Viszont ha tisztán megértettem valamit, azután már minden gyor-
san megy.” (BW I, 157.)  

240 Lásd Husserl bejegyzését saját példányában a BQ 144-ben (lásd a fenti lis-
tát jelen értekezés 3.2-es pontjában, illetve Chronik, 18.) 

241 Újra kiadta a Hua XII, 289–338. Az általam használt oldalszámok az ere-
deti kiadásra vonatkoznak. 
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tokkal: „Mióta ezt a fejezetet megírtam” fogalmaz „a fent jellem-
zett tendencia újabb keletű dokumentumai váltak ismertté szá-
momra”. (Hua XII, 125, lj./PA, 137. kk, lj.) Husserl itt Gerardus 
Heymann könyvéről (Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen 
Denkens) és Dedekind írásáról a Was sind und was sollen die Zahlen?-
ról tesz említést. Az előbbi 1890-es, az utóbbi 1888-as keltezésű.242 

Frege könyvének megismerése valószínűleg ösztönzőleg ha-
tott Husserlre, aki egyet nem értésének gyorsan hangot is adott, és 
a vonatkozó kritikát beleillesztette a Habilitationsschrift továbbírt 
szövegébe, valamint tovább tudakozódott a témában Heymann és 
Dedekind irányába, majd annak a problémáját is megfogalmazta, 
hogy a tulajdonképpeni és nem tulajdonképpeni képzetek közötti 
viszony (vagyis az említett viszony logikai jellegének) tisztázása 
hogyan segíthet a felvetett kérdések megoldásában. 

(3) Az 1889/90-es téli szemeszterből származik annak első 
konkrét bizonyítéka, hogy Husserl gondos vizsgálatnak vetette 
volna alá a tulajdonképpeni és nem tulajdonképpeni képzetek 
parallelizmusát. Egy hallei, „a szám fogalmáról” szóló egyetemi 
előadásban beszélt arról dokumentálható módon először, hogy 
számjegyek feltalálása nem kényelmi szempontok miatt vált szük-
ségessé (hogy a számokat precízebben tudjuk rendszerezni), ha-
nem azt a célt szolgálja, illetve annak módszerét alapozza meg, 
„hogy a számok birodalmát egyáltalán felépíthessük […]” 
(Vorlesung, 304.), hiszen szimbolikus számképzés nélkül, még az 
olyan egyszerű számokról való képzetalkotásra sem lennénk képe-
sek, mint amilyen például a 6 vagy a 7, vagyis tulajdonképpen 
mindazok a számok, amely a szemléletiség határát jelentő 5 fölött 

                                                 
242 Dedekind szövegének eredeti kiadása ekkor Husserl tulajdonában volt. 

(BQ 85 a személyes könyvtárban.) Gerardus Heymann könyve viszont csak 
1905-ben került Husserl privát könyvtárába. Nagyon jellemző a korabeli erősen 
az aktualitás kultúrája és a korszerű professzionalizmus jegyében fogant akadémi-
ai viszonyokra, hogy a késő 1880-as évek publikációt Husserl nagyon gyorsan 
elolvasta, Frege könyvének viszont csak öt éves késéssel fogott neki. Ez nagyban 
összefügg általában azzal, hogy Husserl milyen jellegű könyveket olvasott tanári 
pályafutása elején és a magándocensi években. Azt is meg kell jegyezni, hogy a 
habilitációs értekezés befejezése Husserl számára gyakorlati szükség volt: hiszen 
minél gyorsabban teljesítenie kellett a hallei egyetem diktálta adminisztratív felté-
teleket. Egy ilyenfajta jogosítvány vagy fokozat megszerzéséhez úgy tűnik, hogy 
Frege művének ismerete nem volt kizárólagos feltétel.  
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vannak.243 Arról is ebben az előadásban beszélt Husserl első alka-
lommal, hogy a „valódi” és a „szimbolikus” (vagyis még nem 
használta egyértelmű terminológiai szándékkal a „tulajdonképpe-
ni” és „nem tulajdonképpeni” szavakat) számok között paralleliz-
mus áll fent, amelynek nyomán „számfogalmak” és „számnevek” 
között (uo.) minden lépésben egymáshoz igazíthatóak. 

Habár ez a parallelizmus egészen biztosan fennáll, a na-
gyobb számok képzése és használata (mivelhogy nem tulajdon-
képpeni halmaz az alapjuk) bizonyos nehézségekkel is terhes. A 
szimbolikus számokat ugyanis valamilyen, a képzetes számoktól 
eltérő módon kell rendeznünk és osztályoznunk, mivel a tulajdon-
képpeni (szemléleti) eszközök ilyenkor nem állnak rendelkezé-
sünkre: 

 
„Mindez azonban in abstracto nem kivitelezhető […]. Ve-
gyük pl. a 6, 7, 8 vagy 5, 9, 6, 1 számokat. Így koncipiál-
hatjuk akár a 6+7+8-at vagy az 5+9+6+1-et is. Csak-
hogy azt is belátjuk-e ezzel, hogy ezek a számok egy-
mással megegyeznek? Nem. Ebben az esetben olyan osz-
tályozási kritériumra van szükség, amely nem esetleges 
és önkényes, hanem egységes és szisztematikus képzést 
tesz lehetővé, és amelyet a többi képzés mércéjeként is 
használhatunk. Azok a számok tehát, amelyekről szim-
bolikus módon alkottunk képzetet, problémává válnak.” 
(Vorlesung, 300.) 

 
A szimbolikus jelek osztályozása tehát elengedhetetlen, éspe-

dig nemcsak azért mert ennek révén a számolás egyszerűbb, köny-
nyebb lesz, hanem mert így olyan számok is tárgyalhatóvá válnak, 

                                                 
243 Husserl a tulajdonképpeni és nem tulajdonképpeni számok közötti határt 

írásaiban többször el- vagy odébb tolta. A nosztrifikációs vizsgán védelmezett 
tézisek ötödik darabjában (1887-ben) a hármas számot (Hua XII, 339.) tekintette 
határértéknek. A PA X. fejezetében pedig az áll, hogy: „Ennek megfelelően a 
tizenkettő (vagy pedig egy ehhez közel eső alacsonyabb szám) a tulajdonképpeni 
számfogalmak végső határa”. (Hua XII, 192/PA, 214.) Nem szabad elfelejte-
nünk, hogy ezekkel a tézisekkel Husserl nem a pontos határ kijelölését kívánja 
feltétel nélkül megvalósítani, inkább azt fejezi ki, hogy ennek a határnak a megál-
lapítása nem filozófiai kérdés (vagyis regionális nézőpontok szerint a filozófiai 
konzekvencia komolyabb befolyásolása nélkül változhat!). 
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amelyekről esélyünk sem lenne tulajdonképpeni képzetet alkotnunk. 
Ha azonban csak az AF VI. és VII. fejezeteit olvassuk, ennek a 
parallelizálásnak nyomát sem találjuk. A halmaz elemeinek páron-
kénti összekötése csupán „egyengeti a szimbolikus képzetalkotás 
útját” és a számolási folyamat lerövidítésének világos alapjaként 
kerül leírásra.244 Mivel tehát Husserl már 1891 előtt is beszélt már 
párhuzamosan futó (értsd: egyenértékű) megismerésmódokról, az 
AF említett részéből származó szöveghelyek meglehetősen félreve-
zetőek. Csakhogy itt Husserl nemcsak egy régebbi érvelésmódot 
használ, hanem a teljes érvelés menete is egy régebbi didaktikai 
alapstruktúrát működtet: már az 1889/90-es számfogalom-előadás 
is úgy épült fel, hogy a szöveg először a kollektív összekötéssel és a 
tulajdonképpeni képzetekkel tisztázta azok működését, majd csak 
ezután és ehhez kapcsolódva foglalkozott az ezen a szinten megma-
radó (akár saját magától származó) vizsgálati módok hiányosságai-
val, illetve a túlnyomó részt a tulajdonképpeni képzeteket mérvadó-
nak tekintő korábbi elméletek strukturális problémáival.245 Az AF 
szövege tehát egy olyan textuális mozaik, amely Husserl filozófiai 
fejlődésének kis időkülönbséggel kialakult, de mégis jelentős válto-
zásokat felmutató korszakaiból származó részletekből tevődik ösz-
sze. Ezek átmenetének megértése nem teljesen zökkenőmentes, és 
így bizonyos egyenetlenségekhez vezet.246 

A tulajdonképpeni képzetekkel való intenzív filozófiai fog-
lalkozás azonban Husserlt egy új elképzeléshez vezette, amely a 
viszonylag későn írt VI. és VII. (vagyis a szimbolikus képzetek klasz-
szifikációs problémáit tárgyaló) fejezetek korrektúra-kísérletében is 
tetten érhető. A teljes „önkritikus” gondolatmenet így hangzik: 

 

                                                 
244 Vö. Hua XII, 108/PA, 118. 
245 Vö. Vorlesung, 296. Az előadás harmadik szakaszának elején ez áll: „Alap-

vető hibánk az volt, hogy nem ismertük fel: azok a számképzetek, amelyek 5-ön 
túlmutatnak, nem adódnak számunkra tulajdonképpeni módon […], nagyrészt 
ennek köszönhető, hogy ezen tudomány igazi megértéséhez még nem jutottunk 
el […].”  

246 Husserl hasonló dolgot állít saját szövegéről Alexius Meinongnak (egy 
1891. 05. 22-i levélben): „Ez a mű [az AF – beszúrás tőlem – Z. D.] nagyrészt 
korábbi évek munkájának eredménye, annyi ellenállás és gátlás ellenében szüle-
tett, hogy nehezen áll össze egy harmonikusan kiegyensúlyozott egésszé.” (BW I, 
128.) 
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„Minden számhoz tartozik egy vele azonos a számsorban, 
ellenkező esetben (valamely elrendeződés esetén) a szám-
sorban végtelen hosszan haladnék előre; ha tehát a szám 
vagy annak egy része kölcsönös-egyértelmű egymáshoz 
rendezés útján a számsorral kerülne viszonyba, akkor épp-
olyan végtelen lenne, mint ez utóbbi. A számsort tehát a 
véges számok számterülete osztályozza […]. Az ekvivalen-
ciák révén nyert számdefiníciókról írt fejezetemben tehát 
döntő módon tévedtem. Ott azonban még csak a tulajdon-
képpeni számképzetekről volt szó, és ezek nem szorulnak 
rá ilyen definíciókra. Azt azonban rosszul ismertem fel, 
hogy a nem tulajdonképpeni számképzetek olyan osztályo-
zási eljárásra szorulnak, amely a priori módon nem adott, te-
hát a priori módon nem is tudhatjuk, hogy ez az osztályozás 
egyáltalán lehetséges-e. Erre szolgál [vagyis ennek áthidalá-
sára – beszúrás tőlem – Z. D.] viszont találó módon az ek-
vivalencia-fogalom.” (Hua XII, 403.) 
 
De mit is jelent az a bizonyos ekvivalencia-fogalom, amely a 

nem tulajdonképpeni számképzetekhez találó módon illeszkedik? 
Az itt teljes terjedelmében visszaadott önkritika nem csak egyszerű 
megismétlése annak, amit a szám fogalmáról szóló előadásból már 
megtudhattunk, hanem az ekvivalencia-fogalom egy új felfogását 
adja tudtunkra, még ha ennek az újdonságnak a ténye nem is fel-
tétlenül világos az első pillanattól fogva. Az ekvivalencia itt nem 
„azonos szám” (mint még akár a kritizált AF-fejezet vagy fejeze-
tek címében is) és nem is a számok ekvivalenciája, hanem logikai 
kritérium a tulajdonképpeni és nem-tulajdonképpeni képzetek 
közötti parallelizmus tisztázására: ennek nyomán a kétféle képzet 
különbsége jelentés (vagy értelem-) különbség. 

A husserli önkorrektúra-kísérlet a tudottak fényében véle-
ményem szerint leghelyesebb olvasata tehát abban áll, hogy Hus-
serl 1887 és 1890 között ekvivalencia-fogalmát döntő módon 
precízebben írta le. Az AF VI. és VII. fejezeteiben két halmaz 
azonos számúságának tulajdonképpeni (tehát nem szimbolikus) 
definícióját jelentette (vagyis a két halmaz egymáshoz rendelésé-
nek egy tulajdonképpeni, a páronkénti összekötés révén végre-
hajtott módszerét). Később (a XI. fejezetben és korábban a  
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Szemiotika-tanulmányban) ez az ekvivalencia-fogalom egy új meg-
határozást kapott: az ekvivalencia két olyan dolog kapcsolata, ame-
lyek ugyanazt a tárgyat vagy tárgyiságot különböző értelemben 
(tulajdonképpeni, illetve szimbolikus módon) jelölik. Ezt azonban 
Husserl nem fejezte ki elég hangsúlyosan, mégpedig olyannyira 
nem, hogy az ezzel a meghatározással ütköző, illetve annál jóval 
kevésbé pontos első ekvivalencia-fogalmat továbbra is használta a 
korábbi fejezetekben. Az új ekvivalencia-fogalom azonban a tulaj-
donképpeni és nem-tulajdonképpeni (szimbolikus) képzetekkel 
való komoly foglalkozás egyenes ágú következménye, és ezáltal 
Husserl módszertani fejlődésének gyümölcse: Az aritmetika filozófi-
ája nem olyan vizsgálódás, amely az aritmetika általános elveit a 
szám fogalmából kiindulva magyarázza.247 A számosság kollektív 
összekötés révén való meghatározása (és az ekvivalencia mint az 
azonos számúság definíciója) éppen hogy a korábbi felfogáshoz 
kapcsolódik, amelyet Husserl szinte teljes egészében feladott már 
az AF megjelenése előtt. Husserl önkritikája tehát nem általában 
az ekvivalencia-fogalom használatára, hanem saját korábbi ekviva-
lencia-fogalmára értendő. Azt pedig, amit Fregével kapcsolatos 
kritikájában mondott, ebben az önkritikus megnyilatkozásban nem 
is érintette. Nem tudhatjuk tehát, hogy Husserl feladta volna erős 
antidefinitorikus elképzeléseit, illetve hogy a fenoménekről, mint 
absztrakciós alapzatról szóló elméletét elvetette volna. Szerzőnk 
azonban egy szóval sem említi ezen a helyen, hogy a strukturálisan 
legegyszerűbb fenomének (például a legelementárisabb, tulajdon-
képpeni képzetalkotással is felfogható számok) a klasszifikációs 
definíció bármely módszerére szorulnának. Csupán annyit mond, 
hogy ez az ekvivalencia révén való definíció nagyon is illik a nem 
tulajdonképpeni (szimbolikus) számokhoz. 

Végeredményben tehát kijelenthetjük: az, amivel Husserl 
1891-ben egészen biztosan szembefordult, nem más, mint a szám 
fogalmának olyan típusú tárgyalása, amely nem vet számot a tulaj-
donképpeni és nem-tulajdonképpeni képzetek közötti viszony 
logikai alapjaival. Husserl azonban filozófiai debüt-munkájának 
érvmenetét olyan erősen az eljövendő II. kötetben mondandókra 
(főleg az említett logikai alapok vizsgálatának előkészítésére) élezte 

                                                 
247 Ezt először a híres Stumpf-levélben fogalmazta meg. (Vö. BW I, 158. et 

passim. Lásd még ehhez Ierna 2005. 36. kk.) 
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ki, hogy a főszövegbe bizonyos, a régebbi módszertani álláspontot 
tükröző részek is bekerültek. Ezt az általam mozaikszerűnek neve-
zett könyvszerkesztési technikát azonban könnyebben megérhet-
jük, ha belegondolunk abba, hogy habár az AF egy olyan szöveg-
ből nőtt ki, amely a szám fogalmát tárgyalta, mégis egy olyan idő-
szakban jelent meg, amelyben Husserl már egyáltalán nem érdek-
lődött a számfogalom iránt. Ez nagyon erősen megmutatkozik 
Husserl akkori publikációs vázlataiban. A kitartóan tervezett és az 
első kötetben beharangozott és előkészített második azonban 
sohasem született meg, hiszen az említett logikai alapok tárgyalása 
jócskán túlmutatott azokon a témákon, amelyek kapcsán ezt a 
kérdést a második kötet tárgyalni szerette volna, vagyis az általános 
aritmetikán, a kalkulus filozófiáján (az AF egyik központi témáján) 
és azokon a már 1889 óta248 végzett vizsgálatokon, amelyek az 
irracionális számokkal való műveletvégzés lehetőségével és ezáltal 
az irracionális vagy nem-létező tárgyak kérdésével foglalkoztak. 
Husserl filozófiai életművének itt tárgyalt sajátosságát jól jellemzi 
az, amit az AF előszavában a második kötetről mond. Állítása 
szerint „ha a körülmények kíméletesek lesznek” abban az 
euklidészi geometria egy új elmélete is helyet kap majd. Mi, későb-
bi olvasók már jól tudjuk, hogy ezek a körülmények mégsem vol-
tak eléggé kíméletesek.249 

                                                 
248 Vö. Vorlesung, 306–309. (negyedik szakasz). 
249 Philip Miller már 1982-ben megjegyezte, hogy a Prolegomena később nem 

feltétlenül a PA publikált szövegére, hanem a ki nem adott és tulajdonképpen 
kudarcba fulladt második kötet tervezetére vonatkozott. (Vö. Miller 1982. 23.) 
Mirja Hartimo újabban szintén támadást indított az AF-nak a Logikai vizsgálódások 
első kötetében megvalósított egyoldalú kritikája ellen. Vö. Hartimo 2003. 123.: 
„Mindez még nem magyarázza meg azt, hogy Husserl miért tartja saját, az AF-
ban bemutatott szimbolikus eljárásait pszichológiainak. Husserl 1894-ben való-
ban úgy gondolta, hogy a ‘minden reprezentációhoz tartozik megjelölt tartalom’ 
[…] Csakhogy amennyiben egy formális értelemben létező objektumot 
posztulálunk, amely szimbolizációs eljárásainknak mégiscsak megfelel, akkor 
pszichológiai kalkulációink és a tisztán formális szféra között nem találunk áthi-
dalhatatlan szakadékot. […] Husserlnek az intencionális tárgyakról formált elkép-
zelése arra mutat, hogy az AF szimbolizációkról alkotott gondolatait valami más 
miatt nem tartja érvényesnek, minthogy a lehetetlen tárgyaknak ne felelhetnének 
meg bizonyos szimbolizációk. Aggályai inkább annak szólnak, hogy a szimboli-
kus ‘kalkuláció’ nem-formális elemeket is keverhet a formális levezetésbe.” 



 
159 

4.5. Kitekintés. Az aritmetika filozófiájának korabeli 
recepciója és ennek hatása a mű későbbi megítélésére 

 
Ma is meglehetősen fontos kérdésnek hat azonban, hogy 

Husserl miért nem tanúsított nagyobb és közvetlenebb érdeklő-
dést Fregének az 1894-es AF-recenzióban kifejezett és főleg a 
pszichologizmus-vádat hangoztató kritikájával kapcsolatban? 
Egy tudományosan tárgyilagos elemzésnek azonban alapvetően 
el kell kerülnie, hogy maga essen pszichologizáló magyarázatok-
ba, illetve hogy pszichológiai eszközökkel adjon magyarázatot és 
azt járja körül, Talán ezzel magyarázható, hogy Husserl miért 
kerülte a nyílt és direkt (vagyis publikált cikkek, tanulmányok, 
könyvek által hordozott) értelmiségi összecsapást, és jutott oda, 
hogy Frege elkülönítéseit illetve érveit „hallgatólagosan” vegye 
át.250 Egy ilyen módon végrehajtott elemzés véleményem szerint 
inkább a pszichoanalitikus módszerekkel dolgozó emlékezet-
elmélet eljárásához hasonlít, mint egy akár klasszikus értelemben 
vett filozófiai-filozófiatörténeti vizsgálathoz (Az elhallgatott vagy 
önmagunknak be nem vallott hatások később a szerző saját gon-
dolataiként térhetnek vissza, ráadásul annak egy – az eredeti 
állásponthoz képest – radikalizált formájában. Ezt jelenti a nem-
saját gondolat „hallgatólagos” átvétele). Éppen ezért különösnek 
hat olyan klasszikus filozófiatörténeti elemzéseket olvasni, ame-
lyek alapjául az előbb említett gondolatmenetek szolgáltak (még 
ha finomított következtetésre is vezettek). Ennek tipikus esete 
Andrew Delbridge Osborn (Husserl első angolszász monográfu-
sa) nagyvonalú bibliográfiai elemzése. 1934-ben így jellemzi a 
pszichologista iskolák képviselőit illetve a pszichologista nézetek 
védelmezőit: 

 
„Az ilyen iskolák tanainak kritikái legtöbbször csak megerő-
sítik az e tanokat vallókat nézeteik helyességében, illetve is-
kolájuk sajátos elképzeléseinek indokoltságában. Ha az ér-
velésben vereséget szenvednek, gyakran esnek vissza iskolá-
juk dogmatikus álláspontjára – mintegy védekezésképpen. 

                                                 
250 Vö. pl. Dreyfus 1972. 140. és annak lábjegyzetét is. 
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De Husserl nem így reagált. Ehelyett az egyetlen olyan utat 
választotta, amely fejlődéshez vezethetett. Addig dolgozott, 
ameddig mind sajátját, mind pedig az ellentétes nézőpontot 
nem látta tisztán és objektív módon.” (Osborn 1934. 52.) 

 
Sokszor úgy tűnhet, hogy Husserl a maga a szélesebb kö-

zönség előtti filozófiai debütöt jelentő munkája (vagyis az AF) 
recepció- és kritikatörténetének legmarkánsabb alakja. Hiszen 
legalább három olyan jelentős és részben híres passzus is ismere-
tes (a Prolegomena nevezetes 43. §-nak jegyzetét leszámítva, vagyis 
ezen kívül), amelyben sokszor kíméletlenül kritizálta saját művét, 
Az aritmetika filozófiáját, és azt nem sikeres, naiv vagy egyszerűen 
túl korai kísérletnek minősítette.251 Ez a benyomás mégis csaló-
dáshoz vezet. Husserl debüt-munkájáról ugyanis ezen túl nem 
csak ezek a szövegek, illetve az immár nagyhírű Frege-recenzió 
tudósít, hanem sok egyéb textus is, amelyek mind 1891 és 1895 
között keletkeztek, de a későbbi recepcióban különböző okok-
nak köszönhetően kerültek ki az elemzők filozófiai horizontjá-
ból, illetve jutottak el az akadémiai elévülés szintjére. A kortárs 
Husserl-kutatás Frege erős hangvételű recenzióján kívül csak 
könyvismertetőből még legalább 16 továbbit regisztrált,252 nem is 
beszélve az egyéb, akár tankönyv- vagy kompendiumszerű össze-

                                                 
251 Vö. ehhez az 1906-os „vastag fekete” jegyzetfüzetbeli személyes feljegy-

zéseket (Hua XXIV, 442.), a Logikai vizsgálódások 1913-as második előszóvázla-
tát (Hua XX/1, 294.) és a Formális és transzcendentális logika főszövegének 27. §-t 
1929-ből (Hua XVII, 90–91.), illetve jelen tanulmány első főrészét. 

252 Dr. Carlo Ierna a leuveni Husserl-archívum alkalmazottja egy mindez-
idáig még publikálatlan dossziéban tizennégy recenziót gyűjtött össze, illetve 
látott el előszóval, kommentárokkal és jegyzetekkel, valamint ezen túl még 
további kettőt említ. Eddig ez a legteljesebb összefoglalás az AF korabeli 
recepciójáról. (Vö. Ierna 2010/11.) 

Az AF recepciója korabeli állásának felgöngyölítése önmagában csak mér-
sékelt kutatómunkát igényelt (ami persze a szövegek kritikai feldolgozásának 
feladatát semmilyen tekintetben nem értékeli át). Egyrészt kijelenthetjük, hogy 
az erről született ismertetők a kor mértékadó filozófiai lapjaiban jelentek meg, 
másrészt Husserl – tudománymetriai indokok alapján, akadémiai előmenetel-
ének dokumentálása érdekében – maga is külön mappába gyűjtötte első köny-
vének ismertetőit és kritikáit. (Az említett információkért, illetve az ehhez 
kapcsolódó anyagok hozzáférhetővé tételéért Carlo Iernának tartozom köszö-
nettel). 
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foglalókban erre tett sztenderd hivatkozásokról.253 Az AF-et 
recenzálók listája tehát már önmagában is meglehetősen vaskos. 

Az AF recepciója a tizenkilencedik század végén (annak 
megjelenése idején) meglehetősen élő volt, tekintve az erről írott 
könyvismertetők mennyiségét, pedig kifejezetten ismert műnek 
számított. Az AF megjelenése által kiváltott reakciók bőségére 
céloz a Meinong-tanítvány és munkatárs, a Brentano-iskola köz-
vetlen vonzásköréhez tartozó Alois Höfler is egy 1893-ban Hus-
serlnek írt levelében (BW I, 63–64.), amelyben az AF szerzőjét 
Ernest Lindenthal recenziójáról és saját megjelenés előtt álló hosz-
szabb könyvismertetőjéről tudósítja.254 Megfontolandó viszont, 
hogy négy évvel Husserl emeritációja után (vagyis 1932-ben) Wer-
ner Illemann monográfiája csak bibliográfiai utalásokat (tehát 
semmilyen kifejtő-analitikus elemzést sem) adott közre, és csak 
egy recenziót, Adolf Elsas 1894-es (vagyis a Fregeével azonos 
évben megjelent) írását vette fel erre a listára.255 Az angolszász 
recepció számára minden valószínűség szerint elsődleges forrás-
ként szolgált Osborn már említett 1934-es kötete, amely megemlí-
tette a korábbi recenziókban tapasztalható „kedvezőbb”, a szerző-
vel szemben kíméletesebb hangnemet, illetve kiemelte, hogy a mű 
igazi kritikai diszkussziója tulajdonképpen Frege szövegének meg-
jelenésével kapcsolódott össze.256 Osborn ugyanakkor egyetlen 

                                                 
253 Vö. pl. Hermann Ebbinghaus 1902-es Grundzüge der Psychologie-ja az első 

kötet 524–525. oldalain foglalja össze az általa az alsóbb szintű érzékelés utáni 
objektivációk szintjén tárgyalt számfelfogás kutatásának aktuális állását: „Habár 
ez [az egység és sokaság tudata – beszúrás tőlem – Z. D.] már nem képezi részét a 
lelki folyamatok közvetlenül adott formáinak, hanem akárcsak a szín, a tér és a hason-
lóság általános fogalmai, először is absztrakciós folyamatok révén valósul meg, fel 
kell figyelnünk arra, hogy ennek alapjai a már említett egységfelfogásban keresendő-
ek és sehol máshol. Ez pedig csak a legújabb időkben tudatosodott (Husserl); 
mindeddig ennek eredete kapcsán a legkülönbözőbb hibás képzeteink voltak.” (Vö. 
még az explicit hivatkozást az AF-re, in Ebbinghaus 19113 (1902), uo. lj.) 

