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A tragikus elpisz bukása 

ROSTA KOSZTASZ 

A görögök épp így különböznek tőlünk a remény felbecslésében: vaknak 
és álnoknak bélyegezték ezt; […] – mert a modern szellem […] 

a kereszténységtől megtanulta, hogy a reményt erényként tisztelje. 
Nietzsche: Virradat 38. § 

Az ember aligha képzelhető el a jövőre irányuló tudat nélkül, de jelentős különbsé-
gek jelentkezhetnek a téren, hogy e viszony milyen formát és értéket kap. Az 
elpisz, az ember jövőhöz fűződő viszonyának elgondolása Homérosztól Thuküdi-
dészig egységesnek mondható abban a tekintetben, hogy a fogalom elválaszthatat-
lan a tragikus önpusztítás toposzától. Éles határvonalat képez azonban Iszokratész 
és Platón gondolkodása, akik komoly kritikával illették a fogalom eredendően tra-
gikus alapkarakterét, és optimista felfogásukkal megteremtették az elpisz keresz-
tény változatához vezető utat. Gondolatmenetem a két szembenálló fogalom bemu-
tatására és a transzformáció módjára koncentrál. 
 Az elpisz értelmének tisztázása során a Törvények első könyvéhez szokás for-
dulni. Itt azt a definíciót olvashatjuk, hogy az elpisz elképzelés a jövőről (doxasz 
mellontón – 644c9), mely kétfajta lehet: ha fájdalmas dolgokra irányul, akkor féle-
lem (phobosz), ellenben ha örömteliekre, akkor bizakodás (tharrosz).1 A fogalmat 
tehát azok fordítják helyesen, akik neutrális jellegéhez hűen várakozásként adják 
vissza, ám ha a kontextusból világossá válik, hogy pozitív viszonyról van szó, ak-
kor a szokásos fordítás, a remény használata is teljesen jogosult. A szó neutrális 
jellegét húzza alá a két bővített alak, az euelpisz (remény) és a düszelpisz (kétség-
beesés), ahol az összetétel első tagja rendre a viszony jellegét tisztázza. E semle-
gesség mellett azonban említést kell tenni két döntő jelenségről is:2 egyrészt arról 
az aránytalanságról, hogy a jó dolgokra irányuló elpisz, azaz a remény előfordulása 
öt az egyhez arányban viszonyul a rossz dolgokra irányuló elpisz előfordulásához, 
másrészt hogy az elpiszt leggyakrabban a hamis vagy üres jelzővel illetik, ami azt 
jelenti, hogy a várakozás rendszerint nem egyeztethető össze a jövőben ténylegesen 
megtörténő eseményekkel. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem találhatunk 
példát olyan elpiszre, mely megvalósul. Leinieks azt a konklúziót vonja le a fenti-
ekből, hogy az elpisz többnyire jó dolgokra irányul, de hamis. Ez a jellemzés az 
elpisz ambivalens megítélésének – nevezetesen, hogy egyrészt értékes, mivel a 
versengés, a nagy tett és az élet feltétele, másrészt ártalmas, mivel könnyen romba 
dönthet – és tragikus alapkarakterének forrása. 

                                                 
1 Ugyanez olvasható a Philébosz 32c-ben is: ha a várakozás (elpizomenon) kellemes dologra irányul, 
akkor bizakodó (tharaleon), ha fájdalmasakra, akkor rettegő (phoberon). 
2 Leinieks 1984, 2–3. o. 
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1. Hésziodosz és Elpisz istennő 

Amennyire jól ismert Hésziodosz beszámolója Pandóráról és a hombárban rekedt 
Elpisz istennőről, olyan sok, egymásnak ellentmondó értelmezés született a törté-
netről. Az elbeszélés szerint Zeusz úgy kívánta megbüntetni az embereket Promé-
theusz bűnéért, hogy Epimétheusznak ajándékozta az első nőt, Pandórát. A megtes-
tesült szépség és rosszaság (kalon kakon) azonban kinyitotta azt a hombárt 
(pithosz), amelybe az összes pusztító erő, a fájdalmas munka és betegségek be let-
tek börtönözve, és kiszabadítva őket előidézte az emberiség nyomorúságos, halan-
dó korszakát. Zeusz azonban, mielőtt Elpisz utolsóként kiszökhetett volna, lecsapta 
a hombár fedelét. Számos, egymással összefüggő kérdés merül fel az istennővel 
kapcsolatban: vajon Elpisz egy a többi rossz közül vagy kakukktojás a pusztító 
erők között? Vajon a hombár funkciója a bebörtönzés, a megőrzés vagy esetleg 
mindkettő? És vajon Zeusz megmenti az emberi nemet a fedél lecsukásával, vagy 
újabb csapást mér rá? Talán akkor járunk el a leghelyesebben, ha Verdenius szisz-
tematikus áttekintését követjük a fenti kérdések megválaszolása érdekében.3 Az 
elemzés két-két lehetőséget vázol, mely négy variációt enged meg: Elpiszt a hom-
bár vagy megőrzi az emberek számára (1), vagy elzárja az emberek elől (2), illetve 
Elpisz vagy jó, amennyiben az életet szolgálja (a), vagy rossz, amennyiben megté-
veszt és az élet ellenében hat (b).  
 Az első lehetőség (1a) szerint a hombár egy jó Elpiszt őrzött meg az emberek 
számára. Ám kézenfekvő az az ellenvetés, hogy mit keres egy jó dolog a számtalan 
rossz között. Ezt a nehézséget az elemzők úgy próbálták megoldani, hogy vagy azt 
feltételezték, hogy a hombár egyaránt számos rossz és jó dolgot tartalmazott, vagy 
azt, hogy csak jó dolgokat. Azon túl, hogy mindkét javaslat a szöveg megerőszako-
lásának tűnik, az első nyilvánvalóan nem egyeztethető össze azzal a történettel, 
mely szerint Zeusznak két hordója (pithoi) volt, az egyik tele jókkal, a másik tele 
rosszakkal (Íliász XXIV. 527–528), míg a második,4 bár a jó dolgok eltávozásával 
képes magyarázatot nyújtani az új, nyomorúságos korszakra, Theognisz egy ké-
sőbbi gondolatának visszavetítésének tűnik.5 
 A második lehetőség (1b) azt rögzíti, hogy a hombár egy rossz Elpiszt őrzött 
meg az emberek számára. Általában ide sorolhatóak azok az értelmezések, melyek 
az ember felelősségét vetik fel az őt érő csapások kapcsán: míg a kiszabadult be-
tegségekről az ember nem tehet, addig a rossz elpisz (a beteljesületlen várakozás) 
csak az embertől függ.6 Azon túl, hogy az interpretáció gyanúsan modern, egyene-

                                                 
3 Verdenius 1971, 225–231. o. 
4 Ld. Beall 1989, 230. o., ill. Beall 2006. 
5 Theognisznál azt olvashatjuk, hogy Elpisz az egyetlen jó isten, aki az emberek számára megmaradt 
(1135–50). Csakhogy a helyzet nem ilyen egyszerű: a 637–38. sorban Elpisz mint veszélyes daimón a 
kockázattal (kindünosz) együtt van megemlítve. Természetesen akik Elpiszt kimondottan jó istenként 
akarják ábrázolni, rendszerint elfelejtenek említést tenni a második szöveghelyről. 
6 Ld. pl. Adams 1932, 196. o. 
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sen megmagyarázhatatlan, hogyan függhetnének a betegségek az embertől abban 
az esetben, ha a hombárt nem nyitották volna ki. De Verdenius legfontosabb ellen-
vetése a megőrző funkcióval kapcsolatban az, hogy a hombár korábban börtönként 
szolgált – hogyan változhatott tehát át a szerepe egy csapással megőrzéssé?7 
 A harmadik, legkomorabb változat (2a) értelmében a hombár bebörtönözte a jó 
Elpiszt, ami azt jelenti, hogy az emberi élet „reménytelen”, azaz reményeink sosem 
válhatnak valóra. Bartlett olvasata például azt feltételezi, hogy a férfi a beteljesülő 
reménytől örökké megfosztatott, de Pandóra személyében, azaz a beteljesületlen 
remény által el tudja felejteni halandóságát.8 Ám ez az interpretáció nem egyeztet-
hető össze sem a szöveggel, sem a valósággal. A 475. sorban például azt olvashat-
juk, hogy a dolgos ember elpisze nem megalapozatlan, ahogy az emberi remény 
sincs eredendően kudarcra ítélve. Verdenius ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az 
elpisz nem valamilyen állapotot, hanem az ehhez az állapothoz fűződő szubjektív 
viszonyt jelenti. 
 Az utolsó, negyedik változat (2b) szerint a hombár bebörtönözte a rossz Elpiszt, 
és ezzel Zeus megóvta az emberiséget egy újabb csapástól. Csakhogy ezen elpisz 
jelenlétét sem lehetséges tagadni a szöveg alapján, ugyanis a 498–500. sor értelmé-
ben a tétlen férfi (aergosz anér) abban reménykedik, hogy élelem hiányában átvé-
szeli a telet. Ez az elpisz tehát üres (keneén) és nem jó (uk agathé). Verdenius a 
fentiek ellenére mégis lát egy megoldást, amikor azt javasolja, hogy a „rossz 
elpiszt” ne hamis (be nem teljesedő), hanem a rosszra irányuló elpiszként fogjuk fel 
(mint láttuk a platóni jellemzésből, ez a használat nem jogosulatlan). A rossz Elpisz 
bebörtönzése így végre értelmet nyer:9 egyrészt a hombárba zárt rosszak szerves 
egységgé kovácsolódnak, hiszen Elpisz az a várakozás lesz, mely társaira, az em-
bert sújtó betegségekre és fájdalmakra vonatkozik, másrészt Zeusz közbeavatkozá-
sa indokolttá válik, ugyanis az élet elviselhetetlenné vált volna, ha az ember folyton 
az őt megsemmisítő erőket tartotta volna szem előtt. Zeusz tehát megmentette az 
emberi nemet azáltal, hogy vakká tette saját halandóságának és sebezhetőségének 
tudata, ám bizakodóvá jövője iránt – a jóra vonatkozó elpisz, a remény ugyanis 
szükségképp megmarad. Ez a vakság tehát nem más, mint az emberi élet feltétele, 
és szorosan összefügg azzal a ténnyel, amit Aiszkhülosz Prométheusza is hangsú-
lyoz: a halál minden esetben váratlanul éri az embert („Azt, hogy végóráját ne sejt-
se senki meg… Az emberek lelkébe loptam vak reményt.” Leláncolt Prométheusz 

                                                 
7 West szerint nincs semmilyen logikai probléma azzal, hogy a hombár funkciója időközben me-
gváltozik, ugyanis a mitikus hombárok feladata kettős: bebörtönzik a gonosz dolgokat és megőrzik a 
jókat (West 1978, 169–70. o.). Így azonban az a kérdés merül fel, hogyan került Elpisz a pusztító erők 
kiszabadulása után a hombárba. 
8 Bartlett 2006, 185. o. 
9 Neils szerint a törhetetlen (arréktoiszi: 96) jelző arra utal, hogy a hombár fémből volt, tehát bör-
tönként funkcionált (Neils 2005, 41. o.). 
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250–52).10 Ugyanennek ad hangot Szimónidész is, amikor a fiatalokat úgy jellemzi, 
hogy egyáltalán nem rendelkeznek a halálra, az öregedésre vagy a betegségre vo-
natkozó elpisszel (fr. 8.), vagy Szémónidész, aki szerint az elpisz úgy élteti 
(trephei) az embert, hogy elhiteti vele a lehetetlent (aprékton: I. 6–7). Az elpisz 
tragikus karaktere ezen a ponton már kirajzolódik, hiszen egyrészt a legnagyobb jó, 
amennyiben az élet alapja, másrészt megcsal, mivel lényege az illúzió. 
 Ha tehát helyes tipológiát akarunk felállítani, az elpiszt először a viszony jellege 
szerint kell felosztanunk (düszelpisz vagy euelpisz), majd ezen belül kell megkü-
lönböztetnünk az értékes, hasznos, illetve az ártalmas, megtévesztő elpiszt. A 
rosszra irányuló elpiszre – még ha a hésziodoszi beszámoló ki is iktatta az emberi 
élet köréből – nehezen, de találhatunk példát: Polüxena elpisze a halálra irányul 
(Hekabé 370-74), ami nagyban közrejátszik annak hősies elviselésében, míg 
Teukrosz akkor is ellenségeként számít Odüsszeuszra, amikor az segíteni akar (Ai-
asz 1328). A jóra irányuló elpisz, a remény két különböző típusát már láthattuk: a 
tétlen férfi elpisze ártalmas, míg a dolgosé hasznos volt.11 A rosszra irányuló elpisz 
háttérbe szorulásával tehát szükségszerű, hogy az emberi tudatot a remény uralja, 
így azt kell feltételeznünk, hogy Eriszhez hasonlóan két Elpisznek kell lennie: a 
rosszra irányuló, mely ellehetetleníti az életet, be van zárva a hombárba, míg a 
Remény szabadon járhat-kelhet az emberek között.12 Ezen a ponton érdemes visz-
szaemlékeznünk Leinieks jellemzésére: az elpisz többnyire jó dolgokra vonatkozik 
és hamis. Nos, a hésziodoszi történet világossá tette annak az aránytalanságnak az 
okát, hogy miért a jó dolgokra vonatkozó elpisz van túlsúlyban. De mi indokolja a 
másik fő jegyet, a hamisságot? Vernant kiindulópontja, mely az embert az állatok 
tudattalan és az istenek gondtalan helyzete között pozícionálja, komoly segítséget 
nyújt. Az elpisz feltétele a halandókra egyedül jellemző bizonytalan jövő (az álla-
toknak nincs jövője, az istenek jövője pedig problémamentes), ami nem állhatna 
fenn, ha a rossz dolgok teljességgel be volnának börtönözve (ez az istenek élete), 
de akkor sem, ha az élet teljességgel ki volna szolgáltatva a pusztító erőknek. Az 

                                                 
10 Hogy mennyire képezi a vak remény (tüphlasz elpidasz) az élet feltételét, jól példázza Ió története: 
amikor Prométheusz feltárja a lány sorsát, a jövőbeli szenvedések tudata az öngyilkosság gondolatát 
váltja ki (747–751), ám Ió mégsem végez magával, miután megismeri megmenekülésének 
körülményeit is. 
11 Ez a kettősség ugyanígy megtalálható a Leláncolt Prométheuszban: egyrészt adott az említett vak 
remény (tüphlasz elpidasz), másrészt azonban megjelennek a magabiztos remények (tharszaleaisz 
elpiszi: 537–38), melyek éltetik az embert. Ellentmondás nincs, egyszerűen az érme két oldaláról van 
szó. 
12 Vernant, ugyanígy Erisz istennőre hivatkozva, azt javasolja, hogy egy kétarcú (egyszerre jó és 
rossz) Elpisz istennő van, akit a hombár megőriz az emberek számára (Vernant 1989, 83–84. o.). 
Vernant azért nem tudta elfogadni a hombárba börtönzött rossz Elpiszről szóló értelmezést, mivel a 
tétlen ember üres elpiszében is a rossz és szabadon levő elpiszt pillantotta meg. Csakhogy a két ross-
zaság, ahogy már vázoltam, két eltérő kategóriába esik: az egyik magát a jövőre irányuló viszonyt, 
míg a másik az elpisz értéket jellemzi. Hangsúlyozni kívánom ugyanakkor, hogy Hésziodosz nem egy 
kétarcú Eriszről, hanem két ellentétes Eriszről szól. 
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elpisz tehát szükségképp több mint utólagos gondolkodás (epimétheia), mert túllép 
a jelen horizontján és a jövőre irányul, de sosem érheti el az előrelátás (prométheia) 
bizonyosságát: lényegéhez tartozik a hiszékenység és a találgatás.13 Pindarosz 
ugyanerre utal, amikor úgy ír, hogy az ember a prométheia távolsága miatt a szé-
gyentelen reményhez van kötve (dedetai gar anaidei elpiszi: 11. nemeai óda 45–
46). A remény tehát többnyire azért hamis, mivel a jövő megragadása bizonytalan, 
találgatáson alapul.  
 A remény tragikus kétarcúságát talán Szolón fejezte ki a legérzékletesebben: az 
emberek reményei könnyűek vagy üresek (kuphaisz elpiszi: fr. 13. 36), mivel min-
den esetben a sors jobbra fordulására irányulnak – a szorult helyzetűek a megme-
nekülésben, a gyávák bátorságban, a szegények gazdagságban, a csúnyák pedig 
szépségben reménykednek. Ehhez a reményhez azonban – ahogy Theognisznál is 
láttuk – hozzátartozik a kockázat (kindünosz: 65), ami azt jelenti, hogy az előrelátás 
hiánya (u pronoészasz: 67) miatt arra, aki jót akar tenni, a legnagyobb pusztulás 
(até) hullhat. Ez azonban csak az egyik oldal: a remény roppant hasznos is, ugyanis 
minden vállalkozás, törekvés és mesterség mozgatórugója. A következő két fejezet 
továbbra is az elpisz tragikus alapkarakterével fog foglalkozni, ám először a pozi-
tív, majd a negatív oldalt kívánom előtérbe helyezni. 

2. A pozitív oldal: Homérosz, Bakkhülidész és Pindarosz 

Homérosznál igen domináns, hogy az elpisz a phobosz ellentéteként, pozitív érte-
lemben szerepel a thraszosz (harci bátorság, Platón elemzésében tharrosz) szino-
nimájaként.14 Az elpisz/thraszosz és phobosz annak megfelelően váltakozik a har-
coló felek között, hogy éppen ki kap erőre és ki kényszerül meghátrálni.15 Az elpisz 
biztosítja tehát azt, hogy a héroszok a legnagyobb javak érdekében (hírnév, rang, 
vagyon) veszélyes körülmények közepette is küzdelemre, erényre és nagy tettekre 
vállalkozzanak.16 Hektór elpisze például arra irányul (X. 104-05), hogy felégesse a 
hajókat és legyőzze a legjobb akhájokat. Csakhogy Hektór sorsa túlságosan is jól 
ismert és ez rögtön az elpisz árnyoldalára tereli a figyelmet. Day arra mutatott rá, 
hogy az ilyen jellegű elpiszek nyolcvan százaléka tragikus véget (többnyire halált) 
von maga után,17 ugyanis a túlzott ambíció rendszerint elvakítja, arrogánssá teszi a 
héroszokat a felsőbb erőkkel szemben, és saját adottságaikat, határaikat túllépve 
önmagukat pusztítják el. A hősök így a tragikus élet intenzitásában élnek: termé-
szetesen a legnagyobb tettekre és dicsőségre törekszenek, de mivel ezeket nehéz 
megkaparintani, nagy eséllyel megsemmisülnek elpiszeiknek köszönhetően, ám ez 
a kockázat egyáltalán nem tűnik aránytalannak a győzelem díja felől tekintve. Day 
                                                 
13 Vernant 1989, 81. o. 
14 Ehhez még ld.: elpidosz thraszosz (Agamennón 994), thraszeisz kai elpiszantesz (Thuk. III. 39. 4). 
15 Day 1991, 59. o. 
16 Szophoklész úgy mutatja be az elpisz és a hírnév ezen alapvető viszonyát, hogy Phémét (hírnév) 
Elpisz gyermekének nevezi (Oidipus király 157).  
17 Day 1991, 49. o. 
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éppen ezért tartja indokoltnak, hogy ezt a reményt epinikius elpisznek nevezzük (az 
epinikiosz győzelmit, míg az epinikia győzelmi dalokat jelent). 
 A győzelmi dalokat megéneklő lírikusok, mint Bakkhülidész és Pindarosz, akik 
rendszerint a becsvágyat és a nagy teljesítményt méltatták, Homéroszhoz hasonló-
an kulcsfontossággal ruházták fel az elpiszt, a nagy teljesítmény nélkülözhetetlen 
feltételét. Elpisz nélkül ugyanis nem létezne se versengés, se harc, ahogy az ezek-
ben megnyilvánuló erény és örök hír sem. Bakkhülidész például annak ad hangot, 
hogy míg a vagyont gyűjtők reményei halálukkor szertefoszlanak, addig az erényre 
törekvők reménye jóval dicsőbb (elpidi küdrotera: 1. 164), mivel éppen a költő 
által fenntartott örök hírre irányul.18 Ám ez újfent csak az érme egyik oldala: 
Bakkhülidész többször is megemlíti, hogy a szárnyas remény (pteroessza elpisz: 3. 
75) elrabolja az emberek eszét. 
 A pozitív aspektust leginkább Pindarosz tárja elénk azáltal, hogy megkülönböz-
teti az elpisz három – szerény, mérsékelt és túlzó – formáját. Az egyik, szinte alig 
említett végletre a 11. nemeai ódában bukkanhatunk rá: Arisztagorasz kénytelen 
volt távol maradni az olümpiai és püthói játékoktól, mivel szüleinek félénkebb 
reményei (elpidesz oknéroterai: 22) visszatartották. Ez a szerénység azonban ko-
ránt sem erény, sőt, az ifjú megfosztása a győzelem és a hír lehetőségétől, illetve 
kitűnő képességeinek parlagon hagyása az egyik legnagyobb rossz. Ez a negatív 
megközelítés, még ha kerülő úton is, de újra csak az erény és az elpisz fundamentá-
lis kapcsolatára mutat rá. Pindarosz azonban ugyanebben a költeményben a másik 
végletre is figyelmeztet: a már említett szégyentelen remények (anaidei elpiszi: 45–
46) az elérhetetlen vágyak (aprosziktón erótón: 48) őrületétől hajtva bár magabiz-
tos tengerre szállást eredményeznek, az üresfejű önhittség (keneophronesz aukhai: 
29) mégis lehajítja a halandókat a képzelt magasságokból. Ugyanezek a képek 
térnek vissza akkor is, amikor a költő a remény ürességéről (kenean elpidón: 8. 
nemeai óda 45)19 és beteljesedhetetlenségéről (akrantoisz elpiszin: 3. püthói óda 
23), az üres hazugságok hullámain való átkeléséről (12. olümpiai óda 6), vagy 
szárnyra kapásáról és földre zuhanásáról (8. püthói óda 88-94) ír. Fontos azonban, 
hogy helyén kezeljük ezt a túlzó, szégyentelen elpiszt: Verdenius szerint a jelzőnek 
nincsenek morális konnotációi és Pindarosz nem hibáztatja az embert ilyen jellegű 
elpiszeiért.20 Az elpisz egyszerűen azért nem rendelkezik természetes határokkal az 
egyik vagy a másik irányba, mivel a jövő ismeretlen – ezért vagyunk általa meg-
kötve. Ezt fejezi ki egyrészt a prométheia távolságára, másrészt a végzetre (moira) 
való hivatkozás a természet változékonysága kapcsán (39-43): ahogy a föld nem 
hoz mindig ugyanolyan termést, vagy a fák nem virágoznak mindig ugyanolyan 

                                                 
18 Hasonló jellegű reménnyel találkozhatunk a 4. püthói ódában: az argonauták édes reményeik 
(adeiasz elpidasz: 201) miatt a halál kockázatát is vállalják annak érdekében, hogy halandóságukra 
gyógyírt találjanak a hősi tettekben.  
19 Ehhez még ld.: keneén elpida (Munkák és napok 598), kenaiszin elpiszin (Perzsák 806, Aiasz 478). 
20 Verdenius 1988, 114. o. 
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gazdagon, ugyanúgy az ember sikere is változékony. Az elpisz fő hibája az, hogy 
nem veszi számítása ezt a magától értetődő változékonyságot és az azokat irányító 
isteni erőket. Nem véletlenül nevezi tehát Pindarosz a Szerencsét megmentőnek 
(szótéira Tükha: 12. olümpiai óda 2), ugyanis csak tőle függ, hogy a halandók 
elpisze és Zeusz akarata találkozik-e egymással.21 
 A 11. nemeai óda azonban mégsem az elpisz eredendő elhibázottságára fut ki, 
Pindarosz ugyanis azt javasolja, hogy törekvéseink során a mértéket (metron: 47) 
tartsuk szem előtt. De mégis mit jelent itt a „mérték” és hogyan lehet határt szabni 
annak, ami kénytelen az ismeretlenre irányulni? Pindarosz több fogódzót is nyújt. 
Például Koronisz beteljesíthetetlen reményét olyan emberi hibaként mutatja be, 
mely elfordul attól, ami adott, és a távoli, elérhetetlen felé kap. Ugyanezzel a gon-
dolattal találkozhatunk a 8. iszthmoszi ódában: az embernek azon dolgokra kell 
figyelmet szentelnie, melyek a lábai előtt hevernek, észben tartva a tényt, hogy 
életének alakulása és végpontja ismeretlen (13–15). A jó remény (agathan elpida: 
15) tehát csak akkor jöhet létre, ha céljaink megformálása során képességeinkre és 
határainkra tekintettel vagyunk, azaz ha legyőzzük azt a vakságot, ami az elpisz 
természetes velejárója. A következő fejezetben e határok átlépése döntő fontosság-
gal fog bírni a negatív aspektus megrajzolásában. 
 Érdemes végül szót ejteni a pozitív oldal leggyakoribb jelenségéről, a megme-
nekülésbe (szótéria) vetett reményről. Ezt a típust korábban Szolón kapcsán már 
érintettük: „Az, kire fájdalmas nyavalyák nehezülnek, a sírig / vígasztalja magát: 
gyógyul a baj hamarost” (fr. 13. 37–38). A szótérikus elpisz tulajdonképpen azt a 
hésziodoszi gondolatot hordozza, hogy a remény az élet feltétele, ám mindig egy 
adott élethelyzet vonatkozásában. A legjobb példa erre talán Szophoklész Élektrá-
ja: a lányt egyetlen dolog tartja életben, a remény, hogy testvére visszatér és meg-
menti elviselhetetlen helyzetéből. Amikor azonban Élektra megkapja testvére ha-
lálhírét, többé már nem akar élni (822), ugyanis elvesztette minden reményét 
(pareiszin elpidón eti koinotokón: 858). A lány mégis életben marad a tragikus 
toposz, Oresztész nem-várt (anelpiszton) visszatérése miatt. A szótérikus elpisz 
árnyoldalát a következő részben ismerhetjük meg. 

3. A negatív oldal: Thuküdidész és kortársai 

Az elpisz negatív aspektusának kibontását pszichológiai elemzéseinek köszönhető-
en Thuküdidész vitte a legtovább. Kézenfekvő ezen a ponton Cornford már klasz-
szikusnak számító értelmezését alapul vennünk, mely A peloponnészoszi háború 
narratívájában az emberi természet – és az azt meghatározó elpisz – tragikus elmé-

                                                 
21 Amikor Bakkhülidész szárnyas elpiszről szól, talán a szárnyas Szerencséhez fűződő szoros viszonyt 
kívánja hangsúlyozni. Ezt a gyanút alátámasztani látszik Elpisz és Nemeszisz későbbiekben tárgyalt 
összefonódása is (Nemesziszt Tükhé rossz oldalaként fogták fel). Cornford ugyanakkor Elpisz és Erósz 
közös természetének (az ész elrablásának) kifejezését látta a szárnyakban (Cornford 1907, 226. o.). 
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letét fedezi fel.22 Cornford javaslata az, hogy a történeti munkát az aiszkhüloszi 
teológia racionalizálásaként fogjuk fel: bár Thuküdidész megfosztja a világot az 
istenektől, de továbbra is egy vallásos modellt, az elpisz–hübrisz–nemeszisz sémát 
alkalmazza. A tragikus hősben (Athén) jó szerencséje folytán gátlástalan vágyak és 
remények támadnak, ami hübriszhez, saját határainak átlépéséhez vezet (szicíliai 
expedíció). A hübrisz és a szerencse szükségszerű megfordulása azonban bukást, 
isteni bosszút (nemeszisz) von maga után, ami az athéni flotta teljes pusztulásában 
érhető tetten. Cornford szerint a döntő különbség az aiszkhüloszi és thuküdidészi 
ábrázolás között az, hogy elpisz többé már nem egy ártó daimón (Kér), aki elrabol-
ja az emberek eszét, hanem meghatározó pszichológiai faktor, mely a tragikus vá-
gyak felkorbácsolásával önpusztítást idéz elő. A tragikus szenvedélyek ilyen ter-
mészetrajzát Diodotosz tárja elénk a legtisztábban (III. 45. 4–5). 

 Hiszen a kétségbeesett merészségre kényszerítő szegénység, a féktelen ön-
hittségben egyre többet áhítozó [hübrei tén pleonexian] jólét s az élet sok 
egyéb körülménye az embert – a szenvedély némelykor ellenállhatatlan ere-
jével – mind veszedelmesebb helyzetek [kindünusz] felé sodorja. S minden-
hol ott van a reménység [elpisz] és a vágy [erósz] – ez mint vezető, amaz 
mint kísérő –, ez előkészíti a tervet, amaz pedig annak sikerével [euporian 
tész tükhész: a szerencse bőségével] kecsegtet. Ezek ketten sok kárt okoznak, 
s bár láthatatlanok, nagyobb a hatásuk, mint a látható, elriasztó példáknak. 

 Az idézett szakasz több, korábban érintett gondolatot illeszt össze. Egyrészt 
láthatjuk az elpisz és az erósz Pindarosz és Szophoklész által már feltárt összefonó-
dását:23 míg a vágy képes bármilyen túlzó célt kitűzni, addig az elpisz hajlamos 
elhitetni, hogy a szerencse fogja kísérni a vállalkozást. Kétségtelen, hogy míg az 
athéniak püloszi harci szerencséje meghatározó későbbi, veszélyes és expanzív 
elpiszeik megformálása során,24 addig a szerencse megfordulása (és az arra való 
teljes vakság) az egész tragédia kulcsa.25 Másrészt Thuküdidész tovább mélyíti 
tipológiánkat, amikor világosan elválasztja egymástól az ínségből (penia) származó 
szótérikus, és az erő(forrás)feleslegből (exuszia) táplálkozó túlzó, pleonektikus 

                                                 
22 Cornford 1907, 221–242. o. 
23 Ehhez ld. Antigoné 615–24: „Messze jár a jó reménység [polüplanktosz elpisz], / Embernek gyakor-
ta áldás, / Ámde gyakran könnyelmű vágyakkal [kufonoón erótón] hálójába csal, / S addig észre sem 
veszik, / Míg parázsra lép a lábuk. / Aki mondta, bölcsen mondta, / S mint igaz szó szállt reánk, / 
Hogy a rosszat érzi jónak / Az, kinek lelkét az isten / Űzi pusztulás felé, / Ámde baj nélkül csak kurta 
perceket fog élni az.” 
24 Ehhez ld. Thuk. IV. 65. 4: „Ennyire elbízták magukat akkori szerencsés helyzetükben [eutükhia] az 
athéniak, úgy vélve, hogy semmi sem állhat útjukba. […] Ez volt a következménye legtöbb vállalko-
zásuk váratlan sikerének, mely rendkívül megerősítette reményüket.”  
25 Cornford 1907, 222. o., illetve Bedford–Workman 2001, 64. o. Az elképzelés, hogy a tragédia 
kulcsa a szerencse megfordulása, Arisztotelészig vezethető vissza (Poétika 1455b 25–30). 
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elpiszt.26 Míg az előbbiről korábban már ejtettünk szót, az utóbbi kimondottan az 
athéniak bukásának oka: a pleonexia (folyton többre vágyás) a hatalom olyan mér-
tékű kiterjesztését helyezi kilátásba, mely végül szétfeszíti a kereteket és totális 
összeomlást eredményez.27 A pleonektikus elpisz fő képviselője Alkibiadész,28 aki 
a hatalom stagnálását hanyatlásnak, folyamatos kiterjesztését viszont szükségsze-
rűnek tekinti (VI. 18), s éppen ez a mérték- vagy határnélküliség az, ami az említett 
konzekvenciákhoz vezet.  
 Az elpisz fenti két típusának tragikus karaktere akkor válik explicitté, amikor a 
méloszi dialógusból kiderül, hogy mindkét fél pusztulásának oka saját maga (V. 
103). 

 A remény [elpisz] a veszély bátorítója [kindünó paramüthion],29 s lehet, hogy 
azokat, akik a nagy gazdagság birtokában bíznak benne, ha meg is károsítja, 
nem teszi tönkre. Aki azonban mindenét egyetlen kockára teszi fel, a remény 
igazi természetét, hiszen lényege a tékozlás [dapanérosz], csak bukása után 
ismerheti fel. […] Ti azonban, akik gyengék vagytok, és sorsotok egy hajszá-
lon függ, ne hagyjátok, hogy ez történjék veletek s ne tegyetek úgy, mint a 
nagy tömeg, amely amikor emberi eszközökkel elérhetné a megmenekülését 
[szótéria], nehéz helyzetben a  kézzelfogható reményektől a megfoghatatlan-
hoz menekül. 

 Az athéniak idézett figyelmeztetése a szótérikus elpisz veszélyességét illetőleg 
jogosultnak bizonyul, ugyanis a mélosziaknak magasabb erőkbe (az isteni tükhébe 
és a dikaioszünébe: V. 104) vetett üres és megfoghatatlan reménye folytán végrom-
lásukat eredményezi. A szótérikus elpisz tehát ebben az esetben azért hatott az élet 
ellenében, mert egy nem létező és hatni nem tudó morális univerzumra irányult. 
Ám az athéniak – vagy ahogy feltételezni szokták, Alkibiadész – is súlyos tévedés-
be esnek akkor, amikor az elpisz tékozló természetéből arra következtetnek, hogy 
erőfölöslegük (periuszia) elbírja a még többre irányuló kockázatot, és teljességgel 
kizárja a mélosziak végzetét. A pleonektikus elpisz ugyanis épp olyan totális pusz-
tulást von az athéni flottára, amilyen Mélosz férfilakosságát az athéniak által sújtot-
ta. Az már csak a sors fintora, hogy a mélosziak figyelmeztetik az athéniakat arra, 
hogy súlyos tettük a megtorlás példája lehet (V. 90), ahogy az is, hogy az athéniak 
megfutamodásuk során – a mélosziakhoz hasonlóan – reményeiket haszontalanul 
az isteni kegyelembe helyezték (VII. 77. 4).  

                                                 
26 Erre a típusra tulajdonképpen már Szolón is kitért (fr. 13. 71–73): „Ámde nem ismer az ember 
vágya határt a vagyonban, / ez minden társán túltesz a kincseivel [pleiszton ekhuszi], / s megkettőzni 
akarná.” 
27 Thuk. IV. 62: „[O]lyanok, akik nagy erejükben bizakodva hódításban reménykedtek [elpiszantesz 
pleonektészein] […], ahelyett, hogy többet szereztek volna [pleon ekhein], még a meglevőt is fel 
kellett áldozniuk.” 
28 Bedford–Workman 2001, 65–66. o. 
29 A fordítást módosítottam, ugyanis a „veszély bátorítóját” jogosultabbnak tartom a „szorongatottak 
vigaszánál” mind a szöveg, mint az elpisz és a kindünosz többször érintett kapcsolata felől. 
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 Az elpisz önpusztító mechanizmusa toposz a korban. Ha egy pillantást vetünk 
Euripidész Oltalomkeresők című drámájára, vagy Antiphón, Thuküdidész tanítójá-
nak 58. töredékére,30 a háború egész történetének pár soros szinopszisát kapjuk.31 A 
töredékben az a figyelemreméltó, hogy a gyönyörök megfékezésével kilátásba 
helyezi az elpisz kártékonyságának kiküszöbölését. De vajon Thuküdidész is látott 
erre esélyt? Ha a spártaiak vonatkozó gondolatait vesszük számba, akkor úgy tűnik, 
igen. Például már az első könyvben azt olvashatjuk, hogy az elpisznek a pronoián, 
nem pedig mások hibáján kell alapulnia (I. 84. 4). A pronoia a tények mérlegelésén 
alapuló emberi előrelátást jelent, tehát nem keverendő össze az isteni 
prométheiával. Ráadásul ez Periklész egyik legfontosabb jellemzője,32 aminek 
köszönhetően képes az állam kül- és belügyeit rendben tartani, továbbá ez külön-
bözteti meg világosan utódaitól, főleg Alkibiadésztől, aki pronoia hiányában határ-
talan elpiszeit kényszeríti a városra.33 Hasonló megfontoltsággal találkozhatunk a 
negyedik könyvben, ahol a spártaiak a sors kétirányú változékonyságára figyelmez-
tetik az athéniakat a püloszi sikert követően: természetes, hogy ilyen helyzetben a 
győztesek még többre számítanak (pleonosz elpidi: IV. 17. 4. 3), ám a szerencse 
ugyanúgy elpártolhat, ahogy korábban melléjük állt. Ez pedig ugyanaz a körülte-
kintés, amivel Pindarosz a jó reményt jellemezte. A hetedik könyvben végül az 
elpisz tisztán pozitív aspektusa is megjelenik a szürakuszaiak honvédelme kapcsán 
(VII. 67. 1): az athéniak felett aratott tengeri győzelem kétszer akkora reményt 
eredményezett, miáltal a lelkesedés is kétszeresére nőtt. 

4. „Méloszi forradalom”: Iszokratész és Platón 

Az eddigiekben amellett próbáltam érvelni, hogy az elpiszről való gondolkodás 
Homérosztól Thuküdidészig egységesnek tekinthető abban a tekintetben, hogy a 
fogalmat eredendően kétarcúnak és tragikusnak gondolták el. A két oldal szorosan 
összefonódott, ugyanis a tragikus bukás mindig a pozitív oldal túlhajszolása által 
következett be. Jól szemlélteti ezt az az i. u. 2–3. századból származó vésett kőko-
rong, melynek egyik oldalán egy virágot tartó nőalak (Elpisz), míg a másikon egy 
olyan griffmadár látható, melynek egyik mancsa egy keréken nyugszik (Neme-
                                                 
30 Ehhez l.d Gagarin 2002, 45–46. o. 
31 Oltalomkeresők 479–83: „Remény [elpisz] az ember átka! Mert a szíveket / haragra szítva, sok 
várost viszályba dönt. / S midőn a nép a háború mellett szavaz, / eszében sincs saját halála senkinek, / 
hanem hárítja másra ezt a sorscsapást.” Fr. 58.: „Aki ellenben úgy véli, hogy képes rosszat tenni 
társával anélkül, hogy ő maga bármi rosszat elszenvedne – az ilyen ember nem bölcs. A remény 
[elpisz] nem okvetlenül jó. Sokakat juttatott már az efféle remény rettenetes körülmények közé, s amit 
a társukkal szemben akartak elkövetni, arról kitűnt, hogy nekik jutott osztályrészül. Más ember 
bölcsességét senki sem tudja helyesebben megítélni, mint az, aki lelkének pillanatnyi gyönyöreit 
elfojtja [emphrasszei: megfékezi], hogy erőt vegyen és győzelmet arasson önmagán.” 
32 A jellemrajz igen pontos (II. 62. 5.): Periklész azt állítja, hogy ugyanolyan szerencse (tükhé) mellett 
még véletlenül sem a reményre (elpisz) kell támaszkodni – ehhez ugyanis csak akkor szabad fordulni, 
ha nincs más (aporia) –, hanem belátásra (gnomé) és előrelátásra (pronoia). 
33 Alkibiadész hódításba vetett elpiszeihez ld. Thuk. VI. 15. 2.  
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szisz).34 Azt a vitát tehát, melyet arról folytatnak, hogy vajon az elpisz inkább káros 
vagy hasznos, alapvetően elhibázottnak tartom, ahogy azt a megközelítést is, mely 
a fogalom két, egymással nem érintkező felfogását tematizálja.35 
 Az i. e. 4. században e hagyomány Iszokratész és Platón gondolkodásában 
azonban megszakadt. Érdemes először A békéről gondolatait áttekintenünk, ugyan-
is itt érhető tetten a fogalom módosulása. Iszokratész világosan elutasítja azok 
pleonektikus elpiszét (7. 1–2), akik a háborút tartják szem előtt. A jellemzés tökéle-
tes összhangban van a korábban elhangzottakkal (6–8): ezek az emberek képtele-
nek békében élni azzal, amilyük jelenleg van, s ha még bőségben (plutosz) is van-
nak, akkor is telhetetlenek (aplésztósz ekhomen) és többet akarnak (pleonosz 
oregomenoi). Természetesen ezzel veszélyeztetik (kindüneuuszin) mindenüket, 
miközben olyan biztosak a jövő felől, hogy a szerencse szerepéről tudomást sem 
akarnak venni. Az ismert hibák számba vétele után egyáltalán nem csoda, hogy 
Iszokratész ezt az elpiszt esztelenségnek (anoia) nevezi, ám koncepciója valójában 
morális. A pleonektikus ember ugyanis igazságtalanságánál fogva nem ismeri fel 
azt a szókratészi tételt,36 hogy a javak (anyagi javak, hírnév, boldogság) egyaránt 
az erénytől (areté) függnek (32), s így olyan, mint azok az állatok, melyek a csalé-
tekre rákapva először örvendeznek, de később a legnagyobb rosszal szembesülnek. 
Ugyanezt olvashatjuk a polisz szintjén is (83–4): Athén pronoia hiányában az iga-
zságtalanul megszerzett vagyon miatt boldognak hitte magát mindaddig, míg a 
szicíliai vállalkozásnak köszönhetően elvesztette azt is, amit igazságosan birtokolt. 
Iszokratész tehát egy morális magyarázatot nyújt a thuküdidészi „tragikus tényre”, 
azaz a remények már nem azért üresek (elpidón kenón: 75. 5), mert az ember ter-
mészetéből ez következik, hanem mert nem erényre épülnek. A vagyonra és hata-
lomra irányuló pleonexia, az imperialisztikus felpuffadás majd kipukkadás, ugya-
nannak a betegségnek, a hitványságnak (a mértékletesség teljes hiányának) a 
szimptómái, mely azonban Iszokratész szerint orvosolható.37 Mindeközben az eré-
nyes, jámbor ember élete biztonságos, a jövő vonatkozásában pedig édesebb remé-
nyekkel (hédiusz elpidasz: 35. 7) bír, ugyanis valójában ő jut az igazán nagyobb 
részhez (pleonektein: 33. 5). És hogy mi ez az osztályrész? Iszokratész az örökké-
valóságot, pontosabban az erény által létrehozott hírnév halhatatlanságát helyezi 
kilátásba.38 Homérosz vagy Pindarosz felől tekintve ebben elsőre semmi szokatlan 
nincsen, ám azzal, hogy Iszokratész a szerencse szerepét és a tragikus bukás lehe-
tőségét az erényesek életéből teljességgel kiiktatja, az elpiszt egy kimondottan op-

                                                 
34 Marshall 1913. 
35 Pl. Hornblower 2004, 71–72. o. 
36 Davidson 1990, 24. o. 
37 Davidson 1990, 25–26. o., illetve 29. o. Ez azt jelenti, hogy Iszokratész úgy gondolta, hogy az 
ember megjavítható, míg Thuküdidész egyik alapgondolata szerint az emberi természet mindig 
ugyanazon elvek alapján működik. 
38 Ehhez ld. Behme 2004, 205–7. o., illetve Euagorasz 3, Nikoklészhez 37, Panégürikosz 186 (a 
halhatatlan emlékről). 
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timista fogalommá teszi. S bár korábban azt láttuk, hogy a mérték vagy az előrelá-
tás képes kiegyensúlyozott elpiszeket eredményezni, ezek megvalósíthatósága bi-
zonyos kiszámíthatatlan faktorok miatt (tükhé, moira) mindig kétséges maradt. 
 Platón esetében a tragikus elpisz kritkája szintén összefügg az új, optimista 
elpisz bevezetésével. Ez a kritika a Philéboszban tárul elénk, ahol az embert mint 
reménykedő lényt ismerhetjük meg, aki egész életén át csak úgy duzzad a remény-
től (dia pantosz tu biu aei gemomen elpidón: 39e5). Fontos különbség azonban, 
hogy a jó, erényes emberek reményei igazak, míg a rosszaké – a hamis gyönyörök 
miatt – hamisak. A rossz ember élete éppen ezért alapvetően tragikus (50b): remé-
nyei valódi beteljesülésében, azaz igazi kielégülésben sosem részesülhetnek, mivel 
többnyire telítettség és üresség között helyezkedik el egy ambivalens állapotban 
(egyrészt fájdalmat érez sanyarú helyzete, másrészt örömöt reményei miatt). Ugya-
nezt a mechanizmust figyelhetjük meg Kalliklész, az öngerjesztő pleonexia képvi-
selője kapcsán,39 aki mindig kénytelen újratölteni hordóit, mivel minél nagyobbak 
vágyai, annál nagyobb űrt gerjesztenek – így kapunk az elpisz morális felfogására 
egy kalkulatív magyarázatot.40 A platóni elmélet az iszokratészivel szemben azon-
ban globálisnak tűnik: míg Iszokratész esetében a pleonektikus elpisz bizonyos 
államok és államférfiak hitványságának bizonyult, addig Platónnál az emberi élet 
tragikus alapkaraktere lett. E beteges állapotból csak úgy lehet kigyógyulni, ha a 
lélek az igazi gyönyöröket kiváltó változatlan és halhatatlan dolgokra törekszik. 
 A halhatatlanság vonatkozásában válik egyértelművé, hogy míg Iszokratész az 
átmenet, addig Platón a hagyománnyal való teljes szakítás. A filozófus optimista és 
morális elpisze ugyanis többé már nem evilági halhatatlanságra, hanem egy „iga-
zabb”, transzcendens halhatatlanságra és – ahogy a mélosziaknál is láthattuk – 
isteni igazságszolgáltatásra irányul.41 S bár Iszokratész is úgy gondolta, hogy az 
erény akár a halált is indokolttá teheti (gondoljunk például Akhilleuszra), e felfogás 
hátterében semmilyen túlvilági kompenzáció nem húzódott meg. Platónnál ugya-
nakkor több példát is találhatunk arra, hogy az elpisz a halál utáni boldogságra 
vonatkozik (euelpidasz prosz ton thanaton: Szókratész védőbeszéde 41c8, elpisz 
megalé: Phaidón 114c8, kalész elpidosz: Állam 496e2). Ez a remény már teljeség-
gel kizárja a tragédiát, ugyanis semmilyen evilági, látható esemény sem képes arra, 
hogy megingassa és alanyát romlásba döntse – a legjobb példa erre a bíróságon és a 
siralomházban megjelenő Szókratész. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a 
tragikus elpisz esetében mindig elképzelhető volt a dolgok olyan kimenete, mely-
ben a remények üresnek bizonyultak. Olyan, csak a túlvilágon beteljesedő, vallá-
                                                 
39 Gorgiasz 490a8: „a jobb és eszesebb uralkodjék, és több jusson neki [pleon ekhein], mint a 
hitványabbnak”.  
40 Platón ugyanakkor osztotta Iszokratész azon kalkulatív felfogását is, mely szerint az erényes em-
bernek jut a „nagyobb osztályrész”, azaz az igazi boldogság. 
41 Törvények 732c: „S remélni [elpizein] kell azt, amit az isten mindig megad a jóknak, hogy ha szen-
vedések sújtanak, az isten nem növelni, hanem csökkenteni fogja őket, s így jelen bajaink jobbra 
fordulnak – a jó ellenben állandóan megmarad a birtokunkban a jó szerencse kegye folytán.” 
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sos-szótérikus elpiszről van tehát szó, mely később a keresztény elpisz mintájául 
szolgál.42 
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A múltból és a múltról 

Polügnótosz festményei Pauszaniasz Periégésziszében 

GÁBOR SÁMUEL 

„Mert milyen másképp kellett volna Pausaniasnak eljárnia, ha tudatára ébredhet a jeles 
célnak: szavakkal vigasztalhat minket csodálatos műalkotások elvesztéért!” 

Johann Wolfgang Goethe 
 
Pauszaniasz a Görögország leírása (Periégészisz Helladosz) tizedik, egyben utolsó 
könyvében elsősorban Delphoiról ír (X. 5. 5–X. 32. 1.). Ezen belül hét caputban 
(X. 25–X. 31.), tehát egy, a könyv terjedelméhez viszonyítva kifejezetten hosszú 
szakaszban foglalkozik Polügnótosznak az úgynevezett delphoi-i Leszkhében lát-
ható két festményével. Az épület és a festmények, melyek közül az egyik Trója 
bevételét (Iliuperszisz), a másik Odüsszeusz alvilágjárását (Neküia) ábrázolta, ké-
sőbb elpusztultak,1 Pauszaniasz műve azonban fennmaradt – nem meglepő tehát, 
hogy az újkor óta többen is foglalkoztak a képek rekonstrukciójával. A 
Periégészisz e szakasza alapján készült első modern ábrázolás, amelyről tudomá-
sunk van, Anne Claude de Caylus két metszete az 1750-es évek közepéről.2 Fél 
évszázaddal későbbi a Riepenhausen fivérek rajzsorozata,3 mely az antikvitásból 
fennmaradt műleírásokat egyébként is kedvelő Goethe tetszését is elnyerte.4 Ezek a 
munkák nem csak tudományos, hanem legalább ennyire művészi célokat is szolgál-
tak, megpróbálták az ókori festményeket az adott kor művészi eszközeivel újrate-
remteni. Később a fokozatosan intézményesülő ókortudomány keretei közt már 
inkább „tudományos rajzok” születtek. A tizenkilencedik századi klasszika-
archeológia szép számban készülő rekonstrukciói közül5 Carl Roberté vált a husza-
dik században is használatossá,6 mígnem a század végén Stansbury-O'Donnell állt 
elő újabb vázlattal.7 

                                                 
1 A szónok Themisztiosz egy beszédében említi, hogy látta a Leszkhében Polügnótosz festményeit 
(Orationes 34. 11), amiből esetleg arra következtethetünk, hogy ekkor (a negyedik században) még 
állt az épület. A Leszkhéről magáról ld. Frazer 1898, 5. köt. 356–360., építéséről és ennek történeti 
kontextusáról Kebric 1983. 
2 Ld. Caylus 1757. 
3 Ld. Riepenhausen 1805. (Ugyanez megtalálható az interneten is, a Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg digitális könyvtárában: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/riepenhausen1805a.) 
4 Goethe: Polygnots Gemählde, in Goethe 1887–1919, 48. köt. 81–122. o. 
5 Ld. elsősorban Robert 1892, 1893; további rekonstrukciók (Benndorf, Watkiss Lloyd, Weizsäcker) 
bibliográfiai adatait ld. Frazer 1898, V. kötet 357–358. 
6 Robert 1892 és 1893. A Robert által közölt rekonstrukciós rajzokat az ő koncepciója alapján Her-
mann Schenck készítette. 
7 Stansbury-O'Donnell 1989, 1990. 
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 Ez a rekonstrukciósorozat csak kis szelete annak a klasszikus antikvitásból 
fennmaradt műveket először a maga számára lelkesen felfedező, majd mint forrás-
szövegeket végigelemző programnak, mely az európai kultúrában a reneszánsztól 
kezdve fokozatosan indult, a tizenkilencedik század folyamán elérte hatásfokának 
maximumát, s napjainkban is (talán már kisebb lendülettel) folytatódik. Az antikvi-
tás szövegeinek e folyamatos (újra)feldolgozása során az olvasás szempontjai vál-
toznak: míg a tizenkilencedik század derekán a német klasszika-filológia és klasz-
szika-archeológia célja a szövegek tartalmának, a mögöttük álló „valóságnak” a 
feltárása volt, a tizenkilencedik század végén és a huszadik század elején ebbe a 
„szigorú tudományba” már be-betört egy reflexívebb és relativistább, a vizsgálódás 
során a kutató saját kulturális horizontját is tudatosító szemléletmód, a huszadik 
század második felében pedig egy új történettudományi és irodalomelméleti para-
digma kialakulásával e kutatások jellege is radikálisan megváltozott. A hangsúly 
immár nem egyszerűen e szövegek (igazság)tartalmára, hanem megformáltságára, s 
ezen keresztül a szövegeket létrehozó szubjektumra és társadalomra esik. Hasonló 
ívet írt le a Periégészisz recepciója is: a tizennyolcadik századig a könyv olvasói a 
görög világ reáliáit próbálják lelki szemeik elé idézni, a tizenkilencedik században 
a szerző tévedéseit leplezik le és javítják ki, a huszadik század végétől már magá-
val Pauszaniasszal ismerkednének. 
 Jelen tanulmányban a Periégészisz Polügnótosz festményeiről szóló részét egy 
ilyen ma divatos nézőpontból, a szerzőre összpontosítva vizsgálom. Nem szeret-
ném a festményeket rekonstruálni, csupán azt feltérképezni, hogyan nézi és írja le 
az i. sz. 2. században egy Pauszaniasz nevű utazó/útleíró Polügnótosz thaszoszi 
festő mintegy 550-600 évvel korábban készült festményeit, s ez a leírás és szemlé-
letmód miként viszonyul a modern esztétika és ókortudomány módszertanához és 
interpretációs stratégiáihoz. 
 E vizsgálódás nyilvánvaló nehézsége, hogy mi már nem látjuk azt, amit 
Pauszaniasz látott és leírt. Még amikor olyan látszólag kézzelfogható „tényeket” 
rögzít is, mint például hogy a Menelaosz hajója körül sürgölődő férfiak közt egye-
dül Phrontisznak van szakálla, ebből mi szigorúan véve csak azt tudjuk meg, hogy 
Pauszaniasz azt az alakot, akit a képen lévő felirat alapján Phrontiszként azonosí-
tott, szakállasnak látta. Arra vonatkozólag viszont semmit sem tudhatunk, hogy 
ennek a leírásnak milyen vizuális benyomás volt az alapja.8 Kérdésünk megvála-
szolásának teljesértékűségéhez ily módon egy alapvető komponens hiányzik. Ez 
azonban nem teszi lehetetlenné, hogy megértsünk valamit abból, ahogy 
Pauszaniasz a festményt mint festményt nézi, értelmezi és leírja. Sőt, talán így ahe-
lyett, hogy Pauszaniasz értelmezése közvetlenül a mi értelmezésünkkel és látásmó-
dunkkal konfrontálódna, az övé mint sajátos, rá jellemző szemléletmód válhat 

                                                 
8 Hogy kutatásai során Pauszaniasz sokszor tévedett, rosszul értelmezett valamit, ez nemcsak bizonyí-
tott sok esetben (ld. pl. Robert 1909, 62. skk. o.), hanem teljesen természetes is. 
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vizsgálhatóvá, tévedéseinek leleplezése és metódusának kritikája helyett az e mö-
gött feltárható értelmezési folyamat elemzésére tudunk összpontosítani. 
 Az alábbiakban először a pauszaniaszi leírásmódot veszem szemügyre, az e 
mögött felsejlő értelmezési folyamatra kérdezve rá. Megpróbálom felmérni, hogy a 
szöveg milyen információkkal látja el, s milyen nehézségekkel, hiányokkal szem-
besíti olvasóját. Majd elsősorban a második kép, Odüsszeusz alvilágjárása kapcsán 
a szövegből néhány, a látványt kifejezetten értelmező részt kiemelve a 
Pauszaniasznál érzékelhető értelmezési szinteket és interpretációs gyakorlatot né-
zem meg közelebbről, hogy ezen keresztül megértsem, Pauszaniasz a képeket ho-
gyan, milyen elvárásokkal fogadja be. 

1. Pauszaniasz és a leírás 

„Ein äußerst gewissenhafter, aber unsäglich trockener Schriftsteller” 
Carl Robert 

a) A Periégészisz stílusa és karaktere 

Pauszaniasz írói módszerének legfőbb jellemzője, hogy mindig egy hosszabb-
rövidebb leírással rögzíti a látványt, s ehhez fűz azután számtalan, időnként hosz-
szasabb kitérővé terebélyesedő megjegyzést. A mű egészének kontextusában ezt 
theórémata és logoi, „látnivalók” és hozzájuk csatolt „beszédek/szövegek” kettős-
ségeként szokás leírni.9 Ez a struktúra hol jól, hol rosszul olvasható, hol tartalmas, 
hol semmitmondó szöveget eredményez, ami persze bizonyos szövegírói gondat-
lanságra is utal. Ennél azonban zavarba ejtőbb, hogy a mai olvasó számára az is 
kérdéses, Pauszaniasz kommentárjai összességében mit céloznak, s mi a mű egé-
szének célja. 
 Érzésem szerint az erről a kérdésről a szakirodalomban folyó vitákat az táplálja, 
hogy a modern kutatók számára egyszerűen elképzelhetetlen, hogy Pauszaniasz 
egy ilyen vállalkozásba (a mű megírása, mint ez az egyes részek különböző datálá-
sa alapján gyanítható, legalább 20 évet vett igénybe) komolyabb tudományos vagy 
gyakorlati cél nélkül fogott volna bele.10 De ha belegondolunk, hogy a szépirodal-
mi művek mind közvetlen cél nélkül születnek, s a modern tudomány is rengeteg 
olyan cikket, tanulmányt és előadást produkál, melyek tényleges „célját”, ha ezek 
szövege évezredek múltán, kontextusuk nélkül kerülne valakinek a kezébe, igen-
csak nehéz volna meghatározni, akkor ezen talán nem is kell annyira csodálkoz-

                                                 
9 Ld. Paus. I. 39. 3: „Ezek voltak, véleményem szerint, a leginkább megismerésre méltó dolgok az 
athéniaknál –  egyfelől történetek [logoszok], másfelől látványosságok [theórémák]; de a sok lehető-
ség közül mindig magam válogattam ki könyvembe a lejegyzésre méltókat. (τοσαῦτα κατὰ γνώµην 
τὴν ἐµὴν Ἀθηναίοις γνωριµώτατα ἦν ἔν τε λόγοις καὶ θεωρήµασιν, ἀπέκρινε δὲ ἀπὸ τῶν πολλῶν ἐξ 
ἀρχῆς ὁ λόγος µοι τὰ ἐς συγγραφὴν ἀνήκοντα.)” A szakirodalomban a felosztás már Gurlittnál meg-
van (Gurlitt 1890, 5–6. o.), s azóta is mindenki használja. A modern szakirodalomban ld. erről részle-
tesebben Juul 2010, 27–30. o. 
10 Habicht 1985, 21–24. o. 



24 Gábor Sámuel
 

 

nunk. Pauszaniasz korában a periégészisz műfaj volt,11 s a berögződött formáknak 
sokkal kevésbé van szükségük önmagukat legitimáló célkitűzésre, mint az újító 
műveknek. Az mindenesetre kétségtelennek tűnik, hogy Görögország leírása, s 
túlnyomó többségükben az egyes leírások sem torkollnak a látottak interpretációjá-
ba, így az „ekphrazein” (ami szó szerint talán leginkább „bemutatást” jelent) itt 
nem válik eszközzé, hanem megmarad öncélnak.12 
 Pauszaniasz ráadásul az ily módon mindenfajta metanarratívát nélkülöző leírást 
a látvány hatásos bemutatásával sem próbálja segíteni. A vizsgált szövegrészben 
ennek kézzelfogható jele, hogy az elbeszélő még annyira sem rugaszkodik el a 
valóságtól, hogy a hosszas képleírás során ne mondaná el újra és újra, hogy ez vagy 
az a szereplő vagy esemény a képen „van”, illetve „történik”. A variatio kedvéért 
cserélgeti ugyan a „van a képen” megfogalmazást egy-egy szinonimával, de így is 
lépten nyomon felhívja rá figyelmünket, hogy ez vagy az a szereplő „oda van fest-
ve”, „a festményen van” stb. Mintha a szerző mindenáron kerülné az illúziókeltés 
legártalmatlanabb formáit is. 
 A könyv e földhözragadt stílus következtében, mint ezt a Pauszaniasz-kutatók 
általában fel is szokták emlegetni, száraz és egyhangú, leginkább katalógushoz 
hasonlít.13 De ez nem egyszerűen írói fogyatékosság. Úgy tűnik, Pauszaniasznak 

                                                 
11 Ld. Habicht 1985, 14–15. o. valamint a Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 
’Perieget’ szócikkét (19. köt. 725–742.). Egyéb útleírók fennmaradt töredékeiről részletesebben ld. 
Pasquali 1913. 
12 A könyv határozottan ellenállni látszik mindenféle mélyebb célzatosság gyanújának. Sem a törté-
netírói „feledésbe ne merüljenek” (Herod. 1.1, de ilyesmire utalhat Thuküdidész is, amikor saját 
munkáját „örök időkre szóló értéknek” [κτῆµα ἐς αἰεί] nevezi), sem a retorikai leírások „a hallgatót 
(olvasót) nézővé tenni” intenciója (Pseudo-Nicolaus: Progymnasmata 68., idézi Graf, in Boehm–
Pfotenhauer 1995. 144. o.), s valódi, mai értelemben tudományosnak nevezhető hajtóerő sem lelhető 
fel benne – ahogy más ókori munkákban viszont nagyon is: sok esetben egyedül az előadásmód az, 
ami eltér a maitól, de a tudományos hozzáállás és célkitűzés szinte a modernkorival megegyező. 
(Thuküdidész máig legitim „őse” a történettudománynak, mint ahogy Hippokratész az orvostudo-
mánynak, Arisztotelész legalábbis a természettudományoknak stb.) A Periégészisz útikönyvként való 
meghatározása talán ezért tartja magát napjainkban is: az előzetes tájékoztatás, a valamely helyhez 
kötődő információk gyakorlati szempontú egybegyűjtése bár megkérdőjelezhető, de legalábbis egyik 
elképzelhető funkciója e száraz és feltűnően nem metakommunikatív szövegnek. Ugyanakkor heve-
sen tiltakozik az útikönyv-értelmezés ellen például Carl Robert, elsősorban azon az alapon, hogy a 
Periégészisz túlzottan szelektív és valódi utazáshoz inadekvát felépítésű, tehát egész egyszerűen nem 
alkalmas bedekkernek. Vele együtt inkább az „otthoni olvasmány” interpretációt fogadja el 
Wilamowitz, Kalkmann, Pasquali. Ellentétes állásponton azonban legalább ennyien vannak, köztük 
Gurlitt és Frazer. Újabban a hangsúlyt inkább arra szokás helyezni, hogy a Periégészisz nem csak 
bedekker. Chr. Habicht például Pauszaniaszról szóló monográfiájában így fogalmaz: „… szükségképp 
arra a következtetésre jutunk, hogy Pauszaniasz két legyet akart ütni egy csapásra: szeretett volna egy 
megbízható útikönyvet az utazók kezébe adni, egyszersmind érdekes olvasmányt, egy csepp irodal-
mat [ja ein Stück Literatur] is teremteni.” (Habicht 1985, 33. o.) 
13 Kivételek persze akadnak, s a szöveg nagyfokú változékonyságát mutatja, hogy néha még retorikus, 
az olvasót megszólító részeket is találunk benne. Helenosz alakjának leírásában szerepel például ez a 
mondat, amely akár Philosztratosznál is állhatna: „ὑπὲρ τὴν Ἑλένην πορφυροῦν ἀνὴρ ἀµπεχόµενος 
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nem is áll szándékában, hogy szórakoztasson vagy magával ragadjon. Inkább tu-
dományosságra, tárgyilagosságra törekszik, s egyfajta külső pozícióból ír le min-
dent. Az embernek az az érzése, hogy a szerző saját lelkesedését, melyet mégiscsak 
nehéz lenne tőle elvitatni, szövegében szándékosan nem hagyja érvényesülni.14 
 A kevéssé látványos leírásba a kommentárok (logoi) tudnak mégis színt és gon-
dolatot vinni. A könyv egészének jellegét ezek nem változtatják meg, hiszen egy-
egy látnivalóra a hozzátartozó kommentár csak mintegy rá van akasztva, s a többi 
kommentárhoz és a szöveg egészéhez szervesen nem illeszkedik. A könyv egyes 
részeinek minősége így mindig attól függ, hogy az adott theóréma, s a hozzátartozó 
logosz önmagában mennyire érthető és érdekes, illetve a kettő mennyire tud ér-
demben kapcsolódni egymáshoz, a logosz mennyire tudja értelmezni a theórémát. 
 A polügnótoszi festmények esetében a tényleges képleírás és az ehhez kapcso-
lódó kommentár olyan sűrűn váltakozik, hogy ezek jellemzően nem segítik, hanem 
inkább zavarják egymást, a leírásból nem alakul ki összkép, s az egyedi megjegy-
zések sem adnak ki semmilyen logikai egységet. Példaképp álljon itt a győztes 
görögök egy csoportjának leírása: 

 … És meg van festve [γέγραπται] Epeiosz is, meztelenül, amint földig rom-
bolja Trója falait; fölötte a falónak csak a feje látszik. És a fejét szalaggal 
körbekötő Polüpoitész, Peirithosz fia és mellette Akamasz, Thészeusz fia is 
ott van [ἐστίν], fején sisakkal, és a sisak tetején egy forgó is van ábrázolva 
[πεποίηται]. És Odüsszeusz is ott van [ἐστίν]… [kisebb lacuna] Odüsszeusz 
mellvértet visel. És Aiasz, Oileusz fia pajzsot tartva egy oltár mellett áll, és 
esküt tesz Kasszandra elleni tettével kapcsolatban. Kasszandra pedig ott ül a 
földön és Athéné szent szobrát fogja, mert ledöntötte a szobrot a talapzatáról, 
mikor Aiasz elrángatta az oltalmat biztosító helyről. Ábrázolva vannak 
[γεγραµµένοι δὲ εἰσιν] Atreusz gyermekei is, ezek is sisakot viselnek, Mene-
laosznak pedig, aki pajzsot tart, kígyó van a pajzsára vésve, az Auliszban az 
áldozatkor megjelent csodás lény miatt… (X. 26. 2–3.) 

                                                                                                                            
ἱµάτιον καὶ ἐς τὰ µάλιστα κατηφής: Ἕλενον εἶναι τεκµήραιο ἂν τὸν Πριάµου καὶ πρὶν ἢ καὶ τὸ 
ἐπίγραµµα ἐπιλέξασθαι (Helené fölött egy sötét bőrű férfi [látható], köntöst visel és teljesen legyőzte 
a bánat: már mielőtt a feliratot olvasnád, biztosan megállapíthatod, Helenosz az)”. Itt Pauszaniasz 
dialógusba lép olvasójával, s a leírást élővé is varázsolja azáltal, hogy a kép szemlélésének elemi 
lépéseit, az alak megtekintését és a hozzá tartozó felirat leolvasását idézi fel. Megfogalmazásával 
egyben a festő művészi teljesítményét is értékeli: az ábrázolás annyira találó és Helenosz sorsára 
jellemző, hogy a feliratra szinte nincs is szükség. 
14 A Periégészisz ellenpontja lehet ebből a szempontból Giorgio Vasari műve, aki életrajzaiba csoma-
golva maga is számtalan műalkotást, főleg festményeket ír le, s ilyenkor olvasóját saját lelkesedésével 
próbálja kárpótolni a látvány hiányáért. „[Giotto] miután ezeket a munkákat elvégezte, Assisibe, 
Umbriának egy városába, ment […], ahol […] harminckét freskót festett Szt. Ferenc élettörténetéről 
és csodatetteiről, minden oldalra tizenhatot, éspedig olyan tökéletesen, hogy nagy hírnevet szerzett 
vele. Mert csakugyan: az egész műben nemcsak minden alak taglejtése és mozdulata, hanem a képek 
tárgyának a kigondolása is csupa változatosság; de azonfelül még az akkori idők különféle öltözékeit, 
és egyes természeti tárgyak utánzását és megfigyelését is öröm látni. Többek közt gyönyörű az a 
kép…” (Vasari 15. o.) A Vasari-féle leírások egy lehetséges elemzését ld. Boehm 1998. 
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 És többnyire így haladunk végig a festményen, hol hosszabb, hol rövidebb leírá-
sokkal és kommentárokkal a képen látható szereplőkről, tárgyakról, történetekről.15 
 Néha azonban e kevéssé átgondolt struktúrában is előfordul, hogy a képelemek 
leírása során megfogalmazódik valami, amit valóban értelmezésnek nevezhetünk. 
Persze nem arról van szó, hogy Pauszaniasz csak ilyenkor értelmezi a képet, hiszen 
ezt minden leírás, s Pauszaniasz minden mondata megteszi, hanem arról, hogy a 
szöveg ezekben a kivételes esetekben az olvasó számára is rálátást biztosít az ér-
telmezés folyamatára. 

b) A szöveg és tartalma: ami érthető, és ami értelmezhető 

„[A] homályos gondolat és a »rosszul« megírt szöveg megértése nem valami díszbemutató, 
amikor teljes pompájában parádézhat a hermeneutikai művészet, hanem ellenkezőleg: olyan 
határeset, amikor a hermeneutikai siker hordozó előfeltétele, a szándékozott értelem egyér-

telműsége bizonytalanná válik.” 
Hans-Georg Gadamer 

 Az Iliuperszisz ismertetésének eleje felé, a Helené-jelenet leírásában azt olvas-
suk, hogy Helené mellett Eurübatész áll, „aki feltehetően Odüsszeusz követe, bár 
még nincs szakálla.” (Paus. X. 25. 4.) A szakállra vonatkozó megjegyzés önmagá-
ban nem világos, csak akkor érthetjük meg, ha felidézzük a megfelelő Homérosz-
helyet (Hom. Od. XIX. 244–245.): az Odüsszeia e pontján megtudjuk, hogy Odüsz-
szeusz Eurübatész nevű szolgája gazdájánál valamivel öregebb volt. Ennyiben 
Polügnótosz, aki szakáll nélkül, tehát az ókori ábrázolási konvenció szerint fiatal-
nak ábrázolja Eurübatészt, valóban eltérni látszik a homéroszi elbeszéléstől. 
Pauszaniasz viszont minderről nem tájékoztat minket, tehát vagy olyan olvasóra 
számít, aki kapásból tudja, hogy Odüsszeusz követe öreg, vagy egyszerűen elfelejti 
ezt tudtunkra adni, esetleg szándékosan bizonytalanságban akarja tartani olvasóját. 
 Néhány mondattal később a leírás Aithrához, Thészeusz anyjához ér (aki 
egyébként maga is Helené mellett áll, tehát az ismertetés lineáris–topografikus 
rendszere itt kifejezetten megtévesztő), valamint Thészeusz fiához, Démophónhoz, 
akivel kapcsolatban Pauszaniasz a következő feltételezéssel él: „amennyire a test-
tartása/arckifejezése (σχῆµα) alapján meg lehet ítélni, arra gondol, vajon sikerül-e 
felszabadítania az anyját (φροντίζων, ὅσα γε ἀπὸ τοῦ σχήµατος, εἰ ἀνασώσασθαί οἱ 
τὴν Αἴθραν ἐνέσται).” (X. 25. 7.) Az olvasó számára egyelőre nem világos, 
Pauszaniasz hogyan olvassa ezt ki Démophón alakjából. Néhány mondattal később 
megismerjük a háttértörténetet is: „Leszkheósz Aithrával kapcsolatban azt írja a 
költeményében, hogy amikor Ilion elesett, ő átment a hellén táborba. Thészeusz fiai 
felismerték, és Démophón el is kérte őt Agamemnóntól. Agamemnón a kedvében 
is akart járni, de addig nem tette, amíg Helené nem adta beleegyezését. Helenéhez 
követet küldtek, és ő jóváhagyta a kérést.” (X. 25. 8.) Most már tudjuk, Démophón 
miként remélheti, hogy az anyját megmenti. Az viszont csak ezután derül ki, hogy 

                                                 
15 A Periégésziszből itt és a továbbiakban is saját nyersfordításomban idézek. 



A múltból és a múltról. Polügnótosz festményei Pauszaniasz Periégésziszében 27
 

 

Pauszaniasz ezúttal a történetet nem puszta érdekességként mesélte el, és nem is 
csak az arckifejezés magyarázata kedvéért, hanem mert ennek segítségével értette 
meg a korábban leírt Eurübatész–Helené jelenetet is; „Úgy tűnik tehát, hogy a ké-
pen Eurübatész Aithra miatt érkezik Helenéhez, és hogy jelentse, amivel Agamem-
nón megbízta.” (X. 25. 8.) A szövegből világossá válik, Pauszaniasz hogyan értette 
meg, mit lát a képen – nem a helyi idegenvezető információi alapján, mint sok 
esetben feltételezni szokták, hanem saját ismereteire és szemére hagyatkozva –, 
ugyanakkor ezen az úton olvasóját nem csak hogy nem vezeti végig, hanem annyi-
ra sem törődik a megfogalmazással, hogy legalább a szükséges támpontokat a ma-
guk összefüggésében adja elő. 
 Miután azonban az olvasó mindezt megértette, az is feltűnhet neki, hogy az 
Eurübatész személyéről mondottak sehogy sincsenek összhangban a jelenet egé-
szének értelmezésével: Odüsszeusz követének a Leszkheósz-féle történetben – s 
Pauszaniasz jogosnak látszó hipotézise szerint Polügnótosz is ugyanezt a történetet 
ábrázolja – semmi keresnivalója. Ahhoz, hogy az értelmezési zavart feloldjuk, 
megint az Íliászt (vagy egy modern Pauszaniasz-kommentárt) kell fellapoznunk, s 
akkor derül ki, hogy Eurübatész nevű hírnöke nem csak Odüsszeusznak, hanem 
Agamemnónnak is van (Hom. Il. I. 320–321.). Ennek fényében logikusan feltéte-
lezhetjük, hogy a festményen ezt az Eurübatészt, nem pedig Odüsszeusz hírnökét 
látjuk Agamemnón üzenetével. E tudás birtokában feloldhatjuk a Pauszaniasz által 
a képen látható szakálltalan alak és az öreg Eurübatészről szóló Homérosz szöveg-
hely közt vélelmezett ellentmondást is, hiszen Agamemnón követéről Homérosz 
nem állítja, hogy öreg lenne. 
 Pauszaniasz tehát, mikor Eurübatész alakját próbálja valamilyen forrás alapján 
azonosítani, láthatólag nem veszi figyelembe a képen zajló történetet, amelyet ké-
sőbb ő maga egyértelműen azonosít. Persze internet, mitológiai lexikonok és kom-
mentáros kiadások nélkül nincs könnyű dolga, s nem csoda, ha egy-egy homéroszi 
figurára nem bukkan rá. Az azonban meglepő, hogy a szerzőt nem zavarja, hogy egy 
téves azonosítástól egész értelmezése instabillá válik. A koherensebb értelmezésre 
vágyó olvasónak magának kell – ha akarja és tudja – „idegenvezetőjét” korrigálnia. 
 Ugyanennek a hanyagul felfűzött értelmezési láncnak az a másik eleme, hogy 
Démophón „amennyire testtartása/arckifejezése alapján meg lehet ítélni, arra gon-
dol, vajon sikerül-e felszabadítania az anyját”, az adott értelmezéshez tartalmában 
jól illeszkedő megállapítás, a tényállásnak azonban mégis teljességgel sikerületlen 
megfogalmazása. A testtartással a festmény érzékeltetni akarja a háttérben lévő 
történetet, s azt a bizonytalanságot, amelyben Démophón éppen leledzik; a néző 
viszont (s vélhetőleg Pauszaniasz is) Démophón gondolataira nem annyira testtar-
tásából, ahogy a szöveg sugallná („ὅσα γε ἀπὸ τοῦ σχήµατος”), mint inkább saját 
mitológiai ismeretei alapján következtethet. 
 A Helené–Eurübatész–Démophón-jelenet természetesen több szempontból is 
kivételes. Egyrészt szokatlanul értelmezéscentrikus, látni engedi, hogy Pauszaniasz 
miből mire következtet, s a kép egyes alakjait és jeleneteit hogyan kapcsolja össze. 
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Másrészt kivételesen nehézkes is, hiszen Pauszaniasz általában ennél jobban meg 
tudja értetni magát az olvasóval. Érzésem szerint azonban a példa mégsem atipi-
kus, inkább erőteljesen ütközik ki benne mindaz, ami egyébként is jellemző a 
pauszaniaszi leírásra. A szöveg csak a felszínen rendezett, mélyebb logikai szerke-
zetét tekintve viszont nem végiggondolt, s felépítése gyakran nem felel meg az 
átadandó információnak. Valahogy úgy funkcionál, ahogy az alábbi, minden idők 
talán legsikeresebb magyar szakácskönyvéből származó mondat: „Az 1-2 napos 
süteményeket karikákra vágjuk, a tojássárgáját a cukorral és a vajjal elkeverjük, 
hozzáadjuk a tejet, és a felszeletelt süteményre – amit egy mély tálba helyeztünk – 
ráöntjük.”16 Rekonstruálható, hogy mit kell tennünk/értenünk, csak éppen a szöveg 
nem a tárgya szempontjából célravezető szerkezetet alkalmazza. Nem pusztán arról 
van szó, hogy Pauszaniasz leírása a Carl Robert által „legprimitívebbnek” minősí-
tett módszert alkalmazza, amikor a kép egyik szélétől a másikig halad,17 de nem is 
arról, hogy Pauszaniasz ne értené, amit le akar írni. Ahogy a szakácskönyv szerzője 
is vélhetően kiválóan készítette a szóban forgó süteményt, csak nem tudta ügyesen 
megfogalmazni, hogyan is csinálja, Pauszaniasznál is elsősorban azt tapasztaljuk, 
hogy a kép megértésének tökéletesen legitim módszereit alkalmazza (amivel persze 
nem állítjuk, hogy értelmezése mindig hibátlan – ellenpéldát az imént láthattunk), 
csak éppen szövege ezt nem közvetíti értelmesen az olvasó felé. 