254 Vö. Höfler 1893. Lindenthal recenziója eredetileg a Zeitschrift für 
Realschulwesen-ben jelent meg. 

255 Vö. Illemann 1932. 81. Adolf Elsas recenziója a Philosophische Monatsheften 
XXX. számában jelent meg 1894-ben, ugyanazon folyóirat ugyanazon számában, 
amelyben a Psychologische Studien zur elementaren Logik először került a nyilvánosság 
elé. 

256 „A [Husserl] pozíciójával kapcsolatos támadások megjelenéséhez idő kel-
lett, mert Az aritmetika filozófiájának első recenzensei nagyon kedvezően fogadták 
a művet.” (Osborn 1934. 46.) 
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recenzióra sem hivatkozik ebből a véleménye szerint „kedvező” 
időszakból, így tehát sem Höfler, sem Elsas egyébként kritikus 
hangvételű recenzióit, sem pedig a Richard Avenarius-tanítvány, 
Władisław Heinrich részben korabeli antropológiai szakirodalom-
ra támaszkodó kritikáját257 nem vette figyelembe és nem is mérle-
gelte. Osbornnak valószínűleg arról sem volt tudomása, hogy 
Höfler bizonyos hasonlóságot állapított meg Alexius Meinong 
Hume Studien-je és az AF között (a kollektív összekötés fogalmá-
nak tekintetében), amely Meinong korábbi plágium-vádjának te-
kintetében tárgyilag is meglehetősen fontos részletekkel szolgálhat 
(különösen annak tekintetében, hogy Höfler Meinong legszoro-
sabb munkatársai és tudománypolitikai szövetségesei közé tarto-
zott).258 

Husserl korai nagy munkájának legkevésbé sem elenyésző 
recepciójáról – ahogy a filozófiatörténet előrehaladt és másra fek-
tette a hangsúlyt – egyre kevesebb szó esett. Marvin Farber 1943-
ben már csak A. Elsas, G. Frege, W. Heinrich és Franz Hillebrand 
szövegeit említette.259 Ugyanezekre a recenziókra hivatkozott az-
után Theo de Boer is néhány, de meglehetősen kevés kiegészítés 
mellett.260 Liliana Albertazzi összefoglalója ezzel szemben már 
csak Fregét, Elsast és Hillebrandot számlálja össze, és ebben való-
színűleg Farberre támaszkodik.261 

Ha végigtekintünk azon, hogy Husserl a számos recenzió 
közül hányra, illetve milyen terjedelemben és komolysággal vála-
szolt, akkor a Frege irányában tanúsított látszólag nagyon jelentő-

                                                 
257 Vö. Heinrich 1895. 438. 
258 Vö. ehhez lejjebb a 172. lábjegyzetet. Lásd még Höfler 1894. 52.: „A 'relá-

cióelméletben' érdekelt kutatók közötti megértetés mindenesetre hatékonyabb 
lehetne, ha visszacsatolnának – még ha csak polemikus módon is – az ebben a 
témában eddig egyedül megjelent alapos 'a relációelméletről' [szóló] közlemény-
hez, Meinong Hume Studien II-jéhez [...].”  

259 Farber 1943. 53. lj. A szerző itt „Hillebrand” helyett tévesen 
„Hildebrand”-ot ír, ami akár puszta elírás/elgépelés is lehet. 

260 De Boer 1978. 20. lj.: „[Fregeén kívül – beszúrás tőlem – Z. D.] egyéb re-
cenziók is voltak: A. Elsas, W. Heinrich és Franz Hildebrand tollából […]. A PA-
t ezen kívül még tárgyalta Jules Tannery Science et Philosophie c. könyvében (79–
87.)” Hillebrand neve itt is helytelenül került a nyomtatott szövegbe. 

261 Vö. Albertazzi 1996. 179. A szerzőnő itt – akárcsak korábban Farber – 
helytelenül „Hildebrand”-nak írta. Szinte már érthető módon ugyanezt a hibát 
követte el Føllesdal is. (1958. 59.) 
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ségteljes hallgatása egyáltalán nem minősül sem meglepő, sem 
pedig kivételes eseménynek. A rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján ugyanis tulajdonképpen mindössze egy válaszkísérletet 
tudunk rekonstruálni (annak ellenére, hogy tudjuk: Husserl gyűj-
tötte a korai művének hatásfaktorát lemérő szövegeket). Husserl 
gondolati fejlődése szempontjából ez a felelet is régebbi problé-
mák felfogásának korrekciójával foglalkozott, amelyek szerzőnk 
korabeli szisztematikus érdeklődését már nem fedték teljes mér-
tékben. Husserl egy olyan félreértést emel ki, amely Elsast az AF 
által képviselt alapállásponttal kapcsolatban téves következtetések 
levonására indította. Ez az álláspont – saját válaszának tükrében 
pedig az alábbi két állításon keresztül rekonstruálható: 

 
(a) a mennyiségek (Anzahl) nem az aritmetika tulajdonképpeni 

és egyetlen alapfogalmai, ezzel szemben viszont 
(b) az „aritmetikai tételek mint olyanok” mégiscsak „mennyisé-

gekről szóló tételek”.262 
 
A tulajdonképpeni és szimbolikus számok közötti viszony 

elemzésére ez utóbbi kettős tézis igen jól támaszkodhat: a szimbo-
likus számjelek mindig a tulajdonképpeni számképzetekkel párhu-
zamosan futnak, csakhogy ennek a parallelizmusnak (egy termé-
szetes pszichológiai alapténynek) a logikai megalapozása mindig 
fontosabb, mint az, hogy a két párhuzamosan futó számtípust 
jellemezzük. Husserl itt közreadott megfogalmazása a teljes AF 

                                                 
262 Vö. Ehhez Ms. K I 52/1–2.: „A mondat egyik felében egy tudomány (ti. 

az aritmetika) »megalapozásáról« beszél [ti. Elsas – beszúrás tőlem – Z. D.]; míg a 
másikban pedig ezzel azonos értelemben egy fogalom megalapozásáról […]. Az 
utóbbi megalapozás szerint minden egyéb számfogalom a mennyiség fogalmát 
előfeltételezi, vagyis ezt meghatározásként magában foglalja; az előbbi viszont azt 
jelenti, hogy az aritmetikai tételek mennyiségi tételek (Anzahlensätze). Könyvem-
ben [az AF-ben] azt állítottam, hogy az előbbiek teszik plauzibilissé a számok 
szignitív és nyelvi kifejezését […].” Eszerint az aritmetika tételei mennyiségekre 
vonatkozó tételek, de azokat nem lehet minden esetben konkrét-szemléleti meny-
nyiségekre vonatkoztatni. Ezért nem lehet a mennyiség fogalmának meghatáro-
zásából levezetni a szám fogalmát, viszont a mennyiséghez való viszony típusából 
(szemléleti vagy szimbolikus) jól meg lehet ragadni az aritmetika alapvető össze-
függéseit. Husserl tehát itt ismét megerősíti azt a gondolatot, hogy az aritmetika 
filozófiailag is gyümölcsöző tárgyalása nem elégedhet meg azzal, hogy tárgyát a 
szám fogalmán keresztül elemezze. 
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alapgondolata két tételben való frappáns összefoglalásával szolgál-
nak. Ne feledjük azonban, hogy ez a válasz egy olyan kritikára 
érkezett, amely Husserl az előbbinél szisztematikus módon éret-
tebbnek számító Pszichológiai tanulmányok az elementáris logikához c. 
értekezésével egy helyen (azonos folyóirat azonos számában) je-
lent meg, így tulajdonképpen gyorsabb, elevenebb hatást gyako-
rolhatott rá. Husserl tehát esetünkben saját gondolatainak jobb és 
pontosabb körülírására törekszik és a teljes kétkötetes (de egészé-
ben meg nem valósult) projektum alapkoncepcióját foglalja össze 
frappánsan (ahelyett, hogy a szám fogalmának tisztázását felvállaló 
Habilitationsschrift koncepciójánál állna meg – ahol úgy tűnik, az őt 
kritizáló Elsast megtorpanni látta). 

Így tehát semmiféle kétség nem férhet ahhoz, hogy Husserl 
saját gondolatai nagyobb számú közönséget értek el és motiváltak, 
mint amit a későbbi összefoglalók alapján gondolhatnánk. Habár 
az AF-ről született nem mindegyik korabeli recenzió rendelkezik 
olyan filozófiai mondanivalóval, mint amit Frege pszichologiz-
mus-váddal operáló jelentős írása vonultathat fel, Höfler kollektív 
összekötés ('relációelmélet') kapcsán felvetett gondolatai, illetve 
Husserlnek az Elsas recenziójára adott válaszban kifejtett, saját 
álláspontját még érthetőbbé tevő összefoglalója ugyancsak fontos 
és tanulságos módon szól bele a korai Husserl filozófiai fejlődésé-
nek összképébe. 

Az AF korabeli ismertségét jól példázza még az a levél is, 
amelyet az 1900-as párizsi Nemzetközi Matematikai Kongresszus egyik 
főszervezője, egy korában fontos francia tudós, a vitatott jelentő-
ségű Ido-nyelv megalkotója, Louis Couturat írt Fregének a konfe-
rencia szervezőbizottságának ünnepélyes meghívását tolmácsolva. 
1899. július 1-én így fogalmazott Halléba küldött levelében:  

 
„Bocsánatát kell kérnem, hogy az ön műveit és elméleteit 
De l'infini mathématique című könyvemben (1896-es kiadás, 
de már 1894-ben befejeztem)263 nem vettem figyelembe, 
csakhogy arról addig kizárólag Husserl Az aritmetika filozó-
fiájának lapjairól értesültem, amelyet saját könyvem befeje-
zésének fázisában olvastam.” (FWB, 18.) 

                                                 
263 A De l'infini mathématique Louis Couturat matematikai doktori értekezése 

volt. 
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Couturat magyarázkodása meglehetősen furcsán hat, 
ugyanakkor kifejezetten őszinte benyomást kelt. Ha figyelembe 
vesszük azt a tényt, hogy Husserl 1890-es és igencsak hivatkozott 
AF-ja az 1910-es évek elejére, sőt már a Logikai vizsgálódások meg-
jelenés után is viszonylag ismeretlen műnek számított, Frege – 
egyébként a kortársak között szintén jól ismert – AA-ja, mintegy 
évtizeddel korábbi megjelenésének köszönhetően még korábban 
kikerülhetett a naprakész akadémiai diszkussziókból. Nincs is ezen 
mit csodálkoznunk. Ha már többször szó esett az a mai pályázati 
elszámolásokra emlékeztető korabeli tudománymetriai követelmé-
nyek előképeiről, akkor itt is nyugodtan számolhatunk a kor köve-
telményeihez alkalmazkodó szakirodalmi erózióval. Itt arra a ter-
mészetes folyamatra gondolok, amelyben bizonyos, a kor aktuális 
szakmai diskurzusaiba csatlakozó cikkek, szövegek, hozzászólások 
rövid idő elteltével aktualitásukat vesztik. Az aktualitás első rangú 
kritériumait pedig ebben a környezetben bizonyos kiadók és szak-
folyóiratok jelentik. 

Louis Couturat továbbá annál is fontosabb szerepet tölt be 
a Husserl–Frege viszony illetve az AF recepciójának történetében, 
mert ugyanannak a monstre-konferenciának (vagyis: kongresszus-
nak) a kapcsán Husserlt is felkérte előadás tartására.264 Husserl 
válaszlevele nem maradt ránk, de Couturat viszontválaszából kö-
vetkeztethetünk az előző levél tartalmára is. Persze ez a levél más 
kérdések tekintetében is roppant tanulságos. Itt hosszabban fogok 
idézni Couturat 1899. július 26-i szövegéből: 

 
„Roppant módon megérintett, hogy ilyen gyorsan bizalmá-
ba fogadott, és tájékoztatott intellektuális fejlődéséről; hoz-
zá kell tennem, hogy ennek folyamatát üdvözlendőnek és 
elragadónak tartom. Tulajdonképpen Ön is tudja, hogy az 
egyetlen kifogásom, amit az Ön józan és aprólékos műve, 
Az aritmetika filozófiája kapcsán megfogalmaztam, nem volt 
más, mint hogy az – véleményem szerint – jogtalanul kever-

                                                 
264 Erről Malvine Husserl a családi barát Gustav Albrechtnek írott levele is 

tudósít (1899. XII. 4.): „A következő nyáron valószínűleg én fogok veletek vala-
hol találkozni, mert szinte bizonyos, hogy Edmund augusztus elején Párizsban 
lesz a Filozófus-kongresszuson, ahonnan egy előadás tartására a leghatározottab-
ban és a leghízelgőbb hangnemben kérték fel.” (BW IX, 18.) 
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te a pszichológiai megfontolásokat a logikai és kritikai vizs-
gálódásokkal, például abban, hogy szimbolikusnak – egyfaj-
ta gépiességnek – tekint miden olyan gondolkodást, amely 
nem fordítható át adekvát képbe, illetve hogy mély különb-
séget állapít meg képzetes számok és szimbolikus számok 
között, miközben logikailag egyáltalán nincs is ilyen különb-
ség.” (BW VI, 28.) 
 
Az idézett részlet tanulságai a következők: Couturat arról 

tájékoztatja Husserlt, hogy valószínűleg ő maga is tudja, milyen 
kifogásai voltak az AF-el szemben. Ez arra utal, hogy Husserl az 
egyébként könyvtárában valóban meglevő és az említett kritikát 
tartalmazó De l'infini mathématique olvasásáról beszélt partnerének 
előző levelében. Couturat arra is utal, hogy Husserl a maga intel-
lektuális fejlődéséről küldött összefoglalója világosan mutatja, 
hogy ezt a kifogást már nem tudná ismételten felhozni. Érdekes 
viszont, hogy miközben Couturat összefoglalja a kritizált nézetet, 
egyfajta gyenge pszichologizmussal számol (vagyis jogtalanul – 
nem teljesen megalapozottan – keveri a pszichológiai és a logikai 
vizsgálat módszereit), tehát hasonló, de (az erős, reduktív pszicho-
logizmust állító) Fregéhez képest mérsékeltebb kritikát fogalmaz 
meg. Ezt a kifogást viszont a sajátjának tekinti („véleményem 
szerint”). Mivel nincs miért kételkednünk abban, hogy Couturat 
nem hallgatja el Frege recenziójának ismeretét (és hogy az abban 
hangoztatott hasonló szerkezetű ellenérvekről tudomása lenne), 
azt állíthatjuk, hogy Husserl debütmunkájával kapcsolatban az 
1894-es (1896-os megjelenésű) Couturat-értekezés is tartalmazott 
egy kvázi-antipszichologista, nem annyira kedvező hangvételű 
kritikát. Más kérdés persze, hogy ez a kritika helyénvaló volt-e? Ha 
csak a fenti levélrészletet tekintjük, illetve annak a gondolatait, 
akkor kiderül, hogy Couturat is a Fregéhez hasonló problémákkal 
volt kénytelen szembesülni: mivel nem volt tudomása Husserl 
korai fejlődésének minden állomásáról (és nyilván Husserl sem 
tájékoztatta annak minden részletéről), meglehetősen ambivalens a 
AF-ről megfogalmazott ítélete, hiszen tulajdonképpen a követke-
zőket mondja: 
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(a) minden olyan gondolkodás, amely nem fordítható át 
szemléletbe, szimbolikus, ennek alapja pedig hibás, mert 

(b) a különbség „szemléleti” és „szimbolikus” számok kö-
zött nem létezik, hiszen logikailag nem lehet ilyen különbséget 
tenni. 

 
Mint a korábbi fejezetekből már kiderült, Husserl sem be-

szélt arról, hogy a szimbolikus képzetek próbaköve az lenne, hogy 
visszavezethetőek-e tulajdonképpeni vagy szemléleti képzetekre 
(pl. a Szemiotika-tanulmány éppen amellett érvelt, hogy szemléleti 
képzetek nélkül is juthatunk biztos ismeretekhez), ebben az érte-
lemben tehát a kiindulópont (a) sem teljesen helyes. A második 
állítás (b) pedig annyiban állja meg a helyét, hogy Husserl valóban 
logikai különbséget tesz kétfajta képzet között, ez a különbség 
viszont ekvivalencia-viszonyt tételez, vagyis egy logikai összefüg-
gést ugyanannak a tárgynak vagy tárgyiságnak két vagy többféle 
megnevezésében. A különbség tehát semmiképpen sem éles vagy 
„mély”, Husserl pedig csupán annyit állít, hogy az említett össze-
függés logikailag egy bizonyos módon jól és pontosan leírható, 
vagyis logikailag sokkal jobban tagolható és artikulálható, mint a 
puszta pszichológiai összefüggések alapján (hiszen éppen ezek 
szerint nincs különbség aközött, hogy egy pillanatnyi szemléleti 
képzetet vagy pedig egy absztrakt filozófiai fogalmat fejezek ki, 
vagy mutatok fel ismeretként). 

Ha tehát Couturat levele azt a látszatot keltené, hogy Hus-
serl leküzdte korábbi (egyébként a francia tudós által is hangozta-
tott) pszichologista hibáit, akkor ezt csak meglehetősen sok fenn-
tartással lehetne elfogadni. Annál is inkább, mert az ezután bonyo-
lított levelezésük éppen az ellenkezőjéről tanúskodik. A két gon-
dolkodó kapcsolata ugyanis ezzel nem szakadt meg, viszonyuk 
pedig annak ellenére sem romlott meg, hogy Husserl egyéb elfog-
laltságai miatt nem tudott elutazni a Couturat által szervezett 
kongresszusra, amelyre Husserlt „a leghízelgőbb módon” hívta 
meg. 1904-ben, az azévben Genfben megrendezett második Filo-
zófiai kongresszuson való részvétele után Couturat nem csak azt 
vallja meg Husserlnek, hogy igazi beállítódása szerint „logicista”, 
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hanem azt is, hogy tudomására jutott, hogy bizonyos kollégái265 a 
Logikai vizsgálódásokat azért kritizálják, mert annak második kötete 
(ellentétben a Prolegomenában beharangozottakkal) egy sor 
pszichologista eszmefuttatást tartalmazott. 

 
„[...] az Ön szemére vetették [mármint a kongresszuson je-
lenlevők – beszúrás tőlem – Z. D.], hogy hagyta magát el-
csábítani a pszichologizmus által, és miután Logikai vizsgáló-
dásainak első kötetét éppen az említettek kritikájának szen-
telte, a másodikat több pszichologisztikus állítással töltötte 
meg. Úgy gondolom, hogy ez a kifogás nem teljesen alapta-
lan, és hogy személyes benyomásainak is megfelel.” (BW 
VI, 34.) 

 
Ebből a szempontból tehát egészen furcsán hatna az, hogy 

a Husserl által a kilencvenes években tapasztalt sorsdöntő változás 
után, ilyen gyorsan már az LV két kötete, vagyis a Prolegomena és a 
hat logikai vizsgálódás megjelenése között eltelt nem egészen egy 
év alatt, újra visszaesett volna a már leküzdött felfogás gondolat-
körébe. Sokkal elfogadhatóbb és óvatosabb azt mondanunk, hogy 
pszichológia és logika kapcsolatának vizsgálata az AF-ben foglal-
takhoz képest fontos változásokon ment keresztül, de Husserl 
sokkal inkább dolgozott egy új módszertani alapállás kidolgozásán, 
mint azon, hogy egyértelműen a pszichologizmus vagy a 
logicizmus melletti elköteleződés érdekében munkáljon ki elméle-
teket. Couturat levélbeli felszólalásában az is megfontolandó, hogy 
a saját „logisztika” vagy „logicizmus” felőli állásfoglalása tekinte-

                                                 
265 Couturat egyrészt arra céloz, hogy a genfi Második Filozófiai Kongresszuson ő 

maga, Gregorius Itelson oroszországi emigráns berlini szellemi szabadfoglalkozá-
sú filozófus és André Lalande egymástól függetlenül tettek javaslatot arra, hogy a 
sokrétű „matematikai logika”, „szimbolikus logika” vagy a „logika algebrája” 
terminus helyett a „logisztika” összefoglaló megnevezést használják. (Vö. ehhez 
Peckhaus, 2009. 159.) Husserl fő kritikusai között pedig a konferenciáról első-
sorban „Itelson Urat” emeli ki. 

Gregorius („Georg”, „Gregorij”) Itelson (1852–1926) alakja emblematikus a 
korabeli logicizmus szempontjából. Habár Itelson sohasem fejtett ki semmilyen 
szervezett intézményes tevékenységet, szabadfoglalkozású filozófiai és logikai 
magántanárként mégis nagy hatással volt többek között Otto Neurath filozófiai 
műveltségének formálódására. (Lásd ehhez Freudenthal–Karachentsev 2011.) 
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tében tartja megalapozottnak G. Itelson és mások kifogásait. 
Amennyiben hihetünk Husserl szövegeinek, ez a fajta logicizmus, 
illetve a Couturat által is vallott terjedelem-logika meglehetősen távol 
állt tőle, olyannyira, hogy ezzel szemben hasonlóan komolyan 
lépett fel,266 mint később a pszichologizmus és annak különféle 
válfajai ellen. A logika és pszichológia összekeverésére vonatkozó 
megjegyzés annál is indokolatlanabb, ha ez egy bevallottan logicista 
álláspont felől érkezik, amely a logikai összefüggéseket tartja elsőd-
legesnek, és szigorúan elzárkózik bármilyen pszichológiai elmélet 
vagy struktúra akár finomított felhasználásától is. Ha hihetünk 
Husserl későbbi gondolkodói fejlődése ívének, akkor a továbbiak-
ban, sőt egészen a transzcendentális fenomenológia tudománykri-
tikai ambícióiig, nagyban törekedett a két eltérő módszer, illetve az 
abban rejlő egyoldalúságok vagy egyszerűsítő tendenciák leküzdé-
sére.267

                                                 
266 Couturat még 1900-ban (május 20-án) azt írja Husserlnek, hogy: „Azon a 

véleményen vagyok, hogy az algoritmikus logika (vagyis összességében az egzakt 
és szigorú logika) csak a terjedelem figyelembe vételére alapozható. Úgy tudom, 
hogy ezt a tételt, ami egyébként Schrödertől származik, Ön kritikus cikkekben 
vitatta.” (BW VI, 32.) Husserl tartalom-terjedelem elkülönítése azért is tanulsá-
gos, mert már ennek recepciójában is megfigyelhetőek a „matematikai logikai” és 
a Brenato-iskola elementáris (pszichológiai-ismeretelméleti alapú) logikai mód-
szerének alapvető különbségéből fakadó nézeteltérések. Érdemes ehhez elolvasni 
például az idős professzor, John Venn egy 1893-as Husserlnek küldött levélbeli 
reakcióját a Folgerungskalkül und die Inhaltslogikra. (BW VII, 265.) 

267 A Logikai vizsgálódásokban (főleg a hatodikban) végbemenő „visszaesés” a 
pszichologizmusba a Husserl-szakirodalom kedvelt témája volt. Ennek megérté-
se, a kritika hatókörének kiszabása és a sajátosan fenomenológiai módszer (a 
pszichológiai összefüggések vizsgálatával radikálisan egyáltalán nem szakító) 
tudományosságának exponálására komoly erőfeszítéseket tett Dieter Lohmar 
több tanulmánya. (Vö. különösképpen Lohmar 2008a és 2009.) Husserl göttin-
geni kollégáival való interakciói és főleg Leonard Nelsonnal való mindkét részről 
egyoldalú vitái kapcsán nagyon pontosan artikulálta a pszichológia fenomenoló-
giai filozófián belüli helyét. (Varga 2010.) 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Összefoglalás és lezárásképpen a következőket mondhatjuk. 

Ha csak az AF recepciójának 1900–1901-ig terjedő állomásait 
tekintjük át, valóban sok olyan szerteágazó kontextust fedezhe-
tünk fel, amely a filozófusoknak és filozófiatörténészeknek egy-
aránt komoly feladatot ad. Amint láttuk, már csak egy, Az aritmeti-
ka filozófiája kapcsán megfogalmazott kritika hatókörének, érvé-
nyességi területének vizsgálata is mennyire messze vezetett annak 
látszólag jelentéktelen vagy egyenesen ezoterikus voltától, mégpe-
dig olyan kérdésekhez, amelyek nemcsak a filozófiatörténet sok-
szor elszigetelt művelőinél, hanem a XX. századi filozófia néhány 
fontos képviselőinek munkásságában is felmerültek később. Az 
viszont teljesen bizonyos, hogy régi, klasszikusként kanonizált 
vitákhoz kapcsolódni annál veszélyesebb a tudományos pontosság 
szempontjából, minél kevesebb figyelmet szentelünk az adott 
elméletek történeti környezetének, illetve e történeti környezet 
precíz megragadásának. 