2. Pauszaniasz és az interpretáció 

„Mélységesen mély a múltnak kútja” 
Thomas Mann: József és testvérei 

A második festmény leírása ugyanazzal a módszerrel történik, mint az elsőé. Egy 
rövid témamegjelölés után, mely szerint „a kép másik része [azt ábrázolja], ahogy 
Odüsszeusz leereszkedik a Hádésznak nevezett helyre, hogy Teiresziasz lelkét 
kikérdezze a sikeres hazatéréssel kapcsolatban” (X. 28. 1.), Pauszaniasz végigmegy 
a festmény előtt és egymás után sorolja, kit/mit lát. A szöveg itt folyamatosabb és 
jobban követhető, mint az Iliuperszisznél, amennyiben önmagában értelmes epizó-
dokra esik szét: a magukban álló vagy egy-egy párt alkotó figurák köré a leírásból 
és a kommentárokból valamiféle történet kerekedik, az ekphraszisz egyedi sorsok 
egymást követő felidézésévé válik. S az egész ismertetés is, bár Pauszaniasz látha-
tólag továbbra sem enged semmilyen tartalmi szempontnak, egy viszonylag sze-
rencsés ponton, a halottak birodalmának torkolatánál kezdődik, épp ott, ahol a kép 
fizikai széle egybeesik a narratíva egyik szintjének logikai kezdetével. Pauszaniasz 
így e ponton egyszerre lép be a képbe és a történetbe. 
 
 

                                                 
16 Horváth 1978, 320. o. 
17 Robert 1919, 8. o. 
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a) Honnan vette a festő? – Pauszaniasz és a forráskutatás 

Aki a képet Pauszaniasz útmutatása szerint nézi, először „folyóhoz hason-
ló/folyónak tűnő vizet” lát, amit az Akherónként, az Alvilág folyójaként azonosít-
hat, benne náddal és kissé homályos körvonalú halakkal (ὕδωρ εἶναι ποταµὸς 
ἔοικε, δῆλα ὡς ὁ Ἀχέρων, καὶ κάλαµοί τε ἐν αὐτῷ πεφυκότες καὶ ἀµυδρὰ δή τι τὰ 
εἴδη τῶν ἰχθύων ὡς σκιὰς µᾶλλον ἢ ἰχθῦς εἰκάσεις, X. 28. 1.)18 A folyón Kharón 
csónakja látható, akinek a külsejéhez Pauszaniasz rögtön egy kommentárt is fűz: 
vélelmezése szerint (ἐµοὶ δοκεῖν) Polügnótosz itt a Minüasz című költeményt köve-
ti. S az is hamar kiderül, hogy miben: abban, hogy Kharónt öregembernek ábrázol-
ja (ἐπὶ τούτῳ οὖν [ti. a Minüasz vonatkozó sora miatt] καὶ Πολύγνωτος γέροντα 
ἔγραψεν ἤδη τῇ ἡλικίᾳ τὸν Χάρωνα, X. 28. 2.). Rekonstruálható tehát az állítás 
mögött álló gondolatmenet: Pauszaniasz arra a kérdésre keresett választ, hogy 
Polügnótosz festményén Kharón miért öregemberként jelenik meg, s talált egy 
irodalmi művet, ahol Kharónról kimondottan azt állítja a szerző, hogy öreg. Ebből 
az következik számára, hogy Polügnótosz ezt a költeményt követte a festmény 
megalkotásakor. A bizonyítás működőképes lehetne (a modern tudomány is talál 
magának, s ugyanilyen módszerrel és szellemben meg is old hasonló problémákat), 
maga a kiinduló kérdés viszont rossznak tűnik. Hiszen az, hogy Kharón öreg, nyil-
ván minden konkrét műtől függetlenül, már pusztán foglalkozásából könnyen adó-
dik, különösebb okát keresni nem kell.19 A rossz kérdésfeltevés a konklúziót is 
kétségbe vonja: ha a regisztrált hasonlóság fenn is áll (amit nincs okunk vitatni), 
ennek alapján józan ésszel nem állíthatjuk, hogy Polügnótosz festménye (akár a 
legkisebb mértékben, tehát legalább a „szakállas Kharón”-motívummal) ezt a köl-
teményt követné. Pauszaniasz furcsa gondolatmenete azonban nem a kérdéstípust, 
hanem a konkrét kérdésfelvetést, s nem a válaszadás módszertanát, hanem a mód-
szer alkalmazását minősíti.20 A forráskutatás máig élő ókortudományos tevékeny-
ség, s Pauszaniasz számtalan ilyen jellegű következtetését ma is el lehet fogadni.21 
                                                 
18 Az, ahogy Pauszaniasz a halakat leírja, a festészet története szempontjából is érdekes lehet: való-
színűleg annak a jele, hogy a festményen a víz kékje lazúrfestékkel, a halak után lett felfestve. Ld. 
Lepik-Kopaczynska 1963. 
19 Ld. a Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae Charon szócikkét is, melynek alapján Kha-
rón gyakorlatilag minden irodalmi műben öregemberként, az ábrázolásokon pedig szakállal jelenik 
meg (III. 1. kötet 210–225., illetve III. 2. kötet 165–174. o.). 
20 Pauszaniaszt ismerve azt sem tarthatjuk egészen lehetetlennek, hogy esetleg Kharón szakállán kívül 
más oka is volt párhuzamot vonni a Minüasz című költemény és Polügnótosz festménye között, me-
lyet azonban a szövegben nem említ. Ha ez lenne a helyzet (amit persze az idézett néhány sor, aminél 
sokkal többet a Minüaszból máshonnan sem ismerünk, nem látszik alátámasztani), akkor jelen esetben 
nem arról lenne szó, hogy Pauszaniasz egy hibás következtetés alapján vont párhuzamot Polügnótosz 
ábrázolása és az eposz között, hanem arról, hogy a szöveg megint csak rosszul informálja az olvasót: 
egy olyan motívumot és hasonlóságot tol előtérbe, amelyből önmagában nem derül ki, Pauszaniasz 
miért feltételezi, hogy Polügnótosz festményének egyik forrása a Minüasz. 
21 A Kharónnal kapcsolatos fejtegetésekkel szemben például kifejezetten meggyőző, amit Pauszaniasz 
a sebesült trójaiak (Helenosz, Megész, Lükomédész, Eurüalosz) esetében mond Polügnótosz forrásai-
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 Előfordul, hogy Pauszaniaszban felmerül kérdésként, hogy valamely motívum 
honnan származik, de nem talál szóba jöhető forrásművet. Amikor például a 
Leszkhé falán egy Eurünomosz nevű szörnyet (τέρας) lát, az olvasó tudomására 
hozza, hogy ő ezzel a lénnyel máshol még nem találkozott, sem az Odüsszeia, sem 
a Minüasz, sem a Nosztoi nem szól róla (nyilván nem véletlenszerű, hogy 
Pauszaniasz ezt a három művet említi, ezek lehetnek azok az általa ismert eposzok, 
melyekben a költő egyáltalán ír valamit a Hadészról). A helyi idegenvezetők 
(ἐξηγηταί) részletes magyarázattal tudnak szolgálni a lénnyel kapcsolatban: szerin-
tük Eurünomosz egy túlvilági daimón, aki azzal foglalkozik, hogy a holtak húsát 
lerágja. Pauszaniasz az idegenvezetők információinak ismertetése után részletesen 
leírja (τοσοῦτο µέντοι δηλώσω…), hogyan és milyen pózban jelenik meg 
Eurünomosz Polügnótosz festményén: „Bőrszíne a sötétkék és a fekete között van, 
olyan, mint a húsra rászálló legyeké, egy keselyű bőrén ül és fogait kivillantja.” (X. 
28. 7.) A részletes leírás, úgy tűnik, az alak ismeretlensége miatt válik fontossá, 
éppen azért, mert Eurünomoszról máshonnan nem tudhatunk semmit. A festmény 
így maga lesz a forrás, ahonnan Pauszaniasz, s rajta keresztül olvasója is megtudja, 
hogyan is néz ki az Eurünomosz nevű daimón. 
 Időnként valamely képen látható figurának több lehetséges forrása azonosítható, 
s Pauszaniasz ilyenkor hajlamos több lehetőséget nyitva hagyni.22 Amikor a fest-
ményen híres zenészek sorában egy fűzfa alatt felbukkan Orpheusz, a közelében 
található egy bizonyos Promedón is (X. 30. 6.). Vele kapcsolatban Pauszaniasz két 
szóba jöhető nézetet is ismertet. Egyesek szerint Promedón nevét Polügnótosz „ve-
zette be a művészetbe” (εἰσὶ µὲν δὴ οἳ νοµίζουσι καθάπερ ἐς ποίησιν ἐπεσῆχθαι τὸ 
Προµέδοντος ὄνοµα ὑπὸ τοῦ Πολυγνώτου, X. 30. 7.); mások szerint Promedón egy 
zenekedvelő görög férfiú volt, aki legjobban Orpheusz énekét szerette. Polügnótosz 
forrása tehát itt vagy a „valóság” – Promedón „létezett”, s Polügnótosz ezért festet-
te meg –, vagy saját költői fantáziája. Hogy Pauszaniasz ezen alternatíva két ágá-
nak egyforma valószerűséget tulajdonít, két dologra is rávilágít. Egyrészt az ő vi-
lágképében realitás és fikció, mítosz és történelem nem válik oly módon el, ahogy 

                                                                                                                            
ról (X. 25. 5–6). A hősök sérüléseit tanulmányozva először megállapítja, hogy az a tény, miszerint 
Megész a karján sérült meg, egybevág Leszkheósz elbeszélésével. Majd a Megész mellett álló 
Lükomédész csuklósérülését regisztrálja, s ez esetben is ugyanezt a megfelelést tapasztalja kép és 
szöveg között. Ezek alapján kijelenti: „világos, hogy Polügnótosz nem ábrázolta volna esetükben épp 
ezeket a sérüléseket, ha nem olvasta volna Leszkheósz költeményét”. Végül erre a következtetésre 
alapozva megállapítja, hogy Polügnótosz a Leszkheósznál olvasható történethez képest két „új” sérü-
lést is elhelyezett Lükomédészen, egyet a bokáján és egyet a fején. A kutatás tehát ez esetben alapos, 
kitér a hasonlóságokra és a különbségekre, ráadásul a határozott értelmezési irány, az irodalmi szö-
veggel való részletes összevetés magát a leírást is összefüggővé teszi, a sebesült trójaiakról így nem 
látványos, de lényegre törő és koherens képet kapunk. 
22 Talán ez az, amitől Pauszaniasz szövege illetve módszere időnként tényleg kifejezetten modernnek 
hat, hiszen más ókori tudós szerzők ritkán engedik meg maguknak, hogy ilyen jellegű „kutatói” kér-
déseket nyitva hagyjanak. 
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ez számunkra – teoretikusan legalábbis – magától értetődő. Pauszaniasz nem utalja 
Orpheuszt és az egész őt körülvevő világot „a mítosz” szférájába, elképzelhetőnek 
tartja, hogy Polügnótosz történeti személyeket ábrázol (sőt, Orpheusszal kapcsolat-
ban ez valószínűleg nem is kérdés számára). Másfelől ő is ismeri a költői invenció 
fogalmát: el tudja képzelni, hogy Promedónt Polügnótosz találta ki. A műalkotások 
igazságtartalmát így egészében nem kérdőjelezi meg, s nem tekinti a művészetet 
per definitionem fikciónak (mint ahogy ez ma általános, de az ókorban is létező 
álláspont).23 Ugyanakkor tartalmukat nem fogadja el teljes egészében igaznak, 
hiszen egyes elemeiről el tudja képzelni, hogy nincs közük a valósághoz.24 
 Pauszaniasz láthatólag törekszik rá, hogy azonosítsa a festmény különböző sze-
replőinek, motívumainak, történeteinek forrását. Ez szükséges számára már csak a 
kép megértéséhez is, de nem elsősorban ezért fontos. Mindenekelőtt az itt ábrázolt 
történetekre és alakokra is vonatkozó kíváncsiság az, ami ilyenkor benne munkál, s 
ezért távolodhatnak megjegyzései időnként egészen messzire a polügnótoszi ábrá-
zolástól.25 A források segítségével nem a képet, hanem a történeteket, a történel-

                                                 
23 Már Arisztotelész megkülönbözteti az irodalmat a történetírástól oly módon, hogy míg a történet-
írás tárgya az, ami megtörtént, a költészeté az, ami megtörténhet. (Poétika 1451b) Később egy Íliász-
szkholion osztályozni is próbálja a költői fikciót, s megkülönbözteti a 1.) valószerűt, 2) a valóság és a 
fantázia keverékét és 3) az átalakított valóságot. (Scholia in Iliadem XIV. 342–351.) 
24 Ez alapvetően jellemző a hellenisztikus korra: azt senki sem állítja, hogy Homérosz figurái és 
történetei teljesen kitaláltak, s egyszerűen fiktív történetekről van szó (még a Homérosszal szemben 
eléggé szkeptikusnak tűnő Eratoszthenész sem), ugyanakkor a „racionalizálásnak” is nagy hagyomá-
nya van. Ily módon a homéroszi korpuszt folyamatosan próbálják a „józan ésszel” összhangba hozni, 
akár allegorikus értelmezések segítségével (ld. pl. Hérakleitosz Homéroszi kérdések című művét), 
akár az elbeszélés helyesbítésével (látványos példa lehet Dión Khrüszosztomosz Trója-beszéde, me-
lyet persze inkább bravúros szónoklatként, semmint egy komolyan veendő Homérosz-kritikus tézis 
bizonyításaként kell értenünk). A kérdésről átfogóan ld. Veyne 1988 [1983]. Jocelyn Penny Small 
ugyanakkor a polügnótoszi festmények pauszaniaszi leírása kapcsán két olyan vonást is kiemel, ame-
lyek miatt a szerző számára különösen modernnek hat („the most striking thing about the two 
passages is how modern Pausanias is”, mondja mintegy általános benyomásként a szövegről). Egy-
részt Pauszaniasz nem várja el a festőtől, hogy egyetlen irodalmi mintát kövessen; másrészt feltétele-
zi, hogy Polügnótosz nem csak egyes figurákat, hanem egész történeteket is kitalálhatott (Penny 
Small bizonyítéka erre vonatkozólag Pauszaniasz Ereszoszra és Laomedónra vonatkozó megjegyzése: 
„Ereszosz és Laomedón történetét, legjobb tudomásom szerint, semelyik költő nem írta meg” X. 27. 
3.). Vö. Small 2003, 164–172. o. 
25 Ezt mutatja az is, hogy Pauszaniasz egy-egy motívum vagy történet eredetét ismertető kommentárjait 
gyakran nem redukálja a képen látható ábrázolások tényleges forrásaira, hanem azt is kutatja, ami forrás 
lehetett volna. Pandareósz lányaival kapcsolatban például (X. 30. 1–2.) először megismerjük a Homé-
rosz által róluk elbeszélt történetet, mely szerint az istenek, miután szüleikre megharagudtak és elpusztí-
tották őket, maguk nevelték fel a gyerekeket, s mikor felnőttek és Aphrodité elindult, hogy házasságukat 
előkészítse, a Harpüiák és az Erinüszek elragadták őket. Majd mindezzel szemben értesülünk róla, hogy 
Polügnótosz a lányokat virágkoszorút viselő kislányokként ábrázolta, akik asztragalosszal játszanak 
(τάδε µέν ἐστιν ἐς αὐτὰς Ὁµήρῳ πεποιηµένα, Πολύγνωτος δὲ…). Ugyanígy felhívja a figyelmet 
Pauszaniasz arra, hogy bár Orpheuszt általában thráknak tartják és ennek megfelelően thrák ruhában 
ábrázolják, Polügnótosznál kifejezetten görög külseje van (X. 30. 6.). A leírás ezekben az esetekben a 
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met, a mitológiát – melyek közt, persze, ki tudja, hol, s egyáltalán van-e számára 
határ – akarja minél jobban és „igazabban” megismerni mindazt, amiről Homérosz, 
Hésziodosz, Sztészikhorosz, Leszkheósz és számtalan más költő, szobrász és festő, 
köztük Polügnótosz is mesél. 

b) Mit ábrázol a kép? – Pauszaniasz és a vizuális jelentés 

Ha még egyszer, most kicsit más szemmel is megnézzük, miként kezd bele 
Pauszaniasz a második festmény leírásába: „ὕδωρ εἶναι ποταµὸς ἔοικε, δῆλα ὡς ὁ 
Ἀχέρων… (Folyóhoz hasonló/folyónak tűnő víz, világos, hogy az Akherón…)”, 
felfigyelhetünk rá, hogy Pauszaniasz megfogalmazása ezúttal reflektál arra, hogy 
egy képet több különböző szinten lehet befogadni. Első lépésben vizet látunk, majd 
csak ezután fedezzük fel ebben a folyót, végül az Akherónt. Az, amit Panofsky a 
huszadik század elején a jelentés különböző szintjeinek megkülönböztetésével – 
mindenekelőtt a preikonografikus leírás, az ikonográfiai elemzés és az ikonológiai 
értelmezés elkülönítésével – próbált megfoghatóvá tenni,26 s ami a reflektált képér-
telmezéshez nélkülözhetetlen, a gyakorlatban Pauszaniasz számára is nyilvánvaló-
an ismerős probléma. A festmények leírása során, ha nem is mindig ilyen egyér-
telműen, de többször is előfordul, hogy Pauszaniasz a kép valamely elemét először 
a formákra, testtartásra, mozdulatokra, arckifejezésre vagy a szereplők egymáshoz 
viszonyított helyzetére tekintettel írja le, majd eggyel magasabb szintre lépve 
ugyanennek egy ennél „konvencionálisabb”, külső referenciára vonatkoztatott je-
lentést is ad. 
 Az Alvilágban törött korsókkal vizet hordó asszonyokról egy 
preikonografikusnak tekinthető leírást olvashatunk, melynek azután a hozzájuk 
tartozó felirat ismertetéséből tudjuk meg a „jelentését”: „A Pentheszileia után lévő 
asszonyok törött korsókban vizet visznek, az egyikük külseje fiatalos, a másik vi-
szont már benne van a korban: külön felirata egyik nőnek sincs, de a közösen 
mindkettőre vonatkozó felirat szerint a misztériumokba beavatást nem nyert asszo-
nyok közül valók.” (X. 31.9.) Thészeusznak először a mozdulatait és a testtartását 
látjuk, s utána azt, hogy ez a testtartás milyen érzelmi állapotot fejez ki.27 Phaidrá-

                                                                                                                            
polügnótoszi változatot szembeállítja más elbeszélésekkel, melyek „ugyanazt” máshogy jelenítették 
meg, ezzel egyrészt a festmény különlegességére hívva fel a figyelmet, másrészt a mitikus hősöket és 
történeteket a maguk nagyobb kontextusában, Polügnótosz ábrázolásán messze túlmenően mutatva be. 
26 Panofsky 1984, mindenekelőtt 284–289. o. 
27 „Θησεὺς µὲν τὰ ξίφη τό τε Πειρίθου καὶ τὸ ἑαυτοῦ ταῖς χερσὶν ἀµφοτέραις ἔχει, ὁ δὲ ἐς τὰ ξίφη 
βλέπων ἐστὶν ὁ Πειρίθους: εἰκάσαις ἂν ἄχθεσθαι τοῖς ξίφεσιν αὐτὸν ὡς ἀχρείοις καὶ ὄφελός σφισιν οὐ 
γεγενηµένοις ἐς τὰ τολµήµατα (Thészeusz a kardokat, mind a magáét, mind Peirithooszét a kezében 
tartja, Peirithoosz pedig a kardra szegezi a tekintetét; az az érzésed lehet, hogy neheztel a kardokra, 
mert hasznavehetetlennek bizonyultak és nem voltak segítségükre a terv kivitelezésében)”. Tehát 
először egy közvetlenebb, majd egy értelmezőbb leírást olvasunk (a Panofsky-féle séma szerint 
mindkettő a preikonografikus leírás szintjéhez tartozik, előbbi mint „tárgyi”, utóbbi mint „kifejezés-
beli” jelentés). 
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ról először azt tudjuk meg, hogy Polügnótosz egy hintán ábrázolta, amint két kezé-
vel kapaszkodik a kötélbe, majd azt is, hogy „ezt a pózt [σχῆµα] azért adta neki …, 
hogy Phaidra halálának módjára utaljon vele” (X. 29. 3.). 
 Pauszaniasz látahatólag nem elégszik meg a festmény feliratainak elolvasásával, 
melyekből kiderül, hogy kik vannak a képen, hanem először a látványra koncentrál, 
majd azt a felirat, az exégétészek és saját ismeretei segítségével egy számára adek-
vátnak tűnő jelentéssel ruházza fel, az értelmezés különböző szintjein. E jelentése-
ket több esetben saját nézői pozíciójából vezeti le, ugyanakkor „ontológiailag” nem 
a befogadás folyamatából, hanem elsősorban az alkotó intenciójából eredezteti: 
elgondolása szerint a kép szemlélése során felfedezett „értelem” a festőtől szárma-
zik, a néző ezt csak „kiolvashatja” belőle. E szemlélet teljes mértékben megfelel a 
modern klasszika-filológia tizenkilencedik századi, némileg megváltozott formá-
ban ma is élő és működő felfogásának, többek közt a Pauszaniasz értelmezéseit 
számtalanszor vitató Carl Robert által megfogalmazott archeológiai hermeneutika 
elveinek. Különbséget elsősorban abban láthatunk a pauszaniaszi és a modern ér-
telmezői gyakorlat között, hogy 1) Pauszaniaszt nyilvánvalóan kisebb kulturális és 
időbeli távolság választja el az általa szemlélt művektől, így az a nézőpont, melyet 
velük szemben felvesz, kevésbé állandó és kikristályosodott; 2) a modern tudomá-
nyos próza minél pontosabb megfogalmazásokra törekszik, Pauszaniasz ezzel 
szemben valamiféle könnyedségre és a szavak szintjén megnyilvánvuló eleganciá-
ra; 3) a modernkori tudományokkal ellentétben Pauszaniasz nem kísérel meg jól 
alátámasztott, kerek értelmezéseket kidolgozni; olvasóját nem meggyőzni, legfel-
jebb tájékoztatni akarja, s ezt is a teljesség igénye nélkül. 

c) Miért festette a festő? – Pauszaniasz és az interpretáció 

Az egész Periégésziszről elmondható, hogy Pauszaniasz ritkán fogalmaz meg ben-
ne direkt értékítéletet. Ha pedig megfogalmaz, akkor ezt szinte mindig a 
„(µάλιστα) θέας ἄξιον; megtekintésre (kiváltképp) érdemes” fordulattal teszi, mi-
közben arra vonatkozólag, miért is gondolja úgy, hogy az olvasónak érdemes meg-
tekintenie az adott tárgyat/helyet/műalkotást, gyakorlatilag semmilyen támpontot 
nem ad. Polügnótosz két festményéről egészében is pozitívan nyilatkozik,28 egy 
részletet azonban külön kiemel: az apjával szemben igazságtalan embert, aki a 
túlvilágon úgy bűnhődik, hogy az apa fojtogatja. (X. 28. 4.) Hogy a jelenet miképp 

                                                 
28 Az első festmény leírása után Pauszaniasz bemásolja szövegébe a Szimonidésznek tulajdonított, 
Polügnótosz hírét megörökítő epigrammát: „γράψε Πολύγνωτος, Θάσιος γένος, Ἀγλαοφῶντος / υἱός, 
περθοµένην Ἰλίου ἀκρόπολιν (Polügnótosz festette meg, a thaszoszi, Aglaophón / fia, Ílion fellegvá-
rának feldúlását).” Majd a második festmény után egy közvetlen dicsérettel zárja az ismertetést: 
„Ilyen nagyszámú s a szépségnek ilyen fokára jutott a thaszoszi mester festménye” (X. 31. 12.). A 
Periégészisz más helyein is előfordul Polügnótosz neve – de különösebb hangsúly nincs rajta. Sőt, az 
athéni Színes Csarnok (Sztoa Poikilé) festményeiről szólva (I. 15. 1–3.) Pauszaniasz nem is említi a 
thaszoszi festőt, noha más antik szerzők az egyik ott kiállított és Pauszaniasz által is felsorolt, Ilion 
bevételét ábrázoló kép alkotójának szintén őt tartják. 



34 Gábor Sámuel
 

 

van ábrázolva, s egyáltalán honnan lehet tudni, hogy pontosan miért kapja a férfi 
ezt a büntetést, nem tudjuk. Az viszont a megfogalmazásból – „ἐπὶ δὲ τοῦ 
Ἀχέροντος τῇ ὄχθῃ µάλιστα θέας ἄξιον, ὅτι ὑπὸ τοῦ Χάρωνος τὴν ναῦν ἀνὴρ οὐ 
δίκαιος ἐς πατέρα ἀγχόµενός ἐστιν ὑπὸ τοῦ πατρός (az Akherón partján pedig a 
leginkább figyelemre méltó, hogy Kharón csónakja alatt egy, az apjával szemben 
igazságtalan ember van, akit az apja fojtogat)” – egyértelmű, hogy Pauszaniasz a 
jelenetet nem esztétikai okokból tartja kiemelkedőnek, hanem azért, amit ez „je-
lent”. S az értékítélettel együtt itt rögtön megjelenik az értelmezés egy újabb síkja 
is, felmerül a kérdés, miért van a képen az, amit ott látunk. 
 Hasonló kérdéseket Pauszaniasz ritkán szegez a képeknek – ami nem annyira 
tudományos munkáját minősíti (a modern ókortudomány sem halmozza el az embert 
értékítéletekkel), mint inkább esztétikai szemléletének kifejletlenségét bizonyítja.29 
Esetenként mégis találkozhatunk olyan megjegyzéseivel, melyek alapján fogalmat 
alkothatunk róla, hogy Pauszaniasz, amennyiben felteszi, milyen jellegű választ vár a 
„Miért festette a festő?” kérdésre – vagyis mit vár a festménytől mint műfajtól. 
 Az idézett kijelentést arról, hogy az igazságtalan ember büntetése az, ami a kép 
Akherón melletti részén „leginkább figyelemre méltó”, a jelenet leírása követi, 
majd egy, az ábrázolást magyarázó (az előző mondathoz γάρ-ral kapcsolt) meg-
jegyzés: „mert régen az emberek szüleiket mindenek elébe helyezték”. Végül egy 
hosszabb, a gondolatot megerősítő példázatot is olvashatunk egy katanéi testvér-
párról, akik, mikor kitört az Etna, semmi mást nem próbáltak menteni, csak szülei-
ket. S lám-lám, igyekezetüket a természet is méltányolta, mert ahogy futottak el a 
városból, egyikük az anyjukkal, másikuk az apjukkal a hátán, a lávafolyam ugyan 
utolérte, de nyomukban kétfelé válva ki is kerülte őket. 
 Mindebben most számunkra nem elsősorban az az érdekes, hogy Pauszaniasz 
ilyesmiket gondol a „régi emberekről”, hanem az, hogy a festmény szerinte ezt a 
tényt alátámasztja, sőt talán illusztrálja; az Alvilágban bűnhődő tiszteletlen fiú képe 
számára saját őseinek életéről, erkölcseiről mond valamit. Hogy Pauszaniasz itt a 
kép és e jelentés között pontosan milyen összefüggést képzel el, nem világos. Talán 
Polügnótosz idejében még tudták, hogy az ember a szülőkkel szembeni tiszteletlen-
ségért a Hádészban lakolni fog? Vagy Polügnótosz épp azért festette a képet, mert 
erre akart figyelmeztetni – tehát ő még fontosnak tartotta a szülők tiszteletét? 

                                                 
29 A klasszikus álláspont szerint elsősorban az értékes anyagból készült, nagy, vagy valamilyen tech-
nikai trouvaille-t felvonultató műalkotások nyerik el Pauszaniasz tetszését (Robert, Habicht). Ugya-
nakkor újabban többen úgy vélik, hogy általában mélyebb ok is áll a tárgyválasztás illetve 
Pauszaniasz dicséretei mögött. K. Arafat szerint a pauszaniaszi szelekció egy erőteljes személyes 
érdeklődés és értékrend következménye, s a dicséretek hátterében is mindig sejthetünk valamilyen 
(általában persze explicite nem megfogalmazott) releváns indokot. Hasonlóképp vélekedik A. 
Snodgrass, aki szerint Pauszaniasz azokról a dolgokról ad részletes leírást (Küpszelosz ládája, az 
oltárok Olümpiában, Pheidiasz Zeusz szobra, Polügnótosz festményei a Leszkhében), amelyek vala-
miért az ő számára értékesebbek, érdekesebbek, fontosabbak lehettek egyéb látnivalóknál (A. 
Snodgrass: Pausanias and the Chest of Kypselos; in: Alcock–Cherry–Elsner 2001, 127–141. o.) 
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 Miután nagy nehezen elszakadunk az igazságtalan embertől (Pauszaniasz a 
továbblépés ürügyén még egyszer felidézi az előbbi tanulságos jelenetet: „ἐν δὲ τῇ 
Πολυγνώτου γραφῇ πλησίον τοῦ ἀνδρός, ὃς τῷ πατρὶ ἐλυµαίνετο καὶ δι᾽ αὐτὸ ἐν 
Ἅιδου κακὰ ἀναπίµπλησι, τούτου πλησίον…; Polügnótosz festményén, a férfihoz 
közel, aki bántalmazta az apját és a Hadészban ezért neki járó szenvedését kell 
most elviselnie, szóval tőle nem messze… [X. 28. 5.]”, egy szentségtörőről (ἱερὰ 
σεσυληκὼς ἀνήρ) is tudomást szerzünk, akit egy „mindenféle mérgeket ismerő” nő 
büntet éppen meg. S ebből ezúttal nem magyarázatként, hanem következtetésként 
(ἄρα) adódik Pauszaniasz számára a régiek egy újabb pozitív tulajdonsága, hogy 
ugyanis „akkor még óriási jelentőséget tulajdonítottak az emberek az istenek tiszte-
letének [εὐσεβείᾳ θεῶν]” (X. 28. 6.). Majd két újabb, ezúttal az istenek iránti tiszte-
letre vonatkozó példázat és az állítás rekapitulációja után („Ennyire nagy tisztelet-
ben tartotta még akkoriban mindenki az istenséget/isteni dolgokat [τὸ θεῖον]”) azt 
mondja ki végkövetkeztetésként, hogy Polügnótosz épp emiatt (ἐπὶ λόγῳ τοιούτῳ), 
vélhetően tehát a régiek istenfélelme miatt, festette meg a szentségtörőt. 
 E második, az előző képolvasat struktúráját megismétlő értelmezés után is ne-
hezen rekonstruálható, logikailag pontosan milyen összefüggést lát Pauszaniasz 
Polügnótosz festői ténykedése és saját, belőlük kiolvasott tanulságai között. Bizo-
nyos, hogy nem az értelmezés művésze ő, aki a kép elemzéséből deduktíve tudna 
valamiféle mélyebb értelmet kibontani – mégis látni véljük, merre keresgél jelentés 
után. Számára a múlt – mint a társadalom nagy része számára talán mindig is – sok 
szempontból ideális, a mainál erkölcsösebb és jobb világot jelent, melynek lakói 
nemesebbek, becsületesebbek a mai embereknél. Egy ilyenfajta múlt képe az, me-
lyet a görögség mint hérószok korát – „ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένος” (Hes. Op. 
159.) – saját származásaként őriz, s mitikus költeményeiben és festményeiben, 
vázaképeiben és szobraiban megjelenít. Másfelől az i. sz. 2. század táján az úgyne-
vezett második szophisztika egy újabb értelemben is a múlt felé fordul, ekkor jele-
nik meg a klasszikus görög kor és a klasszikus kori Athén kultusza. Az i. e. 5–4. 
századi athéni társadalom és kultúra az irodalmi nyelv utolérhetetlen mintájává, a 
művészet tárgyává, a történelem paradigmatikus korszakává válik.30 
 Hogy e „két múlt” miképp formálódik egységgé a korszak, s azon belül is 
Pauszaniasz gondolkodásában, természetesen nyitott kérdés. Ami Pauszaniaszt 
illeti, annyit megállapíthatunk, hogy a történelmi áttekintésekben és mindenféle 
szobrok korának meghatározása során a múltat mint folytonos, a jelen felé vezető 
narratívát kezeli,31 ugyanakkor erőteljesen meghatározza gondolkodását a hanyat-

                                                 
30 Az első összefoglaló tanulmány ebben a (ma már felkapott) témában: Bowie 1970. 
31 Arról, hogy Pauszaniasz mi alapján tesz különbséget régi és még régebbi között, ld. Arafat 45–75. o.; 
arról, hogy Pauszaniasz miként vélekedik és milyen jelentőséget tulajdonít a stílusnak, ld. Elsner 2007, 
3. fejezet (mindenekelőtt 54–56. o.); Pauszaniasz múltfelfogásáról általánosabban ld. Porter, J. I.: 
Ideals and ruins: Pausanias, Longinus, and the Second Sophistic, in Alcock–Cherry–Elsner 2001, 62–
92. o. (elsősorban 70–71. o.). 
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lás képzete is: régen jó volt, most pedig minden egyre rosszabb.32 Hogy a múlthoz 
való e kettős, tudományos és érzelmi (nosztalgikus) viszonyulás pontosan hogyan 
egyeztethető össze, s egyáltalán össze kell/lehet-e őket egyeztetni, megint csak 
kérdéses. Az azonban biztos, hogy Pauszaniasz vizsgálódásaiból a – nagyon tág 
értelemben vett, mintegy háromszáz évet felölelő – jelen lényegében ki van re-
kesztve,33 így „tudományos kronológiája” nem ér el a jelenhez; s hogy másfelől a 
történelem kezdetén számára Homérosz eposzainak világa, a Trójai háború és az 
akkori hősök generációja áll, s a romlásnak egyfajta nullpontját képezi.34 A jelen 
ilyenfajta kitágítása (és kizárása a múlt narratívájából) egy fontos következménnyel 
biztosan jár, s ez a klasszikus kori görög gondolkodáshoz képest kifejezetten újnak 
tűnik: múlt és jelen közt egyfajta szakadás, törés jelenik meg. A folytonosság, me-
lyet a klasszikus kor annyira hangsúlyoz a maga jelenideje és az eposzokban meg-
őrzött s számtalan más médium által is közvetített „régi idők” között,35 ekkorra 
megszűnik, a múlt perfectummá, lezárt múlttá válik. 
 Pauszaniasz egész vállalkozása e „régmúlt” maradványaival való számvetést 
célozza. Az útja során hallott történetek, a bejárt városok, a megtekintett épületek 
és romok mind a múlt „nyomai”, melyek „olvasásához” az utazó/kutató múltról 
való ismeretei jelentenek támpontot.36 De míg a tárgyak vagy a rítusok mint „relik-
viák” egyszerűen fennmaradtak e korból és létükkel tanúbizonyságként szolgálnak, 
a műalkotások médiumként szólni is tudnak a múltról: képeket közvetítenek, láttat-
ják azt a világot, amelyik már nincs, de emléke tovább él. Pauszaniasz Polügnótosz 
képeit is így, a dicsőséges múltról tudósító irodalmi művek segítségével, szigorúan 
e múltra irányuló tekintettel olvassa. A két múltnarratíva, a tudományos, jelen felé 
vezető kronológia mint stílustörténet és a távoli, lezárt múlt képzete így a műalko-
tások olvasásakor össze kellene érjen; hiszen e képek egyfelől a tudományosan 

                                                 
32 A görög kultúrában felbukkanó különböző elképzelésekről a civilizáció fejlődésével kapcsolatban 
ld. E. R. Dodds: The ancient Concept of Progress, in Dodds 1973. 
33 Habicht 1985, Arafat 1996, Hutton 2005. 
34 A trójai háború, mint ez már Hérodotosznál és Thuküdidésznél egyértelműen látható – s később a 
hellenisztikus kori történetírók sem törik meg ezt a tradíciót –, nem csak a görög mitológiának, de a 
történelemnek is kiindulópontja. 
35 Ld. Jonas Grethlein könyvét (Grethlein 2010), melynek tárgya, hogy az i. e. 5. században a múlt és 
az emlékezet hogyan jelenik meg a különböző görög irodalmi műfajokban. 
36 Jó példa lehet erre szövegünkben az a viszonylag terjedelmes kommentár (X. 26. 5–6.), melyet 
Pauszaniasz egy régi típusú vérthez fűz (a vért annak az oltárnak van támasztva, ahová egy trójai 
gyermek a tomboló Neoptolemosz elől menekült). A kommentárból megtudjuk, hogy a pajzsot 
güalothóraxnak hívják, Pauszaniasz korában már kiment a divatból, de régen gyakori volt (τὸ δὲ 
ἀρχαῖον ἔφερον αὐτούς; a régiek viszont viselték), bronzból készül, különálló hátsó és első részből 
áll, és olyan erős, hogy pajzs nélkül is megvédi a harcost. Pauszaniasz egy további festményt is tud 
említeni, ahol ilyen vértet lehet látni, s arra is felhívja a figyelmet, hogy Homérosznál Phorküsz ilyet 
visel, s ezért nincs szüksége pajzsra. Látható, hogy Pauszaniaszt a güalothórax mint régiség különö-
sen vonzza, s a képet mint a régi idők vérthasználatára vonatkozó dokumentumot fogadja be. 
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megközelítendő múlt termékei, s az „objektív” kronológiába illeszkednek, referen-
ciájuk szerint azonban mégis a „másik sor” elején álló, hősi múltról szólnak. 
 Véleményem szerint Pauszaniasznál e két múlt viszonya tisztázatlan, ezért a 
mítoszról szóló műalkotás számára nem válik igazán semelyik múlt részévé. A kép 
létrejöttének történelmi és társadalmi körülményei nem különülnek élesen el a 
megjelenített történelmi és társadalmi állapottól: a kép történetiségében médium 
(jelölő) és tartalom (jelentés) ugyanazon a horizonton jelenik meg. Ezzel függ ösz-
sze az is, hogy Pauszaniasznak a festményekhez való viszonya lényege szerint nem 
esztétikai: számára a festmény nem valahogy, hanem mindenekelőtt valamit ábrá-
zol. A műalkotás azért lehet számára hiteles forrás a múltról, mert sem az ábrázolás 
tárgyát nem tekinti fikciónak, sem a művészetet autonóm, sajátos esztétikai céllal 
és törvényekkel bíró jelenségnek.37 
 Míg tehát a modern ókortudományban az archeológiai, a műalkotásokra mint 
egy adott kor termékeire irányuló kutatás, ha nem is függetleníthető, de leválik ezek 
esztétikai célú, a művek „jelentését” és nézőre gyakorolt hatását firtató tanulmányo-
zásától, Pauszaniasz szemében e kettő együtt létezik: a festmény a múlt terméke, és 
egyúttal a múltról szól. Azt az i. sz. 2. századi nézőt, akit Pauszaniasz megtestesít, a 
festmény tárgyától nem ontológiai, hanem pusztán időbeli távolság választja el. Így 
Polügnótosz festményét nézni számára annyi, mint bepillantani a görög történelem 
legrégibb és legszebb korszakába, s a trójai háború történéseit, szereplőit, e világ 
erkölcseit figyelni meg. E nézőpontból a festmény ablak a múltra, melyet azonban 
nem mi vágtunk saját világunk falán, hanem a hajdani festő tárt ki felénk. Minél 
nagyobb felkészültséggel, minél nagyobb, e múltról való tudás birtokában lesünk be 
ezen az ablakon, annál többet, s annál jobban láthatunk rajta keresztül. 
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Co., London.  
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A pont, ami összeköti a múltat és a jövőt – érvelés a jelen 
köznapi felfogása ellen 

(Arisztotelész: Fizika VI. 3. 233b33-234a24) 

VÁRŐRI TÍMEA 

Bevezetés 

Témám az arisztotelészi természetfilozófia egy kulcstézise, miszerint a fizika elmé-
lete a jelen időt nem kezelheti a közfelfogásnak megfelelően időtartamként – csak 
időpontként: azaz kiterjedés, nagyság nélküli dologként. E téma azért is érdekes, 
mert Arisztotelész természetfilozófiáját még napjainkban is félreértések övezik. 
Például a neves angol kozmológus, John Barrow A végtelen könyve című művében 
azt állítja, hogy Arisztotelész úgy bizonyítja a világ végtelen korát, hogy ha feltéte-
lezzük egy első pillanat létezését, azt folyton megfelezhetjük, és mindig kapunk 
egy korábbi pillanatot.1 Ehhez képest Arisztotelész hozzávetőleg nyolcvan oldalon 
bizonyítja ennek ellenkezőjét: a Fizikában ugyanis semelyik pillanatot sem lehet 
megfelezni: mivel a pillanat egyszerűen oszthatatlan.  
 Írásomban alapvetően az oszthatatlan pillanat rehabilitációját fogom elvégezni. 
Egyúttal arra fogok válaszolni, hogyan lehet beszélni a jelenről Arisztotelész sze-
rint egy természetfilozófiai teóriában. Úgy biztos nem, ahogy az átlagember: tehát 
a fizika elmélete Arisztotelész szerint nem tekintheti a jelent időtartamnak, csak 
feloszthatatlan pillanatnak. Szerencsére a Fizika egy helyén maga a mester is meg-
fogalmazta, hogy miért nem alkalmazható a köznapi jelen idő a természetfilozófiá-
ban. Az érv rövid, tömör, a VI. könyv 3. fejezetének elején található, a 233b33 és 
234a24-es sorok között.  
 Erre az érvre egyébként Geréby György hívta fel a figyelmet Aristotelés és 
Dedekind című írásában.2 Kimutatta, hogy Arisztotelész meglepő módon, hasonló 
logikával bizonyítja az idő folytonosságát, mint Richard Dedekind a valós számok 
folytonosságát. Ez megerősíti azt a nézetet, hogy Arisztotelész Fizikájának mate-
matikatörténeti jelentősége van,3 ám ez gyakorlatilag semmilyen modern elemző-
nek sem tűnt fel.4 Másrészt Geréby György, arra is rámutatott, hogy a késő antikvi-

                                                 
1 Barrow 2008, 40. o. 
2 Geréby 1997, 45–75. o.; ezt az írást Bodnár István ajánlotta doktori iskolás tanulmányaim során, 
neki tartozom köszönettel a probléma felvetéséért és egyúttal a problémából kifejlődő doktori dolgo-
zatom témavezetéséért is. 
3 Geréby 1997, 45. o., 47–48. o. (pl.: „A szerző véleménye szerint azonban Aristotelés matematikai 
vénáját indokolatlanul becsüli le a tudománytörténet.” 47. o.) 
4 Geréby 1997, 52. o.: Geréby György nyilván az 1990-es évekig tekintette át a releváns szakirodal-
mat, megemlíti pl. White és Bostock nevét; 53. o.: „A fönti elemzőkkel szemben én úgy vélem, hogy 
ha egyáltalán, akkor Aristotelés éppen a Fizika VI. 3. 233b33- 234a20 helyén jutott legközelebb a 
folytonosság fogalmához.” 
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tás és középkor kommentátorai, a neoplatonikus Proklosz kivételével, mind elha-
nyagolták Arisztotelész Fizikájának geometriai összefüggéseit. A VI. 3. érvét sem 
geometriai érvnek tekintették, hanem egyszerűen csak logikainak, ráadásul többen 
még logikai hibát is véltek benne felfedezni. 
 Amellett fogok érvelni, hogy egészen más eredményre juthatunk a VI. 3. érvé-
nek értelmezésében, ha nem önmagában, a Fizika szövegéből kiragadva vizsgáljuk, 
hanem makro- és mikrostrukturális szövegösszefüggéseit is tekintetbe vesszük. 
Annál is inkább, mivel Arisztotelész fordítása mindig értelmezés is, a Fizika szö-
vege pedig nehezen olvasható, erősen didaktikai érvelések sorozata. Egyes kiraga-
dott szakaszai akkor nyerik el pontos értelmüket, ha a szövegstruktúra egészében 
vizsgáljuk őket. 
 (1) Arisztotelész érvét a Fizika IV. és VI. könyvének makrostruktúrájában és a 
VI. könyv első három fejezetének mikrostruktúrájában vizsgálva azonban láthatjuk, 
hogy a mester nem elsősorban itt érvelt a jelen teoretikus felfogása (azaz oszthatat-
lan pont volta) mellett. Így végeredményben nem ez a legalkalmasabb szöveghelye 
a Fizikának a Dedekind-féle folytonossági axiómával való összevetésre.5 Arisztote-
lész ugyanis többször és többféleképpen érvel a jelen osztópont voltáról. A VI. 3. 
érvének bonyolult makrostrukturális összefüggései vannak főként a IV., VI. és a 
VIII. könyv érveléseivel, melyek alapján szépen összeállhat az arisztotelészi teória 
egésze a jelen speciális közbülső osztópont funkciójáról. 
 (2) Továbbá az arisztoteliánus kommentátorok félreértései és a logikai hiba 
(petitio principii) gyanúja nem a geometriai jelleg elvétésén, vagy az idő ontológiá-
jának mellőzésén alapul, ahogy Geréby György megállapítja, hanem elsősorban az 
érv tárgyának félreértésén.6 Helyes olvasatban a VI. 3. első felében a mester a köz-
napi jelen felfogásával szembesíti saját teoretikus jelenét. Arisztotelész nyelvén 
szólva ez nem egyszerűen tudományos (avagy bizonyító) érvelés, hanem dialektikus 
is. Így illeszkedik Arisztotelész szándékának megfelelően a mikrostrukturális szö-
vegösszefüggésekbe, azaz a VI. könyv első három fejezetének komplex érvelésébe. 
 Megállapításaim alapja az érv témájának értelmezése. Látszatra a jelen (vagy ha 
úgy tetszik pillanat avagy időpont) oszthatatlanságát igyekszik bizonyítani. Precí-
zebb vizsgálat után azonban fény derülhet rá, hogy nem egyszerűen a jelen osztha-
tatlanságát célozza, hanem az arisztotelészi teória jelen-fogalmát veti össze a köz-
napi jelen fogalmával. Valódi célja tehát a közfelfogás jelenének ellentmondásos-
ságát kimutatni. Így a logikai hiba nem Arisztotelész érvében van, hanem a közvé-
lekedés jelen-fogalmának definíciójában. 
                                                 
5 Az összevetett érv: Dedekind 1901, 9–10. o. 
6 Geréby 1997, 47. o.: a geometriai érvnek más egzisztenciális nyomatéka van, mint egy csak a levezetés 
tisztaságára ügyelő logikai érvnek, mivel dolgokból nyeri a fogalmait; 55. o.: Arisztotelész azért jut a VI. 
3. érvéhez, mert az idő ontológiája eltér a geometriai dolgokétól, azaz az idő nem triviálisan rendelkezik 
a pont és a vonal tulajdonságaival; 58. o.: Arisztotelész az eltérő metafizikai háttér miatt az idővel kap-
csolatban kénytelen újra bizonyítani, hogy két pont között mindig van egy harmadik; 59. o.: Arisztote-
lész érvének sajátsága, hogy nem a szám és vonal, hanem az idő és a vonal kapcsolatáról beszél. 
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I. Az érv tulajdonképpeni tárgya 

1. „Autentikus” fordítás 

A vizsgált érv szó szerinti fordítása, ha nem vagyunk Arisztotelész stílusához 
szokva, valóban nehezen érthető, tömör és helyenként hiányosnak tűnő szöveg: 

(233b33) Szükségszerű, hogy a jelen – ami nem más alapján, hanem önmaga 
alapján, azaz elsődlegesen mondott –, oszthatatlan legyen, és hogy minden 
időszakaszban legyen ilyen.  

(233b35) Van ugyanis valamiféle széle a múltnak, amitől errefelé semmi 
sincs a jövőből, és fordítva a jövőnek is, amitől arrafelé semmi sincs a múlt-
ból; amelyről pedig azt állítjuk, hogy mindkettő határa. Ha pedig erről bizo-
nyítjuk, hogy (önmaga alapján) ilyen és ugyanaz is, akkor egyidejűleg az is 
világos lesz, hogy oszthatatlan. 

(234a5) Szükségszerű pedig, hogy ugyanaz a jelen legyen mindkét idősza-
kasznak a széle; ha ugyanis más, akkor egyrészt nem lehetne rákövetkező az 
egyik a másikra, mivel oszthatatlanokból nem lesz folytonos; másrészt ha a 
kettő külön van, akkor kellene hogy időszakasz legyen közöttük, mert minden 
folytonos olyan, hogy a határai között van valami egynevű. 

(234a9) De viszont ha időszakasz a közbülső, akkor osztható. Mivel már 
minden időszakaszról bizonyítottuk, hogy osztható. Így pedig osztható lenne 
a jelen. De ha osztható a jelen, akkor lenne valami a múltból a jövőben és a 
jövőből a múltban. Mert ami szerint felosztjuk, az elválasztja az elmúlt és az 
eljövő időt. Egyúttal pedig nem is önmaga alapján lenne a jelen, hanem más 
alapján, mert a felosztás nem önmaga alapján lenne. 

(234a16) Túl azon, hogy a jelenből egyrészt valamennyi múlt lenne, másrészt 
jövő; még nem is mindig ugyanaz a múlt vagy jövő lenne. Így hát a jelen sem 
lenne ugyanaz; mivel sokféleképpen osztható az idő. 

(234a19) Ha tehát ezek nem lehetséges, hogy fennálljanak, akkor szükségsze-
rű, hogy a jelen mindkettőben ugyanaz legyen. De viszont ha ugyanaz, akkor 
az is világos, hogy oszthatatlan; mert ha felosztott, akkor ismét azok fognak 
következni, amik az előbb. 

(234a22) Tehát hogy van valami oszthatatlan az időben, amit jelennek mon-
dunk, az már világos az elmondottakból.7 

2. Az érv kerete 

Annyit már első olvasásra is megállapíthatunk, hogy a vizsgált szövegrész egy 
keretbe foglalt érvelés. Az első mondat nyilván a bizonyítandó tételt mondja ki, az 
utolsó pedig lezárja és sikeresnek ítéli az érvelést. Első ránézésre valóban a jelen 
(nün) oszthatatlanságát tarthatjuk az érv tárgyának. Az első mondatot jobban meg-
vizsgálva egyébként az is világos lesz, hogy Arisztotelész kétféle jelent különböz-

                                                 
7 A Fizika részletei mindig saját fordításaim a görög szövegből: Aristotle’s Physics, 1998. 
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tet meg: az önmaga alapján mondott (kath’ hauto) és a más alapján mondott (kath’ 
heteron) jelent. Ez az „önmaga alapján mondott jelen” az arisztotelészi fizikai teó-
ria jelen-fogalma, melyet ezentúl „teoretikus jelennek” fogok nevezni. 
 Az is nyilvánvaló, hogy a bizonyítandó, illetve sikeresen bizonyított tétel az 
önmaga alapján mondott jelenre vonatkozik. Rekonstrukciója a következő lehet: 
„Szükségszerű, hogy az önmaga alapján mondott jelen oszthatatlan (rész nélküli, 
azaz pontszerű) dologként minden időszakaszban bárhol benne legyen”. Az is fel-
tűnhet, hogy a tétel formája egy kötelező érvényű (mindig igaz) meghatározás, ez 
lehetne az önmaga alapján mondott jelen definíciója. A „szükségszerű” (ananké) 
ugyanis Arisztotelésznél a vitathatatlanul, kivétel nélkül bizonyos tételek állítmá-
nya szokott lenni. 
 Az érv kerete azonban nemcsak ennyi, feltűnhet, hogy további két mondat 
(233b35-234a5) sem tartozik magához a tulajdonképpeni bizonyításhoz. 
 Az érv 2. mondata: 

(233b35-234a3) Van ugyanis valamiféle széle a múltnak, amitől errefelé 
semmi sincs a jövőből, és fordítva a jövőnek is, amitől arrafelé semmi sincs a 
múltból; amelyről pedig azt állítjuk, hogy mindkettő határa. 

 Az érv 3. mondata: 

(234a3-5) Ha pedig erről bizonyítjuk, hogy (önmaga alapján) ilyen és ugya-
naz is, akkor egyidejűleg az is világos lesz, hogy oszthatatlan. 

 Retorikailag ezek a mondatok mintegy megelőlegezik a bizonyítás menetét. Az 
érv 2. mondata szerint a bizonyítás alapja az lesz, hogy a múltnak és a jövőnek 
közös határa van, azaz a múltat és a jövőt egy dolog választja el egymástól: valami, 
ami közöttük áll. Természetesen tudjuk, hogy a múlt és a jövő között az idő rendjé-
ben a jelen áll. Tehát a bizonyítás alapja a jelennek az a definíciója lesz, miszerint a 
jelen választja ketté a múltat és a jövőt. 
 Az érv 3. mondata pedig azt állapítja meg, hogy a bizonyítás nem is az osztha-
tatlanságra fog irányulni, hanem helyette elegendő lesz annyit igazolni, hogy „ez” 
„ilyen” és „ugyanaz”. Úgy tűnik, hogy az érv menetének megértéséhez szükséges 
kulcsmondatot látjuk, mely erősen zavaró módon három névmást tartalmaz. A 
234a3-5 szerint tehát, ha erről (tuto) bebizonyítjuk, hogy ilyen (toiuton) és ugyanaz 
(tauton), akkor már nem is kell bizonyítani, hogy oszthatatlan (adiaireton). Azt kell 
tehát tisztáznunk, hogy, mi az, amiről be kell bizonyítani, hogy „ilyen” és „ugya-
naz”. Azután pedig világossá kell tennünk azt is, hogy az „ilyen” és „ugyanaz” egy 
valamit jelent-e, vagy két dolgot. 
 Azt már megállapítottuk az első mondat nyomán, hogy az érv tárgya (ez, tuto) 
az önmaga alapján mondott jelen. A második mondatban (233b35-234a3) Ariszto-
telész kijelentette, hogy a bizonyítás alapja az lesz, hogy a múlt és a jövő határa 
szükségszerűen közös határ: mindkettőé egyszerre. Erre következik a zavart okozó 
harmadik mondat (234a3-5), tehát a második mondatra visszanézve nyilván az 
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„ilyen” jelenti a határt, az „ugyanaz” pedig az egy darab voltát a határnak. Ezek 
pedig láthatólag összefüggnek egymással, és nem két teljesen különböző dolog 
bizonyításáról lesz szó. Tehát a harmadik mondat parafrázisa: Ha pedig a teoretikus 
jelenről (→ erről, tuto) bizonyítjuk, hogy határ (→ ilyen, toiuton), mégpedig közös 
határa a múltnak és a jövőnek (→ ugyanaz, tauton), akkor azt már nem is kell kü-
lön bizonyítani, hogy oszthatatlan (adiaireton). 
 Tehát végül is egy dolgot akar bizonyítani, de felmerül a gyanú, hogy két rész-
ben fog a bizonyítás megtörténni: várhatóan lesz egy része az „ilyennek” (toiuton), 
és lesz egy része az „ugyanannak” (tauton). 

3. A kétféle jelen 

Arisztotelész nem használ egyértelmű terminus technicusokat, így az idő megneve-
zésére szolgáló arisztotelészi szakkifejezések fordítása egyúttal mindig interpretá-
lásuk is. A khronosz kellemetlen módon éppúgy jelentheti a „végtelen” időt 
(234a22), mint a lehatárolt időtartamot, vagy a geometria nyelvén szólva az idő-
szakaszt (233b33, 234a5, a9). E kettő az érv kezdő és záró mondatában azonban 
nem okoz komoly értelmezési különbséget: kell lennie oszthatatlan jelennek (azaz 
időpontnak) bárhol az időben, vagyis bárhol, bármelyik időszakaszban. A fordítás-
ban az időtartam helyett inkább időszakaszt írtam, hogy egyértelmű legyen a geo-
metriai analógia: az időnek éppúgy vannak lehatárolt szakaszai, mint a geometriai 
vonalaknak. A másik geometriai analógia a pont–időpont páros, ezért itt is inkább 
az időpont szót használtam a vele szinonim pillanat helyett. 
 A pont és a vonal fogalma összetartozik a korabeli matematikai gondolkodás-
ban: Eukleidész Elemeinek I. könyvbeli 3. definíciója szerint „a vonal végei/határai 
pontok” (grammész de perata szémeia).8 Egyébként Arisztotelész itt a Fizikában 
nem definiál elemi geometriai fogalmakat, hanem ismertként használja fel őket. A 
grammé jelentése „vonás, vonal”, de probléma nélkül megfelel a mai „szakasz” 
fogalmának is,9 mivel a görög matematikai paradigma szerint a vonal végét mindig 
a pontok jelzi.10  

                                                 
8 Eukleidész idézetei saját fordításaim. Forrás: TLG, 2001d. 
9 Eukleidész is ilyen tág értelemben használja. Megfigyelhetjük, hogy a legtöbbször „egyenes vonal-
ról” beszél (eutheia grammé) vagy csak egyszerűen „egyenesről” (eutheia), és csak ritkán határozza 
meg a szakasz vagy félegyenes jelleget, akkor sem a mi felfogásunkban. A szakasz neki precízen 
„véges egyenes” összetételként fejezhető ki (eutheia peperaszmena; pl. I. 2. posztulátum, I. 1. tétel 1-
2., I. 10. tétel 1-2.), a félegyenes pedig „DE egyenes, amely véges D felé, E felé pedig végtelen” 
körülírással adódik (I. 22. tétel 11-12.). Ez utóbbi mutatja meg, hogy a két végpont még a félegyenes 
esetén is megvan, csak az egyik végpont ismeretlen távolságban van. (Vö. Mayer Gyula fordító meg-
jegyzése: Euklidész 1983, 510. o., I. 4.D.) 
10 Példa Eukleidész Elemekben: „az AB egyenes” (hé AB eutheia, 1.10. tétel, 7.); Arisztotelész Fiziká-
jában: „a PR időszakasz” (ho PR khronosz, VI. 2. 232b10-11), „a GK hossz” (to GK megethosz, VI. 2. 
233a3-4). 
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 Azonban értelmezésüket még nehezíti a jelen (to nün) többféle értelme a szö-
vegben: ugyanis Arisztotelész ismét ugyanazt a szót alkalmazza két értelemben. A 
nün egyaránt jelölheti „jelen, most” értelemben a jelen időszakaszt, és „pillanat” 
értelemben a jelen időpontot. Arisztotelész a kétféle nünt már a IV. 13.-ban megkü-
lönböztette. A 222a10-13-ban arról beszélt, hogy „a nün az idő folytonossága”, 
„mivel összetartja a múlt és a jövő időt; és az idő határa, mert az egyiknek a kezde-
te és a másiknak a vége”. Ez egyértelmű analógia a geometriai pont funkciójával, 
tehát itt a nün értelme időpont, avagy pillanat. Ugyanakkor tudnunk kell róla, hogy 
Arisztotelész itt a IV. könyvben már bizonyította is azt, hogy a jelen (nün) a múlt 
vége és a jövő kezdete.11  
 Azután a 222a20-21-ben megállapítja, hogy „egyrészt tehát így beszélünk a 
nünökről, ám egy másik (dolog), az az időszakasz, ami ennek a közelében van”. 
Tehát a nün második értelme a jelen időpont körüli időszakasz, a közfelfogás sze-
rinti jelen időtartam. Vagyis Arisztotelész a IV. 13.-ban különválasztotta a hétköz-
napi nyelvhasználatot a saját tudományos, teoretikus vizsgálatától.  
 Ezt a különválasztást látjuk a VI. 3. elején, amikor az érv első mondatában a 
mester leszögezi, hogy most az elsődlegesen mondott (próton), vagyis az önmaga 
alapján álló (kath’ hauto) jelenről szándékozik ezt a tételt kijelenteni, és nem a más 
alapján álló (kath’ heteron) jelenről. Elsődlegesen mondani, azaz princípiumként 
(alapelvként, arkhéként) állítani valamit, az a tudomány legáltalánosabban, akár 
bizonyítás nélkül elfogadott alaptételeire vonatkozik. Ami ilyen kiinduló alaptétel, 
az nyilván nem függ semmi mástól, tehát önmaga alapján, önállóan áll. Az eddigi-
ek szerint tehát igaz, hogy az érv tárgya első ránézésre az önmaga alapján mondott, 
avagy teoretikus jelen, csakhogy ez nem egymagában tárgya az érvelésnek. Ha jól 
megfigyeljük a bizonyítás fő részét (234a5-19), azt látjuk, hogy a mester indirekt 
érvekben mutatja ki a lehetetlenségét két dolognak. 
 Az első probléma: 

(234a5-9) Szükségszerű pedig, hogy ugyanaz a jelen legyen mindkét idősza-
kasznak a széle; ha ugyanis más, akkor egyrészt nem lehetne rákövetkező az 
egyik a másikra, mivel oszthatatlanokból nem lesz folytonos; másrészt ha a 
kettő külön van, akkor kellene hogy időszakasz legyen közöttük, mert min-
den folytonos olyan, hogy a határai között van valami egynevű. 

 Azaz lehetetlen, hogy a múlt vége és a jövő kezdete két különböző pont legyen. 
 A második probléma: 

(234a9-16) De viszont ha időszakasz a közbülső, akkor osztható. Mivel már 
minden időszakaszról bizonyítottuk, hogy osztható. Így pedig osztható lenne 
a jelen. De ha osztható a jelen, akkor lenne valami a múltból a jövőben és a 
jövőből a múltban. Mert ami szerint felosztjuk, az elválasztja az elmúlt és az 
eljövő időt. Egyúttal pedig nem is önmaga alapján lenne a jelen, hanem más 
alapján, mert a felosztás nem önmaga alapján lenne. 

                                                 
11 Vö. később: II. 3. rész (A VI. 3. érvének makrostrukturális előzménye)  
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 Azaz lehetetlen, hogy a múlt és a jövő között egy időszakasz legyen. Ez erősíti 
meg a gyanút, hogy az indirekt érvek valójában közönséges ellenérvek lehetnek 
Arisztotelész teoretikus jelenével szemben. Az bizonyos, hogy a múlt és a jövő 
közötti időszakként felfogott jelen a jelen köznapi definíciója. Azt is beláthatjuk, 
hogy az az ellenvetés, hogy a múlt vége más, mint a jövő kezdete, megint csak a 
közvélekedésből eredhet, amelyik minden áron a múlt és a jövő közé egy velük 
„egynevű”, azaz egynemű szakaszt akar helyezni. 
 Igaz, hogy explicite saját teoretikus jelen definícióját igyekszik Arisztotelész 
alátámasztani, ám az is világos, hogy az érv valódi célja annak bizonyítása, hogy a 
teoretikus jelen más, mint a köznapi. Bár mindkettő a múlt és a jövő között áll, a 
szigorú, tudományos értelemben vett jelen nem lehet időszakasz, csak időpont. 
Emiatt a vizsgált szövegrészben a nün fordítását nem tartom ajánlatosnak időpilla-
natként, vagy időtartamként meghatározni, mivel az érv témája éppen e kettő meg-
különböztetésének bizonyítása. Ezért láttam jobbnak a semleges „jelen” szó alkal-
mazását. Ugyanis ha már a szöveg elején egyértelműen időpontról beszélne, akkor 
komoly zavart okozna a 234a9-től kezdődő részben osztható jelenről, mint osztható 
pontról érvelni. Éppen ez a bizonyítás tárgya, épp az a kérdés, hogy a jelen osztha-
tatlan pont-pillanat, vagy osztható időtartam. A bizonyítandó bizonyítottként való 
kezelése pedig egy petitio principii logikai hiba lenne. Ugyanezért nem érdemes a 
szélsőt szélső pontnak, végpontnak, vagy a határt határpontnak fordítani. 
 Ezt a nézetemet David Ross is alátámasztja. Klasszikusnak számító Fizika-
elemzésében kizárólag a „now” (most, jelen) szóval fordítja a görög nünt, csak a 
fejezetcímben alkalmazza a „moment” szót, egyértelművé téve, hogy a VI. könyv 3. 
fejezete a pillanat (moment) oszthatatlanságát igazolja.12 Az érv szövegében Ross 
fordítása elkerüli a „pillanat” (moment) szó alkalmazását, és nem nyomatékosítja a 
határpontot sem, csak határról beszél. Tehát következetesen a most „jelen” jelentésű 
„now” szót és többes számát (nows) alkalmazza. Ez korrektül megfelel az Arisztote-
lész által használt görög nün jelentésének. Továbbá a modern fordítók közül például 
Gaye és Hardie verziójában is Rosséhoz hasonlóan a „now” szerepel.13 
 Az eddigiek szerint tehát igaz, hogy az érv tárgya első ránézésre az önmaga 
alapján mondott jelen, csakhogy ez nem egymagában tárgya az érvelésnek, hanem 
összevetésre kerül a közönséges értelemben vett jelennel. Egyszerűen nem lehet 
Arisztotelész érvelését másképp interpretálni, vagy azt kellene elfogadnunk, hogy 
valóban többszörösen hibázik a mester az érvelés során. Interpretációs nehézségbe 
ütköznénk, ha nem lenne világos, hogy Arisztotelész most készül bizonyítani, hogy 
a köznapi felfogás jelenét logikai ellentmondása miatt nem lehet alkalmazni a fizi-
ka elméletében. 
 

                                                 
12 Ross 1998, 406-407. o., vö. 644. o. 
13 Gaye – Hardie 1984, 395. o. 
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4. Logikai rekonstrukció: az érv két részre válása 

Először is nézzük meg, hogy az érv szövegében igazolja-e valami két alternatíva 
szétválását. Láttuk, hogy a fordításban problémát okozott, hogy a harmadik mon-
datban (234a3-5) mit akar Arisztotelész jelezni két névmással: mi az az „ilyen” 
(toiuton) és „ugyanaz” (tauton), amit a teoretikus jelenről be kell bizonyítani. Azt 
állítottam, hogy Arisztotelész érvelése nem véletlenül és főleg nem tévesen válik 
kétfelé: előbb fogja levezetni a közös, egy és ugyanazon létét a két időszak határá-
nak (a tauton része), azután fogja levezetni a határ szükségszerűen oszthatatlan, 
azaz pont voltát (a toiuton része). A sorrendet pedig semmi más nem igazolhatja, 
csak a didaktikai kényszer. Ugyanis csak így lehet nyomatékosítani a hallgatóság 
felé, hogy a teoretikus (tudományos) gondolkodásban nem engedhető meg a jelen 
köznapi időtartamként való felfogása. Tehát előbb bizonyítja, hogy a folytonosság 
miatt kell érintkezzen a múlt és a jövő; azután bizonyítja, hogy ez az érintkezés 
nem egy közbülső szakasz, hanem egy közbülső pont révén valósulhat csak meg. 
 A tradicionális interpretációk nem szokták az érvet ilyen értelemben két részre 
bontani. A kettősségnek azonban több jele is van a szövegben: láttuk már, hogy a 
3. mondat (234a3-5) az „ilyen” és „ugyanaz” névmásokkal különös módon figyel-
meztet a bizonyítás menetében következő kettősségre. Szerintem azonban a két 
szakasz a továbbiakban nyelvileg is világosan elkülönül. Először is figyeljük meg a 
234a9 sor végén kezdődő mondatot, amely egy összetett kifejezéssel indul: „de 
viszont ha” (alla mén ei).  

(234a9-11) De viszont ha időszakasz a közbülső, akkor osztható. Mivel már 
minden időszakaszról bizonyítottuk, hogy osztható. 

 Ez az indirekt érv első felének következménye, amely átvezet az érv második 
felébe: a váltást nyelvileg a „de viszont ha” (alla mén ei) jelzi, mivel ez erősebb 
ellentmondást fejez ki, mint egy egyszerű „de”. Ezt igazolhatja Denniston, akinek 
nyelvi vizsgálódása szerint az alla mén egyes szónokok szövegeiben bevezetheti az 
evidens következményt; Platónnál és némely nem filozófiai szövegben pedig kife-
jezetten az áttérést jelöli egy szillogizmus két premisszája között.14 Különösen 
figyelemre méltó, hogy Arisztotelész érvében másodszor is felbukkan ez a speciális 
kifejezés, mégpedig ott, ahol összefoglalja a levezetés eredményét: és íme itt is a 
levezetés két felét hivatott elkülöníteni. 

(234a19-22) Ha tehát ezek nem lehetséges, hogy fennálljanak, akkor szük-
ségszerű, hogy a jelen mindkettőben ugyanaz legyen. De viszont ha ugyanaz, 
akkor az is világos, hogy oszthatatlan; mert ha felosztott, akkor ismét azok 
fognak következni, amik az előbb. 

 Itt kapjuk meg a 234a5-tel kezdődő levezetés konklúzióit: azt kellett igazolnia, 
hogy a jelen a múlt és a jövő nevű időszakaszok egy darab közös határa, de viszont 

                                                 
14 Denniston 1996, 346. o. 5. jegyzet és 346–7. o. 6 –7. jegyzet. 
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csak határpont, azaz csak oszthatatlan lehet. Az indirekt érv két részre vált szét, és 
világos a két rész megkülönböztetése itt a konklúzióban éppúgy, mint korábban. A 
töréspontot mindkét esetben az „alla mén ei” nyomatékos ellentmondást kifejező 
szerkezet jelzi.  
 A teljes logikai rekonstrukcióhoz át kell még vizsgálnunk a logikai szerkezetet 
alátámasztó kifejezéseket. Arisztotelész Fizikája egy új tudományt készül megala-
pozni, a tudománynak pedig axiomatikus–deduktív rendszert kell képeznie. Ennek 
lényege a korábban már bizonyított, vagy bizonyítást egyáltalán nem igénylő tézi-
sekre való visszautalás. Ha közelebbről megvizsgáljuk a magyarázó utótagú tag-
mondatokat, valóban nagy számban fordulnak elő ebben a rövid szövegrészben: 
mégpedig 8 darab „mert”, „mivel, „ugyanis” (gar) és 1 darab „miatt”, „amiért, 
„mivel” (dia) kötőszóval bevezetve.  

(1) Van ugyanis (gar) valamiféle széle a múltnak… és fordítva a jövőnek is; 
amelyről pedig azt állítjuk, hogy mindkettő határa. (233b35-234a3)  

(2) Szükségszerű pedig, hogy ugyanaz a „jelen” legyen mindkét időszakasz-
nak a széle, ha ugyanis (gar) más, akkor egyrészt nem lehetne rákövetkező az 
egyik a másikra. (234a5-7)  

(3) Mivel (dia) oszthatatlanokból nem lesz folytonos. (234a7) 

(4) Mert (gar) minden folytonos olyan, hogy a határai között van valami 
egynevű. (234a8-9) 

(5) Mivel (gar) már minden időszakaszról bizonyítottuk, hogy osztható. 
(234a10-11) 

(6) Mert (gar) ami szerint felosztjuk, az elválasztja az elmúlt és a jövő időt. 
(234a13-14) 

(7) Mert (gar) a felosztás nem önmaga alapján lenne. (234a15-16) 

(8) Mivel (gar) sokféleképpen osztható az idő. (234a18-19) 

(9) Mert (gar) ha felosztott, akkor ismét azok fognak következni, amik az 
előbb. (234a21-22) 

 Ebből a kilenc tagmondatból hat utal vissza korábban megállapított dologra, 
három pedig csak itt helyben alkalmazott magyarázat. 
 A (2), (7) és a (9) itt, ebben a beszédhelyzetben magyaráz.  
 (2) Szükségszerű, hogy a „jelen” egy darab határ legyen, mert csak ekkor lehet 
folytonos az idő, vagyis csak ekkor következhet a múlt után a „jelen” és a jövő. 
 (7) Ha felosztanánk a „jelent”, mint időszakaszt, akkor ez a felosztás nem ön-
maga, vagyis nem az időszakaszként értett „jelen” alapján történne. 
 (9) Világos, hogy ez a határ nem lehet felosztott, mert ha igen, akkor ismét be-
lemegyünk a már felsorolt problémákba. 
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 A többi hat mondat visszautaló szerepe egyértelműen korábbi tézisekre való 
visszautalás, vagyis a geometriai érvekre, és egyúttal minden deduktív érvelésre 
jellemző módszer. 
 (1) Arisztotelész a IV. könyv idővel foglalkozó részében már többször kijelen-
tette, hogy a „jelen” határa a múltnak és a jövőnek.15 Ezek után azt is megállapítot-
ta, hogy más ez a „jelen”, ami a ponthoz hasonlóan felosztja és egyúttal össze is 
köti az időt, és más az a „jelen”, amit időszakasznak értünk (IV. 13. 222a18-21).  
 (3) Az érv kulcsfogalma a folytonosság. A folytonos pedig per definitionem 
végtelenül osztható,16 így nyilván nem állhat oszthatatlanokból.17 Tehát két egymás 
mellé kerülő pont nem hoz létre egybefüggést, azaz folytonosságot. Az időre nézve 
ez azért lenne tragikus, mert így megszakadna a múlt és a jövő kapcsolata, és tulaj-
donképpen véget érne és újra elkezdődne az idő mint olyan. 
 (4) Ha egy folytonos, vagyis egy végtelenszer felosztható szakasz határai között 
egynevű, azaz a folytonos szakasszal azonos nevű van, akkor ez nyilván nem ma-
gára az eredeti szakaszra igaz csak, hanem a közbülső határok által felosztott min-
denkori részszakaszokra is. A folytonos fogalmából ugyanis következik, hogy to-
vábbi folytonosakra osztható, elvileg végtelenszer. Tehát az érv arra hivatkozik, 
hogy két pont között bármikor lehet egy szakasz; pontosabban a folytonosság felté-
tele eleve az, hogy az esetleges (potenciális) részek ne essenek szét, azaz ne legye-
nek külön egymástól, hanem folyjanak egybe.18 Ebben a variációban a múlt vég-
pontja és a jövő kezdőpontja között kellene legyen egy időszakasz: ez nyilván a 
köznapi értelemben vett „jelen” lehetne.  
 (5) és (8): Mivel az idő folytonos, így ismét csak a folytonos fogalmából követ-
kezik, hogy az idő végtelenül osztható, és egyúttal sokféleképpen felosztható. Min-
dez elhangzott már a IV. könyv idővel foglalkozó részében. A nagyság (vagyis a 
kiterjedés), az idő és a mozgás abban hasonlítanak, hogy mennyiségek, folytonosak 
és oszthatók (IV. 11. 219a12-13; IV. 12. 220b24-26).  
 (6) Sőt az idő folytonosságát éppen a pont–pillanat biztosítja: általa folytonos, 
és a rá való tekintettel osztható az idő (IV. 11. 220a4). Mivel a pont és a pillanat el 
is választ, és össze is köt; azaz potenciálisan feloszt, de valójában egyesít (IV. 13. 
222a10-20). Ezért van az a nagyon lényegi tézise az arisztotelészi teóriának, hogy a 
pont nem alkotórésze a vonalnak, ahogy a pillanat sem alkotórésze az időnek (IV. 
10. 218a6-8; IV. 11. 220a18-21). Nem belőlük áll össze ugyanis a vonal és az idő-
szakasz, hanem az általuk határolt kisebb és szintén potenciálisan akárhányszor 
továbbosztható szakaszokból. Ugyanis a pont per definitionem mindig valami sza-

                                                 
15 Például Arisztotelész: Fizika IV. 10. 218a24: a jelen határ, az idő határtalan; 11. 219a29-30 a jelen 
határolja az időt; 13. 222a12: a jelen az idő határa. 
16 A definíció első megjelenése a Fizikában: I. 2. 185b10-11, majd többször ismételten felbukkan. 
17 Ezt a következményt vonja le a VI. 1. 231a24-25-ben. 
18 Vö. Arisztotelész: Fizika V. 3. 227a10-17 szerint a folytonos, akkor jön létre, amikor két dolognak 
egy közös vége van. 
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kasznak a vége: tehát világos, hogy a pontok között mindig vonal van, ahogy a 
pillanatok között időszakasz (VI. 1. 231b9-10). 

5. Az érv szerkezete és interpretált átdolgozása 

A tételmondat (bizonyítandó állítás): 233b33-35. 

 Szükségszerű, hogy a jelen (to nün) mint teoretikus, elsődlegesen mondott jelen, 
oszthatatlan (adiaireton) legyen, és minden időszakaszban (khronosz) legyen ilyen. 

A tételmondat után a bizonyítás menetének felvázolása: 233b35-234a5 

 Azért szükségszerű, hogy a teoretikus jelen oszthatatlan legyen, (1) mert a múlt 
és a jövő határa közös kell legyen, (2) és az is szükségszerű, hogy pont és ne sza-
kasz legyen. Ha pedig bebizonyítjuk, hogy (1) egy darab közös határa van múltnak 
és jelennek, és (2) ez az egy darab közös határ nem egy szakasz, hanem egy pont, 
akkor azt már nyilván nem is kell külön bizonyítanunk, hogy oszthatatlan. 

A levezetés:  

(1) első alternatíva: 234a5-9. 

Tegyük fel, hogy két különálló dolog a múlt széle, azaz határpontja; meg a jövő 
széle, azaz határpontja.  
 Ekkor egyrészt nem következhetne a múlt és a jövő egymás után folytonosan, 
mert a két pont megszakítaná az idő folyását, mivel két pont nem alkothat folyto-
nost. Tehát a két határpont között egy közbülső szakasznak kellene lenni, hogy az 
idő folytonos lehessen. Csakhogy ez utóbbi esetben a jelen nem időpont lenne, 
hanem időtartam. 

(2) második alternatíva: 234a9-19. 

De viszont ha a jelen is időtartam lenne, akkor mint minden szakasz osztható lenne. 
Ezért először is őt is fel lehetne osztani két félre: múltra és jövőre, és így az a kép-
telenség következne, hogy lenne múlt az eredetileg már múlton túli, azaz jövőbeli 
szakaszon, és fordítva, lenne az eredetileg jövőnek titulált szakasz előtt is jövő, 
tudniillik a múltban. 
 Ekkor persze nem is az elsődleges értelemben vett, teoretikus jelenről beszél-
nénk, mivel az önmaga alapján áll, hanem valami más alapján meghatározott jelen-
ről kellene beszélnünk. Vagyis azzal a képtelenséggel szembesülnénk, hogy a je-
len, amit közbülsőnek szeretnénk tartani a múlt és a jövő között, nem lenne defini-
álható önmaga alapján, hanem egy további jelent kellene bevezetnünk a definiálás-
hoz, ami elsődleges értelmű. 
 Továbbá még az a képtelenség is következne, hogy ezt a felosztható jelent azért 
sem tudnánk meghatározni, mert a szakaszt elvileg végtelen sok ponton fel lehet 
osztani, tehát végtelen sok változata lehetne. 
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Következtetés: 234a19-22. 

Mindezen nehézségek elkerüléséhez szükségszerű, hogy (1) a múlt és a jövő között 
egy és ugyanazon valami álljon, (2) de viszont ha ez a közbülső nem lehet egy da-
rab szakasz, akkor csak egy darab időpont lehet. 

A konklúzió (a sikeres levezetés eredménye): 234a22-24. 

Bebizonyítottuk, hogy [mindenütt] van az időben (khronosz) oszthatatlan 
(adiaireton), és ez a teoretikus jelen (to nün). 

6. Összefoglalás 

Nem csak logikai szempontot kell vizsgálnunk, hanem a szerző szándékát is, ahogy 
a célközönséget igyekszik meggyőzni valamiről. Márpedig arról ma sem lenne 
könnyű meggyőzni az embereket, hogy a jelen nem időtartam (vagy geometriai 
nyelven szólva: nem időszakasz), hanem kiterjedés nélküli, azaz nem mérhető, nem 
érzékelhető időpont.  
 Tehát feltételeztem, hogy Arisztotelész két logikai alternatívát vizsgál egymás 
után. Azt akarja állítani, hogy a jelen csak egy pont, és nem mérhető időtartam. 
Ezzel nyilvánvalóan sérti a közfelfogást, mely a jelent éppúgy időszakasznak véli, 
mint a múltat és a jövőt. Tézisével szemben két lehetséges ellenérvet fog elvetni: 
először azt, hogy a múltnak a vége nem azonos a jövő kezdetével, tehát két külön-
álló határpontról van szó. Ezt zárja ki az érv első felében. Ekkor azonban még min-
dig fennmarad az az alternatíva, hogy bár két folytonosan egymást követő idősza-
kasznak kell legyen egy közös határa, de mi van akkor, ha a közfelfogásnak megfe-
lelően a múlt és a jövő nem közös határponttal bír, azaz nem közvetlenül érintke-
zik, hanem van közöttük egy harmadik szakasz, tudniillik a jelen. Ennek lehetetlen-
ségét fogja Arisztotelész az érv második felében levezetni. Világos, hogy az érve-
lés didaktikai, elemi magyarázó célzattal így lesz teljes. 
 Tehát annyit már beláttunk, hogy a VI. 3. érvének tárgya az időpontként felfo-
gott teoretikus jelen összevetése az időtartamként felfogott köznapi jelennel. Azon-
ban ezt a szándékát az arisztotelészi szöveghelynek az arisztoteliánus paradigma 
kommentátorai nem szokták észrevenni. Arisztotelész egyértelművé teszi, hogy a 
köznapi jelen definíciója nem alkalmas a fizikai vizsgálódásokra, mert logikai el-
lentmondást tartalmaz. Annyiban mindkét jelen-definíció megegyezik, hogy a jelen 
a múlt és a jövő között helyezkedik el az idő folytonosságában: vagyis elhatárolja 
egymástól a múltat és a jövőt. Csakhogy a közönséges jelent éppúgy időszakasznak 
definiáljuk, mint a múltat és a jövőt, ez pedig logikai lehetetlenségre vezet. Mivel 
ha a jelen is időszak, akkor maga is végtelenül osztható, de ha osztható, akkor 
mégsem tudja elhatárolni a múltat és a jövőt. 
 Tehát a jelen csak a geometriai pont analógiájára definiálható: ami oszthatatlan. 
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II. Tartalmi vizsgálat: A közbülső osztópont funkciója az arisztotelészi teóriá-
ban (A VI. 3. makrostrukturális összefüggései) 

1. Az idő és a geometria 

Az eddigiekben már említettem a VI. 3. érvének néhány fontos szövegkapcsolatát. 
Most pedig igyekszem feltárni, hogyan illeszkedik tágabb szövegkörnyezetébe, a 
Fizika rendjébe. Világos ugyanis, hogy Arisztotelész jelen definíciója geometriai 
alapozással rendelkezik: analógiát állapít meg a pont és az időpontként értett jelen, 
valamint a vonal és az időszakasz között. Továbbá fel kell vázolnom, hogy milyen 
szerepet játszik Arisztotelész teóriájában az osztópont. Látni fogjuk, hogy Ariszto-
telész jelene egy különleges létmódú közbülső határpont kettős funkcióját látja el: 
elválaszt, de mégis összeköt.  
 Mindenekelőtt Arisztotelész továbbfinomítja azt az Eukleidésznél is jelenlevő 
geometriai alaptételt (princípiumot avagy arkhét), hogy a pont a vonal vége vagy 
határa. Nála a pont (sztigmé vagy szémeion) nemcsak a szakaszok végét jelenti, 
hanem a részeikét is. Ezzel el is érkezünk az idő és a geometriai vonal legfontosabb 
analóg tulajdonságához: a folytonossághoz. A Kategóriákban Arisztotelész ennek 
megfelelően definiálja a vonalat és a pontot: „a vonal folytonos, mivel a pont, ahol 
a részei összeérnek, közös határnak tartható.” (Kategóriák 6. fej. 5a1-2).19 
 Az idő analógiáját a geometriai ponttal és vonallal már a IV. könyvben tisztázta 
a mester. A IV. 13. 222a10-20-ban lényegében arról beszélt, hogy a pont és a vele 
analóg időpont (avagy elsődlegesen mondott, teoretikus jelen) fogalma elválasztha-
tatlan a határ fogalmától. Ez a határ-jelleg azonban a mozdulatlan pont esetén vilá-
gosabb, mint a folyton mozgó időpont esetén. Tehát az időpont tulajdonságait 
könnyebb belátni a mozdulatlan geometriai ponttal való hasonlóságán keresztül. A 
pont és ezért az időpont is speciális határként szolgál: fel is osztja a szakaszt (és az 
időszakaszt), meg egyidejűleg össze is köti. Emiatt nyilvánvaló, hogy aki pontról 
(vagy időpontról) beszél, az rögvest valami határról is beszél. A VI. 3. érvének 
kulcsfogalma a múlt és a jövő „széle” vagy „vége” (eszkhaton), amely mindkettő 
határa (perasz) is egyúttal. A Kategóriákban ez a „közös határ” (koinosz horosz). 
Azonban látható, hogy a „széle, vége” kifejezés valahogy más, mint a „határ”.  
 A Fizika szövegében a vonal pontjai először a IV. 11.-ben mint szélsők (akra) 
kerülnek megkülönböztetésre: a lélek ugyanis akkor észleli az idő múlását, ha ész-
leli, hogy mások a szélsők, mint a közbülső; vagyis ha meg tudja különböztetni a 
korábbit (proteron) a későbbitől (hüszteron).20 Itt a Fizika IV. könyvében (IV. 11. 
220a4-26) fejti ki először Arisztotelész a „pillanat” vagy „időpont” speciális hatá-
roló funkcióját, ami analóg a közbülső határponttal: vége (teleuté) az előző sza-

                                                 
19 A Kategóriák idézetei saját fordításaim. Forrás: TLG 2001b. 
20 Arisztotelész: Fizika IV. 11. 219a22-30. 
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kasznak és egyidejűleg kezdete (arkhé) a következőnek.21 A szélső és a közbülső 
pontok megkülönböztetését a VIII. 8.-ban teszi majd világossá. A 262a20-ban fog-
ja majd megállapítani, hogy a mozgást ábrázoló vonalon háromféle pont van jelen: 
a kezdet (arkhé), a közép vagy közbülső (meszon) és a vég (teleuté). Mindezen 
kifejezések a kezdet, közbülső, vég, szél – nyilván pontokra utalnak, így megen-
gedhető egy precízebb fordításuk is: kezdőpont, közbülső pont, végpont, csúcspont, 
szélső pont.22 Tehát a pontok elhelyezkedésüknek megfelelően nyerik a nevüket. 
Ugyanakkor Arisztotelész egész mozgáselméletére nézve kulcsfontosságú, hogy 
szerinte a pontok kétféle határoló funkciót tölthetnek be: van valós határpont és van 
lehetséges határpont. Mi a határ funkciója? Nyilván minden véges létezőnek van 
határa. A Fizika korábbi részeiben már elhangzott, hogy a határ (perasz) mint olyan 
oszthatatlan (I. 2. 185b18-19). Továbbá a határ együtt van, azaz egybevág azzal, 
amit határol (IV. 4. 212a30), de más dolgokkal nem kell érintkeznie, tehát nem 
fontos, hogy legyen rajta kívül valami (III. 8. 208a11-14). 
 A vonalnak az eukleidészi definícióban szereplő végpontja valamilyen értelem-
ben valóságos, Arisztotelész szakkifejezésével aktuális (energeiai vagy 
entelekheiai). Az aktuális végpont valóban elvágja az entitást, mintha egy fadarabot 
kettéfűrészelnénk: két darabja akkor különálló lesz. Azt, hogy a valóságos anyagi 
létezők felosztásakor, azaz a rész valóssá tételével elpusztul az egész, a Metafizika 
VII. 10. fejezetében olvashatjuk: „A vonal is elpusztul, ha felekre osztott, és az 
ember is, ha csontokra, inakra és húsdarabokra…” (Metafizika 1035a17-18).23  
 Azonban „az egyenes szélső pontjain belül bármelyik pont potenciális közbülső 
(meszon) lehet” – így fogalmazza Arisztotelész a közbülső pont meghatározását a 
VIII. 8.-ban (262a22-23). Ezek a közbülső határpontok csak lehetőség szerinti, po-
tenciális (dünamei) felosztást hajtanak végre: gondolatban darabolják fel részekre a 
vonalat, és az így keletkező részek nem függetlenek egymástól, hanem továbbra is 
egybefüggőek, vagyis folytonosak. Ez Arisztotelész szerint azért lehetséges, mert a 
részvonalak végpontjai nem különülnek el egymástól, hanem a kettéosztott vonal 
közepén egy darab határpont van: az előbbi szakasz vége, ami egyidejűleg az utóbbi 
szakasz eleje. A felosztás így lesz végtelen lehetőség Arisztotelész elméletében.24 

                                                 
21 Arisztotelész: Fizika IV. 11. 220a11 „az egyiknek a kezdete, a másiknak a vége” (tu men arkhé, tu 
de teleuté). A VI.3. ilyen parafrázisát láthatjuk az ókori kommentátornál, Themisztiosznál: „minden 
időszakaszban egy és ugyanaz a most, vége (perasz) a múltnak és kezdete (arkhé) a jövőnek” 
(Themisztiosz, 189.22-24; saját fordítás. Forrás: TLG, 2001e). 
22 Vö. Várőri Tímea 1998, 3-5. o. (A pont funkcionális jelentésárnyalatai). 
23 A Metafizika idézete saját fordításom. Forrás: Aristotelés Metaphysica, 1992. 
24 Az érzékelhető testek felosztásának problémáját Arisztotelész a Keletkezésről és pusztulásról írt 
műve elején oldja meg. Sem azt nem állíthatjuk, hogy a testek teljesen feloszthatatlanok, sem azt, 
hogy teljesen felosztottak. Ami teljesen felosztott, az sem állhatna csak osztópontokból, azaz a tetsző-
leges jelzésekből, melyek mentén felosztottuk, hanem a pontok között mindig lenne még valami 
része. Tehát ténylegesen nem oszthatók fel a testek a pusztulásuk nélkül, lehetőség szerint felosztha-
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 Ez a közbülső, potenciális határpont tehát két funkciót tölt be egymagában: 
ezért „szám szerint egy”, de „meghatározás szerint kettő” (262a21). Íme Arisztote-
lész Fizikájának kulcsfogalma, amely nélkül nem tudná megmagyarázni a mozgás 
és változás folyamatát, és nem tudna szembeszállni Zénón paradoxonaival. A határ 
fogalma tehát szorosan összefügg a folytonosság-problémával. 

2. A folytonosság definiálása 

Az eddigiekben láthattuk, hogy a folytonosság fogalma döntő jelentőségű a VI. 3. 
érvében. A folytonos avagy egybefüggő (szünekhesz) dolog fogalmát a Fizika ko-
rábbi könyveiben kétféleképpen adta meg Arisztotelész.25 Az alapdefiníció először 
az I. 2.-ben tűnt fel: „a folytonos (szünekhesz) végtelenül osztható” (185b10-11), és 
később még többször felbukkan.26 Ez az a definíció, ami miatt David Ross is elis-
meri Arisztotelész matematikai jelentőségét. Mert ahogy azt megjegyzi a Fizikához 
írt bevezetőjében: ismereteink szerint Arisztotelész állította először minden konti-
nuum végtelen oszthatóságát.27 Ross szerint Arisztotelész érvelésének határozott-
sága azt mutatja, hogy nézete szemben áll korának neves gondolkodóival, például 
Platónéval. Alaposan kidolgozza, hogy miért nem lehet a vonalat végül pontokra 
osztani, vagy az időt időpontokra, vagy a mozgást infinitezimális mozdulatokra. 
 A folytonosság mint végtelen oszthatóság általános definíció, minden létezőre 
igaz. Ez pedig véleményem szerint nem csak matematikai jelentőségű, hanem eb-
ben a formában metafizikai, filozófiai eredmény. Ugyanakkor a Fizikában jelen 
van speciális geometriai alkalmazása mellett a mozgás és az idő elemzésére való 
továbbalkalmazása is, tehát az is világos, hogy Arisztotelész az általános folytonos-
ság-definíciót nemcsak matematikatörténeti szempontból érdekes módon alkalmaz-
za, hanem definíciója az út, idő és a mozgás összefüggésében fizikatörténeti szem-
pontból is jelentőséggel bír. 
 Az V. 3.-ban Arisztotelész részletesebben vizsgálja a folytonosság-fogalmat, és 
gyakorlatilag itt készíti elő a VI. könyvben való felhasználását. Az érintkezés kü-
lönféle típusait vizsgálva megállapítja, hogy a legszorosabb érintkezés, a teljes 
egybenövés, csak a folytonos (azaz összefüggő) dolgokra jellemző. Az itteni defi-
níció szerint: „akkor folytonos valami, ha egy és ugyanaz a határa lesz mindkettő-
nek, amik érintkeznek” (227a11-12). 
 A VI. 1-2. lényegében ezeket a téziseket fejtegeti tovább az idő és a mozgás 
folytonossága miatt. Az V. 3. definícióját úgy fogalmazza meg, hogy „azok a dol-
gok folytonosak, melyeknek egyek a végei (szélei)” (VI. 1. 231a22). Az I. 2.-től 

                                                                                                                            
tók osztópontok segítségével kisebb részekre, de nem oszthatók fel lehetőség szerint sem egyszerre 
mindenütt, mert a felosztás végtelen lehetőség (Vö. Arisztotelész, 1988, 316a14-317a12). 
25 A szünekhesz jelentése ugyanis folyamatos, összefüggő, szüntelen; a szünekhó igéé pedig összetart, 
összeér. 
26 Például: III. 1. (200b19) „ami folytonos létező, az végtelenül osztható”; III. 7. (207b16-17) „a 
folytonos végtelenül osztódik”. 
27 Ross 1998, 70. o. 
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jelen levő tézist pedig szintén átfogalmazza: pl. úgy, hogy „folytonosnak nevezem 
azt, ami mindig oszthatókra osztható” (VI. 2. 232b24-25). Azt láthattuk, hogy a VI. 
3. 234a9-ben ehhez még egy különleges megfogalmazást is hozzátesz: eszerint 
„minden folytonos olyan, hogy a határai között van valami egynevű 
(szünónümon)”.  
 Itt az „egynevű” (szünónümon) fordítása és értelmezése problémákat vethet fel. 
Először is kérdéses lehetne, hogy a folytonos határai között levő egynevű: (1) vagy 
a határok között is vannak határok: azaz a külső határpontok között belsők, (2) 
vagy a folytonosnak a határai között is folytonos van: azaz a nagyobb szakaszon 
belül kisebb szakaszok. Mindkét verzió benne van az arisztotelészi teóriában, vol-
taképpen így együtt igazak. Azonban ebbe a szövegösszefüggésbe inkább a máso-
dik verzió illik: két különálló pont között a folytonosság fenntartása miatt szakasz-
nak kell lenni, azaz ismét folytonosnak. Ezért kell megvitatni az érv második ré-
szében azt az esetet, ha a múlt vége és a jövő kezdete között időszakasz van.28  
 Másrészt a szóhasználat azért problémás, mert a tézis, amire visszautal az „egy-
nemű” (szüngenesz) kifejezést használja. A visszautalás a VI. 1. 231a23 szöveg-
helyre történik, mely szerint: „rákövetkező (ephexész) pedig, amelynek semelyik 
közbülső része sem egynemű (szüngenesz)”. Ez zavaró, hiszen egy axiómarend-
szertől elvárjuk, hogy egyértelmű legyen, másrészt pedig nem világos a tézisek 
egymáshoz való kapcsolódása. Felvetődik hát, hogy az egynevű és az egynemű 
valóban felcserélhetőek-e.29 
 Ami egy azonos nembe tartozik (szüngenesz) nyilvánvalóan, az viselhet azonos 
vagy hasonló nevet. Arisztotelész így érti a szinonimitást a Kategóriákban:30 „Egy-
nevűeknek (szünónüma) mondjuk azokat, amelyeknek először is közös nevük van, 
másodszor is azonos a nevük alapján a lényegi meghatározásuk”(Kategóriák 1. 
fejezet, 1a6-7).31 Tehát az „egynevű” vagy „együttes nevű” (szünónümon) a 234a9-
ben összecseng az egyneművel (szüngenesz) a 231a23-ban. Sőt látható, hogy ez a 
fogalom köti össze itt a VI. 3.-ban a Fizika teóriájában központi szerepet játszó 
„rákövetkező” (ephexész) és „folytonos” (szünekhesz) meghatározását.  

                                                 
28 A modern interpretátorok közül pl. Ross így értelmezi a szöveghelyet: a szünónümon nem a határ-
pontokkal egynevű, hanem a folytonossal, mivel a határpontok között mindig vonal van (Ross 1998, 
645. o.). Azonban Geréby fordítása a VI. 3. 234a9-re, hogy: „minden folytonos olyan, hogy határai 
között van (a határpontokkal) egynemű” (Geréby 1997, 54. o.). 
29 Ezért aztán Geréby kétféleképpen fordítja a szövegrészt, hol egynevűnek, hol egyneműnek. Továb-
bá megjegyzi, hogy az egynevű voltaképpen az egynemű „pongyolább” formája. Vö. Ross 1998, 
406. o.: „minden kontinuumnak kell, hogy legyen valami egynemű a határai között”; Geréby 1997, 
54. o.: „minden folytonos olyan, hogy határai között van (a határpontokkal) egynemű”; 65. o.: „min-
den folytonos olyan, hogy van valami szinonim a határok között”. 
30 Amint azt Geréby is megjegyzi, (1997, 65–66. o.) hozzátéve, hogy Arisztotelész még egyszer al-
kalmazza az egynevű kifejezést a Fizikában (257b12). 
31 A Kategóriák idézetei saját fordításaim. Forrás: TLG, 2001b. Egyébként az idézet után következő 
sor példája alapján kétségtelen, hogy az egy nembe tartozókról beszél Arisztotelész: ilyen értelemben 
egynevű az ember és az ökör, ugyanis együtt élőlénynek nevezzük őket. 
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 Ugyanis a VI. 3. 234a9-ben azt állítja, hogy „minden folytonos olyan, hogy a 
határai között van valami egynevű [avagy egynemű]”. Az V. 3. (226b34-227a1) 
meghatározása szerint pedig: „A rákövetkező (ephexész) az, ami vagy helyzete, 
vagy formája, vagy valami más dolog által van úgy meghatározva a kezdet után, 
hogy közte és aközött, amire ő következik, semmi velük azonos nembeli (en tautói 
genei) sincs”. Arisztotelész példája két egymásra sorban következő vonal, melyek 
között nyilván nem lehet egy harmadik. Azaz vonalat per definitionem vonal követ, 
ha valami gondolati sorban számlálunk, pontot pedig pont (értsd: az első után a 
második jön és nem kerülhet közéjük a harmadik). 
 Ezek után még a VI. könyv 1. fejezete kulcsfontosságú az egész folytonosság-
probléma és a pont fogalmának összefüggéséhez. Arisztotelész főbb tézisei a témá-
ban: (1) hogy a pontok nem lehetnek folytonosak, mivel nincs végük vagy szélük, 
ami egybeforrhatna (231a21-29). (2) Csak úgy érintkezhetnének mint egész az 
egésszel (231a29-231b4). (3) Oszthatatlan egészek azonban nem alkotnak folyto-
nost, ezért a pontok úgy nem lehetnek egymásra rákövetkezők, hogy folytonost 
alkossanak: hanem a pontok között van folytonos, tudniillik a vonal (vagyis sza-
kasz), ahogy a pillanatok között mindig van idő (vagyis időszakasz, 231b6-10). 
Tehát a pont nem lehet valódi alkotórésze a vonalnak, sem az időpont a folytonos 
időnek, csak elvi, gondolati felosztója. Következmény az időre nézve: az, ami a 
múlt és a jövő között áll, csak az ő közös összekötő pontjuk lehet, ez pedig a jelen. 
Ezt kaptuk a VI. 3. vizsgált részében.  
 Ugyanakkor a folytonos meghatározásába az egynevű avagy egynemű nem kerül 
bele előbb, mint a VI. 3. vizsgált része. Ez pedig fontos tény, ami pl. Gerébynek 
nem tűnt fel. Ugyanis azt mutatja, hogy éppen itt kerít sort Arisztotelész a korábbi 
gondolatmenet összefoglalására arról, hogy miért szükségszerű, hogy a folytonos 
osztható részekből álljon. Végeredményben a folytonos, ami az V. 3. szerint roko-
na a rákövetkezőnek, hisz mindkettő az érintkezés fajtája, abban különbözik a rá-
következőtől, hogy vele éppen ellentétes módon, folyton vannak azonos nembeli 
közbülső részei.  
 Ezzel kerekké válik a VI. könyv érvelése: ami folytonos, az folyton további 
szintén folytonos részekre osztható, ezért nem lehet semmi oszthatatlan alkotóré-
sze. Csak így teljesül a végtelen oszthatóság tézise.  

3. A VI. 3. érvének makrostrukturális előzménye 

Geréby állítása szerint egyrészt Arisztotelész a VI. 1.-ben már érvelt arról, hogy két 
pont között mindig van harmadik, csak a metafizikai háttér változása, azaz az időre 
való vonatkozás miatt kell neki itt újra bizonyítania;32 másrészt pedig szerinte 
Arisztotelész gondolatmenete mégis itt, a VI. 3.-ban áll a legközelebb a folytonos-
ság fogalmához, mármint Dedekind érvéhez.33 

                                                 
32 Geréby 1997, 58. o. 
33 Geréby 1997, 53. o. 
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 Valójában már megmutattam, hogy Arisztotelész nem vizsgálta külön a geomet-
riai pont és vonal sajátosságait az időpont és időszakasz sajátosságaitól, ezért 
egyáltalán nincs rá szükség, hogy még egyszer nekifusson a közbülső határpont 
vizsgálatának az idő esetén. Egyúttal a korábbi levezetések szintén alkalmasak a 
Dedekind-féle érveléssel való összevetésre. Egyrészt a VI. 1.-ben, mint említettem, 
eleve részletezi a mester a pont kapcsolatát a folytonossággal, mégpedig a geomet-
riai pontot határozottan együtt vizsgálja az időponttal. Korábban pedig, nevezete-
sen a már szintén többször emlegetett IV. könyvben, egy hosszú és alapos kifejtését 
és teoretikus igazolását adja az idő sajátosságainak (IV. 10-14. fejezet 217b29-224 
a17). A 10. fejezetben szokásához híven didaktikai szempontokat érvényesít Arisz-
totelész: felvázolja az idővel kapcsolatos alapvető ellentmondásokat és közvélemé-
nyeket (endoxonokat), miközben előre vetíti saját megoldását. Például már itt beje-
lenti, hogy „úgy tűnik, az idő nem időpontokból tevődik össze” (218a8). 
 Az igazolást és saját teóriájának kifejtését a 11-13. fejezet nyújtja. Abból indul 
ki, hogy a változás (és mozgás) érzékelése nincs idő nélkül, és levezeti az idő moz-
gást mérő jellegét: „az idő a mozgás száma az előbbi és az utóbbi alapján” (219 b1-
2). Ennélfogva szükségszerű az idő, a mozgás és a geometriai nagyság összefüggé-
se: a geometriai pont analógiában van az időponttal és a helyváltoztató testtel 
(219b15-220a26). A 11. fejezet ezen részében vizsgálja a határpont kettős funkció-
ját, azaz levezeti a jelen speciális határ voltát, továbbá azt, hogy mint határ miért 
nem lehet része a vonalnak és az időnek, hanem olyasmi, mint a szám: megszámolni 
segít a mozgás, az idő és a vonal részeit. Majd ezt az érvelést foglalja össze a ké-
sőbbiekben az elsődleges vagy teoretikus jelen definíciójában (IV. 13. 222a10-21).  
 Tehát nyilvánvaló, hogy a Fizika szövegében már jóval a VI. 3. előtt megtörtént 
a teoretikus bizonyítása a jelen avagy az időpont osztópont voltának és oszthatat-
lanságának. 

4. Összefoglalás  

Ezek után könnyedén összegezhetjük Arisztotelész „folytonossági axiómáját” akár 
Dedekind stílusában.34 Dedekind a folytonosság lényegét szintén a geometriai vo-
nal és pont sajátságából szűrte le, ám azt csak tisztán logikai, halmazelméleti össze-
függésként igyekezett megfogalmazni: 

(ax1) Ha az egyenes vonal minden pontja két olyan osztályba esik, melyben 
az első osztály minden pontja balra fekszik a második osztály minden pontjá-
tól, akkor egy és csak egy olyan pont létezik, amely létrehozza minden pont 
ezen felosztását két osztályra, ez az, ami két részre vágja az egyenest. 35 

 E tételben az osztály halmaznak, a pont pedig a halmaz alkotóelemének értendő 
természetesen. 

                                                 
34 Geréby 1997, 49–50. o. 
35 Dedekind 1901, 5. o.  
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 Arisztotelész axiómája úgy hangozhatnék: 

(ax2) Ha minden szakasz mindig felosztható két olyan kisebb szakaszra, ahol 
az első szakasz teljes egészében balra fekszik a második szakasz egészétől, 
akkor egy és csak egy olyan osztópont létezik, amely ezt a felosztást létre-
hozta: mégpedig a két kisebb szakasz közös határpontja. 

(+) Ugyanakkor tartozik egy nélkülözhetetlen kikötés a tételhez: a pontok so-
sem lehetnek alkotóelemei az általuk felosztott szakaszoknak. 

 Látható, hogy a két tétel abban hasonlóságot mutat, amint azt Geréby György is 
megállapítja, hogy nem kettő osztáspont végzi a felosztást, csak egy.36 Abban vi-
szont lényeges különbség van közöttük, hogy ez a bizonyos osztópont hova tarto-
zik, és ez az, amit Geréby már nem vizsgál. Dedekindnél az osztópontnak megfele-
lő racionális szám az első halmaz legnagyobb eleme, vagy a második halmaz legki-
sebb eleme.37 Nyilván nem lehet mindkettő, mivel egy meghatározott szám nem 
lehet két sorba rendezett halmaz eleme egyszerre. Ez statikus szemlélet, ami az 
aritmetika és a geometria közös sajátossága, mivel elvonatkoztatnak a mozgástól. 
 Arisztotelész Fizikájában azonban éppen a mozgás elemzése a cél. A jelen mint 
időpont ezért nála numerikusan egy darab pont ugyan, ám nem alkotóelemként 
tartozik a két szakaszhoz, hiszen a vonalak nem állhatnak pontokból, mivel osztha-
tatlanok sosem alkothatnak oszthatót, vagyis folytonost. Ugyanakkor a határpont 
elviekben, funkcióját tekintve hozzátartozik mindkét részéhez az idővonalnak: 
egyszerre a múlt vége és a jövő kezdete. Ez pedig dinamikus szemlélet, amely nél-
kül értelmetlen lenne a Fizikában a folytonosságot egyáltalán szóba hozni. Tehát a 
jelen időpont azért képes biztosítani a folytonosságot, mert összeköti az idővonal 
két részét. Vagy másképpen: azért folytonos az idővonal, mert gondolatban felosz-
tott szakaszai a valóságban összekötöttek. 
 Ezek fényében beláthatjuk, hogy Arisztotelész egészen másképpen kezeli és 
másképpen definiálja az osztópontot, mint Dedekind. Ami pedig vizsgált érvünk 
makrostrukturális szövegösszefüggéseit illeti, az eddigiekben megállapítottuk, 
hogy rendkívül kiterjedt szövegösszefüggésekbe kapcsolódik. 
 Először is fontos a közvetlen szövegkörnyezet, ami a szerző szándékáról tanús-
kodik: arról, hogy itt mit akar bizonyítani. Az érv közvetlen szövegkörnyezete a 
VI. könyv eleje. Az 1-2. fejezetben Arisztotelész a vonal, az idő és a mozgás oszt-
hatóságát tárgyalja különböző megközelítésekben. Láthatóan azt igyekszik megmu-
tatni, hogy a kiterjedés (avagy geometriai nagyság), az idő és a mozgás egyaránt 
folytonosak, azaz végtelenül oszthatók, ezért nem lehetnek oszthatatlan részeik, 
azaz nem állhatnak össze oszthatatlanokból. A VI. 3. vizsgált érve ebbe a gondo-
latmenetbe illeszkedik, így nem meglepő, hogy az érv felvezető és záró mondata az 

                                                 
36 Geréby 1997, 56. o. 
37 Dedekind 1901, 10. o. 
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oszthatatlanságot emeli ki a pont lényegi jegyei közül és nem a határ jellegét hang-
súlyozza. 
 Továbbá az is világos, hogy miért éppen a VI. 3. elején kerül sor a teoretikus 
jelen oszthatatlanságának, azaz pontszerűségének újabb bizonyítására: mivel a VI. 
3. másik felében azt fogja kimutatni a mester, hogy a teoretikus jelenben, azaz a 
pillanatban sem mozgás, sem nyugvás nem lehetséges, éppen amiatt, hogy pont, 
azaz oszthatatlan, kiterjedés nélküli. 
 Az érv beépülése a Fizika szövegének egészébe viszont arról tanúskodik, hogy 
ez a mű összefüggő magyarázatrendszert tartalmaz. A VI. 3. 233b33-234a24 helyes 
értelmezése nem lehetséges a Fizika IV., VI. és esetleg V. és VIII. könyvének is-
merete nélkül. A VI. könyv, mint láttuk, a közvetlen szövegkörnyezetet adja, va-
gyis annak megvilágítását, hogy miért fontos Arisztotelésznek ez a téma. A IV. 
könyv időről szóló része nélkül azonban nem lenne világos a kétféle jelen különb-
sége, vagy a pont és időpont, és a vonal és idő analógiájának részletei. Az érintke-
zés típusait a rákövetkezőtől a folytonosságig az V. könyvben részletezte Arisztote-
lész (V. 3.). Alaposabban átgondolva pedig a közbülső, potenciális határpont sze-
repét a folytonosság fenntartásában a legteljesebben csak a VIII. könyv 8. fejezeté-
ből érthetjük meg. 
 Véleményem szerint Arisztotelész érvének a későbbi korokban jelentkező bár-
miféle félreértése nem csupán a geometriától való eltávolodással magyarázható, 
hanem a szöveg egészében való, „holisztikus” értelmezésétől való elszakadással is. 
A Fizika bonyolult szövegszerkezete egyszerűen nem érthető részleteiben, csak 
egészében. 

III. Formai vizsgálat: Az érv jellege és mikrostrukturális összefüggései a VI. 
könyv első három fejezetében 

1. A probléma  

Eddig tehát az érv tartalmi vizsgálata kimutatta, hogy nem Arisztotelész levezetése 
tartalmaz logikai hibát, hanem az általa elvetett közvélekedés, endoxon. 
 Geréby először is arra hivatkozik a későbbi korok kommentátorai alapján, hogy 
érthetetlen, miért bontja az „egy” és az „oszthatatlan” két tulajdonságára a jelent 
Arisztotelész.38 A válasz: az endoxon miatt, ugyanis a közfelfogás számára nem 
világos, hogy miért ne lehetne felosztani a jelent, éppúgy mint a múltat és a jövőt. 
A felosztás pedig Arisztotelész teóriájában úgy működik, hogy attól, hogy valami 
numerikusan egy, attól még lehet osztható, ahogy egy darab vonalszakasz, vagy 
egy élőlény is feldarabolható. Csak azt az egységet nem lehet felosztani, aminek 
nincsenek részei. 

                                                 
38 A most következő részben Geréby 1997, 58. o. megállapításai alapján dolgozom. Egy kis kiigazí-
tás: az érv kettébontása nem a 233b33-ban történik, hanem lejjebb, a 234a3-5 között. 



A pont, ami összeköti a múltat és a jövőt – érvelés a jelen köznapi felfogása ellen 59
 

 

 Másodszor Geréby szerint zavaró, hogy Arisztotelész előre megnevezi a pillana-
tot, mint a múlt és a jövő határát.39 Ez azonban megint csak akkor lenne zavaró, ha 
Arisztotelész szövegét szigorúan szillogizmusként akarnánk felfogni. Ebben a 
mondatban nyilvánvalóan azt fogalmazza meg, hogy a következőkben nem a 
233b33 bizonyítandó tételét fogja direktben levezetni, hanem helyette a jelen határ 
jellegét fogja vizsgálni. Másrészt az endoxon híve is el kell ismerje a jelen ilyen 
definiálását: világos, hogy a jelentől visszafelé a múlt van, előre felé a jövő, és a 
jelen ilyen módon határolja el őket. 
 Harmadszor petitio principii típusú logikai hiba merülhetne fel: mivel a határ 
fogalmának a vonalon Arisztotelész teóriájában eleve csak oszthatatlan pont felel-
het meg. Azonban az endoxon híve nem kell, hogy előre elfogadja Arisztotelész 
határ fogalmát, még csak nem is szükséges tisztában lennie vele. Ugyanis az érve-
lés során Arisztotelész felteszi, hogy a határ – saját teóriája ellenére – esetleg egy 
szakasz is lehetne. 
 A következőkben azért fontos az érvelés típusának vizsgálata, mert Geréby 
szerint az érv félreértése még abból is ered, hogy az arisztoteliánus paradigma 
interpretátorai nem veszik figyelembe geometriai jellegét.40 Tehát marad még az a 
kérdés, hogy mennyiben geometriai a VI. 3. érve. Az eddigiekben amellett érvel-
tem, hogy:  
 (1) Az érv eredménye szerint az idő speciális elemzése a geometrián alapul. A 
jelen egy darab kettős funkciót ellátó pont, amely össze is köti és el is választja a 
múltat és a jövőt. 
 Ez pedig az Arisztotelész által preferált matematikaelméleten alapul, miszerint a 
vonalat kettéosztó pont ilyen természetű, és éppen ez a kettősség garantálja a kiter-
jedés folytonosságát. Továbbá ez illeszkedik a Fizika idő- és mozgásteóriájába, 
mivel a kiterjedés folytonosságán alapul az idő folytonossága, és e kettőn alapul a 
mozgás és változás folytonossága. 
 (2) A logikai rekonstrukcióban (I. 4.) már levezettem, hogy a VI. 3. vizsgált 
része tartalmaz geometriai típusú érvelést, azaz korábban már bizonyított, vagy 
bizonyításra nem szoruló tételekre vezeti vissza a bizonyítást. 
 (3) Azonban azt is megállapítottam, hogy Arisztotelész érvelése itt nem tisztán 
geometriai formájú és tartalmú, hanem didaktikai szándékú is. Mivel világos, hogy 
Arisztotelész teóriája éppen ellentétes a köznapi időszemlélettel, amelyben a jelen 
éppúgy időtartam, mint a múlt és a jövő. Az érv alapvetően a köznapi felfogás idő-
szakasznak tartott jelen ideje ellen lép fel, és két lépésben zárja ki az arisztotelészi 
felfogás lehetséges ellentéteit: először azt zárja ki, hogy a jelen, mint a múlt vége 
és a jövő eleje két időpont lenne, majd azt, hogy időtartam lenne. 
 Tehát a VI. 3. érve olyan ellenvetésekkel száll szembe, amelyek a köznapi felfo-
gásból származnak. Az első ellenvetés (legyen: α) szerint két különböző dolognak 

                                                 
39 Ismét egy kis kiigazítás: ez nem a 234a3-5 között történik, hanem előrébb, a 233b35-nél. 
40 Ld.: 6. lábjegyzet. 
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kellene lennie a múlt végének és a jövő kezdetének. A második ellenvetés (legyen: 
β) szerint pedig a köznapi értelemben vett jelen éppúgy időszakasz, mint a múlt és a 
jövő. Arisztotelész válasza az elsőre, hogy ha valóban két különböző dolog lenne a 
múlt időszak és a jövő időszak, akkor nem lehetne őket összekötni. A második fel-
vetésre pedig azt feleli, hogy a kiterjedéssel bíró időszak maga is felosztható, ezért 
nem lehet ő maga két másik időszak egyértelmű szétválasztója. Tehát α a közbülső 
pont összekötő funkciójának felel meg, β pedig a szétválasztónak. 
 Nyilvánvaló, hogy a Fizika szóbeli előadásai nem a tudományos esszé, vagy az 
adott tudomány eredményeit összefoglaló Elemek (Sztoikheia) stílusában lettek 
lejegyezve. A VI. 3. érvében Arisztotelész a célzott hallgatóságot meg akarja győz-
ni saját teóriájának helyességéről, ezért számításba veszi a lehetséges köznapi el-
lenérveket, vagyis érve emlékeztet egy mester és tanítványai között zajló dialógus-
ra. Bár, mint tudjuk: formája nem párbeszéd. 
 Ugyanakkor tisztán geometriai érvként is meg lehetne fogalmazni a jelen oszt-
hatatlanságát, csak éppen sokkal rövidebben. Elegendő lenne mindössze arra hivat-
kozni, hogy mivel a jelen a múltat és jövőt elválasztja, de össze is köti, ezért nem 
lehet más, mint egy speciális közbülső határpont (két funkció egy pontban). Az 
alapul szolgáló geometriai téziseket korábban már levezettük. A probléma tehát, 
hogy ebben az érvben egyszerre találunk geometriai formát és tartalmat, meg egy 
nem „geometriai” jellegű dialektikát. Tehát világossá kell tennünk, hogy végül is 
milyen típusú érvvel állunk szemben. 

2. Az érvek osztályozása Arisztotelész szerint 

Arisztotelész az érvek osztályzásáról több művében is beszél. Az érvelést általában 
„beszédnek” (logosz) szokta nevezni, a szoros értelemben vett érvet pedig (követ-
keztetés, gyakran dedukció értelemben) „szillogizmusnak” (szüllogiszmosz).41 Kü-
lön nehézséget okozhat szokás szerint, hogy Arisztotelész nem elég pontos a szak-
kifejezések használatában: az arkhé (kezdet) kifejezést alkalmazza minden egyes 
érvelés kiinduló tételeire, csakúgy mint a tudomány legelső, alapvető, bizonyításra 
nem szoruló tételeire, melyeket a mai tudomány axiómának szokott nevezni.42 
 A Topikában az érvek három típusát állapítja meg: bizonyítás (apodexisz), dia-
lektikus érv (dialektikosz szüllogiszmosz) és vitázó érv (erisztikosz szüllogiszmosz) 
(I. 1. 100a27- 100b26). Különbségük abban nyilvánul meg, hogy milyen tételekből 
(latinul: premissza, görögül: protaszisz) indulnak ki. A bizonyító szillogizmus vagy 
igaz és elsődleges tételekből indul, vagy ezekből az elsődleges és igaz tételekből 

                                                 
41 A szüllogiszmosz jelentése görögül: számítás, megfontolás, következtetés. Arisztotelész lényegében 
azonos módon definiálja a Topikában (100a25-27) és az Első Analitikában (24b18-20): olyan beszéd 
(logosz), amelyben szükségszerűen következik valamiféle dolgok állításából valami más, mégpedig 
az állításainkon keresztül. Görög források: Topika TLG 2001c, Első Analitika TLG 2001a. 
42 Ezt láthatjuk pl. a Topikában: „a tudományos alaptételekben” (en taisz episztémonikaisz arkhaisz 
100a19-20), és „a vitázó érvek kiindulásainak esetén” (peri tasz tón erisztikón logón arkhasz 100a 28). 
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származó kijelentésekből. A dialektikus szillogizmus kiindulását a közvélekedések 
(endoxon) jelentik, míg a vitázó szillogizmus csak látszólagos közvélekedésekből 
indul ki.43 
 Tehát nagyon fontos a kiinduló tételek minősége. Arisztotelész leszögezi azt is, 
hogy mitől igaz és elsődleges egy tétel, és mitől közvélekedés (endoxon). Tulaj-
donképpen az igaz és elsődleges, vagy ezekből származó kijelentések a tudomá-
nyos állítások. Alapkövetelményük, hogy „nem mások által; hanem önmaguk által 
meggyőzők”, tehát a tudomány alaptételei (arkhé) önmaguk alapján (kath’ hauto) 
igazak.44 A közvélekedés pedig olyasmi, amit mindenki, vagy legalábbis az embe-
rek többsége elfogad, vagy legalább az ismert és hírneves bölcsek elismerik. Ezek 
szerint minden más kiinduló tétel csak egyéni ötlet, vagy a többség által el nem 
fogadott nézet lehet, de ettől még nem lesz azonnal hibás egy vitázó érvelés. A 
kifejezetten hibás, hamis tételből való kiindulás miatt lesz biztosan hamis az érv, 
ezt pedig egy negyedik csoportba sorolódnak: ezek a tévkövetkeztetések. 
 Arisztotelész más logikai írásaiban más nézőpontból osztályozza az érveket. A 
Topikában a dialektikus érvelést vizsgálta, a Szofisztikus cáfolatokban pedig a viták 
érvelését.45 Itt a párbeszéd formájú érveléseket (logosz) osztja négy típusba (I. 2. 
165a38-b12): és a dialektikus érveket itt is úgy határozza meg, mint amik a közvé-
lekedésből (endoxon), azaz nem a bizonyos, tudományos alaptételekből indulnak 
ki, hanem csak a köznapi gondolkodás valószínű állításaiból. A bizonyító érvet 
pedig párbeszédes formában didaktikai érvnek nevezi, melyben a tanuló bizalom 
alapján fogadja el a kiindulást. Így ez nem a válaszadó vélekedéseiből (doxa) kö-
vetkeztet, hanem „minden tudomány saját kiinduló tételeiből” (arkhé) (165b1-3). 
 Az Első Analitikában (I. 1. 24a28-b12) kifejezetten a tudományos bizonyítást 
vizsgálja, ezért nyilvánvalóan a bizonyítással egy az egyben, dialektikusnak nevez-
ve, állítja szembe a Topikában és a Szofisztikus cáfolatokban még elkülönített többi 
fajtáját az érveknek.46 Megállapítja, hogy a következtetés mint következtetés mód-
jában nincs különbség a bizonyítás és a dialektika között, és a következtetés tétele 
(protaszisz) egyszerű értelemben állít vagy tagad valamit. Majd a többi írásával 
azonos módon állítja, hogy „a bizonyító [tétel] igaz kell hogy legyen, és arkhéból 
vett hipotézisek által állított” (I. 1. 24a30-b10). A többi fajtát „dialektikus” tétel 
néven összefoglalva hozzáteszi, hogy ez „a tanuló számára egy ellentmondásra 

                                                 
43 A Topika tartalmi idézeteinek forrása: Aristotle 1994-2009c. 
44 Topika: „nem mások által, hanem önmaguk által” (mé di’ heterón, alla di’ hautón) 100b18-19; 
„maga önmaga alapján meggyőző” (autén kath’ heautén einai pisztén) 100b21. Ezek a kifejezések a 
kath’ hauto variációi a szövegben. 
45 A Szofisztikus cáfolatok tartalmi idézeteinek forrása: Aristotle 1994-2009b. A saját fordítású kife-
jezések és idézetek forrása: TLG 2001c. 
46 Az adott szöveghelyen Arisztotelész csak a Topikát említi (An. Pr. I. 1. 24b12); később azonban a 
dialektikus és bizonyító szillogizmus mellett mégiscsak megemlíti a szónoki érvet is, sőt mindenféle 
meggyőzést a szillogizmus és az indukció formájához sorol (An. Pr. II. 23. 68b11-14). Az Első Anali-
tika tartalmi idézeteinek forrása: Arisztotelész, 1979. 
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való kérdezés, a következtető számára pedig a látszólagosnak és a közvélekedésnek 
(endoxon) a kijelentése” (I. 1. 24 b10-12). 

3. A VI. 3. elejének típusvizsgálata 

Az eddigiekben már láttuk, hogy a VI. 3. érve, egy közvélekedésnek számító tételt 
igyekszik megcáfolni. Tehát aki logikai hibát vél találni ebben az érvelésben, az 
voltaképpen a tudományos következtetés (szillogizmus), vagyis a bizonyítás szigo-
rúságát kéri számon rajta. Csakhogy a közvélekedés tételei nem szolgálhatnak tu-
dományos szillogizmus premisszájaként, mivel nem biztos tudást fejeznek ki, csak 
valószínűt. 

A kath’ hauto és az arkhé 

A VI. 3.-ban nemcsak az endoxon jelenlétét lehet kimutatni, hanem a tudományos 
alaptétel, arkhé jelenlétét is. Igaz, hogy itt állításom szerint a VI. 3.-ban egy 
endoxont támad Arisztotelész, mégis azt állítom, hogy itt jut csúcsra logikailag a 
jelen elemzése. Ez pedig úgy lehetséges, hogy ezen a szöveghelyen mondja ki: a 
jelen (nün, avagy időpont) fogalmát egy fizikai arkhéban alkotta meg. Ez alátá-
masztja, hogy itt a Fizikában Arisztotelész tudatosan egy új tudomány megalapozá-
sáról, azaz alaptételeinek a kutatásáról beszél. 
 Feltűnő ugyanis, hogy a korábbi helyeken pusztán nün, azaz jelennek (vagy ha 
úgy tetszik pillanatnak) nevezte saját teoretikus fogalmát. Csak itt a VI. 3.-ban 
nevezi a közvélekedés jelenétől megkülönböztetve, kath’ hauto, azaz önmaga alap-
ján álló jelennek. Nyilván azért, mert korábban egyértelmű volt, hogy a saját elmé-
letét műveli, itt pedig a saját elméletét szembesíti egy ellentétes véleménnyel. Azaz 
azzal, hogy itt kath’ hauto-nak nevezi a saját jelen fogalmát, ezzel nyilvánítja ki a 
tudományos alaptétel (arkhé) jelenlétét. Egyúttal ezzel nyilvánul meg a dialektikus 
érv egy jellegzetes típusa: a tudomány arkhéjának szembesítése egy endoxonnal. 
 Vizsgált érvünk négyszer tartalmazza a kath’ hauto kifejezést: háromszor erede-
ti kifejezésként (233b33-34, 234a15 és a16), egy esetben kétséges módon 
(233b35).47 A kath’ hauto és a kath’ hetero logikai kifejezések: ami önmaga alap-
ján áll, az önmaga alapján definiálható, azaz princípium (arkhé), ami pedig más 
alapján áll, annak definiálása más dologtól függ, tehát nem princípium. Ezért nyil-
vánvaló, hogy a két jelen megkülönböztetése itt a VI. 3.-ban nyeri el a kiteljesedett 
logikai formáját: szemben a tényszerű, érzékelhető jelen idővel a logikai érveléssel 
alátámasztott jelen megtapasztalhatatlan pont csupán. Definíciója a geometriai pont 
definíciójának analógiájára jött létre: elválasztó és egyúttal összekötő határa az 
előtte és utána álló időszakasznak. 

                                                 
47 Itt az „ilyen” névmás elé helyeződik a kath’ hauto kifejezés. Ross közlése szerint az I kódexből 
eleve hiányzik, az E kódexbe pedig a korrektor helyezte bele, ennek ellenére ő maga az analízisben 
kiemelten alkalmazza (Ross 1998, 406. o.). Azonban később a kommentárban már Szimplikioszra 
hivatkozva feleslegesnek tartja (644. o.) 
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 Davis Ross a VI. 3. fordításában a kath’ hauto-ra a latin per se kifejezést alkal-
mazza, csakúgy mint az Arisztotelész című könyvének logikával foglalkozó részé-
ben.48 Majd a VI. 3. kommentárjában elmagyarázza, hogy a pillanatnyi jelenhez 
képest a véges időszakaszként felfogott jelen azért „más alapján álló” (kath’ 
heteron), mert magába foglalja a pillanatnyi jelent.49 Ross elemzése szerint a per se 
logikai kifejezés nem véletlenül jelenik meg a Második Analitikában: mert csak így 
lehetséges, hogy ne kelljen mindent bizonyítani. Léteznek ugyanis olyan alaptézi-
sek (arkhék), melyeket nem kell, sőt nem is lehet bizonyítani. Ennek feltétele, hogy 
az ilyen típusú premisszák az alany és az állítmány között „per se” (kath’ hauto), 
avagy „esszenciális” viszonyt állapítsanak meg (An. Post. I. 3.).50 Ilyen módon 
„bizonyíthatatlan” a „közvetlen, vagy középfogalom nélküli” tételek tudása (An. 
Post. I. 3. 72b18-25), de a tudás arkhéja is, „ami által a definíciókat megismerjük”. 
Tehát a Második Analitikában a „kath’ hauto” az alany és az állítmány viszonyára 
vonatkozik, azonban a VI. 3.-ban maga a jelen (nün) az, amit „kath’ hauto”-nak 
nevez Arisztotelész. Kérdéses ezért, hogy ez ugyanaz vagy sem.  
 Martha és William Kneale logikatörténetében is úgy emlegeti a kath’ hauto 
állításokat, mint lényegi összefüggéseket, melyek definícióként szolgálnak. A he-
lyes definíciók pedig már Platónnál is bizonyítások premisszái lehetnek. Az alap-
definíciók szükségszerűsége (azaz levezetés nélkül is igaz volta) általános érvé-
nyükön és a lényegi tulajdonság kiemelésén múlik.51 
 Nézzük meg tehát milyen lenne, ha a jelent kellene definiálnunk Arisztotelész 
módjára. Amikor az arisztotelészi fizika tudományában, vagyis a mozgás, változás 
elméletében az idő jön szóba, akkor a jelen (nün, időpont) egy alapfogalom, mely-
nek meghatározása alapdefiníció, és mint ilyen kezdő tétel, vagy első (és közvet-
len) premissza. Például mondhatnánk, hogy a jelen önmaga alapján (kath’ hauto) 
oszthatatlan és benne van az időben (VI. 3. 233b33-35); vagy hogy önmaga alapján 
felosztja az időt két részre, a múltra és a jövőre; vagy hogy önmaga alapján határ: a 
múlt vége és a jövő kezdete (VI. 3. 233b35-234a5).  
 A teoretikus jelen ezért lehet a kiinduló alapja, vagyis forrása (arkhéja) más 
definícióknak és további tételeknek. Arisztotelész ezt úgy fejezi ki, hogy a teoreti-
kus jelen önmaga alapján van (VI. 3. 234a14-15). Vele szemben a köznapi jelen 
csak másodlagos vagy relatív lehet. Nem önmaga alapján lehet meghatározni, ha-
nem a teoretikus, elsődleges jelen alapján. Ennek definíciója tehát más alapján álló 
(kath’ hetero): a köznapi jelen a teoretikus jelent magába foglaló időszak. 
 Továbbá, mint már korábban utaltam rá, a tudományos arkhé bizonyosságát 
hivatott egy speciális arisztotelészi állítmány is jelezni: mégpedig a „szükségszerű” 

                                                 
48 Ross 1998, 406. o.; Ross 1996, 64–65. o. 
49 Ross 1998, 644. o. 
50 A Második Analitika tartalmi idézeteinek forrása: Aristotle 1994-2009a. A saját fordítású kifejezé-
sek és idézetek görög forrása: TLG 2001a. 
51 Kneale 1987, 99. o. 
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(ananké). Ami szükségszerű, az Arisztotelésznek vitathatatlanul, kivétel nélkül 
bizonyos. Három ilyen állítást fogalmaz meg a VI. 3.-ban, mindháromszor a teore-
tikus jelenről:  

(1) Szükségszerű, hogy a jelen - ami nem más alapján, hanem önmaga alap-
ján, azaz elsődlegesen mondott -, oszthatatlan legyen, és hogy minden idő-
szakaszban legyen ilyen. (233b33-35) 

(2) Szükségszerű pedig, hogy ugyanaz a jelen legyen mindkét időszakasznak 
a széle. (234a5-6) 

(3) …akkor szükségszerű, hogy a jelen mindkettőben ugyanaz legyen. 
(234a19-20) 

 Ez a három logikai kifejezés pedig, mint már láttuk, úgy helyezkedik el a szö-
vegben, hogy (1) fogalmazza meg a bizonyítandó tételt, (2) fogalmazza meg a bi-
zonyítandó tétel helyett bizonyítandó tételt és (3) a bizonyítás konklúziója. 
 Ezek után bizonyos, hogy a VI. 3. érvében egy tudományos arkhét, egy alapde-
finíciót találunk. Az eddigiek alapján tehát világos, hogy a VI. 3. érvelésében egy 
tudományos arkhé szembesül egy endoxonnal, mégpedig Arisztotelész szándéka 
szerint egy új tudományág, a fizika (phüsziké) egyik alaptétele. Az új tudomány 
alaptétele a geometria egy arkhéjából analógiával lett levezetve, és itt a VI. 3.-ban 
egy valószínű nézetet, a köznapi tapasztalatból, illetve nyelvhasználatból származó 
definíciót szembesít vele Arisztotelész. 

A geometriai jelleg 

Felmerül ezért a kérdés, hogy maga Arisztotelész hová sorolná saját érvelését, szi-
gorúan tudományos vagy kevésbé szigorú dialektikus érv-e. 
 a/ Először is a VI. 3. érve indirekt bizonyítást tartalmaz, mégpedig kettőt. Ez 
nyilvánvalóan megfelel a tudományosságnak. Lényegében ez jellemzi a matemati-
kai (vagy geometriai) érvelések egy részét is, tehát emiatt tartható az érvről, hogy 
„geometriai” formával bír. 
 b/ Továbbá az is bizonyos, hogy geometriai tartalommal rendelkezik, mégpedig 
azért, mert Arisztotelész analógiát állapított meg a geometria, az idő és mozgás 
folytonosságát elemző „fizika” között. Ezért építheti a „fizikai” témát geometriai 
alapra. 
 c/ Ami viszont egyáltalán nem lehet része egy tudományos bizonyításnak, az 
éppen a VI. 3. vizsgált részének saját témája: a közfelfogás jelen idejének cáfolása. 
Közfelfogás, közvélekedés, a sokak által elfogadott és közismert nézetek ugyanis 
Arisztotelész tudományelméleti, logikai teóriája szerint a dialektikus érvek tárgyát 
képezik. 
 a/ A VI. 3. vizsgált része indirekt érveket tartalmaz: mivel nem a bizonyítandó 
tételt igazolja, hanem az ellentéte hamisságát. Az első indirekt érv azt mondja ki, 
hogy lehetetlen két különálló határpontnak folytonosságot alkotni az időben. A 
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második szerint pedig lehetetlen egy végtelenül felosztható szakasz segítségével 
egyértelműen meghatározni a jelent. 
 Az igazolás direkt (deiktikósz) vagy indirekt (dia tú adünatu, a lehetetlenen 
keresztül) módszere egyaránt alkalmas a bizonyító szillogizmusokban, ez Ariszto-
telész megállapítása az Első Analitikában.52 Az indirekt érvet Arisztotelész nyomán 
szokás „lehetetlenségre való visszavezetésnek” is nevezni, bár annyi finomítás 
megfontolható, hogy a „reductio ad absurdum” érv szó szerint cáfol, azaz levezeti 
az állítás lehetetlenségét, az indirekt érv azonban egy kicsit több ennél, mivel tulaj-
donképpen felhasznál egy ilyen cáfolatot az eredeti állítás igazolására.53 Az indi-
rekt érvet mint a deduktív rendszerek egy igazolási módszerét, tradicionálisan a 
matematikához kötjük, azon belül is az ókori görögök geometriai nézőpontja miatt 
lehet a „geometriai” érvek közé sorolni. Azonban komoly tudománytörténeti viták 
tárgya, hogy hol kezdődött az alkalmazása: a matematikában vagy a filozófiában.  
 William és Martha Kneale logikatörténetének internalista nézőpontja szerint 
leginkább a matematika felel meg Arisztotelész bizonyítás-definíciójának, sőt „va-
lószínűnek látszik, hogy a bizonyítás fogalma először a geometriához kapcsolódva 
vonta magára a figyelmet”.54 Majd gondosan szét is választják a filozófiai és a 
matematikai indirekt érvelést: a szigorú logikai értelemben vett reductio ad absur-
dum érvektől elválasztva reductio ad impossibile névvel minősítik az empirikus, 
akár egyedi állításokat is tartalmazó érveket, melyek szerintük az eleai Zénón para-
doxonjaira jellemzőek és Szókratész etikai példáira.55  
 Szabó Árpád pedig kimutatja Eukleidésznál indirekt érvek jelenlétét, hozzátéve, 
hogy Eukleidész másik jelentős érvelési technikája a szintetikus érv, mint egy sajá-
tos direkt érv.56 
 Arisztotelész meghatározása szerint a lehetetlenre jutó bizonyítás „azt állítja, 
amit meg akar cáfolni, miközben visszavezeti egy elismerten tévesre” (An. Pr. II. 
14. 62b30-31). Azonban Arisztotelész szerint az érvelés módja ugyanaz a tudomá-
nyos és a dialektikus érvekben. Mint már láttuk, az Első Analitika elején leszögez-
te, hogy „semmi különbség sincs abban a tekintetben, hogy hogyan keletkezik ez a 
két szillogizmus”, egyszerűen valaminek az állítását vagy tagadását kijelentve kö-
vetkeztetnek (An. Pr. I. 1. 24a25-28). Ugyanezt megismétli később, mondván, 
hogy a módszer ugyanaz mindenütt: a tudományt (philoszophia) és a szakmai tu-
dást (tekhné) tekintve éppúgy, mint a matematikában (mathéma) (An. Pr. I. 30. 
46a3-4). Majd itt is megerősíti, hogy a bizonyosságra törekvő érvek az igazság 

                                                 
52 An. Pr. I. 7. 29a31-33: az érvényes szillogizmusok mind visszavezethetők az első (vagyis a tökéle-
tes) alakzatra, akár közvetlenül, akár a lehetetlenen keresztül (közvetve). I. 29. 45a23-29: ugyanolyan 
elemekből épül fel a közvetlen szillogizmus, mint a lehetetlenre vezető. 
53 Erre a finom különbségre Szabó Árpád hívja fel a figyelmet, mégpedig Pólya Györgyre hivatkozva 
(Szabó 1983, Előszó 17. o.: lábjegyzetben hivatkozás Pólya 1957, 199. o.) 
54 Kneale 1987, 14. o. 
55 Kneale 1987, 1–20. o. 
56 Szabó 1983, 20–22. o. 
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alapján (kata alétheian) következtetnek, míg a dialektikus érvek a vélekedés alap-
ján (kata doxan) (46a8-10). 
 Továbbá még a párbeszédes forma jelenthetne különbséget köztük: mivel a 
dialektikus érvelés során a tanuló kérdez, a bizonyítás oktatása során azonban el 
kell fogadnia a kiinduló tétel igazságát. Ámde a Fizikában nem találunk párbeszé-
des formát. Végeredményben tehát indirekt érvet a legkülönfélébb típusú vagy 
témájú érvelések tartalmazhatnak.  
 b/ Rendkívül jelentős kérdés, hogy miféle alaptételekre (arkhékra) vezethető 
vissza Arisztotelész érvelése itt a VI. 3.-ban. Ugyanis Geréby sem állítja, hogy 
teljesen jogos Arisztotelésznek ebben az érvben egy speciális ontológiai (vagy ha 
úgy tetszik metafizikai) problémával kell megküzdenie: az idő vizsgálatával. Más-
részt pedig abban igazuk van az arisztoteliánus paradigma kommentátorainak, hogy 
a VI. 3. vizsgált érvelése semmi esetre sem tökéletes tudományos szillogizmus. 
 Ugyanakkor minden bizonnyal mögötte kell lennie, ha ez az érvelés itt nem is 
így van megfogalmazva, egy szabályos tudományos következtetésnek. 
 Megkísérelhetjük ezért a VI. 3. érvét úgy átfogalmazni, hogy Arisztotelész elvá-
rásainak megfelelő hibátlan bizonyító szillogizmus legyen, mégpedig a bizonyítás 
legtökéletesebb alakzata, a nevezetes első alakzat (későbbi nevén Barbara):57 
 (1) Mivel minden jelen egyrészt összeköti, de másrészt szétválasztja az előtte 
álló múlt nevű időszakaszt és a mögötte álló jövő nevűt;  
 (2) továbbá mivel minden olyan, ami aktuálisan összeköti, és csak potenciálisan 
választja el az előtte és a mögötte álló szakaszt, az csak közbülső pont lehet; 
 (3) ezért minden jelen szükségszerűen csak közbülső pont lehet (azaz időpont). 
 Még ha Arisztotelész ezt ilyen vagy ehhez hasonló formában nem is írta le, akkor 
is nyilvánvalóan ez kellett a fejében legyen a VI. 3. érvének megfogalmazásakor. 
 Mielőtt felvetődne a kérdés, hogy miért nem tisztán tudományos szillogizmus-
ként írta le ezt az érvelést, előbb azt vizsgálom meg, hogy az érv alapját képező 
rekonstruált szillogizmusban milyen nyomatéka van az ontológiának. Világos, 
hogy a második tétel geometriai entitásról beszél, míg az első és a harmadik az 
időről. Tekintettel arra, hogy az idő vizsgálata Arisztotelész művében a mozgás, 
változás elméletének kidolgozásához kell, titulálhatjuk fizikai entitásnak. Ez a mai 
fizika felfogásának megfelel, azonban Arisztotelész felfogásával sem ellenkezik, 
hiszen számára a „fizika” a természeti létezők mozgásának és változásának tana, 
egy kissé emlékeztetve a mai kinematikára, csak persze jóval tágabb értelemben. 
Mivel a mozgás számszerűsített példái helyett leginkább annak teoretikus, elméleti 
hátterének magyarázatával foglalkozik, így nevezhetnénk éppen „meta-fizikának” 
vagy „meta-kinematikának” vizsgálódásait, nem mintha ezen a névadáson túl sok 
múlna. Annyi bizonyos, hogy a VI. 3. érvében Arisztotelész egy fizikai létezőt egy 

                                                 
57 Az első alakzat, amire Arisztotelész visszavezeti a többit, mivel tökéletesnek tartja: „ha minden A 
[állítmánya] B-nek, és minden B [állítmánya] Γ-nek, akkor szükségszerű, hogy minden A állítmánya 
Γ-nek” (An. Pr. I. 4. 25b37-39). 



A pont, ami összeköti a múltat és a jövőt – érvelés a jelen köznapi felfogása ellen 67
 

 

geometriai létezővel vet össze, egészen pontosan egy fizikai alaptételt (a jelen 
meghatározását) egy geometriai alaptételre (a közbülső pont meghatározására) 
alapozza. 
 Vajon lehet-e egy tiszta, érvényes szillogizmusban egy tudomány alaptételét 
(arkhéját) egy másik tudomány alaptételére (arkhéjára) alapozni? Arisztotelész első 
válasza szerint nem lehet. A Második Analitika szerint a tudományos szillogizmus 
fogalmai egy nemből kell származzanak, mert csak így lehetnek önmaguk alapján 
levők (kath’ hauto), azaz függetlenek és abszolútak (vagy ha úgy tetszik: esszen-
ciálisak). Ugyanakkor egymással alá- és fölérendeltségben levő tudományok között 
mégiscsak lehetséges az arkhék összefűzése (An. Post. I. 7. 75a38-b20). Eredeti 
példái szerint: nem lehet geometriát aritmetikával bizonyítani (I. 7. 75a38-39), de 
lehet geometriával bizonyítani az optikát, aritmetikával a harmóniatant (I. 7. 
75b16-17), továbbá geometriát lehet alkalmazni a mechanikában is (I. 9. 76a23-
24), közelebbről a térmértant (I. 13. 78b37-38). 
 Az, hogy az aritmetika nem egy nemből való a geometriával, éppen az ógörög 
matematikai „paradigma” sajátsága, ami teljességgel felfoghatatlannak tűnik ma. 
Ennek közismert oka az egy oszthatatlan egységként való meghatározása és a szám 
kerek egészként való felfogása a görög matematikusok által (vö. Eukleidész: Ele-
mek VII. könyv, 2. definíció: „A szám az olyan sokaság, mely egységekből áll 
össze”).58 
 De még fennmarad a kérdés, hogy az a tudomány, amit Arisztotelész „fiziká-
nak” (phüsziké) nevez, hogyan sorolódik a geometriába. Erre a Fizika szövegében 
igen hamar megadta a választ. Rögvest az elején, a II. könyvben tisztázta a geomet-
ria és a „fizika” kapcsolatát: „a geometria a fizikai vonalat vizsgálja, de nem úgy, 
mint a fizika” (II. 2. 194a9-11), vagyis a természeti létezők vonalait vizsgálja, de 
nem mint természeti létezőket tekinti őket, mert eltekint a természeti létezők lénye-
gének tartható mozgás szemléletétől. 
 Az arkhék összefűzése komplex érveléssé pedig éppen a tiszta, világos szillo-
gizmus feltételeire emlékeztet: amely úgy éri el a konklúziót, hogy nem vet fel 
újabb kérdéseket, mert a premisszák egyértelműen kikényszerítik a konklúziót, és 
az érvelés részben olyan premisszákon halad előre, melyek maguk is konklúziók 
(Topika VIII. 12. 162a35-b2). 
 Természetesen ezt is remekül szemlélteti a matematika tudománya. Szabó Ár-
pád elemzése szerint Eukleidész Elemek című könyvében az indirekt érvek mellett 
található másik jellegzetes érveléstípus a szintetikus érv, amely úgy van összeállít-
va, hogy több bizonyítás nélkül igaznak tartott állítást (arkhét), vagy korábban már 
elfogadott, igazolt állításokat rendez össze a bizonyítandó tétel szükségszerűség-
ének kimutatására.59 Tehát a VI. 3. érvének mondanivalója mögött valóban állhat 
egy teljes és tiszta tudományos következtetés. 

                                                 
58 Eukleidész idézetei saját fordításaim. Forrás: TLG, 2001d. 
59 Szabó 1983, 20. o. 
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 c/ Az eddigiek alapján azonban bizonyos, hogy a VI. 3. érve eredeti formájában 
nem tökéletes bizonyító szillogizmus. Mindaddig, amíg valaki így akarja tekinteni, 
természetesen belezavarodik, és logikai hibát vél benne felfedezni. Voltaképpen ezt 
teszik a Geréby által felsorolt ókori és középkori kommentátorok. Számukra kérdé-
ses, hogy kétszer bizonyítja-e ugyanazt az érvben Arisztotelész, és hogy vajon 
miért teszi. 
 Jómagam azonban amellett érvelek, hogy mihelyt Arisztotelész felfogása szerint 
dialektikus problémával kevert bizonyításnak fogjuk fel ezt az érvelést, máris hely-
re kerül minden. Arisztotelész a Topikában vizsgálja a dialektikus következtetése-
ket. Azt állítja, hogy ezek hasznosak nemcsak az igazság és a tévedés megkülön-
böztetése céljából, de a tudomány alapelveinek (arkhéinak) kutatása céljából is 
(I. 2. 101a25-37). Ugyanis az egyes tudományok nem kutathatják a saját arkhéikat, 
hiszen ezek a saját legelső tételeik, melyekből következik az összes többi. A tudo-
mányok legelső tételeinek kutatása kifejezetten a dialektika sajátsága, ez az a vizs-
gálódás, „ami utat bír az arkhéihoz az összes elméletnek” (Top. I. 2. 101b2-4). 
 Már bevezettem a dialektikus következtetés (dialektikosz szüllogiszmosz) meg-
határozását: ez a bizonyító (avagy tudományos) következtetéssel szemben nem az 
adott tudomány arkhéiból vagy belőlük származó tételekből indul ki, hanem az ún. 
közvélekedésből (endoxonból) (Top. I. 1.). A továbbiakban Arisztotelész kifejti, 
hogy a dialektikus tétel (protaszisz, azaz premissza) olyasminek az állítása, amit az 
emberek vagy a tudósok többsége elfogad, mégpedig úgy, hogy az általános véle-
kedésnek sem mond ellent (Top. I. 10. 104a3-12).60 A vita a dialektikus problémá-
ról folyik. A dialektikus probléma lehet olyan, melyről az embereknek nincs véle-
ményük, vagy olyan, amiben „a bölcsek ellentmondóak a sokasággal” (Top. I. 11. 
104b4-5).  
 A dialektikus érvelés (logosz dialektikosz), akár a többi, kétféle módon formá-
lódik: vagy indukcióval, vagy következtetéssel. Az indukció (epagógé) alkalmas a 
tömegek meggyőzésére, mivel az egyedi érzékelhető tapasztalatokat vezeti egy 
általános tételbe. Azonban a szillogizmussal való következtetés „kényszerítőbb és 
hatékonyabb azokkal szemben, akik ellentmondanak” (Top. I. 12. 105a10-19). 
Arisztotelész azt is megjegyzi, hogy milyen jellegzetes típusai vannak a dialektikus 
problémáknak: itt az etika és a logika mellett harmadikként a fizikát sorolja fel 
(Top I. 14. 105b19-21). 
 Kimondottan az arkhék kutatásával kapcsolatban még annyit jegyez meg a 
Topika VIII. könyvének 3. fejezetében, hogy a legnehezebb az olyan hipotézisek 
mellett érvelni, melyek természetük szerint a legelsők vagy a legutolsók. Tehát az 
arkhék és a legutolsó, legbonyolultabb következtetések támadása könnyűnek lát-
szik. Az arkhékkal az a gond, hogy éppen ők az alapjai minden további bizonyítás-
nak az adott tudományban, ezért nehéz róluk vitatkozni. Nem lehet másképp beszél-

                                                 
60 Arisztotelész egyébként ilyen vélekedésnek (doxának) tartja Zénón paradoxonait is a mozgás lehe-
tetlenségéről, vagy arról, hogy lehetetlen a stadionon való áthaladás (Top. VIII. 8. 160b6-10). 
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ni róluk, csak definíciókon keresztül (hóriszmói): „ugyanis az elsők [az alaptételek] 
definíciókat követelnek” (Top. VIII. 3. 154a33). Azonban a Topika nem sorolódik 
Arisztotelész fő logikai művei közé. A neves filozófiatörténészek közül David Ross 
úgy véli, hogy ezt még a szillogisztikus módszer, azaz az Analitikák előtti korszaká-
ban írta. Ráadásul ígérete ellenére nem mutatja meg benne, hogy a dialektikus érvek 
hogyan használhatók a tudományok arkhéinak tanulmányozására.61  
 Ugyanakkor maga Arisztotelész az Első Analitikában éppen erre utal. Szerinte 
korábban már a dialektikáról szóló művében leírta, hogyan kell a tudomány arkhéit 
megtalálni (An. Pr. I. 30. 46a28-30). Jelenleg nem foglakozom azzal, hogy esetleg 
mégsem írta le, vagy nem jól írta le, de annyi bizonyos, hogy a gyakorlatban meg-
mutatta. Feltételezem, hogy a VI. 3. érvében éppen ilyesmit tesz: egy teoretikusan 
alátámasztott alaptételt vet össze az endoxonnal, az általános vélekedéssel, mivel a 
tudományos tétel ellentmond a közvélekedésnek.  
 A VI. 3. pedig a következő pontokon megfelel a Topikában leírtaknak: 
 (1) A geometria egy alaptételét (arkhéját) használja fel a létrehozandó új tudo-
mány, a fizika alaptételének megfogalmazására, azaz hogy a jelen (nün), éppúgy 
bárhol kijelölhető a folytonos időben, mint egy osztópont a folytonos vonalon. 
 (2) A két alaptétel gyakorlatilag egy analóg definíción, mégpedig a közbülső 
pont meghatározásán alapul. 
 (3) A filozófus teóriája ellenkezik az endoxonnal, ezért jön létre az érv maga, 
tehát nyilvánvalóan dialektikus problémát vizsgáló érv. 
 (4) Még azt is megfigyelhettük, hogy az ellenkezők letörésére a javasolt legha-
tékonyabb módszert alkalmazza, a szillogizmust; sőt annak is a leghatékonyabb 
változatát, a lehetetlenre való visszavezetést (indirekt érv). 
Összegzésképpen tehát azt állapítottam meg, hogy a VI. 3. érvelése a tudományos 
bizonyítás formáját és módszerét alkalmazza arra, hogy egy dialektikus problémát 
összevessen egy korábban már teoretikusan igazolt tudományos tétellel, és kimu-
tassa a tudományos tétel igazát szemben az endoxon állításával. 