Habár elemzésünk látszólag csak a Husserl–Frege viszony 
recepciójának bizonyos elemeit használta, olyan problémacsopor-
tokba ütközött, amelyek mind nagyobb mértékű, egyszerre törté-
neti és egyszerre szisztematikus körültekintést igényeltek. Az első 
fejezet áttekintette a szakirodalom állását a korai Husserl filozófiai 
fejlődéséről és annak recepciójáról, illetve kiemelte azokat a súly-
pontokat, amelyek ezen a recepción belül megjelentek. Az elemzés 
módszertanilag elhatárolta magát a tudásszociológiai szemléletmód 
ebben a problémahorizontban egyedül ismert formájának (Martin 
Kusch) munkamódszerétől (amely azt feltételezi, hogy például a 
Husserl- és Frege-szövegekre már egy lezárult kanonizációs fo-
lyamat felől tekinthetünk vissza, amelyek súlyozták azok relevan-
cia-faktorát), ugyanakkor kiemelte annak megkerülhetetlen jelen-
tőségét bizonyos kérdések tisztázása tekintetében. Egy ilyen kér-
dés a pszichologizmus-fogalom a XIX. és XX. századok forduló-
ján konkuráló jelentéseinek és a pszichologisták akadémiai beágya-
zottságának kérdése. Sorsdöntő problémáról van szó, hiszen a 
korai Husserl és Frege viszonyának értelmezésében, vagyis a kon-
tinentális és analitikus filozófiatörténet-felfogás egyik fő konfron-
tációs helyszínén meghatározható két fő kérdezésirány közül a 
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pszichologizmus problémájának feltárása, illetve megoldása az 
egyik. A másik – mint ahogyan azt Mohanty erőteljesen hangsú-
lyozta – a jelentés-jelölet vagy a nevek tárgyának és tartalmának 
ettől pontosan elválasztandó megkülönböztetésére vonatkozik. Én 
elsősorban ebbe a második irányba haladtam, egyrészt a pszicho-
logizmus kérdésében megjelent sok fontos, részletes, egyenesen 
kimerítő elemzés megléte, másrészt annak okán, hogy a másik 
kérdés szakirodalma, illetve kreatív filozófiai felhasználása legalább 
annyira bőséges, mint a pszichologizmusé. Véleményem szerint 
azonban ez mégsem kap mindig elegendő figyelmet. Illetve – és ez 
a legfontosabb – itt is szükségünk van arra, hogy legalább még 
egyszer feltegyük a kérdést: biztos, hogy az ebben a tekintetben 
releváns szövegek kellően ismertek ahhoz, hogy ne kelljen újraol-
vasni, esetleg újrakanonizálni azokat? 

Ennek a kérdésnek a szellemében tanulmányunk először 
bevezetésképpen elhelyezte a fiatal Husserlt a korabeli akadémiai 
mezőben, illetve vázolta intézményes betagozódásának a korai 
műveire tett feltételezhető és nyilvánvaló hatásait, valamint össze-
foglalta és röviden áttekintette a hallei periódus publikációit. En-
nek az elemzésnek a végkövetkeztetése tulajdonképpen az, hogy a 
Husserlre érett alkotói periódusában mindegyre jellegzetesebb 
formákat öltő önmagával szembeni igényesség, valamint akadémiai 
nonkonformizmus (amely nem rendelte alá a mérhető publikációs 
mennyiségnek a filozófiai tartalmat), nagyban befolyásolta már 
korai szövegeinek fogadtatását is. Habár ezek a publikációk ará-
nyukban az adott periódusra (1887–1901) vonatkoztatva jobb 
közlési lefedettséget biztosítanak, mint amellyel az érett és idős 
Husserl valaha is rendelkezett (pl. 1903 és 1913 között csak egyet-
len tanulmányt, a jól ismert Filozófia mint szigorú tudomány c. írást 
publikálta), mégis kardinális fontosságú információk maradtak a 
korai tudományos közvéleményen kívül (pl. az hogy hogyan szakí-
tott már igen korán azzal a nézettel, hogy egy diszciplína megala-
pozása tulajdonképpen fogalmi elemzésből, így az aritmetika a 
szám fogalmának elemzéséből indulhatna ki). Ez a diszkrepancia 
elképesztő mértékben hatott ki többek között első könyvének 
recepciójára. 
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Az elemzés főrészét képezte az a hosszabb fejezet, amely-
ben a Husserl – Frege viszony globális perspektíváit egy W. 
Künne által megfogalmazott kritikára vetítettem vissza. Ennek 
kapcsán azt az erős koncepciót képviseltem, hogy a fiatal Husserl 
gondolkodói fejlődése már nagyon hamar elkezdődött, illetve 
nagyon komoly indokok szólnak amellett, hogy bizonyos kollégái-
val való tulajdonképpen meg nem valósult dialógusa, saját munka-
habitusának és szövegkiadási stratégiáinak volt köszönhető, és 
nem egy vagy több feltételezhető és hallgatólagos befolyásnak. Itt 
is a bevezetőben már általam kvázi-transzcendentálisnak nevezett 
nézőpontot érvényesítettem: egy látszólagos mikroperspektíva 
feltárása lehetőséget ad eddig kiaknázatlan értelmezések megvaló-
sítására. Husserl korai tematikái a későbbiekkel sokszor olyasfajta 
egységet mutatnak, hogy nehéz lenne ebből magyarázatot adni 
Husserl érett filozófiájának a koraival szembeni „fordulatára”. A 
problémák forrása tehát leginkább a munkamódszer, a vizsgálat 
gondolkodói módszerének sokszor követhetetlen gyorsaságú vál-
tozásaiban keresendő. Az aritmetika filozófiája című könyv ambiva-
lens recepciójának oka sem az tehát, hogy Husserl az időközben 
másoktól kapott kritikát megpróbálta volna beépíteni az AF foly-
tatásának tulajdonképpen soha be nem fejezett projektumába, 
hanem az, hogy módszertanilag már azelőtt túllépett az AF-ben 
publikált egyik nézőponton, hogy ezt a szöveget egyáltalán sajtó 
alá rendezhette volna. Ezt a történeti tézist egészíti ki az a vizsgá-
lat is, amely a Husserl–Frege kapcsolatot részben a „tartalom-
terjedelem” szemantikai viszonyának kifejtéséhez köti. Mint kide-
rül, ennek a vizsgálatnak tulajdonképpen nem sok alapja van: a 
megkülönböztetés bármennyire jelentős logikailag és filozófiailag, 
a korabeli logikai irodalomban igencsak sok szerző által aktívan 
használt nézetet képviselt. Husserl vélhetően ezektől a szerzőktől 
átvéve azt, nem csak meglepő természetességgel használta, hanem 
azt is mondhatjuk, hogy saját filozófiai mondanivalójának szemlé-
letesebbé tétele érdekében vette igénybe. Ebben a mondanivaló-
ban viszony nyoma sem volt egyfajta koherens szemantikai vagy 
logikai jelentéselmélet kimunkálásának, viszont annál több a kétfé-
le képzet elméletének, amelynek alapfeszültsége igen sokáig áthatja 
Husserl filozófiáját. Az ebben felvetett kérdés megmarad transz-
cendentális kérdésnek a maga szisztematikus filozófiai kontextu-
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sában is: a többrétegű és többféleképpen is természetes módon 
használt ismeretek lehetségesek. Nézzük meg hogyan, hányféle 
értelemben és miként képesek egymással együttműködni? 

Ennek a kérdésnek a megválaszolását hagyományosan ah-
hoz szokás kapcsolni, amit a Husserl később, a fenomenológiai 
módszer révén egyre inkább kiteljesített konstitúcióelméletében 
fogalmaz meg. Tehát mivel Husserl filozófiája értelmezhető kons-
titúcióelméletének kidolgozásaként is, érdemes utánajárni a konsti-
túcióelmélet Husserl saját gondolati fejlődésének kezdetén beazo-
nosítható alapjainak. Ha pedig a XX. századi fenomenológiai  
filozófia (vagy klasszikus „kontinentális” filozófia) iskolaalapító 
gondolkodójának egyik legkoherensebb gondolati ívét a konstitú-
cióelméletben kifejtett összefüggések adják, talán nem elnagyolt 
annak a hipotézisnek a megfogalmazása, hogy az európai „konti-
nentális” filozófia fogalmának kialakulásában sok minden múlik 
azon, hogy mennyiben értjük meg kellő pontossággal Husserl 
konstitúcióelméletét, valamint az ebben használt fenomenológiai 
módszer tudományosságigényét. Husserl konstitúcióelméletének 
alapjai nyilvánvalóak korai filozófiájában, illetve az abban tárgyalt 
problémák elemzési módszerével való elégedetlenségben keresen-
dőek, ezért fontos a legkorábbi Husserl témahorizontjának és 
tudományos-intézményes affiliációinak legapróbb részleteire is 
kitartóan odafigyelni. Hiszen ha az előbb mondottakra nagy gon-
dot fordítunk, könnyen megfogalmazható az az erős, de vélemé-
nyem szerint kielégítően igazolható újabb hipotézis, hogy Edmund 
Husserl érett konstitúcióelméletének kialakulásához vezető korai 
gondolati fejlődés elemei adják annak a lehetőségét, hogy a konti-
nentális filozófia fogalmának kialakulásáról szabatos leírást adjunk. 
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6. MELLÉKLET: KIEGÉSZÍTŐ TANULMÁNY 

6.1. Konstitúcióelmélet és transzcendentálfilozófia 
összefüggése Edmund Husserlnél 

A magyar peregrinusok, protestáns egyetemjárók nyelvén 
Göttingának nevezett alsószászországi városban töltött tanulmányi 
éveire visszaemlékezve Helmuth Plessner268 nemcsak az ottani 
filozófia konkrét valóságigényét, és az ott alkotó tanárok és elmé-
letírók konkrét valóság iránti megdöbbentő elhivatottságot emeli 
ki, hanem ebben vezető szereppel ruházza fel a német nyelvterüle-
ten egy ekkor igencsak mérsékelt renoméval rendelkező filozófu-
sok egyikét. Így fogalmaz: 

 
„A világot látni úgy, ahogy van, egyszerűen és közvetlenül, 
előítéletek és elmélet nélkül, a természettudós módján, aki 
önmaga és a dolog közé csak egy kérdést iktat és nem 
nyomják agyon a szakirodalom halmai. Ez volt a pozitivis-
ták programja is, de ők szenzualista előítéletektől szenved-
tek. Meinong tárgyelmélete ismételten csak túl szűk volt és 
az ismeretelmélet pandanja. Rehmke a maga alaptudomá-
nyával mindenek ellenére túlságosan kötődött a hagyo-
mányhoz. A hagyomány ellen lázadó filozófusok közül úgy 
tűnt csak egynek sikerült az áttörés: Edmund Husserl-
nek.”269 
 
Ugyanarról a szerzőről van szó ráadásul, aki elképesztő ve-

hemenciával utasított vissza minden bonyolult elméleti konstruk-
ciót, és a spekulatív filozófia minden formájával szemben szélső-
séges ellenszenvet tanúsított. Olyan emberről van szó, aki saját 
bevallása szerint „a teljes német idealizmust s…ra sem tartotta, és 
egész életében a realitást kereste”.270 Nehéz azt elfogadni, hogy 

                                                 
268 Plessner göttingeni tanulmányainak dokumentálásáról és az 1914–16-os 

akadémiai évekről lásd Chronik, 188.  
269 Plessner 1959. 31. 
270 Plessner híradása szerint Husserl ezt egy hosszabb séta után mondta, és 

annak nyelvezetéből kikövetkeztethető, hogy nyilvánvalóan felháborodott hang-
nemben. (Vö. Plessner, i.m. 35.) 
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ugyanez az ember az idealizmus bármely formája iránt fogékony 
lett volna, sőt szembefordult volna azzal, amit egész életében ke-
resett. Plessner megfogalmazásában a problémaérzékeny, kvázi-
történetietlen, vagy legalábbis a történetieket a problémákban 
foglaltaknak alárendelő gondolkodó típusának leírására találunk. A 
kérdés persze az, hogy milyen típusú problémák azok, amelyeknek 
Husserl alárendelte azok történeti tárgyalásmódját. 

Az alábbiakban tehát két nagy probléma rendre egy-egy 
részletkérdésére szeretnék óvatos választ adni, illetve azt felmutat-
ni, hogy ezek a részletkérdések hogyan függenek össze egymással. 
Az egyik nagy probléma maga a címben jelzett kérdéskör: hogyan 
ragadható meg a reális és a transzcendentális klasszikus filozófia-
történeti fogalmainak kapcsolata Husserlnél? A másik pedig ab-
ban, hogy milyen szerepet is tölt be a konstitúcióelmélet Husserl 
fenomenológiájának történeti fejlődésében? Mint ki fog derülni, ez 
a két probléma egy bizonyos részkérdések által jelzett úton szoro-
san összekapcsolódik egymással. 

Husserl teljes transzcendentalitás-felfogásának kidolgozása 
lehetetlen lenne egy ilyen rövid tanulmányban, még az erről szóló 
szakirodalom áttekintésévek kapcsolatos reményt táplálni is hiába-
való lenne. Bevett álláspont Husserl idealizmusáról, mint a transz-
cendentális idealizmus egyik sajátos fajtájáról beszélni. A Husserl 
transzcendentális idealizmusáról szóló beszéd artikulálása azonban 
nagyon is helyénvaló feladatnak tűnik. Nem arra keresem a választ, 
hogyan és mikor döntött Husserl a transzcendentális idealizmus 
mellett való elköteleződésről, vagy milyen indokok vezették erre, 
hanem csupán arra, hogy mi az, ami Husserl transzcendentális 
idealizmusának bizonyos sarktételeit már Husserl korai filozófiájá-
ban megalapozta, anélkül hogy bármilyen filozófiatörténeti meg-
nevezés mellett el kellett volna ezzel köteleződnie. A másik nagy 
problémakör a konstitúcióelméleté. Olyan problémakörről van 
szó, amely a korai és a kései Husserl-szövegek közötti kapcsolatról 
többet mond egyetlen módszertani elképzelés által nyújtott meg-
oldásoknál. De más tekintetben is döntő tisztázások terepéről van 
szó a konstitúció-teória esetében. A konstitúció-elmélet része 
annak a rendkívül hosszú és nehézkes folyamatnak, amely Husserl 
sajátos és eredeti filozófiai álláspontjának kialakításához vezetett, 
ha nem éppen annak egyik legfontosabb részéről van szó. Ha 



 
177 

pedig Husserl transzcendentális idealizmusa ennek a filozófiai 
álláspontnak megkerülhetetlen része, rögvest adódik a kérdés: van-
e valami összefüggés Husserl konstitúcióelméletének alakulása és a 
transzcendentális idealizmus kibontakozása között? 

Ugyanakkor nem tekinthetek el itt egy rendkívül fontos 
módszertani megállapítástól. Az alábbiakban megpróbálok úgy 
érvelni, hogy főleg Husserl érvelésének menetét veszem át, illetve 
transzcendentális idealizmus és konstitúcióelmélet kapcsolatára 
fennállóként és nem a szövegek mögül kiértelmezendőként tekin-
tek. Mivel a konstitúcióelmélet konkretizálja, és tudományosan 
felhasználhatóként állítja elénk egy filozófiai álláspont elvont gon-
dolatait, úgy érzem, hogy semmi szükségünk arra, hogy a gyanú 
hermeneutikájához vagy a szükségszerű értelmezés szabadságához 
forduljunk. Megkockáztathatjuk azt az állítást, hogy a konkrétu-
mokra törekvő konstitúcióelméleti leírás megállapításaitól az 
utóbb említett elemzési metódus legnagyobb részben idegen. 

 

6.1.1. Husserl transzcendentális idealizmusának kezdetei és az 
erre vezető indokok tanulmányozása 

Roman Ingarden mintha már minden kérdésünkre választ 
adott volna 1963-ban, amikor Varsóban lengyelül tette közzé azt 
viszonylag rövid kis füzetet, amelyet Az okokról, amelyek Husserlt a 
transzcendentális idealizmushoz vezették címmel jelent meg, és amelyet 
csak 1975-ben ismert meg a nagyközönség lengyelül nem tudó 
része. Ingarden a szöveg bevezetőjében felvázolja a tényállás leg-
fontosabb filozófiatörténeti mozzanatait. Először is azt, hogy 
Husserl transzcendentális idealizmusának több olyan részvizsgáló-
dásban, vagy fenomenológiai leírásban van a gyökere, amelynek 
szisztematikus rendezésével a mester egész életében bajlódott. 
Mivel ezek szisztematikus rendezése soha nem valósult meg, Hus-
serl mégoly elkerülhetetlennek tűnő elköteleződése a transzcen-
dentális idealizmus mellett is csak egy hosszú folyamat eredménye 
lehetett, amelyet nem lehet egy centrális döntésként, hanem csak 
több problémacsoport megoldásának következményeként tekinte-
ni. Itt Ingarden négy ilyen problémacsoportot és ezáltal négy lé-
nyegi paramétert sorol fel: 
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„1. Husserl kijelentései a filozófiáról, mint szigorú tudo-
mányról; 
2. Posztulátumok az ismeretelmélet helyes módszeréről; 
3. A materiális objektumok külső észlelésének elemzése és a 
konstitutív analízis által nyújtott pozitív eredmények, illetve 
4. Alapvető kijelentések a formális ontológiáról.”271 
 
Husserlt a transzcendentális idealizmushoz segítő indokok-

nak tehát négy nagy csoportja van. Egyszerűsítve tehát a szigorú 
tudomány eszméje, az ismeretelmélet helyes módszerének megha-
tározása, a konstitutív fenomenológia eredményei és a formális 
(tehát nem apofantikus) ontológia sarktételei a meghatározó moz-
zanatok, vagyis a szigorú tudományosság és a filozófia tudomány-
nyá válásának igénye, a fenomenológiai redukció alkalmazásának 
helye és korlátai a konstitúcióelmélet különböző elemei, illetve a 
formális tudományok alapján álló formális ontológia alapfogalmai 
együtt határozzák meg a transzcendentális idealizmus kialakulását, 
és együtt teszik azt kiküszöbölhetetlenné Husserl számára. Mivel 
azonban ezek a témakörök sokszor elbizonytalanító eredményekre 
vezettek egymással szemben, Husserlnek valamilyen metafizikai 
döntésekre volt szüksége, amikor mégis a transzcendentális idealiz-
mus mellett tette le a voksát, ahogy az kései szövegeiből, főleg a 
Karteziánus meditációkból és a Formális és transzcendentális logikából 
nyilvánvalóvá válik, mint ezen álláspont leghatározottabb bizonyí-
tékaiból.272 Külső indokra volt tehát szüksége ahhoz, hogy a négy 
érvcsomagot egymással összeegyeztesse. Ez pedig azt is jelenti, 
hogy ezek az érvcsomagok önmagukban nem voltak elegendőek. 
A transzcendentális idealizmus bevezetése indokainak tehát ez a 
rövid foglalata. 

Mi a helyzet azonban annak saját filozófiája fejlődésében 
fellelhető kezdeteivel? Ingarden itt visszanyúl Walter Biemel 1950-

                                                 
271 Ingarden, 1975 (1963). 2. 
272 Ingarden a Válság-projektet a Karteziánus meditációkkal elkezdett szisztema-

tikus mű írásának további állomásaként aposztrofálja, amely hasonlóan az eredeti 
tervhez, szintén megvalósítatlan maradt, ahogyan fogalmaz, mindkét esetben 
„külső okoknak köszönhetően” gondolva ezáltal a KM először francia nyelvű 
publikációjára, illetve a Krisis első két részének belgrádi közlésére. (Vö. Ingarden, 
i.m. 2. lj.) A transzcendentális idealizmus fenomenológiai rendszeréről tehát 
értelmetlen megvalósult projektumként beszélnünk. 
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es kiadásához Husserl A fenomenológia ideája címen elhíresült, 1907-
es „Térszeminárium”-ához273 tartott bevezető előadásáról. Kiemeli 
Biemel azon megjegyzését, hogy Husserl már ekkor, vagyis az 
1907-es előadás idején is közel került a transzcendentális idealiz-
mushoz, ha éppen nem fogadta el annak egy kezdeti formáját. 
Ingarden azonban rendkívül korrekt módon megjegyzi, hogy: 

 
„Kétségtelen, hogy Husserl ebben az időben tudatosította 
magában a konstitúció problémáját, amely A belső időtudat 
fenomenológiájáról szóló előadások közelmúltban publikált274 
szövegéből is látható. Sem ezeknek a problémáknak a nyil-
vántartásba vétele, sem a konstitutív vizsgálatoknak a fent 
említett művekben elért eredményei [értve ezt A fenomenoló-
gia ideájára is – Z.D.] nem szolgáltak olyan megoldással, 
amely elsőbbséget élvezett volna a transzcendentális idea-
lizmussal szemben, ahogy ez a KM-ből és a FTL-ból is ki-
derül.”275 
 
Tehát Husserl végülis úgy döntött a transzcendentális idea-

lizmus mellett, hogy nem volt jobb választása, éspedig – és ez 
nagyon lényeges – még akkor sem, ha a konstitúció problémája 
kapcsán később belátott olyasmiket, amiket addig látszólag nem.276 

                                                 
273 Az előadás eredeti címe: Hauspstücke aus der Phänomenologie und Kritik der 

Vernunft. (Chronik, 104.) Kritikai kiadásban in Hua XVI-ban, Ding und Raum 
címen. 

274 Ingarden angol fordítója az izlandi Arnór Hannibalson itt valószínűleg a 
szöveg szerkesztésénél egészítette ki a szöveget, hogy abban utalás történjen a 
Husserlina X. kötetének és az időelőadásoknak Rudolf Boehm-féle 1966-os 
kiadására. Ezt a szövegkiadást Ingarden még nem ismerhette az 1960-as évek 
elején. 

275 Ingarden, i.m. 1. lj. 
Fontos vitákat generált a filozófiatörténészek között az a kérdés, hogy mikor-

ra datálható Husserl első, a transzcendentális idealizmus melletti hitvallást nyújtó 
szövege. Ennek egy sarkos álláspontját képviseli pl. Jean-Francois Lavigne, aki 
1907 telére datálja a döntő változásokat, és azt állítja, hogy az 1913-as Ideen I-ig 
döntő kérdésekben szerinte nem zajlott le komolyabb változás. (Vö. Lavigne 
2004. 613.skk.) Ettől az állásponttól itt több okból is kénytelen vagyok eltérni. 

276 Ingarden később egyértelművé teszi, hogy Husserl az 1910-es évek vége 
felé olyan eredményekre jutott bizonyos időtudatról szóló kézirataiban, amelyek 
alapjaiban forgatták fel filozófiájának bizonyos részeredményeit – de mégsem 
érintették döntően elkötelezettségét a transzcendentális idealizmus mellett, pon-
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A konstitúció problémája önmagában nem volt elég arra, hogy 
Husserlt másféle belátásra térítse, és ha hihetünk ennek az össze-
foglalónak, akkor a többi három részterület sem adott elegendő 
számú erős indokot arra, hogy Husserl alapvető úgymond „meta-
fizikai”, a filozófia első elveiről, okairól és mozgatóiról szóló elha-
tározását megmásítsa. Ingarden szerint ez többek között az abszo-
lút tudat fogalmának egyfajta, Husserl számára szükségszerű, de 
nem szükségszerűen megindokolható feltételezésében állt, amely 
ahhoz segítette volna hozzá, hogy egy a korai filozófiájában igen 
kevéssé érintett problémát, „a világ létezésének, illetve létezése 
módjának” kérdését megoldja.277 

Ingarden ebben az esetben azt is feltételezi, hogy Husserl 
korai filozófiai álláspontja bizonyos tekintetben realista volt. Rea-
lizmusa viszont azt jelenti, hogy a világ létezéséről és annak mód-
járól vagy módjairól is realistán gondolkodott, de eközben nem 

                                                                                                
tosabban semmiben sem késztették annak felülbírálására. (I.m. 25. és lj.) Itt az 
úgynevezett Bernaui kéziratokról volt van szó 1917/18-ból, amelyeket Ingarden 
talán a kelleténél is többre tartott. Erre okot maga Husserl szolgáltatott neki, 
amikor 1918. április 5-én kelt levelében úgy fogalmazott, hogy „Nem csak egy 
puszta időfenomenológián dolgozok – amely nem tudná megváltani saját önálló-
ságát – hanem az individuáció teljes roppant problémáján, az individuális (vagyis 
’tulajdonképpeni’) lét konstitúciójának problémáján annak lényegi alapformái 
figyelembevételével.”(BW III, 181.) Elemzésem szerint (és ebben több kutató 
véleményét osztom: lásd például Zahavi 2004, Kortooms 2002) Ingarden ebben a 
helyzetben túlértékelte az individuáció problémájának súlyát, és kevésbé koncent-
rált a konstitúcióelmélet néhány valóban jelentős hozadékára – ne feledjük, hogy 
Husserl szerint az individuális lét konstitúciójának „lényegi alapformáiról” van 
szó, vagyis konstitúciójának több és különböző rétegéről! Tény azonban, hogy 
Husserl nem csak az Ingardennek írottakban lelkesedett új felfedezéseiért, hanem 
egy héttel azelőtt (ugyanazon év március 28-án) Martin Heideggernek úgy jellem-
zi projektumát, mint a „racionális metafizika alapelvei szerint való megújítását”. 
(BW IV, 130.) Summa summarum azonban megállapítható, hogy Ingarden vala-
minek köszönhetően nagyon gyanakvó Husserl konstitúcióelméletével és annak 
koherenciájával kapcsolatban. Ennek feltehető oka, hogy eredetileg csak a tudat 
által lefolytatott intellektív teljesítményekre érti azt, ahogy ez az 1931-ben Hus-
serlnek küldött és a Karteziánus meditációkhoz fűzött megjegyzéseit tartalmazó 
jegyzeteiből is kiderül. (Ingarden 1931, 216–218. és ehhez Chronik, 383.) Ingarden 
érvrendszerének kritikájáról részletesen ír: Wallner 1987, illetve Ingarden védel-
mében később fellépett még Haefliger 1990. Gregor Haefliger szerint Husserl 
nem tisztázta bizonyos döntéseinek metafizikai következményeit, és ezért kell 
legalább részben igazat adnunk Ingardennek. 