4. Mikrostrukturális összefüggések 

A közvetlen szövegkörnyezet mikrostrukturális elemzése tudja kimutatni, vajon a 
Fizika szövegében miért éppen itt ér el Arisztotelész ehhez a problémához. A köz-
vetlen előzményt a VI. 1-2. jelenti, ahol egyáltalán nem csak a geometriai pont 
tulajdonságait vizsgálja, hanem azt, hogy az idő vizsgálata hogyan függ a geomet-
riai nagyság és a mozgás vizsgálatától. Ezért egyrészt empirikus példákra hivatko-
zik, ahol e három dolog együtt, egymástól függve változik; másrészt a teóriában is 
párhuzamosan, pontosabban analóg dolgokként beszél róluk. 
 A VI. 1.-ben, a 231a21-től logikailag vezeti le, hogy miért nem állhat oszthatat-
lan alkotóelemekből semmiféle folytonos dolog. Az érvelés során a 231b6-tól a 
pont mellett említi a jelent (vagy ha úgy tetszik, a pillanatot), és ismét logikusan 
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bizonyítja, hogy ahogy a pontok között mindig van vonal, úgy a jelenek (azaz idő-
pontok, avagy pillanatok) között mindig lennie kell időszakasznak, hiszen maguk a 
pontok nem alkothatnak folytonost. Ezeken a szöveghelyeken, mint már említet-
tem, a jelen (nün) minden különösebb minősítés nélkül teoretikusan, azaz a geo-
metriai pont analógiájaként értendő. A VI. 1. 231b18-tól pedig főleg empirikus 
példákat sorol fel Arisztotelész a geometriai nagyság, az idő és a mozgás folyto-
nosságának és összefüggésének bizonyítására. Ezekben a példákban Eukleidészhez 
hasonlóan betűkkel jelöli a szakaszokat. Majd a VI. 3. előtt még egyszer kimondja 
a konklúziót: „a folytonos dolgok közül semelyik sem részek nélküli”, azaz seme-
lyik sem oszthatatlan (VI. 2. 233b31-32).  
 Tehát a VI. 1-2. során Arisztotelész mind logikailag, mind empirikus példákkal 
levezette a geometriai vonal, az idő és a mozgás egymással összefüggő folytonos-
ságát, így egyrészt már nem szükséges a VI. 3.-ban az időre nézve további bizonyí-
tásokat adnia, egy dolog kivételével: mint állítottam, össze kell még vetnie a jelen-
ről alkotott endoxonnal, mert az általános vélekedés a jelenről valamely szempont-
ból ellentétes a saját tudományos teóriájával. Másrészt már azt is kimondta a VI. 
3.-at megelőzően, hogy semmilyen folytonos sem állhat össze oszthatatlanokból, 
márpedig a pont és a teoretikus jelen per definitionem oszthatatlan. A VI. 3. eleje 
így teoretikus szemmel nézve teljesen redundáns érvelés. 
 Azonban másképp is lehet összegezni a szerepét. Ugyanis a VI. 3. másik felé-
ben jut Arisztotelész arra a számára legfontosabb teoretikus konklúzióra, hogy az 
időpontban (vagyis a teoretikus jelenben) nem lehet sem mozgás, sem nyugvás 
(234a31-32); hanem csak az időben (azaz a folytonos időszakaszban) (234b8-9). 
Nyilvánvaló tehát, hogy a VI. könyv első három fejezete egy összefüggő, komplex 
érvelést alkot, melynek végeredménye a VI. 3. másik fele. 
 Véleményem szerint a VI. könyv első három fejezetének módszertani felépítését 
úgy lehetne rekonstruálni, hogy Arisztotelész három módon készítette elő a VI. 3. 
végén megfogalmazott konklúziót. Először a maga alkotta definíciók (alaptételek) 
segítségével, tisztán logikailag vezette le, hogy a pont és az időpont (teoretikus 
jelen) miért nem azonos típusú létező a vonallal és az idővel. Azután empirikus 
példákkal is alátámasztotta ugyanezt a tételt. A VI. 3. elején még arra is ügyelt, 
hogy összevesse a teoretikus jelent a vele ellentétes közkeletű jelennel. Azt is 
mondhatnánk, hogy Arisztotelész fizikai teóriája alátámasztására a logikusan létre-
hozott alaptételt megróbálja ráilleszteni az empirikus, gyakorlati példákra, majd 
összeütközteti a közvélekedéssel, és csak ezek után mondja ki az alaptételből kö-
vetkező tételt.  

IV. Összefoglalás 

Vizsgálódásaim végeredményét a VI. 3. érvéről a következőkben foglalhatom össze: 
 (1) A VI. 3. elejének félreértése alapvetően abból fakad, hogy tárgya nem egy-
szerűen az arisztotelészi elmélet jelenének, avagy időpontjának oszthatatlansága, 
hanem e teoretikus jelen oszthatatlanságának összevetése a köznapi felfogás jelen 
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idejével, vagyis egy endoxonnal. A tudományos bizonyítás formáját és módszerét 
alkalmazza arra, hogy egy dialektikus problémát összevessen egy korábban már 
teoretikusan igazolt tudományos tétellel, és kimutassa a tudományos tétel igazát 
szemben az endoxon állításával. Ezért helyes olvasatban nem tartalmaz homályos-
ságokat vagy logikai hibákat, helyette a köznapi felfogás jelen-definíciójának el-
lentmondásosságát bizonyítja. 
 (2) A mikrostrukturális szövegkörnyezet elemzése fényt derített arra, hogy ez az 
érvelés egy komplex érvrendszerbe illeszkedik a VI. könyv első három fejezetében. 
A teoretikus jelen oszthatatlanságát itt immár harmadik megközelítésben bizonyítja 
Arisztotelész, majd a VI. 3. másik felében levonja mindhárom megközelítés közös 
konklúzióját.  
 Összességében Arisztotelész a Fizika bonyolult összefüggésrendszerében több-
ször, többféle szempontból is érvényesen levezeti, hogy miért nem lehet egy termé-
szetfilozófiai teóriában a jelenről a közgondolkodásnak megfelelően időtartamként 
beszélni. 
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Filozófiai reflexiók a Molyneux-problémára és a 

reprezentacionalizmusra 

RÓKAY ATTILA 

William Molyneux 1688-ban John Locke-hoz írt első levelében egy fontos észle-
léselméleti talány fogalmazódik meg, amelyet később felvetője után Molyneux-
problémának neveztek el. Molyneux korának ismert politikusa, illetve az akkoriban 
angol nyelven írt egyik legkomolyabb optikai tárgyú mű, a Dioptrica Nova szerző-
je. Az első levélre Locke nem válaszolt, ezért Molyneux 1692-ben ismét megfo-
galmazta kérdését és eljuttatta Locke-hoz.1 Az Értekezés az emberi értelemről má-
sodik kiadásában (1694) Locke már helyet szorít a levél ismertetésének: 

Közreadok itt egy kérdést a valóságos tudás egyik fölöttébb elmés és szor-
galmas előmozdítójától, a tudós és nagyérdemű Molineux úrtól, melyet volt 
kedves levél útján eljuttatni hozzám néhány hónappal ezelőtt; s amely a kö-
vetkezőképen hangzik: „Tegyük föl, hogy egy ember vakon született, de im-
már felnőtt, s tapintása megtanította egy ugyanazon fémből való és nagyjából 
egyforma nagy kocka, illetve gömb közötti különbség felismerésére, úgyhogy 
midőn megfogja az egyiket, majd a másikat, meg tudja mondani, melyik koc-
ka, és melyik gömb. Tegyük fel azután, hogy a kockát is, a gömböt is egy 
asztalra helyezzük, a vak ember pedig visszanyeri látását. Quære, hogy látása 
révén meg tudja-e különböztetni egymástól, még mielőtt megtapintaná őket, s 
meg tudná-e mondani, melyik a gömb, melyik a kocka?” Az éles elméjű és 
biztos ítéletű kérdésfeltevő ezután így válaszol: „Nem. Mert bár arról már 
szerzett tapasztalatot, hogy egy gömb, illetve kocka minő hatást gyakorol a 
tapintásra; arról azonban még nem jutott tapasztalathoz, hogy ami így és így 
hatott a tapintásra, az emígy és emígy kell, hogy befolyásolja látását; vagy 
pedig, hogy a kocka egyik kicsúcsosodó sarka, mely egyenlőtlen nyomást 
gyakorol a kézre, éppúgy jelenik meg a szemének, mint a kockán.” Magam is 
egyetértek a válasszal, melyet e megfontolt úriember, kit büszkén nevezhetek 
a barátomnak, adott a maga kérdésére; s úgy vélem, hogy a vak ember első 
látásra nem volna képes bizonyossággal megmondani, melyik a gömb, s me-
lyik a kocka, mindaddig, amíg csak látására van utalva; jóllehet tapintóérzéke 
segítségével tévedhetetlenül meg tudná nevezni őket, s kétséget kizáróan meg 
tudná különböztetni egymástól alakjuk eltéréseinek kitapogatásával.2  

 A Molyneux-probléma az Értekezésben való megjelenésének időpontjától szá-
mítva igen széles körben ismertté vált, és később számos filozófusnál felbukkant. 
1728-tól empirikus keretek között is vizsgálhatóvá vált, William Cheselden ugya-
nis ekkor hajtotta végre az első sikeres hályogműtétet egy születésétől fogva vak 
emberen. Ettől kezdve számos olyan műtétet végeztek, amelyhez részletes esetle-

                                                 
1 Degenaar – Lokhorst 2011. 
2 Locke 2003, 153–154. o. 
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írás kapcsolódott, és így a Molyneux-kérdéshez kapcsolódó empirikus kutatások 
részét képezhették, illetve képzik napjainkig is. Az ilyen esetleírásokban szereplő 
személyeket a továbbiakban Molyneux-páciensnek fogom nevezni. 
 A lockeiánus alapokon álló empirizmus úgy tartja, hogy a különböző érzéki 
modalitások egymástól elkülönülnek, az általuk szolgáltatott információkat az elme 
szintetizálja. Ebből adódóan az észleléshez tapasztalatra van szükség. Az egyik 
érzéki modalitásban szerzett tapasztalat nem alkalmas arra, hogy más érzéki moda-
litások működéséhez is hozzájáruljon. A Molyneux-páciens ennél fogva hiába ren-
delkezik a gömbről és a kockáról taktilis tapasztalatokkal, ez nem segíti őt abban, 
hogy pusztán látása által felismerje a kockát és a gömböt. Az empiristák a 
Cheseldenéhez hasonló esetleírásokban saját elméletük igazolódását látták. A 
Molyneux-páciensek ugyanis általában nem boldogulnak a hétköznapi életben 
pusztán látásuk segítségével, amit látnak, az általában zavaros és értelmezhetetlen 
számukra.3 Dolgozatomban azt szeretném bemutatni, hogy a különböző esetleírá-
sok által implikált nemleges válaszok miért nem garantálják az empirista észlelés-
elmélet igazát. 

Locke válasza a Molyneux-kérdésre és annak ismeretelméleti háttere 

Annak ellenére, hogy a Molyneux-probléma nem csak az észleléssel kapcsolatos 
kérdésekre mutat rá, hanem az emberi értelemmel, ismereteink forrásaival kapcso-
latosakra is, John Locke, aki maga emelte be a problémát a szélesebb körben ismert 
filozófiai diskurzusba, Értekezés az emberi értelemről című főművében igen keve-
set írt róla.4 Mindenesetre a kérdés és a róla szóló korabeli viták leginkább arról 
folytak, hogy perceptuális fogalmaink vajon modális vagy amodális jelleggel bír-
nak-e. A különböző érzéki csatornákon érkező információk egy közös, absztrakt 
fogalmat képeznek-e vagy elkülönült fogalmakat, amelyek között a kapcsolatot 
csak a tapasztalat teremti meg. 
 Locke válasza Molyneux kérdésére nemleges volt. Ahhoz, hogy ezt a nemet 
értelmezni tudjuk, és meg tudjuk különböztetni a többi nemleges választól (például 
Berkeley-étől), amelyek ismeretelméleti háttere egyáltalán nem hasonlít Locke 
premisszáira,5 először azt kell megérteni, hogy mit értett Locke elsődleges és má-
sodlagos minőségeken. A Locke által a Molyneux-kérdésére adott válasz első látás-
ra logikusan illeszkedik abba az általános képbe, amelyet az empirizmusról tarta-
nak. A tapasztalatközpontúság következményeként elfogadhatjuk azt, hogy a látá-
sát éppen visszanyerő vak ember még nem rendelkezik olyan tapasztalattal, amely-
lyel a korábbi taktilis fogalmait, amelyeket a gömbről vagy kockáról alkotott, hoz-
zárendelhetné friss vizuális élményeihez. A különböző érzékeink útján szerzett 

                                                 
3 Degenaar 1996, 53–83. o. 
4 Kifejezetten a Molyenux problémával csak az Értekezés az emberi értelemről 2. könyvének IX. 
fejezetének 8. pontja foglalkozik. (Locke 2003, 153.o.) 
5 Park 1969, 253. o.  
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ideák közötti kapcsolat csak a tapasztalat által szerezhető meg. Ennek az elképze-
lésnek azonban ellentmondani látszik Locke-nak az elsődleges minőségekről és a 
közös érzékről alkotott tétele. 
 Locke álláspontja szerint érzékeink ugyan gyakran megcsalnak minket, azonban 
a külső világ stabil és egyfajta objektív rendet mutat.6 Ehhez az objektív, külső 
világhoz biztosítanak hozzáférést az elsődleges minőségek. 

 Minőségnek nevezem azokat is, amelyek valójában nem egyebek, mint a dol-
gokban magukban lakozó képességek; ezek olyan, változatos érzékleteket 
hoznak létre bennünk elsődleges minőségeik, tehát tömegük, alakjuk, szerke-
zetük, és érzékelhetetlen részecskéik mozgása révén, mint színek, hangok, 
ízek stb. Ezeket másodlagos minőségeknek nevezem.7 

 Míg az elsődleges minőségek minden esetben „hasonmások”, tehát tökéletesen 
hasonlítanak a dolgokra magukra és érzékelésüktől függetlenül is fennállnak, addig 
a másodlagos minőségek nem hasonmások. Egyrészt minden esetben az elsődleges 
minőségektől függenek, másrészt leginkább az észlelt dolog bennünk kiváltott ha-
tását ragadják meg. A Locke által tárgyalt másodlagos minőségeket a fentiek miatt 
elmefüggőnek, az elsődlegeseket pedig elmefüggetlennek szokás nevezni. A 
Molyneux-problémára adott locke-i válasz megértéséhez hangsúlyozni kell, hogy 
az alak is az elsődleges minőségekhez tartozik. 
 Másik, kérdésünk szempontjából fontos metafizikai tulajdonsága Locke elméle-
tének az, hogy elfogadja egy közös, a különböző érzéki modalitásokat összefogó 
érzék létét, pontosabban nem zárja ki egy ilyen képesség meglétét. Elképzelése 
szerint léteznek olyan ideák, amelyeket több érzék által is birtokunkba vehetünk.8 
Ilyen ideák azok, amelyek a térre, kiterjedésre, alakra, illetve a mozgásra és a nyu-
galomra vonatkoznak.9  
 Ezen a ponton válik láthatóvá Locke Molyneux-kérdésre adott válaszának érthe-
tetlensége. Amennyiben elfogadjuk azt, hogy Locke ismeretelméletében az alak 
elsődleges minőség, és az elsődleges minőségekről alkotott ideáink magukra az 
elsődleges minőségekre hasonlítanak,10 valamint azt, hogy a hasonlóság tranzitív 
reláció,11 akkor az összes ideánk, amellyel példának okáért a gömbről rendelke-
zünk, hasonlít a valóságban létező gömb alakjára.12 Mivel az alak ideájához több 
érzékszerv által is hozzáférhetünk, és az minden esetben, akkor is, ha csak a tapin-

                                                 
6 Park 1969, 253. o.  
7 Locke 2003, 142. o. 
8 Később Berkeley többek között ezen állítása alapján kritizálja Locke filozófiáját. 
9 Locke 2003, 133. o., 154. o. 
10 Locke 2003, 143. o. 
11 Bruno – Mandelbaum 2010, 165–180. o.  
12 „∀x∀y∀z((Fxy&Fyz)⊃Fxz) Bármi is legyen x,y és z, ha x fiatalabb, mint y és y fiatalabb, mint z, 
akkor x fiatalabb mint z.” Ruzsa 1984, 74.o. A hasonlóságot ilyen relációként szokás értelmezni, 
azonban nem egyértelmű, hogy Locke-nál hogyan kell értelmezni és ezért az sem, hogy az elsődleges 
minőségekről alkotott ideáink milyen értelemben hasonlítanak az elsődleges minőségekre.  
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tásból nyert érzéki információn alapul, hasonlít az adott elsődleges minőségre, 
érthetetlen, hogy a vak a korábban tapintása által megszerzett információk alapján 
miért ne lenne képes azonosítani a kockát és a gömböt.13 Locke válasza mindene-
setre nemleges: „nem volna képes bizonyossággal megmondani, hogy melyik a 
kocka és melyik a gömb”.14 A továbbiakban azt próbálom megmutatni, hogy ez a 
látszólagos ellentmondás Locke filozófiája és a kérdésre adott válasza között mi-
képpen oldható fel különböző, a témában járatos szerzők szerint. 
 Ralf Schumacher What are the direct objects of sight? Locke on the Molyneux 
question című tanulmányában azt állítja,15 hogy a Molyneux-problémára adott 
locke-i választ két módon szokták értelmezni. Az egyik ilyen séma szerint a 
Molyneux-paciens képes ugyan látása által ideákat nyerni a háromdimenziós testek 
alakjáról, ezeket azonban nem tudja kapcsolatba hozni a korábban tapintással szer-
zett ideáival. A másik magyarázat szerint egyáltalán nem képes észlelni az alak 
ideáját, pusztán színek valamilyen kombinációjának formáját, mert tapasztalat hí-
ján elméje nem képes erre. 
 Az első elképzelés szerint a Molyneux-paciens azért nem képes felismerni a 
kockát és a gömböt, mert nem rendelkezik olyan tapasztalattal, amely megfelelő 
bizonyosságot nyújtana számára ahhoz a felismeréshez, hogy a korábban tapintása 
által szerzett ideái ugyanarra a tulajdonságra vonatkoznak, mint a látásával szerzett 
friss ideák. Rendelkezik a térbeli testek vizuális ideájával, és a korábban szerzett 
taktilis ideáival is, de nem ismeri fel a kettő koreferencialitását. Ennek az interpre-
tációnak a kiindulópontja Locke következő szöveghelye: 

 Az ideák, melyeket egynél több érzék révén szerzünk meg, a térre avagy a ki-
terjedésre, az alakra, a nyugalomra és a mozgásra vonatkoznak: hiszen ezek 
tesznek észlelhető benyomást szemünkre és tapintóérzékünkre egyaránt, s így 
mind a látás, mind a tapintás útján fölvehetünk és elménkbe továbbíthatunk 
ideákat a testek kiterjedéséről, alakjáról, mozgásáról, valamint nyugalmáról.16 

 Amennyiben elfogadjuk ezt az állítást, érthetővé válik, hogy miért tartják úgy a 
most tárgyalt interpretáció támogatói, hogy a Molyneux-paciens rendelkezik adek-
vát vizuális ideával, továbbra sem érthető viszont, hogy hogyan lehet ezzel a tétel-
lel összeegyeztetni Locke nemleges válaszát. Ha elfogadjuk azt az értelmezést, 
hogy Locke az ideákat úgy érti, mint mentális reprezentációkat,17 akkor nem fo-
gadhatjuk el, hogy ugyanarról a tulajdonságról alkotott két különböző idea más-
más tartalommal bírjon. Két idea, ha ugyanazt a tulajdonságot reprezentálja, nem 
reprezentálhatja eltérő módokon az adott tulajdonságot. Nem változtat semmit ezen 

                                                 
13 Ez az ellenvetés megjelenik a következő tanulmányokban: Bruno – Mandelbaum 2010; Schumac-
her 2003, 41–61. o.; Mackie, 1976 28–31. o. 
14 Locke 2003, 154. o. 
15 Schumacher 2003. 
16 Locke 2003, 133. o., illetve hasonló gondolat: 154. o. 
17 Locke 2003, 142. o., 252–453. o., 637.o. 



Filozófiai reflexiók a Molyneux-problémára és a reprezentacionalizmusra 77
 

 

interpretáció érthetetlenségén, ha az azonos tárgyról szerzett vizuális és taktilis idea 
különbségét fenomenális tartalmuk különbségében keresik.18 Elképzelhető, hogy ez 
utóbbi tartható, és a két idea megtapasztalásának milyensége különbözik, ez azon-
ban még nem igazolja azt, hogy a vak nem tudja azonosítani a kockát és gömböt, 
mert mind a kocka, mind a gömb reprezentációs tartalmával tisztában van. 
 Mivel ez a magyarázat nem oldja fel a szóban forgó ellentmondást, Schumacher 
felveti, hogy Locke ellentmondásos idea-értelmezése lehetőséget biztosít arra is,19 
hogy az ideákat ne úgy fogjuk fel, mint mentális reprezentációkat, hanem mint 
„okaik tisztán természetes jeleit”.20 Ebben az esetben az idea nem bír semmilyen 
reprezentációs tartalommal, amely okának természetére utalna, jelenléte pusztán 
okának aktuális jelenlétére utal. Így a különböző érzékszervek által nyert ideák 
jelölhetnék különböző módon az ideákat, azonban, mint azt már korábban említet-
tem, Locke-nál az alak elsődleges minőség, és emiatt ezen a ponton ismét a koráb-
ban már említett tranzitív relációval találjuk szembe magunkat. Mivel mind a takti-
lis, mind a vizuális idea ugyanarra a minőségre vonatkozik, érthetetlen Locke-nak a 
Molyneux-kérdésre adott válasza.  
 A locke-i értelmezés ezen első interpretációja tehát a következő konklúzióhoz 
vezet: a nemleges válasz ellentmondásban áll azokkal az ismeretelméleti tételekkel, 
melyek szerint az alak egyrészt mind tapintásunk, mind látásunk segítségével ész-
lelhető, másrészt azzal, hogy az alak elődleges minőség, és így hasonlít a róla alko-
tott ideákra. 
 Locke nemleges válaszának második lehetséges értelmezése a következő: a 
Molyneux-paciens nem képes észlelni az alak ideáját, ameddig nem rendelkezik 
azokkal a mentális képességekkel, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy a külön-
böző vizuális információkat a már meglévő, tapintás útján szerzett ideákra vonat-
koztassa. Ezen értelmezés kiindulópontja az Értekezés azon szöveghelye előtt ta-
lálható, ahol Locke a Molyneux-problémával kezd foglalkozni.21 
 Ezen a ponton Locke azt elemzi, hogy a különböző ítéletek hogyan változatják 
meg az érzékelés ideáit. Az egységes színű, domború edény ideája elménkben pél-
dának okáért lapos kör, amelynek felülete árnyékolt. A tapasztalaton alapuló ítélet 
„átváltoztatja e jelenséget okaivá; úgyhogy az alak jelévé teszi meg azt, ami való-
jában csak az árnyék vagy szín alakot eredményező változata”. Schumacher fon-
tosnak tartja hangsúlyozni, hogy ezen a ponton Locke függőben hagyja azt a kér-
dést, hogy mi a forrása az alak azon ideájának, amelyet itt az árnyékkal és a színnel 
hoz összefüggésbe az észlelésünket befolyásoló ítélet. Nem tudjuk, hogy vajon a 
                                                 
18 Az elmefilozófiában a tapasztalat szubjektív karakterének milyenségét értik az elme egy állapotá-
nak fenomenális tartalmán („what is it like to be”). 
19 Locke 2003, 411–412. o., 415. o., ezeken a pontokon Locke a másodlagos minőségek egyszerű 
ideáinak adekvát jellegét hangsúlyozza („a dolgok alkata állandóan előidézi őket”), esetünkben ezek a 
megállapítások nem bírnak nagy jelentőséggel, mert az alak elsődleges minőség. 
20 Schumacher 2003, 49. o. 
21 Locke 2003, 153. o., „Az érzékelés ideáit az ítélet gyakran megváltoztatja.” 
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tapintás vagy a látás által jutottunk-e ehhez az ideához. Kérdéses továbbá az is, 
hogy Locke mit ért azon a „lapos körön”, amelyet még azelőtt pecsétel az elménk-
be egy domború felület, hogy az észlelést befolyásoló ítélet megszületne. Egyfelől 
értelmezhetjük úgy, mint egy kétdimenziós kör alakot, ebben az esetben arra a 
következtetésre jutunk, hogy a kétdimenziós alak percepciójához nincsen szüksé-
günk ítélőerőre, így azonban Locke nemleges válasza ismét bonyodalmassá válik. 
Másfelől értelmezhetjük úgy, hogy a kör nem egy tárgy látási mezőnkben megjele-
nő reális alakja, hanem sokkal inkább egy olyan minőség, amely megjelenik a látá-
si mezőben, de nem áll vonatkozásban a látás valódi tárgyával. Nehezen érthető, 
hogy ezen a ponton mit gondol Locke a kétdimenziós alak észleléséről, de annyi 
bizonyos, hogy felfogása szerint a háromdimenziós alak észlelése során minden-
képpen szerepet játszanak az ítéletek. 
 Ez utóbbi magyarázat látszólag érthetővé teszi Locke magyarázatát, azonban 
felvet két további problémát. Az elmének teljeséggel passzívnak kell lennie, amikor 
a külső vagy belső érzékből származó egyszerű ideákat befogadja.22 Az elme a be-
fogadásuk során semmiben nem változtathat az egyszerű ideákon, ugyanis általuk 
fér hozzá a külső valósághoz. Amennyiben az elmében megjelenő egyszerű ideák 
tartalmára az ítélőerőnek (és ezáltal elmének) hatása van, azok nem biztos, hogy 
adekvát módon megfeleltethetőek külső okaiknak, hiszen ebben az esetben elkép-
zelhetővé válik, hogy az ideák puszta konstrukciók és nem állnak semmilyen vonat-
kozásban a valósággal. Abban az esetben, ha az észlelés során az egyszerű ideák 
módosulnának, már nem kezelhetnénk őket úgy, mint a világban lévő reális tulaj-
donságok hordozóit és így nem lehetnének adekvát ismereteink építőkövei. A szó-
ban forgó második értelmezés az elmét úgy írja le, mint ami aktív a befogadás so-
rán, az észlelőnek a tér és a háromdimenziós alak észleléséhez ítéleteket kell hoznia, 
ez pedig ellentétben áll Locke passzív befogadásra vonatkozó alapvető ismeretelmé-
leti tételével. Az aktivitás alternatívájaként nem jöhet szóba egy nativista koncepció, 
amely teljességgel ellentmondana Locke empirista törekvéseinek. 
 Amennyiben Locke nemleges válaszát ismeretelméletével összeegyeztethető mó-
don szeretnénk értelmezni a második értelmezés keretei között, már csak az a lehető-
ség maradt, hogy az egyszerű ideákat valamilyen módon elménk hozza létre. Schu-
macher a következő Locke-idézetből indul ki: „azt tekintjük észlelésünk észleletének, 
ami valójában ítélőerőnk által létrehozott idea”.23 Fontos megjegyezni, hogy az angol 
eredetiben az „ítélőerőnk által létrehozott” helyett az áll, hogy „formed by our 
Judgement”, a „form” ige pedig nem feltétlenül létrehozást jelent, annál több jelen-
téssel bír. Schumacher pont a szó többértelműségét használja fel elemzésében. 
Amennyiben úgy értelmezzük, hogy az ige a „változtatni” jelentéssel bír, akkor Loc-
ke pont az ítélőerőnek az észlelésben játszott (az észlelést módosító) szerepét hangsú-
lyozza ezen a szöveghelyen. Ebben az esetben a színeket először passzívan észleli 

                                                 
22 Locke 2003, 123. o., 150. o., 173. o., 412. o. 
23 Locke 2003, 154. o. 
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elménk, majd ebből alakítja ki az alak összetett ideáját. Az alak ideáján azonban nem 
történhet változás, lévén, hogy egyszerű idea, és még ha történhetne is, akkor is kér-
déses maradna, hogyan állhat több részből (színek sokféleségéből), mivel Locke 
állítása szerint az egyszerű ideák „összetétel nélküli megjelenések”.24 Harmadrészt, 
Locke állítása szerint az alak vizuális ideáját az ítélőerő alakítja ki, oly módon, hogy 
az nem hasonlít más vizuális ideákra. Emiatt a „form” szót úgy kell értenünk, mint 
létrehozást, ez utóbbi értelmezés azonban szintén ellentétben áll Locke ismeretelmé-
letével. A kérdéses szöveghely harmadik lehetséges értelmezése az, hogy az ítélőerőt 
úgy fogjuk fel, mint amely kapcsolatot teremt a komplex vizuális ideák (színek hal-
maza) és az alak ideája között. Ekkor azonban felmerül a kapcsolat természetére 
irányuló kérdés, azonban, ahogy fentebb említettem, Locke nem határozza meg, 
hogy melyik érzéki modalitásból erednek azok az ideák, amelyek valamilyen módon 
összefüggésben vannak a színekkel. Amennyiben ezekhez az ideákhoz a tapintás 
által jutunk, annál a problematikus tézisnél kötünk ki, hogy taktilis ideák révén lá-
tunk. Ebben az esetben azonban arra jutunk, hogy nem tudunk különbséget tenni a 
vizuális és taktilis alakészlelés között, és ez szintén problémás, mert Locke nem fej-
tette ki, hogy a taktilis alakészlelés, hogyan alakítható át vizuálissá. Abban az estben, 
ha a látás által jutunk el ezekhez az ideákhoz, elképzelhető, hogy vannak olyan ese-
tek, amikor az ítélőerő közrejátszása nélkül lehet a látás közvetlen tárgya az alak, de 
így a Molyneux-paciens fel kell ismerje a kockát és a gömböt.  
 A fentiek fényében Schumacher arra a következtetésre jut, hogy az itt tárgyalt 
interpretációk közül egyik sem képes feloldani azt az ellentmondást, amely Locke 
ismeretelmélete és a kérdésre adott válasza között van. Ennek okát abban látja, 
hogy az Értekezés fogalmi apparátusa nem képes leírni azt a hatást, amelyet az 
ítéletek gyakorolnak észlelésünkre. Locke empirista ismeretelmélete kiköti, hogy 
az elmének passzívnak kell lennie az egyszerű ideák befogadása során. Az ítélőerő 
észleléshez kapcsolódó funkciójának magyarázatához, azonban éppen hogy aktív-
ként kellene azt jellemeznünk. Michael Bruno és Eric Mandelbaum Locke’s answer 
to the Molyneux’s thought experiment című közös tanulmánya Schumacher nézeteit 
figyelembe véve ezen a ponton máshogy értelmezi Locke passzivitással kapcsola-
tos nézeteit.25 A szerzőpáros megemlíti, hogy Locke egy helyen így fogalmaz: „az 
egyszerű ideák befogadásakor az értelem többnyire passzív”.26 Ezt figyelembe 
véve lehetségessé válik egy olyan értelmezés, miszerint az elme többnyire passzív, 
olykor azonban aktívabb a befogadás során. Egyik példájuk szerint a kétdimenziós 
alakok befogadása taktilis és vizuális irányból is passzív,27 míg a háromdimenziós 

                                                 
24 Locke 2003, 123. o. 
25 Bruno – Mandelbaum 2010. 
26 Locke 2003, 123. o. 
27 A szerzőpáros itt arra a nézőpontra helyezkedik, mint Mackie (Mackie 1976, 30–31. o.), miszerint 
Locke a Molyneux-kérdés kétdimenziós változatára igennel felelt volna. A korábbiakban már volt 
róla szó, hogy ez egyáltalán nem egyértelmű. 
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alakok ideája minden esetben az elme aktivitását kívánja meg, mert észlelésükhöz 
szükségünk van ítélőerőnkre és az annak alapul szolgáló tapasztalatra. Meg kell 
jegyezni, hogy ez az interpretáció ingatag talajon áll, mert míg az elme elsődleges 
minőségek befogadása során való aktivitásának csak egy helyen hagy helyet Loc-
ke, addig Schumacher három olyan szöveghelyet hoz fel, ahol kifejezetten annak 
szükségszerű passzivitását hangsúlyozza.28 A szöveg az elme esetenként megenge-
dett aktivitását tételezve próbálja meg Locke nemleges válaszát összeegyeztetni 
empirista ismeretelméletével, ez azonban Locke filológiailag jobban alátámasztott 
passzív elmefelfogása miatt nem tehető meg, ezért a szöveg későbbi konklúziói 
kérdésesek. 
 A fentiekből látható, hogy Locke a Molyneux-kérdésre zavarba ejtő választ 
adott. Filozófiája ezen túl is sok kétértelműséget tartalmaz,29 a kérdésre adott vála-
sza pedig ezek közül többet is felszínre hoz. A továbbiakban azt szeretném bemu-
tatni, hogy Locke észlelésről alkotott reprezentációs elmélete, amelynek értelmezé-
se érinti az elsődleges és másodlagos minőségek problémáját és a hasonlóság-tézist 
is, miképpen növeli a már említett ellentmondások számát. Az észlelés reprezentá-
ciós elméletét a fenomenológusok általában elutasítják és annak ellenében fejtik ki 
saját észleléselméletüket.30 Ezt az összefüggést a dolgozatom második felében 
tárgyalom. 

Locke reprezentacionalizmusa 

A fenti megállapításokból még nem teljesen egyértelmű, hogy Locke-ot miért szo-
kás reprezentácionalistának nevezni. Az elsődleges és másodlagos minőségek 
megkülönböztetésének tétele közelebb visz e probléma megértéséhez. Az elsődle-
ges minőségek ideái és a tárgyak megfelelésének alapját a már említett hasonlóság 
garantálja. A kérdés az, hogy a hasonlóság önmagában elegendő-e ahhoz, hogy az 
ideák a világ adekvát leírásának bizonyosságát nyújtsák a megismerő elme számá-
ra. Az ideákat Locke a következő módon definiálja:  

 Bármit észlel is az elme önnön magában, illetve bármi légyen is az észlelés, 
gondolkodás avagy értelem közvetlen tárgya, azt ideának hívom; azt a képes-
séget pedig, melynek révén egy alany valaminő ideát idéz elő elménkben, 
minőségnek nevezem, amelyben az illető képesség benn rejlik.31 

 Az ideák tehát észlelésünk közvetlen tárgyai, ez az elképzelés pedig maga után 
vonja, hogy kell lenniük olyan tárgyaknak, amelyek észlelésünk számára nem köz-
vetlenül adottak. Az elme számára adott idea és a külső, reális világ ilyen módon 
elkülönül egymástól. Ebből adódóan az elme annyiban rendelkezik adekvát isme-

                                                 
28 Ld. 21. lábjegyzet. 
29 Faragó-Szabó 2008, 104. o.  
30 Gallagher – Zahavi 2008, 89. o.  
31 Locke 2003, 140. o. 
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rettel a világról, amennyiben az ideák reprezentálják azt. Ebben a fejezetben Locke 
filozófiájának ezen reprezentacionalista elméletét szeretném bemutatni.32 
 Locke ismeretelméletét szerette volna összehangolni az egyre inkább tért hódító 
természettudományokkal, azon belül is a mechanikával.33 A korabeli elméletek 
szerint a különböző érzékszervekre ható mechanikai impulzusok és az ezen impul-
zusokat közvetítő idegrendszer által nyerjük az ideákat, amelyek maguk már nem 
fizikai jellegűek. A kérdés az, hogy ideáinkat hogyan azonosítjuk az őket kiváltó 
okokkal, a külső tárgyakkal.34 Az elsődleges és a másodlagos minőségek megkü-
lönböztetése során Locke az elsődleges minőségek közé pont azokat a tulajdonsá-
gokat sorolja, amelyeket a mechanika használ a fizikai világ leírására, amelyek 
„egy tárgy fizikai leírásához szükségesek a newtoni mechanikában”.35 A másodla-
gos minőségekről alkotott ideáink ingatagok és így nem tartozhatnak magához a 
külső tárgyhoz. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a tárgyak fizikai leírása adekvát 
legyen, az elsődleges minőségekről alkotott ideáink nem lehetnek bizonytalanok, 
de mégis ezzel az ingatagsággal szembesülünk, amikor például nem tudjuk ponto-
sam megbecsülni egy tárgy távolságát vagy egy érzéki csalódás alkalmával nem 
látjuk valódi alakját. Ezzel a problémával Locke maga is tisztában volt, „de itt a 
fizika rendelkezésünkre bocsát bizonyos eszközöket, amelyekkel az elsődlegesek 
[minőségek] matematikailag leírhatók”.36 Amennyiben az elsődleges minőségek 
számunkra megjelenő ideáit úgy értelmezzük, mint látszatot, amelynek a világra 
(valóságra) való adekvát vonatkozását a tudományok alapozzák meg, felmerül a 
kérdés, hogy ez a viszony milyen természetű. 
 Locke Értekezésének negyedik könyvében egy fontos szöveghely található: 

Nyilvánvaló mármost, hogy az elme nem ismeri a dolgokat közvetlenül, ha-
nem csak a róluk alkotott ideák közvetítésén keresztül. Tudásunk követke-
zésképp csak annyiban valóságos, amennyiben megfelelés áll fenn ideáink s a 
dolgok valósága között. De mi lehet ennek ismérve? Ha egyszer az elme az 
ideáin kívül semmi egyebet nem észlel, ugyan miként fogja tudni, hogy azok 
megfelelnek a dolgoknak maguknak?37 

 Ezen a ponton a valóságról szerzett ismeretek adekvátságának kérdése merül 
fel. Mi ennek az adekvátságnak a kritériuma? Az idézett szöveghely után közvetle-

                                                 
32 Az, hogy Locke valóban az észlelés reprezentációs elméletének megalapozója volt-e, viták tárgyát 
képezi a kortárs filozófiában. Dolgozatom szempontjából az ortodox, reprezentacionalista értelmezés a 
kézenfekvőbb, ezen felül pedig számos, a témával foglalkozó filozófus szerint filológiailag is jóval meg-
alapozottabb ez a nézet Locke Értekezésére nézvést. (Az ortodox értelmezéstől eltér például Forrai 2005.) 
33 Berkeley 2006, 10. o.  
34 Lennon szerint ezen probléma értelmezői egyet értenek abban, hogy az idea és az idea tárgya kö-
zötti különbségtétel Locke-nál a tudományos és a számunkra megjelenő közötti ellentét sajátos keze-
lése (Lennon 2007). 
35 Berkeley 2006, 12. o. 
36 Berkeley 2006, 12. o. 
37 Locke 2003, 637. o. 
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nül Locke azt írja: „először is, az összes egyszerű idea megfelel a dolgoknak. […] 
[E]gyütt jár velük ama teljes megfelelés, mely kívánatos[…].[…] Márpedig ez a 
megfelelés egyszerű ideáink és a dolgok létezése között elégséges a valós tudás-
hoz.”38 Ezek szerint egyfajta megfelelés áll fenn a dolgok és a róluk szerzett ideák 
között, de ezzel együtt még mindig nem tudunk sokat ennek természetéről. Kérdé-
ses, hogy mi az, ami alapul szolgálhatna ezen megfelelésnek a korábban már emlí-
tett hasonlóságon kívül.39 Az a tény, hogy a hasonlóság itt nem nyújt kielégítő ma-
gyarázóelvet, további problémákat vet fel. 
 Amennyiben Locke szerint az egyszerű ideák minden esetben megfelelnek a 
valóságnak.40 és reprezentálhatnak elsődleges és másodlagos minőségeket is,41 
akkor felmerül egy kérdés. Az az egyszerű idea, amelynek adekvátságát pont a fent 
említett hasonlóság adja, hogyan reprezentálhat másodlagos minőségeket, amelyek 
ideáiról Locke korábban már kijelentette, hogy „egyáltalában nem hasonlítanak 
létrehozóikra”.42 Elfogadhatjuk, hogy ez az ellentmondás a locke-i filozófia követ-
kezetlenségéből adódik, vagy megpróbálhatunk olyan szöveghelyeket keresni, 
amelyek feloldják azt.  
 Először is a fent már említett ponton Locke „teljes megfelelésről” beszél,43 nem 
pedig reprezentációról, a különböző interpretációk azonban megfeleltetik egymás-
nak a kettőt.44 Lex Newman Locke on sensitive knowledge and the veil of percep-
tion című tanulmánya szerint nem minden esetben kell úgy érteni a megfelelést 
mint hasonlóságot. „A füst nem abban az értelemben reprezentálja a tüzet, hogy 
hasonlít arra, hanem, hogy jelöli azt.”45 Másodszor, egy idea akkor reprezentál egy 
külső tárgyat, ha adekvát, igaz és valóságos.46 Ezen olvasat szerint az ideákat ér-
telmezhetjük úgy, mint jeleket, amelyek alapján megkülönböztetjük a külső dolgo-
kat egymástól, így pedig nem feltétlenül kell hasonlítaniuk a külső tárgyakra, elég 
ha valamilyen módon jelölik azokat. Az elsődleges minőségek hasonlítanak a külső 
világra és reprezentálják azt, míg a másodlagos minőségek jelölik a külső világot 
és reprezentálják azt. Elképzelhető, hogy Locke hasonlóság-tézisének ez az értel-
mezése segít abban, hogy feloldjunk néhány ellentmondást, amely az Értekezés 
értelmezése során merül fel, de semmiképpen sem menti fel Locke-ot a 
reprezentacionalizmus vádja alól. A probléma az, hogy így is fennáll a külső és 
belső világ elkülönítése. 

                                                 
38 Locke 2003, 637–638. o. 
39 Faragó-Szabó 2008, 112. o. 
40 Locke 2003, 432. o., 637. o. 
41 Bruno-Mandelbaum 2010, 6. o., Locke az Értekezés 637. oldalán pont egy másodlagos minőséget 
hoz fel az egyszerű ideák adekvátságának szemléltetésére. 
42 Locke 2003, 143. o. 
43 Locke 2003, 637. o. 
44 Newman 2004, 292. o. 
45 Newman 2004, 292. o. 
46 Locke 2003, 411. o. 
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 A külső és a belső ilyen jellegű szétválasztása, amely az észlelés reprezentációs 
elméletének következménye, szkeptikus ellenvetéseknek ad lehetőséget. 

 Hasonlóságról csak akkor beszélhetünk, ha mind a hasonlót, mind a hasonlí-
tottat észlelhetjük. Hogy eldönthessem, a szomszédom ikrei egypetéjűek-e, 
mindkettejüket látnom kell. Hogy eldönthessem, ideáim megfelelnek-e a tes-
tek minőségeinek, egybe kell vetnem őket. Míg az ikreket szemügyre vehe-
tem, addig ideáimat és azt, aminek az ideái nem észlelhetem. Ilyen művelet 
elvégzése logikailag lehetetlen.47 

 Faragó-Szabó István ezen a helyen hasonlóságról beszél, és emiatt meg kell 
jegyezni, hogy amennyiben el is fogadjuk Newman állítását, miszerint nem feltét-
lenül hasonlóságot jelent a „megfelelés” szó Locke kérdéses szöveghelyén, hanem 
jelölést, az sem változtat sokat a fentiek igazságán. Abban az esetben, ha az ideák 
jelölik a tárgyat, amelyre vonatkoznak, és így reprezentálják azt, akkor is szüksé-
gem van arra, hogy a jel és a jelölt közötti viszonyt valamilyen módon feltárjam, 
amennyiben adekvát ismereteket akarok szerezni a külvilágról. A probléma abban 
áll, hogy amennyiben az észlelés reprezentációs elméletét elfogadjuk, ideáimat 
nem vagyok képes egybevetni a dolgok tulajdonságaival, és ebből a szempontból 
teljesen lényegtelen, hogy az ideák hasonlítanak a tulajdonságokra vagy jelölik 
azokat. (Berkeley ebből az ellentmondásból fejti ki saját Locke-kritikáját, ám erre 
majd csak később térek vissza.) Ebből kifolyólag a reprezentációs elmélet keretein 
belül nem marad olyan támpont, amely alapján eldönthetném, hogy ismereteim a 
világ valós mivoltát foglalják-e magukban. Kérdésessé válik, hogy ideáink hogyan 
lehetnek a világról szerzett ismereteink biztos építőkövei, ha nem tudjuk megfelel-
tetni őket azoknak a tárgyaknak, amelyeket reprezentálnak. 
 Az észlelés fent kifejtett reprezentációs elmélete szerint az elme vagy az észle-
lés semmilyen módon nem érheti el a tárgyakat úgy, ahogy azok vannak. A külső 
és a belső érintkezési pontjai Locke esetében az ideák, amelyek reprezentálják a 
világot és amelyek segítségével észlelünk. 

 [A] külső és a belső érzékelésen kívül nem ismerek más bejáratot, melyen át 
a tudás bejuthatna az értelembe. Amennyire meg tudom tehát állapítani, csu-
pán ezeken az ablakokon keresztül hatolhat be fény ama sötét szobába. Mert 
úgy gondolom, az értelem nem csekély mértékben hasonlít egy olyan dolgo-
zószobára, amely teljesen el van zárva a napfény elől, eltekintve néhány apró 
nyílástól, melyeken át kívülről a szemnek szánt képmások, avagy a külső 
dolgok ideái belépnek; s ha lennének ilyetén képek, melyek egy efféle sötét 
szobába érkezvén, meg is maradnának ott, és szép rendben el is helyezkedné-
nek, hogy adandó alkalommal megtaláljuk őket, akkor mindez szerfölött ha-
sonlítana az emberi értelemre, már ami a látás tárgyait és a róluk alkotott ide-
ákat illeti.48 

                                                 
47 Faragó-Szabó 2008, 110. o. 
48 Locke 2003, 172–173. o. 
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 Talán ez a fenti megfogalmazás mutatja meg legjobban Locke elméletének 
reprezentacionalista jellegét, és azt, hogy az elme miért nem képes az észlelés 
adekvátságának igazolására. Locke az Értekezés negyedik könyvében ugyan felte-
szi a kérdést, hogy mi az adekvátság kritériuma, de az általa adott válasz (megfele-
lés, hasonlóság) nem kielégítő. Amennyiben elfogadjuk, hogy Locke észleléselmé-
lete a most leírt következménnyel bír, arra jutunk, hogy nemcsak a Molyneux-
páciens, de a Molyneux-kísérletben résztvevő, születésétől fogva látó ember sem 
képes bizonyossággal kijelenteni, hogy melyik a kocka és melyik a gömb (az előző 
fejezetben tárgyalt ellentmondásoktól teljesen függetlenül). Ugyanis az észlelés 
reprezentációs elméletének elfogadásakor semmilyen támponttal sem bírunk ideá-
ink külső világgal való megfelelésének tekintetében. 

Berkeley Locke kritikája 

Ebben a fejezetben szeretném megmutatni Berkeley-nak Locke ismeretelméletével 
szemben kifejtett kritikáját, amely az ortodox Locke-értelmezés alapját képzi. Ez a 
kritika vezet Berkeley-nak a Molyneux kérdésre adott saját nemleges válaszához is. 
Berkeley filozófiájának megértése szempontjából a Molyneux-probléma kiemelt 
szerepet tölt be. Ernst Cassirer még azt a megállapítást is megkockáztatta, hogy „A 
látás új elmélete, Berkeley első filozófiai műve, amely implicit módon minden 
eredményét tartalmazza, nem más, mint a molyneux-i probléma teljes szisztemati-
kus kibontása és megvilágítása.”49 
 Locke Értekezése Berkeley tanulóéveinek idején már a tananyag része,50 így 
munkásságának kezdete óta ismeri azt, és foglalkoztatják a benne kifejtett problé-
mák. Azt, hogy Berkeley munkásságában a Molyneux-probléma mennyire megha-
tározó volt, jól mutatja első filozófiai jellegű munkájának, az Értekezés a látás új 
elméletéről című írásának kezdőmondata: „Célom az, hogy megmutassam, miként 
észleljük látásunkkal a tárgyak távolságát, nagyságát és helyzetét; valamint, hogy 
szemügyre vegyem a látás és a tapintás ideái közötti különbséget, és azt, hogy van-
e a két érzéknek közös ideája.”51 Az itt bemutatott célkitűzés, „az érzékek közös 
ideájának” tanulmányozása, éppen azoknak a kérdéseknek a vizsgálata, amelyeket 
a Molyneux-probléma vet fel. Hangsúlyos még ezen a ponton, hogy a különböző 
minőségek vizuális érzékelésének „mikéntje” is szóba kerül, Berkeley valóban 
belemegy olyan fiziológiai jellegű problémák boncolgatásába, amelyeket Locke 
elkerült.52 Berkeley válasza ugyan megegyezett Locke nemleges válaszával: 

                                                 
49 Cassirer 2007, 148. o. 
50 Savonious-Worth – Schuurman – Walmsley 2010, 89. o. 
51 Berkeley 2006, 33. o.  
52 „(…)ezért most nem bíbelődöm az elme fizikai vizsgálatával, sem pedig azt nem kémlelem vesződ-
ségesen, miben is áll az elme lényege, és szellemünk minő változásai révén jutunk egyáltalán bármi-
lyen érzékletet érzékszerveink útján, illetve ideákhoz értelmünkben ; sőt azt sem, hogy ezek az ideák, 
akár egy, akár valamennyi, kialakulásuk során csakugyan függenek-e az anyagtól vagy sem: ezekez 
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 Egyetértek ezzel a megfontolt úrral, akit a probléma megválaszolásában 
büszkén nevezhetek barátomnak; és azon a véleményen vagyok, hogy a vak 
első látásra nem tudná bizonyosan megmondani, melyik a gömb és melyik a 
kocka, amíg csupán látja őket.53 

 Lehet, hogy Berkeley a Molyneux-problémára adott válasz vonatkozásában 
valóban egyetértett Locke-al, de ahogy már korábban is említettem, ehhez a közös 
állításhoz gyökeresen eltérő premisszák vezettek. 
 Berkeley Locke kritikája abból a felismerésből indul ki, hogy amennyiben elfo-
gadjuk Locke ismeretelméletének következményeit, utat nyitunk a szkepticizmus-
nak. Locke az Értekezés bevezetésében művének céljai között említi az emberi 
„felfogóképesség határainak” feltárását. Az emberi megismerés határai adottak, az 
elme és a világ összefüggéseinek feltárásával eljuthatunk a valóban adekvát isme-
retek mibenlétének feltárásához. Ezen adottságok feltérképezése  

[h]asznosnak bizonyulhat a fontoskodó emberi elme kordában tartására, hogy 
ezután óvatosabban bolygassa a felfogóképességén túl fekvő dolgokat, álljon 
meg, midőn elérte pányvájának legszélső kiterjedését, s végül nyugodjon 
meg csendes tudatlanságban ama dolgok felől, melyek közelebbi vizsgálódás 
után tehetségeink hatókörén kívülinek mutatkoznak.54 

 Berkeley, ha el is ismeri, hogy az emberi megismerés eddig még sok mindenre 
nem kapott választ, nem fogadja el annak eleve adott korlátoltságát, és nem tartja 
elfogadhatónak a „csendes tudatlanságot”, amelyet Locke emleget. A megismerés 
problémáit, az abból következő esetleges anomáliákat teljesen más eredetűnek 
tartja. Az elérhető emberi ismeretek területének optimistább képét tárja elénk:  

 Részrehajlóak vagyunk önmagunk iránt, amikor a hiba eredetét képessége-
inkben keressük, nem pedig ezek helytelen használatában.[…] Isten bizonyá-
ra jóságosabb volt az emberfiával annál, hogysem erős vágyat oltson belé egy 
olyan tudás iránt, amit Ő tett elérhetetlenné számára. […] [A] nehézségeknek 
a java részét […] magunknak kell tulajdonítanunk. Felverjük a port, azután 
panaszkodunk, hogy nem látunk.55 

 Arra a kérdésre, hogy mi is az, ami valójában „felverte a port” az Alapelvek egy 
későbbi részében kapunk választ. Berkeley különösnek tartja azon széles körben 
elterjedt felfogást, miszerint a hétköznapi, érzékelhető dolgok olyan reális léttel 
bírnak, amely „különbözik attól, hogy az értelemben észleletként léteznek”.56 Itt 
láthatóvá válik, hogy a probléma oka, amely megismerőképességünk útjában áll, 
nem más, mint a locke-i reprezentacionalizmus, azon belül is az absztrakt ideák 

                                                                                                                            
az elmélkedéseket ugyanis, jóllehet érdekfeszítők és szórakoztatók, elutasítom, tekintve, hogy jelen-
legi célomhoz vezető úttól félreesnek.” Locke 2003, 31. o. 
53 Berkeley 2006, 71. o. 
54 Berkeley 2006, 36. o. 
55 Berkeley 2006, 88–89. o. 
56 Berkeley 2006, 101. o. 



86 Rókay Attila
 

 

doktrínája. A reális létezők és a számunkra megjelenő ideák elválasztása oly mó-
don kettőzi meg a világot, hogy az úgynevezett reális–materiális létezőkről nem 
rendelkezhetünk biztos tudással, ez pedig szkeptikus ellenvetések sorának nyitja 
meg az utat, amelyeket az Alapelvek szerzője nem fogadhatott el. Amikor Berkeley 
az elsődleges és másodlagos minőségek megkülönböztetése vagy az absztrakció 
elmélete ellen érvel, akkor az észlelés reprezentációs elméletének ellentmondásos-
ságait igyekszik kimutatni. 
 Locke a háromszög ideájáról írja: „ennek sem lapos-, illetve tompaszögűnek, 
sem derékszögűnek, sem egyenlő oldalúnak, sem pedig egyenlő szárúnak, sem 
pedig egyenlőtlen oldalúnak nem szabad lennie, hanem ezek mindegyikének kell 
lennie, s ugyanakkor egyikének sem.”57 Berkeley szerint ilyen ideával nem bírha-
tunk. Az alak vagy kiterjedés ideájáról nem választhatóak le a tapintás és a látás 
ideái annak érdekében, hogy ezzel egy absztrakt ideát formáljunk. Locke egy ilyen 
absztrakt ideára érti, hogy a látás és a tapintás közös ideája.58 Az elvont idea nem 
rendelkezhet érzéki tulajdonságokkal: „se nem fekete, se nem fehér, se nem piros, 
sőt egyáltalán semmilyen színe vagy bármilyen tapintható tulajdonsága nincs, s így 
nincsen véges meghatározott nagysága.”59 Az ember számára felfoghatatlan egy 
olyan alak, amely minden érzéki tulajdonságtól mentes, még a geometria sem ké-
pes ilyen szintű absztrakcióra. Egy dolog észlelése során a különböző tulajdonsá-
gok egyszerre jelennek meg, azok egymástól nem választhatóak el. Berkeley utal 
arra, hogy maga az Értekezés is ellentmondásos ebben a tekintetben, ugyanis az 
Értekezés harmadik könyvének tizedik fejezetében Locke ezt írja: „Az olyan ve-
gyes móduszú ideák, amelyekben egymással összeegyeztethetetlen ideákat fűznek 
össze, még elménkben sem létezhetnek, azaz elfogadhatatlanok.”60 
 Mind Locke, mind Berkeley egyetért abban, hogy az észlelés tárgyai az ideák, 
és abban, hogy észlelésünk tárgyai hétköznapi tárgyak, illetve az elme reflexiói. 
Berkeley felfogása annyiban távolodik el Locké-tól, hogy tarthatatlannak gondolja, 
hogy a hétköznapi tárgyak közvetve, az ideák által adottak a számunkra. A két fenti 
premisszából Berkeley azt a konklúziót vonja le, hogy az észlelésünk során felfo-
gott tárgyak ideák. „Mert mi mások az említett objektumok, mint az érzékeinkkel 
észlelt dolgok, és mi mást észlelünk a saját ideáinkon kívül; és vajon nem teljesen 
elfogadhatatlan-e, hogy ezek bármelyike vagy bármely kombinációjuk észleletlenül 
létezzen?”61  
 Berkeley szerint amennyiben el is fogadjuk, hogy az idea reprezentál valamit, 
még mindig kérdéses marad, hogyan viszi végbe ezt a reprezentációt. Ezen a ponton 

                                                 
57 Locke 2003, 674. o. 
58 Locke 2003, 133. o. 
59 Berkeley 2006, 68. o. 
60 Locke 2003, 571. o. 
61 Berkeley 2006, 161. o. Ezt a mondatot, amellett, hogy egyenesen vezet az esse est percipi tételéhez, 
nevezhetjük a fenomenalizmus alapkövének is. 
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kerül előtérbe a hasonlóság-tétel, amelyet Berkeley munkássága során több művé-
ben is megfogalmazott.62 Eszerint a tétel szerint ahhoz, hogy két dolgot összehason-
líthassak, mind a két dolgot ismernem kell, ez viszont Locke ismeretelméletének 
keretei között nem lehetséges, mert az elmén kívül létező dolgokról csak közvetett 
tudással bírok. Ebből kifolyólag egy idea csak egy másik ideára hasonlíthat, a külső 
világra nem. „Érzékeink nem tájékoztatnak bennünket, hogy léteznek az elmén kí-
vül az észleltekhez hasonló, de nem észlelt dolgok.”63 Észleleteinkben semmi olyan 
jegy nincs, amely arra késztetne minket, hogy feltételezzünk az elmén kívüli dolgo-
kat, az ideáknak nincsen szüksége ezekre a reális–materiális létezőkre. Berkeley 
szerint erre jó példa az álom, hiszen az nem követel meg semmilyen további létezőt 
az elmén kívül. A hasonlóság-tétel értelmében ideáink nem reprezentálhatnak sem-
mi elmén kívülit, de nincs is szükségünk ezen létezők posztulálására, az ideák úgy-
mond megállnak a saját lábukon. Ennek függvényében Berkeley az anyagi szubsz-
tanciát teljesen felesleges magyarázóelvnek tartja, sőt annak feltételezése szkepszis-
hez vezethet. Occam borotvájának elvét használva Berkeley kijelenti: „Ha tehát 
lehetséges volna is, hogy testek létezzenek az elmén kívül, azt állítani, hogy valóban 
léteznek, szükségképpen igen ingatag vélemény; mert teljesen alaptalan feltételezé-
sét jelenti annak, hogy Isten számtalan egészen haszontalan és céltalan létezőt te-
remtett.”64 Ebből az következik, hogy csak szellemi létezők léteznek. 
 Berkeley az elsődleges és a másodlagos minőségek megkülönböztetését a fenti-
ekkel már meg is cáfolta. Amennyiben nincsen semmilyen tudásom az észlelés 
közvetett tárgyairól, illetve azok nem is léteznek, a megkülönböztetés tárgytalan. 
Ha ehhez hozzávesszük még azt, amit az absztrakcióról mondott Berkeley, érthető-
vé válik, miért tarthatatlan a két fajta minőség elkülönítése. Egy dolog érzéki minő-
ségeit sohasem elkülönülve észlelem, a szín ugyanannyira elválaszthatatlan a dolog 
észlelésétől, mint annak alakja. „Röviden: a kiterjedés, az alak és a mozgás felfog-
hatatlan, ha többi minőségtől elvonatkoztatják. Ahol tehát a többi érzéki minőség 
van, ott kell lenniük ezeknek is: az elmében és sehol máshol.”65 
 Az absztrakt ideák létezésének tagadása egyenesen vezet a különböző érzéki 
modalitások ideáinak heterogenitásához. Berkeley elutasítja Locke azon tételét,66 
miszerint az alak ideájához több érzékszervünk által is hozzájuthatunk, nem létezik 
olyan absztrakt idea, amely a különböző modalitások fölött áll. Berkeley ebből indul 
ki, amikor az Értekezés a látás új elméletérő című művében bemutatja, hogy Locke 
hibás premisszái és a kérdésre adott válasza miért állnak ellentétben egymással. 

                                                 
62 Legkorábban: Berkeley 1975, 285.o; ”Two things cannot be said to be alike or unlike till they have 
been compar’d”; magyarul: Berkeley 2006, 102.o. 
63 Berkeley 2006, 105. o. 
64 Berkeley 2006, 105. o. 
65 Berkeley 2006, 103. o. 
66 Locke 2003, 133. o. 
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 Mármost, ha tapintásunkkal észlelt négyszögletes sík felület ugyanabba az 
osztályba tartozna, mint egy látásunkkal észlelt négyszögletes sík felület, bi-
zonyos, hogy az említett vak, amint meglátta, rögtön felismerné az utóbbit. 
Nem történik más, mint egy új kapun keresztül egy már jól ismert idea jut az 
elméjébe.[…] Tehát vagy azt kell elfogadnunk, hogy a látható kiterjedése a 
tapintható kiterjedéstől specifikusan különbözik, vagy pedig azt, hogy helyte-
len a problémának az a megoldása, amelyet az említett két körültekintő és 
eredeti szerző adott.67 

 Berkeley felfogása szerint a látással csak a fény és szín ideáihoz férünk hozzá. 
A látás és a tapintás ideái nem adhatóak össze heterogenitásuk miatt. „Látásunkkal 
nem észlelünk szilárdságot, ellenállást vagy kitüremkedést”,68 ezek a tapintás spe-
cifikus ideái. A két érzéki modalitást a tapasztalat, illetve az ítélőerő köti össze 
ugyanúgy, mint Locke-nál.69 A Molyneux-páciens ebből kifolyólag nem tudja meg-
ítélni, hogy a látás által észlelt tárgyak távol vagy közel vannak-e hozzá, hogy mi-
lyen alakkal bírnak, mert ez az ítélet olyan tapasztalatok eredménye, amelyeket 
még nem szerezhetett meg. 

Miután hosszú időn keresztül tapasztaltuk, hogy bizonyos tapintással észlel-
hető ideák […] összekapcsolódnak bizonyos látási ideákkal, az észlelt látási 
ideák alapján rögtön arra következtetünk, hogy a természet megszokott nor-
mális menete szerint valószínűleg ilyen és ilyen tapintási ideák követik majd 
őket.70 

 A tapintási ideák ilyen módon elsődlegesek a vizuális ideákkal szemben, a szín 
és fény kivételével, az összes minőség észlelésének tekintetében. Berkeley beszél 
ugyan vizuális figuráról, de mindig abban az értelemben, hogy arra a már korábban 
birtokunkba került taktilis ideákon keresztül következtetünk.71  
 Berkeley itt kifejtett észleléselméleti tételei és a Molyneux-kérdésre adott vála-
sza konzisztensebbnek tűnhetnek, mint Locke hasonló tárgyú megállapításai. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a kijelentések mögött meghúzódó ismeretelméleti hát-
tér legalább annyira problematikus, mint Locke-nál. Ezen felül pedig ez az elmélet 
is magában foglalja a reprezentacionalizmus előfeltevéseit, igaz más formában. 
 Berkeley filozófiájának jól ismert része az Alapelvek elején kifejtett esse est 
percipi tétel. Az anyagi szubsztancia feltételezését Berkeley a világ felesleges 
megkettőzésének tartja, amely a szkepticizmus kialakulásához vezethet, így tézise 
szerint csak szellemi létezők vannak. Ennek fényében a reális világ nem tőlünk 
elkülönült, elmefüggetlen létező, amelyet sosem érhetünk el, hanem oly módon 
közvetlen, hogy az elménkben foglaltatik benne. Mi az a kritérium, amely alapján 

                                                 
67 Berkeley 2006, 71–72. o. 
68 Berkeley 2006, 72. o. 
69 Locke 2003, 153. o. 
70 Berkeley 2006, 43. o.,45. o.,49. o.  
71 Pl. „látható kiterjedés”, Berkeley 2006, 44. o.  
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eldönthetjük, hogy valami létezik vagy sem? Mit állítok akkor, amikor azt mon-
dom, hogy valami létezik? Erre ad választ az esse est percipi tétele. Létezni annyi, 
mint észlelve lenni.  

 Teljességgel felfoghatatlannak találom ugyanis, ha a nem gondolkodó dolgok 
abszolút létezéséről beszélek, tekintet nélkül arra, hogy ezeket a dolgokat 
észlelte-e valaki. Lenni (esse) és észleltnek lenni (percipi) számunkra ugya-
naz; és nem lehetséges, hogy az őket észlelő elméken vagy gondolkodó dol-
gokon kívül bármiféle létezéssel bírjanak.72  

 Egy dolog létezése nem különíthető el annak észlelésbeli létezésétől, ez utóbbi-
tól különválasztott abszolút létezés a lehető legnagyobb absztrakció,73 ez pedig 
elfogadhatatlan Berkeley számára. A létezésről nem bírok semmilyen általános 
vagy absztrakt ideával. „Az egyetlen értelmes dolog tehát, amit egy dologról léte-
zése vonatkozásában mondhatunk, az hogy valaki észleli.”74 
 Annak ellenére, hogy saját empirista filozófiájából Berkeley mindenképpen ki 
akarta zárni a szkepszis lehetőségét, és a tudományok bizonyosságához akart ala-
pokat teremteni, törekvése nem volt teljesen sikeres. Az esse est percipi tételével az 
az egyik probléma, ahogy Faragó-Szabó István is megjegyzi,75 hogy nem ad sem-
milyen kritériumot a valóság és fantázia elkülönítésére. Amennyiben létezni annyi, 
mint észlelve lenni, akkor azok az észleletek, amelyekkel az álom során bírok, 
ugyanolyan értelemben léteznek, mint a billentyűzet, amelyen ezeket a sorokat 
írom. A biztos tudás Berkeley ismeretelméletében így ugyanazokkal a gondokkal 
küszködik, mint Locke ismeretelméletében, nem tudjuk pontosan meghatározni a 
kritériumait. Ezen felül „az az állítás, hogy észlelésünk tárgya csak az észlelés ak-
tusában létezik, ellenkezik mindannyiunknak azzal a meggyőződésével, hogy ész-
lelésünk tárgyai akkor is léteznek, amikor nem észleljük őket.”76 Berkeley ez utób-
bi ellenérvre a kontinuitás-argumentum néven ismert érvével válaszolt. 
 Berkeley az Alapelvek 146. pontjában fejti ki, hogy noha vannak olyan dolgok, 
amelyeket az ember maga hoz létre, azonban az ideáknak, a „természet műveinek” 
nagy részét nem az ember hozza létre. Mivel Berkeley kizárta az anyagi szubsztan-
cia létét, így nyilvánvaló, hogy az ideákat csak egy szellemi létező hozhatja létre.77 
„Létezik tehát valami más szellem, amely okozza őket; az ugyanis elfogadhatatlan, 
hogy önmaguktól álljanak fenn.”78 Isten létezése lesz a válasz arra is, hogyan lehet-

                                                 
72 Berkeley 2006, 101. o. 
73 Berkeley 2006, 101. o., 105. o. 
74 Berkeley 2006, 16. o. 
75 Berkeley 2006, 16. o. 
76 Berkeley 2006, 16. o. 
77 Faragó-Szabó István a következő pontokban rekonstruálja Berkeley érvelését: [1] Az érzékeink 
útján szerzett ideák függetlenek akaratunktól, azaz passzívak, [2] ideákat csak szellemi szubsztancia 
hozhat létre, [3] észlelési ideáinkat (többnyire) nem más véges elmék okozzák, [tehát] létezik egy 
aktív felsőbb rendű elme. Berkeley 2006, 17. o. 
78 Berkeley 2006, 146. o. 
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séges, hogy a hétköznapi tapasztalataink során az az intuíciónk, hogy a dolgok nem 
csak akkor léteznek, amikor észleljük őket, hanem folyamatosan. Kell lennie egy 
másik elmének, „ahol [a dolgok] azokban az időközökben léteznek, amikor én nem 
észlelem őket […] egy mindenütt jelenlevő örökkévaló elmének”.79 Ez utóbbi két 
érv, az Isten létezésére vonatkozó és a dolgok folyamatos létezésére vonatkozó, 
körben forog. 
 A kontinuitás-argumentumból következik, hogy isten, mint szellemi létező, 
ideákat észlel. Kérdéses, hogy ezek az ideák milyen természetűek. Az ember mint 
véges elme ideái nem érhetnek fel Isten ideáival, aki azok létezéséért is felel. Sa-
muel Johnson harmadik Locke-hoz írt levelében a Berkeley-nél felmerülő problé-
mát a következő módon értelmezi:  

 Amikor tehát Ön azt mondja, hogy az érzéki dolgok a végtelen elmében lé-
teznek, amely felfogja őket, akkor én, engedelmével, úgy gondolom, ezen azt 
kell érteni, hogy a mi érzéki dolgaink vagy ideáink eredetijei vagy ősképei 
tőlünk függetlenül léteznek a végtelen elmében, vagy hogy az érzéki dolgok 
in archetypo léteznek az isteni elmében.80 

 Berkeley Johnson levelére adott válaszában jelzi, hogy el tudja fogadni a fenti-
ekben leírtakat. Az Isten által percipiált ideák valóban a mi ideáink ősképei.81 
Johnson hoz egy példát ennek szemléltetésére. Egy fa észlelése során „mindenki-
nek megvan a maga ideája”, azért mondhatom azt, hogy mindannyian ugyanazt a 
fát látjuk, mert az emberek által észlelt ideák „jó és igaz hasonmásai vagy másola-
tai” Isten ideáinak.82 Az, hogy Berkeley elfogadta az itt ismertetett samueli értel-
mezést, jól mutatja, hogy filozófiájában Isten központi szerepet töltött be. Nem 
csak teológiai szempontból fontos Isten létezése, hiszen ha Isten nem létezne, és 
nem lett volna „jóságos az emberfiával”, akkor Berkeley fenomenalizmusa egyenes 
úton vezetne a szolipszizmushoz és a szkepszishez, amelyektől éppen szabadulni 
szeretett volna. A fenti szöveghelyeknek azonban nem ez a legfontosabb konzek-
venciája. Amennyiben az Isten által észlelt ideák a miáltalunk észleltek ősképei, 
akkor ez utóbbiak valamilyen módon reprezentálják az előbbieket. Mivel ideáink 
nem lehetnek „elégséges másai” Isten ideáinak és az emberi elmétől teljesen füg-
getlenek (ebben az értelemben az elmén kívül egyfajta magasabb realitással bír-
nak), ugyanahhoz a reprezentacionalista roblémához jutunk,83 amellyel szemben 
Berkeley szerette volna kifejteni filozófiáját. Ebből kifolyólag nem a materiális 
világ reális létezői és az elme között, mint Locke-nál, hanem az emberi ideák és az 

                                                 
79 Berkeley 2006, 204. o. 
80 Berkeley 2006, 244. o. 
81 Az ideák archetípusai, ősképei az Isten által észlelt ideáknak. Érdekes párhuzam, hogy amikor 
Berkeley az elsődleges minőségekről szerzett ideáinkról beszél, azt állítja, hogy az elmén kívül létező 
dolgok ősképei (patterns) ezen ideáknak. 
82 Berkeley 2006, 244. o. 
83 Berkeley 2006, 19. o 
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isteni ideák között áll fenn dualizmus. Ez utóbbi esetben is ki lehet jelenteni azon-
ban, hogy amíg Isten ideái realitással bírnak, addig a mi ideáink csak hasonmásai 
ezen reális létezőknek. A külső (reálisan létező dolgok) és a belső (elme) elkülöní-
tése tehát ezen elméletben is tetten érhető, az elme itt is egy elsötétített dolgozó-
szobához hasonlatos, amelybe csak kis lyukakon át jut be a külvilág fénye. 
 Abban az esetben, ha elfogadjuk, hogy Isten létezése vagy nem létezése hit kér-
dése, rá kell jönnünk arra, hogy Berkeley episztemológiája és észleléselmélete 
semmivel sem ad szilárdabb alapokat a tudományoknak, nem ad jobb kritériumot 
ismereteink adekvátságára, mint Locke hasonló irányú fejtegetései. Berkeley eseté-
ben, csak úgy, mint Locke-nál, a születésétől fogva látó ember sem tudná a 
Molyneux-kísérletben „bizonyossággal” megmondani, hogy melyik a kocka és 
melyik a gömb. A reális létezők Berkeley és Locke esetében sem a közvetlenül 
észlelt ideák, hanem vagy a külső–materiális dolgok vagy Isten ideái. A külső és a 
belső, a reális és megjelenő, a dolog és az elme különállása nem engedné meg, 
hogy a dolgokról és a világról biztos tudással rendelkezzünk. Ebből kifolyólag fel 
kell adni a reprezentacionalizmus álláspontját 

A Molyneux-probléma és a fenomenológia 

A fentiekből látható, hogy két bemutatott reprezentacionalista elmélet miért nem 
tudja kielégítően leírni észlelésünket. Az elme nem képes a dolgokhoz hozzáférni 
abban a formában, ahogy azok a világban reálisan léteznek. Shaun Gallegher és 
Dan Zahavi szavaival élve, az „ebből következő tipikus felvetés az szokott lenni, 
hogy valamilyen érintkezési felületet, interfészt kell beiktatnunk az elme és a világ 
közé, ha szeretnénk megérteni és megmagyarázni az észlelést”.84 Ennek az „inter-
fésznek” a szerepét mind Berkeley, mind Locke esetében az ideák töltik be. A kül-
ső ok általuk váltja ki belső okozatát. A külső tárgyak és a belső mentális reprezen-
tációk ilyen jellegű elválasztását jól szemlélteti Locke korábban már idézett emb-
lematikus szöveghelye, ahol az elmét egy csaknem teljesen elsötétített dolgozószo-
bához hasonlítja, amelybe csak kicsiny lyukakon át jut be a fény.85 Gallagher és 
Zahavi egy husserli példát hoz annak szemléltetésére, hogy ez utóbbi hasonlat mi-
ért tarthatatlan a fenomenológia számára: 
 Az ego nem egy apró emberke egy dobozban, aki a képmásokat nézi, majd alka-
lomadtán elhagyja kis dobozát, hogy a belső tárgyakat összevethesse a külsőkkel 
stb. Egy ilyen képnézegető ego számára a képmás maga is valami külső lenne; épp 
ezért szüksége lenne egy saját egyező belső képmásra és így tovább ad infinitum.86 
 Maga Berkeley is felvette, hogy Locke-nál problematikus az, hogy az ideák 
milyen módon feleltethetőek meg a valóságnak, azonban Husserl az, aki felhívja a 
figyelmet arra, hogy egy, az észlelés fenti mintára történő elképzelése szükségsze-

                                                 
84 Gallagher-Zahavi 2008, 89. o. 
85 Ez az elképzelés meglehetősen hasonlít a camera obscura működési elvére. 
86 Gallagher-Zahavi 2008, 90. o. 
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rűen végtelen regresszushoz vezet. Gallagher és Zahavi még egy érvet felhoz arra, 
hogy miért kell elutasítani az észlelés reprezentációs elméletét. „Eleve feltételezi 
ugyanis, amit meg kíván magyarázni.”87 A reprezentacionalizmus előfeltételezi, 
hogy a tárgyak és ideáik hasonlítanak egymásra, miközben azok viszonyát igyek-
szik megmagyarázni. Azonban x (a tárgy maga) a reprezentacionalizmus keretei 
között nem ismerhető meg, nem észlelhető, hiszen észlelésünk számára a tárgyak-
ról való ideák azok, amelyek közvetlenül adottak, és nem maguk a tárgyak. Ahhoz, 
hogy x reprezentálhassa y-t, ismernünk kellene x-et.88 A most említett két érv min-
den reprezentacionalista elmélettel szemben felhozható. 
 Figyelembe véve, hogy Locke-nál az elsődleges minőségek adekvát vonatkozá-
sát az elmén kívüli tárgyakra a természettudományok mérései alapozzák meg, ér-
demes rákérdezni, hogy a fenomenológia hogyan viszonyul a tudományok világér-
telmezéséhez. Merleau-Ponty az Észlelés fenomenológiájában a fenomenológia 
feladatát a következőkben látja:89 „Megpróbálja közvetlenül leírni a tapasztalásun-
kat olyannak, amilyen, anélkül hogy figyelembe venné, pszichológiai genezisét és 
azokat az oksági magyarázatokat, amelyeket a tudós, a történész vagy a szocioló-
gus fűzhetne hozzá.”90 Ez nem jelenti azt, hogy a fenomenológia a tudományos 
világértelmezést eleve hamis tézisként kezeli, inkább arról van szó, hogy létezik 
egy tudomány előtti eredendőbb világmegértés. Ez az eredendő világmegértés az 
emberi tapasztalatban érhető tetten. „Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a világról 
való ismereteink – ezen belül tudományos ismereteink is – egy első személyű pers-
pektívából emelkednek ki, és hogy a tudomány tapasztalati dimenzió nélkül egy-
szerűen értelmezhetetlen lenne.”91 A fenomenológia a természettudományok kiin-
dulópontjának feltárásával a tudományos megismerést is szolgálja. 
 A fenomenológia általában a tudományok előtti, eredendő világmegértéshez 
próbál visszatérni. Husserl számára ez az eredendő megértés az életvilágban van 
jelen. Az életvilág általános szerkezete az, amelyhez minden viszonylagos fűződik, 
de maga egyáltalán nem viszonylagos, a világ már a tudomány előtti értelmében is 
téridőbeli, nem a szó matematikai–ideális értelmében, hanem abban az értelemben, 
hogy tapasztalatunk számára a testek, nem fizikai értelemben, de valóságosak. 
Husserl arra hívja fel a figyelmet, hogy éppen az életvilág a priorijának vizsgálata 
által juthatunk el az objektív tudományok a priorijának jobb megértéséhez, az 
előbbi szolgál ugyanis alapul ez utóbbihoz.92 Az objektív tudományok összes kér-
dése az életvilág mint szemléleti világ alapzatán merülhet fel.93 Amennyiben elte-
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88 Ez utóbbi következtetés feltűnően hasonlít Berkeley hasonlóság-tételére, amelyet korábban már 
bemutattam. 
89 Merleau-Ponty 2002. 
90 Merleau-Ponty 2002, 229. o.  
91 Gallagher-Zahavi 2008, 88. o.  
92 Husserl 1998, 36.§.  
93 Husserl 1998, 33.§. 
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kintünk a természettudományok világértelmezésétől, a szemléletileg tapasztalt és 
tapasztalható világ, amelyben élünk, oksági struktúrái ugyanúgy változatlanok 
maradnak.94 A tiszta és ideális matematika, amely a kísérleti tudományok és azok 
módszerének a matematizálásnak az alapját képezi, szintén az életvilág alapjain áll, 
a szemlélettől eltávolodott geometria megfeledkezik saját értelemadó mozzanatá-
ról, amelynek példáját Husserl a földmérésben látja.95 Az objektív tudományok 
állításai értelmezhetetlenek az emberi tapasztalat és annak világra való vonatkozása 
nélkül. A geometria elvont tételei akkor nyerik el értelmüket, ha az emberi tapasz-
talatra kivetítve, példának okáért a földmérés keretei között értelmezzük azokat. 
 Merleau-Ponty szintén ennek az eredendő, tudomány előtti világtapasztalatnak a 
leírását célozza meg. 

Visszatérni magukhoz a dolgokhoz, az azt jelenti, hogy térjünk vissza a meg-
ismerés előtti világhoz, amelyről a megismerés mindig beszél, s amelyhez 
képest elvont, jelzésszerű és függő minden tudományos meghatározás, ahogy 
a földrajz a tájhoz képest, amelyben előbb megtanultuk, hogy mi az erdő, a 
mező vagy a folyó.[…] Az észlelés nem a világról szóló tudomány, még csak 
nem is aktus, szándékos állásfoglalás; az észlelés az az alap, amelyen kibon-
takozik minden aktus s általuk előfeltételezett.96 

 Az észlelés, ahogy Carman is megfogalmazza, nem egy a többi mentális folya-
mat közül, hanem világban való létezésünk egy módja, a világ bármiféle reprezen-
tációjának létfeltétele.97 Ennek a háttérnek az adekvát leírása a természettudo-
mányok megalapozását jelentené. 
 Az észlelés ezen eredendő tapasztalatának leírása azonban nehezen valósítható 
meg. A hétköznapi kifejezések ugyan megragadnak valamit az észlelési tapaszta-
latból, de nem eléggé szisztematikus módon, a tudományos leírások ezzel szemben 
minden esetben precizitásra törekszenek, és absztrakt módon írják le tárgyukat, az 
objektív leírás közepette azonban eltorzítják, és szem elől vesztik azt, amit volta-
képpen meg akartak ismerni. Merleau-Ponty fel akarja számolni az észlelést eltor-
zító filozófiai előítéleteket. A locke-iánus ismeretelmélet azon feltételezése, misze-
rint észlelésünk nyersanyagát az érzet-adatok alkotják, majd azok strukturálásából 
jut elménk értelemmel bíró alakzatokhoz (példának okáért összetett ideákhoz) 
szerzőnk számára tarthatatlan. „A tiszta érzékelés így egy indifferenciált, pillanat-
nyi, pontszerű benyomás tapasztalata lesz.”98 Tapasztalatunkban azonban semmi 
ehhez hasonlóval nem találkozunk.99 Az empirizmus felfogása az „észlelés érzéki 
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97 Carman 2008, 37. o. 
98 Merleau-Ponty 2002, 3. o. 
99 Az észlelésben semmi sem feleltethető meg az érzet-adatoknak: Merleau-Ponty 2002. 



94 Rókay Attila
 

 

nyersanyagát élesen elválasztja az intellektuális formától”,100 azonban Merleau-
Ponty szerint az észlelés már eleve jelentéssel telített,101 mindig valamilyen szerve-
ződéssel bír. Az észlelés mindig intencionális tudataktus, mindig valaminek az 
észlelése, világra való vonatkozása nem hántható le róla. Az érzet-adatok ezzel 
szemben nem rendelkeznek intencionalitással, az empirizmus keretei között az 
elme lenne az, amely jelentéssel ruházza fel az észlelés nyersanyagát. „Merleau-
Ponty ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy az értelem és a jelentés már 
valamiként az érzéki adottságokban magukban is benne rejlik egy spontán organi-
záció révén.”102 
 A locke-i felfogás szerint az egyszerű ideák befogadása 
során az elme passzív,103 és így eleve készen kapja azt a nyers-
anyagot, amelyből később megalkotja az összetett ideákat. Az 
érzet-adatok „rögzített, »objektív« minőségekkel bírnak”. En-
nek ellenkezőjét látszik azonban bizonyítani a Müller-Lyer-
illúzió.104 Amennyiben az észlelés számára az érzet-adatok valóban objektív nyers-
anyagot biztosítanának, a két vonalat egyenlőnek kellene látom. Azonban nem ez 
történik, a két vonal az észlelés során „se nem teljesen egyforma, se nem teljesen 
eltérő”.105  

 [Az empirizmus] dologszerű érzetadatokat vezet be ott, ahol a tapasztalat ép-
penséggel értelemmel bíró mintázatokat mutat számunkra […]. Azt követeli 
meg, hogy két észlelt vonal, mint két [objektíve lemért] vonal legyen egyenlő 
vagy nem egyenlő […] anélkül, hogy felismerné, hogy az észlelt mint olyan 
természeténél fogva megnyitja az utat a kétértelmű és a változó előtt, és 
amelynek formáját a kontextusa szabja meg.106 

 Az észlelés ezen kontextuális meghatározottságát (amelyben mind az észlelő 
szubjektum előfeltevései, mind az észlelt tárgy környezetében elfoglalt helye sze-
repet játszik) Merleu-Ponty úgy fogalmazza meg, hogy „Az észlelés »valamije« 

                                                 
100 Ullmann 2004, 72. o.  
101 Gallagher is idéz egy heideggeri szöveghelyet (Gallagher–Zahavi 2008, 93. o.), ahol Heidegger az 
érzet-adat elmélet ellen érvel. „A dolgok megjelenésekor közvetlenül és tulajdonképpen - ahogy e 
fogalomból következnék – sohasem az érzetek, például a hangok vagy a zajok özönét fogjuk fel, 
hanem a kürtőben hallható vihar süvítését, a hárommotoros repülőgépet és a Mercedest halljuk, még-
hozzá az Adler hangjától való különbségében. Minden érzetnél sokkal közelebb vannak hozzánk a 
dolgok. Az ajtó csapódását halljuk a házban, nem pedig akusztikai érzeteket, vagy akár csak puszta 
zajokat. Ahhoz, hogy tiszta zajt halljunk, ki kell iktatnunk hallásunkból a dolgokat, be kell dugnunk a 
fülünket, azaz absztrakt módon kell hallanunk.” Heidegger 2006, 17. o. 
102 Ullmann 2004, 72. o. 
103 Az egyszerű ideáknak feleltethetőek meg az érzet-adatok. Az egyszerű ideák befogadása során az 
elme mindig passzív. Ez a passzivitás garantálja Locke-nak, hogy az egyszerű ideák „objektívek” és 
kész nyersanyagként szolgálnak az elmén kívüli létezőkről szóló tudásunk megalkotásához. 
104 Merleau-Ponty 2002, 6. o. 
105 Ullmann 2004, 73. o. 
106Merleau-Ponty 2002, 12-13. o., idézi Gallagher–Zahavi 2008, 94. o. 
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mindig valami másnak a közepén van, mindig egy »mező« részét képzi”.107 Az 
észlelés kontextuális meghatározottságának köszönhetően már eleve jelentéssel bír, 
már eleve jelentéssel telített. 
 Merleau-Ponty-nál a test kiemelt szerepet tölt be az észlelés során.108 Egyszerre 
teremt távolságot a dolgok és közöttem, és szolgál a világhoz való hozzáférésünk 
kulcsául.  

Testünkből származik a látszatok zsongása, de ugyancsak a test az, amely 
véget vet a hallucinációnak és belevet a világ kellős közepébe. […] Sőt, 
mintha a világhoz való hozzáférésem és a tőle való elválasztottságom, távol-
ságom másik arca lenne csupán. E távolság, a világ peremére visszahúzódás 
egyszerre alávetettség, szolgaság, és annak a természetes hatalomnak kifeje-
ződése is, amely lehetővé teszi a világba való behatolásomat.109 

 A test aktív szerepet játszik az észlelésben, és annak feltétele is egyúttal.110 Az 
észlelésben betöltött aktív szerep ismérve, hogy a test minden észlelési szituáció-
ban alkalmazkodik az adott környezet feltételeihez, erre példa lehet, amikor pupil-
lám összehúzódik az erősebb fénytől, vagy amikor fejemet egy dolog jobb megfi-
gyelése érdekében egy adott irányban mozdítom el. Míg az első esetben egy akarat-
lan, reflex-szerű (pupilla) mozgásról van szó, addig a másodikban egy többnyire 
akaratlagos viselkedési formáról, de mindkettőben közös az, hogy hatással van az 
észlelés kimenetelére, és annak minőségére is.  
 Merleau-Ponty egyik szövegében sem foglalkozik kimondottan a Molyneux-
problémával, de amikor az érzékek elkülönítésének problémájáról beszél az Észle-
lés fenomenológiájában,111 akkor egyértelműen a szóban forgó gondolatkísérlet állt 
megállapításai hátterében. Merleau-Ponty elutasítja az érzéki modalitások éles 
elkülönítésének empirista doktrínáját. A film és a modern pszichológia című írásá-
ban így fogalmaz:  

 Már közhely öt érzékről beszélni, és azt állítani, hogy mindegyik külön világ, 
s nincs köztük kapcsolat. […] Nem látható, tapintható vagy hallható tények 
halmazát érzékelem tehát, hanem egész lényemmel egységesen érzékelem, 
fogom fel a dolgok egyedi struktúráját, egyedi létét, amely egyszerre szól 
minden érzékszervemhez.112 

 A „klasszikus pszichológia” is felismerte ugyan, hogy egy vizuális észlelésben 
más érzéki modalitások által szolgáltatott érzet-adatok is szerepet játszanak, ezt a 
kapcsolatot azonban az értelem, az intellektus számlájára írták. A különböző érzéki 
modalitások érzet-adatainak szervezetlen halmaza, „mozaikja” az elme műveletei-

                                                 
107Merleau-Ponty 2002, 4. o. 
108 A saját testről van szó és nem az általános értelemben vett testről. 
109 Merleau-Ponty 2007, 20. o. 
110 Husserl is beszél a test észlelésben betöltött aktív szerepéről. Husserl 1998, 26.§ 
111 Merleau-Ponty 2002, 253–262. o. 
112 Merleau-Ponty 2004, 11. o.  
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nek köszönhetően alakul a perceptuális mezőben egy egységes, értelemmel bíró 
egésszé. Merleau-Ponty egy példát hoz arra, hogy megmutassa, az észlelés eleve 
értelemmel telített, sajátos kontextussal bír, az értelemképződés nem egy utólagos 
és származékos folyamat. 

 Ha két különbözően megvilágított tányért látunk, mindkettő fehérnek tűnik, 
csak különböző megvilágításban, mindaddig, míg az ablakon behatoló fény-
nyaláb a látómezőmben van. Amikor azonban ugyanezt a két tányért egy ki-
csi lyukon át nézzük, az egyiket fehérnek, a másikat pedig szürkének látjuk, s 
ha tudjuk is, hogy mindez csak a megvilágításon múlik, semmilyen tudatos 
elemzés nem segít nekünk a tányérok valódi színének meghatározásában. A 
színek és a tárgyak állandóságát tehát nem a tudatunk hozza létre, hanem te-
kintetünk rögzíti azáltal, hogy elfogadja a látómező elrendezettségét és al-
kalmazkodik hozzá.113 

 Amennyiben látásunk csak fények és színek látása lenne, akkor kérdéses, hogy 
„hogyan helyeznénk el az áttetsző vagy »zavaros« színeket egy skálán”.114 A való-
ságban minden szín egy dolog belső struktúráját tárja fel. Ezen szerkezet feltárása 
során az érzékek kapcsolatban állnak egymással. Ez azonban nem jelent abszolút 
átjárhatóságot az érzéki modalitások között, minden érzékszerv a maga módján 
tárja fel a világot. 
 Merleau-Ponty számára minden érzék térbeli érzék. „Azon születésüktől fogva 
vak emberek tapasztalata, akik hályogműtéten estek át sohasem bizonyította és 
soha nem is fogja bizonyítani azt, hogy számukra a tér a látással kezdődik.”115 A 
Molyneux-páciens ugyan csodálkozik azon, hogy a világhoz való vizuális hozzáfé-
rése mennyivel gazdagabb korábbi taktilis tapasztalatainál, és úgy gondolja, hogy 
korábban nem volt semmilyen tapasztalata a térről. A látás új élményének zavaros-
sága, és az, hogy a páciensek nehezen tájokozódnak a számukra frissen feltárult 
vizuális térben, még nem jelenti azt, hogy a tapintás vagy hallás által korábban ne 
rendelkeztek volna a tér taktilis tapasztalatával, és nem jelenti azt sem, hogy a kü-
lönböző érzéki modalitások között ne lenne akár ilyen tekintetben is valamilyen 
kapcsolat. Merleau-Ponty a következő kérdést teszi föl: „Hacsak nem térbeli vala-
milyen értelemben [a taktilis tapasztalat], kinyújtaná-e a tesztalany a kezét a feléje 
mutatott tárgy felé?”116 A vak ezen mozdulata arra mutat rá, hogy a tapintás egy 
olyan struktúrára irányul, amely analóg azzal, amelyre a látás irányul. Egy ilyen 
mozdulat lehetetlen lenne egy olyan kvázi-vizuális taktilis mező nélkül, amelybe az 
első vizuális élmények beágyazódnak. Ebből adódóan a tapintás is rendelkezik egy 
sajátos térbeliséggel. Egyértelmű, hogy tapintani nem ugyanaz, mint látni. Egy vak 
ember világának és egy normális ember világának struktúrája különbözik egymás-

                                                 
113 Merleau-Ponty 2004, 11–12. o. 
114 Merleau-Ponty 2002, 266. o. 
115 Merleau-Ponty 2002, 258. o. 
116 Merleau-Ponty 2002, 259. o. 
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tól. Meg kell azonban jegyezni, hogy minden különbség, amely a taktilis és vizuá-
lis térbeliség között fennáll, csak egy, a háttérben fennálló közös világnak köszön-
hetően artikulálódik.117 

 Merleau-Ponty nem ad egyértelmű választ a Molyneux-kérdése, ez nem is el-
várható, hiszen egyik írásában sem kifejezetten ezzel a problémával foglalkozik. 
Kimutatja viszont, hogy a különböző érzéki modalitások soha sem tisztán, maguk-
ban jelennek meg észlelésünk során. A Molyneux-probléma hátterében húzódó 
legfontosabb kérdésre így válasszal szolgál. Tiszta látással, hallással, tapintással 
sohasem találkozunk észlelési tapasztalatunkban. Amennyiben a Molyneux-páciens 
nem képes megkülönböztetni a kockát és a gömböt, abból semmiképpen sem az 
következik, hogy az érzéki modalitások egymástól teljességgel elkülönült szférákat 
alkotnának. Ehelyett arról van szó, hogy észlelési mezőnkben azok dinamikus kap-
csolatban vannak egymással. Ebben a dinamikus kapcsolatban, amely mindig meg-
testesült, amelyhez testünk mindig előfeltételként szolgál, egy olyan eredendő érte-
lem foglaltatik benne, amely a világhoz való hozzáférésünk kulcsa. Ebből azonban 
még továbbra sem érthető, hogy a Molyneux-páciensek az esetek többségében 
miért nem tudják azonosítani a kockát és a gömböt. 

Egy újszülötteken végzett kísérlet fényében 

Shaun Gallagher Idegek és újszülöttek című tanulmányában több pszichológiai és 
fiziológiai kutatás eredményének segítségével igyekszik megválaszolni a több mint 
három évszázados Molyneux-kérdést.118 Válaszával egyúttal a locke-i alapokon 
álló észleléselméletekkel szemben is erős érveket hoz fel.  
 Az empiristák nemleges válaszához vezető premisszákat Gallagher a következő 
három pontban foglalja össze.119 (1) A koherens észlelés kialakulása a locke-iánus 
tapasztalat-felfogástól függ. (2) A különböző érzéki modalitások nem kommuni-
kálnak egymással. (3) Az egyik érzéki modalitásban megszerzett tapasztalat nin-
csen hatással a többi érzéki modalitásra. Ezekből a premisszákból vezethető le 
Molyneux-kérdésre adott empirista válasz. A premisszák azonban egy pszichológi-
ai kísérlet fényében érvényüket vesztik. 
 A Levél a vakokról című írásában Diderot az újszülöttek látását a vakokéhoz 
hasonlítja, s mind a kettőt tökéletlennek véli.120 Gallagher rámutat, hogy ez a felfo-
gás számos formában tovább él napjainkban is. A külvilág érzékelése csak viszony-
lag későn jelenik meg a gyermekek fejlődésében.121 A vak ugyan a látást leszámít-

                                                 
117 Merleau-Ponty 2002, 262. o. 
118 Gallagher 2006. 
119 Gallagher 2006, 156. o. 
120 Diderot 1983. 
121 Gallagher Merleau-Ponty-t is megemlíti ezen a ponton. „[..] Merleau-Ponty a kifejlett test sémára a 
koherens észlelés feltételeként tekint. Merleau-Ponty számára ez a gondolat teljesen konzisztens azzal 
az elképzeléssel, hogy az észlelés megtestesült. Az észlelés azért szervezetlen ebben az állapotban 
[újszülött], mert a test szervezetlensége eltorzítja” Gallagher 2006, 158. o. 
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va az összes érzéki modalitás területén rendelkezik tapasztalattal, de amennyiben 
azt tekintjük a Molyneux-probléma hátterében meghúzódó legfontosabb kérdésnek, 
hogy az érzéki modalitások vajon kommunikálnak-e egymással, azt az újszülötte-
ken végzet kísérletek is megválaszolhatják. 
 Gallagher egy Meltzoff és Bolton által végzett kísérletet hoz fel példának, ame-
lyet harminckét újszülöttön végeztek el. A kísérletben két fajta cumit használtak, 
érdes felületűt adtak a gyermekek egyik felének, a többieknek pedig simát. A cu-
mikat úgy helyezték az újszülöttek szájába, hogy azok ne láthassák azt, majd 90 
másodperc után elvették tőlük. Ezek után egymás mellé helyezve mutatták meg 
nekik a kétfajta cumit, úgy, hogy szemügyre tudják venni azokat. Az újszülöttek 
túlnyomó többsége arra a cumira szegezte több ideig tekintetét, amelyet korábban a 
szájába adtak. A kísérlet jól szemlélteti azt, hogy a különböző érzéki modalitások 
közötti kommunikáció már igen korán megjelenik az emberi egyedfejlődés során. 
A gyermekek ugyanis képesek voltak korábbi taktilis tapasztalatukat a későbbi 
vizuális tapasztalatokkal összekötni. 
 E fenti empirikus bizonyíték felülírni látszanak a korábban megfogalmazott 
három premisszát. (1) Már születéstől fogva lehetséges koherens észlelés, ennek 
kialakulásához nincs szükség tapasztalatra. (2) A különböző érzéki modalitások 
kezdettől fogva kommunikálnak egymással, az észlelés már születéstől fogva 
intermodális. (3) Az egyik érzéki modalitásban szerzett tapasztalathatással lehet a 
többi érzéki modalitásra. Ezen premisszákból eredő konkluzív válasz a Molyneux-
kérdésre az lenne, hogy a Molyneux-páciens képes megkülönböztetni egymástól a 
kockát és a gömböt, hiszen a tapintásban szerzett tapasztalata képessé tenné erre. A 
Molyneux-páciensek többsége azonban nemleges, bizonytalan válaszokat ad a 
számára feltett kérdésre,122 és ez továbbra is érthetetlen. 
 Gallagher válasza arra a kérdésre, hogy a születésétől fogva vak ember képes 
lenne-e megkülönböztetni egymástól a kockát és a gömböt. Locke-hoz és Berke-
ley-hez hasonlóan nemleges, ez azonban a fent vázolt kísérleti eredmények fényé-
ben ellentmondásosnak tűnhet. Ezen ellentmondás feloldására Gallagher újabb 
kísérletek leírásába kezd. 123 A lényeg az, hogy az emberi egyedfejlődésben van 
egy olyan kritikus időszak, amelyben, ha nem érik vizuális ingerek az egyént, 
agyának azon részei, amelyben a látás idegi folyamatai zajlanak, nem lesznek elég-
gé fejlettek ahhoz, hogy később, amennyiben helyre állítják a szervi rendellenessé-
get, példának okáért eltávolítják az illető szeméről a hályogot, megfelelőképpen 
dolgozzák fel a vizuális ingereket. Ennek következtében a születésétől fogva vak 
ember, ha szervileg helyre is állítják látását, nem lesz képes megkülönböztetni a 
kockát és a gömböt. Mivel a születésétől vak embert nem érték vizuális ingerek a 
kritikus időszakban, ezért az intermodális transzferből, amely lehetővé tenné a 
különböző érzéki modalitások kommunikációját, eleve kiesett a látás mint olyan. 
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123 Gallagher 2006, 166. o. 
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Ily módon a Molyneux-kérdésre adott negatív válasz nem áll ellentmondásban 
azzal, hogy születésünktől fogva rendelkezünk egy intermodális transzferrel. 

Konklúzió 

Gallagher érvelése egyáltalán nem mond ellent Merleau-Ponty korábban bemuta-
tott észleléselméletének. Észlelésünk minden esetben megtestesült észlelés, testünk 
devianciái komoly szerepet játszanak világhoz való hozzáférésünk alakulásában. A 
reprezentacionalista észleléselméletek egy „interfészt” iktatnak be a külső és a 
belső közé, észlelésünket mindig egy közvetett folyamatként állítják be és így a 
világhoz való hozzáférésünket is minden esetben közvetettként értelmezik. Az 
empiristák nemleges válaszai ezt a közvetettséget sugallták, az észlelés esetükben 
az érzet-adatok nyersanyagának belső feldolgozása, egy látott dolog értelme min-
dig utólagosan formálódik meg.  
 Dolgozatomban szerettem volna megmutatni, hogy Locke és Berkeley ismeret-
elmélete önmagában is igen sok ellentmondásosságot mutat, amelyek jó része 
reprezentacionalista előfeltevéseikből, a külső és belső elkülönítéséből ered. A 
külső világ és a belső világ kapcsolata, átjárhatósága, mind a két szerző esetében 
problémás. Filozófiájuk utat nyit a szkepszisnek, a reális világ létezésében való 
kételkedésnek. A Molyneux-kérdés esetükben még a születésétől fogva látó ember 
számára sem válaszolható meg „bizonyossággal”. 
 A kérdésre adott nemleges válasz azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy a 
világhoz való hozzáférésünk közvetett, vagy azt, hogy a különböző érzéki modali-
tások nem kommunikálnak egymással. Merleau-Ponty kimutatta, hogy észlelésünk 
eredendően értelemmel telített, hogy az észlelés mindig megtestesült észlelés. A 
fent felsorolt empirikus bizonyítékok arra, hogy már születésünktől fogva rendel-
kezünk egy intermodális transzferrel, ezeket a megállapításokat csak megerősíteni 
tudják. „Az észlelés kevésbé az érzéki információk belső feldolgozásának, hanem 
sokkal inkább a test és annak környezete közti kölcsönhatások eredménye.”124 A 
Gallagher és Merleau-Ponty által bemutatott észleléselmélet keretei között a világ-
hoz való hozzáférésünk sokkal közvetlenebb, mint a korábban vázolt 
reprezentacionalista elméletek esetében. 
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MAJDÁNYI ÁDÁM 

Bevezetés 

A prezentizmussal1 szemben megfogalmazott, legsúlyosabbnak vélt ellenvetés 
szerint a prezentista nem tud megfelelően elszámolni azzal a természetes meggyő-
ződéssel, hogy egy propozíció igazsága a nem-propozicionális, nyelvfüggetlen 
világban gyökerezik. Intuitív belátás, hogy nincs olyan igazság, amely szabadon 
lebegne a világhoz fűződő bármiféle kötődés nélkül, vagy más szóval az a tény, 
hogy a propozíciók valamelyik igazságértéket instanciálják, végső soron attól függ, 
hogy milyen dolgok alkotják a világ fennmaradó részét. Nevezzük ezt kötődési 

intuíciónak. Az ellenfél által indítványozott érv úgy szól, hogy a prezentistát el kell 
marasztalnunk, mert olyan igazságokat fogad el, melyeket nem képes értelemsze-
rűen lehorgonyozni a valóságban, vagyis nem tudja – a józan ész határain belül – 
megfeleltetni őket általa is létezőnek tekintett dolgoknak. Konkrétan arról van szó, 
hogy a prezentizmus nyújtotta ontológiai keret nem foglal magába múltbeli dolgo-
kat, holott pontosan ilyenekre lenne szükségünk a múlt idejű mondataink igazságá-
nak megalapozásához.2 
 Úgy gondolom, ez az intuíció a józan ész azon ítéletei közé tartozik, melyeken 
tesztelhetjük metafizikai elméleteinket: ha egy metafizikai vita két résztvevője 
közül csak az egyik ért egyet azzal, hogy az igazság összeköttetésben van a világ-
gal, akkor ez mindenképpen a kérdéses álláspont mellett szól, és rossz fényt vet az 
ellentétes megközelítésre. Azt azonban vitatom, hogy a prezentizmus ellen felho-
zott iménti érvben hallgatólagosan feltételezett értelmezése helyes lenne. Az elkép-
zelés lényege szerintem nem az, hogy minden igazság meghatározott ontológiai 
implikációkat hordoz, és ezért vállalhatatlanok számunkra azok az igazságok, me-
lyeket – a létezők osztályának kiterjedéséről alkotott saját képünk korlátozottsága 
folytán – nem tudunk ellátni releváns igazságalkotókkal. Amellett fogok érvelni, 
hogy a prezentizmus ellenfelének nem szabad a kötődést úgy értelmeznie, mint egy 
arra vonatkozó megszorítást, hogy milyennek kell lennie egy meghatározott onto-
lógiai háttérrel rendelkező metafizikus ideológiájának, mert ezzel csak a bizonyí-
tandót veszi bizonyítottnak. Másodszor, kísérletet teszek arra, hogy megkonstruál-

                                                 
1 A prezentizmus egy arra vonatkozó nézet, hogy mi létezik: a létezők listája a jelenbeli dolgokra 
korlátozódik. Kicsit pontosabban: mindig igaz, hogy ami egyáltalán létezik, az most létezik. Negatív 
következménye ennek az elméletnek, hogy múltbeli és jövőbeli dolgok ontológiai értelemben nincse-
nek. A prezentista és fő riválisa, az eternalista (vagy négy-dimenzionalista) közötti vita éppen arról 
folyik, léteznek-e az utóbbi entitások. Ebben a cikkben a múlt idejű kijelentésekre (és ezzel kapcso-
latban a múltbeli dolgok létezésének kérdésére) fogok összpontosítani, és hallgatólagosan feltétele-
zem, hogy a múltat érintő eredményeim a jövőre alkalmazva is megállják a helyüket. 
2 Sider 2001, 36–37. o. 
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jak egy életképesebbnek tűnő ellenérvet a prezentizmussal szemben, amely nem az 
ontológiai megalapozottság, hanem az igazságmagyarázat fogalmát állítja a közép-
pontba. Ez az érv – reményeim szerint – azért fog hatékonyabbnak bizonyulni, 
mert bár szintén szükségessé teszi, hogy az igazság és a valóság között – a 
prezentista számára nehezen emészthető – relációkat fektessünk le, az előző érvvel 
ellentétben egy valódi meggyőződésen alapszik, amihez ajánlatos igazodni. 

Az igazságalkotó elvből vett ellenvetés 

Sokan úgy vélik, hogy a kötődési intuíció korrekt, filozófiai célokra felhasználható 
leírását az igazságalkotó elv vagy valami ahhoz hasonló nyújtja.3 Az elv röviden 
azt mondja ki, hogy minden igazsághoz van valami (egy vagy több igazságalkotó), 
aminek a puszta létezése szükségszerűen maga után vonja, hogy a kérdéses propo-
zíció igaz.4 A lehetséges világok kényelmes nyelvén megfogalmazva: az α entitás 
igazzá teszi a <p> propozíciót akkor és csak akkor, ha minden lehetséges világban, 
ahol α (és <p>) létezik, <p> igaz.5 Az elvre épülő argumentum általános sémája az 
alábbi: 

(1) Minden (pozitív és kontingens) igazságnak van igazságalkotója. 
(2) Metafizikailag lehetséges, hogy a jelen pontosan ugyanolyan legyen, mint 

amilyen aktuálisan, és a múlt számtalan módon különbözzön a világ aktuá-
lis múltjától. 

 Tehát:  
(3) A prezentizmus hamis.6 

                                                 
3 Merricks 2007, 2. o. 
4 Igen súlyos ellenvetések hozhatók fel az elv általános formája ellen: nem plauzibilis azt feltételezni, 
hogy a negatív egzisztenciális állításokat valami pozitív létező teszi igazzá, és az sem tűnik elfogad-
hatónak, hogy a szükségszerű állításokat minden dolog igazzá teszi, holott az elv fenti megfogalma-
zása ezekkel a következményekkel jár. Sőt mi több, azzal sem megyünk sokra, ha a kérdéses nehé-
zség megoldása érdekében megpróbáljuk gyengíteni az elvet: ahogyan Trenton Merricks rámutatott, 
ha elfogadjuk azt a tézist, amely szerint igazság és valóság között egy globális szuperveniencia relá-
ció áll fenn (Bigelow, Lewis), olyan lényegi elemét adjuk fel az igazságalkotó elvnek, amely domi-
náns részét képezi motivációs bázisának. (Merricks 2007, 88–92. o.) Ezért a komplikációk elkerülése 
végett az érv kifejtése során azzal az implicit korlátozással élek, hogy az elv által lefedett igazságok 
kontingensek és pozitívak. 
5 Itt nem árt az óvatosság. A szóban forgó kapcsolat emlékeztet ugyan a klasszikus szigorú implikációra, 
ez utóbbi azonban csak propozíciók között állhat fenn. Az igazságalkotók ezzel szemben (tipikusan) 
nem propozicionális entitások. Tehát észben kell tartani, hogy egy kategóriákon átívelő, különböző 
típusú létezőket összekapcsoló viszonnyal van dolgunk, amely nem minden esetben jár együtt a megfele-
lő implikáció helyességével: az igazságalkotás nem garantálja, hogy a célpropozíció levezethető egy 
olyan igazságból, amely az igazságalkotást végrehajtó dolog létezését állítja. (Armstrong 2004, 5–7. o.) 
6 Meg kell jegyeznem, hogy ez a megfogalmazás hiányos, és teljessé tételéhez explicitté kellene 
tennünk azt a hallgatólagos premisszát, hogy bizonyos múlt idejű propozíciók igazak. De – habár van 
példa a szakirodalomban arra, hogy a prezentizmus védelmében ezt a feltevést próbálják meg kikez-
deni (Sider, Markosian) – jelen céljaim szempontjából ez érdektelen. 



Hogyan érvelhetünk a prezentizmus ellen? 103
 

 

 Először is fel kell ismernünk, hogy az érv konklúzív. Ezt könnyen beláthatjuk, 
ha nyomon követjük a következő gondolatmenetet. Tegyük fel, hogy a prezentiz-
mus igaz: minden, ami egyáltalán létezik, most létezik. Kombinálva ezt az igazság-
alkotó elvvel (1-es premissza), azt kapjuk, hogy minden egyes igazságot valami 
olyasmi tesz igazzá, ami jelenleg létezik. Ez részben azt jelenti, hogy minden múlt 
idejű állítást össze tudunk párosítani olyan jelenbeli dolgokkal, melyeknek köszön-
hetően e propozíciók felveszik azt az igazságértéket, amellyel ténylegesen rendel-
keznek. Természetes gondolat: az egyetlen lehetséges út a jelen számára, hogy ily 
módon befolyásolhassa az Igaz és a Hamis értékeinek eloszlását a múlt idejű pro-
pozíciók között, azoknak a dolgoknak a meghatározásán keresztül vezet, melyekre 
ezek az igazságok vonatkoznak. Más szóval, az igazságalkotó elv prezentista olva-
satának következménye, hogy azok a szituációk, melyeknek a múltbeli fennállása 
szükséges és elégséges feltétele annak, hogy a múlt idejű igazságok igazak legye-
nek, bizonyos jelenben létező entitásoktól függnek, méghozzá abban a szigorú 
értelemben, hogy ha egy adott <p>M múlt idejű propozíció igazságalkotója most 
létezik, akkor lehetetlen, hogy az igazságfeltételében megadott körülmény nem állt 
fenn a múltban. Röviden: a múlt szuperveniál a jelenen. 
 A 2-es premissza, az ún. temporális kombinatorizmus éppen ezzel az eredmény-
nyel áll ellentmondásban. Azt mondja ki, hogy a jelenleg létező dolgok együttesen 
aluldeterminálják azt, hogy a múltban mi létezett, mivel a jelenből több 
episztemikusan lehetséges (kauzális) útvonal halad visszafelé az időben.7 A tézis 
iránt táplált intuitív vonzalom arra az evidens belátásra támaszkodik, hogy a múltra 
vonatkozó történeti bizonyítékaink, melyek jelenleg a rendelkezésünkre állnak, 
nem nyújtanak kétségbevonhatatlan ismeretforrást a múltban történtekről, és kö-
vetkezésképpen nem szolgáltatnak elégséges alapot ahhoz, hogy kizárjuk a követ-
kező lehetőséget: a világ a közelmúltban jött létre, és ezért az összes régmúltra 
irányuló aktuálisan igaz propozíció hamis. A most vizsgált premissza ennek az 
ismeretelméleti szempontból érdekes szkeptikus hipotézisnek az ontológiai 
analogonja.8 

                                                 
7 Crisp 2003, 237–238. o.  
8 Nézzünk egy példát: Tegyük fel, hogy N (F, G) egy (nem hume-i értelemben felfogott) természeti 
törvény, melynek egyik konkrét instanciája az O (Fa, Ga) szinguláris oksági viszony. Ha elfogadjuk a 
determinizmust, akkor a kérdéses törvény jelenlegi létezését állító propozícióból és a Ga tényállás 
jelenlegi létezését tagadó propozícióból le tudnánk vezetni az Fa múltbeli létezését tagadó propozíciót, 
felmutatva ezzel egy olyan most létező entitást, melynek hiányában egy múlt idejű igazság (<Fa léte-
zett>) hamis lenne. Első pillantásra úgy tűnik, hogy ezzel a módszerrel el tudnánk különíteni az aktuá-
lis múltat a sok lehetséges múlttól. (Bourne 2006, 6-9. o.) Igen ám, de nem minden metafizikai elmélet 
ért egyet azzal, hogy a természeti törvények szükségszerű létezők. Ha az a determinisztikus törvény, 
amelyhezf olyamodtam, kontingens, akkor van olyan lehetséges világ, ahol helyette egy másik N (H, 
G) törvény érvényesül. Ebben a világban esetleg annak a múlt idejű propozíciónak az igazságát tud-
nánk biztosítani, hogy <Ha létezett>, ha fennáll az O (Ha, Ga) kauzális kapcsolat. A múlt idejű igazsá-
gok rögzítésének itt tárgyalt prezentista stratégiáját követve csak akkor tudnánk garantálni az <Fa 
létezett> igazságát, ha kikötnénk, hogy azokban a lehetséges világokban, amelyekből képzeletben 
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A temporális kombinatorizmus 

Mármost, a prezentisták többnyire a 2-es premisszához nyúlnak hozzá.9 Azt állít-
ják, hogy a jelen – azokon a normálisan feltételezett dolgokon (potenciális eviden-
ciákon) kívül, melyek segítségével konfirmálni (vagy diszkonfirmálni) szoktuk a 
múlt idejű empirikus hipotéziseinket, és következésképpen racionálissá (vagy irra-
cionálissá) tesszük a bennük való hitet – igenis tartalmaz olyan (feltehetően szokat-
lan) entitásokat is, melyek segítenek rögzíteni ezen propozíciók igazságértékét. A 
temporális kombinatorizmust tagadó prezentista védekezés sikere azon múlik, ké-
pesek vagyunk-e két elfogadhatatlan szélsőség között lavírozni: egyfelől azoknak a 
jelenbeli dolgoknak a természete, melyeket igazságalkotóknak javaslunk, nem tér-
het el drasztikusan attól, hogy intuitíve milyen típusú dolgokkal vagyunk hajlamo-
sak a valóságot benépesíteni, másfelől viszont nem sérthetjük meg az 1-es premisz-
szát, azaz ezen dolgoknak tényleg alkalmasaknak kell lenniük az ontológiai alap 
szerepének betöltésére. Amellett érvelek, hogy a prezentistának hatalmas vesztesé-
geket kell elkönyvelnie, ha ezt az utat választja. Ha ugyanis nem fordul szembe egy 
bizonyos ponton az igazságalkotó elvvel, elmélete nem lehet plauzibilis, mert a 
józan ész álláspontjával való radikális szakításra kényszerül. 
 Milyennek képzeljük el a prezentista keresett igazságalkotóit? A következő 
feltételnek nyilvánvalóan eleget kell tenniük: ha hozzáadnánk őket a szokványosan 
létezőnek tartott jelenbeli dolgok készletéhez, az aktuális jelennek egy másik lehet-
séges világba történő képzeletbeli áthelyezése garantáltan duplikálná az aktuális 
múltat is, kiválasztva azt a többi elképzelhető, egymással kölcsönösen inkonzisz-
tens múlt közül, melyekből a jelennek a szóban forgó entitásokat nem tartalmazó 
része ugyanúgy létrejöhetett volna.10 Jelöljük az egyik ilyen entitást X-szel. X-től 
azt lvárjuk, hogy zárja ki azt a lehetőséget, hogy annak a propozíciónak a tartalma 
által leírt körülmény (mondjuk K), melyet X állítólagosan igazzá tesz, nem létezett 
a múltban. A logikus kérdés, amit ezt követően fel kell tennünk, X természetét 
érinti: milyen X arculata, belső metafizikai szerkezete, amelynek köszönhetően X 
egyrészt megengedi, hogy diszkriminálni tudjuk K-t, azaz X előfordulásából kizá-
rólag K-nak a múltbeli fennállására lehessen következtetni, másrészt garanciával 
szolgál arra, hogy K valóban bekövetkezett?  
 Vegyük észre, hogy az eternalista számára a válasz kézenfekvő, hiszen megte-
heti, hogy egyszerűen azonosítja X-et K-val: ontológiai eszköztára elég tágas ah-
hoz, hogy múltbeli dolgokat tudjon felruházni igazságalkotási potenciállal. Sajnála-
tos módon azonban a prezentista szemszögéből nézve ez az út járhatatlan. A pre-
zentizmus világképe szerint ugyanis egy múlt idejű igazság történeti és ontológiai 
alapja mindig különbözik: amiről az állítás szól, az egy dolog, ami igazzá teszi, az 

                                                                                                                            
eltávolítjuk az aktuálisan fennálló N (F, G) törvényt, ez utóbbi szerepét átveszi egy másik olyan tör-
vény, amely szintén determinálja Fa múltbeli létezését. Számomra ez abszurdnak tűnik. 
9 Caplan – Sanson 2011, 199–201. o. 
10 Rhoda 2009, 6. o. 
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valami egészen más.11 Hiábavaló olyan állításokra szorítkozni, melyek intencioná-
lis tárgyai még mindig léteznek, hiszen K jelenlegi létezése önmagában nem bizto-
sítaná, hogy a múltban ugyancsak K esete forgott fenn. Amire szükségünk volna, 
az nem K perzisztenciája, melynek révén a különböző időpontokban történő elő-
fordulásai között megőrzi numerikus azonosságát, hanem az, hogy K közvetlenül a 
múltból legyen képes ontológiai alapot szolgáltatni a rá vonatkozó jelenlegi igazsá-
goknak. A múlt lekötésének feladata így a következő zavarba ejtő helyzetbe hozza 
a prezentistát: a kapcsolat K és X között egyértelműen kontingensnek tűnik. Nem 
csupán arról van szó, hogy K és X gondolatban elkülöníthető: a világ aktuális jel-
legzetessége, hogy abban a pillanatban, amikor bizonyos típusú mondatoknak 
szükségük van X-re igazságuk alapjaként, K nem létezik. Ennek ellenére X létezé-
se metafizikai szükségszerűséggel vonja maga után, hogy K egykor jelen volt. A 
prezentista csak úgy tudja világossá tenni a neki tulajdonított álláspontot, ha sikerül 
meghatároznia a K és X közötti viszonyt: meg kell magyaráznia, hogyan lehet X-et 
arra hivatkozva individuálni, hogy K létezett, és ugyanakkor határozottan tagadni, 
hogy K szükséges feltétele X létezésének. 
 Számos javaslat látott napvilágot X értelmezésére, de ezúttal rendhagyó leszek, 
és ahelyett, hogy részletesen tárgyalnám az egyes elméleteket, felvázolok inkább 
egy általános sémát, melyben szerintem a legesélyesebb jelöltek elhelyezhetők. 
Azért választom ezt a stratégiát, mert így jobban tudom érzékeltetni, miért gondo-
lom azt, hogy a temporális kombinatorizmus elvetése által fémjelzett prezentista 
védelmi pozíció kudarcra van ítélve. Mármost induljunk ki abból, hogy K és X 
szükségszerűen egymásra következik, de nem azon okból kifolyólag, hogy egy 
harmadik, független entitás (természeti törvény, Isten, vagy akár a világ primitív 
huzalozottsága) ügyel arra, X nehogy annak hiányában forduljon elő, hogy K léte-
zett. K és X kapcsolatának az a magyarázata, hogy nem különülnek el teljesen 
egymástól, és ezért nem tartoznak annak a hume-i intuíciónak a hatálya alá, amely 
szerint két különálló létezővel kapcsolatban mindig elképzelhető, hogy egymástól 
elkülönülve forduljanak elő. De hogyan függnek akkor össze? Az egyetlen meg-
fontolásra érdemes lehetőség az, hogy a kettő közül valamelyik a másik metafizikai 
alkotóeleme. A keresett viszony tehát a (részleges) konstitúció. 
 Először is töprengjünk el azon a feltételezésen, hogy X K-nak az egyik összete-
vője. Mivel X – rendeltetése szerint – arról hivatott kezeskedni, hogy a dolgok 
állásának történetéből K ki ne maradjon, lehetséges úgy gondolni X-re, mint K 
tényállásnak egy olyan (strukturális) tulajdonságára, amely – bár jelenleg 
instanciálatlan – egyedi módon specifikálta K-t, azaz teljesül rá nézve, hogy K-n 
kívül semmi más nem instanciálhatja (ez a diszkriminációs feltétel), és K-nak ren-
delkeznie kellett vele egész múltbeli pályafutása során (vagyis azon az időszakon 
keresztül, amelyre vonatkozóan igaz múlt idejű állításokat lehet róla tenni). Egyet-
len entitástípusról van tudomásom, amely e két feltételt képes egyszerre kielégíte-

                                                 
11 Rhoda 2009, 3–4. o. 
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ni: természetesen az Ezségre, azaz minden dolognak az önmagával való azonossá-
gára gondolok.12 E (K) (K ezsége) nem más, mint ennek a dolognak lenni: az a 
tulajdonság, hogy K ez a dolog, és nem valami más.13 Kicsit tételesebben kifejtve: 

(1) E (K) létezik, de nincs instanciája. 
(2) Ha E K)-nak van instanciája, akkor K instanciálja E (K)-t. 
(3) K-nak szükségszerű kísérője E (K), amely mintegy K-nak a világban ha-

gyott (K megsemmisülése után is fennmaradó) lenyomataként válik a való-
ság részévé: amikor E (K) létrejön, van valami, ami instanciálja.  

 Ebből a három premisszából levezethető az a konklúzió, hogy K létezett vala-
mikor. Mert az a tény, hogy E (K)-t jelenleg semmi sem instanciálja (a), egyértel-
mű jele annak, hogy valamikor a múltban valami instanciálta (c). Ez pedig nem 
lehetett más, mint maga K (b). De ahhoz, hogy K bármit is instanciálhasson, előbb 
léteznie kell. Következésképpen K létezett. 
 A prezentista számára azoban ez a megoldás csakmint utolsó mentsvár jöhet 
számításba. A vád nem egyszerűen annyi, hogy bizarr entitásokat kell bevezetnie 
az ontológiájába. Nagyobb problémát jelent, hogy egy olyan elmélet, amely elköte-
lez bennünket a fent definiált haecceitások létezése mellett, kétes koherenciával 
bír. Tehát a prezentista kockára teszi saját versenyképességét a valóság temporális 
kiterjedéséről folyó vitában, ha ehhez a megközelítéshez folyamodik. Lássuk mi-
ért! A prezentista olyan tulajdonságok létezését akarja velünk elhitetni, melyek – 
lényegük szerint – demonstratív módon referálnak arra a dologra, amely képes 
instanciálni őket, de ennek ellenére túlélhetik a kérdéses dolog halálát, és 
instanciálatlanul folytathatják tovább életüket. Azért is hihetetlen ez az elképzelés, 
mert például E(K) létezését az a szükségszerű tény látszik megalapozni, hogy K 
azonos önmagával. Egy konkrét dolog partikularitása – aminek köszönhetően kü-
lönbözik minden más egyedi entitástól – nem azon a további tényen nyugszik, 
hogy a dolog instanciál valamilyen primitív tulajdonságot. K-nak az E (K)-val való 
rendelkezése nem olyasmi, amit ráadásként kellene tekintetbe venni K létezése 
mellett. Armstrong szellemes metaforájával élve: E (K) ingyen elfogyasztható, ha 
K-ra már költöttünk.14 
 Hogyan állunk azzal az alternatívával, hogy K részét alkotja X-nek? Ha szó 
szerint vesszük ezt a nézetet, a prezentista nyilvánvalóan nem érthet vele egyet: ha 
X entitást felvesszük az ontológiánkba, akkor ezzel automatikusan felkerülnek az 
általunk elfogadott létezők listájára azok a dolgok is, melyek X aktuális elemei 
(beleértve – a feltevés szerint – K múltbeli körülményt). Mindazonáltal lehet az a 
benyomásunk, hogy mégis ez a helyzet. Címkézzük fel X-et és a vele egy kategóri-

                                                 
12 Keller 2004, 96–99. o. 
13 X jelen esetben persze összetett, mert K belső szerkezetét tükrözi: K minden egyes eleme rendelke-
zik egy-egy sajátos ezséggel, és ezeknek a nem-mereológiai fúziója alkotja K ezségét.  
14 Armstrong 1997, 12–13. o. 
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ába eső entitásokat a következőképpen: a világ most olyan, hogy a világ volt vala-

milyen. Ez a megjelölés azért hasznos, mert visszautal vagy rámutat azoknak a 
propozícióknak a történeti alapjára, melyeknek az igazzá tétele érdekében X-et és 
társait segítségül hívjuk, vagyis explicitté teszi, milyen funkciót szánunk ezeknek a 
dolgoknak. De tegyük fel, hogy ez nem pusztán egy funkcionális leírás: tegyünk 
úgy egy pillanatra, mintha ez a leírás rátapintana a lényegre, mert kifejezi, hogy a 
kérdéses entitások egyetlen meghatározó ismertetőjegye, hogy arra a múltbeli tény-
állásra irányulnak, amely nélkül nem jöhettek volna létre. Ha tehát a javasolt címke 
egy esszenciális specifikáció, azaz feltárja a valóságnak azokat az aspektusait, me-
lyek meghatározott összefüggése alkotja e dolgokat, akkor világosan megmutatko-
zik, hogy az, amilyen a világ korábban volt (hogy például K fennállt), a világ jelen-
legi állapotának (például X-nek) az egyik összetevője. 
 A prezentista teendője, hogy az itt keletkező látszatot illúzióként leplezze le, 
más szóval kimagyarázza, miért tűnik úgy számunkra, hogy K X-et konstituálja, 
miközben igazából szó sincs erről. Szerintem azt kellene mondania, hogy a szük-
ségszerű viszonyt eddig rossz helyen kerestük: ami látszólag K és X összefüggése, 
azt összekeverjük azzal a valódi kapcsolattal, amely X és egy olyan alkotóeleme 
között áll fenn, aiely a jóváhagyása már nem ütközik akadályokba. Jelöljük D-vel 
X szóban forgó elemét. D-től elvárjuk, hogy lényegileg K-ra vonatkozzon: hogyan 
tudna máskülönben félrevezetni minket azt illetően, mi konstituál mit? 
Prezentistaként viszont ahhoz is ragaszkodnunk kell, hogy ez a lényegi vonatkozás 
K létezését nem implikálja. Mégis mit gondoljunk egy olyan entitásról, aminek a 
lényegét valamilyen értelemben K határozza meg, de aminek nem függvénye K 
létezése? Azt hiszem, csak abban az esetben tudjuk felfogni D definícióját, ha a 
funkcióját betölteni képes entitásoknak propozicionális tartalmat tulajdonítunk. 
Tehát D-től elválaszthatatlan az a tény, hogy a dolgok állását egy meghatározott 
módon vagy aspektusban ábrázolja. Ebből az következik, hogy a dolgok bármikép-
pen alakuljanak is, D – amennyiben létezik – rendelkezni fog ezzel az egyedi tarta-
lommal. Ez teszi lehetővé, hogy D tartalma K-t intencionális tárgyaként involválja, 
miközben K nem létezik. K hiánya csupán annyit jelent, hogy a világ, történetesen 
kielégítetlenül hagyja a propozicionális tartalom sikerességi feltételét, amely ma-
gában foglal egy K-ra vonatkozó egzisztencia-elvárást. Ám a prezentista most sem 
jár sikerrel. A most vizsgált válaszstratégia ugyanis, amely a temporális 
kombinatorizmus tagadásán keresztül igyekszik semlegesíteni a prezentizmus elle-
ni érvet, előfeltételezi az igazságalkotó elv érvényességét. Az igazságalkotó elv 
viszont magában foglalja, hogy egy propozíciót (hacsak nem egy másik propozíci-
óról szól) csak valamilyen nem-propozicionális entitás tehet igazzá. Tehát X nem 
lehet annak köszönhetően a <K fennállt> propozíció ontológiai alapja, hogy D 
deskripciót elemeként tartalmazza.  
 Mindebből arra a következtetésre juthatunk, hogy a prezentista képtelen elvisel-
ni azt a kettős terhet, amit vele szemben támasztottam: a maximalizmust, vagyis azt 
az elgondolást, hogy az igazságalkotó elv (a korábban említett problematikus ese-
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teket leszámítva) minden igazságtípusra nézve helyes, csak egy nehezen vállalható 
metafizika elfogadása árán tudja fenntartani. Mint az tóbbi megfontolásokból kide-
rült, nincsen kényelmes középút: X csak úgy végezheti el a kiszabott igazságalko-
tási munkát, ha olyan tulajdonságokat vesz fel, melyeket legitim módon csak 
propozicionális entitásoknak lehet tulajdonítani. X bevezetése egy olyan jogtalan 
lépés, amit a színfalak mögött teszünk meg a megalapozandó igazságok és az alap-
pal szolgáló valóságmező között. X – amíg le nem hántjuk róla a félrevezető nem-
propozicionális burkot – elfedi azt a tényt, hogy a múlt idejű igazságoknak rajta 
keresztül voltaképpen önmaguk alapjául kellene szolgálniuk, és ezért végső soron 
megalapozatlanok maradnak. Ebben a körben forgó megalapozási kísérletben érhe-
tő tetten a prezentista teljes tehetetlensége arra, hogy saját elméleti kereteinek a 
szétfeszítése nélkül kösse hozzá ezeket az igazságokat ahhoz, amit létezőnek ismer 
el.15 A prezentista tehát jobban teszi, ha nyílt lapokkal játszik, és elismeri: a múlt 
idejű igazságok túl nagy falatot jelentenek neki, és ezért az igazságalkotók teljes 
körű felkutatását célul kitűző metafizikai projektet nincs esélye keresztülvinni. A 
következőkben amellett fogok érvelni, hogy nem veszítünk semmit, ha feladjuk ezt 
a célkitűzést.  

Az igazságalkotó elv 

Az érvem kifejése során fel akarom használni a következő premisszát: egy igazság 
felszíni szemantikája jelzésértékű azt illetően, hol kell keresnünk hozzá igazságal-
kotókat, ha történetesen rendelkezik ilyesmivel. Ezen egyszerűen azt értem, hogy 
egy mondat igazságának ontológiai megalapozására az a dolog a legtermészetesebb 
jelölt, amelyről a mondat szólni látszik. Nevezzük ezt transzparencia-

követelménynek. Az áll a hátterében, hogy az igazságalkotó elv nem nélkülözhet 
egy relevancia-kritériumot, melynek segítségével egy létező entitásról eldönthető, 
hozzájárul-e egy adott propozíció igazzá tételéhez, és ezt éppen a propozíció sze-
mantikai tartalma nyújtja.16 Az elv ugyanis önmagában nem teszi lehetővé, hogy 
egy adott entitáshalmazon belül, melynek, mint egésznek a létezése szükségszerűen 
maga után vonja a propozíció igazságát, megkülönböztessük az irreleváns elemeket 
azoktól, melyek valamilyen súllyal latba esnek az igazság meghatározásában. An-
nak szempontjából, amit az igazságalkotás definíciója kínál, nem tesz lényeges 
különbséget, hogy például egy tigrisről szóló állítás igazságát egy meghatározott 
tigrissel támasztjuk alá, vagy az egész világgal, amely tartalmazza a szóban forgó 
tigrist. Pedig intuitíve ez igenis számít. És mi más izolálná a releváns különbségte-
vőket, mint maga a propozíció, amely tartalmának megfelelően egy megszorítást 
vetít ki a világra? Máskülönben hogyan lenne értelme annak, hogy egy tigrisek 
nélküli világban hamis lenne egy bizonyos tigrisről szóló aktuálisan igaz kijelentés, 

                                                 
15 Sider hasonlóan érvel a „redukálhatatlanul hipotetikus, saját instanciáikon túlmutató tulajdonságok” 
posztulálása ellen. (Sider 2001, 35–42. o.) 
16 Merricks 2007, 30. o. 
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miközben egy olyan világban, ahol nem léteznek – mondjuk – szúnyogok, meg-
őrizné aktuális igazságértékét?  
 Lépjünk tovább! Milyen indokaink vannak arra, hogy igaznak tartsuk az iga-
zságalkotó elvet? Az elvet rendszerint úgy fogják fel, mint az igazság korrespon-

dencia-elméletének a pontosítását, vagyis az ontológiai megalapozás azt a célt 
szolgálja, hogy megmutassuk, hogyan elégül ki egy előzetesen jóváhagyott iga-
zságdefiníció minden egyedi esetre vonatkozóan.17 Kétféle módon tudom elképzel-
ni a korrespondencia-elmélet motiválását. Vagy azért látszik ésszerűnek elfogadni, 
mert induktív általánosítását nyújtja az arra a kérdésre adott partikuláris válaszok-
nak, hogy mit jelent egy adott propozíció számára igaznak lenni, vagy pedig azért, 
mert egyenértékű a kötődési intuícióval, amit mérvadónak kellene tartanunk bár-
mely metafizikai vitában. Ezek közül szerintem egyik sem teljesül. 
 Először is azt igyekszem bizonyítani, hogy mivel a korrespondencia-elmélet 
által az igazság természetéről festett átfogó kép nem vág egybe azzal, ami szá-
munkra természetes módon igazolja, hogy egy bizonyos típusú propozíció igazsága 
megalapozást igényel, ezért nincs okunk csatlakozni az ontológiai alapok utáni, 
maximalista szellemű kutatáshoz, amely a korrespondencia fogalmára épülő iga-
zságdefiníció finomítását célozza. Kezdjük azzal, hogy az igazság természetére 
vonatkozó általános hipotéziseket minden egyedi instanciának konfirmálnia kell.18 
Kierland és Monton különösen frappánsan fogalmazza meg ezt a szuperveniencia 
tézissel kapcsolatban: 

[…] nem nevezhetjük a [szuperveniencia tézist] intuitíve plauzibilisnek min-
daddig, amíg nem vetettük össze azzal, hogy intuícióink szerint hogyan kell 
számot adni minden fajta igazságról. […] a [szuperveniencia tézist] és a hoz-
zá hasonló elveket csak akkor lehet értékelni, miután meghatároztuk minden 

fajtára vonatkozóan a lehető legjobb igazságfeltételeket, melyek tiszteletben 
tartják intuícióinkat és a tudományos eredményeket. Először látnunk kell, mi 
minden elfogadását vonják maguk után ezek az igazságfeltételek, és ezután 
tudunk általánosítani azt illetően, min szuperveniál az összes igazság. [Ki-
emelések az eredeti szövegben – M. Á.]19 

 Ez jelen esetben azt jelenti, hogy ha elgondolkodnánk rajta, miben is áll egy 
tetszőleges igaz propozíció igazsága, azon kapnánk magunkat, hogy egy valóság-
elemet próbálunk megfeleltetni a kérdéses propozíciónak. A tapasztalat azonban 
épp az ellenkezőjéről tesz tanúbizonyságot: evidens, hogy vannak olyan propozíci-
ók, melyek igazságának megértéséhez nem járul hozzá az a feltevés, hogy megha-
tározott viszony áll fenn köztük és valami más között. Konkrétan arra gondolok, 
hogy az elmélet értékelése esetről esetre változhat attól függően, milyen igeidőben 
van a vizsgálat alatt álló propozíció (nyelvi kifejezését nyújtó mondat). Ez arra 

                                                 
17 Armstrong 2004, 16–17. o. 
18 Tallant 2009, 412–414. o. 
19 Kierland – Monton 2007, 490. o. 
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enged következtetni, hogy az igeidők előfordulása központi szerepet játszik annak 
megítélésében, le kell-e horgonyozni egy adott igazságot a létezők világában. 
 Ez könnyen érzékeltethető, ha összehasonlítjuk a jelen és a múlt idejű állításokat. 
Kétségtelenül van benne valami, hogy a (pozitív) jelen idejű propozíciók igazsága a 
létezésben van megalapozva. Kézenfekvő például abba a tényállásba helyezni az <α 
tigris fehér> kontingens predikáció igazságát, hogy α fehér (vagy pontosabban: α 
rendelkezik a fenomenális fehérség fizikai korrelátumát alkotó tulajdonságokkal). 
Ugyanez kifejezhető szemantikai köntösbe csomagolva: természetes számunkra egy 
jelen idejű kijelentés jelentését egy olyan egzisztenciális tétel formájában kibontani, 
amely szabadon kvantifikál intencionális tárgyai felett. Más szóval, amikor a mon-
dat propozicionális tartalmát modellezzük, vagyis elképzeljük, hogy az α entitás 
instanciálja a fehér színt, nincs kifogásunk az ellen, hogy maga a valós világ szol-
gáljon modellel, azaz a kérdéses tulajdonság-exemplifikáció valóban létezzen. 
Azonban a múlt idejű igazságok esetében a helyzet másképp áll. Ahhoz például, 
hogy a <β kardfogú tigris fehér volt> propozíció igaz legyen, nem látszik szüksé-
gesnek β létezését segítségül hívni, hanem csupán azt kell biztosítani, hogy β léte-

zett és fehér volt az állítás által lefedett időintervallumban. Más szóval, a múlt idejű 
igazságok értékelése során érzékenyek vagyunk a létige temporális és ontológiai 
értelme közötti különbségre. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert nem tartjuk magától 
értetődőnek, hogy egy dolog múltbeli létezését állító mondat ekvivalens lenne egy 
olyan mondattal, amely szerint a dolog egyáltalában véve [simpliciter] létezik.  
 Miért viszonyulunk eltérően ehhez a két fajta propozícióhoz? Miért nem kétel-
kedünk abban, hogy a jelen idejű állítások lehetnek predikatívak a bennük szereplő 
referáló kifejezések jelöleteire nézve, és miért nem vesszük készpénznek a múlt 
idejű állítások szinguláris értelmezését? Szerintem mindezt az okozza, hogy eltérő 
határozottsággal foglalunk állást bizonyos ontológiai kérdésekben. Az a bizonyos-
ság, hogy mindig fogunk találni a jelen idejű igazságoknak értelemszerűen megfe-
leltethető létezőket, abból a mélyről fakadó meggyőződésből származik, hogy a 
jelen létezik: mindig rendelkezésünkre áll egy olyan valóságmező, amely a jelen 
idejű igazságok intencionális tárgyainak természetes lelőhelye. Ez legitimálja az 
egzisztenciális kvantor értelmének elmozdulását, amit a jelen idejű állítások szük-
séges és elégséges feltételének rögzítése során tapasztalunk. A mondat igazságának 
természetére vonatkozó ismeretünk nem foglal magában többet annál, hogy az 
általa leírt körülménynek most fenn kell állnia, és ez önmagában egy ontológiailag 
tehermentes követelmény. Az a tény, hogy mégis igazolva érezzük magunkat, ami-
kor tiszta egzisztenciális formát adnunk az igazságfeltételnek, vagyis a jelen idő 
jelét a kvantor kiterjedésének korlátozásaként fogjuk fel, azzal magyarázható, hogy 
a releváns ontológiai tételben biztosak vagyunk. Ezzel szemben az, hogy valami 
létezett a múltban, nem vonja triviálisan maga után, hogy a dolog létezik: a múltbe-
li entitások létezésébe vetett hit nem a józan ész álláspontja, és ezért kemény, az 
intuitív hátrányt ellensúlyozni tudó érveket kell felhozni mellette. Ezért érezzük 
azt, hogy a múlt idejű propozíciók egzisztenciális átiratának a temporális olvasatá-
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ról az ontológiai olvasatára történő átlépés külön bizonyításra szorul. Ha tehát ab-
ból indulunk ki, amit a különféle típusú igazságok természetéről tudunk, akkor 
nincs okunk elfogadni a korrespondencia elméletet.20 Aki mégis ennek alapján hisz 
benne, azzal kapcsolatban fel kell tételeznem, hogy a jelen idejű állítások igazságá-
ra vonatkozó érvényes belátásait jogtalanul kiterjeszti minden egyes igazságra.21 
 A korrespondencia-elmélet elfogadásához motivációt nyújthat az a feltételezés 
is, hogy a világhoz való kötődés egyedül úgy értelmezhető, mint egy különböző 
kategóriákon átívelő reláció, amely fennáll bármely igaz propozíció és a világ va-
lamely létező eleme között. Ha ez teljesülne, akkor a következőképpen érvelhet-
nénk a prezentizmus ellen. Mivel egy reláció létezése szükségszerűen együtt jár 
összes relátumának a létezésével, nem kerülhetjük el, hogy a múlt idejű propozíci-
óknak megfeleltetett entitásokat befogadjuk az ontológiánkba. Csakhogy a transz-
parencia-követelményből az következik, hogy a múlt idejű igazságokhoz múltbeli 
megalapozókra van szükségünk, ilyen dolgok ugyanis azok, melyekre ezen igazsá-
gok vonatkozni látszanak. Ha másképp vélekednénk, vagy a transzparencia köve-
telményét adnánk fel, vagy pedig azt vonnánk kétségbe, hogy megbízhatók az az-
zal kapcsolatos intuitív ítéleteink, hogy miről szólnak az állításaink. Az első esetet 
már akkor kizártam, amikor a transzparencia mellett állást foglaltam. A második 
eset azzal a kényelmetlen eredménnyel járna, hogy arról, valóban tévesek-e a kér-
déses szemantikai intuícióink, a prezentizmus igazsága tájékoztatna. Ez módszerta-
nilag kártékony lenne, mert megfosztaná a szemantikai dimenziót (tehát egy olyan 
területet, ahol látszólag stabil tudással rendelkezünk) attól a szerepétől, melyet 
potenciálisan játszhatna a terítéken lévő metafizikai vitában. És íme, látszólag má-
ris ott tartunk, hogy megcáfoltuk a prezentizmust. 
 Nem kell azonban aggódnunk, mert – mint azt igyekszem demonstrálni – a kö-
tődés másképp is felfogható. Az az alapötlet, hogy amikor el akarjuk dönteni, kell-
e egy adott típusba tartozó igaz állításhoz igazságalkotókat rendelni, érvényesülni 
engedjük azokat az ontológiai előfeltevéseket, melyek reflektálnak arra, hogy az 
adott propozíciótípus példányainak intencionális tárgyai létezőnek tekinthetők-e a 
józan ész nézőpontjából. Ha igen, akkor ez feljogosít arra, hogy egy reláció segít-
ségével közvetlen kapcsolatot létesítsünk az állítás és a hozzárendelt megalapozó 
között. Ha viszont a kétely a vizsgált propozíció által leírt körülmény fennállását 
illetően a természetes beállítódás, akkor ellenállunk a kísértésnek, és nem feltétele-
zünk közvetlen kapcsolatot. Helyette inkább keresünk egy másik propozíciót, 
amely meghatározott logikai viszonyban áll az eredetivel, és melynek az intencio-
nális tárgyai a világ egy olyan tartományára korlátozódnak, amely – meggyőződé-
sünk szerint – már világosan létezőnek mondható. Nézzük, hogyan alkalmazható ez 
a keretelmélet a múlt idejű igazságokra! A keresett logikai viszony az ún. igazság-

érték-kapcsolat, amely arra vonatkozik, hogy egy bizonyos típusú állításnak egy 

                                                 
20 Tallant 2009, 414. o. 
21 Szerintem Keller például éppen ezt a hibát követi el. (Keller 2004, 91–93. o.)  
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meghatározott időpontban való igazsága vagy hamissága hogyan függ össze azzal, 
hogy más típusú állítások eltérő időpontokban igazak vagy hamisak. Konkrétan: 
egy múlt idejű propozíció akkor és csak akkor igaz, ha a jelen idejű párja igaz 
volt.22 Például a <β kardfogú tigris fehér volt> jelenlegi igazságából a priori mó-
don, a különböző igeidőkben álló propozíciók logikai viselkedése alapján tudható, 
hogy a <β kardfogú tigris fehér> igaz volt. Tehát ha meg szeretném alapozni az 
előbbi propozíció igazságát, nem fogok arra a tényre támaszkodni, hogy β létezett, 
hiszen a múlt létezésében nem vagyok biztos. Az ontológiai alap kérdését – az 
igazságérték-kapcsolat mentén – inkább átirányítom, és az utóbbi igazságnak sze-
gezem, abban ugyanis már nem kételkedem, hogy léteznek jelenbeli dolgok. Kicsit 
pontosabban: megfontolom, mi volt a helyzet egy olyan korábbi időpontban, ami-
kor a múlt idejű állítás igazságának feltételeként β-nek jelen kellett lennie, és azt 
találom, hogy akkor a dolgok állásának egy töredéke igaz módon leírható volt úgy, 
hogy β most létezik és fehér. Kiemelve a lényeget, a múlt idejű propozíció igazsága 
közvetett módon azon szuperveniál, ami a múltban létezett: ha nem lenne igaz, ak-
kor az analóg jelen idejű állítás hamis lett volna, amely esetben viszont ez utóbbi 
igazság lokális szuperveniencia-bázisát alkotó entitások sem léteztek volna. 
 Úgy gondolom, hogy ezt a megközelítést kell előnyben részesíteni a korrespon-
dencia-elméleten (és az igazságalkotó elven) alapuló relációs felfogással szemben. 
Vegyük észre, hogy az előbbi jobban illeszkedik az intuitív ontológiai képünkhöz, 
miközben az utóbbi ambiciózus e tekintetben. A relációs felfogás – tiszteletben 
tartva a transzparencia követelményt – azt implikálja, hogy léteznek múltbeli dol-
gok. Szemléljük egy pillanatra a két nézet közötti különbséget abból az 
episztemikus pozícióból, melyet az elméleti tudatlanság jellemez: tételezzük fel, 
hogy nem tudjuk, milyen érvek szólnak a múlt létezése mellett vagy ellen. Ebből a 
perspektívából indokoltnak tűnik névértéken venni intuícióinkat, nincs más eszkö-
zünk ugyanis annak megállapítására, mely állítástípusok igaz példányai rendelkez-
nek igazságalkotókkal. Mivel az általam javasolt kötődési elmélet szándékosan úgy 
lett megalkotva, hogy minden esetben csak olyan implikációkat eredményezzen, 
melyek a józan ész ítélőszéke előtt megerősítést nyernek, és így a tőle való eltérés 
egyet jelent azzal, hogy a releváns meggyőződések közül valamelyiket feladjuk, ez 
az alapértelmezett álláspont. Ezen azt értem, hogy nem kell külön indokolnunk, 
miért fogadjuk el ezt a nézetet: a rendelkezésünkre álló információ korlátozott 
mennyiségét figyelembe véve ez a racionális magatartás. Ezzel szemben a relációs 
felfogás híve magyarázattal tartozik arról, miért választotta a kevésbé intuitív ér-
telmezést, a bizonyítás terhe ugyanis mindig azokra nehezedik, akik ellentmonda-
nak annak, amit a világról tudni vélünk.23 A probléma ott kezdődik, hogy amit 

                                                 
22 Bourne 2006, 5–6. o. 
23 Az analógia kedvéért vegyük szemügyre a következő példát: X és Y arról vitatkozik, létezik-e 
Isten. X – teistaként – igenlően válaszol a kérdésre. Y viszont – agnosztikus ateistaként – nem esik az 
ellenkező végletbe: nem állítja, hogy Isten nem létezik, hanem egyszerűen szembesíti X-et azzal, 
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bizonyítani kellene, az pont a múltbeli dolgok létezése. Még ha fel tudnánk is hozni 
meggyőző érveket, melyek eloszlatnák a vonatkozó intuitív kételyt, ezekben nem 
szerepelhetne premisszaként az igazságalkotó elv, hiszen kérdésünk éppen arra 
irányul, van-e okunk a világgal való összeköttetést egy olyan reláció fennállásával 
azonosítani, amely az igazságalkotás egyik definiáló eleme. Következésképpen az 
igazságalkotó elvből vett ellenérv csődöt mond, mert az 1-es premissza igazsága 
feltételezi, hogy a prezentizmust már sikerült megcáfolnunk, holott éppen ez forog 
kockán. 

A magyarázatigényből vett ellenvetés 

Az előző részben azt próbáltam megmutatni, hogy az igazságalkotó elv alapján 
nem lehet a prezentizmus ellen érvelni. Van mit tanulnunk azonban az érv hibájá-
ból: nyomatékosítanunk kell, hogy az érv azért vallott kudarcot, mert ahelyett, 
hogy a kötődés relációs felfogására bizonyítékokkal szolgált volna, egyszerűen 
előfeltételezte annak helyességét. Ebben a részben kidolgozok egy másik érvet a 
prezentizmussal szemben, amely – remélhetőleg – igazolttá teszi, hogy a relációs 
felfogás kedvéért lemondjunk bizonyos meggyőződéseinkről, vagyis elvessük azt a 
kiinduló feltevést, hogy hitelt érdemlően számolnak be a dolgok állásáról. 
 Vegyük fontolóra először is a következő intuíciókat. Alapvető szükséglet, hogy 
számot tudjunk adni az igaz propozíciók igazságáról. Továbbá úgy véljük, hogy azt 
a kérdést, miért igaz egy adott propozíció, mindig a világ tényeire hivatkozva kell 
megválaszolnunk. Nevezzük e két állítás konjunkcióját az igazságmagyarázat tézi-
sének. Ez a tézis mármost első pillantásra összeegyeztethetőnek tűnik a kötődés 
árnyaltabb, a józan észnek megfelelő ontológiai képről informált és hozzá mérete-
zett értelmezésével, amit a relációs felfogás helyett javasoltam. Ez könnyen belát-
ható, ha megfontoljuk, hogyan függ össze a magyarázat kérdése azzal, mit jelent 
egy adott <p> propozíció számára igaznak lenni. A <p> igazságfeltételét rögzítő 
bikondicionális ismerete (vagyis az, hogy <p> akkor és csak akkor igaz, ha egy K 
körülmény fennáll) egyértelművé teszi, hogy <p> igazsága esetén a magyaráza-
tunknak K-ra kell irányulnia.24 Azonban K kötelező felhasználása a magyarázatban 
nem vonja maga után K ontológiai értelemben vett létezését, hiszen – mint arra az 
előző szakaszban rámutattam – a létige temporális olvasatai (volt a múltban, van 

                                                                                                                            
hogy abból, amit a világról jelenleg tudunk (és a tudás standardját a tudományos ellenőrizhetőség és 
falszifikálhatóság határozza meg), nem dönthetünk Isten létezésének kérdésében. Y tehát felhívja X 
figyelmét arra, hogy ha mindennek ellenére továbbra is hisz Istenben, nem jár el racionálisan. Itt 
nyilvánvalóan Y álláspontja az alapértelmezett, hiszen nem feltételez egyebet, mint amit konszenzuá-
lisan tudásnak tartunk. Ha X a tudás igényével lép fel, akkor kötelessége megmutatni, hogyan integrá-
lódik az általa tett állítás a tudományosan megalapozott ismereteink rendszerébe. Az analógia persze 
abból a szempontból nem tökéletes, hogy az ontológiai kérdések esetében a kiindulópont nem a tu-
dományos eredmények által sugallt világkép, hanem a releváns intuíciókban megtestesülő „ismeret”, 
amit – többé-kevésbé – egyetértés övez. 
24 Liggins 2005, 113–114. o. 