277 Vö. ehhez Ingarden, i.m. 11, 28, illetve 42–44. 



 
181 

kötelezte el magát a metafizikai realizmus (létezik külső valóság 
vagy külső világ, és ez bizonyítható is) valamely formájának, aho-
gyan a metafizikai idealizmus klasszikus elméletei is hidegen hagy-
ták. Metafizikai realizmus-ellenessége azonban az ennek alapján 
álló tételekkel szembeni érdektelenséget jelentették, illetve nem 
törődött ezekkel, mint lehetséges megalapozó állításokkal. 

Ingarden végkövetkeztetése tulajdonképpen az, hogy vi-
gyáznunk kell Husserl realizmusa és idealizmusa közötti átmenet-
tel kapcsolatban, hiszen annak bizonyítékai történetileg az egyes 
fenomenológiai részvizsgálatokban vannak elszórva, és Husserl 
sem tudott ezügyben egy végleges álláspontra helyezkedni. Kétség-
telen viszont, hogy Husserl mégis fokozatosan elköteleződött 
bizonyos metafizikai kérdések iránt, és ez egyre nyilvánvalóbb az 
1907-es esztendőtől kezdve. De pontosan milyen metafizikai kér-
désekről van itt szó, illetve milyen mégiscsak megvalósuló metafi-
zikai elkötelezettségről?  

Immár köztudott,278 hogy a korai Husserlt nem érdekelte a 
tudományos tudás, és ezáltal a logika metafizikai megalapozása sem. 
Pontosabban nem érdekelték az ebből merített érvek. A Logikai 
vizsgálódások második kötetének első fele (vagyis az első öt vizsgáló-
dás) ennek a klasszikus hivatkozási alapja – különösen pedig ennek 
az első, 1900-as kiadásban közölt szövegváltozata. Itt Husserl már a 
bevezetésben hosszan ecseteli, hogy nem érdeklik a metafizikai 
kérdések: „A »külvilág« létezésére és természetére vonatkozó kérdés 
metafizikai kérdés.” Ezzel szemben pedig a logikai aktusok szerke-
zetének és működésének ismeretelméleti tisztázása lehet, hogy felve-
ti azt a problémát, hogy lehetséges-e, illetve miként lehetséges „a 
tárgyakról való tudás vagy ésszerű sejtés”, de azt már semmiképpen 
sem „hogy faktikusan adott adatok alapján hogyan lehet valóban 
ilyen tudáshoz jutni, illetve e tudás megvalósításának feladatát telje-
síteni”.279 Ismeretelmélete tehát nem foglalkozik faktikusan adott 
adatokkal, de annál inkább foglalkozik a tárgyakról való tudás 
lehetőségfeltételeivel (amelyeket nem érdeklik ezen adatok). 

Már az első Logikai vizsgálódásban is felmerül a tétel, hogy 

                                                 
278 Vö. Zahavi 2002, Zahavi 2003. 39. skk, illetve Zahavi 2008. 154. skk. 
279 Vö. Hua XIX/1, 26. lj. (=A 20) A második kiadásban Husserl gyengíti a 

megfogalmazást, illetve szűkíti azt, és általánosan tárgyak helyett „dologian »reá-
lis« tárgyak”-ról beszél. (Vö. Hua XIX/1, 26:13 (=B 20)) 
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egy kifejezett értelem tárgyi vonatkozása független attól, hogy „a 
tárgy létezik-e, kitalált, sőt esetleg lehetetlen”.280 Az ötödik vizsgá-
lódásban pedig, mind annak első, mind annak második kiadásában 
Husserl több olyan megjegyzést tesz, amelyek szilárd álláspontként 
állítják elénk azt, hogy metafizikai kérdésekben nem érzi kompe-
tensnek saját elméleti koncepcióját. Az Ötödik logikai vizsgálódás 
első kiadásában azonban komoly praktikus tétje van annak, hogy a 
létezésre vagy nemlétezésre való rákérdezés érvényét veszítse. Az 
ötödik vizsgálódás igyekszik ugyanis tisztázni azt, hogy a logikai 
aktusok szigorúan deskriptív vizsgálata esetén nincs strukturális 
különbség a létező, illetve nem-létező (vagy már éppen nem-létező), 
az észlelésből vagy hallucinációból stb. származó képzeteink kö-
zött. Ez a döntő mozzanata az ismeret matériája és formája közöt-
ti különbség leírásának, illetve annak, hogy milyen esetekben mó-
dosul az ismeret anyaga annak megformáltságával együtt.281 A 
vizsgálódások második kiadása azonban ezt többször nem az első 
edíció szellemében egészíti ki, szűkíti és pontosítja. Ha megvizs-
gáljuk ezeket a toldásokat és változásokat, jól látható, hogy a lát-
szólag változatlan érvelés súlypontjai teljesen máshova helyeződ-
nek. Husserl itt már a fenomenológiai redukció koncepciójához 
igazodva úgy beszél a metafizikai kérdések érvénytelenségéről a 
deskriptív analízis során, mint a „lét vagy nemlét kikapcsolásáról”, 
tulajdonképpen nem is deskriptív, hanem „tisztán fenomenológi-
ai” összefüggésről, amelyben az észlelési élmény „saját lényege 
számára irreleváns a tárgy léte vagy nemléte”.282 De nemcsak a 
megfogalmazások lexikális vonatkozásai változnak ezzel, hanem a 
filozófiai módszertan is komoly változáson megy keresztül: az első 
kiadás úgymond ismeretelméletileg motivált semlegessége mind a 

                                                 
280 Hua XIX/1, 59. (mindkét kiadásban változatlanul), magyarul lásd I. LV, 26.  
281 Ez a folyamat szépen végigkövethető az első kiadás szövegében: Vö. Hua 

XIX/1, 358:14–17 (=A 327), 386:29–387:15 (A 353–353). Magyarul HLV 29. „Az 
immanens vagy mentális tárgy nem tartozik az élmény deskriptív állományához”, 
illetve „A tudat számára az adott lényegileg ugyanolyan, attól függetlenül, hogy az 
elképzelt tárgy létezik-e, avagy teljesen fiktív, vagy akár értelmetlen”), 427:8–12. 
(=A 388, illetve HLV, 40.: „Közömbös, hogy milyen értelemben vagy milyen 
jogosultsággal beszélünk ennek a tárgyiságnak a »létéről«, közömbös, hogy a tárgyi-
ság reális vagy ideális, hogy vajon valóságos, lehetséges vagy lehetetlen: az aktus 
»erre a tárgyra irányul«.”) 

282 Vö. Hua XIX/1, 360. lj. (=B 351), 396:28–32. (=B 382), illetve HLV, 40.  
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reális vagy ideális (tehát elmefüggő, vagy elmefüggetlen) tárgyakkal 
kapcsolatban, mondhatni metafizikai neutralitásának megtartása 
mellett komolyan mérlegeli a fenomenológiai módszertanban a 
tárgyak saját „lényegét”, tehát semmiképpen sem csak a tárgyra vo-
natkozó logikai aktus felépülését. 

Habár a Vizsgálódások két kötete közötti összehasonlításra, 
azok teljes terjedelmében érvényes – és ez szintén széles körben 
ismert –, hogy a tíz évvel későbbi módszertani változásokat Hus-
serl időhiány és terjedelmi, valamint egyéb okok miatt a teljes kon-
cepció átalakítása nélkül alkalmazta az első kiadás szövegére,283 
mégsem egyértelmű, hogy eközben Husserl döntésének milyen 
metafizikai mozgatórugói lettek volna. 

Többen rámutattak már arra is, hogy Husserl korai metafi-
zika-ellenessége, vagy metafizika-semlegessége legalább három 
értelemben releváns. Egyrészt abban, hogy (1) a metafizikáról való 
lemondás egyfajta felszabadító gesztus a klasszikus filozófiatörté-
neti kérdések klasszikus megfogalmazásával szemben, másrészt 
(2), hogy a metafizikai érveléssel szembeni ellenkezés annak a 
kifejezője, hogy a deskriptív filozófiai módszer nem kíván végleges 
megoldást adni egy olyan klasszikus kérdésre, amellyel szemben 
érdeklődést is tanúsít, illetve hogy (3) a metafizikai kérdések to-
vábbra is releváns kérdések, azonban ezek módszertani vizsgálatá-
nak mind a hagyományos dualizmusokon, mind a Husserl-féle 
metafizikai neutralizmuson túl kell jutnia.284 Ameddig azonban ez 
nem sikerül maradéktalanul, még mindig a metafizikai semlegesség 
bizonyos formája maradhat érvényben. Nem állíthatjuk biztosan, 
hogy Husserl bármelyik mellet egyértelműen elkötelezte volna 
magát. Mérlegelnünk kell azonban egy negyedik alternatívát (4), 
amelyik arra vonatkozik, hogy Husserl épp a filozófia módszeré-
nek, illetve a módszer hatókörének megítélése tekintetében formá-
lódik a legtöbbet a két kiadás, vagyis 1900/1901 és 1913 között, 
illetve olyan témák iránt kezd el érdeklődni, amelyek megkövetelik 
az alkalmazott módszertani elvek kibővítését és finomítását, pon-
tosabban nem elégedhet meg azzal, amit a logikai aktusok deskrip-
tív tisztázása kapcsán módszertanilag sikerrel vitt végbe. Metafizi-

                                                 
283 Ennek a gondolatnak a kortárs Husserl-kutatásban való ismertségéhez 

lásd Lohmar 1988, Melle 2002a, illetve magyarul Varga 2009. 
284 Vö. különösen Zahavi 2003. 41. 
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kai változás vagy pozícióváltás ebben a helyzetben is végbemehet: 
vagyis a módszertani alapelvek az eddigi témákkal szemben bo-
nyolultabbakra és összetettebbekre vonatkoznak, ezért maguk is 
változáson mennek keresztül.  

Kétségtelen, hogy Husserl filozófia-felfogása a Logikai vizs-
gálódások megjelenése utáni években több kérdésben átalakult. 
Pontosabban, önálló filozófiai álláspontja ekkor még csak nagyon 
homályosan körvonalazódott. Tulajdonképpen önálló filozófiai 
irányvonalról beszélni a századforduló Husserljénél csak nagyon 
óvatosan lehet. Mindezt azért lehet nagyon határozottan állítani, 
mert ebben az időben Husserl maga a legóvatosabb saját filozófiai 
álláspontjának tekintetében. Eredetileg a LV-ról is azt tartja a 
legfontosabbnak elmondani, hogy miközben „az ismeretelmélet 
nincs híján a szisztematikus próbálkozásoknak, […] annál inkább 
híján van az olyan analitikus alapvizsgálódásoknak, amelyek szel-
lemi tartásuk szerint tisztán deskriptívek.”285 Vagyis a részeredmé-
nyek felmutatása előtt nincs értelme az elmélyültebb módszertani 
kutakodásoknak – hiszen ilyesmikben (előmunkálatok nélküli vak 
módszertanokban) már eddig is dúskáltunk. 

Első, már érettebb „filozófiai” munkájának, a 
Prolegomenának önismertetőjében (önrecenziójában) például egyszer 
sem használja sem a filozófia vagy a filozófiai koncepció, esetleg 
filozófiai módszer szavakat vagy szókapcsolatokat. Csak a „logika 
pszichológiai megalapozásá”-ról, a „logika alapfogalmainak 
tisztázásá”-ról, „mélyreható fenomenológiai (vagyis deskriptív és 
nem genetikus-pszichológiai) és ismeretelméleti vizsgálódások”-ról 
beszél.286 A főszöveg is tulajdonképpen tudományelméletként 
jellemzi a teljes bevezető mű vállalkozását,287 és nem a filozófia 

                                                 
285 Hua XIX/2, 783. (HLV, 96.) 
286 Hua XVIII, 261–262. 
287 A Prolegomena 6.§-a saját bevallása szerint a tudás fogalmával és annak 

többértelműségével foglalkozik, valamint azzal a sajátos kérdéssel, hogy a tudás 
hiányos formái, illetve nem közvetlenül szemléletileg alátámasztott, de 
tulajdonképpen valamikor (az elmúlt időben) szemléletileg megalapozott formái 
is tudásnak minősülnek. Ezek azok az esetek, amelyekben a tudás átadását nem 
kíséri közvetlen „evidencia”, az illető tudás alapjainak belátása, illetve valamilyen 
tudást létrehozó aktus végrehajtása, de az adott információ mégis tudottként 
használható fel. „(»Tudom, hogy a püthagorászi tantétel fennáll – be is tudom 
bizonyítani«, ehelyett azonban azt is mondhatom, hogy – »a bizonyítást 
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helyes módszerének előadásaként. Annak ellenére, hogy ez a kon-
cepció gyorsan elmélyül, és filozófiai perspektívát kap az elkövet-
kező hat logikai vizsgálódásban, továbbra is jellegzetesen deskrip-
tív pszichológiai, illetve ismeretelméleti eszmefuttatásokról van 
szó. Husserl a filozófiailag legkiérleltebbnek tekintett hatodik 
Vizsgálódás288 tekintetében is éppen a teljes és koherens módszer-
tani keret hiányára panaszkodik. 

1902. május 11-én, mintegy egy esztendővel a VI. és záró 
vizsgálódás publikációja után azt szeretné írni egykori hallei taná-
rának és barátjának, az LV hivatalos ajánlásával megtisztelt és 
ekkor már berlini professzúrával bíró Carl Stumpfnak, hogy: 

 
„Tegnap, az előadás megtartása után újból kézbe vettem 

könyvemet [a Logikai vizsgálódásokat – beszúrás tőlem – 
Z.D.], hogy belemélyedjek ezekbe számomra nehéz meg-
fontolásokba. A nehézségek egyrészt – és ezt szeretném így 
mondani – a dolgokban magukban rejlenek, másrészt pedig 
abban, hogy nem haladtam előre a fogalmi gondolkodás egy 
szisztematikusan zárt elméletéig.”289  
 
Husserl számára ebben a félévben a legnagyobb tanári meg-

terhelést a tiszta formális etika és értékelmélet lehetőségét felvázo-
ló Az etika alapkérdései című egyetemi előadás jelentette. Ez az az 
oktatói foglalatoskodás is, amelyben saját koncepcióját, és nem 
egy, az egyetem által elvárt információtípust kellett átadnia – vagy-
is nagyban támaszkodhatott a Logikai vizsgálódások módszertani 
ívére. Valószínű, hogy ennek a Husserl filozófiai fejlődése és a 
fenomenológiai mozgalom számára is alapvető fontosságú elő-

                                                                                                
elfelejtettem«.)” (Hua XVIII, 28–29.) A Prolegomena mértékadó kommentárjai sem 
azonosítják annak egyértelmű filozófiai módszertani álláspontját. A Prolegomena 
célja a tiszta logika koncepciójának tisztázása, illetve azoknak az érvrendszerek-
nek a kidolgozása, amelyek a pszichologizmus tudományos szerepét veszik gór-
cső alá. Vö. ehhez Rosado Haddock 2000b, Tieszen 2008. Az a kérdést, hogy a 
Prolegomena miért tekintendő tudományelméletnek, egyszerűen bizonyítható a 
hivatkozott paragrafus alapján. (Vö. Hua XVIII, 32.)  

288 Vö. ehhez a hatodik vizsgálódás Bevezetését és a teljes hat vizsgálódás Önis-
mertetőjét. (Hua XIX/2, 539, 781.) (HLV 48, 95.)  

289 BW I, 169. 
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adásnak290 egyik szombati (!) alkalma után vetette papírra ezt a 
levélvázlatot,291 amelyben tökéletes egyértelműséggel fogalmazott: 
nem csak a felvetett problémák (a logika megalapozása és főleg az 
absztrakció és az általános tárgyak problémájának leírása) bonyo-
lultak, hanem a módszertani keret sem volt kellően kidolgozva 
ezek tárgyalásához. A levél folytatása ezt tovább indokolja: 

 
„Vizsgálódásaim sokkal jobban elmerültek a részletekben, 
mint ahogyan az a könyv tárgyalásmódjából kiderülhetett 
volna, eközben pedig mégis igencsak átfogó kísérleteket 
hagytam félkész állapotban, mert a könyv publikációjáig 
nem volt időm és energiám azokat megnyugtató állapotba 
hozni.”292 

                                                 
290 A tiszta axiomatikus etika és értékelmélet kidolgozása Husserl egyik első 

nagy szisztematikus igényű vállalkozása, amellyel elhagyta a logika és ismeretel-
mélet viszonyában gondolkodó álláspontját, és azt más klasszikus filozófiai prob-
lémákra terjesztette ki. Ez az a téma, amelyről több előadássorozatot tartott, és 
amelyet kidolgozottabb formában az 1908/09-es téli, majd az 1911-es és 1914-es 
nyári szemeszterben is oktatott, ugyancsak Grundprobleme der Ethik vagy 
Grundprobleme der Ethik und Wertlehre címmel. (Vö. Chronik, 121, 157, 186. skk, 
illetve Melle 1989. és Melle 1990.) Ez, mint majd később látni fogjuk, az ún. nem-
objektiváló aktusok elméletével foglalkozik, és egyben filozófiatörténeti csomópont 
is. Husserl formális axiomatikus etikája egy korabeli szellemi tulajdonról szóló 
vita kiindulópontja, amelyet szerzőnk egykori hallgatójával, Theodor Lessinggel 
folytatott (Vö. Husserl három levélvázlatát in BW III, 373–375.) a tiszta etika és 
értékelmélet egymás közötti hatástörténetével kapcsolatban (kitől származik az 
axiomatikus etika gondolata?). Illetve az 1902-es előadások azok, amelyeken 
Johannes Daubert először tűnik fel résztvevőként. (Vö. Chronik, 72. és Husserl 
levelét Daubertnek (1923. december 22.) in BW II, 79–80.) A városi legenda 
szerint, mivel Daubert nem volt reguláris diák, ezért braunschweigi lakóhelyéről 
járt be az első órákra a 110 km-re fekvő Göttingenbe, az első alkalommal kerék-
párral, megviselt és poros ruhájával nagy feltűnést keltve. E feltehetően sok 
valóságalappal rendelkező anekdotát Karl Schuhmann szerint Franz Georg 
Schmücker doktori értekezése (Phänomenologie als Methode der Wesenserkenntnis (unter 
besondere Berücksichtigung der Göttinger Phänomenologenschule – München, 1956) rögzíti. 
(Chronik, uo.) 

291 Az órákra szerdai és szombati napokon került sor. (Vö. Chronik, 71.) 
Mivel a levélvázlat keltezése (1902. május 11.) egy vasárnapra esik, 
tulajdonképpen a „tegnapi előadás” formula csak erre az etikai témájú órára 
vonatkozhat.  

292 BW I, 169. A Vizsgálódások önrecenziójának utolsó bekezdésében Husserl 
szinte pontosan ezt mondja: „Nem kis merészségre vall […] egy ilyen mértékben 
hiányos és bizonyos gondolatsorok tekintetében nem letisztázott munkát nyilvá-
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Az ehhez hasonló megnyilatkozásait Husserl többször 
tompítja, mint például 1913-as, az LV új kiadásához írott előszó-
vázlatában. Ennek a szövegnek azonban alapvetően polemikus 
céljai voltak, mivel át kellett tekintenie az LV szűk másfélévtizedes 
megjelenése óta kialakult viszonyát a filozófiai olvasóközönséghez, 
illetve tisztáznia kellett a legfontosabb félreértéseket. Ami viszont 
nagyon szembetűnő, hogy Husserl itt sem beszél az igazi filozófiai 
módszer 1900-1901-es megtalálásáról, viszont arról igen, hogy 
azért botorság lenne minden módszertani belátástól megfosztani 
ezt a terjedelmes művet, különösen pedig a legmagasabb rendű 
problémákig jutó VI. vizsgálódást. Kiemelkedően fontos ebből a 
szempontból az első előszóvázlat harmadik tematikus egysége, 
amelyben Husserl egy, az LV metafizikai semlegességéhez nagyon 
közel álló gondolatmenetet ad elő. Vagyis: 

 
„A megismerés értelmével és tárgyával kapcsolatos problé-
mák nem oldódnak meg, ha egy vélhetően tiszta gondolko-
dásnak vetik azt alá, és a hagyományos filozófiai nyelvet új 
mélyértelmű fordulatokkal gazdagítják; hanem csak akkor, 
ha ezeket az elejétől fogva összességében többértelműen 
homályos problémákat fáradtságos munkával a szemléletek 
fényében tisztázzák, in concreto példázzák, majd végül mun-
kaproblémává alakítják őket […].”293 
 
Az érvmenet eleje szerint tehát semmi értelme a hagyomá-

nyos filozófiai nyelv újabb kategóriákkal való kibővítésének, és 
ezáltal a hagyományos problémák olyanféle megoldásának, ame-
lyek átveszik a régi megoldási javaslatok fő kategóriáit és (termino-
lógiai) keretét. Ebből a szempontból tehát álláspontja semleges a 
korábbi, úgymond szubsztantív metafizikai kérdésekkel szemben. 
Husserl álláspontja itt azonban rendkívül konkrét fordulatot vesz: 
az ilyen jellegű problémák megoldása csak úgy valósulhat meg, ha 
tisztázzák azoknak a szemléletekkel való kapcsolatát – méghozzá 
nem csak bizonyos helyzetekben, hanem globálisan. Az erre hiva-

                                                                                                
nosság elé tárni.” (Hua XIX/2, 783., illetve HLV, 96.) 

293 Hua XX/1, 280:5–11. Az adott 3.§. címe (Intuitív módszer a filozófiában a 
szemléletre való visszatérés által) a kötet sajtó alá rendezőjétől, Ullrich Mellétől 
származik. 
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tott tudomány pedig – mint ahogy Husserl Stumpf-levélvázlatában 
lejjebb fogalmaz – olyan intuitív tudomány, amely „a pszichológia 
helyébe lép”. Ennek a tudománynak a „módszerét” körvonalazta 
az LV részeredményeket felvonultató része, vagyis a Prolegomenára 
következő második kötet (tehát az öt részvizsgálódás): 

 
„Ezt az intuitív, az itt kérdéssé vált »dolgokra magukra«, 
vagyis a megismerésre »magára« (éppen annak közvetlen in-
tuitív adottságára) hivatkozó módszert követte e Logikai 
vizsgálódások második kötete, amely véleményem szerint 
nem hiába íródott meg.”294 

 
Husserlt itt az a vád is érheti, hogy retrospektív módon egy-

fajta módszertani érettséget vetít bele korábbi szövegeibe. De ha 
jobban megfigyeljük, koránt sincs erről szó. A kérdés ugyanis nem 
arra vonatkozik, hogy valami mikor tekinthető szemléletinek és 
mikor nem, hanem arra, hogy hogyan lehet intuítív módon adott, 
vagyis hogyan válik szemléletivé egy ismeret egyáltalán, függetlenül 
attól, vonatkozik-e konkrét érzékelésre és észlelésre, avagy sem. 
Abban pedig a kortárs szakvélemények sem mondanak ellent, 
hogy az LV legfontosabb részei (különösen a kategoriális szemlé-
letekről szóló paragrafusok) éppen erre kérdeznek rá: hogyan lehet 
egyáltalán egy ismeret szemléletivé (legyen szó bár egyszerű érzéki 
felismerésekről, vagy bonyolult elméleti állításokról)?295 Ennek 
alapján Husserl már teljes nyugalommal mondhatja, hogy az utol-
só, tehát a VI. vizsgálódásban „a módszer fejlődik ki”, „felismer-
hetővé válik a tiszta logika problémája megoldásának általános 
értelme és stílusa, mindez pedig a kategoriális (»analitikus«) szférá-
ra vonatkoztatott általánosságban.”296 

Ebben pedig szerzőnk szándéka teljesen világos: csak arról 
van szó, hogy a módszertani keret bizonyos elemei már akkor is 
megtalálhatóak voltak, amikor a szöveg nem tartalmazott mód-

                                                 
294 Hua XX/1, 281:15–19. 
295 Vö. pl. Lohmar 2008b. 
296 Hua XX/1, 281:33–282:2. A „módszer” szó helyett az Eugen Fink-féle 

szövegváltozatban a következő szerepel: „tudat és tárgyiság korrelátumainak 
intencionális analízise”. (Uo. lj.) Az adott szövegösszefüggés tekintetében ez a 
szövegváltozat kevésbé tűnik koherensnek. 
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szertani illetve programatikus részeket! Ezt a viszonylag semleges 
állítást Husserl nyugodtan megkockáztathatta, önmaga szándékos 
félreértelmézésének lehetséges vádját megkerülve. Husserl az ún. 
szemléleti módszertan helyének önértelmezése tekintetében pedig 
már 1902-ben sem állt nagyon távol a második kiadás periódusá-
tól. A Stumpfnak készülő, már fent is idézett levélben például ezt 
veti fel: 

 
„Pozitív szemléletem szerint nem puszta tartalmak sajátos-
ságai, hanem bizonyos tartalmak bizonyos (a kategoriális-
hoz tartozó) felfogásformái tudatosítják az általános tárgyi-
ságot […] Az adekvát általánosságtudat (az általános adek-
vát kategoriális szemlélete) az objektiváló aktusok osztályá-
hoz tartozik, amelyben egy átélt, érzékelt és bizonyos mó-
don kiemelt, hangsúlyozott absztrakt tartalmon egy „általá-
nos intenció” alapozódik meg, amely az egyes mozzanatnak 
megfelelő általánosra „irányul” és amely azt (kibővített érte-
lemben véve) »meglátja«.”297 
 
A fenti részletben a kérdés az, hogy észlelésszerű értelem-

ben felfoghatunk-e absztraktumokat, vagyis hogyan szemlélhetünk 
absztrakt tárgyakat. Husserl saját koncepciója szerint erre a válasz 
magán a felfogott konkrét tartalmon múlik, amelynek bizonyos 
felfogott és az összefüggésből kiemelt mozzanatai megalapozzák 
az ún. absztrakt szemléletét, amelyet egy, az érzékihez képest ki-
bővített értelemben véve szintén „látható”, vagyis mintegy szemlé-
letivé tehető. Az tehát nem tagadható, hogy a tulajdonképpen a 
kategoriális szemlélet problémájára adott megoldási javaslat már 
felvetette az ún. intuitív módszer mérvadó voltát. Persze nyomban 
el kell mondani azt is, hogy ennek ellenére az LV soha nem állítja 
azt, hogy mondjuk a kategoriális szemlélet elméletének bizonyos 
mozzanatai hozzásegítenének egy olyan tudománynak a kidolgo-
zásához, amely túlmutat az addigi kísérleti és legszigorúbb elméleti 
tudományok módszertani sekélyességein. A kategoriális szemlélet 
elmélete még korántsem eléggé érett arra, hogy önálló státust ad-
jon a deskriptív pszichológiaként jellemzett fenomenológiának. A 

                                                 
297 BW I, 170. 
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metafizikai neutralitás tana pedig ennek a szándéknak konkrétan is 
ellentmond. Hol – pontosabban milyen részeredményekben – 
keresendőek hát a sorsdöntő változások? 

A sztenderd elemzés szerint természetesen abban, hogy 
Husserl metafizikai semlegességét egyfajta transzcendentális idea-
lizmus melletti engagement-al váltotta fel, de legalábbis egészen biz-
tosan (egy még nagyon keveset implikáló értelemben) feladta azt a 
nézetét, hogy ún. metafizikai kérdésekben nem kompetens, és 
ezért nem is kíván válaszokat adni. Nagyon keveset implikált 
ugyanis az, hogy Husserl a megismerés önmagában vett tárgyával, 
a „magában való dologgal”, illetve a megismerő szubjektum önál-
lósságával szembeni semlegesség, kvázi realista értelmező magatar-
tás és elutasítás298 után érdeklődni kezd a tárgyi transzcendencia 
kérdései, illetve annak bonyolultabb részletei iránt.299 1906/07-es 
logikai és ismeretelméleti előadásában nagyon talányosan úgy fo-
galmaz, hogy metafizikára éppen azért van szükség, mert „az is-
meret objektív érvényességének lehetősége és értelme egyáltalában 
véve egy talány”.300 

 

                                                 
298 Az 1902/03-as téli szemeszterben Göttingenben tartott általános ismeret-

elméleti előadásban Husserl ráadásul nagyon sarkosan fogalmaz a magában való 
dologgal kapcsolatban. Azzal indít, hogy „Ha nem tehetünk mást, mint hogy az 
ideában a reálist és az érzékileg hozzáférhetőt azonosítsuk, akkor abszurd annak 
lehetőségről beszélni, hogy vannak tisztán kategoriális, érzékiség nélküli képződ-
mények.” Majd levonja a radikális következtetést: „A magában való dolog gondo-
lata, amely nem csak számomra, számunkra, emberek számára, hanem úgymond 
alapvetően emberfeletti, nem más, mint nonszensz. Teljesen üres, sőt értelmetlen 
fogalom.” (Hua Mat III, 171.) A magában való dolog kritikája viszont azért sem 
teljességgel döntő instancia, mert Husserl főleg a LV időszakában, feltehetően 
hallei kollegájától Alois Riehlnek köszönhetően a „Ding an sich”-kérdést a kanti 
ismeretelmélet sarokkövének tekintette. (Lásd erről Kern 1964. 14. skk, 30. skk, 
120.) Alois Riehl egyébként egy szélsőséges Kant-interpretáció szerzője: az a 
priori kategóriák az emberi szellem intellektív formái, és így az érzékiség műkö-
dését mutatják fel. Ha Husserl valóban követte ezt az értelmezést, akkor az 
semmiképpen nem segített a kanti probléma pontos megfogalmazásában, illetve 
nem tett hozzá sokat az érzékiség és értelem kapcsolatára vonatkozó kanti meg-
oldás korrekt rekonstrukciójához. Mai megfogalmazással élve: Husserlt „szigorú-
an a probléma” érdekelte, amelynek megoldásában a kategoriális szemlélet elmé-
letét döntő mozzanatnak tekintette. 

299 Erre hívja fel a figyelmet Melle 1984. xxiii. 
300 Hua XXIV, 177:33–35. 
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Ez még annak ellenére is igaz, hogy már említett 1907-es, a 
tér fenomenológiai problémáival foglalkozó előadás többször 
beszél arról, hogy az elvégzendő vizsgálódásnak a fenomenológiai 
redukció következményeként a véleményeket és ezek érvényessé-
gét „a legtisztább immanencia szférájában kell tanulmányoznia”. 
Ekkor pedig az alacsonyabb rendű problémák olyan magasabb 
rendűekké állnak össze, amelyek fokozott nehézségét a különböző 
típusú evidenciákban megjelenő „transzcendencia” okozza. A 
folytonosan változó hangok és hangsorok egységének kérdése 
például olyan problémákat vet fel, amely egyenesen úgy jellemez-
hető, mint „az immanencia tiszta alapján adott transzcenden-
cia”.301 Ez a fajta érdeklődés a szövegben még több helyen is  
előfordul.302 A tárgyi transzcendencia kérdésének felmerülése 
azonban mégsem lendíti ki Husserlt metafizikai semlegességéből, 
elsősorban azért nem, mert továbbra is osztja a Logikai vizsgálódá-
sokból örökölt kvázi-realista álláspontját. Ez könnyen tetten érhető 
a hangok közötti távolság észlelésével kapcsolatban. Ezek szerint a 
hangok közötti távolságok csak akkor válnak érzékelhetővé, ha 
azokat különböző térbeli és időbeli koordinátarendszerekhez vi-
szonyítják. A hangok közötti távolságok észlelése és ezáltal a han-
gok potenciális diszkontinuitása ezek szerint elsősorban a látottak 
és tapintottak alapján származtatott, vagyis ezek alapján megfo-
galmazott folytonossághiány. A hangsorok észlelésének rejtélye 
ezek szerint éppen abban fogalmazható meg, hogy a hangok kö-
zötti folytonosság és folytonossághiány tulajdonképpen „ideali-
zált”,303 vagyis a vizuális és a taktilis tájékozódás fogalmai szerint 
alkotunk róla képzetet.304 Ebben az értelemben már Carl Stumpf 

                                                 
301 Vö. Hua XVI, 168. A teljes idézet így hangzik: „A megváltozó hang egy-

ség a folyó és váltakozó sokaságban. Az egységtudatban adekvát adottságról van 
szó, de nem valósan immanens adottságról; ha pedig azt, ami valósan immanens, 
legalábbis immanensnek tekintjük, akkor transzcendenciáról, az immanencia 
tiszta alapján adott transzcendenciáról beszélünk.” 

302 Hua XVI, 20–23, 116, 295. stb.  
303 „Mindenesetre ezek a tételek bizonyos értelemben idealizál tényállásokat 

közvetítenek. Kontinuitást és diszkontinuitást természetesen nem matematikai 
egzaktsággal kell érteni.” (Hua XIX/1, 248:29–31.) 

304 Vö. Hua XIX/1, 250:8–12. „Egyidőbeli hangok között távolság van, de 
pregnáns értelemben ilyenkor hiányzik a folytonossághiány. Ez csak akkor vo-
natkozik a sajátos különböző mozzanatokra, ha »behatároló módon« kiterjesztik 
egy folytonosan variálódó mozzanatra, vagyis az időbelire vagy térbelire.” A 
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hangpszichológiája által tárgyalt úgynevezett összeolvadási feno-
mének leírása is megfogalmazta a „tárgyi transzcendencia” kérdé-
seit. Az ez iránt tanúsított érdeklődés tehát sokkal régebbi keletű, 
még ha e kérdésnek a globális filozófiai módszertani háttere nem 
is volt kidolgozva. 

A fenomenológiai módszer első részletes bemutatása és tag-
lalása az említett szöveg bevezetőjében azonban már felvetett 
olyan összefüggéseket, amelyek Husserlt közelebb vitték a hiányolt 
szisztematikus tisztánlátáshoz. Ennek a szövegnek már az áttekin-
tő fejezete (amelyet a fenomenológiai vizsgálódás három fokának 
elméleteként igen jól ismerhetünk) is beszél az egyik legfontosabb 
kérdésről: a fenomenológiai redukció által vizsgálhatóvá váló, „az 
ismeret-objektum” és az „ismeret-fenomén” vagy a megjelenő és a 
megjelenés közötti „lényegi”, „csodálatos” korrelációról, amely az 
evidencia különböző formáin keresztül belátott tudás formáinak 
felépülését tárgyalja. Ugyanakkor a megismerés és annak megis-
mert tárgya közötti korreláció révén jelölheti ki Husserl az általa a 
megismerés fenomenológiájának nevezett filozófiai álláspont ket-
tős feladatát: annak célja mind a megismerő aktusok, mind az „így 
jelentkező tárgyiságok” megismerése.305 Ez a kettős feladat-
megjelölés Husserl számára a kiindulópont az úgynevezett konstitu-
tív306 vizsgálatok elvégzésére is: ez biztosítja a megoldást arra, hogy 

                                                                                                
kérdésről lásd még Sinigaglia–Giorello 2007. 108. skk. 

305 Hua II, 14:11–13. (Válogatott, 42.) A fenomén fogalmának kettős jelentésé-
ről és ezáltal a fenomenológiáról mint egyszerre ontikus (a megismerés tárgyaival, 
vagyis a noémákkal foglalkozó) fenomenológiáról és az élmények tudományáról 
egy 1907 szeptemberére datált, tehát a térelőadás és a fenomenológiai bevezető 
kurzus után papírra vetett kutatási kéziratában beszélt. (Vö. Hua XXIV, 411.skk.) 

306 A konstitutív vizsgálatokról való beszéd sokkal korábbi fejlemény Husserl 
filozófiai álláspontja tekintetében. Tulajdonképpen már a Logikai Vizsgálódások-
ban megjelenik a konstitúció fogalma, éspedig abban az értelemben, ahogyan 
később használta (a leírt aktusok és folyamatok deskriptív ill. fenomenológiai 
felépítését értve alatta – a megismert tárgyak attól függetlenül, hogy léteznek-e 
avagy sem, konstituálódnak a megismerő aktusokban). (Vö. pl. Hua XIX/1, 523, 
526, ill. Hua XIX/2, 681.) Azonban ehhez nem társul módszertani értelemben 
vett „érett” konstitúcióelmélet. Ennek oka többek között – és ezt hamarosan 
látni fogjuk –, hogy Husserl a megismerés tárgyainak konstitúcióját egyetlen egy 
modell révén (a felfogott tartalom és a felfogás modellje) tárgyalta. A konstitúció 
fogalma egyébként már a Prolegomenában is előfordul, sokkal semlegesebb jelenté-
sében, általában valaminek a felépítését és szerkezetét jelölve. (Vö. Hua XVIII, 
126, 151, 165, 201. stb.) Husserl egy 1903. január 25-én kelt levelében írta le 
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a megismerő aktusok leírása révén adjon számot a megismerés 
különböző típusú tárgyiságairól, amelyeket konstitúciójuk bonyo-
lultsági foka szerint vizsgálhatunk. Azonban Husserl ekkor még 
nem tud teljes mértékben ehhez a módszertani kerethez alkalmaz-
kodni: nagyon hasonlóak azok az ismeret szerkezetére vonatkozó 
problémák és megoldások is, mint amelyeket a logikai vizsgálódá-
sok legbonyolultabb kérdésekkel foglakozó részeiben (az ötödik és 
a hatodik vizsgálódásban) ír, valamint amelyeket még 1907-es 
előadásban is hangoztat. Husserl a megismert tárgyiságokra és a 
megismerő aktusok természetére vonatkozó kettős (korrelatív) 
szempontrendszere azonban csak fokozatosan nyer teret. Husserl 
ezt a korrelációt nevezi majd később noetiko-noematikusnak. De 
még 1907-es „térelőadása” is elsősorban a megismerő aktusoknak 
a logikai tárgyiságok konstitúcióján túli összefüggését (vagyis an-
nak aktus felőli oldalát, noetikus oldalát) vizsgálja a tér, a távolság, 
a mozgás és a vizuális tájékozódás problémahorizontjában. A 
tárgyi transzcendencia mint metafizikai kérdés a konkrét probléma 
deskripciójában alig van jelen. Ebben pedig Husserl bármit is állít, 
soha nem megy szembe azzal a fél évvel korábbi álláspontjával, 
amelyet logikai és ismeretelméleti bevezető előadásában tartott 
1906-os téli félévben osztott. Ott a következőket mondja: 

 
„A metafizikának azt kell kutatnia, ami végső és abszolút 
értelemben realiter. Az empirikus realitástudományok interpretá-
cióját és végleges interpretációját akarja végrehajtani. Azt mond-
tuk, hogy ez pedig lényegileg vonatkozik ezeknek a tudo-
mányoknak a tartalmára […]”307 
 
A metafizika tehát (ha a realitástudományok tartalmára vo-

natkozik), akkor azokat a problémákat „interpretálja”, amelyek az 
empirikus realitástudományok tárgyiságainak vizsgálata révén me-
rülnek fel. Mivel ezek Husserl szerint ismeretelméleti tisztázásra 

                                                                                                
William Ernest Hockingnak nagyon pontosan, hogy mit is ért a kérdéses fogalom 
alatt: „Az az ismételten előforduló kifejezés, hogy az aktusban »tárgyak 
konstituálódnak«, mindig az aktus azon tulajdonságát jelenti, hogy az a tárgyat a 
képzetalkotásig viszi (vorstellig macht).” (Vö. BW III, 131.) A konstitúciófogalom 
említett értelmének igen korai használatára már az ötvenes években felhívta a 
figyelmet Walter Biemel. (Vö. Biemel 1959. 200.skk.) 

307 Hua XXIV, 100:22–27. 
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szorulnak, a metafizika semmiképpen sem előzheti meg az isme-
retelméleti tisztázás elsődleges feladatát. Az előbb mondottakat 
majd meg is erősíti, mondván, hogy „a metafizika feltételezi az 
ismeretelméletet (már ha ilyesmi létezhet), vagyis nem támaszthatja 
ezt alá”,308 illetve, hogy „először az ismeretelmélet és a természet-
tudományokon végzett ismeretkritika révén lehetséges metafizika: 
nota bene metafizika és nem fantáziálás”.309 Ha tehát komolyan 
vesszük a metafizikát, és lehetségesnek tartjuk annak művelését, 
nos még akkor is először végig kell járnunk az ismeretkritika útját! 
Ez az álláspont kétségtelenül nem írja felül az úgynevezett metafi-
zikai semlegességet, hanem csak annak esetleges feladását ad 
calendas greacas tolja el.  

Egyébként pedig Husserl tudja a legjobban, hogy a metafi-
zikai kérdésekkel szembeni neutralitás maga sem több filozófiai, 
vagyis egy elméleti kiindulópontnál, amely önmagában nem garan-
tálja a teljes módszertan sikerét. Ugyanebben a manírban a korre-
láció problémájáról mondottakkal szemben is hangot kell adnia 
bizonyos gyanúnak. A sokat idézett 1907-es előadássorozatnak a 
fenomenológia ideájáról tartott introduktív részében rendkívül 
tömören foglalja össze a probléma állását. Így fogalmaz: 

 
„Könnyű általánosságban beszélni a korrelációról, nagyon 
nehéz azonban tisztázni azt, hogy mi módon konstituálódik 
egy ismeret-objektum a megismerésben. S most mégis az a 
feladatunk, hogy a tiszta evidencia vagy önadottság keretén 
belül utánajárjunk valamennyi adottságformának és valam-
ennyi korrelációnak, és valamennyin tisztázó elemzést hajt-
sunk végre. És így természetesen nem csupán az egyes  
aktusokat kell figyelembe venni, hanem összetételeiket és 
összefüggéseiket – megegyezésüket, egymástól való eltéré-
süket, – és az ezekben napfényre kerülő teleológiákat is.”310 

 
Husserl érvelése itt egy nagyon bonyolult gondolatot ad elő 

kristálytisztán. Az elméleti keret természetesen nem elegendő. Fel 
kell tudni mutatni azt, hogy ennek a korrelációnak több formája 

                                                 
308 Hua XXIV, 177:27–29. 
309 Hua XXIV, 178:4–6. 
310 Hua II, 12:37–13:8, illetve Válogatott 40–41. 
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van, illetve, hogy ezek viszonyulnak egymáshoz, különböznek vagy 
hasonlítanak egymás között. Ennél azonban még fontosabb, hogy 
összekapcsolódhatnak, hathatnak egymásra, befolyásolhatják a má-
sikat, és éppen ez adja a teljes fenomenológiai módszertan felépíté-
sének nehézségét. Hogyan lehet a különböző korrelációs konstitutív 
folyamatok egymást befolyásoló tevékenységéről számot adni? Ez 
azonban olyan komplex vizsgálódást kíván, amely az említett kérdé-
sig csak igen későn fog eljutni, először megkívánja az alapvető vizs-
gálódások elvégzését. Husserl majd a genetikus fenomenológia 
elmélyítésével jut el oda, hogy ezt a kérdést, illetve a különböző 
korrelációs viszonyok egymásra való hatását tárgyalni tudja. Csak 
ekkor lesz képes arra, hogy az áhított metafizikai kérdéseket, vagy – 
az itt használt meglehetősen intuitív kifejezésével élve – „teleológi-
ai” összefonódást a fenomenológia eszközeivel le tudja írni. 

Minek köszönhető az, hogy Husserl még nem érzi magát ké-
pesnek ilyen problémák megoldására? Ezt a kérdést annál is ildo-
mosabb feltenni, mivelhogy Husserl látszólag éppen saját maga által 
1913-ban publikált programatikus művében, az Ideen első kötetében 
sem nagyon érdeklődött az úgynevezett komolyabb vagy magasabb 
rendű metafizikai kérdések iránt, illetve híresen nem foglalt állást 
abban a tekintetben, hogy magát filozófiatörténeti kategóriákkal 
„realistának” vagy „idealistának” tekintse.311 Fenomenológiáját egy-
értelműen transzcendentális tudománynak tekinti, de soha nem 
mondja azt, hogy abban, a későbbi értel-mezők szavaival élve, 
transzcendentális idealizmust látna. A fenomenológia „lényegtudo-
mány” vagy az „irreális fenomének tudománya”,312 de semmikép-
pen sem filozófiai idealizmus – amely Husserl szerint a realizmus 
ellentéte –, és ebben a keretben saját mondanivalója szempontjából 
értelmetlen. 

Hogy ebben a munkában mégis úgymond tetten érhető az 
idealizmus felé való orientálódás, azt Husserl beismeri ugyan, de 
komolyan tiltakozott ellene még jelentős, de sajnos nem eléggé 
ismert 1930-as utószavában, amely pedig már a húszas-harmincas 
években is két kiadást megélt: egyszer a fenomenológiai mozgalom 
Jahrbuchjában még a megírás után, majd William Boyce Gibson az 
Ideen I angol fordítója a szerző előszavaként csatolta a szöveget az 

                                                 
311 Vö. Hua III/1, 8–9. 
312 Hua III/1, 6. 
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1931-es London–New-York-i kiadáshoz.313 Husserl itt éppen arra 
panaszkodik, hogy mivel az Ideen I megírása idején még nem álltak 
rendelkezésére érett filozófiai álláspontjából olyan problémacsopor-
tok, mint az interszubjektivitás, vagy a szolipszizmus kérdésének 
megoldásai, nem tudott elegendő indokot szolgáltatni egy 
„transzcendentál-fenomenológiai idealizmus” jogosultsága mel-
lett.314 Majd kicsit lejjebb a következőket mondja: 

 
„Talán jobban tettem volna, hogy ha a lényegi összefüggés 
megváltoztatása nélkül, de a transzcendentális idealizmus 
melletti végleges döntést lehetőségét nyitva hagytam volna, és 
csak nyilvánvalóvá tettem volna, hogy itt szükségszerűen 
adódnak és átgondolást igényelnek bizonyos döntő jelentő-
ségű filozófiai gondolatmenetek (amelyek egyfajta »idealiz-
mus« felé hajlanak).”315 
 
Ennek annál is nagyobb a súlya, mivel, mint mondja, a meg-

szokott értelemben vett filozófiai realizmust (vannak elmefüggetlen 
entitások) és filozófiai idealizmust (nincsenek elmefüggetlen entitá-
sok) továbbra is egymás cáfolatára született elméleteknek és magya-
rázó erő nélküli értelmetlen álláspontoknak tekinti.316 A transzcen-
dentális fenomenológia pedig egészében véve nem egy az eddigi 
idealista elméletek leküzdésére született újabb elmélet, hanem „ab-

                                                 
313 Lásd ehhez Schuhmann 1976. l–li, és Chronik, 352. skk., 364. 
314 Husserl itt a „transzcendentál-fenomenológiai idealizmus” terminológiai be-

vezetésével igencsak rafináltan jár el. Egy szóval sem mondja azt, hogy módszertani 
eljárásmódja azonos lenne egy bármilyen transzcendentális idealizmus történeti 
vagy szisztematikus álláspontjával. A szót többször is használja ugyanabban a 
tisztázó szövegrészletben: Hua V, 149:36–150:1, 150:32–151:1. 

Azt, hogy a transzcendentális idealizmus melletti gyors elköteleződés jó döntés 
volt-e, Husserl már pár évvel korábban is tagadta az Ideen I második részének 2. 
fejezetéhez írott átdolgozási kísérletben, éspedig hasonló indokokból kifolyólag: 
nem állt rendlekezésére a koncepció „a világ létezésének objektivitásáról, mint 
interszubjetíve tapasztalhatóról”. (Vö. Hua III/2, 636.) A transzcendentális 
idealizmus melleti elköteleződés tehát nem csak hogy nem volt „praktikus”, 
gyakorlati szempontból kifizetődő döntés, hanem nem is volt rendesen 
megalapozva! 

315 Hua V, 150:23–29. 
316 Vö. még Hua V, 152:29–35. 
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szolút önálló tudomány”.317 Ugyanakkor igaz, hogy a fenomenoló-
giai „idealizmus” sajátságos szemléletmódja kitüntett szerepet bizto-
sít a világ konstitúciójában a transzcendentális (a megismerés 
lehetőségfeltételét adó) énnek, de ennek pontos szerepmegjelölését 
nem kívánja elvégezni.318 Majd még egyszer szembeszáll „idealizmu-
sának” úgymond történeti kezelésmódjával, amikor elmondja, hogy 
véleménye szerint miben tévedtek a régi, és általa már a 
Prolegomenában is célkeresztbe vett „pszichologisztikus” idealizmu-
sok, illetve az ezek ellenpólusaként ismert angolszász „szenzualiz-
mus” és „naturalizmus”. Ezek ugyanis „a reális konstitúcióját nem 
tudták egy intencionális, a transzcendentális szubjektivitásnak értel-
met és igaz létet biztosító teljesítményként érthetővé tenni”.319 A 
kulcsszó itt a reális konstitúciója, amelyet Husserl filozófiatörténeti 
elődjeinek elmulasztott lehetőségeként aposztrofál. Saját idealizmu-
sa tehát éppen erre koncentrál: a „reális konstitúciójának” feltérké-
pezésére. Idealizmusa a reális konstitutív idealizmusa, amelynek „uni-
verzális […] feladata a tárgyak fenomenológiai »konstitúciójának« 
leleplezése.”320 

A fenomenológia ebben az időszakban már máshol is feltűnt 
olyan tudományként, amelynek egyetemes feladata nem más, mint a 
konstitúció különböző típusainak (és ezáltal a noetiko-noematikus 
korreláció különböző válfajainak) vizsgálata. A Formális és transzcen-
dentális logika 98.§-ban a konstitutív vizsgálatokat a priori jelentősé-
gűnek nevezte majd úgy jellemezte azt, mint „a transzcendentális 
fenomenológia roppant nagy, de teljességgel megfogható és fokoza-
tosan megoldható feladat”-át.321 E feladat megfoghatóságának alá-
támasztására azt is érdemes felidéznünk, hogy ugyancsak az FTL-
ben, egy rendkívül rövid paragrafusban (még a 64-ben) kijelenti, 
hogy „a realitásnak elsőbbsége van minden irrealitással szemben és 
minden irrealitás lényegileg valóságos vagy lehetséges realitásra 
vonatkozik”.322 

                                                 
317 Vö. i.m. 152: 10–13. 
318 A szöveg utolsó bekezdésében Husserl még 17 év távlatából is így vall a 

kérdéses munkáról: „ez a mű senki olyannak sem lesz majd segítségére, aki 
bizonyos a maga filozófiájában és filozófiai módszerében […].” (Hua V, 162:5–7.) 

319 I.m. 154:16–18. 
320 I.m. 157:38–158:2. 
321 Hua XVII, 253:31–34. 
322 I.m. 177:16–18. 
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De ha Husserl idealizmusa valóban a reális dolgok konstitutív 
idealizmusa, a noetiko-noematikus korreláció különböző formáinak 
feltérképezése, és ezáltal szorosan összefügg a Logikai vizsgálódások 
úgymond „realista” álláspontjával, akkor mi akadályozta abban, 
hogy már korábban felszínre kerüljön, illetve mi akadályozta a 
legkülönbözőbb konstitutív folyamatok együttes vizsgálatának 
korábbi megtörténtét? Erre kell választ adnunk Husserl konstitú-
cióelmélete fejlődésének bizonyos részproblémáira való kitérővel. 