114 Majdányi Ádám
 

 

most, vagy lesz a jövőben), melyek elsődlegesen belépnek a különböző igeidőben 
álló propozíciók igazságfeltételébe, önmagukban nem köteleznek el amellett, hogy 
a hatókörükbe eső referáló kifejezések jelöletei léteznek – legalábbis addig nem 
keletkezik ilyen látszat, ameddig a jelentéscsúsztatás megelőzése érdekében szigo-
rúan elválasztjuk az említett bikondicionálisra vonatkozó tudásunkat a múlt, a je-
len, illetve a jövő realitásával kapcsolatos természetes előfeltevéseinktől.  
 Tehát az igazság magyarázata nem tűnik ontológiai jellegűnek, mivel az iga-
zságfeltétel fogalmára épül. Azaz magyarázattal szolgálni arra, hogy valamely állí-
tás igaz, nem jelent mást, mint végrehajtani egyfajta szemantikai leereszkedést, 
amelynek eredményeképp már nem propozíciók tulajdonságairól beszélünk, hanem 
a valóság nem-propozicionális aspektusairól: magyarázataink olyan mondatokban 
végződnek, melyek a magyarázandó igazságokban említésre kerülő entitások 
(múltbeli, jelenbeli vagy jövőbeli) létezését állítják.25 A magyarázat persze tovább 
mélyíthető, ha kombináljuk a preferált metafizikai elméletünkkel, amely meg-
mondja, melyek a fundamentális entitások. Így két lépésben meg tudjuk határozni a 
nyers igazságok vagy végső explanandumok halmazát, melyek már nem vezethetők 
vissza alapvetőbb mondatokra, mert a valóság primitív elemei, avagy természetes 
illesztékei közötti összefüggésekről számolnak be: az állítással kapcsolatos sze-
mantikai tények segítségével kiválogatjuk a releváns dolgokat, a csatolt metafizika 
pedig feltárja ezeknek a belső szerkezetét. Még egyszer hangsúlyozom: mindez 
prima facie érintetlenül hagyja a prezentista és az eternalista homlokterében álló 
ontológiai kérdést. 
 Tovább erősíti ezt az elgondolást, hogy összhangban van azzal, mit szoktunk 
elvárni egy miért-kérdésre adott adekvát választól. Ha valaki felvilágosítást kérne 
egy múlt idejű állítás igazságával kapcsolatban, az érdeklődő kíváncsiságát teljesen 
kielégíthetnénk egy arról szóló történettel, milyen volt a világ, de az illető nem 
tudna mit kezdeni azzal a többlet információval, hogy a világ szóban forgó állapota 
atemporális perspektívából tekintve létezik, és szükségszerűen maga után vonja a 
magyarázandó igazságot. Természetes reakció lenne a részéről, ha a mennyiséggel 
kapcsolatos egyik Grice-féle maxima megszegésével vádolna minket, mivel az 
lenne a benyomása, hogy többet mondtunk a kelleténél. Ez azt sugallja, hogy a 
kérdező az explanansban szereplő létige múlt idejét nem úgy értelmezi, mint ami 
egy kvantifikációs terjedelem-korlátozást jelez, és ezért tekinti a szóban forgó on-
tológiai adalékként a magyarázathoz való hozzáfűzését indokolatlannak. Tehát – ha 
egyáltalán számít valamit az, hogy a hétköznapi társalgások során hogyan szoktuk 
megértetni egymással, miért ítélünk igaznak egy kijelentést – nem remélhetjük, 
hogy a prezentizmussal inkonzisztens eredményeket tudunk kisajtolni az arra vo-
natkozó megfontolásainkból, mit von maga után az igazság magyarázata. A magya-
rázat súlypontja vagy értelmi magja ugyanis, aminek köszönhetően sikerül meg-

                                                 
25 Rodriguez-Pereyra 2005, 28–29. o. 
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győzni a kérdezőt, nem nyilvánvalóan olyan létezők felmutatásában keresendő, 
melyek megfeleltethetők a magyarázandó igazságoknak. 
 A magyarázatoknak azonban van egy olyan jellegzetességük, amely abba az 
irányba mutat, hogy a múlt idejű igaz propozíciók – minden látszat ellenére – mé-
gis rendelkeznek igazságalkotókkal, és ez igazolni látszik a kötődés relációs felfo-
gását. Az ígért argumentum az alábbi módon írható fel: 

(1) Az igazságmagyarázati tézis igaz. 
(2) A magyarázat aszimmetrikus. 
(3) A magyarázat aszimmetriáját csak úgy biztosíthatjuk, hogy ontológiai ala-

pokat csatolunk az igaz propozíciókhoz.  
 Következésképpen: 

(4) A prezentizmus hamis. 

 A premisszákhoz értelmező megjegyzéseket fogok kapcsolni, melyek fényében 
világossá válik, hogyan vonják együttesen maguk után a konklúziót.  
 Az 1-es premisszával már foglalkoztam. A 2-es premissza azon nyugszik, hogy 
a propozíciók igazságát a dolgok állása alapján akarjuk magyarázni, de sohasem 
fordítva: meggyőződésünk szerint a kontingens tények nem azért állnak fenn, mert 
a róluk szóló állítások igazak. Ezért meg kell találnunk a módját annak, hogy illegi-
timnek nyilváníthassuk a magyarázat irányának megfordítását. Észre kell azonban 
vennünk, hogy bármilyen alaposan vizsgáljuk is ki a magyarázatot alkotó állításo-
kat, nem fedezünk fel bennük semmit, ami alátámasztaná az explanansnak szánt 
propozíció prioritását az explanandummal szemben. Ennek az az egyszerű oka, 
hogy az igazságfeltételeket rögzítő bikondicionális szimmetrikus: feltéve, hogy 
minden létező tényálláshoz tartozik egy róla szóló igaz propozíció, ha előttünk van 
a világ propozicionális struktúrája, ebből az ismeretből elméletileg le tudjuk vezet-
ni, milyen tények állnak fenn. Tehát ha a magyarázat pusztán igazságfeltételes 
lenne, nem tudnánk megmondani, hogy a bikondicionálisnak miért csak az egyik 
tagja alkothat megfelelő magyarázatot. 
 Válaszolhatnánk erre úgy, hogy léteznek dolgok, melyek rendre megfeleltethe-
tők az explanansnak és az explanandumnak, és ezek között áll fenn egy olyan me-
tafizikai viszony, amely – mondjuk – a következő aszimmetriát mutatja: míg az 
egyik (A) létezhetne a másik (B) nélkül, addig nincsenek olyan B-t tartalmazó le-
hetséges világok, amelyek A-t nélkülözik. Ha találnánk ennek a leírásnak megfele-
lő entitásokat, akkor mondhatnánk azt, hogy a magyarázat azért működik kizárólag 
az egyik irányban, mert B tényellentétesen függ A-tól, A viszont tényellentétesen 
független B-től. E kontrafaktuális igazságok kategorikus alapja szerintem egyedül 
az lehet, hogy az az entitástípus, melynek B az egyik példánya, nem alakulhat ki 
mindaddig, amíg nem jelenik meg a színen A és a vele típus-azonos entitások. Eb-
ből következik egy minimális feltétel, amely a vizsgált reláció aszimmetrikus jelle-
géhez szükséges: A-nak és B-nek természetükben különbözniük kell egymástól.  
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 Az explanans és az explanandum nyilvánvalóan nem teljesíti ezt a követel-
ményt, hiszen ugyanabba az ontológiai kategóriába tartoznak (mindketten monda-
tok). Jobbak a kilátások, ha nem a magyarázat médiumául szolgáló kijelentésekre 
alkalmazzuk ezt az ötletet, hanem azokra a dolgokra, melyekről ezek szólnak: a 
magyarázó mondatban egy olyan entitásra referálunk, amely fajtáját tekintve kü-
lönbözik attól az entitástól, melyre a magyarázandó mondatban történik utalás. 
Ráadásul van olyan propozícióelmélet, amely mellett a világ nem-propozicionális 
elemei és az igazságok úgy viszonyulnak egymáshoz, mint ahogy A és B. Tegyük 
fel, hogy a következő nézet helyes: vannak partikuláris mentális állapotok, melyek 
az intencionalitás forrásai, és minden más dolog annak köszönheti reprezentációs 
képességét, hogy megfelelő kapcsolatban áll ezekkel. Ebben az esetben az igazság-
értékek elsődleges hordozói (vagyis azok a dolgok, amelyek betöltik mindazokat a 
funkciókat, melyeket szokásosan megkövetelünk egy propozíciótól) nem ábrázol-
hatnák a világot, ha az elme nem alakult volna ki. Viszont természetes világképünk 
részét képezi, hogy az elme kialakulását egy hosszadalmas fejlődési folyamatnak 
kell megelőznie. Fontoljuk meg például, mennyivel nagyobb képzeleti ugrást tesz 
szükségessé annak elgondolása, hogy az intelligens élet egy csapásra jön létre, mint 
az, hogy a világ megsemmisül, még mielőtt az anyag elérné a komplexitásnak azt a 
fokát, amely mellett képes volna mentális eseményeket realizálni. Ez azt jelenti, 
hogy episztemikusan közelebb vannak hozzánk azok a lehetséges világok, melyek 
az utóbbi forgatókönyvet követik, és ezért viszonylag nagy valószínűséget tulajdo-
nítunk (a negációjához képest) annak az állításnak, hogy az elme nem létezhetne 
attól az egzisztencia- alaptól függetlenül, amelyből emergálódott, bár a fordítottja 
igenis lehetséges. Ez értelmezhetővé teszi a valóság tényeinek óhajtott elsődleges-
ségét a rájuk vonatkozó propozíciók igazságával szemben: a magyarázat azért meg-
fordíthatatlan, mert az ábrázolt dolgok létezése nem függ attól, hogy az elme – 
melynek a világra történő irányulásaiból merítik az állítások propozicionális tar-
talmukat – hűséges reprezentációkat alkot-e. 
 Mindez mármost egyenértékű azzal, hogy ontológiai alappal kell ellátnunk a 
magyarázandó igazságot. Bár nem abból az egyetemes – és végeredményben moti-
válatlannak ítélt – követelményből jutunk el ide, hogy minden igazságot valami 
létező tesz igazzá, hanem egy másik – immár elismerésre méltó – elvárásból (az 
igazságmagyarázat igényéből), a tanulság ugyanaz marad: az igazsághoz valóság 
kell. A 3-as premissza azt állítja, hogy az aszimmetriát semmilyen más úton-
módon nem lehet lefektetni. A félreértések elkerülése végett nyomatékosítanom 
kell: az állítás nem az, hogy az explanans annak köszönhetően tesz szert magyarázó 
erőre, hogy valamilyen tény fennáll. Az, aminek a szükségletét követve segítségül 
hívjuk a nem-propozicionális entitásokat, nem igazolja, hogy ezek jobb megvilágí-
tásba helyeznék az explanandumot, azaz egyáltalában való létezésüket konstatálva 
nélkülözhetetlen információt adnánk hozzá ahhoz, amit az explanans már önmagá-
ban is a rendelkezésünkre bocsát. Egyszerűen azért vesszük igénybe őket, mert 
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máskülönben tisztázatlan lenne, miért rendelkezik a magyarázat az egyik lényegi 
sajátosságával.  
 A prezentista számára ez az eredmény végzetes. Abban a pillanatban ugyanis, 
amikor magyarázatot kíván adni egy múlt idejű igazságra, nem férhet hozzá ahhoz 
a múltbeli körülményhez, melyet az explanansban ismertet: a kérdéses időpontban 
csak maga az explanans szerepét játszó kijelentés létezése egyeztethető össze a 
prezentizmus ontológiájával, és ez – mint láttuk – tanácstalanul hagy abban a kér-
désben, miért járunk rossz nyomon, ha az igazságból szándékozzuk megérteni a 
világot. Figyeljük meg, hogy nem vesszük hasznát annak a feltevésnek, hogy a 
jelen tartalmaz olyan nem-propozicionális entitásokat, melyek biztosíthatják az 
aszimmetriát. Ennek belátása érdekében próbáljuk meg elképzelni, milyennek kell 
lennie annak a jelenbeli dolognak, melynek létezése hiányában a vizsgált igaz pro-
pozíció hamis lenne, de amely ugyanakkor létezhetne a propozíció hamissága ese-
tén. Bevallom, én erre nem vagyok képes. Azok az ad hoc megoldási kísérletek 
sem nyújtanak segítséget, melyeket a temporális kombinatorizmust tagadó 
prezentista vet be: például hiába vonná maga után szükségszerűen egy múltban 
létezett dolognak a még jelenleg is létező haecceitása az illető dologra vonatkozó 
igaz múlt idejű propozícióknak az igazságát, a feltételezett igazságalkotók és az 
igazzá tett állítások közötti kapcsolat tökéletesen szimmetrikus lenne.  

Egy utolsó megjegyzés 

Ebben a cikkben azt igyekeztem megmutatni, hogy a prezentizmus ellenfelének az 
igazságalkotó elv helyett a magyarázatigényből kiindulva kellene érvelnie. Ennek 
okául azt jelöltem meg, hogy míg az előbbi látatlanban megelőlegezi az 
eternalizmus igazságát, és így felhasználásával nem lehet aláásni a prezentizmust, 
addig az utóbbi független motivációval bír. Az igazságmagyarázati tézis szerint 
akkor értjük meg, miért igaz egy propozíció, ha levesszük azt a szemantikai szem-
ellenzőt, amely a kérdéses propozíció igazságáról és intencionális tárgyainak a 
létezéséről való beszéd közé ékelődik. A megismerésnek ez a rendje számunkra 
elkerülhetetlen, korlátozott episztemikus helyzetünkből fakadóan ugyanis mindig 
csak a valóságról tájékoztató evidencia alapján tudjuk megítélni, melyek az igaz 
propozíciók: nem haladhatunk az ellenkező irányba, ami úgy nézne ki, hogy vala-
miképpen a valóságtól függetlenül sikerülne leolvasnunk a propozíciók igazságér-
tékét, és ebből következtetnénk ki a fennálló tényeket. 
 De félő, hogy ezzel módszertani hibát követünk el – szeretnénk visszavágni. 
Nevezetesen, nem teszünk egyebet, mint hogy belevetítjük a valóságba az egyedüli 
módját annak, ahogyan mi emberek hozzá tudunk férni. Ezzel szemben megfonto-
lásra érdemesnek tűnik az a metafizikai lehetőség, hogy az emberi megismerésre 
jellemző aszimmetria nem tükrözi a dolgok állását, mert – mondjuk – múltbeli 
dolgok létezését implikálja, miközben a világ nem tartalmaz ilyesmit. Ez az ítélet 
azonban elhamarkodott. Az ontológiai problémák megoldásához még csak hozzá 
sem tudnánk látni, ha nem vennénk névértéken a saját episztemikus lehetőségein-
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ket. Nézzük például a prezentista és az eternalista között folyó vitát! Az egyik 
kulcskérdés, hogy léteznek-e múltbeli dolgok, és az eternalista válasza affirmatív. 
A következő lépés, hogy bizonyítékokat mozgósít, érveket épít fel (stb.) az állás-
pont alátámasztása érdekében. A felek hallgatólagosan egyetértenek abban, hogy a 
perspektíva megfordításának nincs értelme: nem jutunk előbbre azzal, hogy kije-
lentjük, a bizonyítandó állítás igaz, és ezért minden ellene felhozható érvnek és 
vele szembeszegülő makacs evidenciának tévesnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy 
megismerési korlátaink már a kezdetek kezdetén, a vita talajának előkészítése so-
rán jelen vannak, és később a vita menetét annak minden egyes pontján irányítják. 
Éppen ezért nem remélhetjük, hogy győztesen kerülünk ki a vitából, ha egy olyan 
metafizikai lehetőségre apellálunk, amely magának a vitának a számunkra való 
értelmességét vonja kétségbe. 
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Prezentizmus és igazságalkotók1 

BERNÁTH LÁSZLÓ 

1. Bevezetés 

Mint mindegyik metafizikai elméletnek, a prezentizmusnak is rengeteg elméleti 
kihívásra kell választ adnia. A prezentizmussal kapcsolatos legfontosabb ellenér-
veket három csoportra lehet osztani: 

a) jelenbeni létezők és múltbeli létezők közti relációból vett ellenérve, 
b) szemantikai ellenérvek, 
c) tudományos elméletekből vett ellenérvek. 

 Az első csoportba tartozó ellenvetések logikája a következő: léteznek relációk 
jelenbeli és múltbeli létezők között, továbbá két dolog között csak akkor lehetséges 
reláció, ha mindkét dolog létezik, ergo a prezentizmus hamis, mivel tagadja a 
múltbeli dolgok létezését. Valószínűleg a három közül ezt a problémát a legköny-
nyebb kezelni annak az ötletnek a segítségével, hogy a jelenbeli dolgok közvetlenül 
mindig csak valamilyen jelenbeli dologgal állnak „igazi” relációban és csak egy 
másik, ontológiailag kevéssé elkötelező értelemben mondhatjuk, hogy relációban 
állnak a múlttal is.2 A tudományos elméletekből vett ellenérvek már nagyobb prob-
lémát jelentenek a prezentizmus számára. Ezek az argumentációk arra hívják fel a 
figyelmet, hogy az einsteini relativitáselmélet, az abszolút idő és így az abszolút 
értelemben vett egyidejűség tagadásával szembekerül a prezentizmussal. Erre a 
problémára a válasz nem pusztán metafizikai érvelés segítségével adható, mivel a 
központi kérdés az, hogy az einsteini elméletnek van-e olyan interpretációja, amely 
összefér az egyidejűség régi, abszolút fogalmával. Az ellenvetést éppen eme össze-
tettsége miatt nem tárgyalom.3 A cikkben tehát egyedül a szemantikai ellenérveket 
fogom vizsgálni. A szemantikai ellenérvek azért is különösen érdekesek – amellett, 
hogy valószínűleg ezek a legerősebb ellenérvek a prezentizmussal szemben –, mert 
eme ellenérvek képezik annak akadályát, hogy az endurantizmust és a prezentiz-
must egyértelműen összekapcsoljuk. Ha a prezentistának sikerül megválaszolni a 
szemantikai ellenérveket, amelyek azt vonják kétségbe, hogy a múltra vagy a jövő-
re igaz kijelentések vonatkozhatnak, mivel egyik sem létezik, akkor az 
endurantistának már egyáltalán nem éri meg a prezentizmus helyett a négy-
dimenzionalizmus valamelyik formáját választania. Ha az endurantizmus jobb 
metafizikáját adja a változásnak, mint a perdurantizmus – úgy gondolom, ez a 

                                                 
1 Köszönettel tartozom Kovács Gábornak, Makai Ádámnak, Tihanyi Katalinnak és Tőzsér Jánosnak 
az építő, kritikus észrevételekért. Külön megköszönném Such Dávidnak és Majdányi Ádámnak, hogy 
részletes kritikával illették a szöveget. 
2 Markosian 2004, 13–15. o. 
3 A vitát elindító cikk: Putnam 1967. Egy újabb elemzés: Hinchliff 2000. 
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helyzet, bár nem áll módomban ebben az írásban emellett érvelni –, és ha a 
prezentistának sikerül az összekapcsolás útjában álló akadályokat eltakarítania, 
akkor a prezentizmust egy olyan metafizikai elméletnek tekinthetjük, amelyik nagy 
valószínűséggel igaz. 
 A következő pontban meghatározom, mit értek prezentizmuson. Ezután röviden 
áttekintem miért érdemes prezentistának lenni, s részletesebben kifejtem, mi a vi-
szonya egymáshoz az endurantizmusnak és a prezentizmusnak. A negyedik pont-
ban bemutatom a prezentizmus két legfőbb szemantikai jellegű problémáját: a refe-
rencia-problémát és azt a kihívást, amit az igazságalkotó elv jelent számára. Mivel 
arra a kérdésre, hogy hogyan képesek a prezentizmus elfogadása mellett a múlt 
idejű vagy a jövő idejű mondatok másra vonatkozni, mint a jelenre, egyszerűbben 
lehet magyarázattal szolgálni, mint az igazságalkotó elvből vett ellenérvekre, ezért 
már a negyedik pontban felvázolom a körvonalait a referencia-probléma egy vi-
szonylag egyszerű megoldásának. A negyedik pont második felében azt elemzem, 
miért nehéz összeegyeztetni az igazságalkotó elv lewisi megfogalmazását (az iga-
zság a létezésen szuperveniál) és a prezentizmust. Az ötödik pontban részletesen 
elemzem az egyik lehetséges megoldási stratégiát: a temporális kombinatorizmus 
tagadását. Az idetartozó elméletek elemzésével azt akarom bizonyítani, hogy bár-
milyen formában is tagadjuk a temporális kombinatorizmust, az mindenképpen 
súlyos metafizikai költségekhez vezet. A hatodik pontban arra teszek kísérletet, 
hogy megmutassam, a prezentistának – éppen az előbb említett súlyos költségek 
miatt – érdemesebb az igazságalkotó elv átfogalmazásával/helyettesítésével meg-
oldania ezt a fajta szemantikai problémát. Ennek érdekében leírom egy lehetséges 
megoldás első lépéseit, hogy látható legyen, hogyan működik egy olyan prezentista 
stratégia, amely az igazságalkotó elvet fogalmazza át. 

2. Mi a prezentizmus? 

A prezentizmus az a metafizikai–ontológiai elmélet, amely szerint egyedül a jelen 
és a jelenbeli dolgok léteznek. Nem létezik sem a jövő sem a múlt, és ennek megfe-
lelően múltbeli vagy jövőbéli entitások sem léteznek. A prezentizmussal ellentétes 
tézis a négydimenzionalizmus, amely azt állítja, hogy nem csak a jelen és a jelen-
beli entitások léteznek.4 A négydimenzionalizmus a prezentizmus negációja és 
fordítva, de fontos megjegyezni, hogy a négydimenzionalizmusnak több fajtája 
van. Messze legelterjedtebb formája az eternalizmus, ami a múlt, a jövő és a hozzá-
juk tartozó entitások létezését egyaránt elfogadja. Olyannyira ez a legnépszerűbb 
változata a négydimenzionalizmusnak, hogy az „eternalizmus” kifejezést egyszerű-
en a prezentizmussal ellentétes idő-elméletek gyűjtőneveként is szokták használni. 
Pedig a négydimenzionalizmusnak vannak az eternalizmushoz képest alternatív 
változatai: a növekvő-univerzum és a zsugorodó-univerzum elmélet. Előbbi szerint 
a jövő nem, csak a múlt és a jelen létezik, ezért az idő előrehaladtával egyre több 
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létezővel bővül a valóság, hiszen a múlt egyre hosszabbá válik. Ezzel szemben a 
zsugorodó-univerzum elmélet a jelen és a jövő létezését fogadja el, a múlt létezését 
pedig tagadja. 

3. Miért legyünk prezentisták? 

Alapvetően kétféle indoka lehet valakinek arra, hogy elfogadjon egy filozófiai 
elméletet. Első lehetőség: valaki azért fogad el egy filozófiai teóriát, mert úgy tűnik 
neki, hogy az egyszerűen jól írja le a valóságot. A második kategóriába azokat az 
eseteket sorolnám, amikor valaki azért hiszi igaznak az adott „izmus”-t, mert egy 
másik elméletet meg akar védelmezni a különböző ellenvetésekkel szemben. A 
filozófusok a prezentizmust nem annyira azért szokták preferálni, mert más terüle-
teken előkerülő filozófiai ellenvetéseket válaszolna meg. Ezt támasztja alá, hogy a 
prezentisták jobban szeretik hangsúlyozni, hogy a prezentizmus felel meg inkább a 
józan ész intuícióinak,5 arról viszont kevesebbet beszélnek, hogy melyik filozófiai 
kérdést segít megválaszolni.6 Az emberek a hétköznapokban nem szokták azt gon-
dolni, hogy léteznek múltbeli dinoszauruszok, de még azt sem, hogy léteznének 
olyan múlt- vagy jövőbeli üres időpontok, amelyeket korábban létezők népesítettek 
be, vagy majd később fognak különböző entitások benépesíteni. John Bigelow 
szerint egyfajta bizonyíték arra,7 hogy a prezentizmus áll közelebb a hétköznapi 
gondolkodásmódhoz, hogy nagyon sokáig nem jelent meg a filozófiatörténetben a 
négydimenzionalista álláspont.  
 Továbbá a prezentizmus szerves kapcsolatban van egy másik, a józan ész számá-
ra helyesnek látszó elmélettel, nevezetesen az endurantizmussal. Az endurantista a 
(fizikai) tárgyakat háromdimenziós entitásokként fogja fel, amelyek csak térben 
kiterjedtek, időben nem. A perdurantizmus ezzel szemben a tárgyakat négydimenzi-
ós létezőként ábrázolja, amelyek a három térbeli dimenzió mellett időben is kiterjed-
tek. Az elmélet legnépszerűbb változatában a fizikai tárgyak nincsenek teljes egé-
szükben jelen, csak egyetlen részüket találhatjuk meg egyetlen pillanatban. Az 
endurantizmus ezzel szemben megőrzi azt az intuíciónkat, hogy a tárgyak a jelenben 
egészen előttünk állnak, részeik nincsenek szétszórva különböző időpontok között. 
A prezentista számára fontos az endurantizmus sikere. Ha a prezentista hisz abban, 
hogy legalább némely fizikai tárgy megtartja önazonosságát az idő múlásával, akkor 
nem áll más út nyitva előtte, mint a változás endurantista elmélete, mivel a 
perdurantizmusnak egyik változata sem egyeztethető össze a prezentizmussal. Ha 
nincsenek múltbeli és jövőbeli entitások, nincsenek múltbeli és jövőbeli részei a 
tárgyaknak. Viszont ahhoz, hogy a prezentizmus és a négydimenzionalizmus vitájá-

                                                 
5 Markosian 2004, 48. o.; Bigelow 1996, 35. o.  
6 Hinchliff említi, hogy a prezentizmus segíthet metafizikai, elmefilozófiai és nyelvfilozófiai problé-
mákat kezelni. Sajnos azt nem részletezi, miért lehet eredményesebb a prezentizmus az ilyen problé-
mák megoldásában, mint a négydimenzionalizmus. Hinchliff 2000, 575. o. 
7 Bigelow 1996, 35–36. o.  
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ban igazán számítsanak az endurantizmus előnyei, ahhoz az kellene, hogy az 
endurantizmus csak az egyik teóriával legyen kompatibilis, ami nem teljesül. Bár az 
endurantizmust általában a prezentizmussal szokták összeboronálni, előfordulhat, 
hogy valaki endurantistaként a négydimenzionalizmust preferálja. Ilyenkor az 
endurantizmus előnyei (és hátrányai) a négydimenzionalista ölébe hullnak. 
 Mi oka lehet valakinek, hogy négydimenzionalista legyen, ha nem hisz a fizikai 
tárgyak időbli kiterjedtségében? Ez egyenértékű a következő kérdéssel: Melyek a 
prezentizmus azon problémái, amelyek az endurantizmust önmagában nem feltét-
lenül érintik? Ezek a hátrányok azokból a szemantikai problémákból erednek, ame-
lyeket a 4-es pontban fogok részletesebben tárgyalni. A szemantikai problémák 
miatt egy endurantistának érdemes négydimenzionalistának lennie. Az eternalista 
endurantista ugyanis azért veszi fel az üres időpontokat a saját ontológiájába, hogy 
magyarázni tudja, hogyan lehetséges, hogy ugyanaz a tárgy az idő folyamán egy-
mással ellentétesnek látszó tulajdonságokat vesz fel. Ha például ugyanaz a tárgy 
piros volt és most fehér, magyarázatra szorul, hogyan lehet egyszerre igaz az adott 
tárgyra a pirosság és a fehérség. Az eternalista endurantista szerint úgy, hogy inde-
xálni kell a tulajdonságokat. Ha nagyon szigorúan megvizsgáljuk a tulajdonságo-
kat, nincs „pirosság” vagy „fehérség” csak olyan temporálisan indexált tulajdonsá-
gok léteznek, mint a „pirosság 1951-ben” vagy a „fehérség 1952-ben”.8 Az 
endurantistának a sikeres indexálás miatt van szüksége arra, hogy felvegye az üres 
időpontokat, ugyanis, ha ezek az üres időpontok nem léteznének, az azt eredmé-
nyezné, hogy a semmivel indexálja az endurantista a tulajdonságokat. Ha viszont a 
prezentista a szemantikai problémákat megfelelően tudja kezelni, akkor az 
endurantistának nem éri meg ontológiájába felvenni az üres időpontok létezését, 
mivel van más módja annak, hogy megértsük, hogyan lehetnek igazak az „ez a 
tárgy piros volt” típusú mondatok anélkül, hogy a múlt létezne.  
 A prezentizmus jól megfér az endurantizmus mellett az aktualizmussal is, amely 
szerint csak aktuális dolgok léteznek. Bár az aktualizmus a modalitások értelmezé-
se körüli vitában kristályosodott ki, könnyű átlátni, hogy az aktualistát eredeti mo-
tivációi a prezentizmus felé kell sodorják. A múltbeli és jövőbeli dolgokat vagy 
időpontokat nem lehet aktuális létezőkként kezelni, feltéve, hogy nem akarunk 
egészen eltávolodni a szó mindennapi használatától. Mi értelme volna azt állítani, 
hogy a jövő aktuálisan létezik? Arisztotelész óta a valóság aktuális állapotát azono-
sítják a jelen aktuális állapotával. 
 Az aktualizmus, az endurantizmus és a prezentizmus olyan „elméletcsaládot” 
alkot, melynek tagjai egymás természetes szövetségesei. Bár nem ez a mostani 
vizsgálódás fő csapásiránya, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ennek az 
„elméletcsaládnak” a legfőbb erényei túlmutatnak azon, hogy sokak intuíciója sze-
rint ezek az elméletek írják le megfelelően a valóságot. Az etika és a metafizika 
határvidékén sokkal jobban boldogulhatunk ezzel a metafizikai háttérrel, mivel a 

                                                 
8 Az eternalista endurantizmus részletesebb bemutatása: Tőzsér 2009, 117–118. o. 



Prezentizmus és igazságalkotók 123
 

 

perdurantizmus–eternalizmus–posszibilizmus együttesen könnyen fatalizmushoz 
vezethet, ami nehezen összeegyeztethető az erkölcsi felelősség és a szabad akarat 
fogalmával. Nem állítom, hogy a fenti elméletek képviselői semmiképp sem tudják 
ezt elkerülni. De olyan erőfeszítéseket kíván meg tőlük ez a nehézség, hogy e téren 
hátrányba kerülnek az aktualizmus–endurantizmus–prezentizmus hármassal szem-
ben. Elsőre ez talán rejtélyesen hangzik, ezért a probléma egy vetületét röviden 
ismertetem: az a perdurantista gondolat, amely szerint a dolgok részei szét vannak 
szórva az egyes időpontok között, azt eredményezi, hogy amikor megszülettem, 
már igaz volt az az állítás, hogy 2012-ben megírom ezt a tanulmányt. Kérdéses, 
hogy ha ez így van, erkölcsi értelemben hogyan lehetnék számon kérhető ezért a 
cselekedetért, hiszen úgy tűnik, a metafizika különös perdurantista törvényszerűsé-
gei miatt ekkor már az idő végtelen falára fel voltak vésve jövőbeli tetteim. Innen-
től kezdve ez egy másik, jelentős problémakör, csak szerettem volna ezt az aspek-
tust is felvillantani, mert bár ezen a ponton az összefüggés nem annyira közvetlen, 
mégis könnyen lehet, hogy sok endurantistát–prezentistát–aktualistát ilyen és ehhez 
hasonló „lazább”, nem logikai szükségszerűséggel kapcsolódó elméleti következ-
mények motiválnak.9 
 A sor végére hagytam a prezentizmus legnagyobb előnyét a négy-
dimenzionalizmussal szemben. Minél inkább hisz valaki a valóság dinamikus jelle-
gében, annál inkább a prezentizmust fogja választani. A legstatikusabb valóságfel-
fogás a perdurantizmussal kombinált eternalizmus. David Sanson a következőkép-
pen magyarázza, mit jelent a valóság statikus felfogása.10 Képzeljük el, hogy képe-
sek vagyunk leírni oly módon a világ állapotát, ami rögzíti, milyen a valóság meta-
fizikai térképe; mindannak összegyűjtése, ami létezik a valóságban. Az eternalista 
perdurantizmus esetében mindig teljesen ugyanazt a képet fogjuk kapni – legjobb 
esetben az egyetlen különbség a teljes világleírások között az lesz, melyik része 
nevezhető „most”-nak. Ezzel szemben, ha az endurantizmus mellé a prezentizmus 
is társul, a lehető legdinamikusabb valóságfelfogást kapjuk. Ha ennek az elmélet-
nek megfelelő a valóság, akkor a világleírások, ahogy az idő múlik, mindig más és 
más metafizikai képet fognak adni. Akik igazán komolyan veszik a változás való-
ságosságát, azoknak a prezentizmust kell választaniuk. 

4. A prezentizmus szemantikai problémái  

A prezentizmus szemantikai problémái a jövő és múlt idejű állítások és a valóság 
közötti viszonnyal függenek össze. A két legfőbb kérdés, ami ezen a ponton felme-
rül: 1) Hogyan tudnak a múlt és jövő idejű mondatok bármire referálni?11 (Refe-
                                                 
9 A fatalizmus problémájának egy részletesebb bemutatása: Huoranszki 2001, 289–295. o. 
10 Sanson 2011. 
11 Más kontextusban fontos lenne megkülönböztetni, de ebben a cikkben szinonimaként használom a 
„mondat”, „kijelentés”, „állítás” „propozíció” kifejezéseket. Mivel általában a propozícióknak szok-
tak igazságértéket tulajdonítani, ezért ahol ennek van jelentősége, ott propozícióként kell érteni az 
előbb felsorolt szavak jelentését.  
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rencia-probléma). 2) Ha képesek is valahogyan referálni a múlt és jövő idejű mon-
datok, mi teheti őket igazzá, amennyiben ezek a kijelentések kontingens igazságo-
kat kifejező állítások? (Igazságalkotó-probléma). Az első kérdésre csak rövidebben 
térnék ki, mivel úgy vélem – mint azt a bevezetőben már említettem –, hogy a 
szakirodalomban találhatunk rá olyan választ, amely bármelyik prezentista számára 
megfelelő lehet. 
 A múlt és a jövő idejű mondatok referenciája leginkább akkor tűnik problemati-
kusnak, ha ezeket a mondatokat szinguláris propozícióként akarjuk értelmezni. A 
szinguláris propozíciók közvetlenül, egy név segítségével vonatkoznak valamilyen 
létező tárgyra, és így állítanak az adott dologról valamit. Például „Usain Bolt a 
világ leggyorsabb embere”. „Usain Bolt” egy név, a „világ leggyorsabb embere” 
egy tulajdonság. Az „Usain Bolt” kifejezés egészen értelmetlen volna, ha Usain 
Bolt nem létezne. Most nézzünk meg egy múlt idejű állítást: „Napóleon Franciaor-
szág császára volt.” Ha ezt szinguláris propozícióként kell interpretálni, és a pre-
zentizmus igaz, akkor a mondat értelmetlen. Azért értelmetlen, mivel a „Napóleon” 
névnek nincs referenciája, amennyiben Napóleon nem létezik, már pedig éppen ezt 
állítja a prezentizmus.12 Ez egy abszurd következmény. A prezentista előtt viszont 
csak egyetlen megoldási lehetőség áll nyitva, amennyiben ki akar tartani prezent-
izmusa mellett: el kell utasítania, hogy a „Napóleon Franciaország császára volt.” 
mondatot szinguláris propozícióként kellene értelmezni. 
 Ha akarja, a prezentista tagadhatja azt, hogy egyáltalán léteznének szinguláris 
propozíciók. Ez azonban fölösleges. Elegendő, ha csak a múlt és a jövő idejű állítá-
sokat nem hajlandó ilyen módon értelmezni, és ad egy alternatív interpretációt. 
Ned Markosian javaslata a következő.13 Először is érdemes a múlt idejű és a jövő 
idejű állítások esetében a neveket egy kicsit másképpen értelmezni, mint ahogy 
megszoktuk. Ne tekintsük őket a logikai tulajdonnevek mintájára közvetlenül refe-
ráló kifejezéseknek, és a következő módon értelmezzük azokat a mondatokat, ame-
lyekben szerepelnek: van olyan x, amelyet (Napóleonnak hívtak, és amely Francia-
ország császára volt). Másodszor, mivel a mondat így a prezentizmussal ellentétben 
állítja annak a valaminek a létezését, amit Napóleonnak hívtak, a múlt idő jelét ne 
tekintsük egy tulajdonság „részének”, hanem inkább egy olyan grammatikai elem-
nek, amely azt jelzi, hogy a mondat logikai szerkezetében egy, a modális operáto-
rokhoz hasonló temporális operátor van jelen. Így a mondat logikai szerkezete a 
következő lesz: �[∃����&�	�
] azaz, »fennállt az az eset, hogy [van olyan x, akit 
(Napóleonnak hívnak és aki Franciaország császára)]. Ha a temporális operátoron 
belülre helyezzük az egzisztenciális kvantort, akkor már nem okoz a prezentistának 
további fejtörést, mivel a temporális operátor megváltoztatja az egzisztenciális 

                                                 
12 Kivéve, ha létezik Napóleonnak valamilyen immateriális alkotó eleme, a lélek, s ez valamiért 
fennmaradt a halála után is. Ha hisz is a lélek halhatatlanságában a prezentista, ez semmit sem segít 
neki, hiszen a tárgyaknál még kevésbé plauzibilis egy ilyen immateriális alkotóelem feltételezése.  
13 Markosian 2004, 52–58. o. 
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kvantor kiolvasásának a módját. Ugyanígy működnek a modális operátorok is. 
Például az a mondat, hogy „lehetséges, hogy Franciaországnak van egy Napóleon 
nevű császára”, formalizálható ezen a módon: ◊ [∃����&�	�
], azaz »lehetséges, 
hogy [van olyan x, amit (Napóleonnak hívnak és Franciaország császára)]. Ha így 
értjük ezt a modális mondatot, akkor ebből sem következik, hogy létezik egy olyan 
dolog, amit Napóleonnak hívnak, hanem csak az, hogy lehetséges, hogy létezzen. 
Ehhez hasonlóan a temporális operátorral ellátott kijelentés sem állítja Napóleon 
létezését, csak azt, hogy a múltban létezett. A temporális operátorral ellátott pél-
damondatot tehát így kell kiolvasni: a múltban létezett egy olyan x, amelyet Napó-
leonnak hívtak, és amelyik Franciaország császára volt. 
 Markosian részletesebben érvel a lehetséges ellenvetésekkel szemben. A 
prezentista számára pedig csak annyi költsége van a megoldásnak, hogy a múlt 
idejű mondatokat nem szabad szinguláris propozícióként értelmeznie, ami nem 
tűnik olyan komoly érvágásnak. Ám ez a stratégia megválaszolatlanul hagy egy 
súlyos kérdést: mi teszi igazzá a múltra vagy a jövőre a temporális operátor segít-
ségével vonatkozó kijelentéseket? Vagy másképpen: mi a múlt idejű és a jövő idejű 
kontingens állítások igazságalkotója (truthmaker)?14 A jövőre vonatkozó kijelenté-
sekkel kapcsolatban könnyen kivághatja magát a prezentista. Arisztotelészhez ha-
sonlóan kiállhat amellett, hogy a jövőre vonatkozó mondatoknak nincs igazságér-
téke, mivel még nem léteznek azok a tények, amelyek igazzá tehetnék őket.15 Ez 
már csak azért is egy jó megoldás, mivel nem egy ad hoc hipotézissel van dol-
gunk.16 Ad hoc hipotézisnek azokat a feltételezéseket nevezem, amelyek erősebb 
empirikus vagy intuitív alappal nem rendelkeznek, és kizárólag egyetlen problémát 
oldanak meg amellett, hogy miattuk egy vagy még több (filozófiai) probléma ke-
letkezik. Ha a prezentista elfogadja Arisztotelész javaslatát, nemcsak a saját prob-
lémája oldódik meg, hanem az a kérdés is, hogyan lehet elkerülni a fatalizmust. 
Emellett van intuitív alapja is annak, hogy a jövőre vonatkozó állításoknak nincs 
igazságértéke: semmiféle berzenkedést nem érzünk akkor, ha valaki azt állítja, 
hogy nincs igazságértéke annak a kijelentésnek, amely szerint Brazília lesz 2222-
ben a labdarúgás világbajnoka, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy 2222-ben labda-
rúgó világbajnokságot fognak rendezni. Természetesen vannak olyan jövőre vonat-
kozó propozíciók, ahol nem olyan egyértelműek az intuíciók. Először is akadnak 
olyan jövő idejű mondatok, amelyek a jövőt valamilyen szükségszerű igazsággal 
hozzák összefüggésbe, például: „2222-ben is igaz lesz, hogy 4-2=2”. A prezentista 
itt több megoldást választhat. Az egyik lehetséges válasz az, hogy a szükségszerű 
igazságok mind idő felettiek, ezért ezekben a speciális esetekben lehet tudni, hogy 
ez a jövőre vonatkozó állítás igaz, hiszen az idő feletti igazságok igazsága függet-

                                                 
14 E tanulmány keretei között nincs lehetőségem arra, hogy igazán részletesen elemezzen a különböző 
igazságalkotó elméleteket. Magyarul egy kiváló áttekintés: Kocsis 2009. 
15 Arisztotelész: Hermeneutika, 9. fejezet. 
16 Bár Rhoda nem használja a kifejezést, az alapötletet az ő írásából merítettem. Rhoda 2009.  
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len a különböző időpontoktól és attól, hogy milyen a valóság az adott időpontban. 
Bizonyára más megoldások is lehetségesek, de a szakirodalmat átfésülve kitűnik, 
hogy ez még a prezentizmus ellenfelei szerint sem olyan nagy probléma. Nem a 
jövőre vonatkozó, vagy éppen a szükségszerűen igaz állítások jelentik a prezentiz-
mus számára az igazi kihívást. A múlt idejű kontingens propozíciók azok, amelyek 
igazán megnehezítik a prezentista dolgát. 
 A kontingensen igaz állítások biztosan nem a formájuk miatt igazak. Általában 
azt szokás gondolni, hogy a valóság állása teszi őket igazzá. Ezt az intuíciót fogal-
mazza meg az igazságalkotó elv (truthmaker principle), amely azt mondja ki, hogy 
minden egyes kontingensen igaz propozíciót egy igazságalkotó (truthmaker) tesz 
igazzá. Ugyanakkor egy másik természetes meggyőződésünk az, hogy a múlt idejű 
kontingens állításokat – amelyeket például a történelemkönyvben olvashatunk – a 
múlt teszi igazzá. A prezentizmus szerint viszont a múlt nem létezik. Ezért mintha 
kicsúszna a prezentista és a múltra vonatkozó igaz állítások lába alól a talaj: nincs, 
ami igazzá tegye ezeket a propozíciókat. Ám az mintha evidensebb volna, hogy 
vannak kontingens, múltra vonatkozó igaz kijelentések, mint az, hogy a prezentiz-
mus az idő megfelelő metafizikai elmélete. Ha ezt a helyzetet nem tudja valahogy 
kezelni a prezentista, akkor egy nagyon erős érv áll amellett, hogy a prezentizmust 
el kell vetni. Hogy világosabban kitűnjön, milyen lehetőségei vannak a 
prezentistának, felsorolom, melyik négy állítás nem lehet együtt konzisztens:17 

(1) Léteznek múlt idejű, kontingensen igaz propozíciók. 
(2) Csak a jelen és a jelenbeli létezők vannak. (Prezentizmus). 
(3) A múltra vonatkozó állítások igazságértéke nem szuperveniálhat azon, 

hogy milyen a létezés egésze a jelenben. 
(4) A kontingensen igaz állítások a létezés egészén szuperveniálnak. (David 

Lewis által megfogalmazott igazságalkotó elv).18,19  

 Ami igazán új az előző bekezdéshez képest az az, hogy igazságalkotó elvnek 
egy olyan megfogalmazását használtam, amely eltér attól, ahogy eddig utaltam az 
igazságalkotó elvre. Korábban úgy beszéltem róla, mintha egy kontingens állítást 
egy jól megragadható létező tenne igazzá, és ez volna az adott kijelentés igazságal-
kotója. Vannak olyanok, akik éppen így értelmezik az igazságalkotó elvet,20 de 
amellett, hogy ebben a formában az elv túlzottan erősnek tűnik az idő metafizikai 
státuszával kapcsolatos vitától függetlenül is – erről később még fogok beszélni –, 
a prezentizmus ellen bőven elég, ha az igazságalkotó elvnek egy kevésbé szigorú 

                                                 
17 Caplan & Sanson 2011. 
18 Lewis 2001. 
19 Abba a verbális vitába nem akarok belemenni, hogy mi is pontosan egy igazságalkotó elv kritériu-
ma. Minden olyan definíciót igazságalkotó elvnek fogok tekinteni, ami meghatározza, milyen – a 
propozíciók világától független – faktorok miatt igazak bizonyos állítások. 
20 Amstrong 2004. 
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definícióját használja valaki, mert a probléma így is nagyon plasztikusan megjele-
nik. (4) is azt az intuíciót tükrözni, hogy a kontingens állítások attól függően igazak 
vagy hamisak, hogy mi létezik, és hogy milyen tulajdonsággal rendelkeznek a léte-
zők. A szuperveniencia-viszony játékba hozása itt azt hivatott kifejezni, hogy min-
den kontingensen igaz állítás csak akkor változtathatná meg az igazságértékét, ha 
valami a valóságban is megváltozna,21 valamint, hogy bár az állítások igazságérté-
ke függ attól, hogy milyen a valóság, fordított irányban nem beszélhetünk erről: a 
valóság nem függ a propozícióktól és az igazságértéküktől. Mivel (3) kizárja, hogy 
a jelenen szuperveniáljanak a múltra vonatkozó állítások, ezért a prezentista bajba 
kerül, hiszen ő csak a jelent tudja a szuperveniencia bázisául felajánlani, lévén 
minden egyebet kizárt az ontológiájából. Ha (2)-t meg akarja tartani, (1)-t, (3)-t 
vagy (4)-t el kell vetnie.  
 Talán egészen abszurd lehetőségnek látszik (1)-t tagadni, pedig van rá ésszerű 
lehetőség. Ted Sider – bár ő maga inkább a négydimenzionalizmushoz vonzódik – 
azt javasolja a prezentistának, hogy a múlt idejű kijelentéseket ne igazként, hanem 
csak kvázi-igazként értelmezze.22 Ez azt jelenti, hogy a prezentista ne vegye szó 
szerinti értelemben igaznak a helytálló múlt idejű kijelentéseket, hanem állítsa azt, 
hogy ezek a mondatok csak egy fikció keretén belül tarthatóak igaznak. Sider meg 
is adja a múlt idejű propozíciókhoz társítandó fikció lényegét. A prezentistának azt 
kellene mondania, hogy az eternalizmus fikciójának keretén belül igazak a múltbeli 
állítások. Ez annyit tesz, hogy a múlt idejű igaz állítások olyan kijelentések, ame-
lyek igazak volnának, ha az eternalizmus igaz volna. Ennek a megoldásnak a fé-
nyében a temporális operátor nemcsak a modális operátorokhoz, hanem a 
fikcionális (vagy történet) operátorokhoz is hasonlóvá válik. Már itt is látható, 
hogy az idővel kapcsolatos metafizikai problémák megoldásai gyakorta párhuza-
mosak a modalitás metafizikájában található megoldási alternatívákkal. Ted Sider 
javaslata a modális fikcionalizmusnak a múlt idejű mondatokra alkalmazott válto-
zata (míg a négydimenzionalizmus a szélsőséges modális realizmusnak felel meg). 
Ahogy a modális fikcionalizmus, úgy a temporális fikcionalizmus (Sider koncepci-
ója) is egyfajta antirealizmus kelléke. Csakhogy talán még nehezebb arról lemon-
dani, hogy a múlt idejű propozíciók szó szerint értelemben igazak lehetnek, mint a 
modális állítások esetében. További probléma, hogy ilyen fikcionalista módszerrel 
gyakorlatilag bármilyen hamis mondatot kvázi-igazzá tehetünk. Pedig úgy érezzük, 
hogy inkább igaznak nevezhető a „Napóleon császár volt.” kijelentés, mint a „Na-
póleon nem volt császár”, amely egy alternatív történelem fikciója nyomán szintén 
szert tehet a kvázi-igaz státusra.23 Sider nem világítja meg, hogy miért kitüntetett 

                                                 
21 Lewis az elv megfogalmazásakor nagymértékben támaszkodik a lehetséges világok szemantikájára 
és ontológiájára. De a lényeget azt hiszem eme eszközök nélkül is meg lehet annyira ragadni, ameny-
nyire ez az idő metafizikájának tárgyalásához szükséges.  
22 Sider 1999. 
23 Crisp 2003, 226. o., 19. lábjegyzet. 
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az eternalista fikció, ha egyszer az eternalizmus éppen úgy hamis, mint bármelyik 
kiagyalt, alternatív történelem. De az ellenérvektől függetlenül is úgy tűnik, hogy 
ha valaki elfogadja Sider elméletét, annak túlságosan nagy árat kell fizetni, hiszen 
végül is tagadni kell a történelmileg helytálló kijelentések igaz voltát, ezért a tem-
porális fikcionalizmus csakis egy végső mentsvár lehet a prezentista számára. Ha a 
prezentizmust csak így lehet megmenteni, akkor talán nem is érdemes, hiszen még 
mindig ott van a négydimenzionalizmus, mint opció. 
 Az igazi kérdés ezért a prezentista számára az, hogy vajon mennyire költséges 
(3) vagy (4) tagadása? Úgy tűnhet, hogy (3) kétségbevonását sokkal olcsóbban 
megúszhatja. Míg (4) egy erős intuíció megfelelő megfogalmazásának látszik – 
hiszen sokan egyetértenének azzal, hogy a kontingens állítások attól függően iga-
zak vagy hamisak, hogy milyen a valóság egészének az állása – addig (3) mintha 
kicsit dogmatikus volna. Miért ne volna lehetséges, hogy a múlt idejű propozíció-
kat valahogyan a jelen állása teszi igazzá? Azért – válaszolhatna a négy-
dimenzionalista –, mert könnyen elképzelhető a valóságnak egy olyan forgató-
könyve, ahol a múlt másképpen alakul, mint ahogy alakult, mégis, ugyanolyan a 
jelen, mint amilyenben most vagyunk. Ha például a mostani jelen úgy alakult volna 
ki, hogy Isten a semmiből pontosan ilyen formában hozza létre, akkor a jelennek a 
most megfigyelt állapota nemcsak, hogy ehhez a múlthoz, de semmilyenhez nem 
kapcsolódna. És egy ilyen „fiatal” világban, bár a jelen – és a prezentista doktríná-
jának az értelmében az egész létezés – ugyanolyan, mégis hamis az összes múltra 
vonatkozó állítás. Tehát a múlt idejű igazságok nem szuperveniálhatnak a jelenen. 
Amennyiben a prezentista továbbra is (3)-t akarja kétségbe vonni, hogy ezt a kö-
vetkeztetést elkerülje, a temporális kombinatorizmust kell tagadnia, azaz, hogy a 
jelen lehetne éppen ugyanilyen, ha a múlt másmilyen volna. Ha ezt megteszi, akkor 
nem jár abszurd következményekkel az, ha a múlt idejű propozíciók igazsága a 
jelenen szuperveniál. A temporális kombinatorizmus elvetése után nem áll mó-
dunkban olyan tényellentétes helyzeteket elgondolni, ahol a múlt más az aktuális 
világhoz múltjához képest, s a jelen ugyanaz, így nem áll elő az a furcsa helyzet, 
hogy bár a múlt másmilyen, ugyanaz az igazságértéke minden múltra vonatkozó 
propozíciónak. A propozíciók igazsága a jelentől függ, a jelen tartalma viszont 
erősebben függ a múlttól, mint azt a négydimenzionalista feltételezi. Így a múlt 
idejű propozíciók igazságértéke mégsem függetlenedik egészen a múlttól, bár köz-
vetlenül mégis a jelentől függ. Ezen a ponton azonban felmerül az a metafizikai 
kérdés, hogy miért nem lehetséges, hogy ugyanaz a világállapot jöjjön létre a je-
lenben a múlt eltérő forgatókönyvei mellett. A prezentistának erre a kérdésre min-
denképpen választ kell adnia. A következő részben a különböző választípusokat 
tekintem át.24 

                                                 
24 Kiváló áttekintést nyújt a temporális tulajdonságokat vagy új létezőket feltételező koncepciókkal 
kapcsolatos érvekről: Caplan & Sanson 2011, Davidson 2011, Rhoda 2009 
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5. A temporális kombinatorizmus tagadásának stratégiái. 

1. Temporális tulajdonságok bevezetése 

a) Modern lukrécianizmus 

Az egyik válasz arra, hogy miért függ a jelen metafizikailag olyan erősen a múlttól, 
mint azt a temporális kombinatorizmust tagadó filozófusok feltételezik, a követke-
ző: azért, mert ahogyan halad előre az idő, úgy keletkeznek bizonyos temporális 
tulajdonságok. Lukréciusz már az ókorban felvázolta a prezentizmusnak egy ilyen 
elméletét. E teória szerint a térnek egyes részei tesznek szert temporális tulajdonsá-
gokra. Például az a térrész, ahol Heléna elrablása megtörtént, Heléna elrablása 
után, már rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy „Helénát (itt) elrabolták”. 
Bigelow szerint azonban jobb,25 ha módosítjuk ezt az elméletet, mivel előfeltétele-
zi, hogy a tér nem reláció, hanem a térben található dolgoktól független létező. 
Relációkról ugyanis nem szokás feltételezni, hogy tulajdonságokkal rendelkeznek, 
ráadásul úgy, hogy a relációban résztvevő dolgok semmilyen módon nem része-
sednek ezekből a tulajdonságokból. A tér természetének vitatott jellege miatt 
Bigelow úgy fejleszti tovább az elméletet, hogy nem a tér, hanem a világ rendelke-
zik temporális tulajdonságokkal. A világ azért is jobb jelölt arra a szerepre, hogy a 
temporális tulajdonságok hordozója legyen, mert talán nem minden esemény térbe-
li – például a mentális események – és úgy tűnik bármi legyen az az entitás, ami a 
temporális tulajdonságokat hordozza, úgy tesz szert ezekre a tulajdonságokra, hogy 
valamiként köze van ezekhez a múltban lejátszódott eseményekhez. A világ jó 
eséllyel egy szükségszerű és örökkévaló létező, ami nem pusztulhat el – legalábbis 
ezeket a tulajdonságokat könnyebb hozzá társítani, mint a térhez –, ami azért fon-
tos, mert bármi legyen az igazságalkotója a múlt idejű propozícióknak, arról fel 
kell tennünk, hogy nem pusztulhat el, mivel a múlt idejű mondatokról nehéz elkép-
zelni, hogy igazságuk valamikor később elenyészne. Ha Napóleon császár volt, 
akkor a „Napóleon császár volt” propozíció a jövőben örökké igaz lesz. 
 A módosított elmélettel is akadnak azonban problémák. Először is ez egy ad 
hoc hipotézisnek tűnik. Egyedül azért érdemes a temporális tulajdonságok létezését 
feltételezni, hogy a prezentista megszabaduljon az igazságalkotó elv miatt felmerü-
lő kérdésektől. Ám ahány kérdést lezár, legalább annyi kellemetlen kérdésnek en-
ged utat ez a megoldás. A temporális tulajdonságok egyszerűek vagy összetettek? 
Végtelen sok ilyen tulajdonsággal rendelkezik a világ, vagy egyetlen nyers tulaj-
donsággal, amely az idők folyamán változik?26 Egy még súlyosabb vád ezzel az 
elképzeléssel kapcsolatban, hogy metafizikai csalást követ el.27 A csalásnak két 

                                                 
25 Bigelow 1996. 
26 Davidson 2011, 7–8. o. 
27 Először Sider vádolta Four-dimensionalism című művében metafizikai csalással a prezentistákat. 
Úgy látszik, az ő kritikája nem volt egészen világos, hiszen különböző szerzők más- és másfélekép-
pen értették, mit is jelent a metafizikai csalás fogalma ebben a kontextusban. De azt hiszem a legtöbb 
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mozzanata van. Először is a prezentista nem tud semmit sem mondani arról, hogy 
miben különbözik az adott tárgy a jelenben az által, hogy rendelkezik ezzel a múlt-
ra visszamutató tulajdonsággal – így a tulajdonság lényege csupán az, hogy tovább 
mutat a múltra. A másik mozzanat az, hogy nem világos, hogyan képes visszautalni 
a temporális tulajdonság a múltra, hiszen a temporális tulajdonság nem lehet a múl-
tat és a jelent összekötő relációs tulajdonság (hiszen a múlt nem létezik), és mivel a 
temporális tulajdonság egy tulajdonság, nem utalhat valamire abban az értelemben, 
ahogyan egy propozíció teszi ezt. Éppen ez volt az eredeti probléma: a prezentiz-
mus nem tudott válasszal szolgálni arra a kérdésre, hogyan tudnak egy nem létező 
dologra vonatkozó állítások igazak lenni, ezért a prezentista feltételezi, hogy a 
jelenben léteznek tények (illetve tulajdonságok) formájában ezen állítások tükörké-
pei. A prezentista ebben az esetben nem tesz mást, mint újracsomagolja a régi 
problémát, remélve, hogy az új csomagolást senki sem fogja kibontani. Az a 
prezentista, aki ezt a taktikát alkalmazza, tulajdonképpen csak abban különbözik az 
eternalista endurantistától, hogy el akar tussolni egy olyan jelentős metafizikai 
problémát, amit az eternalista endurantista nem tudott mással megoldani, mint 
hogy beadta a derekát, és feltételezte, hogy legalább a múltbeli és a jövőbeli idő-
pontok léteznek azért, hogy az indexikus tulajdonságok képesek legyenek valamire 
továbbmutatni. 

b) „Elnyúló” temporális tulajdonságok 

Létezik a lukrécianizmus mellett egy másik olyan alternatíva is, amely temporális 
tulajdonságokat feltételez. Cameron szerint,28 ha olyan térbeli dolgoknak, amelyek 
nem oszthatóak térbeli részekre, lehetnek térbeli kiterjedést magukba foglaló tulaj-
donságaik, akkor az időbeli dolgoknak is lehetnek időben „elnyúló” tulajdonságaik 
anélkül, hogy a dolgoknak lennének időbeli részei – ahogy azt a perdurantizmus 
feltételezi. A térbeli kiterjedést magukba foglaló tulajdonságra lehet példa a pöty-
työsség. Képzeljünk el egy fekete-fehér színösszeállítással rendelkező pöttyös göm-
böt, ami nem osztható fel térbeli részekre, mert valamiért metafizikailag egyszerű, 
oszthatatlan ez az entitás. Ebben az esetben rámutathatunk a gömb bármely pontjára 
anélkül, hogy ez a pont metafizikai értelemben egy különálló részt alkotna, s min-
deközben az adott pontra igaz lesz az, hogy rendelkezik a pöttyösség tulajdonságá-
val, még akkor is, ha azon a ponton például egyedül a fekete színt találhatjuk meg. 
Ehhez hasonlóan, ha rámutatunk egy 30 éves emberre, az nemcsak a „harmincéves-
ség” tulajdonságával rendelkezik, hanem a „gyerek volt” és az „öreg lesz” tulajdon-
ságaival is, anélkül, hogy különböző temporális részekkel rendelkezne. 
 Ross Cameron megoldásának fő motivációja, hogy hatástalanítsa a metafizikai 
csalás vádját, amivel Bigelow elméletét illették. Hiszen itt a tulajdonság nem mutat 

                                                                                                                            
filozófus a redukálhatatlanságot és a múltra való utalást tartja gyanúsnak. Davidson 2011, Caplan & 
Sanson 2011. 
28 Cameron 2011. 
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magán kívülre. Csakhogy nem egészen világos, hogyan lehet egy tulajdonság idő-
beliséget – múltat, jövőt és jelent egyaránt – magába foglaló, ha egyszer a múlt és a 
jövő nem létezik. A fenti gömbös példát is csak úgy lehetett megszerkeszteni, hogy 
– bár közben tagadtuk, hogy a gömbnek volnának térbeli részei – a teret a maga 
kiterjedtségével meghagytuk. Cameron sem szolgál olyan példával, ami ne ütközne 
bele ebbe a problémába. Így aztán nehezen érthető, hogy ez a megoldás hogyan 
lehetne kompatibilis az idő kiterjedtségét tagadó prezentizmussal. Ha mégis kom-
patibilis, akkor viszont azt nem lehet látni, hogyan képes elkerülni ez az elmélet a 
metafizikai csalás vádját, mivel ha nem is a tulajdonságon kívül, hanem azon „be-
lül” a temporális tulajdonság olyan időpontokra utal, amelyek a prezentizmus ér-
telmében nem léteznek. Azt talán fölösleges megemlítenem, hogy a korábbi foga-
lomhasználat alapján ez is egy tipikus ad hoc hipotézis. 

2. Új igazságalkotók bevezetése a prezentista ontológiába 

a) Új típusú temporális részecskék feltételezése 

Temporális tulajdonságok bevezetése helyett azzal is magyarázhatjuk, miért hamis 
a temporális kombinatorizmus, hogy olyan, bizonyos értelemben rendkívüli entitá-
sok létezését feltételezzük, amelyek igazságalkotói lehetnek a múltra vonatkozó 
állításoknak. Ezeknek az entitásoknak azért kell rendkívülinek lenniük, mert úgy 
látszik, a hagyományos fizikai létezők nem alkalmasak erre a speciális igazságal-
kotó szerepre. Két fő oka van ennek. Mai ismereteink szerint egyetlen partikuláris 
fizikai entitás sem létezett az idők kezdetétől fogva. A részecskék az univerzum 
lehűlésével csak valamivel az ősrobbanás után jöttek létre. Ezt orvosolandó a 
prezentista – Simon Keller javaslata nyomán – feltételezhetne olyan, eddig fel nem 
fedezett idő-atomokat, amelyek az idő kezdete óta léteznek és mindig is létezni 
fognak.29 Amellett, hogy ez egy ad hoc hipotézis, csak akkor működik, ha ezek a 
rejtélyes részecskék a múltbeli időpontokra visszautaló tulajdonságokra tesznek 
szert, ahogy múlik az idő. Így mindazokkal a problémákkal szembesülnie kell en-
nek a teóriának, amelyekkel Bigelow elméletének, sőt, itt az sem világos, hogy 
ezek az idő-atomok miért tesznek szert ezekre a temporális tulajdonságokra. Úgy-
hogy azoknak, akik mindenképpen ebbe az irányba akarnak továbbhaladni, inkább 
Bigelow elméletét tudnám ajánlani.30  
 Lehetséges volna azonban egy olyan, teljesen fizikalista tagadása is a modális 
kombinatorizmusnak, amely nem szorul temporális tulajdonságokra. Ehhez „csak” 
azt kellene feltételezni, hogy sokkal kevesebb metafizikai lehetőség létezik, mint 
gondolnánk. A priori nem lehet kizárni, hogy a jelenlegi világállapot csak azon a 
módon jöhetett létre, ahogy létrejött, s minden egyes világállapot a jelenbelihez 

                                                 
29 Keller 2004. 
30 Az az ötlet sem nyújtana semmi komolyabb előnyt Bigelow elméletéhez képest, ha nem részecské-
ket, a világot, hanem az anyagot tekintenénk annak az örökkévaló és szükségszerű létezőnek, ami 
rendelkezik a temporális tulajdonságokkal. 
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hasonlóan csak egy módon jöhetett létre. Ez azzal járna, hogy a világ kezdeti álla-
potával kapcsolatban föl kellene tenni, hogy szükségszerűen ilyen volt a kezdeti 
állapot, valamint az események menetét megszabó természeti törvények sem lehet-
tek volna másmilyenek. Azon az eseménysoron kívül, ami lezajlott, egyetlen másik 
eseménysor sem volt metafizikailag lehetséges, s a lezajlott eseménysor minden 
egyes világállapotát pontosan azok az események kellett megelőzzék, amelyek 
ténylegesen megelőzték. Ezzel biztosítva lenne, hogy bármely múlt idejű propozí-
ció igazságértéke is csak akkor lehetne más, ha a jelen is más lenne. Ám a temporá-
lis kombinatorizmus ilyen jellegű tagadásával nem nagyon lehet találkozni az idő 
metafizikáját tárgyaló szakirodalomban. Vélhetően azért, mert a fizikai törvények-
ről a legtöbb filozófus – már ha egyáltalán realisták – úgy gondolja, hogy kontin-
gensek, ráadásul egy ilyen elmélet keretében félő, hogy elveszne a múltra és a jö-
vőre vonatkozó propozíciók igazságértékének a kontingenciája is. Annyiban ad hoc 
ez a hipotézis, hogy nem világos, a prezentizmus megmentésén kívül mi oka lenne 
valakinek arra, hogy ennyire leszűkítse a metafizikai lehetőségek körét. 

b) Haecceitas-elmélet 

Haecceitasnak azt a minőségileg tovább nem elemezhető tulajdonságot nevezzük, 
amely a dolgot éppen azzá az egyedi dologgá teszi, ami.31 Szókratész nem azért 
azonos Szókratésszel, mert görög filozófus volt – éppenséggel, ha Szókratész meg-
szűnt volna filozófus lenni, attól még Szókratész maradt volna. Szókratész – a 
haecceitas-elmélet hívei szerint – attól Szókratész, hogy rendelkezik a 
„szókratészség” haecceitasával. Keller,32 Robert M. Adams azon nézetére építve, 
hogy az egyes haecceitasok azután sem pusztulnak el, hogy az őket instanciáló 
partikuláré elpusztult, megalkot egy olyan elméletet, amely a múlt idejű kontingens 
állítások igazságalkotójává a múlt idejű létezők és időpontok haecceitasait teszi. 
Igen, az egyes időpontoknak is lesz haecceitasuk, és döntő módon erre épít Keller. 
Azt az állítást, hogy „Napóleon 1811-ben Franciaország császára volt”, az teszi 
igazzá, hogy létezik Napóleon, Franciaország, valamint 1811-es év haecceitasa, és 
például Napóleon haecceitasa rendelkezik azzal a temporális tulajdonsággal, hogy 
1811-ben Franciaország császára volt. Az elmélet nagy előnye, hogy bár itt is meg-
találhatjuk a temporális tulajdonságokat, ez az elmélet mégsem követi el a metafi-
zikai csalást, hiszen itt a temporális tulajdonságok valami létezőre, azaz egy 
haecceitasra mutatnak tovább. 
 A legnagyobb probléma az elmélettel, hogy módfelett költséges. Ha ezt az el-
méletet választja a prezentista, rengeteg metafizikai entitás létezése mellett kell 
elköteleződnie: instanciálatlan haecceitasok, időpontok haecceitasai, köztük lévő 
relációk és általuk instanciált tulajdonságok, temporális tulajdonságok és még ki 
tudja mi mellett. A temporális tulajdonságok és az időpontok haecceitasai ráadásul 

                                                 
31 Mackie 2006. 
32 Keller 2004. 
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kifejezetten ad hoc hipotézisnek tűnnek, senkinek nem jutna eszébe ezek létezése 
mellett elköteleződni, hacsak nem szembesül a prezentizmus és az igazságalkotó 
elv feszültségével. Az sem világos, hogy csak időpontoknak, vagy időintervallu-
moknak is van-e haecceitasa, és ha igen, ezek milyen viszonyban vannak egymás-
sal. Ha valaki azért idegenkedik a négydimenzionalizmustól, mert az metafizikai-
lag rengeteg különös entitást feltételez, annak ez az elmélet sem lesz túlságosan 
szimpatikus. 

c) Nyers prezentizmus 

Kierland és Morton 2007-es cikkében felveti, hogy a prezentistáknak a múltat mé-
giscsak létezőnek kellene valamilyen formában tekinteniük – csakhogy jelenbeli 
létezőnek. Hogyan volna ez lehetséges? Úgy, hogy feltételezzük egy Past nevű 
entitás létezését, amit az egyes események mind speciális módon alakítanak át, 
ezzel speciális formát adnak neki. Ezzel minden egyes múltbeli esemény jellegze-
tes nyomot hagy ezen a különleges, a létezők egyetlen eddig ismert kategóriájába 
se illő entitáson, így ennek a létezőnek az alakja biztosítja, hogy a temporális 
kombinatorizmus ne legyen igaz. Természetesen ebben a koncepcióban a „Past” a 
múlt idejű propozíciók igazságalkotója. 
 Nehéz eldönteni, hogy ez az elmélet sideri értelemben csaló-e,33 az én álláspon-
tom az, hogy nem, mivel a Past nevű entitás nem mutat tovább semmire sem, egy-
szerűen csak van, mint egy gyűrött takaró. Vagy ha ragaszkodunk ahhoz, hogy 
temporális tulajdonságokkal rendelkezik, akkor ennél az elméletnél meg lehet 
mondani, milyen különbséget jelent az, ha instanciálja az egyik vagy másik tempo-
rális tulajdonságot: más gyűrődésekkel rendelkezik. Ez azonban bizonyos értelem-
ben mindegy is, mert talán az összes közül ez a leggrandiózusabb ad hoc elmélet, 
amely olyan nagy metafizikai költséggel jár, hogy nehéz belátni, miért volna bár-
milyen szempontból kevésbé kontra-intuitív, mint az eternalizmus vagy a 
négydimenzionalizmus bármely formája. 

d) Teisztikus prezentizmus 

Alan Rhoda úgy látja, hogy a prezentizmust és a teizmust össze kellene kapcsol-
ni.34 Szerinte az eddig felsorolt elméletek egyik legnagyobb hibája, hogy egy olyan 
létező- vagy tulajdonságtípust feltételeznek, amelyben semmi egyéb oka nincs 
senkinek hinni, mint hogy meg akarja védeni a prezentizmust. Rhoda ezért a múlt 
idejű kijelentések igazságát arra alapozza, hogy Isten minden egyes múltbeli léte-
zőre, eseményre emlékszik. Így szerinte az Isten emlékei a múlt idejű állítások 
igazságalkotói. 
 El kell ismerni, hogy Rhoda javaslata nem nevezhető ad hoc elméletnek, mivel 
Isten létezésében elsősorban nem azért hisz a teista, mert feltételezése megmentheti 
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a prezentizmust. És ha ragaszkodunk ahhoz, hogy a temporális kombinatorizmus 
tagadásához érdemes darabszámra minél kevesebb létezőt feltételeznünk, akkor a 
teisztikus prezentizmus a legjobb választás. Aligha lehetne jobbat találni a minden 
nyomot megőrző létező szerepére. Csakhogy Isten létezése sokak szerint legalábbis 
valószínűtlen, és azoknak a prezentistáknak, akik így gondolják, ez az út nem jár-
ható. Talán még nagyobb problémát jelent, hogy Isten emlékei is olyan dolgokra 
utalnak, amelyek már nem léteznek – így egyesek szerint ez az elmélet is elköveti a 
metafizikai csalás hibáját.35 Ezzel nem értek egyet, mivel a teisztikus prezentizmus 
meg tudja mondani, mi változik meg, amikor Isten új, a múlttal kapcsolatos emlé-
kekre tesz szert: Isten mentális állapotai. És Isten tökéletessége, valamint az a tény, 
hogy a ténylegesen megtörtént események okozták Isten emlékeit, szavatolja ezek-
nek az emlékeknek a helytállóságát. Bármi legyen az igazság a metafizikai csalás 
vádjával kapcsolatban, azt hiszem Rhoda elmélete a legjobb az eddig felsorolt el-
méletek közül, legalábbis azok számára, akik hisznek Isten létezésében. 

e) Ersatz-B elmélet 

Thomas M. Crisp teóriája is ígéretesebbnek tűnik, mint azok, amelyeket az a), b) és 
c) pontban fölsoroltam.36 Crisp sajátos módon tagadja a temporális kombina-
torizmust. Prezentistaként tagadja, hogy a jelenen kívül volnának más valós idők, 
de feltételezése szerint a jelenben léteznek absztrakt idők. Hogyan kell ezt elgon-
dolni? Érdemes onnan kiindulni, hogy a modalitás problémájának területén az 
ersatzrealizmus hogyan kezeli a lehetséges-világok létezésével kapcsolatos kérdé-
seket. Az ersatzrealizmus az a nézet, amely szerint a lehetséges világok nem má-
sok, mint absztrakt entitások, amelyek azt reprezentálják, milyen lehetséges világ-
állapotok létezhetnek. Több álláspont létezik azzal kapcsolatban, hogy pontosan 
milyen természetűek ezek az absztrakt entitások: propozíciók maximális sorozata, 
körülmények, univerzálék stb. Mivel Crisp elmélete azzal a felfogással rokon, 
amely a lehetséges világokat propozíciók maximális sorozatával azonosítja, ezért 
röviden csak ezt fejteném ki. A propozíciók a mondatok egyes nyelvektől független 
tartalmával azonosak, például ugyanazt a propozíciót fejezi ki a „Föld gömbölyű”, 
valamint az „Earth is round” mondat. Sokak szerint a propozíciók mindig léteznek, 
mivel ezek a propozíciók nemcsak akkor igazak vagy hamisak a világ állásától 
függően, amikor kimondják őket, hanem a fenti állítások akkor is igazak voltak, 
amikor ember még egyáltalán nem élt a Földön. A propozíciók között fennállnak 
különböző relációk is. Például egyes propozíciók nem lehetnek együtt igazak. A 
propozíciók maximális sorozata azon propozíciók teljes listája, amelyek együtt 
igazak lehetnek, és ezek a lehetséges világok. Crisp szerint a propozíciók ilyen 
maximális sorozata nemcsak lehetséges világok, de absztrakt idők is lehetnek. Ho-
gyan? Úgy, hogy ahogy folynak az események, azok a lehetséges világok, amelyek 
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olyan világokat reprezentálnak, amelyek tényleg megvalósultak, ennek a megvaló-
sulásnak a sorrendje szerint sorba rendeződnek: kialakul közöttük az „előbb, mint” 
és a „később, mint” reláció. A múltra vonatkozó mondatok igazságértékének alap-
ját azok a lehetséges világok adják, amelyek az „előbb, mint” relációban vannak az 
aktuális világot leíró lehetséges világgal, azaz megelőzik azt. 
 Crisp elmélete sok szempontból előnyösebb, mint az összes eddig felsorolt el-
mélet. Bár különböző entitások létezését feltételezi, ez a hipotézis nem ad hoc, 
mivel a propozíciók ilyen maximális rendszere megoldással szolgál nemcsak a 
temporális, hanem a modális kijelentések értelmezéséhez is. Metafizikai csalással 
biztosan nem vádolhatjuk Crispet, mivel az „előbb, mint” reláció nem a nem létező 
múltat köti össze valamivel, hanem két jelenbeli entitást, a propozíciók két maxi-
mális sorozatát. Végül pedig Rhoda elméletével szemben a propozíciók maximális 
sorozatának elfogadása nem jár olyan súlyos metafizikai és egzisztenciális követ-
kezményekkel, mint a teizmus. Ha figyelembe vesszük, hogy az ersatzrealizmus 
manapság a legnépszerűbb elmélet a modalitások elemzésével összefüggésben, 
akkor különösen kitűnik, metafizikailag mennyivel kevésbé költséges ez a koncep-
ció, mint az eddig felsoroltak. Ha a prezentista egyben aktualista is (márpedig való-
színűleg az), úgymond semmibe se kerül neki feltételezni a propozíciók maximális 
sorozatát (vagy valami hasonlót), mivel ezt a modalitások problémájának a kapcsán 
már úgyis meg kellett tennie. 
 Az elmélet gyenge pontja nem abban rejlik, amit Crisp átvett az 
ersatzrealizmusból, hanem éppen az elmélet differencia specificája, az „előbb 
mint” és a „később mint” relációk bevezetése. Ahhoz, hogy a fatalizmust elkerül-
jük, fel kell tételezni, hogy ezek a viszonyok kontingensek és az idő 
előrehaladtával jönnek létre a propozíciók sorozatai között. Ez azért különös, mert 
mint Rhoda rámutat, a propozíciók közötti viszonyok szükségszerűek.37 Az példá-
ul, hogy melyik propozíció melyik másik propozícióval konzisztens, nem esetleges 
reláció. Továbbá, mivel absztrakt entitásokról beszélünk, nehéz elfogadni, hogy az 
aktuális világ eseményei valamiféle oksági hatással alakítják ki a relációt. Ez arra 
enged következtetni, hogy bár a propozíciók maximális sorozatának feltételezése 
nem, de a köztük lévő temporális reláció feltételezése olyan jellegzetességeket 
mutat, mint egy tipikus ad hoc hipotézis. 