6.1.2. A konstitúcióelmélet kidolgozása és annak hatása 
Husserl idealizmusára 

Mint már említettem, Husserl a konstitúció bizonyos for-
máival már azelőtt foglalkozott, hogy lett volna érett konstitúció-
elmélete. Ez azt jelenti, hogy Husserlnek korábban is volt konsti-
túcióelmélete, viszont az egy, a Logikai vizsgálódásokból örökölt 
egyszerű mintát vagy sémát követett. Ez a husserli életmű egyik 
legismertebb ismeretelméleti sémája, a felfogott tartalom és a fel-
fogás, vagy formálisabb nevén a felfogás/tartalom modellje. Ezt a 
sémát Husserl többször kritizálta saját életművén belül, viszont 
bizonyos, hogy sohasem adta fel teljességgel.323 

Ezt a sémát Husserl már az 1890-es években többször 
használta az észlelés leírására, vagyis az LV-ben való megjelenése 
nem történt előkészítés nélkül.324 Ellenben első rendszerezettebb 

                                                 
323 Vö. ennek új értelmezéséhez Lohmar 2009. A szöveg hosszasan kritizálja 

az úgynevezett Boehm-Sokolowski-tézist, amely szerint Husserl bizonyos ideig 
használta, majd teljesen elvetette a tartalom-felfogás modelljét. Az adott tézis 
klasszikus hivatkozása alapja Husserlnek egy az 1904-es téli szemeszteri göttinge-
ni, belső időtudatról tartott előadásához fűzött jegyzete, amelyben megvallja, 
hogy „nem minden konstitúció rendelkezik a felfogás tartalom-felfogás sémával”. 
(Hua X, 7 lj, ill. magyarul Idő, 17. lj.) Mivel Husserl minden fontosabb kései 
művében használta ezt a modellt, annak elvetése csak bizonyos konstitúciós 
szintekre érvényes. (Vö. Lohmar 2009. 12. skk.) Husserl az adott önkritikai kísér-
letében is csupán annyit mond, hogy bizonyos helyzetekben, de nem minden 
esetben kell elvetnünk a tartalom-felfogás sémát. 

324 Vö. pl. a Psychologische Studien zur elementaren Logik (1894) II. részét (Hua 
XXII, 114. skk.), illetve az említett szöveg előmunkálatainak tekinthető 1893-as 
Anschauung und Räpresentation, Intention und Erfüllung c. tanulmány-vázlatot. (Hua 
XXII, különösképpen 274. és 276.skk.) Ez utóbbiban különösen jellegzetes az 
alábbi meghatározás: „Tehát: egy tárgyat egyáltalán, egy objektív egységet szemlé-
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bemutatására és szisztematikus integrálására a századfordulós 
„áttörő” filozófiai műben került sor. A séma rendszeres felvezeté-
sének alapja egy, még a III. logikai vizsgálódásban bemutatott 
koncepció, amelyet a rész-egész viszonyt konstituáló logikai aktu-
sok tisztázása kapcsán említ. A III. LV itt bevezeti az úgynevezett 
fundációs viszony elképzelését, amely szerint a nem-független és 
nem-analitikus tartalmak esetében (amelyet tulajdonképpen ké-
sőbb is mértékadóként ismer el a műben) fennáll az, hogy ha „lé-
nyegileg egy α mint olyan, csak egy olyan átfogó egységben létez-
het, amely azt egy μ-vel köti össze, akkor azt mondjuk, hogy az α 
mint olyan egy μ általi fundálásra szorul […].”325 Ezt Husserl később 
egyoldalú fundálásként jellemzi és megkülönbözteti a kölcsönös 
fundálástól, amelyet az LV későbbi fázisaiban nem használ. Az 
egyoldalú fundálás egyik klasszikus példája ráadásul bizonyos tar-
talmak predikatív kifejezése, amely emblematikus lesz a konstitú-
ció korai elméletében. A fundálási viszony struktúráját Husserl 
kiterjeszti mind az intencionális élmények szerkezetére az V. LV 
14. §-ban,326 mind a kategoriális aktusok szerkezetére, és ezáltal a 
kategoriális szemléletek elméletére a VI. LV második részében 
(főleg a 40–48. §§). Mi több, a kategoriális aktusok szerkezetének 
előképét fundáció-fogalmának bemutatása kapcsán Husserl már a 
III. LV-ben is felfestette egy helyen.327 

Ezt követi a megismerésnek a V. LV-ben előadott elmélete 
is, amelynek lényege, hogy a megismerés nem a különböző érze-
tekből következtet valamilyen megismerésegységre, hanem a felfo-

                                                                                                
lethez juttani azt jelenti, hogy alkotóelemeinek ideális egyesítéséből, mely gondo-
lati szintézisnek egységét köszönheti, ezeket az alkotóelemeket (részeket vagy 
ismertetőjegyeket) succesive egy érdekünket kielégítő teljességben szemlélethez 
juttatjuk.” (274:8-13.) 

325 Hua XIX/1, 267:16–19. 
326 Hua XIX/1, 394. skk. (HLV, 32. skk)  
327 Vö. Hua XIX/1, 288. skk, különösképpen 289. lj. Husserl itt Az aritmetika 

filozófiájában előadott elméletét egészíti ki, amelyet annak idején az „érzéki több-
ség jeleiről”, vagy az ún. „figurális momentumokról” adott (Hua XII, 203.skk.). 
Mint mondja, a kategoriális egység az érzéki egységtől abban különbözik, hogy a 
különböző érzéki tartalmaknak egy újfajta (kategoriális) megformáltságot ad, és 
nem csupán egy érzéki konfiguráció (madárraj, méhraj, fasor) egységéért kezes-
kedik. A kategoriálisan megformált egységet mindig az azt alátámasztó tartalmak 
(és sohasem maguk az érzékelt tárgyak) fundálják egyoldalú módon. Ez kicsiben 
a tartalom-felfogás modelljének korrekt leírása. 
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gó aktus hermeneutikai tevékenysége révén teszi megismerésegy-
séggé a különböző és legtöbbször szintetikusan egyesített (pl. egy 
tárgy elő- és hátoldala esetében tapasztalt) érzeteket. Az érzetek 
ebben az esetben érzettartalmaknak, vagy egyszerűen csak tartal-
maknak tekintjük. A tartalmakat felfogó aktuskaraktert Husserl 
„felfogásnak, értelmezésnek, appercepciónak” nevezi és az aktus 
deskriptív tartalmában megjelenő többletnek tartja „az érzet nyers 
létezésével szemben.”328 Ahhoz, hogy egy tárgyat megismerjünk, 
hogy azt észlelni tudjam, az intencionális tartalomnak (bizonyos 
érzeteknek) az apperceptív „átlelkesítésére” van szükség. Például 
ahhoz, hogy egy a látómezőmben levő és tapintóérzékem által 
hozzáférhető sajátos formájú tárgyat, amelyet barnának és kopo-
gós, sima felületűnek érzékelek, asztalként észleljek, egyfajta 
apperceptív, értelmező tevékenységre van szükségem. Ezt Husserl 
a VI. Logikai vizsgálódásban is említi, és a felismerés mozzanatának 
is nevezi (6.§), amely nyilvánvalóan nem magából a felfogott tarta-
lomból származik, hanem ahhoz képest valami újként jön létre.329 
A felfogás vagy appercepció modellje ahhoz segít hozzá, hogy 
valamit mint valamit észleljünk, ahhoz elengedhetetlen, hogy ren-
delkezzünk „az érzetek osztályából származó élmények bizonyos 
összegével, amely érzeteket a »felfogás« egy bizonyos, nekik objek-
tív értelmet kölcsönző aktuskaraktere a maguk így és így meghatá-
rozott egymásra következtetésben érzékileg egységesít és átszelle-
mít.”330 Bármilyen tárgy, mint éppen az a tárgy (vagyis egy konkrét 
észlelés folyamatában megjelenő tárgy) a felfogás vagy appercep-
ció révén konstituálódik, és tulajdonképpen azt a folyamatot jel-
lemzi, amikor „felismerek” egy bizonyos tárgyat az észlelésben. 

Ennek a modellnek a továbbvitelét az egyoldalú fundáció 
biztosítja. A konstitúció bonyolultabb szintjei mindig az egysze-
rűbbekre, mint konstituáltakra építenek – az elemzés tehát alulról 
indul a konstituálótól a konstituált felé. Egy észlelés például a 
meglevő érzeteket egyesíti és appercipiálja, az így létrejövő észlelés 
(pl. ennek a – barna, kopogós felületű – asztalnak az észlelése) 

                                                 
328 Hua XIX/1, 399. HLV, 36.  
329 Hua XIX/2, 558. skk, illetve HLV, 63. skk. Az érzéki tartalom a VI. LV-

ben később is feltűnik még „primér tartalom” megnevezéssel, amely a „reflexiós 
tartalmakat” fundálja. (Vö. Hua XIX/2, 708–709.) 

330 Hua XIX/2, 559:11–15. HLV, 64. 
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pedig egy magasabb formájú konstitúciós tevékenységet fundál 
majd hasonló módon. A modell tehát ugyanaz. Mint Husserl 
mondja „hasonló módon konstituálódik a megjelenő szó az észle-
lés vagy a fantáziaképzet valamely aktusában”.331 A konstituált 
észlelés lesz annak az alapja, hogy annak tárgyáról valamit kijelent-
hessünk (pl. hogy: „Ez egy asztal.”), tehát hogy ennek nyomán egy 
predikatív kifejezést hajthassunk végre. Majd pedig annak is, hogy 
a predikatív kifejezésre egy újabb predikatív kifejezés révén reflek-
táljunk. A nyelvi kifejezés és a magasabb rendű értelmezési és 
szövegértési folyamatok is egy tartalom (intencionális aktuskarak-
ter révén való) felfogása nyomán épülnek fel, ahol a magasabb 
rendű (bonyolultabb) konstitúciós folyamat anyaga mindig az 
alacsonyabb rendű (egyszerűbb) konstitúciós folyamat eredménye. 
Mivel ez a modell az egyoldalú fundáció rendje szerint működik, a 
felsőbb konstitúciós réteg nem hat vissza az alacsonyabbra (és 
ezáltal nem hatnak kölcsönösen egymásra). 

A Husserl-életmű történetében immár köztudott, hogy 
Husserl a Logikai vizsgálódások átdolgozása közepette hozzányúlt 
ennek a sémának a szerkezetéhez is, még ha annak jelenlétét nem 
is akarta feladni. Tulajdonképpen az V. LV esetében terminológi-
ailag pontosított, és az addig használt értelmezés (Deutung, 
Interpretation) szavakat cserélte át „felfogás”-ra vagy „appercepció”-
ra. Ezzel akarta elkerülni azt, hogy sémáját minden esetben a fel-
sőbb konstitúciós folyamatokban megfigyelhető, a nyelvi értelme-
zésre emlékeztető struktúra szerint értsék.332 Ennek pedig komoly 
oka, hogy Husserl konstitúcióelmélete több forrásból is kibővült 
és kénytelen volt átszabni az említett sémát. 

Ennek a szándéknak a megjelenése azonban nem volt olyan 
egyértelmű. Főleg azért nem, mert Husserl Logikai vizsgálódásai 
legérettebb részének, vagyis hatodik darabjának az a határozott 
célja, hogy deskriptív eszközökkel leírja az érzéki és a kategoriális 
szemléletek közötti különbséget, és erre az egyszerű és a fundált 
szemlélet közötti elválasztást használja fel.333 A kategoriális szem-
léletek fundált szemléletek, mert bizonyos érzéki szemléletek egy-
oldalúan fundálják őket, majd az apperceptív (kategoriális) forma 

                                                 
331 Hua XIX/2, 559:17–19, ill. HLV, 64. 
332 Vö. Lohmar 1988. 263–264. 
333 Vö. Hua XIX/2, 541, 681. skk. 
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révén kategoriális szemléleteket alkotnak. A kategoriális forma 
azonban semmilyen körülmények között nem következik a fundá-
ló szemléletekből, hanem attól radikálisan különbözik. Husserl 
még két évvel később sem győzi hangsúlyozni, hogy „érzéki és 
kategoriális egység toto coelo különböznek”334 vagy, hogy a „katego-
riális reprezentációk toto genere más fajtához tartoznak, mint az 
érzékiek, így pedig abszurd, hogy az, ami az egyikben tárgyi, a 
másikban is tárgyi legyen”,335 valamint, hogy a kategoriális repre-
zentációnak szüksége van az érzékiekre ahhoz, hogy ezt a radikáli-
san másfajta tárgyiságot konstituálja. Teljesen nyilvánvaló, hogy 
ebben a helyzetben nem sok jel mutat arra, hogy Husserl feladná 
az alulról felfelé építkező, egyoldalú fundációk soraként feltétele-
zett konstitúció elméletét. Ennek oka pedig feltehetőleg az, hogy 
Husserl a Logikai vizsgálódásokban genetikus problémák iránti szin-
te semmifajta érdeklődést nem tanúsít, így az a kérdés sem érdekli, 
hogy érzéki és kategoriális mozzanatok hogyan tudják egymást 
befolyásolni, illetve hogyan keverednek össze egymással. 

Nem kívánok itt hosszú ismétlésekbe bocsátkozni, ezért 
csak néhány fontos mozzanatot emelek ki azek közül a hatások 
közül, amelyek az említett modell átgondolásához vezettek.336 

6.1.2.1. A fantázia működése 

Az egyik legnyilvánvalóbb az, hogy Husserl már az feno-
menológia főrészeivel, és ezen belül a fantáziaképzetek konstitúci-
ójának vizsgálatával való elmélyültebb foglalkozása során érintette 
a séma korlátolt hatáskörét (tulajdonképpen már 1904-es téli sze-
meszterbeli nagyelőadásában).337 Mivel a fantáziaintenciókat betöl-
tő fantazmák nincsenek adva az észlelés által felfogott érzetek 
módjára, azokat nem lehet az appercepció működése révén leírni. 

                                                 
334 Hua Mat III, 168. 
335 I.m. 169. 
336 A séma konstitúcióelméleti helyéről és a kiegészítésére szolgáló indokok-

ról ad kiváló áttekintést Lohmar 2009. 8–12. Itt olyan mozzanatokra koncentrá-
lok, amelyeket az említett tanulmányban felsoroltak kiegészítéseként használha-
tunk. 

337 Ennek szövege ma már teljes terjedelmében olvasható a Husserliana-féle 
kritikai kiadásban.(1. és 2. rész: Hua XXXVIII; 3. rész Hua XXIII; 4. rész Hua 
X.). Az előadások menetéről lásd még Chronik, 83. skk. 
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Mint még az előadás főszövegében írja: 
 
„ [...] egy ítélet éppen véghezvitt fantáziálása újból egy je-
lenbeli, mégpedig olyan módon, hogy az ítélettudatot fan-
tazmaként foglalja magába. Ez a fantazma, mint olyan, mint 
reprezentáns pedig ismételten egy jelenbeli, de egy olyan, 
amelyik a hiteltelenedés jellegével bír. Ezzel a tudattal való 
szövetségében jelenbeli.”338 
 
A fantazmákra nem lehet felfogható, appercipiálható tarta-

lomként tekinteni, hiszen azok a tudat appercipiáló tevékenysége 
révén lesznek fantazmává. A fantazma folyamatosan változik, nem 
lehet rá – mint változatlan tartalomra – kategoriális formát vonat-
koztatni. Ezekben az esetekben nem is lehet olyan érzetekről be-
szélni, amely a tudat apperceptív tevékenysége nélkül állnának elő. 
Így tehát az eddig ismert módszer szerint deskriptíve nem elválaszt-
ható egymástól a fantazma mint tartalom és a fantázia-felfogás. 
Ennek pedig nem meglepő módon „genetikus” szerepe is van, hi-
szen felveti annak a kérdését, hogy hogyan viszonyul egymáshoz egy 
valamilyen tárgy apperceptív képzete, illetve ugyanannak a tárgynak 
a „hiteltelenítő” fantázia-képzete, hatnak-e egymásra, befolyásolják-
e egymást.339  

Néhány évvel később 1909-ben született az a kutatási kézira-
ta, amelyet éppen erre a kérdésre reflektált, egyben a problémát a 
Logikai vizsgálódásokra is visszavetítette, illetve felvetette az abban 
elhangzott bizonyos kérdések korrekcióját. Így fogalmaz a szöveg 
egy röviddel a megírás után átszabott változatában: 

 
„Ezek szerint ismét feladom érzékelés és érzettartalom 
azonosítását (amelyet a Logikai vizsgálódásokban hajtottam 
végre)? Bizonyos módon igen. Vissza kell-e tehát térnem 

                                                 
338 Hua XXIII, 104:1–6. 
339 „Genetikus szempontból egy ilyen hiteltelenítésnek rendkívüli jelentősége 

van.” (104:24–25.) Más kérdés, hogy mindez a szövegben azt a tézist támasztja-e 
alá, hogy a fantáziaképzet (mivel diszkreditív, ismeret-hiteltelenítő jellegű) nem 
vezethet cselekvéshez vagy akaráshoz. Ezt a sarkos álláspontot megvédeni két-
ségtelenül nehéz. A koncepció alapja az a régebbi keletű, az ismeret teljes 
adekvációjának lehetőségéről szóló gondolat, amelyet Husserl már 1907-es 
térelődása során feladott. (Vö. Hua XVI, 123.) 
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ahhoz a nézethez, hogy érzékelés és az észlelés alapvetően 
egy szinten állnak, hogy minden érzékelés észlelés, csakhogy 
nem teljes észlelés, hiszen hiányzik belőle a megfigyelés és a 
vélés?”340 
 
Az itt kérdés formájában felvetettekre Husserl 1908-as jelen-

téstani előadásában már megelőlegezte a választ. Ott expressis verbis 
kijelentette, hogy szemléletekkel rendelkezni, illetve valamilyen fel-
ismert tárggyal is rendelkezni nem egy és ugyanaz. 

Husserl kérdései azért is tanulságosak, mert arra engednek 
következtetni, hogy olyan eseteket vesz figyelembe, amelyek nem 
feltétlenül tartalmaznak megfigyelést vagy vélést, pontosabban nem 
objektiválják a felfogott tartalmakat. Tehát nem öntik ezt egy konkrét 
tárgy mint tárgy vagy egy konkrét ismertetőjegy mint ismertetőjegy 
formájába. Ilyen eseteket pedig többet is találunk, pontosabba nem 
csak a fantáziaképzet példájában találjuk meg azokat. 

6.1.2.2. A nem-objektiváló intenciók 

Ennek a sajátos aktusmozzanatnak a felfedezéséről Husserl a 
1908-as téli szemeszterben tartott etikai előadásában adott számot. 
A felfedezés egy rendkívül egyszerű felvetésből indult ki, tulajdon-
képpen abból, hogy a tudat intencionális jellege nem csak a megis-
merés észlelési aktusaiban merül ki, hanem ezeken kívül az értékelő 
(vagy lelki) és akarati aktusokban is jelen van, viszont kétségtelenül 
nem ugyanolyan módon. Az intencionális aktusok e három formája 
ráadásul együtt is működik egymással. Az objektiváló tárgyakat és 
tényállások appercepcióját felmutató megismerő aktusok fundálják 
az értékelő és akaratot kifejező aktusokat. Egy apperceptív aktus az 
alapja annak, hogy valamivel érték- vagy akarati viszonyra lépjük.341 
Az értékek konstitúciója olyan aktusokon keresztül történik, ame-
lyek viszont nem ezeknek az objektivációknak a megismeréséről 
szólnak, hanem ezekkel együttműködve alakítják ki saját tartalmai-
kat. A probléma összetettségét jól jellemzi, hogy ennek ellenére 
visszaható értelemben az értékelő és akarati aktusok is fundálhatnak 

                                                 
340 Hua XXIII, 267. lj. 
341 Vö. ehhez Melle 1990, és Melle 2002b. 
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objektiváló aktusokat – sőt ez az alapja annak, hogy valamilyen 
konkrét érték- vagy akarati ítéletet ki tudjunk fejezni. Habár az 
úgymond etikai és értékelméleti aktusok ismeretelméleti-objektiváló 
aktusok által fundáltak, de az előbbiek is fundálhatják az utóbbia-
kat.342 

Ez az alapvető felfedezés azonban látszólag mégsem vetett 
komolyabb hullámokat saját életművén, filozófiai koncepcióján 
belül.343 Mivel Husserl etikai előadásainak célja annak bizonyítása 
volt, hogy hogyan lehet egy nem objektiváló intenciókra épülő 
tudást az objektiváló intenciókra épülőkkel hasonló elvek alapján 
felépíteni, ezért jogosan koncentrált arra a részletre, hogy objekti-
váció még a nem-objektiváló intenciókhoz is kapcsolódhat. 

A programatikus szövegként megírt Ideen I-ben ráadásul 
szerzőnk egészen odáig megy, hogy kijelentse: „minden aktus 
egyáltalán […] »objektiváló«, tárgyakat eredendően 
»konstituál«”,344 amelyben látszólag eldönti a kérdést. Ezt a kate-
gorikus megnyilvánulást azonban nem szabad meghatározó érvé-
nyűként kezelni. Több okból sem. Az egyik textuális természetű, 
magában a szövegben rejlik, és egyértelműen tisztázza, hogy ezen 
túl vannak olyan aktusok, amelyek csak „potenciálisan 
objektiválnak”, de mivel ezek nem adnak át konkrét ismeretet 
(vagyis nincs úgymond kifejezett doxikus tartalmuk), vizsgálatuk 
nehézkes. Ez a megfejtése annak, hogy miért van ismeretelméleti 
elsőbbsége, illetve univerzális szerepe a logikának és a logikai jelle-
gű objektiváló aktusoknak. A másik ok ennél sokkal egyszerűbb. 
Husserlnek még az Ideen I publikálásának idején sincs érett konsti-
túcióelmélete, legalábbis nincs azon a szinten, hogy egy 
programatikus szövegben explicitté lehetne tenni. 

Ennek ékes bizonyítéka, hogy több átgondolási kísérlet után 
is ismét írásba foglalja az appercepcióról szóló elméletét az Ideen I 

                                                 
342 Hua XXVIII, 350. Megjegyzendő, hogy a fundációs viszonyok bonyolult-

ságát az V. LV is érintette. „Az öröm nem egy konkrét aktus magáért való mó-
don, miközben az ítélet emellett folyó aktus, hanem az ítélet a fundáló aktus az 
öröm számára, meghatározza tartalmát, megvalósítja annak absztrakt lehetőségét 
[…]” Hua XIX/1, 418:21–24.  

343 Ezt gyorsan egészítsük ki azzal, hogy bizonyos kutatási kéziratokban kitért 
a nem-objektiváló aktusok által meghatározott tárgyterületekre is. Vö. pl. Hua 
XXXVI, 37. skk. 

344 Hua III/1, 272:3–6. 
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85.§-ban, amely a kategoriális forma „átlelkesítő”, „jelentésadó” 
funkciójáról beszél, ez pedig nyilvánvalóan egyfajta többletet kép-
visel a „primér tartalmakhoz képest”, és azoktól határozottan 
elválasztandó.345 Viszont egy fontos új megállapítást tesz: ezekben 
a jelentésadó, jelentéstöbbletet forgalmazó aktusokban jelenik meg 
az, amit az „intencionalitás” konstitutív mozzanatának nevez. 
Tulajdonképpen intencionalitás nincs azelőtt, hogy az appercepció 
révén objektiválódna (majd pedig magasabb fokon tovább 
objektiválódna) a szenzuális primér tartalmak anyaga, az, amit itt 
Husserl a fenomenológia redukció nyomán egy aktuális tudatban 
vizsgálható érzéki hülének nevez. Az érzéki hülében „semmi sincs 
az intencionalitásból”.346 A meglepő dolog ezután történik. A 
szöveg ugyanis egyéb lehetőségeket is felemlít: 

 
„Az, hogy ezek az érzetárambeli szenzuális érzetek mindig 
és szükségszerűen valamilyen »átlelkesítő felfogást« hor-
doznak-e (mindazzal együtt, amelyet ez az előbbiek karakte-
rétől megkövetel, illetve amit számára lehetővé tesz), vagy 
ahogyan mi is mondjuk, hogy mindig is intencionális funk-
cióban állnak-e, nos azt itt nem fogjuk eldönteni.”347 
 
Azért kell erre a mozzanatra fokozott figyelmet fordíta-

nunk, mert a szöveg módszertani megfontolásból, a teljes mű 
eljárásmódjára való tekintettel teszi félre azt a kérdést, hogy az 
intencionalitás vonatkozásának megjelenése, vagyis a tudat által 
végrehajtott felfogás mindig kíséri-e a primér tartalmakat a primér 
tartalmak sokaságában vagy a primér tartalmak áramában. A teljes 
mű egyik központi tétele azonban pontosan az, hogy a fenomeno-
lógiai redukció eredményeképpen a fenomenológiai filozófia lé-
nyegi vizsgálódási területe „a tiszta tudat a maga abszolút önlété-
ben […], amely minden világi transzcendenciát magában rejt, ma-

                                                 
345 Vö. i.m. 192, illetve vesd még össze az átlelkesítő jelentéstöbbletről mint 

„felfogásról”: 227. és főleg 230. skk: „Nem válik-e már ezzel is világossá, hogy az 
átlelkesítő felfogásokban magukban mint élménymozzanatokban lényegi különb-
ségek rejlenek […]”. 

346 Hua III/1, 192:20–23. 
347 I.m. 192:24–28. Illetve tulajdonképpen azt a kérdést is felveti, hogy mi 

történik az olyan intenciókkal, amely alátámasztó, fundáló érzetek, primér érzetek 
nélkül is képesek működni!  
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gában »konstituálja« azokat.”348 A konstituáló tudat vizsgálata 
azonban ezek alapján – célzatos módon – csak azokkal a konstitu-
tív folyamatokkal foglalkozik, amelyek a külvilág tárgyi transzcen-
denciáját intencionális módon, vagyis appercepció, felfogás révén 
konstituálják, de nem foglalkozik más, ettől eltérő lehetőségekkel, 
illetve nem akarja eldönteni az ezzel kapcsolatos kérdéseket.  
Viszont éppen ez a felfogás a sarokköve annak, hogy Husserlt 
ebben a programatikus művében milyen értelemben értelmezzük 
idealistaként és milyen értelemben nem. Úgy tűnik abban az érte-
lemben igen, hogy az abszolút tudat által végzett konstitutív tevé-
kenységek az apperceptív felfogás és a felfogott tartalom mintájára 
épülnek fel. Husserl idealizmusa itt nem más, mint az intencionális 
felfogás által konstituált tárgyi transzcendencia idealizmusa, amely 
szándékosan kerüli meg az ehhez kapcsolódó elbizonytalanító 
kérdéseket. 

És éppen ez az, amit Husserl nem csak az Ideen I megírása 
előtt, hanem sokáig annak megírása után is több ponton kiegészí-
tett. Nézzünk néhány példát arra, hogy pontosan mivel. 

6.1.2.3. Az idő konstitúciója  

Az idő problémája kapcsán végzett fenomenológiai vizsgá-
latok, főleg azoknak a Bernaui kéziratok címen elhíresült darabjai 
(1917 és 1918 között keletkezett szövegek) sok aporetikus vizsgá-
lat mellett kézzelfogható eredényeket is felmutattak. Az egyik ilyen 
eredmény éppen a felfogás és felfogott tartalom modelljét érinti. 

Husserl már a fantázia kapcsán írt, és a már feljebb említett 
kutatási kéziratban is kitért arra, hogy a tudat annak bármifajta 
felfogó tevékenyége előtt is tudatnak tekinthető,349 vagyis az Ideen 
I-ből megismert (de 1909 táján Husserl általa még nem alkalma-

                                                 
348 Vö. Hua III/1, 107:1–3. 
349 Hua XXIII, 265:24–26: „Sokkal inkább [azt kell mondanunk – beszúrás 

tőlem – Z. D.]: »a tudat« keresztül-kasul tudatból áll, és már az érzet és a fantaz-
ma is »tudat«.” Ez a szöveghely jellegzetes hivatkozási alapja a Husserl idealizmu-
sát állító szerzőknek. Lásd pl. Marbach 1974, Marbach 1980 és Schuhmann – 
Smith 2004. Schuhmann – Smith szerint Marbach azon vindikációja, hogy Hus-
serl tudat-felfogásában az 1909-es időszakban írt szövegek nyomán áll be sors-
döntő változás, csak ezek alapján a szövegek alapján nem igazolható. Ennek az 
elmarasztalásnak kétségtelenül igazat kell adnunk. 
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zott) terminológiáját használva, még azelőtt, hogy a tudat mint 
intencionális appercepció konkretizálná vagy objektiválná az érzé-
kelt primér tartalmakat. A Bernaui kéziratokban pedig ugyanehhez 
az elképzeléshez tér vissza egy sajátos fenomén vizsgálata tekinte-
tében. Így foglalja össze mondanivalóját: 

 
„A reflexió előtti, vagy jobban mondva a megfigyelő meg-
ragadás működése előtti ősfolyamat az őskeletkezés és le-
csengés (Abklingen) folyamata mindenféle felfogás vagy rep-
rezentáció nélkül, olyan, mint mikor az érzetadatok észre-
vétlenül fellépnek és lefutnak.”350 
 
Az érzetadatok folyama már azelőtt is feltűnik, hogy az ap-

percepció azt konstituálná, tehát ha beszélhetünk konstitúcióról az 
appercepció előtt, akkor ezt nem ebben az értelemben kell meg-
tennünk. Husserl egyértelművé teszi, hogy konstitúcióról márpe-
dig beszélhetünk ezen a fokon is, hiszen ez is része az tapasztaló 
ego életének. Az ego élete olyan folyamat, amely a felfogó figye-
lem aktusai, vagyis az „intencionálisan adott időjelenségek”351 
(például egy időben kiterjedő tárgy felfogása) előtt is működik. Az 
eredendő időtudatnak nem kell feltétlenül intencionális vonatko-
zást tartalmaznia. Egy, a háttérben ketyegő óra zakatolása (amelyet 
nem fogok fel a figyelem valamely aktusával) és az újabb ketyegő 
hangok fokozatos „lecsengése” ugyanúgy hozzátartozik tudatéle-
temhez, mint az a mozzanat, amikor egy egész óra elütése kapcsán 
a jellegzetes formájú és jellegzetes részeket tartalmazó, jellegzetes 
hangú tárgyra felfigyelek és a lakás halljában álló óraként ismerem 
fel, vagy úgy nevezem meg, mint „ez az óra itt”. Ebben az érte-
lemben a tudat ideálisan tudat még azelőtt is, hogy valamit tudato-
sítana, vagyis hogy valamit egy felfogó aktusmozzanat révén konk-
retizálna. Husserl persze komolyan hezitál abban a kérdésben, 
hogy milyen értelemben tekintse konstitutív folyamatnak az ősfo-
lyamatot az abban felmerülő lecsengés-fenoménekkel együtt. A 
lecsengés-fenomént Husserl még nem tulajdonképpeni konstitúci-

                                                 
350 Hua XXXIII, 245:23–27. 
351 Hua XXXIII, 253. A Bernaui kéziratokban úgy is fogalmaz, hogy „Az én 

nem tud valaminek a tudata nélkül irányulni.” (256:1) Vagyis az én passzív „tuda-
tosságát” és az aktív odafigyelést, reflexiót elválasztja egymástól. 
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ónak is nevezi, amely legalábbis „ideális lehetőség az én számára, 
hogy spontán funkciókkal éljen az objektiváció előtti ősfolyamat 
alapján […].”352 Egyértelmű megfogalmazást még itt nem használ. 
Az azonban körvonalazódik, hogy az objektiváció előtti konstitú-
ciós folyamatok csak lehetőségfeltételeik szerint objektiválnak. 

Husserl tehát egy új modellt javasol, vagyis a konstitúció 
olyan modelljét, amely helyet biztosít az appercepció előtti tudat-
folyamnak és a primér érzetek még csak felfogás nélküli lecsengé-
sének. Mint ezt a szövegben világossá teszi: az úgynevezett „ősfo-
lyamat” (amely elsősorban intencionális megragadás előtti folya-
matot jelent) modellje felveti annak a kérdésnek a tisztázását is, 
hogy a „fundált politetikus aktusok” (vagyis a kategoriális szemlé-
letek) esetében „hogyan viszonyul a fundált tárgyiságok időkonsti-
túciója a fundáltakhoz és éppen az aktusokhoz?”353 Fontos kérdés-
ről van szó, mert az intencionális vonatkozás előtti tudatfolyam 
szintjén az úgymond primér tartalmak tulajdonképpen csak poten-
ciálisan járulnak hozzá egy bonyolult, politetikus tárgyiság konsti-
túciójához, tehát egyoldalú módon nem fundálják azt. 

Itt merül fel ugyanakkor először komolyan annak a kérdése 
is, hogy a konstituáló én mennyiben érintett a konstitúciós folya-
matok végrehajtásában? Elképzelhető annak a lehetősége, hogy az 
aktív (spontán) viszonyuláson kívül bizonyos passzív folyamatok 
is az ego konstitutív tevékenységei közé tartoznak, amelyekben 
viszont az ego érintettsége elmarad, avagy csak nagyon alacsony.354 

                                                 
352 I.m. 257:14–19.  
353 Vö. i.m. 245. lj. 
354 A passzivitásról mint az én érintettségének elmaradásáról lásd még: Hua 

XI, 148skk. Az én érintettségének problémája, illetve annak megoldási kísérletei 
végigkísérik Husserl teljes időskori pályafutását. A bernaui szövegek bizonyos 
eredményei, mint pl. az „ősfolyamat” a „legeredendőbb időiesítő tudat”-ként 
még a harmincas évek elején is megjelent bizonyos szövegeiben. (Hua Mat VIII, 
112–113.) Mi több, az önmagára folyton intencionálisan viszonyuló tudat kérdé-
sét ekkor vetette el a leghatározottabban. Végső megoldása az ún. reflexív és 
nem-reflexív aktusok abszolút különbségének tételezésében adja. Eszerint a 
legtöbb észlelési folyamat egyszerre pre-reflexív és reflexív síkon is végbemegy, 
és ezek nem keverednek szükségszerűen egymással (vagyis különbségük nem 
viszonylagos, nem függ a másik aktustól). Az ego tehát egyszerre érintett és nem 
is érintett saját konstitutív tevékenységeiben. (Vö. Hua Mat VIII, 365–366.) Az 
abszolút különbség gondolata egyébként ismerősen cseng érzéki és kategoriális 
szemléletek elválasztásából, illetve érzéki matéria és kategoriális forma megkü-
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Ennek tisztázásával az előbb felvetett kérdésre is képesek lehetünk 
válaszolni. A felfogás/tartalom séma korrekciója az én érintettsé-
gének csökkenésével együtt történik meg: a hületikus adatok már 
nem kizárólag olyan reális-immanens állapotok, amelyek az apper-
cepció számára felfogástartalomként fungálhatnának. 

6.1.2.4. A passzív szintézisek 

A passzív szintézisek elméletét Husserl az 1920-as tanulmá-
nyi esztendő téli félévében adta elő első rendszerezett formájában. 
Ekkor már több kérdés tekintetében biztosabb talajon mozgott 
mint az 1918-as esztendő elején. Tulajdonképpen ebben szöveg-
korpuszban találjuk meg Husserl érett konstitúcióelméletének 
egyik első dokumentumát, amely egyben kívánja látni a különböző 
korrelációkat és ezek egymásra való hatását, vagy ahogy a Fenome-
nológia ideájában említette, „sajátos teleológiáját”. A passzív szinté-
zisek természetesen nagyon régen jelen voltak Husserl filozófiájá-
ban, már a számképzés, vagyis a képzetek elmélete alapján felépí-
tett husserli matematika-filozófiában is megjelentek.355 Viszont a 
húszas évek elején válik először nyilvánvalóvá a szerepük, amikor 
pl. a számosságok összefogását biztosító passzív folyamatok mel-
lett megjelennek bizonyos hosszabb idői lefutásban szerephez jutó 
(tehát genetikus) szintézisek is. 

Az Ideen Husserl életében meg nem jelent II kötetében már 
többször beszélt az érzékiség egy olyan fokáról, amely nem feltéte-
lez közvetlen, hanem csupán közvetett aktivitást az én részéről. A 
másodlagos érzékiségnek nevezett fenomenológiai összefüggést 
transzcendentális logikai előadásában „retencionális lerakódásnak” 

                                                                                                
lönböztetéséből a VI. Logikai vizsgálódásból. (Vö. Hua XIX/2, 664–665, illetve 
Zuh 2008. 63–65.) 

355 Ezt Husserl maga is elmondja a Karteziánus meditációk kései programatikus 
textusában (51. §). „[…] ego és alter ego mindenkor és szükségszerűen eredeti 
párosításban adódik”, illetve „a párosítás a transzcendentális […] szféra egyete-
mes fenoménje”. (Hua I, 142., KM, 128–129.) A passzív asszociációk az 
interszubjektív tapasztalat esetében is hasonlóan működnek, mint az egyszerűbb 
számosságok képzésének esetén, még ha a helyzet ilyenkor sokkal bonyolultabb 
is, lévén hogy egymagam nem vagyok elegendő ahhoz, hogy a konstutív folyamat 
lezajlodjék. 
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vagy „szedimentációnak” tekinti.356 A szedimentáció nem más, 
minthogy amikor a felsőbb konstitúciós tevékenységeinek a meg-
ismerés komplex folyamatában megtartott, megőrzött eredményei 
az alacsonyabb egyszerűbb konstitúciós szintekre süllyednek visz-
sza passzív módon és befolyásolják azok működését. Ez egyben a 
különböző szemléleti típusok megjelenésének alapja is. Mivel a 
szedimentációk alapvetően másodlagos érzékiségként működnek, 
segítséget nyújtanak abban, hogy az érzékek valamilyen előzetes 
minta alapján működjenek vagy működjenek együtt egymással. A 
közösségi, kulturális, interszubjektív jelentésképzések mind hasz-
nálják a szedimentáció passzív szintézisének bizonyos formáit, 
illetve a szedimentáció szintézisének bizonyos bonyodalmaiként 
érthetőek. A szedimentáció is úgy határozza meg a konstitúció 
alacsonyabb fokain lezajló folyamatokat, hogy eközben nem válik 
explicitté, illetve nem kívánja meg az ego konkrét aktivitását. 

De a passzív szintézisekről szóló Husserl-szövegek számos 
más passzív, az én aktivitását csak korlátozottan feltételező konsti-
túciós tevékenységet is leírnak. Ilyenek az érzéki kiemelések kons-
titúciói,357 amelyek jelen vannak minden előtér- és háttér-, vagy 
olyan sorozat-észlelésekben, amelyekben még nem viszonyulnak 
kifejezetten az érzékileg kiemelt mozzanatokra. A passzivitás jel-
lemző a legtöbb prepredikatív megismerésre is, ellenben annak egy 
magasabb rendű formájaként értelmezhető, amely feltételezi más 
aktív konstitúciós teljesítményeknek a meglétét (pl. predikatív 
aktivitást, ítéletalkotást stb.). A szedimentáció ezeknek a konstitú-
ciójában is részt vesz. Ez pedig a passzitivitásnak olyan formáját 
vonja maga után, amely egyszerre alapul szolgál a különböző akti-
vitások végrehajtására, miközben maga is eredhet valamifajta akti-
vitásból. (Egy valamikor tudatosan vállalt megismerési folyamat 
oda hathat, hogy a későbbiekben annak tudatosítása nélkül hason-
ló rendezettséggel észleljünk, miközben azt már nem tudatosít-
juk.)358 A szedimentáció ilyen fajta működése nagyon hasonlít 
ahhoz, amit Husserl már a nem objektiváló aktusok és az 

                                                 
356 Vö. Hua XI, 113, 178. vagy még az előadások első vázlatában is: uo. 281. 
357 Vö. Hua XI, 133. skk. 
358 Az aktív passzivitás vagy passzív aktivitás Husserl érett logikaelméleti szö-

vegeinek kulcsmomentuma. Lásd EU, 116–119, illetve még Hua IV, 11:33–
12:19. 
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objektiváló aktusuk között fundálási viszonyok sokrétűségében 
felfedezett, ellenben annak még nem adott komolyabb konstitú-
cióelméleti esélyt. (Vö. a fenti 6.1.2.2-es ponttal.) 

Nem megkerülhető tehát az a probléma, hogy ebben az új – 
nagyrészt genetikus – perspektívában hogyan alakulnak a fundá-
ciós viszonyok? Nyilvánvaló, hogy Husserl részben feladja az egy-
oldalú fundálás appercepcióhoz kapcsolódó sémájának egyedülisé-
gét. A szedimentáció azért jelentős ebben a perspektívában, mert 
ekkor a konstitúció rendje tulajdonképpen megfordul.359 A konsti-
túció úgymond visszahatóan is működik, vagyis – részben – köl-
csönössé válik. Kölcsönössége azonban nem állandó. A 
szedimentálódott mintákra, jelentésekre szükség van a magasabb 
rendű konstitúciós teljesítmények eléréséhez, de nem szükségsze-
rű, hogy minden esetben éljünk is ezekkel a mintákkal. „Világos” – 
fogalmaz Husserl még 1920 körül – hogy egy valamikor 
konstituálódott észlelés felidézése „nem kötődik egy reproduktív 
jelenhez, hanem az folyamatosan vagy ugrásszerűen más szedi-
mentációs rétegekbe vándorolhat.”360 

6.1.2.5. A konstitúció ABC-je 

A konstitúció ABC-je Husserl egyik legtalálóbb metaforája 
a konstitúcióelméletben tételezhető különböző és egymással 
együttműködő rétegek jellemzésére.361 Tulajdonképpen Husserl 
érett konstitúcióelmélete nyugodtan jellemezhető ezzel a formulá-
val. 

A betűk alfabetikus elrendezésere egyrészt jellemző, hogy 
nem szükségszerűen kapcsolódnak egymáshoz, ezért egy a képzés 
helye, illetve bizonyos mnemotechnikai követelmények együttes 
érvrendszere szerint az ABC sorozatába rendezhetőek. Viszont a 

                                                 
359 Vö. ehhez Held 1972. 49. 
360 Hua XI, 183:4–7. 
361 Husserl először a konstitúció ABC-je kifejezést a Transzcendentális logikai 

előadásban használta a passzív asszociációk egyetemes jelenlétéről a konstitúciós 
folyamatok között: „A tudatossá váló objektivitások és szubjektivitások maguk-
ban valóan, mint létezők konstitúciójának ABC-jében itt rejlik az A.” (Hua XI, 
125:19–21.) A metafora ezen túl egy sokkal obskurusabb helyen is előfordul: Hua 
XV, 403. skk. 
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nyelvi hangok egy viszonylag zárt rendszerét jellemzik, amelyek 
egyszerűbb és bonyolultabb formában nemcsak szavak képzését 
segítik elő, hanem hatnak egymásra, hasonulnak egymáshoz. A 
konstitúciós rétegek is egymástól elválaszthatóak, állandó együtt-
működésük nem szükségszerű, de legalább lehetőség szerint fent 
kell állnia. 

Habár Husserl nem sokszor használja ezt a szemléletesen 
metaforizált hasonlatot, de 1920–21-es transzcendentális logikai 
előadásában is igyekszik hangot adni annak, hogy milyen helyet 
biztosít a konstitúcióelméletnek saját fenomenológiai filozófiájá-
nak egészében. Majd az előadás zárlatában hangzik el egy nagyon 
sokat sejtető formula: 

 
„A transzcendentálfilozófia nagy témája a tudat egyáltalán, 
mint konstitutív teljesítmények felépítménye, amelyben 
mindig új lépcsőfokokon és rétegekben új objektivitások és 
az objektivitások mindig új típusai konstituálódnak, mindig 
újfajta önadódások fejlődnek ki és ehhez tartozóan a lehet-
séges igazolások és az igaz lét lehetséges gondolatainak 
mindig újfajta és előkészített útjai jelennek meg.”362 
 
Majd lejjebb még egyszer szóvá teszi, hogy egy radikálisan 

fenomenológiai vizsgálódásmód a konstitúció felépítményének 
szerkezetét vizsgálja.363 Az idézet azonban nem csak radikális meg-
fogalmazása miatt érdekes. Kifejezi ugyanis azt, amit eddigi konsti-
túcióelméleti vagy kvázi-konstitúcióelméleti (az appercepcióról 
szóló) szövegeiben nem tudott kinyilvánítani: 1) a fenomenológia 
a tudat működéséhez köthető konstitúciós teljesítmények vizsgála-
ta, illetve azt, hogy: 2) a konstitúciós teljesítmények egyik része 
nem ad konkrét objektivációkat, hanem csak hozzájárul ahhoz, 
hogy objektivációk újabb sora jöjjön létre. A konstitutív teljesít-
mények egy része csak feltételeket biztosít az objektivációkhoz. Az 
Ideen I azon tételét, hogy a „tulajdonképpen minden aktus 
objektiváló” egy diszjunktív formulával úgy finomítja, hogy tulaj-
donképpen „minden aktus vagy objektiváló, vagy hozzájárul az 
objektiváció létrejöttéhez”. A konstitúció ilyen meghatározásával 

                                                 
362 Hua XI, 218:8–15. 
363 Vö. i.m. 219:8–10. 
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pedig nagyon sokat nyerhetünk: immár az is megérthető, hogy a 
tudat konstitúciós tevékenysége nem mindig objektivál, és ezért 
habár közben felkészül bizonyos objektivációk létrehozására, 
ezeknek a kiteljesítésében szüksége van másokra, más konstituáló 
tudatokra is. Husserl filozófiájának legmagasabbrendű problémái 
(az interszubjektivitás és a külső időtudat kérdései: álom, halál, 
kulturális öröklődés, történelmi folyamatok) ebből a szempontból 
egységesen foghatóak fel a tudat konstitúciós tevékenységeinek 
keretében.364 

Jellegzetes ugyanakkor, hogy Husserl nagyon komolyan ki-
tart a konstitúció ABC-jének azon következménye mellett, hogy 
miközben ez az elmélet jól leírja a legkülönbözőbb konstitúciós 
szintek keveredését, egyik hasonlóan fontos célja az is, hogy el 
tudja őket egymástól választani, illetve fel tudja mutatni különbsé-
geiket aszerint, hogy melyik tartalmaz egyszerűbben és melyik 
bonyolultabban konstituálódó folyamatokat. A fenomenológiai 
elemzésnek mindig az egyszerűbbek tisztázásával kell kezdenie.365 
Ennek az álláspontnak az érvényesítésében, vagyis az „ABC betű-
rendjének” betartásában válik világosá, hogy bizonyos filozófiai 
módszertanok használhatatlansága éppen a kezdettől túlzottan 
magasfokú problémáknak volt köszönhető. Magasabb fokú prob-
lémák és bonyolultabb tárgyiságok, például a logika ideális (katego-
riális) tárgyiságainak vizsgálata csak az érzéki aktusok és az ezek-
hez tartozó tárgyiságok vizsgálata után valósulhat meg teljes terje-
delmében. 366 

                                                 
364 A történelemről mint felsőbb konstitutív kérdésről ír már az említett elő-

adás-összefoglalóban: Hua XI, 219. A külső időtudat kérdéseihez lásd: Hua Mat 
VIII (Tx. 94–97.), 417. skk. 

365 Ez régi védjegye Husserl filozófiájának. Már 1904–05-ös négyrészes nagy-
előadásának előszavában nehezményezte saját Logikai vizsgálódásaival kapcsolat-
ban, hogy azokban túl sokat foglalkozott a magasabb rendű intellektív folyama-
tokkal, miközben nem csak pedagógiai szempontok szólnak amellett (jobb az 
egyszerűbbel kezdeni), hogy „az egyszerű, legalul fekvőek” vizsgálatában mélyül-
jön el. (Vö. Hua XXXVIII, 3. skk.) A kategoriális szemléletek vizsgálata ebben a 
helyzetben tehát túl bonyolult lenne az érzékiség alacsonyabb fokához kötődők 
minél pontosabb leírása előtt. Hasonló összefoglaló visszatekintést ad még: Hua 
XX/1, 328. 

366 Jól ismert, hogy ez kései Kant-kritikájának egyik sarokköve: „Kant prob-
lémái elejét fogva túl magas szinten voltak feltéve […]”. (Hua XVII, 271:36–38.) 
Ez adja például Hume módszertani fórját: transzcendentális kérdéseket tesz fel, 
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6.2. A tanulmány következtetései 

A fenti öt pontban összefoglalt konstitúcióelméleti ered-
ményeknek van legalább két teljesen kézzelfoghatón közös mo-
mentuma. 

(a) Az egyik az, hogy mind a fantázia működésében, mind a 
nem-objektiváló aktusokban, mind az időkonstitúció ősfolyamatá-
ban, mind a passzív szintézisekben és ezeknek az aktív szintézi-
sekkel való összefüggésében, mind a konstitúció „ABC-jének” 
átfogó elméleti keretében közös az, hogy háttérbe szorítják a fel-
fogás intencionális mozzanatát, miközben azt kapcsolatba hozzák 
nem-intencionális, passzív folyamatokkal. Husserl konstitúcióel-
mélete ezek révén lesz mélyebb egy egyszerű tudat általi intencio-
nális jelentésadás teóriájánál. 

(b) A másik pedig az, hogy mindezek az új szempontok 
hozzásegítenek a tudatnak, mint nem csak a „tulajdonképpeni” 
konstitutív folyamatok lelőhelyének, hanem a lehetséges egyéb 
konstitutív folyamatok feltételeit megadó instanciának a megérté-
séhez. A tudat nem csak egyszerűen létrehozza, illetve saját  
ösztönzésre felfogja a tapasztalat tárgyainak és tényállásainak vál-
tozatos eseteit és sokaságait, hanem lehetőséget biztosít arra, hogy 
ezek a tárgyak és tényállások megjelenhessenek, illetve hogy má-
sokkal közösen konstituálhatóak legyenek. A tudat, mint a feno-
menológia témája, tehát nem más, mint egy jellegzetesen transz-
cendentális, a megismerés különböző formáinak lehetőség-
feltételeit implikáló probléma. A fenomenológiát transzcendentális 
filozófiának nevezni ebben a konstitúcióelméletileg kondicionált 
értelemben tehát több mint jogosult. 

De nevezhetjük-e ugyanakkor ebben a konstitúcióelméleti-
leg kondicionált értelemben idealizmusnak is? Tudomásom szerint 
a közelmúlt közelebbi és távolabbi pontjain legalább két szerző 
vállalkozott jelentős tanulmányban ennek a kérdésnek a megvála-
szolására: a konstitúcióelmélet szempontjából Husserl filozófiája 
mennyiben tekinthető idealizmusnak? 