3. Egy általános ellenvetés a temporális kombinatorizmus tagadásával szemben 

Matthew Davidsonnak van egy fontos észrevétele azokkal a prezentista stratégiák-
kal kapcsolatban, amelyek az igazságalkotók jelentette problémát új entitásokkal 
vagy új tulajdonságok feltételezésével akarják megoldani. Mindegyik esetben tör-
ténik valami, amit az igazságalkotó funkció csúszkálásának nevezhetünk.38 Mit 
jelent ez? Azt, hogy más és más lesz a mondat igazságalkotója attól függően, hogy 
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136 Bernáth László
 

 

jelen idejű mondatról vagy múlt idejű mondatról beszélünk. Vegyük ezt a jelen 
idejű állítást: „Ez az alma piros”. Nos, akik hisznek az igazságalkotó elv helyessé-
gében, azok gyakran azt gondolják, hogy közelebbről nézve az a konkrét alma teszi 
igazzá ezt a mondatot, amelyikről szól. Ezen a ponton érdemes felfigyelni arra, 
hogy ez az intuíció túlmegy az igazságalkotók lewisi megfogalmazásán, hiszen ott 
nincs megnevezve egyetlen entitás mint igazságalkotó egyetlen propozícióval kap-
csolatban sem, hanem mindig a létezés egésze teszi igazzá a propozíciót. Tehát 
Davidson egy olyan intuíciót mozgósít ellenérvként, amely nemcsak azt mutatja 
meg, mi a probléma azokkal a prezentista stratégiákkal, amelyek a temporális 
kombinatorizmust akarják kijátszani, hanem azt is, hogy valami baj van az iga-
zságalkotó elv lewisi definíciójával. Az olyan mondatoknál, mint az „Ez az alma 
piros”, túlságosan elnagyoltnak érezzük azt a megfogalmazást, hogy a létezés egé-
sze teszi igazzá a propozíciót, hiszen úgy látszik, sokkal pontosabban meg lehet 
mondani, mi az igazságalkotó: a partikuláris alma. 
 Visszatérve Davidson érvére, ha elfogadjuk, hogy az „Ez az alma piros” állítás-
nak az alma az igazságalkotója, akkor az „Ez az alma piros volt” mondatnak is az 
alma kellene, hogy az igazságalkotója legyen. Csakhogy ha az alma később már 
nem létezik, akkor az alma nem lehet semmiképpen sem ennek a múlt idejű mon-
datnak az igazságalkotója. A modális kombinatorizmus tagadásán keresztül az 
almát ebben az esetben a prezentista egy másik entitással pótolja, Isten emlékeivel, 
propozíciók maximális sorozatával, a „Past” nevű entitással stb. Ez a jelenség az 
igazságalkotók csúszkálása, s ezt az ellenvetést minden olyan prezentista elmélettel 
szemben fel lehet hozni, amelyik a temporális kombinatorizmus tagadásával akarja 
kielégíteni az igazságalkotó elvet.  
 Ez azért is nyugtalaníthatja a prezentistát, mert különös következtetésekhez kell 
elvezesse. Elfogadva azt az elvet, hogy a múltról szóló állítások igazságértéke köz-
vetlenül nem a múlt eseményeitől, hanem valamilyen jelenbeli entitástól függ, a 
prezentistának végül ahhoz a konklúzióhoz kellene eljutnia, hogy ha minden jelen-
beli létező elpusztulna, akkor a múlttal kapcsolatos állítások sem lehetnének iga-
zak. Ez első ránézésre kellemetlen következménynek látszik, de a prezentista azzal 
vághatna vissza, hogy amennyiben minden jelenbeli létező elpusztulna, akkor a 
propozíciók sem léteznének, tehát semmi különös nem volna abban, ha nem volná-
nak a múltról szóló propozíciók az igaz propozíciók között. Ez azonban nem ragad-
ja meg a probléma lényegét. Hiszen elgondolhatjuk, hogy minden egyes dolog 
épségben marad, kivéve egyetlen egy propozíciót, ami elpusztul: „Napóleon Fran-
ciaország császára volt.” Legtöbben kitartanának amellett, hogy mivel Napóleon 
valóban császár volt, ezért a mondat igaz, függetlenül attól, hogy semmit sem ta-
lálhatunk eme elgondolt jelenben, ami ezt az állítást igazzá tenné. A prezentistának 
még mindig van egy ütőkártyája: felhívhatja arra a figyelmet, hogy ha valaki az ő 
elméletét elfogadja, már nem áll módjában koherensen elgondolni ezt a tényellen-
tétes helyzetet, mivel azok az entitások (világ, Isten, propozíciók maximális soro-
zata stb.), amelyek szavatolják a múltra vonatkozó kijelentéseink igazságát, a 
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prezentista elmélete szerint szükségszerűen léteznek. Ám tovább lehet finomítani a 
gondolatkísérletet. Fogadjuk el például, hogy a világ temporális tulajdonságai te-
szik igazzá a múltra vonatkozó állításainkat, és hogy a világ egy olyan örök létező, 
ami nem pusztulhat el. Viszont ha a prezentista nem akarja örök igazságként fel-
tüntetni a múltra vonatkozó igaz állításokat, akkor bele kell egyeznie abba, hogy az 
a tény, hogy a világ rendelkezik a „Napóleon (ebben a világban) Franciaország 
császára volt” tulajdonsággal, nem egy öröktől fogva fennálló tényállás, hanem 
csak az idő előrehaladtával jött létre. Ha viszont a világ ezt a temporális tulajdon-
ságot „szerezte”, akkor továbbra is elgondolható, hogy egyszer elveszítse ezt a 
tulajdonságot. A prezentistának tagadnia kell, hogy a tulajdonság elvesztése lehet-
séges, annak ellenére, hogy az a tulajdonság egy kontingens, akcidentális tulajdon-
ság. Azt hiszem a prezentista elég nehéz helyzetbe kerül, ha el akarja magyarázni, 
miért nem lehet elveszíteni ezeket az akcidentális tulajdonságokat.39 
 Összességében azt lehet látni, hogy majd mindegyik koncepció ad hoc hipotézi-
sekkel operál, amelyek több problémát szülnek, mint amennyit megoldanak – és a 
legtöbb esetben az is kétséges, hogy egyáltalán megoldják-e a problémát, nemcsak 
újracsomagolják azt egy „metafizikai csalás” segítségével. Ám még azoknak a 
koncepcióknak is, amelyek talán mindkét veszélyt elkerülik – mint a teisztikus 
prezentizmus és Crisp elmélete – el kell fogadniuk, hogy az igazságalkotók az idő 
folyamán „csúszkálnak”, valamint, hogy bizonyos kontingens tényállások 
kontingenciájuk ellenére nem szűnhetnek meg létezni. Továbbá ezeken az általános 
nehézségeken kívül mindegyik elméletnek akadnak speciális problémái és költsé-
gei attól függően, milyen ontológiai hipotézist kockáztatnak meg. Az imént már 
szóba került, hogy a lewisi igazságalkotó elvvel kapcsolatban is felmerülnek prob-
lémák. Ez azt jelzi, hogy a prezentistának a temporális kombinatorizmus tagadása 
helyett érdemes inkább azt kétségbe vonnia, hogy az igazságalkotó elvet jól fogal-
mazza-e meg Lewis tétele, amely szerint a kontingens igaz állítások igazsága a 
létezésen szuperveniál. 

VI. Prezentizmus és az igazságalkotó elv változatai 

Az előző szakasz végén látszott, hogy legalább egy probléma van azzal az elmélet-
tel, amely szerint a propozíciók igazsága a létezés egészén szuperveniál. Nem fog-
lalja magában azt az intuíciónkat, hogy minden egyes igaz propozíciót éppen az a 
valami tesz igazzá, amiről a mondat szól. Az sem véletlen, hogy a lewisi elvet, 
amely szerint az igazság a létezésen szuperveniál, a kontingens állításokra szokás 
korlátozni, mivel a szükségszerű igazságok esetében az elv kellemetlen következ-
ményekhez vezet. Mivel a szükségszerű igazságok minden lehetséges világban 
                                                 
39 Talán még Rhoda van a legjobb helyzetben, mivel ezen a ponton hivatkozhat Isten teljes (és ezért 
különleges) tökéletességére, aminek következménye lehetne, hogy Isten a nem-relációs akcidentális 
tulajdonságait nem veszítheti el. De ezzel csak azoknak válik elfogadhatóvá a teista prezentizmus, 
akik egy nagyon speciális teológiával rendelkeznek, mivel csorbítja az isteni szabadságot és végtelen 
hatalmat. 
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igazak, minden szükségszerű igazságot ugyanaz teheti igazzá: bármelyik tetszőle-
ges világállapot (ha elfogadjuk a Lewis igazságalkotó elvét). Ez elég különös, mert 
van egy olyan intuíciónk, hogy más teszi igazzá a Pitagorasz-tételt és azt az állítást, 
hogy minden dolog szükségszerűen azonos önmagával. David Liggins egy még 
jobb példát vázol föl: ha Isten létezik, szükségszerűen létezik, azaz minden lehet-
séges világban. Mégis, nehéz volna azt elfogadni, hogy ugyanaz teszi igazzá a 
2+2=4 matematikai igazságát, amiről tudjuk, hogy igaz, mint az „Isten létezik” 
propozíciót, amiről még nem tudjuk, hogy igaz, vagy hamis.40 Ismeretes egy har-
madik probléma is Lewis igazságalkotó elvével kapcsolatban. Ha az összes elgon-
dolható propozíció létezik, azaz a propozíciók minden lehetséges világ reprezentá-
ciójához elegendő nyersanyagot nyújtanak, akkor nemcsak az igaz, hogy a propo-
zíciók igazságértékében nem tudunk változást eszközölni anélkül, hogy a válság-
ban valami ne változna meg, de az is, hogy a valóságban nem tudunk semmit meg-
változtatni anélkül, hogy valamely propozíció igazságértéke ne változna igazról 
hamisra, vagy fordítva. Ennek értelmében pedig nemcsak az igazság szuperveniál a 
létezésen, de a létezés is az igazságon. Ez azért baj, mert a létezés és az igazság 
között nem szimmetrikus a viszony: a létezéstől függ valahogyan, hogy mely pro-
pozíciók igazak, de a létezés milyensége egyáltalán nem függ a propozíciók világá-
tól. Ezt az intuíciót Lewis elvének nem sikerül visszaadnia.  
 Tehát a prezentizmus problémáinak megoldásán kívül is találhatunk indokot 
arra, hogy elvessük Lewis igazságalkotó elvét. Ám ha a lewisi elméletet úgy vizs-
gáljuk felül, hogy szigorúbbá tesszük a kikötéssel, amely szerint minden egyes 
állítást azok a partikuláris entitások vagy tények tesznek igazzá, amelyekre az állí-
tás referál, azzal két probléma is adódik.41 Először is a lewisi elmélettel ellentétben 
az ilyen igazságalkotó elvek nem tudnak megfelelően számot adni arról, hogyan 
lehetnek igazak a negatív egzisztenciális állítások. Talán léteznek nem-létező enti-
tások, vagy olyan tények, amelyeket részben nem-létezők alkotnak? Lewis főként 
éppen e probléma megoldásának szánta saját igazságalkotó elvét. A másik problé-
ma az, hogy az igazságalkotó elv ilyen szigorítása egyáltalán nem segít a 
prezentistának, hanem még nagyobb bajba keveri, hiszen ennek az igazságelmélet-
nek az értelmében létezniük kell a múltbeli entitásoknak vagy tényeknek ahhoz, 
hogy bármely múlt idejű állítás igaz lehessen.  
 A prezentistának ezen a ponton három fő lehetősége van. A legegyszerűbb, ha 
teljesen elutasítja az igazságalkotó elv minden formáját. Ebben az esetben minden 
egyes igazság nyers igazsággá válik. Ez a megoldás egyszerű, mint a gordiuszi 
csomó átvágása, de a következmények itt nem olyan kívánatosak. Ha ugyanis min-
den egyes igazság nyers igazság, az azt jelenti, hogy a propozíciók egyszerűen 
igazak vagy hamisak és igazságértékük nem függ semmitől. Ez nagyon kontra-
intuitív teória az olyan állításokkal kapcsolatban, mint az „Ez az alma piros”. Eh-

                                                 
40 David Liggins 2005, 109-110. o. 
41 Amstrong 2004. 
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hez hasonló, de sokkal elfogadhatóbb stratégia a következő: a prezentista elfogadja 
valamelyik igazságalkotó elméletet, de szűkíti hatáskörét (például a jelen idejű, 
kontingens, nem negatív egzisztenciális állításokra),42 így kivonva az elv hatálya 
alól a múlt idejű állításokat. Ezért a múlt idejű igaz állítások nyers igazságok lesz-
nek. Ezzel az a probléma, hogy ha a múlt idejű igazságok egyáltalán nem függenek 
semmitől, igazságuk hogyan lehet kontingens? Úgy néz ki, hogy egy ilyen megol-
dással egyszerűen eltussoljuk azt a kérdést, hogy miért igazak egyes múltra vonat-
kozó állítások, mások pedig nem. A harmadik megoldási lehetőség az igazságalko-
tó elv olyan módosítása, amelyet a prezentista is elfogadhat anélkül, hogy elméle-
tének központi ontológiai állítását fel kellene adnia. Azt gondolom, ez a legígérete-
sebb irány, mivel a prezentistának több alternatívája is adódhat arra, hogy ezt a 
feladatot sikeresen végrehajtsa. Ennek a témának a részletes tárgyalása meghaladja 
ennek a tanulmánynak a kereteit. Csak két lehetőséget említenék meg. 
 Joseph Melia ugyan nem a prezentizmus védelmében veti fel a következő lehe-
tőséget, de ötlete a prezentista számára is felhasználható.43 Melia szerint az iga-
zságalkotást nem feltétlenül egy létező és egy propozíció közötti relációként kell 
felfogni, jobb volna, ha egy speciális logikai operátornak tekintenénk, ami két 
mondat között állhat. Az egyik mondat az, amit valami igazzá tesz, a másik pedig, 
ami az előbbi mondatot igazzá teszi. Ennek a felfogásnak a legnagyobb előnye, 
mint azt Melia is kihangsúlyozza, hogy az igazságalkotást ontológiailag éppen 
olyan ártalmatlannak tarthatjuk, mint az „és”-t, a „vagy”-ot és más logikai kifejezé-
seket. Ugyanakkor Melia elmélete véleményem szerint azzal jár, hogy fel kell ad-
nunk az igazság korrespondencia-elméletét, és a koherentizmushoz vagy más 
holista igazságelmélethez kell folyamodnunk. Ha valaki nem akar ilyen igazságel-
méleteket elfogadni, másfajta megoldás után kell néznie. És már csak azért is ér-
demes más alternatívát is megvizsgálni, mert azt hiszem, az igazságalkotókról való 
beszédet főként a korrespondenciaelmélet motiválja. Ha valaki más igazságelméle-
tet fogad el, akkor talán okafogyottá is válik igazságalkotókról beszélnie, s ez abból 
is látszik, hogy a korrespondenciaelmélet nélkül az igazságalkotók el is veszítik 
egyik legfőbb funkciójukat. Ugyanis az igazságalkotó elv bevezetésének éppen az 
az egyik értelme, hogy ne lehessen bármilyen koherens, hasznos stb. elméletet 
igaznak tartani, és így érvényteleníteni lehessen azokat a filozófiai elméleteket, 
amelyek nem tudnak választ adni arra a kérdésre, hogy hogyan lehetnek igazak. A 
fenomenalizmus és Ryle behaviorizmusa azok a teóriák (a prezentizmus mellett), 
amelyeket a korrespondencia elmélet és az igazságalkotók kombinációjával haté-
konyan el lehet lehetetleníteni.44 Ezek az elméletek sok helytállónak tekintett kije-
lentést (előbbi a fizikai tárgyakkal, utóbbi a mentális állapotokkal kapcsolatosakat) 

                                                 
42 Rodriguez-Pereyra 2005. 
43 Melia 2005. 
44 Liggins 2005, 107–108. o. 



140 Bernáth László
 

 

tényellentétes igaz állításokra akarnak visszavezetni, de azzal már nem tudnak 
elszámolni, hogy mi teszi ezeket a tényellentétes állításokat igazzá. 
 David Liggins cikkében meggyőzően érvel amellett, hogy a Ian McFetridge 
által megfogalmazott igazságalkotó elv olyan lehet, amely amellett, hogy megtartja 
az igazságalkotó elv legfőbb előnyeit, úgy képes az igazsággal kapcsolatos intuíci-
óinkat megragadni, hogy az elv nem vezet olyan súlyos ontológiai következmé-
nyekhez, amit például a prezentista nem tudna vállalni.45 Az igazságalkotó elv 
McFetridge-i felfogása röviden a következőképpen adható vissza: minden mondat 
esetében, amely igaz, létezik egy magyarázat, hogy miért igaz. Liggins megmutat-
ja, hogy ez az elv felhasználható Ryle behaviorizmusával és a fenomenalizmussal 
szemben, és képes kezelni mind a negatív egzisztenciális, mind a szükségszerű 
állításokkal kapcsolatos problémákat. Hiszen nem lehet bármi a szükségszerű iga-
zságok magyarázata attól, hogy minden lehetséges világban igazak, másrészt ez az 
elv megengedi, hogy a negatív egzisztenciális kijelentéseknél éppen úgy járjunk el, 
mint Lewis. Lehet azt mondani, hogy a negatív-egzisztenciálisok esetében igazsá-
guk magyarázata éppen a létezés egészének állapotában rejlik. Talán ez 
McFetridge elméletének a legnagyobb előnye: engedi, hogy az igazságalkotókat 
plurálisan fogjuk fel, más és más típusú mondatokhoz más és más típusú igazság-
alkotót rendeljünk. De nem lesz-e az elv kicsit tautologikus vagy semmitmondó? 
Annyiban biztosan nem, hogy a nyers igazságok létezését kizárja. Bár ezzel együtt 
mindenképpen szükség volna arra, hogy a magyarázat fogalmát pontosítsuk, mivel 
csak így tudná hatékonyan összefogni az elv azokat a különböző magyarázatokat, 
amelyek a jelen idejű, a szükségszerűen igaz vagy éppen a múlt idejű állítások 
igazságát alapozzák meg. 
 Az igazságalkotókkal kapcsolatos hétköznapi intuíciókkal összhangban feltéte-
lezni kell, hogy a mondatok igazságának magyarázata magában foglalja valamilyen 
szükségszerűségi viszony feltárását. Csak akkor magyaráztuk meg, hogy egy állítás 
miért igaz, ha abból, amivel magyarázzuk az adott mondat igazságát, szükségsze-
rűen következik, hogy a mondat igaz. Ebben az esetben nem elégedhetünk meg 
valószínűségi magyarázatokkal. Ha valaki az „ez az alma piros” mondat igazságát 
azzal magyarázza, hogy fennáll az alma pirosságának a ténye, az részben éppen 
azért tűnik megfelelő magyarázatnak, mert ha egyszer az alma piros, akkor szük-
ségszerűnek látszik, hogy az „alma piros” kijelentés igaz legyen. A másik mozza-
nata a magyarázatoknak, és ez itt épp kapóra jön, hogy a szükségszerűség, amit 
bemutat, csak egyirányú. A magyarázó elem szükségszerűvé teszi a magyarázandó 
fennállását, de ebből a fordítottjára nem következtethetünk, vagy ha mégis, az egy 
újabb magyarázatot igényel. Könnyű belátni, hogy miből ered a mondatok igazsága 
és a valóság állása közötti aszimmetria: a mondatok igazságának magyarázata nem 
oksági jellegű, míg a dolgok állását éppen okokkal szoktuk magyarázni. 

                                                 
45 Liggins 2005. 
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 Mindezek a kritériumok lehetővé teszik, hogy a magyarázat a magyarázandó 
természetétől függően más és más típusú szükségszerűségi viszonyra támaszkod-
jon. A két legismertebb fajtája a magyarázatokhoz használt szükségszerűségnek a 
már említett oksági jellegű szükségszerűség, míg a másik a logikai. A prezentista a 
múltbeli mondatok igazságának magyarázatakor ugyan nem használhatja fel az 
oksági magyarázatot, mégis segítségül hívhatja azt egy áttételes értelemben. Gya-
korta használunk fel úgy oksági magyarázatokat, hogy nem gondoljuk létezőnek 
azt, amivel a magyarázandót magyarázzuk. Ha egy olyan csillag látványával szem-
besülök, ami már elpusztult, akkor teljesen természetes módon adódik, hogy az már 
nem létezik, ami megmagyarázza a tapasztalatomat. Kérdéses, hogy hogyan lehet 
egy létező és egy nem létező oksági viszonyban. Az oksági viszony az egyik relá-
ció, amit a prezentistának meg kell magyaráznia, hogy hogyan lehetséges e viszony 
akkor, ha a prezentizmus igaz. Az viszont jól látszik, hogy maga a magyarázat 
fogalma nem kötelezi el a prezentistát amellett, hogy amivel magyaráz, annak lé-
teznie kell.46  
 Ha az oksági magyarázat nem használható a mondatok igazságának magyaráza-
takor, akkor a prezentista keresgélhet a logikai típusú magyarázatok között. Bár 
nincs könnyű dolga a prezentistának, lehet, hogy ez az út mégsem vakvágány. Ha 
most igaz az az állítás, hogy „kezemben tartok egy almát”, akkor egy későbbi idő-
pontban szükségszerűen igaz lesz, hogy „kezemben tartottam egy almát.”. Ez abba 
az irányba mutat, hogy a prezentistának ahelyett, hogy különös entitások létezését 
feltételezi, hasznosabb lenne, ha a kidolgozott temporális logikákat hívná segítsé-
gül. Ezzel azonban nem kerülné meg a metafizikát, mivel értelmesen felvethető a 
következő kérdés: miért fogadjuk el azt, hogy a jelen idejű mondatok igazságából 
következik, hogy később egy nekik megfelelő múlt idejű állítás igaz lesz? Miért 
változik a propozíciók igazsága az időben? Erre a kérdésre a változásnak egy di-
namikus metafizikája szolgálhat magyarázatként, ami a perdurantizmussal ellentét-
ben nem „fagyasztja” (vagy fokozza) le a változás folyamatát az idő filmszalagján 
található állóképek sorozatává. Így végül a prezentizmus szemantikai problémájá-
nak áttekintése után a prezentista mondhatná azt az eternalizmus és a prezentizmus 
között vacilláló endurantista kollégájának, hogy amennyiben a változás dinamiká-
jához hű metafizikát készít, abban az esetben nem kell tartania a prezentizmus 
szemantikai jellegű problémáitól, mivel metafizikája megoldja ezek közül a prob-
lémák közül a legnehezebbet, az igazságalkotó elv miatt fellépő komplikációt. 

                                                 
46 David Sanson és Ben Caplan is ebben az irányban keresi a megoldást: a múlt az egyetlen, ami 
magyarázhatja a mondatok igazságát, de a magyarázat fogalma itt nem kötelez el minket amellett, 
hogy a múltat létezőnek gondoljuk. Giuliano Torrengo szerint viszont ez oda vezet, hogy elmosódik a 
lényegi különbség eternalizmus és prezentizmus között, mivel nem lesz világos, mi a különbség a 
múlt létezése és nem-létezése között. Amint azonban természetes módon kombináljuk az 
eternalizmust a perdurantizmussal, illetve a prezentizmust az endurantizmussal (és mindhárom szerző 
ilyen módon tárgyalja az időfelfogásokat), abban az esetben lesz egy nagyon fontos különbség: a 
változásról és a jövőről szóló mondatok igazságértékéről alkotott kép. 
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VII. Összegzés 

A prezentizmus szemantikai problémáit komolyan kell vennie a prezentistának, de 
a megoldást nem a temporális kombinatorizmus tagadásában, hanem az igazságal-
kotó elv újrafogalmazásában kell keresnie. Ha az endurantizmus keretein belül 
lehetséges megalkotni a változás megfelelő metafizikáját, akkor az endurantistának 
nem érdemes a négydimenzionalizmust választania, mivel az igazságalkotó elv 
jelentette probléma megoldódik azzal, hogy a megfelelően kidolgozott endu-
rantizmus megmagyarázza, miért változik a különböző propozíciók igazságértéke. 
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Artifacts and Necessity 

KOVÁCS GÁBOR 

1. Naming and necessity and artifacts 

Saul Kripke has argued for some remarkable ideas back in 1970 about proper 
names and certain general kind terms in three lectures he held at Princeton Univer-
sity that were later published as a revised transcript under the title Naming and 
Necessity.1 
 One of these ideas was that proper names and natural kind terms (plus some 
other general nouns) were non-descriptional in their semantic nature. The dominant 
theory about the meaning and reference of names at the end of the 60’s was the 
description theory, so Kripke’s arguments were rather revolutionary; and, as a mat-
ter of historic fact, helped to end the sovereignty of the description theory. Kripke 
argued that there is no description or cluster of descriptions that speakers associate 
with names that determine their reference: names are non-descriptional, in the 
sense that their semantic value(s) are not equivalent to any ordinary description or 
combination of descriptions (like „the present president of the United States”). 
 Another one of the ideas was that proper names and natural kind names were 
rigid designators. Rigid designators designate their referents in every possible 
world where the referent exists, and do not designate anything else. Rigid designa-
tion is a consequence of non-descriptivism; if names are non-descriptional, it is 
hard to see how their reference could vary at different possible worlds. Although 
the description theory can be modified to accommodate rigid designation, Kripke 
(and others) have claimed that such a solution still does not solve description theo-
ry’s other bugging flaws. 
 Another important idea was that identity statements containing rigid designators 
are necessarily true (if true at all) in the highest, metaphysical sense of the word. 
Moreover, these truths are not only necessary, they may be a posteriori, meaning 
that we have to conduct empirical investigations in order to learn their truths. The 
notion of necessary a posteriori identity statements follows from non-descriptivism 
and rigid designation; these statements are necessary if they contain pairs of rigid 
designators, and may be a posteriori because the names they contain are non-
descriptional and rigid. 
 Kripke has also argued for some metaphysical intuitions about the necessary 
properties of natural objects and natural kinds, for example, that human beings 
have their origin essentially, or, with other words, as a necessary property. The 
notion that natural kind names are non-descriptional and rigid are in a tight rela-

                                                 
1 Kripke 1980. 
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tionship with these intuitions and mostly built upon them; in this paper I will dis-
cuss non-descriptivism and rigidity before the metaphysical intuitions. 
 There are other, very important and very interesting notions and arguments in 
Naming and Necessity, but those do not figure in the picture right now. As I men-
tioned above, Kripke was mostly talking about the names of natural objects and 
kinds. But what about the names of artifacts and artifactual kinds? And what about 
Kripkean intuitions about the essential properties of natural objects and kinds? Can 
those be generalized to artifacts and artifactual kinds? These are the questions I 
wish to investigate in this paper. In the course of these investigations I will argue 
that the names of artifacts and artifactual kinds are non-descriptional and rigid, just 
like names referring to natural objects. I will argue that identity statements about 
artifacts and artifactual kinds do behave exactly as identity statements about natural 
objects and kinds. And finally, I will argue that our Kripkean intuitions about the 
necessary properties of natural objects and kinds can accommodate artifacts and 
artifactual kinds, although we need to alter them more or less, because of the dif-
ferences between natural and artificial things. 

2. Non-descriptivism: Proper names 

According to the description theory (in bold strokes), proper names have meanings 
that determine their referents. These meanings can be grasped by users of names as 
a definite description or a cluster of definite descriptions (the referent will be the 
object that solely satisfies the description or descriptions). For example, the name 
Aristotle has the definite description „The teacher of Alexander” as its meaning; 
the name Aristotle refers to the person who was the teacher of Alexander. Compe-
tent users of the name do have to know its meaning in order to use the name suc-
cessfully, to be able to refer by it.2 
 Kripke has put forward multiple arguments against this picture; let us only ex-
amine one.3 He said that if we think about it, reference just does not work that way. 
On many occasions (maybe on most occasions) the average user of a name does 
not have enough (or any) information about the referent. To stick with the example, 
the average user of the name Aristotle only knows that Aristotle was some Greek 
philosopher (hardly enough information to pick out a unique referent). Or someone 
can be completely wrong about him; she might think that he was a Martian politi-
cian in some sci-fi movie. There can be even users of the name who know nothing 
whatsoever about Aristotle, they just picked up the name somewhere. We still 
would regard these people, argues Kripke, competent users of the name. Competent 
users might associate one or more descriptions with names; but the associated de-
scriptions need not provide sufficient or necessary conditions to pick out a unique 
referent. 

                                                 
2 Kripke 1980, pp. 27–34. 
3 Kripke 1980, pp. 82–97. 
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 On many occasions competent users of a name simply do not have it in their 
competence to be able to pick out the unique referent of the given name. Reference 
of names is determined, according to Kripke, by factors external to the mind of the 
user. Thus his theory is a form of semantic externalism. In Naming and Necessity 
he lays down the foundations for a theory that can explain these external factors. 
On his account the reference of a name is fixed by some sort of initial dubbing, for 
example when parents christen their newborn. The name is then passed along a 
„causal” chain to others in the community, who are able to refer to the newborn via 
this „causal” chain of uses of the name, the chain leading back to the original nam-
ing ceremony. 
 Let’s get back to proper names referring to individual artifacts! By artifact I 
mean any object that was made or modified by intentional human workmanship. 
Artifacts may have parts (like complex machines as airplanes) or may not (like a 
needle or a paper tissue). Many individual artifacts, especially works of art, public 
buildings, bridges and so forth have proper names (there are curious people who 
even give names to some of their personal belongings). Does Kripke’s argument 
apply to them? I see no reason why it shouldn’t. Names of individual artifacts are 
proper names just like any. And we use them just like any other proper name. For 
instance I do not have to know anything about the Mona Lisa to competently use it 
is name, or I may have misconceptions about it. I might think that it is a sculpture. I 
even might think that the name refers to the daughter of Michelangelo. Proper 
names of individual artifacts are non-descriptional just like those of natural objects. 
We might easily say, in accordance with Kripke that at some point someone 
dubbed the Mona Lisa the Mona Lisa, the name was then passed along a causal 
chain, and even distant users of the name are able to refer to the painting dubbed at 
the beginning of the causal chain, and not by using descriptions they associate with 
the name. 
 Kripke gives his own example involving a proper name for an artifact.4 He 
points out, that even though the name Dartmouth suggests that the name is descrip-
tional, and that Dartmouth lies at the mouth of the river Dart, a competent user 
does not have to know this to use the name. 

3. Non-descriptivism: General names 

In the previous section I have concluded that proper names of individual artifacts 
are non-descriptional just like proper names of natural objects. But what about 
general names of artifactual kinds? The case seems to be a bit harder this time. 
Kripke said that natural kind names (and certain other general kind terms, like blue 
or pain) are non-descriptional, just like proper names; they do not refer via some 
description associated by the user and fulfilled by the referent. For example I do 
not have to know anything about tigers to use the word tiger, and to refer by it. 

                                                 
4 Kripke 1980, pp. 26–27. 
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 There are many artifactual kinds, and many have names. We have pencils, car-
buretors, paintings, bicycles, washing machines and so on. Are these names also 
non-descriptional? One can easily argue that they are not. First of all, many of 
these names seem to describe their referents: a bicycle is a two-wheeled device; a 
washing machine is a machine that washes clothes; a computer performs computa-
tions. And even if some other names are not so trivially descriptic, one can argue 
that the user of these names has to know the purpose,5 the function or the form of 
the referents to competently use their names: one has to know some basic features 
of bicycles to talk about bicycles. These arguments may be convincing at first 
sight, but I believe that artifactual kind names are non-descriptional, and very akin 
to natural kind names.6 
 Let’s begin with the easier task, with names that seem trivially descriptional, like 
bicycle. And indeed, they are names based upon descriptions. But these descriptions 
do not provide sufficient conditions to pick out the appropriate referents (although 
they may provide some sort of necessary conditions in some cases). For example, if 
the name bicycle meant „two wheeled (device)”, then scooters and Segways should 
count as bicycles (they should be in the extension of the term), yet they do not. And 
similarly, if a bicycle had four wheels (some do: when parents equip the bikes of 
their small children with supporting wheels), it should cease to be a bicycle, but it 
does not. It is a bicycle with four wheels, which should be a contradiction if the term 
would be descriptional. As it is not a contradiction to say that my bicycle has no 
wheels whatsoever (since they were stolen), or that my washing machine does not 
wash (since it is broken). In general, any descriptions associated with names of arti-
factual kind names do not provide sufficient conditions to pick out the referents, 
even if the names themselves are based on descriptions. 
 Actually, just as with proper names and natural kind names, I do not have to 
know anything about bicycles to competently use the expression, and to refer by it 
(although, in this case, I can have some clue just by simply analyzing the term bi-
cycle). But there are artifactual kind names that are unanalyzable in the sense bicy-
cle is. Kornblith’s example: even if I do not know any distinguishing characteris-
tics of Chippendale furniture, I still can use the name Chippendale, and can refer to 
a kind of furniture.7 Just as with natural kind names, descriptions associated with 
names of artifactual kind names do not provide sufficient conditions to pick out the 
referents. 
 Of course we still need to give some positive account about what external (to 
the mind of the user) mechanisms and factors determine the reference of artifactual 

                                                 
5 Schwartz, for example, does so, directing his criticism against Putnam, who argues that some gen-
eral kind terms (including artifactual kind names) are non-descriptional: Schwartz 1978, pp. 569–573. 
6 The strategy presented here is based on Kornblith 1980, pp. 112–113. and Kripke’s own Dartmouth-
example: Kripke 1980, p. 26. 
7 Kornblith 1980, p. 113. 
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kind names. But we have the same obligation with natural kind terms. If we accept 
that natural kind names are non-descriptional, we have no reason not to do this in 
the case of artifactual kind names. The positive externalist account about the two 
kinds of names may or may not differ (but it has to be externalist in both cases, if 
we reject descriptivism); I will come back to this in sections 8 and 9.8 

4. Rigid designation: Proper names 

An expression is a rigid designator if it designates the same object in every possible 
world (counterfactual situation) where the referent exists, and does not designate 
anything else in any world.9 In the course of developing proper names as rigid des-
ignators in Naming and Necessity Kripke argued for a new way for how we should 
think about possible worlds. He said that we shouldn’t think about possible worlds 
as some distant places that need to be explored; we should instead regard them as 
what they truly are: convenient tools to understand our modal sentences. 
 We have a strong intuition that proper names are rigid designators: when, for 
example we want to talk about Barack Obama, we want to talk about this person, 
and if we want to make some modal claims about him, then we want those claims 
to be about the same person that is designated by the name in the actual world. 
Designation and rigid designation are simple functions of names. This also means 
that the problem of transworld identification is a pseudo-problem. Let’s take the 
sentence „Barack Obama could have lost the elections in 2012”. We do not have to 
look for the referent of the name Barack Obama in possible worlds, we do not have 
to identify him in counterfactual situations. The name simply refers to him in every 
possible world (in which he exists), and the other way around, only those objects 
are Barack Obama in possible worlds, to which the name refers to. 
 This was another argument against the description theory: if the meaning of 
names were given by definite descriptions, they wouldn’t be rigid designators 
(since definite descriptions are not rigid). For example the name Aristotle is rigid, 
whereas the description „The teacher of Alexander” is not, since many people 
could have taught Alexander if things had turned out differently.10 
 As with non-descriptivism, Kripke focuses his attention on proper names of 
natural objects. The question arises: can and should rigid designation be extended 
to proper names of individual artifacts? As with non-descriptivism, I see no reason 
why it shouldn’t be. Actually, Kripke’s Dartmouth-example I have mentioned ear-
lier as an argument for non-descriptivism can be deployed here also.11 If I want to 
make modal claims about Dartmouth, the city that is actually called Dartmouth and 
                                                 
8 Putnam argues that his externalist theory does apply to nearly all general referring expressions, 
including artifactual kind terms: Putnam 1975, pp. 242–245. 
9 Kripke 1980, pp. 38–53. 
10 Advocates of the description theory have shown that the theory can be modified to accommodate 
rigidified definite descriptions. 
11 Kripke 1980, pp. 26–27. 
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located at the mouth of the river Dart, I do not want to talk about some counterfac-
tual city that fits the actual description associated with the name. For example, if I 
say „London could be located at the mouth of the river Dart” I do not want to say 
that London could be Dartmouth; no, I just want to say that London, the city which 
is designated rigidly by the name London could be located somewhere else. That is 
why it is not a contradiction to say that „Dartmouth could be located at the mouth 
of the Thames”. 
 Other examples can easily be made up containing proper names of individual 
artifacts. The name Mona Lisa designates the same painting in every possible 
world rigidly, and not by virtue of some description associated with the term. So 
the sentence „The Mona Lisa could have been stolen in 1912” will be true in every 
possible world where the Mona Lisa (the same painting as our Mona Lisa) was 
stolen in 1912 (actually it was stolen in 1911). 
 The truth or falsity of these modal claims about individual artifact can of course 
be disputed; that is in relation with our intuitions about what we believe to be pos-
sible about these artifacts. For example some might claim that it is not possible for 
Dartmouth to not be located at the mouth of the Dart, or it is not possible for the 
Mona Lisa to be painted by Michelangelo. At the same time we may believe it to 
be possible about Dartmouth to be bigger than it actually is, or that it is possible for 
the Mona Lisa to have been stolen a year later than it actually was. In line with 
these examples, we might believe that it is true about Barack Obama that he could 
have lost the elections of 2012, whereas it is not true about him that he could have 
been someone else’s son. But true or false, these modal claims are about the indi-
vidual artifacts, rigidly designated by their names. In other words, proper names of 
artifacts pass Kripke’s intuitive test:12 when we speak about artifacts, we speak 
about them, not just about any object satisfying some description. When I say that 
„The Mona Lisa could have been stolen in 1912” I wish to speak about that paint-
ing, not, for example some other one da Vinci could have painted. 
 Our beliefs about the truth-values of these claims accord to our intuitions about 
the necessary properties or essences of these artifacts; I will return to these ques-
tions in sections 8 and 9. 

5. Rigid designation: General names 

In Naming and Necessity Kripke not only claimed that proper names are rigid des-
ignators, he also said that certain general terms, including natural kind names like 
water, gold or tiger were also. The problem is, as Nathan Salmon points out,13 that 
it is not clear, what such general terms refer to in the first place, and thus it is not 
clear what it is for a general term to be rigid. 

                                                 
12 Kripke 1980, p. 49. 
13 Salmon 2005, pp. 117–118. 
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 Salmon presents a possible solution put forward by Soames in his book Beyond 
Rigidity.14 According to Soames’ proposition, a general term counts as rigid, if it 
expresses a property (for example „being a tiger”) that is essential to anything that 
has it.15 One major problem with this account, says Salmon, is that color terms like 
blue will emerge as non-rigid, contrary to what Kripke said. A more severe prob-
lem is that if we accept what Soames says, then virtually all predicates, even „is a 
bachelor” will be rigid designators, and we will have no demarcating criterion for 
natural kind names and other general terms Kripke wanted to be rigid.16 
 In his counter-proposal Salmon suggests that we should treat general terms as 
referring to kinds.17 For example the term tiger should refer to the biological kind 
„tiger”, the term water to a chemical compound, the term red to a color and so 
forth. Salmon admits that on his proposal all general terms (even common-noun 
phrases) emerge as rigid designators of some appropriate property. But, he says, it 
is important to distinguish between general terms and their corresponding predi-
cates (for example tiger and „is a tiger”). „Even if every common count noun 
(whether a single word or a phrase) emerges as a rigid designator on my counter-
proposal, it does not follow that every general term is rigid” – concludes Salmon.18 
 So, if we believe Salmon, the names of artifactual kinds like pencil, bicycle, 
table are also rigid designators. But, we still do not know about artifactual kind 
predicates („is a pencil”, „is a bicycle”), and, as a matter of fact, we do not have to 
believe Salmon, if we do not want to. In the previous section I have mentioned 
Kripke’s intuitive test for rigid designators; let’s see how artifactual kind names 
fare with it. It seems intuitively true that „Bicycles could have been invented a year 
later” whereas it seems false that „Bicycles could have been living organisms”. If 
the name bicycle or the predicate „is a bicycle” wouldn’t be rigid designators, then 
the latter sentence would be true, since bicycles could have been some other sorts 
of things than they actually are, and other sorts of things could be bicycles than 
actually can be. It seems that bicycles are a genuine kind, and it is not enough to 
fulfill some description to be counted as a bicycle. So the kind name bicycle and 
the predicate „is a bicycle” pass Kripke’s intuitive test. 
 Putnam argues for the same case in The meaning of „meaning”.19 He asks us to 
imagine that it turns out (by rigorous observation and scientific research) that pen-
cils are living organisms, maybe some sort of alien life forms trying to deceive us. 
He says that such a situation is clearly possible, in the epistemic sense of the word. 
It could turn out that pencils are living organisms. But what if we suppose that 

                                                 
14 Soames 2002. 
15 Salmon 2005, p. 118. 
16 Salmon 2005, pp. 118–119. 
17 Salmon 2005, pp. 119–122. 
18 Salmon 2005, p. 121. 
19 Putnam 1975, pp. 242–244. 
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pencils are truly artifacts? Then we would say that any biological organism that 
looks like a pencil is not really a pencil; it is just some life form disguising itself as 
a pencil. It is just like the case with Twin-Earth. There may very well be a distant 
planet where people call some compound other than H2O water; but given that our 
term water refers to H2O, their term is not the same as ours (it may sound the same 
and be written the same way). 
 Another proponent of the view that general terms (including artifactual kind 
terms) are rigid designators and semantically non-descriptional is Tyler Burge.20 
He points out that, for example, someone can be easily mistaken about the precise 
meaning (and reference) of the term arthritis, and always be prone to be corrected 
by others.21 Yet, the reference of arthritis does not depend on descriptions associ-
ated with it by its users, and, if in some possible world some other illness would be 
called arthritis, then that would not be our arthritis. But, if arthritis existed in some 
possible world, it would be arthritis, even if people in that world called it some-
thing else. So the term is a rigid designator. Burge explicitly says that „The argu-
ment has an extremely wide application. It does not depend, for example, on the 
kind of word arthritis is. We could have used an artifact term, a term for historical 
style, an abstract noun, an action verb, a physical movement verb, or any of various 
other sorts of words”.22 
 All things considered, I think we have very good reasons to accept that artifac-
tual kind names are rigid designators. 

6. Identity statements: Proper names 

After all that has been said so far about proper names being non-descriptional and 
rigid designators it is time to talk about identity statements containing such expres-
sions. Kripke said that identity statements connecting two (or more, for that matter) 
proper names are necessary; if they are true, then they are so necessarily. This feature 
is due to the names contained being rigid designators. Rigid designators designate 
their referents in all possible worlds (where the referent exists); so, if a sentence of 
the form A = B contains coreferential rigid designators, the sentence will be neces-
sary, since the two terms designate the same object in every possible world. 
 Kripke’s revolutionary thought was that such statements are a posteriori,23 
meaning that we have to conduct empirical investigations to know their truths. This 
feature is due to the names they contain being non-descriptional. To put it simply, 
since we do not have to know what the names refer to just by being able to use 
them, it has to be an empirical discovery that they are coreferential. For example 

                                                 
20 Burge 1979, pp. 77–79. 
21 Burge actually says that in most cases we are mistaken about the precise meaning, reference and 
application of general terms. 
22 Burge 1979, p. 79. 
23 Kripke 1980, pp. 100–105. 
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the sentence „The Morningstar is the Eveningstar” expresses a necessary truth, but 
we can only know it a posteriori.24 
 I think it is pretty straightforward to conclude that identity statements containing 
proper names of individual artifacts behave just the same as identity statements with 
names of natural objects, if we accept that the names of artifacts are non-
descriptional and rigid designators. Individual artifacts are sometimes given proper 
names, and sometimes they get multiple names at different stages of their history, or 
from different people, different communities. There are some ruins in Rome that are 
called the Colosseum, but back in Roman times it was called the Amphitheatrum 
Flavium. Now the identity statement that tells us that „The Colosseum is the Amphi-
theatrum Flavium” expresses a necessary truth since both names refer rigidly to the 
same building, but it can be known only a posteriori. Just by being a competent user 
of both names, just by being able to refer to the same building using two different 
names one can not be able to know that those names are coreferential. Many artifacts 
(especially public artifacts with long history) accumulate multiple names; identitiy 
statements connecting such coreferential names are necessary and a posteriori. 

7. Identity statements: General names 

Much more interesting are identity statements connecting and containing general 
names. Most part of philosophical and scientific investigations is devoted to the 
study of certain kinds and their behavior. Identity statements containing general 
names say something about the relations of kinds to other kinds and particulars to 
kinds. Kripke held that identity statements containing rigid designators are neces-
sary; so by studying such statements we can be able to learn something about 
kinds. As was the case with identity statements connecting proper names of indi-
vidual artifacts, identity statements containing names of artifactual kinds do behave 
exactly like the ones with names referring to natural ones (given that we accept that 
artifactual kind names are non-descriptional and rigid designators). 
 What can we learn from identity statements containing general names? We can 
infer some necessary properties or essences of various kinds and natural phenome-
na like water, lightning, gold, tigers.25 Take this statement for example: „Water is 
H2O”. If water is really H2O (and so far all scientific evidence points to this) it is 
necessarily H2O. With other words, water has some essential deep-structure, name-
ly, that anything that is water must be composed of two hydrogen molecules and 
one oxygen molecule.26 And if it is true that „Lightning is a bolt of electricity”, 
then lightning also has a necessary essence. We can make up such examples ad 

                                                 
24 Kripke 1980, pp. 101–110. 
25 Kripke 1980, pp. 115–144. 
26 If we accept that not only the term water, but also H2O is a rigid designator; there are some, who 
would argue that. 
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infinitum; the only important thing is that expressions connected by identity have 
to be rigid designators in order for the statement to be necessary. 
 The same is true for identity statements involving artifactual kind names (since 
we have established that they also are rigid designators). Then, if „Bicycles are 
artifacts” is true, it is true necessarily. Thus bicycles are essentially artifacts, and 
nothing can be a bicycle, if it is not an artifact. The same can be said about all 
kinds of artifacts: if a kind of thing (pencils, for example) is an artifact, then it is 
necessarily so. But we can go further: if „Bicycles are vehicles” is true, it is so 
necessarily. So it is not possible for bicycles to be, say, household utensils. (This, 
of course, does not mean that one can not use a bicycle as a household utensil. But 
even then, the bicycle does not turn into a household utensil; it is still a bicycle, 
used as a household utensil.) Thus we can conduct some investigations into the 
nature of artifactual kinds; bicycles, as it seems, are essentially vehicles. 
 By devising such exemples we can also say something about the nature of indi-
vidual artifacts. For example, let’s say I hereby dub my bicycle Speedy (although 
I’m not one of those people who like to give names to objects). If it is true that 
„Speedy is a bicycle” (and I hope it is true; wouldn’t want to ride some alien dis-
guising itself as a bike), then it is necessary. Thus my bicycle is essentially a bicy-
cle. Things could not have turned so, that this bicycle would have been anything 
else. It is essentially a bicycle, essentially a vehicle, essentially an artifact. The 
same applies to every and all artifacts. 

8. Metaphysics: Artifacts and natural objects 

In the previous section we have found that by generalizing some of Kripke’s ideas 
about natural objects and kinds to artifacts we are able to make some substantive 
claims about their nature. But before following the Kripkean path further to the 
metaphysical essences of artifacts, I would like to say a few things about the differ-
ences and similarities of artifacts and natural objects. 
 Lynne Rudder Baker lists five aspects in which artifacts are said to be distinct 
from natural objects:27 

1. Artifacts do not have an internal principle of activity. 
2. There are no laws that apply to artifactual kinds, and there are no sciences 

of artifactual kinds. 
3. Artifacts belong to kinds only in virtue of satisfying some description. 
4. Artifacts do not have intrinsic essences. 
5. The identity and persistence of artifacts depends on intentional activity of 

other beings (humans). 

 After listing these differences, Baker goes on to show that they are not differ-
ences at all; either they do not apply to artifacts, or they can apply to natural ob-

                                                 
27 Baker 2008, pp. 3–4. 
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jects as well.28 First, she points out that some natural objects (for instance chemi-
cals like gold) do not have any internal principle of activity, whereas some arti-
facts, for example heat seeking missiles, do. One can object to Baker here by say-
ing that the atomic or sub-atomic structure of gold (or any substance) can be re-
garded as an internal principle. But she seems right that artifacts too have internal 
principles of activity. Even paintings can be said to have such principles consisting 
of the structure of layers of paint and the chemical structure of the paints. 
 About the second condition she says that there are laws about artifacts, and 
there are sciences quantifying above artifacts. And this seems true: there are sci-
ences of paintings, computers, vehicles and so on. 
 The third condition is something we have examined in detail earlier on, and we 
have established that just like names of natural kinds, the names of artifactual kinds 
are non-descriptional. Baker gives a somewhat different answer: she essentially 
says that both kinds of names are descriptional and non-descriptional at the same 
time from different points of view. I do not think Baker is right on this one; I think 
names of artifacts and artifactual kinds are simply non-descriptional, as I tried to 
argue in sections 2 and 3. 
 The fourth condition states that artifacts do not have intrinsic essences. Accord-
ing to Baker this might be true, intrinsic essence meaning some non-relational 
property. But, she says, many natural kinds, for example wings, mountains and 
planets also do not have intrinsic essences. Something is not a planet in virtue of its 
internal structure or properties, but in virtue of its relations to other objects. 
Baker’s last condition states that the identity and persistence of artifacts depends on 
intentional activity of human beings, whereas this is not true about natural objects. 
If there were no humans, trees still would be trees. But if there were no humans, 
there wouldn’t be any heat seeking missiles. Or, to be more precise, if there were 
no beings with intentions, heat seeking missiles wouldn’t be heat seeking missiles. 
As Baker puts it, artifacts are „intention-dependent”.29 She says that this truly is a 
demarcating condition between artifacts and natural objects, and I have to concur 
with her. 
 Intention-dependence is a form of ontological dependence.30 This means that, 
say, bicycles are not just causally dependent on us. Of course, if there were no hu-
mans, there would have been no one to invent bicycles. Intention-dependence 
means that if we imagine that at this precise moment all humans would miraculous-
ly disappear from the universe, then bicycles would cease to be bicycles. They 
would be just a heap of metal, rubber and plastic, whereas trees would still be trees. 
Although intention-dependence is a unique feature of artifacts, ontological depend-
ence in general is not. For example mountains ontologically depend on planets (and 
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29 Baker 2008, pp. 2–3. 
30 Baker 2008, p. 2. 
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probably on such things as tectonic plates and tectonic activity, but let’s not com-
plicate things). If the Earth would suddenly blink out of existence and only the 
Mount Everest would remain, it would cease to be a mountain: it would be just a 
pile of rock floating in space. And similarly, planets are ontologically dependent on 
stars. If the Sun would disappear, Earth would not be a planet anymore: it would be 
just a huge pile of rock floating in interstellar space (with mountains on it – moun-
tains are not ontologically dependent on stars). 
 It may be interesting that objects can have multiple ontological dependencies. 
Tunnels depend on mountains and on humans; if there were no humans, a tunnel 
would be just a hole in a mountain, and if there would be no mountain, there would 
be no hole. 

9. Metaphysics: Artifacts and necessity 

Unfortunately, discussing metaphysical essences in Naming and Necessity Kripke 
mostly spoke about ontologically independent natural objects and kinds. As we’ve 
seen in the previous section, artifacts constitute a specific class of ontologically 
dependent objects: intention-dependent objects. If Kripke had talked more about 
ontologically dependent objects, we might have more leads as to how to proceed 
with his line of thought concerning artifacts. 
Kripke was not very systematic in these matters, but I think we can distinguish 
three forms of essentialism concerning natural objects in Naming and Necessity, or 
three classes of essential properties:31 

1. Origin essentialism 
2. Sortal essentialism 
3. Structural essentialism 

 Talking about chemical compounds Kripke said things like „water is necessarily 
H2O” and „gold necessarily has the atomic number 79”. Belonging to a kind in-
volves some necessary inner structure. Obviously, there are no individual pieces of 
water, so origin does not figure in the picture. 
 And what did he say about artifacts? Unfortunately again, not much. Footnote 
57 provides the most information, here he gives a rather different account for them 
as for natural objects.32 The main difference is that according to these texts material 
constitution is essential to artifacts. Material constitution does not fit into his ac-
count about natural objects, since that can not be essential to natural objects. It is 
very well possible for Barack Obama to be constituted of other stuff, than he actu-
ally is: if he would have eaten different foods in his whole life, he would be consti-
tuted of different stuff. Are there any sorts of things in the Kripkean theory that 
have material constitution essentially? Yes, basic chemical compounds and materi-

                                                 
31 Kripke 1980, pp. 110–115, pp. 125–126, pp. 128–134. 
32 Kripke 1980, p. 115. 
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als have it essentially, in a way. Water is essentially constituted of two hydrogen 
molecules and one oxygen molecule, and such molecules are intrinsically indistin-
guishable. So, in a way, all water is made up of the same stuff. It seems like Kripke 
wanted to treat artifacts as raw particulars, like water and gold and things like 
these. I think that is a mistaken course of thought, and rather unintuitive. 
 When Kripke said that when we imagine this table (pick any table in your vicin-
ity) being made of ice instead of wood, we really do not imagine this table; we 
imagine some epistemic counterpart of our table, some other table that looks like 
just our table, but is made of some other stuff. I think Kripke might be wrong on 
this one; maybe a different example and a less radical one could shed some light on 
our intuitions. A table is a very impersonal artifact (especially a strange table), let’s 
pick something else. Let’s presume that the Golden Gate Bridge could have been 
made of some other stuff, than it actually was. Not out of ice, but other parts of 
iron. Let’s imagine that in a possible world the mine where they mined the ore for 
the bridge caved in, so they had to use iron from some other mine. The bridge is 
exactly the same in every other aspect down to the last bolt; same people built it, 
on the exact same location, at the same time, according to exactly the same plans. 
Now I have a strong intuition (maybe I’m wrong) that this bridge is still the Golden 
Gate, they just had to use some other beams to build it. Actually, in everyday dis-
course we often say things like this when we construct something, and some mate-
rial runs out: „Oh, no problem, we’ll build it from something else” („it” referring to 
the artifact being built). Or we can imagine a reporter asking the designer of the 
Golden Gate Bridge what would have happened if the beams ran out (if we do not 
want to talk about future objects). And the designer would probably answer some-
thing like „Oh, we would have built it from other beams”. It is the same with Krip-
ke’s table: If we would ask the carpenter, who built that table whether he could 
have made it from some other piece of wood, he would probably say yes. It seems 
these examples show that in most cases we do not regard material constitution as 
an essential feature of artifacts. 
 Besides material constitution, Kripke lists origin and being of some kind (a 
table is necessarily a table) as essential properties. In section 7 I have already ar-
gued for the notion of artifacts being artifacts (and certain kinds of artifacts). The 
question remains how we can interpret origin in the case of artifacts, and whether 
we can (or have to) say other things about essences of artifacts. 
 First of all, origin might not be the best expression for the origin of artifacts. 
We’ve already established that artifacts are specific sorts of ontologically depend-
ent objects: they are intention-dependent. Origin may suggest that they just come 
into being, like intention-independent things. However, artifacts do not come into 
being; they are created. I think therefore it would be a better choice of words to say 
that not origin, but creation is essential to artifacts. The characteristic features of 
creation differ from those of origin. I’m not sure what they are, but I think they 
probably might include the intentional being doing the creation (the creator) and 
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the purpose of the creation. Moreover, characteristic features of creation may differ 
from artifact to artifact (and between individual artifacts and types of artifacts), just 
as characteristic features of origin may differ between, say, trees, humans, the hu-
man race and planets. 
 I have to admit (not necessarily a weakness of my account) that „purpose” is a 
very wide and vague concept. Creational purpose may differ from artifact to arti-
fact, even among artifacts of the same kind. Let’s suppose I build a model bridge to 
test the strength of some structural solution. I intend it to be a bridge between two 
points, A and B, but it does not matter what those two points are. The points are so 
to say unbound variables. So I can build my model bridge anywhere I like, between 
two arbitrary points, and it still will be the same bridge. However, if I intend to 
build a bridge between San Francisco and Marin County, then I have the intuition 
that bridge will necessarily connect San Francisco and Marin County. Thus, it is 
not possible for the Golden Gate Bridge to have been built in New York, for exam-
ple, since it was created to connect San Francisco and Marin County. (It may of 
course be moved to New York.) 
 Earlier on I said in agreement with Kripke that Dartmouth is not necessarily 
located at the mouth of the Dart. Now I’m not so sure about that. If the city was 
built with the intent (surely an oversimplification about a city, but let’s not concern 
us about that right now) to be a city at the mouth of the Dart, then it is necessarily a 
city at the mouth of the Dart. But, if we imagine some citizen of Dartmouth, who 
sailed to America in the 1700’s with the intention of founding a new city there 
somewhere called New Dartmouth, then the location of New Dartmouth would be 
contingent. New Dartmouth could be somewhere else, whereas Dartmouth is nec-
essarily at the mouth of the Dart. 
 This might seem a bit confusing. I’m not sure of our precise intuitions about 
these matters, so my conclusions are a bit speculative. What I’m pretty sure about 
is that creational intentions determining purpose are essential to artifacts. It all fits 
better into place, if we do not examine purpose so fine grained. We’ve already 
established that artifacts are necessarily artifacts, and necessarily those kinds of 
artifacts which they actually are. This can be viewed as a result of the necessity of 
their creation. They were created to be artifacts and more than that, certain kinds of 
artifacts. 
 There is one last problem I would like to touch on. I said that creation is essen-
tial to artifacts, creation including the intentional being doing the creation. There 
are some clear-cut cases where the creator of an artifact seems (at least to me) truly 
essential to the artifact. Such are for example works of art. The Mona Lisa was 
painted by da Vinci. I believe it is essential for the Mona Lisa to have been painted 
by da Vinci; if anyone else would have painted some painting exactly like the Mo-
na Lisa, it still wouldn’t be the same painting. But what about the Golden Gate 
Bridge? It had three designers, and hundreds (if not thousands) of workers building 
it. Who are its necessary creators? And what about artifactual kinds? Do kinds have 
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their creator also necessarily? I’m inclined to believe that the bicycle could have 
been invented by someone else (although I think that my particular bicycle couldn’t 
have been built by someone else).33 
 Again, I believe that a complete externalist semantics for artifactual names 
should be able to answer these questions. Such a theory should take into account 
that artifacts are intention-dependent; that they have creation, not origin; and, 
what’s maybe more important, that they are maintained by human intentions, they 
persist in virtue of intentions, and as such, they are subject to change by intentions. 
 Putnam’s externalism would be a good candidate for such a theory, especially 
his notions about the division of linguistic labor.34 According to Putnam the deno-
tation of names (and other referring expressions) is determined by certain experts 
in the linguistic community and other members rely on them in their usage. For 
example the reference of the term water is determined by chemists, and chemists 
are the experts who determine the identity conditions of water, who are able to tell 
what lies in the extension of the term and what does not. I do not have to know 
exactly what water is, and I do not have to be able to tell it apart from other sub-
stances; I can use the word with a certain degree of ignorance, since there are ex-
perts in my linguistic community who do the job for me. This picture can easily be 
applied to artifacts, since artifacts are intention-dependent objects, created and 
maintained by human intentions. If we accept Putnam’s division of linguistic labor, 
we might very well imagine that there are certain experts who not only create, 
study and maintain artifacts, but are able to determine the reference of their names 
and the identity conditions of artifacts (for instance that what counts as a bicycle 
and what does not). We have a strong intuition, I believe, that nature is something 
that is given, something that needs to be explored, whereas artifacts are designed, 
created to serve some purpose. So it is up to us to name them, to assign them to 
kinds, to determine their necessary and contingent properties, even more markedly 
than with objects of nature. 

10. Summary 

All things said, I think we have strong reasons to regard names of artifacts and 
artifactual kinds as semantically very similar to names of natural objects and kinds. 
Any one of Saul Kripke’s considerations that apply to names of the latter kind can 
be extended to names of the former kind. Just as natural names, artifactual names 
are non-descriptional and rigid designators. And just as identity statements contain-
ing singular and general terms referring to natural entities are necessary and a pos-
                                                 
33 In parallel with that, I believe the human race, for example, as a natural kind could have some other 
origin other than that it actually has. The human race could have evolved from homo erectus, could 
have been created by God or dropped down to Earth by Daeniken’s aliens, it would still be the same 
race. At the same time Barack Obama, the particular human has his origin necessarily. So the case 
seems complicated, even considering natural things. 
34 Putnam 2001, pp. 22–26. 
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teriori, so are identity statements containing artifactual names (since artifactual 
names are non-descriptional and rigid designators). 
 Kripke held that our metaphysical intuitions about the essential properties of 
natural objects and kinds do not apply to artifactual objects and kinds, that we have 
different intuitions. I think Kripke is mistaken about this; I think our Kripkean intu-
itions about natural things may very well apply to artifactual things, although not in 
an unrestricted way. Artifacts are intention-dependent (they need humans, or other 
beings with intentions to exist) whereas natural objects are not (although some 
natural objects show other forms of ontological dependence). Artifacts have crea-
tion rather than origin, and their creation is essential to them, just as origin is essen-
tial to natural objects. 
 But creation is not a simple matter (and neither is origin). What features charac-
terize the creation of an artifact or an artifactual kind? Is the intentional being per-
forming the creation a characteristic feature of creation? Or the time and place? 
The purpose of the creation? How do artifacts persist through intention? Can arti-
facts be changed through intention? Can artifacts be changed into other artifacts 
through intention? Is it possible that creations of different artifacts have different 
characteristic features? All these questions still need to be answered. In this paper I 
tried to point out some of the directions the answers might go. I believe a complete 
externalist semantics for artifactual terms should be able to give an answer to most 
of these questions. I also believe that a theory based upon Putnam’s semantic ex-
ternalism and division of linguistic labor would be a good starting point. 
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Paul Grice a konvencionális nyelvi jelentésről 

SUCH DÁVID 

Bevezetés 

Természetesnek tűnik, hogy azt gondoljuk, hogy az „Esik az eső” mondat jelentés-
sel bír, akár mint egy konkrét megnyilatkozás alkalmával kimondott hangsorként 
tekintjük, azaz mint mondatpéldányt, akár mint a magyar nyelv egy lehetséges 
mondatát, vagyis mint mondattípust. Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy ugyanilyen 
módokon jelentéssel bírnak a mondatok olyan építőelemei is mint a „labda” vagy a 
„dob”, míg – legalábbis a magyar nyelvű beszélők számára – a „lashfdkldhsf” nem 
bír ugyanezen a módon jelentéssel. Aki pedig nem ismeri az angol nyelvet, annak 
számára a „squirrel” szó is éppen annyira jelentés nélküli, mint a „lashfdhsf”. Azt 
is elképzelhetőnek tartjuk, hogy valaki elfelejtse egy-egy szó jelentését, vagy akár 
egy egész nyelvet. 
 Egészen valószínűnek tűnik tehát, hogy bizonyos hangsorok és ábrák azért bír-
nak jelentéssel, mert egy adott nyelvhez tartoznak, egy adott nyelv szavaiként és 
mondataiként tekinthetünk rájuk, önmagukban azonban csak zörejek, tintafoltok a 
papíron, és különböző színű képpontok egy képernyőn. 
 Továbbá a természetes nyelvek beszélők bizonyos csoportjaihoz tartoznak, 
akikről feltételezzük, hogy egyfajta közös tudás birtokában vannak, ami az egy-
mással való kommunikációra képessé teszi őket. Ez a közös tudás ama rendszer 
ismerete kell legyen, ami az adott nyelvet beszélők számára jelentéssel ruházza fel 
nyelvük szavait. Mivel egy közösség egy bizonyos nyelv helyett éppúgy használ-
hatna egy másik nyelvet, kijelenthetjük, hogy az, hogy végső soron melyik nyelven 
kommunikálnak, konvenció kérdése. 
 Eszerint azt az előzetes megállapítást tehetjük, hogy bizonyos szempontból 
egyes szavaink és mondataink jelentése konvención alapul. 
 Ám nem mindig esik egybe az, amit valaki egy adott kifejezésen egy adott alka-
lommal ért, azzal, amit ez a kifejezés abban a nyelvhasználó közösségben, ame-
lyikhez tartozik, konvencionálisan jelent. Az „Oda vagyok a csokoládéért!” mon-
datot – amelynek konvencionális jelentése a beszélő csokoládéhoz fűződő viszo-
nyáról szól – bizonyos szituációban használhatom válaszként arra a kérdésre, hogy 
„Kérsz egy kis csokoládét?”, és ekképpen elfogadjam udvarias vendéglátóm ajánla-
tát. Tehát mindenképpen számolnunk kell azzal is, hogy egy adott alkalommal 
kimondott mondat jelentése nem csupán a konvenció által meghatározott. 
 Ilyen és ehhez hasonló megfontolásokra alapozva Paul Grice úgy vélte, hogy a 
jelentés alapvető fogalmát tágabban kell értelmezni, amelynek csupán egy részas-
pektusát képezi a konvencionális jelentés. A legtágabb értelemben vett jelentést 
Grice szerint beszélői szándékaink határozzák meg, azaz, hogy milyen hatást sze-
retnénk kiváltani a hallgatóból megnyilatkozásunk által. 



162 Such Dávid
 

 

 Dolgozatomban először Grice átfogó jelentéselméleti célkitűzéseit és javaslatait 
fogom felvázolni, a későbbiekben pedig a konvencionális jelentés helyét és e rend-
szerben betöltött funkcióját szeretném bemutatni. 
 Mindemellett egy külső szempontból is elemezni fogom Grice elméletét, neve-
zetesen hogy miként viszonyul e szándékalapú jelentéselmélet a szemantikához.  

Grice és a jelentés problémája 

Paul Grice szerint legáltalánosabb értelemben a jelentés két fogalmát érdemes 
megkülönböztetni, amelyeket ő természetes és nem-természetes jelentésnek nevez.1 
A természetes jelentés paradigmatikus eseteinek számítanak, amikor valamilyen 
tényállás ismeretéből egy másikra következtetünk és ezt úgy fejezzük ki, hogy az 
előbbi az utóbbira „utal”, illetve „jelenti”. „Azok a sötét felhők az égen azt jelen-
tik/arra utalnak, hogy esőt kapunk.” A nem-természetes jelentés esetei állnak azon-
ban közelebb ahhoz, amit általában véve tartalom vagy gondolat kifejezésének 
tekintünk, például „Ludwig integetése azt jelenti, hogy indulhatunk”. 
 Az egyik legfontosabb különbség a természetes és nem-természetes jelentés 
között, hogy az előbbi mindig faktív. Azaz, amennyiben igaz az az állítás, hogy „x 
azt jelentette, hogy p” abból következik, hogy p. Ha a „kiütések kanyarót jelente-
nek”, akkor nem tehetjük hozzá, hogy „de valójában nincs kanyarója”. A nem-
természetes jelentés esetében viszont nincs ilyen következtetés. „Pisti kézmozdula-
ta azt jelentette/arra utalt, hogy bent van az igazgató” lehet igaz, miközben valójá-
ban nincs bent az igazgató. 
 Ez összefügg azzal is, hogy a jelentésNT esetében van valamilyen tartalom, amit 
x jelent, és amit például idézőjelek közé téve különíthetünk el. A természetes jelen-
tés esetei viszont nem ragadhatók meg ebben a formában, például nem mondhat-
juk, hogy „azok a sötét felhők az égen azt jelentik, hogy »esőt kapunk«”, míg a 
nem-természetes jelentés eseteiben kézenfekvő ezt megtenni: „Pisti kézmozdulata 
azt jelentette »bent van az igazgató«”. 
 Grice szerint az is intuitív, hogy a nem-természetes jelentés eseteinél van valaki, 
aki ki akarta fejezni az adott jelentést.2 
 A következőkben jelentést említve immár mindig a nem-természetes jelentésről 
fogok beszélni. A későbbiek szempontjából érdemes hangsúlyozni, hogy a nem-
természetes jelentés, amit Grice később beszélői jelentésnek hív, fogalmilag egyál-
talán nem esik egybe a konvencionális jelentéssel. 
Lehet, hogy Pisti korábban említett kézmozdulata semmilyen megszokott konven-
cióval nem áll kapcsolatban, mégis elérhető általa a szándékolt jelentés kifejezése. 

                                                 
1 Grice 2011, 194. o 
2 Grice későbbi munkáiban igyekszik elszámolni az ellenpéldákkal is, mint például a KRESZ jelzé-
sek, ahol nincs feltűnően egy kommunikáló szubjektum, a monologizálás, ahol nincs hallgatóság, 
avagy a vizsgáztatás, ahol nincs különösebb értelme kiváltani a vizsgáztatóban egy bizonyos hitet, 
hiszen már ismeri a választ. Az elméletnek ezen további aspektusait ehelyütt nem vizsgálom.  
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Lehetséges, hogy bizonyos olyan utalásokat tartalmaz – utánozza az igazgató va-
lamilyen sajátos jellegzetességét, mondjuk, hogy az igazgató mindig karba tett 
kézzel, dölyfösen szokott üldögélni főnöki foteljében –, amelyek kapcsán a többi 
alkalmazott feltehetőleg kitalálja, mit akart Pisti közölni velük. 
 Elgondolható tehát nem-természetes és egyúttal nem-konvencionális jelentés, 
olyan esetben, ami nem is nyelvi megnyilatkozás. Elképzelhető olyan nyelvi meg-
nyilatkozás is, amely egy adott esetben nem a nyelvi konvencióra támaszkodva 
hordoz jelentést. Például lehetséges, hogy egy ismerősöm nem bírja elviselni annak 
a mondatnak a kimondását, hogy „Sárga bögre – görbe bögre” (talán még leírva 
sem bírja elviselni). Ha pusztán azzal a szándékkal mondom ki ezt a mondatot, 
hogy kifejezésre juttassam ellenérzésemet – ahhoz hasonlóan, mint amikor rosszal-
lásunk jeléül bökdösünk valakit –, akkor a mondat nem nyelvi konvenció által 
meghatározott tulajdonságait használom ki, hogy ezt a jelentést kifejezzem. Bár 
valaki ellenvethetné, hogy ez az eset sem mentes teljesen a konvencióktól, hiszen a 
felhasznált szókapcsolatot a nyelv konvencionális szabályai teszik azzá, ami, mégis 
azt gondolom, hogy ezúttal csak a nyelv szintaktikai szabályaira vonatkozó kon-
venciókat használtuk ki. Valakit irritálhatna a fentebbi mondat akkor is, ha egyálta-
lán nem ismerné a jelentésére vonatkozó konvenciókat. 
 A beszélői jelentés továbbá bizonyos esetekben többletet is hordozhat a megnyi-
latkozás konvencionális jelentéséhez képest. Bármit is gondoljunk egyelőre a kon-
vencionális jelentésről, annak a mondatnak, hogy „Jancsi angoltudása kitűnő és 
gyönyörű a kézírása” a konvencionális jelentése egészen biztosan nincs kapcsolat-
ban azzal, hogy egy bizonyos illető nem alkalmas egy filozófia tanszéken meghirde-
tett állás betöltésére. Mégis ennek a mondatnak egy példánya képes közvetíteni ezt a 
jelentést, ha egy professzor ajánlólevelében csupán ennyit tud írni egy diákjáról.3 
 Grice elmélete szerint a beszélői jelentést a beszélő szándékainak egy komplex 
rendszerével lehet meghatározni: 
 „B kifejezett valamilyen jelentést x kimondása révén” akkor és csak akkor, ha B 
valamely H hallgatóság előtt azzal a szándékkal mondta ki x-et, hogy: 

1) H-ból valamilyen v válaszreakciót váltson ki (például, hogy H higgye azt, 
hogy p); 

2) H azt gondolja (ismerje fel), hogy B-nek szándékában áll (1); 
3) H annak alapján teljesítse az (1) feltételt, hogy teljesíti a (2) feltételt (azaz 

annak alapján higgye, hogy p, mert B azt akarja, és H őszintének gondolja 
B-t).4 

 A Beszélői jelentés és szándékok című tanulmányban Grice néhány további 
feltétellel egészíti ki ezt a definíciót,5 a konvencionális jelentés problémájára áttérő 

                                                 
3 Grice 2011, 37. o. 
4 Grice 2011, 88.o. 
5 Grice 2011  
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Beszélői jelentés, mondatjelentés, szójelentés lapjain azonban ismét az egyszerűbb 
definícióval folytatja az elemzést,6 így a következőkben én is ezt követem. 
 Grice vállalkozásának lényege, hogy a beszélői jelentést a magyarázat szem-
pontjából elsődleges fogalomként kezeli. Általában véve a nem-természetes jelen-
tés további aspektusait – a szavak konvencionális jelentését vagy a megnyilatkozá-
sok implikációit, azaz hogy valaki egy adott alkalommal mit sugallt – a beszélői 
jelentésből kiindulva igyekszik definiálni, és így végső soron visszavezetni a szán-
dékokra. Eme projekt egyik részfeladatát képezi a nyelvi jelek konvencionális je-
lentéséről szóló intuícióinknak a beszélői jelentésre támaszkodó magyarázata.7 
 Ez a megközelítés nagyon megfelel hétköznapi meggyőződéseinknek is, hiszen 
nagyon valószínűnek tűnik, hogy a szó- és mondattípusoknak csakis azért van jelen-
tésük, mert az emberek használják őket mindennapi kommunikatív gyakorlatukban, 
mégpedig éppen arra, hogy beszélői jelentéseket fejezzenek ki a segítségükkel.8 

A konvencionális nyelvi jelentés meghatározása 

Előzetes megjegyzések: konvenciók és implikatúrák 

Grice elemzése úgymond a „felfedezés útját” követve fejti ki a konvencionális 
jelentésről alkotott elméletét; ahol számos újrafogalmazásba botlunk, amikor egyes 
provizórikus meghatározások valamilyen nehézségnél zsákutcába jutnak. Ez nem 
segíti igazán a megértést, ezért inkább az elmélet előtt álló megoldandó feladatokat 
fogom bemutatni Grice megoldási javaslataival, és mindezt egy központi probléma 
köré igyekszem építeni. Ez a központi probléma úgy vélem a kompozicionalitás.  
 Természetesen vannak nem összetett, és nem is nyelvi konvencionális jelentés-
hordozó-típusok, amikkel első látásra nem is olyan nehéz boldogulni. Ilyen például 
az ökölbe szorított kéz, felfelé kinyújtott hüvelykujjal a tetszés kifejezésére, ám az 
igazi kihívást azt gondolom a sajátos funkciókkal bíró nyelvi elemek és az azokból 
felépülő kompozicionálisan felépülő új jelentések létrehozásárára is alkalmas nyel-
vi reprezentáció jelenti. 
 Először azonban néhány szót kell szólnunk az implikatúrák és a konvencionális 
jelentés viszonyáról. Grice a beszélői jelentésen belül két komponenst különböztet 
meg: „amit mondunk” és „amit implikálunk”. Amit a beszélő mond („what is 
said”) nem más, mint ami mellett a beszélő nyilvánvalóan és közvetlenül elkötele-
ződik. Alapvetően ez szorosan kapcsolódik a szavak konvencionális jelentéséhez. 
 A beszélő által implikált jelentés kapcsán jellemzően a társalgási 

implikatúrákra szokás gondolni, amelyek esetében, amit a beszélő implikál, az 
olyasmi, amit a kimondott szavai ugyan közvetlenül nem tartalmaznak, a beszélő 
mégis szeretné elérni, hogy a hallgató megértse ezt az üzenetet, ám a hallgatóra van 
bízva, hogy a kontextusra támaszkodva kikövetkeztesse ezeket a sugalmazásokat. 
                                                 
6 Grice 2011 
7 Vö. Lycan 2000, 102. o. 
8 Lycan 2000, 103. o. 
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 E megkülönböztetés paradigmatikus példája az ajánlólevél-eset: „Jancsi angol-
tudása kitűnő és gyönyörű a kézírása”. Ezeknek a szavaknak a kimondásával (vagy 
leírásával) szigorú értelemben csak bizonyos, Jancsi kézírásával és angoltudásával 
kapcsolatos vélekedések mellett köteleződik el a beszélő, ám abban a szituációban, 
amelyben elvárás volna, hogy a professzor a jelöltről alapos és főleg kedvező érté-
kelést adjon, éppen az bír üzenetértékkel, hogy csupán ennyit hajlandó írni róla. A 
társalgási implikatúrákat általában véve a kommunikációt vezérlő elvárásrendszer 
hozza létre, amelyek irányelveit fejezik ki a híres társalgási maximák.9 
 Csakhogy Grice az implikatúráknak egy másik fajtáját is számon tartja: az úgy-
nevezett konvencionális implikatúrát. A konvencionális implikatúra nem kikövet-
keztetésen alapul, emiatt nem tekinthetjük úgy, hogy Grice elmélete szerint minden 
implikatúra a társalgási maximáknak való megfelelés logikáján alapulna. A zavart 
az okozza, hogy mond-implikál dimenziót tekintve a konvencionális implikatúra az 
implikált oldalhoz tartozik, míg a konvencionális-kikövetkeztetett dichotómiában a 
konvencionális oldalra kerül. 
 Mire jó akkor a konvencionális implikatúra bevezetése? Grice indoka az, hogy a 
konvencionális implikatúra egy magasabb szinten elhelyezkedő, ráépülő beszédak-
tust emel azokra a tartalmakra, amiket a beszélő mondott. Az „Elemér szegény, de 
becsületes” példában Grice szerint megkülönböztethető egy alapvető állítás, amely 
szerint a beszélő elköteleződik az „Elemér szegény és Elemér becsületes” állítás 
mellett, valamint implikál egy további jelentéstartalmat, amely e két állítás megle-
pő szembeállítását, kontrasztját fejezi ki, és amely a „de” konvencionális jelentésén 
alapul. 
 A mondottság fogalma ugyan általában szorosan összekapcsolódik a konvenci-
onális jelentés fogalmával, de mint láttuk, vannak kivételek. A mondottságot ugya-
nis Grice egyfajta közvetlenségként szeretné felfogni. A beszélő azt mondta, ami 
mellett nyilvánvalóan, avagy közvetlenül elköteleződött.10 Számunkra az a tanul-
ság, hogy a konvencionalitást nem köthetjük össze rövid úton a mondottsággal. 