                                                                                                
de először a szemléleti valóságra nézve. „Csak ha a természet 
transzcendentfilozófiája a szemléleti természetre való alapvető korlátozással 
kezdődne, nos, csak ekkor lenne alkalmas az idealitások megfejtésére, hogy ezál-
tal a transzcendentális logika létrejöttét motiválja.” (I.m. 272:23–27.) 
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(a) Vittorio de Palma érvelésének egyik kiindulópontja, 
hogy Husserlt többek között egy úgynevezett „dogmatikus” indok 
vezette a transzcendentális idealizmus melletti lándzsatörésig. A 
dogmatikus indok pedig tartalom-felfogás sémában és az apper-
cepciós modellben öltött testet. Ez volt az az ismeretelméleti mo-
dell, amely egy nem várt dualizmus melletti elköteleződést iktatott 
már Husserl korai deskriptív pszichológiájába is. A séma felszá-
molása a hülétikus adatok reális immanenciájáról alkotott tézis 
feladásához és az ebből levont idealisztikus metafizikai következ-
tetések kizárásához vezetett. Mivel Husserl ezt a sémát feladta, az 
ebből származó következtetéseket már nem volt kénytelen levon-
ni: így például a világ tapasztalásának a priori struktúráit nem volt 
kénytelen a konstituáló énbe pozicionálni.367 De Palma 
számbaveszi főleg azokat a késői Husserl-szöveghelyeket, amelyek 
a világ tapasztalásának és az érzékiség szerepének megkerülhetet-
lenségéről mond (különösen a húszas-harmincas évekből) és egy 
furcsa következtetéspárra jut: 1) Husserl filozófiája nem idealiz-
mus, hanem empirizmus (mivel az érzékiség szférája nem a konsti-
tutív ego konstitutív tevékenysége; 2) Ez a filozófia nem  
transzcendentális, hanem mivel a faktikusan megismerhető világ 
lényegstruktúrájára kíváncsi, tulajdonképpen eidetikus elmélet. 
Husserl filozófiai álláspontja tehát nem transzcendentális idealiz-
mus, hanem a szemléletileg megragadható lényegstruktúrák empi-
rikus elmélete.368 

Minden erényével együtt ezt az érvelést igen nehéz lenne el-
fogadni. Egyrészt Husserl viszonya az appercepciós sémához nem 
olyan egyértelmű, mint ahogyan azt De Palma kritikátlanul elfo-
gadja.369 Husserl viszonya ahhoz, ami szemléletileg adott, pedig 
nem egy kései fejleménye filozófiájának, hanem már igen korán 
felmerül. Érzéki és kategoriális elválasztásának szükségessége ép-
pen annak leküzdését szolgálja, hogy a megismerés e kétfajta for-
rásának szükségszerű keveredéséből vagy különbségeik egymáshoz 
képest megjelenő relativitásából induljunk ki – de nem azt, hogy 
ezzel egyáltalán foglalkozzunk. De Palma érvelésének nervus 

                                                 
367 Vö. De Palma 2005. 184, 190.  
368 De Palma 2005. 200.  
369 Rudolf Boehm és Robert Sokolowski után ezt a tézist már Eduard 

Marbach is csak korlátozottan tartotta érvényesnek. (Vö. Marbach 1980. lxii.) 
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demonstrandija, az appercepciós minta elvetése azonban ugyanis 
éppen azért nem áll, mert ez az intencionalitás konstitutív szerepét 
hordozó séma a késői szövegekben sem kerül feladásra. Az 
intencionalitás és az ezzel összefüggő egológia elmélete, az én 
érintettségének tana a legkésőbbi szövegekben is fennáll. 

Nagyobb probléma azonban az, hogy hogyan lehet tagadni 
Husserl filozófiájának transzcendentalitás jellegét? Husserl állás-
pontjának ezt a vonatkozását ugyanis tulajdonképpen sohasem 
adta fel. A legjellegzetesebb pedig éppen az, hogy Husserl a lé-
nyegmegismerésre vonatkozó (eidetikus) tanokat is transzcenden-
tálisnak tartotta,370 hiszen az az empíria, amelynek transzcendentá-
lis lehetőségfeltételeinek leírása bizonyos lényegstruktúrák, tehát 
egy folyamatosan kialakuló típusosság szerint történik, maga is 
onnan kapja lehetőségfeltételeinek egy részét, hogy a magasabb 
rendű konstitúciós teljesítmények hozzájárulnak zavartalan lezajlá-
sukhoz.371 A transzcendentális filozófia tehát egyszerre tartalmazza 
az empirikus-érzéki és a lehetőségfeltételeket adó tudást, vagyis 
nem egyszerűen, vagy nem csak konkretizáció nélküli lehetőségek 
leírása. Ezért is meglehetősen nehéz megérvelni azt, hogy De 
Palma végül a husserli fenomenológiát „eidetikus empirizmusnak” 
nevezi. 

(b) Ennél szűkebb és finomabb következtetésre vállalkozott 
Richard Tieszen, amikor a fenomenológia transzcendentális jellege 
mellett érvelt. Tieszen elfogadja Husserlnek azt az álláspontját, 
hogy a realizmus és idealizmus filozófiatörténeti megkülönbözte-
tése nem célravezető, és tulajdonképpen nem is ellentétei egymás-
nak (ami mellett főleg az 1930-as utószavában állt ki). Ehhez pedig 

                                                 
370 Erről legtömörebben a Fenomenológiai pszichológia című 1925 nyári félévi 

előadásban ír. (Vö. különösképpen Hua IX, 46. skk.) 
371 Vö. Hua VIII, 179:21–27. A transzcendentális filozófia meghatározása 

szempontjából egy rendkívűl fontos szöveghelyről van szó: „[…] 
transzcendentális nem más mint valóságos és lehetséges, szilárd 
lényegstruktúrával rendelkező tapasztalatok meghatározottan leírandó rendszere. 
Olyan tapasztalatokról és tapasztalatlehetőségekről van szó, amelyek beható 
transzcendentális összefüggéssel rendelkeznek, amelyet transzcendentális 
empíriában és konstituáló szemléletben futhatok át.” A transzcendentális 
filozófiát tehát nem csak az ún. intencionálisan konstituáló szemléletek, hanem a 
konkrét empíria lehetőségfeltételei alkotják. Ennek is köszönhető, hogy a 
transzcendentális filozófia „az intencionális érintettség fokozataival” operál. (I.m. 
175:17–18.)  
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reális és ideális tárgyiságok deskriptív és nem szubsztanciális meg-
különböztetésére megy vissza, mint a Logikai vizsgálódások kulcs-
momentumára.372 A deskripció kritériuma az illető tárgyiságok 
időfeltételekhez való viszonya. Az ideális tárgyiságok nem ugyan-
abban az értelemben rendelkeznek időbeli kiterjedéssel, illetve 
időbeli lefutással, hiszen végülis időn kívüliek. Ebben látja Tieszen 
Husserl matematikai realizmusának platonista jellegét is: az ideális 
tárgyak ugyan kategorikusan különböznek a reális tárgyaktól, de 
nem abban, hogy az egyik felfogható, a másik pedig felfoghatatlan 
lenne. Mivel Husserl ezt az elkülönítést a továbbiakban is bizo-
nyos időfeltételekhez köti, az időfeltételek változása adja az elkü-
lönítés gerincét. A kései szövegekben viszont Husserl az időfelté-
telekről egy sokkal komplexebb képet tud alkotni, éspedig éppen 
azért, mert képes többféle konstitúciós elemzés elvégzésére.373 Az 
ideális tárgyak nem időn kívüliek, hanem ugyanúgy a tudat által 
konstituálódnak, mint az időben levő egyéb tárgyak, csakhogy 
lehetőség szerint bárhol és bármikor felmerülhetnek – lehetőség 
szerint tehát az ideális tárgyak is kötődnek a tudat konstitúciós 
tevékenységeihez. 

Tieszen végül arra az eredményre jut, hogy Husserl elmélete 
az ideális tárgyakról (és ezáltal a matematika tudományának tárgya-
iról) életműve egészében koherens álláspontot képvisel. Az úgyne-
vezett transzcendentális idealizmus szemszögéből tekintve Husserl 
az időfeltételeknek egy újabb formájával gazdagítja az ideális tár-
gyak leírását, pontosabban a konstitúció egy másik lehetséges for-
májával. Ezért Husserl idealizmusa tulajdonképpen nem más, mint 
eddigi nem-naiv platonista álláspontjának konstitúcióelméletileg 
fejlettebb változata, vagyis egyfajta „konstituált platonizmus”.374 

                                                 
372 Habár Tieszen ennek kiemelésére nem fektet nagy hangsúlyt, de kétségte-

lenül Husserl érvelésének egy pontos értelmezésére támaszkodik. A reális és 
ideális tárgyak elválasztása deskriptív elválasztás, mivel az érzéki és kategoriális 
szemléletek elválasztását követi. (Vö. ehhez Hua XIX/2, 674, 684.) (HLV, 85, 
91.) A későbbi (és nagyon változatos spektrumban tett) visszatekintésekben 
Husserl sokszor írt arról, hogy reális és ideális tárgyak megkülönböztetése miért 
az egyik legfontosabb mozzanata a LV-nak. (Vö. Hua XXII, 159; Hua IX, 24–
25.) 

373 Tieszen 2010. 12. 
374 Tieszen i.m. 14, 18. Tieszen főleg a Tapasztalat és ítélet (Erfahrung und Urteil) 

65.§-ként beválogatott, de nagyrészt 1917/18-ban Bernauban született kéziratok-
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Ez pedig azt jelenti, hogy Husserl úgymond realista álláspontja és 
idealista álláspontja éppen konstitúcióelméletének transzcen-
dentalizmusa miatt kompatibilisek egymással. Tieszen főleg mate-
matika-elméleti téttel rendelkező elemzése azért is konkluzív egy 
nagyobb perspektívából szemlélve, mert egy bonyolult megismeré-
si folyamat szempontjából érzi relevánsnak Husserl kései konstitu-
tív vizsgálatait. Ennek az idealizmusnak a célja a megismerés minél 
pontosabb leírása. 

Nevezhetjük-e Husserl fenomenológiáját teljes joggal 
transzcendentális idealizmusnak? Ha a fenti gondolatmenet elfo-
gadható, akkor úgy vélem igen. Elsősorban azért, mert e fogalom 
jelentésének precíz megadásával meglehetősen sokat nyerhetünk. 
Tulajdonképpen a következőket: 

1) A megismerés többfokú konstitúciójának elmélete 
transzcendentális elmélet, mivel a megismerés lehetőségfeltételeit 
tisztázza. 

2) Ugyanakkor a megismerés konstitúciója a reális dolgok 
megismerésére vonatkozik – éppen arról szól, hogy 

2’) a konkrét megismerés hogyan működik együtt annak 
lehetőségfeltételeivel, illetve 

2’’) hogyan befolyásolja egy konkrét ismeret a további isme-
retek lehetőségét. Tehát a reális dolgok transzcendentális filozófiá-
járól van szó. 

3) A reális dolgok transzcendentális filozófiája viszont ab-
ban az értelemben idealizmus, hogy éppen a megismerő szubjek-
tum többféle konstitúciós teljesítménye alapján igyekszik tisztázni 
a realitás megismerésének formáit és típusait. Ennek a többféle 
teljesítménynek pedig ugyanúgy vannak nem-intencionális irányu-
lást tartalmazó mozzanatai, ahogyan legfejlettebb és legbonyolul-
tabb jellemzője továbbra is az intencionális viszonyulás marad. 

 

* 
 

Bár a konstitúcióelmélet részletesebb kifejtése, és az életmű 
minden részletére kiterjedő vizsgálata itt elmarad, ki kell emelnünk 
két fontos pontot, amelyek Husserl filozófiaírási stratégiáinak, 
tulajdonképpen filozófiai módszerének alapsajátosságait érintik. 

                                                                                                
ra hivatkozik. (13. skk). (Vö. ehhez EU, 303. skk.) 
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Az egyik az, hogy már maga a konstitúcióelmélet felépítése 
is mutatja: itt eleve nem egy olyan teóriáról van szó, amely a múlt-
ból ismert klasszikus filozófiai problémák megoldását kínálná 
(valahogy úgy, hogy régi problémák új és legkorszerűbb megoldá-
sát adná), hanem a filozófiai problémákat is újrafogalmazza saját 
szempontrendszerén keresztül. 

A másik pedig az, hogy nem logikai-érvelő módszerrel, ha-
nem elsősorban a tapasztalat szerkezetének leírásával (egyszerre 
több megismerésterület interakciójának deskripciójával) fejti ki 
mondanivalóját. Bizonyos értelemben nem csak érvel, hanem 
deskripciókat ad, melyek nyomán az érvek alapjai, a bennük fel-
használt motívumok is cizellálódnak. Szerzőnk számos esetben 
rámutat arra, hogy egy régi típusú érvelés hibája nem csak az érv 
belső logikájának hibáiból, hanem abból is eredhet, hogy több 
össze nem egyeztethető motívum keveredik benne egymással. 

Ezt a stratégiát Husserl mind hallei korszakában, mind ké-
sőbb, az érett fenomenológiai szövegeiben és kézirataiban alkal-
mazta. A természet és szellem összefüggéseiről írottakban, a fregei 
problémákkal kapcsolatos megoldásai során, a későbbi konstitú-
cióelméleti argumentációjában mind hasonló megoldásokkal talál-
kozunk. Bizonyos fogalmak „alácsúsznak” a konkrét szemléleti 
összefüggéseknek, vagy „alácsúsztatódnak” az aktuális probléma 
megoldásának, anélkül, hogy ellenőriznék a mindennapi tapaszta-
lathoz való viszonyukat. Így nem derül ki, hogy legitim-e az adott 
érvelési helyzetben való ismételt, ha nem éppen kizárólagos hasz-
nálatuk.  

A fenomenológiát, mint kontinentális filozófiát ez a mód-
szertani sajátosság szerintem a legmesszebb menőkig jellemzi. 
Ebben az értelemben véve a kortárs kontinentális filozófia többek 
között a husserli klasszikus fenomenológia egyik módszertani 
alapsajátosságát érvényesíti. Ezért gondolom úgy, hogy habár a 
kontinentális filozófiát nem lehet a klasszikus fenomenológiával 
azonosítani, meghatározásához közelebb juthatunk a fenomenoló-
gia módszertani, olvasási és gondolatfűzési módszereinek vizsgála-
tával. Ehhez nyújt jó bevezetést a kötetben olvasható, a Husserl – 
Frege viszonyra vonatkozó esettanulmány is. Ugyanakkor egy 
olyan meghatározásról van szó, amelyet jelen könyv nem kíván 
megadni, csupán előkészíteni. 
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ABSTRACT 
 

The Beginnings of Continental Philosophy. A Case Study in Early Edmund 
Husserl 

 
This book is a revised and improved version of my 2011 

PhD-thesis. Its whole content stems from the following reseach 
headlines documenting my basic intellectual mindset: (a) a wider 
look on contemporary philosophy confirms the presence of two 
theoretical attitudes, known as „continental” and „analitic” phi-
losophy disposing of two distinct sets of methodological princi-
ples and institutional backgrounds; (b) the formation of 20th cen-
tury continental philosophy is undeniably marked by the life and 
work of Edmund Husserl; (c) the very core of this philosophy is 
the so-called phenomenological constitution theory, a speculative 
name synthetizing the efforts to transcendentally describe the 
stratified and multidimensional nature of human knowledge; (d) if 
we are able to analyze the origins of this constitution theory (way 
before becoming the main doctrine of classical transcendental 
phenomenology), we’ll gain a favourable position to map the ori-
gins of 20th century continental philosophy. 

A full-fledged justification of this hyphotesis remains un-
reachable for the present study, which limits itself to some partial, 
but positive results. These upshots are some newly encompassed 
historical microcontexts helping the reader to understand the 
division of what is traditionally „analitic”, respectively „continen-
tal” in our philosophical education. To construe the fin-de-siècle 
German-Austrian history behind the concepts of sense and refer-
ence (where the relation of Gottlob Frege to Husserl marks a 
defying moment), to sum up the reception of Husserl’s debut 
work on the philosophy of the main arithmetical concepts, depict-
ing its presence in reviews, or to show the main frame of Husserl’s 
institutional affiliation while occupying his first job as a 
Privatdozent at the University of Halle-Wittenberg, these are all 
just aids to understand the paths roved by a phenomenological 
philosophy a decade before its breakthrough in the Logical Investi-
gations of 1900–1901. This process is not just allegedly free of 
radical turs and junctures, but has an organic evolution from some 
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very similar topics acquired and reformulted by Husserl as a pri-
vate assistant professor in the German Land of Saxony and 
Anhalt. 

From the methodological point of view my three main ten-
ets (truly unseparable from each other) are the following: (a) the 
relation of Edmund Husserl and Gottlob Frege could be investi-
gated from two different angles (the issue of psychologism and 
the evolution of the theory of semnification); (b) in Husserl’s 
work thematical elements and methodological clues have no paral-
lel evolution (certain methods pertaining to one and only specific 
topic) – they are better asymmetric. The correct way to analyse 
Husserl’s philosophy is to temporarily keep methodology and 
main research topics separated (but not disentangled), because a 
wide range of topics the early Husserl’s got in touch with became 
active in his late texts endowed with the most powerful transcen-
dental phenomenological insights. That is why a philosophical 
turn in Husserl is not justified by the emergence of a certain topic 
(which is often only reemergence of a former one); (c) the unity of 
Husserl’s work is ensured by the constitution theory or to put it 
more correctly by the way he followed in „constituting“ a consti-
tution theory, a way he started to walk on even years before his 
proper academic debut with the publication of his truly rewritten 
habilitation work, The Philosophy of Arithmetic. 

The method the author of present study used is historical 
microcontextualization which is not based on a qualitative expan-
sion of relevant or even metaphilosophical sources (institutional-
administrative files, oral-history testimonies). My principle scope 
is to make a survey of all the philosophical documents concerned 
in developing a certain stance on a certain philosophical topic and 
to show how these documents came out of range as relevant 
sources. This methodic procedure however does not mean that I 
have lost every trace of sociological awareness and try to fold up 
the relevance of institutional, political and cultural pedigree in 
philosophy. In the first part of my work I’ve even tried to fulfill a 
metaphilosophical task (influenced by some key concepts in the 
sociology of knowledge or moreover by the durkheimian bon 
mot, that „education is socialization”): Husserl‘s activity as a 
member of a late 19th century teaching staff has a formative, con-
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stitutive role in developing his philosophical ideas. But I maintain 
that this sort of analysis upholds its significance for me just as the 
support of philosophical microcontextualization. My starting 
point is not the question, „what made Husserl and not others to 
reach an academic position and a considerable reception?” (an 
issue some sociologists of scientific knowledge [SSK] cope with), 
but the one which I offer here: „Why 20th Century reception 
diminished the relevance of some prefenomenological texts in 
Husserl’s development and also the fact that what is specific in 
Husserl’s philosophy is embedded in late 19th Century German 
and Austrian philosophy?” This problem is even more stinging 
when we consider, that the prefenomenological parallelism drawn 
by Husserl between intuitive and symbolic presentations is directly 
bound to the description of parallel evolutions in everyday life and 
science investigated in the 1910s. 

The main theses my book stands for are: 
(1) The reception of Husserl’s early works has turned and 

still turns upon how the father of phenomenology have imple-
mented his own publication plans between 1890 and 1901; 

(2) In Husserl’s case publishing a text depended on his own 
– sometimes maximalist and idiosyncratic – standards: following 
these he published just to cover the basic academic commitments, 
every other text rested unpublished; 

(3) The correct judgement of Frege’s philosophical relation 
with Husserl turns upon a specific amount of unpublished texts; 

(4a) The frequently used distinction between content and 
extension in 19th century German logic offers and excellent trail 
to interpret Frege’s relation to Husserl, but is far from justifying, 
and is even ruling out the possible influence of the Jena logician 
on the founder of phenomenology; 

(4b) This trail is likewise promising to follow if we want to 
trace back the origins of Husserl’s constituion theory to a 
prefenomenologic theory of constitution, having the same sources 
as some logical and philosophical concepts of Gottlob Frege. 

Points 4a and 4b are conturing a new line of questioning in 
investigating the Husserl – Frege relation. 
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REZUMAT 
 
Începuturile filosofiei continentale. Un studiu de caz despre tânărul Edmund 

Husserl 
 
Studiul următor e versiunea modificată a tezei mele de doc-

torat din 2011 şi l-am construit pe baza următoarelor ipoteze de 
cercetare: (a) În filosofia contemporană sunt prezente două forme 
de atitudine teoretică cunoscute sub numele de filosofie „analitică” 
şi filosofie „continentală” având principii metodologice şi cadre 
instituţionale de o diferenţă considerabilă; (b) În geneza şi evoluţia 
filosofiei continentale din secolul XX. gândirea lui Edmund Hus-
serl are un rol inconturnabil; (c) Cea mai influentă parte al acestei 
filosofii e teoria constituţiei fenomenologice: un nume sintetic 
pentru teoria care are în vedere descripţia transcendentală a cu-

noaşterii omeneşti stratificate și multidimensionale; (d) Dacă sun-

tem în stare să analizăm primele stagii în evoluția acestei teorii 

constituționale (înainte de a deveni fenomenologie transcendenta-

lă), ajungem într-o poziție bună de a înțelege începuturile filosofiei 
continentale din secolul XX. 

Justificarea completă a acestei ipoteze e o sarcină realizabilă, 

dar nu în cadrul studiului nostru, care se mulțumește cu niște re-

zultate parțiale, dar pozitive. Aceste rezultate pozitive sunt o serie 
de microcontexte istorice care se adeveresc a fi extrem de impor-

tante în înțelegerea distincției dintre filosofie analitică și filosofie 

continentală. Analiza conceptelor de sens și semnificație prezente 

în filosofia germano-austriacă la sfârșitul secolului al XIX-lea (cu 

un accent deosebit pe relația lui Husserl cu Gottlob Frege), recapi-

tularea și interpretarea recepției operei de debut al lui Husserl, sau 

prezentarea cadrului instituțional al primului post de conferențiar 
privat ocupat de Husserl la începutul carierei academice, sunt 
numai mijloace de a înţelege mai bine bazele filosofiei fenomeno-

logice reprezentată de Husserl după apariția Cercetărilor logice, adică 
începând de 1900. Bazele acestei filosofii fenomenologice însă nu 

sunt datorate unei turnuri filosofice, ci de evoluția organică a te-

maticii apropiate și reformulate de Husserl în perioada de activita-
te la Universitatea din Halle-Wittenberg. 
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Din punct de vedere metodologic am urmat trei principii 
care se accentuează reciproc. 

(a) Relația lui E. Husserl și G. Frege sunt analizabile din 

două puncte de vedere (chestiunea psihologismului logic și evolu-

ția teoriei semnificației). 

(b) În opera lui Husserl elementele tematice și elementele 

metodologice n-au o evoluție paralelă, ci una asimetrică. Metoda 

corectă ar fi de a separa tematica și metodologia filosofică la Hus-
serl, fiindcă multe teme din prima perioadă de activitate sunt re-
luate în perioada plinei dezvoltări fenomenologice. Ipoteza unei 

turnuri filosofice nu se adeverește cu dispariția unor teme caracte-
ristice. 

(c) Unitatea operei lui Husserl se datorează teoriei constitu-

ției sau mai degrabă a drumului teoretic străbătut în vederea for-

mării unei teorii a constituției fenomenologice. Acest drum teore-
tic începe chiar înaintea publicării primei opere scrise pentru un 
public mai amplu (Filosofia aritmeticii). 

Metoda analizei e microcontextualizarea istorică, care nu 
prevede o dezvoltare calitativă a izvoarelor folosite, adică nu se 

străduiește de a găsi neapărat documente neobișnuite, 

metafilosofice (documente instituționale, documentele unui oral 
history intelectual). Scopul meu principal este de a socoti toate 
documentele filosofice angrenate în dezvoltare unei teme specifice 

și de a arăta, cum aceste documente au fost excluse din sfera iz-

voarelor relevante. Acestă concepție metodologică însă nu în-

seamnă că aș nega relevanța cadrului instituțional, politic și cultu-
ral. În primul capitol chiar am încercat să îndeplinesc o sarcină 

metafilosofică (influențată de idei din sociologia cunoașterii, pre-

cum și maxima durkheimiană: „educația e socializare”): înfățișarea 

vieții universitare la Halle din prima perioadă de activitate al lui 

Husserl ca un factor constitutiv și inseparabil de al ideilor filosofi-

ce. Dar mențin, că acest tip de analiză e relevantă numai dacă spri-
jină scopul microcontextualizării filosofice. Punctul de plecare nu 

e întrebarea: „De ce a ajuns Husserl în poziția lui academică în 

contra altora (poziția anumitor sociologi al cunoașterii științifice 

[SSK])?”, ci „De ce recepția filosofică le-a exclus din registrul 

documentelor relevante textele prefenomenologice și de ce a di-
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minuat importanța cercetării bazelor filosofiei husserliene în gân-

direa germană de la sfârșitul secolului al XIX-lea?” Această pro-

blemă e și mai strivitoare, dacă ne gândim la legătura directă dintre 

descripția prefenomenologică al paralelismului prezentărilor intui-

tive și ai prezentărilor simbolice cu descrierea fenomenologică a 

legăturii dintre viața cotidiană și universul științelor naturii dezvol-
tată de Husserl chiar la începutul anilor 1910. 

Principalele teze abordate în acest studiu sunt următoarele: 

(1) Recepția operelor tânărului Husserl depindea și depinde și 

azi de realizarea și nerealizarea (eşuarea) proiectelor de publicație 

implementate de fondatorul fenomenologiei între 1890 și 1901. 
(2) În cazul lui Husserl cantitatea operelor publicate a fost 

controlată permanent de forma clară a viziunii și a metodologiei 
filosofice: astfel Husserl publica numai ce a fost necesar pentru 
atingerea scopurilor academice, toate celelalte opere au rămas 
inedite. 

(3) Clarificarea exactă a relației lui Husserl și Frege se reali-

zează în funcția analizei manuscriselor inedite. 

(4) (4a) Distincția dintre conținut și extensiune în logica ger-

mană de la sfârșitul secolului al XIX-lea este o filieră excelentă 

pentru interpretarea relației lui Frege și Husserl, dar nu justifică 

influența matematicianului din Jena pe fondatorul fenomenologiei. 

(4b) Analiza acestei distincții însă ne dă un mijloc excelent de a 

schița evoluția gândirii lui Husserl spre a teorie prefenomenologică 

a constituției, care s-a bazat pe aproape aceleași izvoare logice și 

matematice ca și teoriile lui Gottlob Frege. 

Prin intermediul tezelor (4a) și (4b) am ajuns la o interpre-

tare istorică nouă a relației lui Husserl cu Frege. 
  
 
  
 
 