Mondatjelentés és szójelentés 

Az előbbiekhez lazán kapcsolódik egy másik félreértési lehetőség. Azt állítottuk 
ugyanis, hogy Grice a beszélői jelentésből eredezteti a konvencionális jelentés 
fogalmát, ám mindez a kocsi ló elé fogásának tűnhet. Nem kézenfekvő-e úgy fel-
fogni a konvencionális és a beszélői jelentés kapcsolatát, hogy először a konvenci-
onális jelentéselemek és szintaktikai szerkezetek megértésével jutunk el a mondat-
jelentésig, amiből azután a kontextus segítségével kikövetkeztetjük az olyan továb-
bi jelentéseket, amelyeket a beszélő csupán implikál, és így jutunk el a teljes beszé-

                                                 
9 Grice 2011, 31 skk. o. 
10 Vö. Grice 1989, 367. o. A mondottsággal és a konvencionális implikatúrával számos nyelvfilozó-
fusnak meggyűlt a baja. Vö. pl. Bach 1999, illetve Camp 2006, 300-308. o. 
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lői jelentésig? Azaz nem előfeltételezi-e a beszélői jelentés ismerete a konvencio-
nális jelentés ismeretét?11  
 Stephen Neale szerint nyilvánvaló, hogy nem így – mint a megnyilatkozások 
megértésének folyamatáról szóló leírást – kell értenünk Grice projektjét, hanem 
mint olyan fogalmi analízist, amelyben a konceptuálisan elsődleges fogalomra 
építjük egy specifikusabb fogalom értelmezését. Esetünkben egy előzetes megfo-
galmazással úgy tekinthetjük a konvencionális jelentés fogalmát, mint bizonyos 
viselkedési eljárásokat, amelyek a beszélő segítségére vannak abban, hogy beszélői 
jelentést fejezhessenek ki általuk. Például egy konvencionális eljárásnak tekinthető, 
hogy kimondjuk azt a hangsort, hogy „csukd be az ajtót”, amikor azt a beszélői 
jelentést szeretnék kifejezni, hogy „csukd be az ajtót”.12  
 Először is az eljárás grice-i terminusát szeretném körbejárni. Grice annak kap-
csán érkezik el ehhez a fogalomhoz, hogy előzőleg elvet egy sokkal szigorúbb 
lehetőséget, nevezetesen azt a fogalmat, hogy „szokás szerint mindig így jár el”. 
Amennyiben ennek a segítségével elemeznénk azt, hogy egy bizonyos kézmozdulat 
(KM) azt fejezi ki, hogy „oké”, azt úgy kellene elképzelnünk, hogy B szokás szerint 
mindig úgy jár el (azt a gyakorlatot követi), hogy végrehajtja KM-et, ha (H jelen-
létében) B-nek szándékában áll (azt akarja), hogy H azt gondolja, hogy B azt gon-
dolja, hogy „oké”.13 A bevezetett fogalom túlságosan szoros kapcsolatot épít ki. A 
valóságban ugyanis megtörténhet, hogy B számára KM más jelentéssel is bír, illet-
ve ugyanazt a jelentést más módon is kifejezheti. 
 Emiatt fordul Grice az „egy személy viselkedési repertoárjának részét képezi 
egy eljárás” definícióhoz, amely megengedi mindkét kivételt képező lehetőséget, 
de fenntart valamilyen funkcionális együtt járást egy adott p jelentés kifejezése és 
az x megnyilatkozástípus között. Azt hiszem ennek megvilágításához jó analógiát 
jelent a szerszámok használata. Egy szöget ki lehet húzni harapófogóval és a kala-
pács szeghúzó fejével is, és mindkettő erre is szolgál, valamint mindkét szerszám-
mal más funkciót is meg lehet valósítani, ami szintén részét képezi azoknak a ren-
deltetéseknek, amelyekre az adott szerszámot tervezték. 
 Grice meglehetősen problémamentesnek látja mindezt kiterjeszteni egy beszé-
lőközösségre. Anita Avramides szerint a griceiánusok úgy vélik, hogy David Lewis 
elmélete a nyelvi konvenciókról jól kiegészíti Grice vázlatos megfontolásait.14 
Grice eredeti definíciója a következő: 

 A Cs csoport számára X megnyilatkozástípus azt jelenti „p” =def „Cs csoport 
legalább néhány (sok) tagja viselkedési repertoárjának részét képezi az az el-
járás, hogy végrehajtják X egyik példányát, ha (H jelenlétében) azt akarják, 
hogy H bizonyos propozicionális attitűddel viseltessen p iránt (például higy-

                                                 
11 Grice 2011, 138.,  Neale(1992) 38. o. 
12 Neale 1992 
13 Grice 2011, 126. o. 
14 Avramides 1997, 80. o. 
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gye azt, hogy p), és attól függően marad fenn a viselkedési repertoárjukban 
ez az eljárás, hogy joggal feltételezik-e, hogy a Cs csoport legalább néhány 
(másik) tagja viselkedési repertoárjának is részét képezi vagy részét képezte 
ez az eljárás.15 

 Némileg homályos marad azonban, mit kell érteni az „attól függően marad fenn 
a viselkedési repertoárjukban ez az eljárás, hogy joggal feltételezik-e, hogy a Cs 
csoport legalább néhány (másik) tagja viselkedési repertoárjának is részét képezi 
vagy részét képezte ez az eljárás” kitételen. David Lewis elmélete szerint az, hogy 
egy viselkedés-típus konvencionálisnak számítson, az alábbi feltételeknek kell 
megfelelnie. 
 Egy M megszokás Cs csoport tagjainak viselkedésében, amikor rendszeresen 
ismétlődő S szituációkban cselekszenek konvenciónak számít akkor és csak akkor 
ha igaz és mindenki által tudott Cs-ben, hogy minden S esetében Cs tagjai közül 

1) mindenki M szerint cselekszik 
2) mindenki elvárja mindenkitől, hogy M szerint cselekedjen 
3) mindenki hozzávetőlegesen azonos preferenciákkal rendelkezik a lehetsé-

ges cselekedetek minden lehetséges kombinációinak kimenetelét tekintve 
(azaz nagyjából közösek az érdekeik)  

4) mindenki azt preferálja, hogy inkább mindenki M szerint cselekedjen, mint 
hogy egyvalakit (illetve néhányakat) leszámítva mindenki M szerint csele-
kedjen 

5) egy alternatív helyzetben mindenki preferálná, hogy inkább mindenki M’ 
szerint cselekedjen, mint hogy egyvalakit (illetve néhányakat) leszámítva 
mindenki M’ szerint cselekedjen – ahol M’ egy olyan viselkedés, ami szin-
tén teljesítené az M-re vonatkozó feltételeket, de nem lehetséges, hogy M 
és M’ is egyszerre teljesítse a feltételeket. 

 Ezzel a pontosítással nagyjából beérhetjük és feltételezhetjük, hogy eljárások 
konvencionalizálódására kielégítő magyarázatunk van. 
 Ezzel elérkeztünk a nagyobb probléma tárgyalásához: eljött az ideje, hogy az 
összetett nyelvi kifejezések lehetőségéről adjunk számot. Bár Grice expliciten nem 
említi, mégis nyilvánvaló, hogy a Frege óta alapelvnek számító kompoziconalitás 
követelményével kell elszámolni. A kompozicionalitási elv szerint egy nyelv egy 
összetett kifejezésének jelentését a kifejezés összetevőinek jelentése és az összeté-
tel módja (szintaktikai szerkezete) határozza meg egyértelmű módon.16 Az elv je-
lentősége abban áll, hogy lehetővé teszi olyan összetett eljárások használatát, ame-
lyek nem lettek önállóan bevezetve, ám mint alapvető eljárások és összetevő eljárá-
sok lehetséges eredménye potenciálisan már léteznek. A problémát az jelenti, hogy 

                                                 
15 Grice 2011, 120. o. A definíciót némileg egyszerűsítettem. 
16 Vö. Gyuris, Varasdi, Maleczki 2008, 3. o. 
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valamiként el kell számolnunk hiányos, önmagukban inkomplett eljárás-elemek 
(szavak) jelentésével – végső soron inkomplett jelentés-elemekkel. 
 A nehézség másik aspektusa, hogy a kompozicionalitás lehetővé teszi számunk-
ra végtelen sok jelentéssel bíró mondat megalkotását, amelyek közül néhány még 
sohasem volt és talán soha nem is lesz kimondva, következésképpen soha nem lesz 
egy olyan szándék, amelynek kifejezésére felhasználnák.17 Lehetségesek tehát 
olyan jelentések, amelyek aktuálisan nem társíthatók egy intencióhoz, azaz csak 
valamiféle absztrakt formában léteznek, ám már most meghatározottak a fennálló 
nyelvi konvenciók, szabályok által. 
 Például bár feltehetően korábban soha nem volt kimondva, és attól függetlenül, 
hogy igaz-e vagy hamis, az az intuíciónk, hogy a következő mondat, már kimondá-
sát megelőzően is jelentéssel bírt: „Julius Ceasar meggyilkolásának napján Róma 
legmagasabb házának legkisebb szobájának legárnyékosabb sarkában egy pók ízle-
tes legyekről álmodott.” 
 Grice-nak tehát valamiképpen le kell vezetnie intenció-alapú definíciójából az 
absztrakt konvencionális eljárások által meghatározott jelentéseket. Úgy tűnik, 
hogy könnyen működtethető egyfajta „mimetikus” stratégia, amely az alapvető 
nyelvi egységeknek megfelelően feltételez bizonyos konvencionális alapvető eljá-
rásokat, az összetett nyelvi szerkezetek képzésére pedig léteznek bizonyos szintak-
tikai szabályoknak megfeleltethető összetevő eljárások, amelyek az egyszerű eljá-
rásokból összetett eljárásokat építenek fel. (Méghozzá végtelen sokszor az ered-
ményre újra alkalmazható módon, azaz rekurzívan, ahogyan a szintaktikai szerke-
zetépítő szabályok.) 

 Első közelítésben azt mondhatjuk, hogy az X megnyilatkozástípussal kapcso-
latos eljárás összetett eljárás, ha a meghatározásához két tényező ismerete 
szükséges (létezése két tényezőből vezethető le): (1) az X-et összetevő konk-
rét megnyilatkozástípusokkal kapcsolatos eljárások ismerete, valamint (2) 
tetszőleges megnyilatkozástípus-sorozatra vonatkozó eljárás ismerete, amely 
a szintaktikai elemek egy bizonyos elrendezését példázza (egy konkrét szer-
kezetet példáz).18 

 Ez egyszerűnek látszik, William Lycan azonban nem tartja helyeselhető eljárás-
nak; szerinte ezen a ponton Grice hűtlenné válik programja eredeti szelleméhez, 
ugyanis ettől fogva a „mondatjelentés nem közvetlenül a beszélői jelentés által lesz 
meghatározva, sokkal inkább az alapvető építőelemeinek jelentése által.”19 
 Lycan ellenvetése azon az elgondoláson alapul, hogy amennyiben a konvencio-
nális jelentést a konkrét megnyilatkozások létrejöttének feltételének tekintjük – 
mint ahogy ahhoz, hogy a „gyere ide” mondattal egy konkrét szituációban egy 
beszélői jelentést fejezhessek ki, szükséges, hogy a magyar nyelv konvenciói már 

                                                 
17 Lycan 2010, 110. o. 
18 Grice 2011, 122. o. 
19 Lycan 2000, 112.o. és 132–133. o. 
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előzetesen fennálljanak –, akkor nem alapulhat a konvencionális jelentés a beszélői 
jelentésen; illetve csupán elfogadhatatlanul indirekt módon: a konvencionális jelen-
tés-elemek olyan absztrakt eszközök, amelyek végső soron beszélői jelentések 
kifejezésére szolgálnak. 
 Lycan sokkal inkább szimpatizál a konvencionális jelentés egy olyan megköze-
lítésével, amely elsősorban egy absztrakt rendszerként tekint a nyelvre, és amely-
ben az egyes elemek „jelentéssel bírása” nem abból származik, hogy a beszélők 
milyen szándékokkal produkálják a rendszer által meghatározott egyes lehetséges 
megnyilatkozásokat. Egy ilyen rendszer elsősorban a világhoz fűződő valamilyen 
reláció miatt bír szemantikai tulajdonságokkal. Hogy eme két szemléletmód meny-
nyiben áll szemben egymással arra a tanulmány végén visszatérek. 
 Ami Lycan kritikájának azt a részét illeti, hogy Grice a konvencionális jelentés 
magyarázata kapcsán eltávolodik eredeti megalapozási módszerétől, úgy vélem, 
hogy nem egészen állja meg a helyét. Mégpedig azért, mert a szavak jelentéssel 
történő felruházásában Grice szerint közvetlenül szerepet játszanak a szándékok. 
 A kulcsszerepet az játssza, hogy a szavak azáltal nyernek jelentést, hogy egy 
beszélő szándékosan felruházza őket jelentéssel, és ezzel egy bizonyos szóhaszná-
lati tradíciót alapít. Maga ez az alapító aktus is egy kommunikatív aktus, hiszen a 
beszélő az adott szituációban kinyilvánítja abbeli szándékát, hogy ezentúl egy szót 
az adott értelemben használjon a közösség. 
 Képzeljünk el egy nyelvfilozófiai robinzonádot, amelyben két különböző ország 
hajóiról származó hajótörött tengerész, akik egymás nyelvét egyáltalán nem beszé-
lik, telepedik meg ugyanazon a szigeten és miután összetalálkoznak, megpróbálnak 
kommunikálni. Az egyikük rámutat egy gyümölcsre és így szól „banán” (úgy tűnik 
egy magyar tengerészről van szó). Megnyilatkozása kétségkívül kommunikatív 
aktus, amely egyúttal egy konvencionális szójelentés létrehozását indítványozza. 
Éppen olyan beszédaktus ez, mint mikor a vízrebocsátási-ceremónia keretében 
elhangzik a mondat: „ezt a hajót »Hapci« névre keresztelem”. Grice szójelentésről 
alkotott elmélete éppen ilyen módon igyekszik a nem teljes jelentéseket a szavak-
hoz rendelni. 
 A szavak azért bírnak jelentéssel, mert bizonyos funkciót látnak el a beszélői 
jelentések létrehozásában, ugyanakkor azért bírnak ezekkel a funkciókkal, mert a 
beszélők szándékosan felruházták ezzel, éppen kommunikatív szándékaik megva-
lósítása érdekében. 
 Az ördög azonban a részletekben lakozik. Nem könnyű hézagmentesen össze-
kötni a jelentés primér szintjét képező beszélői jelentést az egyes szójelentésekkel, 
valamint azzal is el kell számolnunk, hogy mit is jelent az, hogy egy szójelentés 
fennáll egy adott nyelv viszonyában. E kérdéseket ebben a sorrendben fogjuk meg-
vizsgálni. 
 Grice nagyvonalúan elismeri, hogy nemigen lehetséges egy általános sémát adni 
– ez „emberfeletti erőfeszítést kívánna” – ama módra, ahogyan az egyes alapvető 
eljárásokból összetett eljárásokat építünk fel, ugyanis ez szintaktikai szerkezeten-
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ként különböző lehet – és így többé-kevésbé a nyelvészet eredményeitől függően 
kell a leírást megalkotni. Ezért az egyik legegyszerűbb és legalapvetőbb összetétel 
példáján az alany-állítmány típusú összetételeken demonstrálja, hogyan is képzeli 
el a javasolt mechanizmust. 
 Tételezzük fel, hogy egy nyelvhasználó közösségben az olyan kifejezéseket 
(tulajdonnevek és határozott leírások), mint amilyenek a „Buksi”, a „Pisti” és a 
„Kovács felesége” arra használják, hogy bizonyos partikuláris objektumokra refe-
ráljanak velük – azaz tegyük fel, hogy fennáll egy bizonyos R-korreláció eme szó-
típusok és bizonyos egyedi objekumok között. Például Kovács kutyája (maga a 
kutya) a „Buksi” kifejezés R-korrelátuma. Hasonlóképpen gondoljunk el egy másik 
korrelációt – D-korrelációt, amely bizonyos olyan kifejezésekhez, mint a „bozon-
tos” objektumok egy osztályát rendeli, nevezetesen a szőrös dolgok osztályát. Rö-
videsen rátérek arra a kérdésre is, hogy mit jelent ezeknek a korrelációknak a fenn-
állása, de előbb lássuk, hogyan működnek a gyakorlatban: 
 ÖE1: B kimondja egy olyan összetett nyelvi szerkezet kijelentő módú alakját, 
amely β-t predikálja α-ról, ha B azt akarja, hogy H azt gondolja, hogy B azt gondol-
ja, hogy α egy konkrét R-korrelátuma β D-korrelátumainak egyik konkrét halma-
zához tartozik.20 
 Az α és β helyére a megfelelő kategóriájú alapvető eljárásokat behelyettesítve 
(értsd a bizonyos szavak kimondásának megfelelő eljárásokat) megkapjuk,21 hogy 
az összetett eljárás jelentése miként függ az alapvető eljárások jelentésétől. Ese-
tünkben az alapvető eljárások behelyettesítésével a következőt kapjuk: 
 ÖE4: B kimondja, hogy „Buksi bozontos”, ha B azt akarja, hogy H azt gondolja, 
hogy B azt gondolja, hogy Kovács kutyája szőrös.22 
 Eljött az ideje, hogy meghatározzuk, mit jelent, hogy egy a fentiekhez szükséges 
korreláció fennáll, és hogy miként hozható létre. Sejthető, hogy szavak és objektu-
mok, illetve objektumok halmazainak valamiféle konvencionális párosításáról van 
szó. A „Buksi” például a Kovács kutyájával – nem pedig Szabó macskájával – alkot 
ilyen párt. Mint ahogyan korábban már szó volt róla, az ilyen konvencionális párosí-
tásokat többek között bizonyos beszédaktusok kimondásával vezethetünk be a 
nyelvbe: „Ezennel korrelációt teremtek a »bozontos« és a szőrös dolgok között.”23 
 Ezzel kapcsolatban két probléma merülhet fel. Az egyik, hogy magának egy 
ilyen beszédaktusnak a kimondása előfeltételezi bizonyos más korrelációk létét, 
lévén, hogy a megnyilatkozáshoz szintén szavakat használtunk fel. Ez viszont meg-
lehetősen könnyen orvosolható, ha – mint a banános példában láttuk – rámutatásos 
definícióval próbálkozunk. 

                                                 
20 Grice 2011, 124. o. 
21 Grice elemzésében ezt valósítják meg az ÖE2 és ÖE3 eljárások, amelyeket ezúttal az egyszerűség 
kedvéért elhagyok. 
22 Grice 2011, 124. o. 
23 Grice 2011, 129. o. 
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 Sokkal nehezebb megnyugtatóan rendezni azt a kérdést, hogy egy korreláció-
létrehozási-szándék milyen korreláció létrehozására irányul. Többféle reláció is 
lehetséges ugyanis ugyanazon dolgok között, amelyek bizonyos szempontból elté-
rőek, ahogyan egy nagy, teli fazék és egy üres, kis fazék esetében a <nagy, teli 
fazék; kis, üres fazék> rendezett pár megtestesítheti az „egyik nagyobb, mint a 
másik” relációt, de a „több van az egyikben, mint a másikban” relációt is. 
 A <„Buksi”, Kovács kutyája> rendezett pár között szó lehetne a „Kovács ezzel 
a szóval hívja magához a kutyáját” korrelációról is, jóllehet a szójelentés megálla-
pításakor a „referálás”-relációt kívánjuk létrehozni.  
 Sőt, ha csupán szavak és dolgok párosításánál maradunk, és nem határozzuk 
meg közelebbről a párosítás egy további jellemzőjét, akkor impliciten létrehozzuk 
ugyanennek a korrelációnak a komplementerét is, azaz a „Buksi” szó korrelációba 
kerül a Kovács kutyáján kívüli összes más kutyával, nevezetesen a „nem referál rá” 
relációba.24 
 Grice válasza ezekre meglehetősen szűkszavú: csupán azt a kapcsolatot kell 
figyelembe vennünk, amelynek megteremtése B-nek szándékában áll. Minden jel 
arra mutat, tehát, hogy „az intenzionalitás keresztül-kasul átjárja a nyelvelmélet 
alapjait”.25 
 Grice rövid úton áttolja a problémát a mentális állapotok tartalmainak szintjére. 
Azért jön létre csak és kizárólag egy bizonyos korreláció, mert mi éppen azt a kor-
relációt akartuk létrehozni. Mindezt azonban csak intenzionális fogalmakban tud-
juk megadni, azaz nem lesz elégséges csak az extenziót – azaz azoknak a dolgok-
nak az osztályát, amelyekre egy kifejezés referál (a tulajdonnevek esetében), avagy 
amelyeket denotál (a predikátumok esetében) – párosítani egy adott kifejezéshez. 
 Ekképpen a híres quine-i problémát sem fogjuk tudni átugorni. A „szívvel ren-
delkező élőlények” és a „vesével rendelkező élőlények” kifejezések jelentésének 
különbsége sem állhat csupán abban, hogy mely dolgokkal állnak D-korrelációban, 
ugyanis a két osztály történetesen egybeesik. A szavak jelentéseink meghatározá-
sához tehát mindenképpen tekintetbe kell vennünk a dolgok bizonyos megadási 
módjait, és ehhez mindenképpen intencióink, azaz mentális állapotok tartalmaira 
kell támaszkodnunk. 

Grice elméletének tágabb kontextusa 

1971-ben Peter Strawson még homéroszi küzdelmet vizionált az intenció-alapú 
elméletek – amelyek a jelentést a beszélői szándékokból eredeztették, és amelynek 
fő képviselőiként Grice-t és saját magát jelölte meg – és a formalista-szemanticista 
elméletek között, amelynek hívei a jelentést elsősorban absztrakt formális rendsze-
rek világhoz fűződő viszonyaiként látták.26 Sokáig az számított közhelynek, hogy 

                                                 
24 Grice 2011, 126. o. 
25 Grice 2011, 126. o. 
26 Vö. Strawson 1971. 
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az intenció-alapú elméletek a pragmatika terén teljesítenek jól, míg a formalista 
elméletek otthonos terepe a logikai szemantika.  
 Napjaink filozófusai már harmonikusabbnak látják az együttműködést a két 
felfogás között. Jeff Speaks szerint a jelentéselméletek valójában két típusra oszt-
hatók,27 amelyek a jelentés két egészen különböző aspektusának megvilágításán 
munkálkodnak, és csak zavar támad abból, ha ezeket összekeverjük. 
 Az jelentés kapcsán feltehető egyik a kérdés: mi a jelentése bizonyos kifejezé-
seknek; ezt nevezi Speaks szemantikai megközelítésnek. Ennek kapcsán merül fel 
például, hogy egy tulajdonnév jelentése a referenciája-e, miként Saul Kripke mun-
kássága óta sokan feltételezik, avagy inkább egy határozott leírás, ahogyan a leírás-
elmélet képviselői állítják. A másik típusú kérdés a jelentéssel kapcsolatban az, 
hogy mi tesz egy viselkedést vagy egy szimbólumot jelentés-hordozóvá. Ez a kér-
déskör a szemantika megalapozására irányul, azt a kérdést boncolgatja, hogyan 
ruháznak fel jelentéssel nyelvet használó ágensek különböző objektumokat. E fel-
osztás szerint Grice elmélete ezen utóbbi típusba tartozik. 
 Azért ne áltassuk magunkat azzal, hogy az egyik kérdéskörre adott válaszok 
nem lesznek kihatással a másik területre. Mint ahogyan Grice elmélete kapcsán is 
azzal az implikációval találkoztunk, hogy az alapvető szemantikai fogalmak nem 
támaszkodhatnak kizárólag extenzionális terminusokra. Ezzel leginkább azok a 
szemantikai elméletek állnak szemben, amelyek a jelentéselméletet kizárólag az 
igazságfeltételekre igyekeznek építeni (ami mellett például Donald Davidson és 
Richard Montague köteleződtek el). 
 Ugyanakkor fokozódó összeolvadást figyelhetünk meg a szemantika–
pragmatika határvonalon is. Kent Bach és Robert Harnish összefoglaló munkájuk-
ban Grice és más olyan alapító atyák, mint John Searle és John Austin munkáira 
támaszkodva megpróbáltak egy egységes keretet kialakítani, amelyben kijelölhető 
a szemantika és pragmatika elhelyezkedése.28 Az eltelt években azután még ennél 
is szorosabbra fűződött a kapcsolat. A kommunikációs szituáció és a kontextus 
megértésben játszott szerepének tisztázása kapcsán derült ki mind jobban, hogy 
igencsak nehéz szétválasztani egy megnyilatkozás szemantikailag kódolt elemeit a 
pragmatikailag, implikatúrák által közvetítettektől.29 
 Nem véletlen tehát, hogy Grice eredeti gondolatmenetei számos ponton hiány-
érzetet keltenek a mai olvasóban, olyan problémák felé mutatnak tovább, amelyek-
nek feltérképezése napjainkban is gőzerővel zajlik. 
 
 
 

                                                 
27 Speaks 2010. 
28 Bach – Harnish 1979. 
29 Vö. pl. Camp 2006. 



Paul Grice a konvencionális nyelvi jelentésről 173
 

 

Bibliográfia 

Avramides, Anita 1997. Intentions and Conventions. In Hale, Bob – Wright, Crispin 
(szerk.), A Companion to the Philosophy of Language. Blackwell, Oxford.  

Bach, Kent – Robert M. Harnish, 1979. Linguistic Communication and Speech Acts. MIT 
Press, Cambridge, Massachusetts.  

Bach, Kent 1999. The myth of conventional implicature. Linguistics and Philosophy, 22, 
327–66. o. 

Borge, Steffen 2009. Intentions and Compositionality. Sats-Nordic Journal of Philosophy 
vol. 10. no. 2., 100–106. o. 

Camp, Elisabeth 2006. Contextualism, Metaphor, and What is Said. Mind & Language, 21 
(3), 280–309. o. 

Grandy, Richard – Warner, Richard 2006. Paul Grice. In Zalta E. (szerk.) Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. [http://plato.stanford.edu/entries/grice/] (2013. 01. 15.) 
Grice, Herbert Paul 2011. Tanulmányok a szavak életéről. (ford. Bárány Tibor, Gyarmathy 

Zsófia, Komlósi Andrea, Márton Miklós, Mráz Attila, Réz Anna, Veres Máté) Gondo-
lat, Budapest. 

Gyuris Beáta, Varasdi Károly & Maleczki Márta 2008. Formális szemantika. JATEPress, 
Szeged.  

Lycan, William G. 2000. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. 

Routledge Publishers.  
Neale, Stephen 1992. Paul Grice and the philosophy of language. Linguistics and 

Philosophy, 15, 509–559. o. 
Rescorla, Michael 2011. Convention. In Zalta E. (szerk.) Stanford Encyclopedia of 

Philosophy [http://plato.stanford.edu/entries/convention/] (2012. 12. 28) 
Schiffer, Stephen 1982. Intention-based Semantics. Notre-Dame Journal of Formal Logic 

23:2, 119–156. o. 
Speaks, Jeff 2010. Theories of Meaning. In Zalta E. (szerk.) Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. [http://plato.stanford.edu/entries/meaning/] (2013. 02. 15) 
Strawson, Peter, Frederick 1971. Truth and Meaning. In Strawson, P. F. Logico-Linguistic 

Papers. Methuen & Co., London, 170–189. o. 
 
 



 



A magától értetődő destruálása. Az életvilág 

és a nyelv kérdéséhez 

ZÁMBÓ KRISTÓF 

A filozófia nyomorúsága annak nyelvínségében áll. Az állandó nélkülözésben, 
amelyben a filozófia témájaként és egyben megtartó talajaként fungáló világ nyelvi 
megragadása és kifejtése mint eredendően problematikus tűnik föl, hiszen újra és 
újra azzal találjuk szembe magunkat, hogy nem áll rendelkezésünkre a minket kö-
rülvevő világ pontos megragadására és teljes kifejtésére alkalmas nyelv. E nélkülö-
zésből való kilábalás lehetőségét a világ és a nyelv közti eredendő viszonyra visz-
szanyúló kérdés nyújtja. Vagyis nem más, mint az eredetkérdés az, amelyet min-
dent megelőzően kell témánkká tennünk, már ha egyáltalán be akarjuk tölteni a 
filozófia küldetését, és egy a létet teljes egészében átfogó, és azt kifejteni képes 
tudomány megalkotására törekszünk. A létet a maga teljességében átfogó tudo-
mány egy biztos alapot feltételez, ahonnan lehetőség nyílik arra, hogy számot vet-
hessünk élettevékenységeink minden magától értetődő előfeltételével. E biztos alap 
adja mindannyiunk számára egyként hozzáférhető közösként a világba való bele-
élés terepét, a tevés-vevés mindennapiságának magabiztosságát, és ez szolgáltatja a 
tudományok elsődleges tárgyát. Ugyanakkor ezt a mindannyiunk számára hozzá-
férhető közös alapot éppen e tevékenységek (a mindennapos foglalatosságok, a 
tudományok) takarják el önmaguk elől (és előlünk), éppen e tevékenységek húzzák 
át és engedik homályba veszni saját alapjukat, saját eredetüket. Amennyiben tehát 
le akarjuk küzdeni a filozófia nyomorúságát, amennyiben ki akarunk lábalni az 
állandó nélkülözésből, ezt a homályba merült eredeti alapot kell kifejezett témánk-
ká tennünk. Ugyanakkor nem merészkedhetünk addig, hogy feltételezzünk egy 
teljességgel transzparens nyelvet, amely nem kitakarja, hanem éppen hogy látni 
engedi a homályba merült eredetet. Edmund Husserl a VI. logikai vizsgálódásban 
egyszer s mindenkorra világossá tette, nincs arra mód, hogy a lét hozzáférhetővé 
váljon. Amint írja: „a lét nem valami észlelhető.”1 Vagyis a lét maga egyáltalán 
nem fenomenális: a fenomenalitást megelőzően van jelen. Ennek megfelelően tehát 
nem is megragadható, sem a szűkebben értett észlelés, sem pedig a nyelv számára. 
Ezt pedig minden további nélkül elmondhatjuk az eredetről is. Ahhoz azonban, 
hogy kiutat találjunk a filozófia nélkülözéséből, érdemes megvizsgálnunk az eredet 
és a nyelv viszonyát.  
 Husserl kései gondolkodásának legfőbb célkitűzése éppen a kitakart, ám folyto-
nosan jelenlévő eredeti alap programszerű kifejtése. E husserli program pedig az 
„életvilág tudománya” címet viseli. Az életvilág alkalmasint a husserli filozófia 

                                                 
1 Husserl 1993, 138. o. magyarul: Varga – Zuh 2009, 80. o. 
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egyik legnagyobb hatást kifejtő fogalma,2 amely messze túlmutat a tisztán fenome-
nológiai diskurzus határain (gondoljunk csak a Husserl-tanítvány, Alfred Schütz 
vagy a fenomenológiával szemben kritikus Jürgen Habermas szociológiájára). E 
siker lényege pedig az életvilág fogalmát körülfogó, az értelmezők számára termé-
keny talajként fungáló gondolati-fogalmi mező kiterjedtségében, Eugen Finkkel 
szólva, e fogalom operatív árnyékoltságában (operative Verschattung) áll. Fink egy 
1957-es Husserl-konferencián tartott előadása szerint a hétköznapi élet naivitásával 
szembehelyezkedő filozófus a reflexió során célba vett és tematikusan kidolgozott 
fogalmaihoz – mintegy árnyékként – elkerülhetetlenül kapcsolódnak nem-
tematikus fogalmak, melyeket „egyáltalán nem lehet tárgyiként rögzíteni”,3 és 
amelyeket Fink operatív fogalmaknak nevez.4 E tematizálatlan fogalmak a temati-
kus kidolgozás szükségszerű velejárói, amelyek a reflexió során el nem gondolt-
ként adottak a tematikus kidolgozás számára, és amelyekből végső soron a reflexív 
gondolkodás táplálkozik. Fink tehát azt állítja, hogy „még a legmagasabb fokú 
reflexió is mindig egy közvetlenségben fejti ki hatását. A gondolkodás az el nem 
gondolhatóban gyökerezik.”5 Annak ellenére, hogy Fink az operatív fogalmak be-
vezetése kapcsán éppen a tematizálható és tematizálhatatlan szétválasztásának hus-
serli kísérletét kritizálja, számunkra mégis megvilágító Fink előadása, hiszen az 
operatív fogalmak végső soron éppen az „életvilág tudományának” egy lényegi 
problémájára irányítják a figyelmünket. 
 Mielőtt azonban e lényegi probléma tüzetesebb vizsgálatába kezdenénk, érde-
mes fölidéznünk egy általánosabb meghatározását annak, mi is az életvilág? 
„[N]em a legismertebb – teszi fel Husserl a retorikai kérdést –, minden emberi 
életben magától értetődően jelen lévő, típusosságában már a tapasztalatból meg-
szokott-e számunkra? Az ismeretlenség, ami körülveszi, nem pusztán tökéletlenül 
ismert-e, nevezetesen olyasmi, amit a legáltalánosabb típusosságában már előre 
ismerünk?”6 Úgy tűnik tehát, hogy az életvilág mint mindig is adott és már előre 
ismert világ, a tapasztalat magától-értetődőségének megszokott talaja. Mint ilyen, 
az életvilág a tudományt megelőző, előzetesen adott világ, amelyet a matematizált 
tudományok – habár éppen az életvilág megszokott tapasztalatát veszik alapjukul – 
hagyományos megvetéssel a δόξα tisztán szubjektív-relatív világaként kezelik. Az 
életvilág ugyanakkor a „helyes igazolások szférája”, „a maguktól értetődő és érthe-
tő létezőknek, valamint a δόξα módján igazként és valóságosként kimutatható dol-
goknak a világa”, vagyis az életvilág „az a talaj, amelyen minden objektív tudo-

                                                 
2 Az életvilág fogalmának előtörténetéhez ld. Gander 2001, 110–111. o. 
3 Fink 2004, 185–186. o. (kiemelés az eredetiben) 
4 Finknek az operatív fogalmak kapcsán, a „filozófia árnyékára” tett megjegyzései említésre érdemes 
továbbgondolása Merleau-Ponty A filozófus és az árnyéka című, két évvel későbbi szövege. Merleau-
Ponty 2005, 240–289. o. 
5 Uo. 
6 Husserl 1976, 126.o.; magyarul: Husserl 1998, I. 159. o. 
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mány <kibontakozhat>.”7 Azt látjuk tehát, hogy az életvilág az emberi tapasztalat 
tudományt megelőző, eredendő horizontja, amely biztosítja a megismerés és bár-
mely élettevékenység terepét, ebből adódik számunkra minden egyes dolog, és e 
szféra fogadja magába minden egyes céltételezésünket. Vagyis röviden azt mond-
hatjuk: az életvilág az a számunkra már mindig is fönnállóként adott – és mint 
ilyen, elintézettnek vett –, magától értetődő alap, amelyen közönségesen éljük az 
életünket. 
 Az életvilág tudományának kidolgozását célzó törekvés elé az életvilág éppen 
eme sajátossága – ti. a már mindig is elintézettnek vett magától-értetődősége – 
gördíti a legnagyobb akadályt. Az elmélet számára ugyanis nem mint még ismeret-
len és föltárandó rétegeket magában foglaló szféra válik problematikussá, éppen 
fordítva: az életvilág elmélete számára a legnagyobb kihívást az életvilág elmélet 
előtti magától-értetődősége jelenti. Sőt, Hans Blumenberg egyik, a hagyatékból 
ránk maradt szövegében (Theorie der Lebenswelt) az életvilág magától-
értetődősége kapcsán egyenesen azt állítja, hogy „az elmélet az életvilág ellensé-
ge.”8 Tévednénk azonban, ha e kijelentésben Fichte azon állítását vélnénk fölfe-
dezni, miszerint „az élet tulajdonképpen nem filozofálni, és a filozófia tulajdon-
képpen nem élni”,9 vagy ha ebben az életet a teóriával szemben kijátszó hagyomá-
nyos életfilozófiai beállítódást látnánk.10 Az egykori Landgrebe-tanítvány, 
Blumenberg az életvilág tudományának leglényegibb nehézségére mutat rá, éppen 
arra, amelyre Fink az árnyszerű operatív fogalmakkal is utalt: a tematizálhatatlan 
tematizálásának igényére. Az elmélet számára ugyanis az életvilág éppen mint 
magától értetődő válik megragadhatatlanná és tematizálhatatlanná. Ugyanakkor az 
életvilág nem-tematikus jelenléte semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne lenne va-
lamilyen módon már mindig is értett. Heidegger már a Lét és időben rámutat arra, 
hogy a világban-benne-lét nem-tematikus feloldódás, amelyben az utunkba kerülő, 
fel nem tűnő és nem tolakodó dolgokat valamiképpen már mindig is értjük, és ezek 
csakis annyiban válnak a tematikus megragadás tárgyává, amennyiben kikezdik a 
megszokott tapasztalatot és önmagukon igazolják annak tarthatatlanságát, nem-
igazságát, vagyis létükben válnak tolakodóan kérdésessé.11 Az életvilág mint magá-
tól értetődő valamilyen módon tehát már mindig is értett, és éppen ebben a tapasz-
talatban megszokott, a „valamilyen módon már mindig is értettben” válik az elmé-
let számára megragadhatatlanná és tematizálhatatlanná, hiszen mihelyst tematiku-

                                                 
7 Husserl 1976, 465. o.; magyarul: Husserl 1998, II. 184. o. 
8 Blumenberg 2010, 27. o. 
9 Fichte 1979, 182. o. 
10 Hogy mennyire félrevezető volna a teória és az élet effajta szembeállításait jelen kontextusra al-
kalmazni, mi sem mutatja jobban, mint hogy Husserl, az őt 70. születésnapja alkalmából méltató 
Heidegger előadására – Roman Ingarden visszaemlékezései szerint – azt válaszolta: „Filozofálnom 
kellett, máskülönben nem tudtam volna ebben a világban élni.” idézi Husserl-Chronik 345. o. Vagyis 
éppen a filozófia vezet vissza, tart meg ebben a világban.  
11 Vö. Heidegger 1967, 74–75. o. magyarul: Heidegger 2004, 94–96. o. 
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san fordul a magától értetődően már értett életvilághoz, éppen magától-
értetődőségében gyengíti el, rongálja meg és destruálja. Az elmélet tehát csakis 
abban az esetben válhat képessé a magától értetődően adott életvilág megragadásá-
ra és kifejtésére, és csakis annyiban lehet képes saját életvilágbeli alapító értelmére 
visszautalni, amennyiben számot tud vetni az életvilág destruálódásával.  
 Ahhoz, hogy jobban megvilágíthassuk, mit is jelent az életvilág destruálása, a 
Krízis-könyv egy sokat tárgyalt mellékletéhez kell visszatérnünk. Az először 
Eugen Fink által közreadott, „A geometria eredete” címen ismertté vált jegyzeté-
ben Husserl a geometria mint történetileg kialakult és alakulóban lévő tudomány 
apropóján elemzi részletesen az eredet, az áthagyományozás és a nyelv viszonyát. 
A husserli elemzés szerint a geometria egy a szubjektum szemléleti életéből eredő 
„első megszerzésből”, alkotó tevékenységből kellett kiinduljon, amelyet aztán to-
vábbi megszerzések sora követett, az eredeti alkotó tevékenységre rárakódva.12 Így 
mintegy az érvényességüket őrző egyes teljesítmények szintéziseként épül a geo-
metria tudományos építménye, és ekként hagyományozódik tovább generációról 
generációra. Ugyanakkor fölmerül a kérdés: miként hagyományozódhat tovább a 
szubjektum eredeti szemlélete? Vagy másképp megfogalmazva: miként válhat a 
belső, szubjektív eredet továbbadható objektivitássá? A husserli válasz pedig nem 
más, mint hogy „a nyelv útján, melyben úgyszólván nyelvi testre tesz szert.”13 
Eszerint tehát a pusztán a szubjektumon belüli képződmény nyelvi megtestesülés-
ben válik másokkal megosztható és áthagyományozható ideális tárgyisággá.14 A 
Husserl által fölvázolt elgondolás szerint ennek megfelelően a nyelvi, fogalmi kép-
ződmények mint ideális tárgyiságok reaktiválhatóként, újra és újra bármikor elő-
hívhatóként kell hogy magukban hordozzák az eredeti szemléletet, és ebből adódó-
an a nyelvi alakzatok, a fogalmak „az eredeti értelem transzformációjaként” már 
önmagukban utalnának saját genezisükre.15 Eszerint tehát a tudományok fogalmai 
és tételei mint ideális tárgyiságok kell, hogy magukban hordozzák az eredeti alapí-
tó értelmet, a tudományok pedig a tételekben és fogalmakban adott eredeti értelem-
re rárakodó újabb értelmek leülepedésén (szedimentumán), és az így kialakuló 
újabb evidenciák elfogadásán épülnek és fejlődnek tovább. 
 Derrida 1962-ben megjelent, a Geometria-szöveghez írott „bevezetésében” az 
ideális tárgyiságként nyelvi testet öltött alakzatot olyan dokumentációként értelme-
zi, amely nem egyszerűen a belső szubjektív szemlélet regisztrálása, hanem „egy 
közösségi tárgy létrehozása, vagyis egy tárgyé, amelynek eredendő tulajdonságai 
ilyeténképpen kisajátítottak” és ebben állna a nyelv igazságot megőrző képessé-
ge.16 Vagyis – Derrida interpretációja szerint – az ideális objektivitás Husserlnél a 

                                                 
12 Husserl 1976, 366–367. o. magyarul: Husserl 1998, 43–44. o. 
13 Husserl 1976, 369.o. magyarul: Husserl 1998, 46. o. 
14 Husserl 1976, 369.o. magyarul: Husserl 1998, 46. o. 
15 Husserl 1976, 374–375. o. magyarul: Husserl 1998, 54. o. 
16 Derrida 1987, 104. o. (kiemelés az eredetiben) 
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transzcendentális interszubjektivitás által meghatározott.17 Derridának igaza van 
abban, hogy a nyelv eredetének és az interszubjektivitásnak, az egymással megosz-
tott közös világnak a kérdése szorosan összekapcsolódik a husserli elméletben, 
azonban ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy Husserl szerint a közös nyelvben, a 
nyelv közössé-válásában megvalósulhat az ideális objektivitás konstitúciója. Hus-
serl ennek éppen az ellenkezőjét állítja: a saját genezisüket reaktiválható módon 
hordozó ideális tárgyiságok és az ideális objektivitás igazságának szedimentációja 
és továbbhagyományozása egy soha meg nem valósuló fikció. Husserl számára 
tehát teljességgel világos, hogy a nyelv nem ekképpen működik, nem a saját erede-
tüket magukban hordozó ideális tárgyiságokból áll, így értelemszerűen az eredet 
áthagyományozása sem valósulhat meg ebben a formában. Habár feltételezhetjük, 
hogy a nyelvi jelenségek mindig valamifajta idealitás felé törekednek – különös-
képpen igaz ez az objektív tudományok esetében –, a célba vett tárgyiságot mint 
idealitást sohasem képesek teljességgel lefedni. 
 A szó és az intencionális tárgy fedésbe (Deckung) kerülésének lényegi problé-
májára mutat rá Tamás tükörmetaforájával Gadamer az Igazság és módszer egyik 
szöveghelyén: „A szó – írja Gadamer – olyan, mint valami tükör, amelyben a dol-
got látjuk. De ennek a tükörnek az a sajátossága, hogy sehol sem megy túl a dolog 
képén. Semmi más nem tükröződik benne, csak ez az egyetlen dolog, úgyhogy – 
mivel egész – mint egész csak a dolog képét (similitudo) adja.”18 Amire Gadamer a 
tükörmetaforával itt rámutat, nem más, mint hogy a nyelv nem a dolgot magát adja 
vissza, hanem azt a képet, amelyet a tudat konstituál róla: tehát a szó nem magának 
a tárgynak a visszatükröződése, hanem az azt célzó tudatnak, amely nem képes a 
maga teljességében átfogni és megragadni az útjába kerülő tárgyat. Azt mondhat-
juk tehát Gadamerrel egyetértve, hogy a nyelv tökéletlensége tulajdonképpen a 
tudat tökéletlensége.19  
 Vagyis arra kell tekintettel lennünk, hogy a szó akként kerül fedésbe a tárggyal, 
amiként az a tudat számára aktuálisan megragadható. Ahogy Bacsó Béla a Logikai 

vizsgálódásokat tárgyaló tanulmányában rámutat, a tárgy és a jelentés fenomenális 
kapcsolata abban a hogyanban áll, amiként a szóban forgó tárgyat fölfogom, és 
ekképpen igaznak vélem. „Mondanom sem kell – írja Bacsó –, ez nem a valós 
tárgy, hanem az, ami szóban forog, aminek így ismertségét illetően nincs bennem 
kétely.”20 Tehát akként válik nyelvivé a dolog mint ideális létező, amiként a tudat 
azt az aktuális ekként-vélésben megragadni képes, és így a dolog mintegy újabb és 
újabb megtestesülésen keresztül konstituálódik a nyelvben, mint nyelvi fenomén. 

                                                 
17 Derrida 1987, 106. o. valamint 108. o.: „Das Bewußtsein, sich vor demselben Ding als wahrge-
nommenen Gegenstand als solchem zu befinden, ist das Bewußtsein eines reinen und präkulturellen 
wir.” (kiemelés az eredetiben) 
18 Gadamer 1990, 429. o. magyarul: Gadamer 2003, 470–471. o. (kiemelés tőlem – Z. K.) 
19 Gadamer 1990, 429. o. magyarul: Gadamer 2003, 470–471. o. 
20 Bacsó 2009,137. o. 



180 Zámbó Kristóf
 

 

 Nem véletlen tehát, hogy Husserl már az V. logikai vizsgálódásban a kifejezést 
mint különböző aktusok egységét (Akteinheit), vagyis mint a dologra (Sache) vo-
natkozó intencionális aktusok összefüggő egybekapcsolását írja le.21 Az 1908-as 
jelentéstan-előadásában pedig leszögezi, hogy habár a jelentéstudat és a szótudat 
(Wortlautbewusstsein) aktusegységként konstituálja a tárgyat, a szó (Wort) és a 
tárgyiság egymással semmiképpen sem cserélhetők föl: „A szó ugyanis szó, és a 
dolog az dolog, mégpedig a tudat számára.”22 Tehát a szó (kifejezés) sohasem hor-
dozhatja magában mintegy ideális tárgyiságként a dologegészet: a dolog mindig 
„csak” mint a tudat rávonatkozó aktusainak egysége adott a kifejezettben, és ez 
sohasem kerül teljes fedésbe a dologgal magával. És éppen ez, vagyis a kifejezés 
dologi (sachlich) jellege mutatja meg, hogy a dolog mint a tudat számára változóan 
megjelenő megköveteli a változó, vagyis nem rögzített nyelvi kifejezést. Tehát a 
nyelvi képződmények, még ha a dolog teljes megragadására törekednek is, ezt 
sohasem vihetik végbe, vagyis a nyelv nem állhat az igazság objektivitásába der-
medt ideális tárgyiságokból, még az objektív tudomány fogalmai sem lehetnek az 
eredeti szemléletet magukban hordozó ideális tárgyiságok. Továbbá az sem vélet-
len, hogy az eredeti értelem áthagyományozhatóságáról és reaktiválhatóságáról 
mint a tudományok ideális működésének együttes feltételéről Husserl – éppen a 
Geometria-szövegben – nyíltan kijelenti: „valójában sohasem teljesült.”23 
 Derrida kritikája tehát ezen a ponton célt téveszt, hiszen Husserl – amint azt 
beláttuk – egyáltalán nem állítja azt, hogy a nyelv az ideális tárgyiságok eredetét 
megőrző, problémamentes áthagyományozásának, megosztásának médiuma volna. 
Azt pedig kiváltképp nem állítja, hogy az interszubjektív, közös világban képződ-
nék meg az ideális objektivitás mint igazság.  
 Annak felismerése, hogy a tudományok (az elmélet) nem a fent leírt módon 
működnek, vagyis a tételek és fogalmak – amelyekkel a tudományok dolgoznak – 
nem hordozzák magukban reaktiválható módon az eredeti szubjektív szemlélet 
evidenciáját – amiként a hétköznapi tevés-vevés fogalmai sem –, közelebb visz 
bennünket az életvilág destruálásának megértéséhez. A tudományos tételek, a tu-
domány fogalmai és a fogalmak egyáltalán egy a másikkal, másokkal megosztott 
kultúrvilág talaján születnek és töltik be praktikus funkciójukat. Minden más kultu-
rális képződményhez hasonlóan „azzal az igénnyel lépnek föl, hogy ők egy eredeti 
evidenciában restituálható igazságértelem leülepedései,”24 és önmagukat áthagyo-
mányozott eredeti igazságértelemként tüntetik föl. Így tehát ezen önmagukat erede-
tinek föltüntető kulturális képződmények (fogalmak, tételek, tudományok, stb.) 
nem igénylik a visszakérdezést, az alapító eredeti értelem előhívását. Sőt praktikus 
funkcionalitásukban éppen e visszakérdezés ellen hatnak: hiszen a tudományok 

                                                 
21 Husserl 1993, 405–411. o. 
22 Husserl 1987, 18. o. 
23 Husserl 1976, 376. o. magyarul: Husserl 1998, II. 56. o. (kiemelés tőlem – Z. K.) 
24 Husserl 1976, 377. o. magyarul: Husserl 1998, II. 57. o.  
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vagy akár a hétköznapi beszédszituációk nem volnának képesek a megszokott ha-
tásfokkal működni, ha megkísérelnénk minden egyes leírt tétel vagy elhangzott 
fogalom eredeti életvilágbeli alapító értelmének a fölfejtését. Vagyis nagy általá-
nosságban elmondható, hogy tudományos működésünk és hétköznapi tevékenysé-
geink során elfogadjuk eredetinek a magukat akként föltüntető képződményeket, 
lemondva ezzel az eredet igényéről. 
 Az eredet igényéről lemondó elfogadás megvilágító példája a Geometria-szöveg 
passzív megértésre vonatkozó részlete: felületes újságolvasás közben egyszerűen 
„befogadjuk” az olvasottakat, „ilyenkor a létérvényesség passzív átvétele történik, 
és az olvasott szöveg már előre a véleményünkké válik.”25 Ebben az esetben le-
mondunk az explikálás, az aktív megértés értelemalapító intenciójáról, és egysze-
rűen elfogadjuk az olvasottakat; az elfogadás passzivitásában pedig föladjuk az 
eredeti értelemre való visszatekintés igényét. 
 Mivel az áthagyományozásban újra és újra átíródik az eredeti igazságértelem, és 
mivel az erre vonatkozó igény is érvényen kívül kerül, az ember – mint a kulturális 
képződmények által berendezett és fölépített közös kultúrvilág tagja – folyamatos 
eredetvesztésben áll. És ez a folyamatos eredetvesztés az, amelyet Blumenberg az 
életvilág destrukciójának nevez. Tudományos és mindennapi tevékenységeink az 
életvilágot mint az eredeti magától-értetődőség univerzumát húzzák át, írják fölül 
és homályosítják el. Ugyanakkor – és Blumenberg elméletének ez a lényege – „[a]z 
életvilágot nem lehet föloldani. Az életvilág saját magát rombolja szét”,26 ami érte-
lemszerűen nem jelenti az életvilág szélsőséges önfelszámolását, csak bizonyos 
mértékű, vagyis valamely vonatkozásában végbemenő önmegvonását. Blumenberg 
e ponton fejti ki a husserli életvilág-koncepcióval szembeni óvatos kritikáját: ugya-
nis míg a husserli elgondolás az életvilág rendíthetetlen stabilitását sugallja, addig 
Blumenberg az életvilág „belső és természetszerű instabilitására”27 mutat rá az 
életvilág önmagát destruáló jellegével, autodestrukciójával.28 
 Még ha néhol túlzónak is tűnik az életvilág öndestruáló jellegének blumenbergi 
elképzelése, mégis az életvilág egy elementáris sajátosságát (valamint a hagyomá-
nyos életvilág-koncepciók hiányosságát) világítja meg: az életvilág sohasem mu-
tatkozik meg rendelkezésre álló, stabilan rögzített és felmutatható alapként, mert 
mint eredeti magától-értetődőség folyamatosan vonja meg magát tőlünk. Kérdés 
azonban: miként vonja meg magát az életvilág? 
 Abból indultunk ki, hogy az életvilág a tudományokat megelőző, a tapasztalat 
terepéül szolgáló előzetesen adott világ. Vagyis „az életvilág mindenekelőtt egy 
transzcendentális fogalom”,29 amely egy minden kijelentést megelőző szférát jelöl: 

                                                 
25 Husserl 1976, 374. o. magyarul: Husserl 1998, II. 53. o. 
26 Blumenberg 2010, 79. o. 
27 Uo. 
28 Blumenberg 2010, 103. o. 
29 Blumenberg 2010, 79. o. 
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az életvilág tehát mindig is predikáció előtti. Husserl a posztumusz megjelent – 
Landgrebe által 1939-ben, Prágában kiadott – Erfahrung und Urteilban vizsgálja 
részletesen a predikáció előtti tapasztalatot (vorprädikative Erfahrung). Anélkül, 
hogy eltérnénk a témánktól, e fejtegetések egy pontját emeljük most csak ki. Husserl 
azt állítja, a predikatív ítéleteket mindig megelőzik a tapasztalat individuális tárgya-
inak predikáció előtti, evidens adottságai, vagyis az ítéletek mindig is a predikáció 
előtti tapasztalat talaján születnek meg, amelyre visszavezethetőnek is kell lenniük 
(genetikus logika). Ugyanakkor „[a] világ – írja Husserl –, amelyben élünk és mely-
ben megismerve-ítélve tevékenykedünk, […] előzetesen már mindig is logikai telje-
sítmények leülepedéseivel teletűzdeltként adott”.30 Tehát már mindig is egy logikai-
predikatív világban találjuk magunkat, annak ellenére, hogy az életvilág mint eredeti 
szféra logika előtti és predikációt megelőző. Azt kell látnunk, hogy a világ temati-
kus összefüggések predikatív dimenziójaként elsődleges számunkra, és e tematikus 
összefüggéseket lépésről lépésre fölépítő, ítélő, meghatározó aktusok lényegüket 
tekintve a tudat legmélyebb belső struktúrájából erednek.31 A predikatív ítéletet, 
amely magával vonja az újabb és újabb ítéletek sorát, így építve ki a tematikus ösz-
szefüggéseket (világot, amelyben életünket éljük), mint ilyet a „meghatározások 
tematikus összefüggésének őssejtjeként” jellemzi Husserl.32 Vagyis a predikatív 
ítélet körül és vele kezdődően képződik meg az, ami a meghatározás számára témá-
vá tehető. Tehát azt mondhatjuk, hogy már mindig is a tematikus, megítélt, megha-
tározott logikai összefüggések világában találjuk magunkat.  
 Ezen a ponton érhetjük tetten az életvilág destruálódását vagy önmegvonását. 
Ugyanis az eredendően nem nyelvi, nem logikai életvilág amikor mint logikai, mint 
kimondható jelenik meg számunkra, akkor a predikáció előtti tapasztalat magától 
értetődő evidenciája távolodik el tőlünk. Az életvilág tehát logikai-nyelvi kiépülésé-
ben destruálódik magától értetődőként, a logikaivá-nyelvivé válásban vonja meg 
magát tőlünk. Husserl – ugyancsak a Geometria-szövegben olvasható – megvilágító 
megfogalmazásával élve: „az eredeti szemléleti élet […] gyorsan és növekvő mér-
tékben enged a nyelv csábításának”,33 egyre nagyobb teret engedve ezzel a beszéd-
nek. Az önmagát megvonó, magától-értetődőségében destruált életvilág visszahúzó-
dása a beszéd számára hozzáférhető, vagyis a kulturális közösség által megosztható 
életvilág-szurrogátumnak ad helyet: ez a szurrogátum pedig nem más, mint az em-
bert körülvevő, kommunikatív, szocio-kulturális, praktikus környezet (Umwelt). E 
kommunnikatív, kulturális környezet az életvilágot kiszorítva és azt fölülírva önma-
gát tünteti föl az eredeti igazolások szférájaként – pontosan akként, ahogy azt ko-
rábban a kulturális képződmények példáján mutattuk be. Blumenbergnek teljes mér-
tékben igaza van, amikor a – szintén hagyatékból fönnmaradt – 

                                                 
30 Husserl 1939, 39. o. 
31 Vö. Husserl 1939, 252. o. 
32 Husserl 1939, 254. o. 
33 Husserl 1976, 372. o. magyarul: Husserl 1998, II. 51. o. 
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Selbstverständlichkeit, Selbstaufrichtung, Selbstvergleich címen kiadott rövid szö-
vegében, mintegy Wittgensteinnek üzenve azt állítja: „Az életvilág nem mindaz, 
aminek az esete fönnáll. Azonban nem is egy meghatározott vagy meghatározható 
része annak, ami fönnáll. Úgy is mondhatjuk: az életvilág nem környezet.”34 
 Az Umwelt-tematika a husserli életműben – életfilozófiai hatásra – már jóval az 
életvilágra irányuló érdeklődés előtt megjelenik, és mintegy a később körvonalazó-
dó életvilág-koncepció előzményeként foghatjuk föl azt. Habár már az 1910/1911-
es A fenomenológia alapproblémái című előadásában érinti Husserl az Umwelt 
problémáját,35 legrészletesebb leírásával az Ideen II-ben találkozunk: „Az én és a 
környezet fogalmai – írja Husserl – egymástól elválaszthatatlanul vonatkoznak 
egymásra. Méghozzá minden személyhez hozzátartozik a maga környezete, mi-
közben ezzel együtt az egymással kommunikáló személyeknek van egy közös kör-
nyezetük.”36 Vagyis a környezet az a személyként fölfogott éntől elválaszthatatlan 
világ, amely a személyek kommunikáló közösségében, vagyis szocio-kulturális 
közösségükben a másikkal megoszthatóként képződik és van jelen. A környezet – 
legyen az a személyes, „privát” környezet vagy kulturális közösség környezete – a 
természetes beállítódás azon dimenziója, amelyben a hozzátartozó személy éli 
mindennapi cselekvő, értékelő, törekvő életét, és cselekedetei, értékelései, törekvé-
sei mind környezetének tárgyaira (Gegenstand) irányulnak. „Egészen általánosan 
szólva – folytatja Husserl –, a környezet nem »magánvaló« világ, hanem »szá-
momra való« világ,”37 intencionális élményeim és léttételezéseim világa, amelynek 
dolgai rendelkezésemre álló tárgyiságokként, illetve kultúrobjektumokként (hege-
dűként, színházként, kalapácsként stb.) jelennek meg, és amelyekre értékeléseim 
(tetszés, nem tetszés, használhatóság stb.) vonatkoznak. 
 Ugyanakkor a környezet nem az én zárt világa, hiszen a „személyes” környe-
zethez a többi kommunikáló személy környezete is hozzákapcsolódik, így 
konstituálva a praktikus tapasztalatok bizonyos módon egymással kicserélhetősé-
gének terrénumát. Fölmerül azonban a kérdés: hogyan válik lehetővé a személyes 
környezetek összekapcsolása egy magasabb fokú, interszubjektív környezetté? A 
magasabb szervezettségi szintű környezet kialakulása azon áll vagy bukik, hogy 
képes vagyok-e a másik személyes környezetét mint az ő saját, orientáló környeze-
tét elfogadni és megérteni.38,39 A közös környezet, a kommunikáló személyek egy-

                                                 
34 Blumenberg Im. 135. o. (kiemelések tőlem – Z. K.) 
35 Husserl 1973, 113. o. skk. 
36 Husserl 1952, 185. o. 
37 Husserl 1952, 186. o. 
38 Husserl 2008, 147. o. 
39 Ezen a ponton nem mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy az egymás megértésén konstituálódó 
interszubjektív, kulturális környezet husserli elgondolása bizonyos tekintetben naivnak tűnhet. E maga-
sabb szervezettségi szintű környezetek kitüntetett formája az ún. Heimwelt, vagyis az otthonos világ 
(pl. szülőváros, nemzet, ország stb.) amelynek tagjai értik, megértik és elfogadják egymást, és amely-
ben kiismerik, otthon érzik magukat. Ugyanakkor tudjuk, nincsen ilyen stabilizált világ: ugyanis az 
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más kölcsönös megértése és egyetértése által konstituált praktikus világ, egy alap-

vetően nyelvi közeg. Husserl egy 1933. február 15-i feljegyzésében egyenesen azt 
állítja, hogy „az emberi környezet […] csakis a kifejezésen és a kifejezés megérté-
sén keresztül, mint egy nagyon is közvetett tapasztalati mód van jelen”.40 Vagyis 
azt látjuk, hogy az ember a környezetében mint a kifejezésen és a megértésen ke-
resztül konstituálódó interszubjektív-kulturális világban, szükségszerűen lemond a 
szemléleti eredetről mint magától értetődőről, és beéri azzal a nagyon is közvetett 
tapasztalati móddal, amelyet e nyelvi-kommunikatív világ számára lehetővé tesz. 
Mindezeket figyelembe véve tehát azt mondhatjuk, hogy nyelvvé tétele, környezet-
té válása az, amely állandóan destruálja az életvilágot mint magától értetődő alapot. 
Továbbá figyelembe véve azt is, hogy az ember már mindig is egy nyelvi-
predikatív világban találja magát, vagyis már mindig is környezetének tagja vagy 
lakója, föl kell ismernünk: az ember folyamatos eredetvesztésben áll – az életvilág 
tehát, amely mindig is valamely vonatkozásában áll előtte, e vonatkozásában már 
mindig is eredendően destruáltként adott számára.  
 Mindezek után azt kell belátnunk, hogy az életvilág megragadására és kifejtésé-
re törekvő elméletnek az eredendően életvilág-szurrogátumként adott nyelvi-
kulturális környezet életvilágot destruáló mivoltát kell kiküszöbölnie. Az életvilág 
elméletének tehát az életvilág talaján kell megszületnie. Ehhez kézenfekvőnek 
tűnik a husserliánus, transzcendentális megoldás, miszerint a természetes beállító-
dás talajáról elrugaszkodva – ha gyakorlott fenomenológusok vagyunk és az ugrás 
sikerül – a transzcendentális öneszméléssel eljutunk a transzcendentális dimenzió 
talajára, ahonnan rálátásunk nyílik az életvilágra – éppen úgy, amiként a hegy-
csúcsra felérő túrázó számára föltáruló táj válik láthatóvá.41 A transzcendentális 
öneszmélést egy transzcendentális nyelv megalkotásának programjának kell követ-
nie. E transzcendentális nyelv lényege azonban nem a tematizálatlan operatív fo-
galmak kiküszöbölésében állna – minthogy ez teljesíthetetlen feladatnak is tűnik –, 
hanem tematikus fogalmainak az életvilágra való visszautalásukban, vagyis a 
szemléleti eredetre való visszafejthetőségükben. Ugyanakkor felmerül a kérdés, 
miként válhat egy külső nézőpontból (transzcendentális szféra) megalkotott nyelv 
az életvilág nyelvévé, annak a világnak a nyelvévé, amelyen és amelyben közönsé-
gesen éljük életünket? 

                                                                                                                            
életvilághoz hasonlóan, az Umwelt sem rögzített, a környezet szintén folyamatos alakulásban és alakí-
tásban van (gondoljunk csak a politikai kurzusváltásokat követő, a mindennapi életet befolyásoló 
változásokra, a közterületek átnevezésére, átépítésére stb. amelyek mind a megszokott orientációt 
kezdik ki). Mindemellett látjuk azt is, hogy az otthonos világban sem természetszerűleg adott a felek 
kölcsönös megértése és elfogadása. Ugyanakkor a vonatkozó feljegyzések dátumára pillantva nem 
tudjuk nem megérteni és nem elfogadni, miért beszél az idős Husserl – aki elképzelni sem tudta, hogy 
mindazt elvehetik tőle, ami a sajátja volt, amiben otthon volt – a másik megértésének és elfogadásának 
szükségszerű követelményéről. A Heimwelt-tematikához ld. Husserl 2008, 154–173. o.  
40 Husserl 2008, 347. o. 
41 Vö. Husserl 1976, 440. sk. o. magyarul: Husserl 1998, 146. sk. o. 
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 A husserli elgondolás szerint azonban éppen e transzcendentalitás az, amely 
képes visszavezetni a filozófust az életvilághoz mint témához. Vagyis az életvilág-
hoz való visszataláláshoz éppen a körülvevőtől való elszakadás, az abból való kilé-
pés segíthet hozzá, ami azonban nem jelenti az életvilágtól való eltávolodást, az 
abból való kiszakadást. Azt láttuk ugyanis, hogy a környezet életvilágot destruáló 
kiépülésében és működésében a mindennapi élet magabiztosságáért cserébe le-
mondunk az eredet igényéről, és beérjük a környezet életvilág-szurrogátumával. A 
transzcendentális öneszmélés viszont éppen e passzívan befogadó magabiztosság-
ból szakít ki, felébresztve bennünk az eredetre való igényt. Vagyis ha elfogadjuk, 
hogy Husserl számára filozofálni nem más, mint a transzcendentális fenomenológia 
programját véghezvinni, vele egyetértve kimondhatjuk: filozofálnunk kell, hogy 
ebben a világban élhessünk. 
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Viselkedés és kifejezés. Helmuth Plessner elmélete 

a testi expresszivitásról 

NEMES Z. MÁRIÓ 

Az antropológia jelenleg az emberről szóló tudományos diszciplínák, regionális 
antropológiák egész sorát lazán lefedő kifejezés. A kulturálisan és történetileg kü-
lönböző emberképek, a tudománytörténetileg és módszertanilag divergens kutatási 
irányok egy olyan diffúz szellemi teret alkotnak, melyben a filozófiai antropológia 
klasszikus kanti kérdésfeltevése („Mi az ember?”) megválaszolhatatlannak tűnik. A 
humántudományokban mégis reneszánszát éli az antropológiai indíttatású kutatás. 
A főként német nyelvterületen kialakuló új diszciplínák (irodalom, kép, médiaant-
ropológia) esetében a múlt század német filozófiai antropológiájával való szellemi 
kapcsolat hatástörténetileg jelentős faktor, bár ez a nexus inkább a szakítás és a 
szembenállás gesztusában nyilvánul meg. Az ember lényegiségét, a létező világ 
egészében elfoglalt eredendő helyét és értelmét (az anthroposz logoszát) tisztázni 
akaró filozófiai vizsgálódás a modern, átmediatizált világban K. Ludwig Pfeiffer 
médiaantropológus szerint több mint anakronisztikus:1  

A szociális (és kognitív) differenciálódás, a technológiák és a modern médi-
umok közös rohama miatt úgy tűnik, hogy mindenekelőtt a – német formában 
– filozófiai antropológiában számtalan elméleti-fogalmi probléma halmozó-
dott fel. Ha valaki csak megemlít egy olyan fogalmat, mint az antropológia, 
akarva-akaratlanul nagymértékben nemzeti és kulturálisan diverzifikált foga-
lomtörténetekre vonatkozó, alig ellenőrizhető referenciákat mozgósít. Ha vi-
szont csak elemeiben is szemügyre vesszük ezeket, akkor legalább annyit 
megtudunk, mi az, ami (már) nem antropológia – vagyis a (régi európai érte-
lemben vett) esszenciális vagy többé-kevésbé egzotikus emberi minőségek 
keresése.2 

 Az esszencializmussal való szakításnak ebből a teoretikus igényéből következik 
az embert „formátlan képlékenységként” (Wolfgang Iser),3 a „képek üres helye-
ként” (Hans Belting) megértő szemlélet, mely az antropológiát biológiai és kulturá-
lis dimenziók interdiszciplináris konvergálásának tekinti.4  
 Ezen a ponton válik Helmuth Plessner filozófiája termékenyen újragondolható-
vá, hiszen a filozófus antropológiai alaptétele egybecseng a fentiekkel, miszerint az 
ember azáltal definiálható, hogy formálisan nem definiálható. Minden definíciós-
kísérlet (legyen az vallási, metafizikai, vagy természettudományos) vonatkoztatási 
bázisa és fogalom-kerete az ember történelmi produktuma. A hagyományos érte-

                                                 
1 Löwith 1974, 330. o. 
2 Pfeiffer 2005, 32. o. 
3 Iser 2001, 11. o.  
4 Belting 2007, 14. o.  
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lemben emberi lényegeknek tekintett „szubsztanciák” (szellem, ész stb.) mind az 
ember önmaga által teremtett kultúrájának termékei, s így az adott kultúra történe-
tiségébe kódolt rekvizitumok. De a történetiség relativizáló erőként való felfogása 
is egy történelemfilozófiai alkotás, vagyis ez sem képez semmiféle abszolutizálható 
alapot, nem mentes az emberi kultúra mesterségességétől. Ami ténylegesen megra-
gadható, az épp a rögzíthetetlen „nyitottság” tapasztalata, vagyis az ember közép-
pont nélküli, ex-centrikus helyzete. Hogy mi az ember, arról az ember dönt, még-
pedig folyamatosan, kultúrájának és történelmének minden pillanatában újra és 
újra. Meghatározása mindig önmeghatározás, hiszen azzá lesz, amivé kultúrája 
által teszi magát, de átmeneti formáit és identitásait mindig saját antropológiai 
meghatározatlanságából kiindulva konstruálja meg. 
 A határozott meghatározatlanság helyzetének plessneri kutatása abban is egybe-
cseng az antropológiát biológiai és kulturális dimenziók konvergálásának tekintő 
modern antropológiák vizsgálódásaival, hogy a test motívuma mindkét antropoló-
giai hagyományban a vizsgálódások előterébe kerül. Sőt, a filozófiai antropológia 
plessneri formájának egyenesen fő feladata az organikus test antropológiai szerke-
zetének feltárása, vagyis annak a konstitutív szituáltságnak, az excentrikus 
pozicionalitásnak az explikálása, ami a biológiai-testi és kulturális-szellemi megha-
tározottságok közös horizontjában nyitott „egészként” megnyilvánuló ember lét-
alapját képezi. 
 Plessner filozófiai-antropológiai kutatásának középpontját az excentrikus 
pozicionalitás kategóriája alkotja, mely az embernek „mint élőlénynek” a specifi-
kus szerveződési formáját írja körül. A fogalom legelőször A szerves fejlődés foko-
zatai és az ember című írásban kerül kifejtésre, ahol Plessner a növény–állat–ember 
hármasságot a szerves élet egymásra épülő fokozataiként (Stufen) különíti el és 
kapcsolja össze. Minden fokozat tartalmazza az őt megelőzőt, mert csak arra rá-
épülve tudja saját lényegét kibontani, s ezzel a szerves fejlődés folyamatát mozgás-
ban tartani. A szerves fejlődésnek ez az „önfeltáró” mozgása az emberben teljese-
dik ki, mert itt válik az organikus élet alapkategóriája – az élő testet az élettelen 
testtől elkülönítő pozicionalitás – excentrikus karakterűvé. 
 Az excentrikus pozicionalitás egy semleges, minden emberi lényegiségtől és 
tulajdonképpeniségtől önmagát megtartóztató fogalomhasználat, olyan formális 
feltétel, amiben az emberi monopóliumok felbonthatatlan összefonódottsága mu-
tatkozik meg, függetlenül attól, hogy az emberi létezés melyik aspektusához sorol-
juk őket hagyományosan, a testihez, a lelkihez, vagy éppen a szellemihez. Ez az 
emberre antropológiailag jellemző összefonódottság és megalapozhatatlanság a 
legprimérebb módon az embernek saját testével való viszonyában jelentkezik, állít-
ja Plessner, abban a kettősségben, hogy tudatként instrumentálisan birtokolunk egy 
testet (Körper haben), miközben mi magunk ez a fizikai test vagyunk (Körper 
sein). Az embernek ez a kettőssége törést (Bruch) jelent a létmódjában, mert egy-
szerre kell a fizikai dolgok terének kívül-lévőségében és az érzékelés, gondolkodás, 
akarás benne megmaradó centrumában tartózkodnia. A középen és egyszerre peri-
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férián való elhelyezkedésnek ezt a pozícióját nevezi Plessner excentricitásnak, 
melyhez az embernek állandóan viszonyt kell találnia, ami egyben azt is jelenti, 
hogy az ember önmaga kettős aspektusában közvetített lény, aki sohasem esik tel-
jesen egybe magával.  
 Plessner antropológiájának módszertani feladata a szellem és természettudo-
mányok, a test és szellem közötti szakadék áthidalása, annak érdekében, hogy az 
emberi személy egysége a maga „nyitott” sokdimenziójúságában legyen megfogha-
tó. A filozófiai antropológia központjában tehát az ember áll, egyszerre mint a ter-
mészeti folyamatok produktuma (Naturereignis) és egyszerre mint a szellemi–
történeti valóság alanya. Plessner hangsúlyozza, hogy a kulturális teljesítmények 
tényleges megértése csak akkor lehetséges, ha egy olyan álláspontot foglalunk el, 
amelyből az ember biológiai természete is látható, és az emberi teljesítmények 
összefonódottsága az emberi organizmussal világos lesz. 
 Az egyszerre „vertikális és horizontális” irányban is előrehaladó antropológiai 
vizsgálat nem Plessner gondolkodásának nóvuma, hiszen egy ilyen törekvés olyan 
„klasszikus” filozófiai alapokra építkezik, mint Kant antropológiája. Kant Pragma-
tikus érdekű antropológia (1798/1800) című írásában a rendszeresen kifejtett em-
berismereti tant fiziológiai és pragmatikus szemszögű kutatásokra véli felosztható-
nak.5 A fiziológiai emberismeret kanti értelemben arra összpontosít, hogy mivé vált 
az ember a természetteremtő ereje által, tehát organicitásának természetbe ágya-
zottságát helyezi előtérbe. A pragmatikus kutatás ezzel szemben a szabadon cse-
lekvő emberi lény önteremtésére fókuszál, vagyis arra kérdez rá etikai hangsúlyok-
kal, hogy „mit farag, mit is faraghat, és mit is kell faragnia” önmagából az ember-
nek. Plessner számára ez a két szempont, a fiziológiai és pragmatikai, vagyis a 
biológiai és szellemi aspektus állandóan konvergál, az egyik magyarázza a másikat, 
s egy érvényes filozófiai antropológiának olyan szinoptikus látásmóddal kell ren-
delkeznie, mely képes közös horizontba rendezni őket. 

Expresszivitás és excentricitás 

Ezen a ponton érkezünk el az antropológiai expresszivitás témaköréhez. Az ember 
excentrikus pozicionáltsága miatt válik expresszív karakterű létezővé, ami azt je-
lenti, hogy középpont nélkülisége állandó önmeghatározásra, „önmegnyilvánításra” 
kényszeríti. Ezek az önmeghatározási kísérletek azonban mindig illuziorikusak, 
átmenetiségük oka abban az antropológiai struktúra-törvényben rejlik, hogy az 
ember, Plessner filozófiája szerint, nem gondolható el a leplezés és a leleplezés 
állandó játékától függetlenül. 
 Ennek a jelenségnek a felvázolásához érdemes röviden utalni Plessner Grenzen 
der Gemeinschaft (1924) című korai társadalomfilozófiai írására.6 A szerző már 
ebben a szövegében rámutat arra, hogy az emberi psziché kettős karakterű, egy-

                                                 
5 Kant 2005, 9. o. 
6 Helmuth Plessner: Grenzen der Gemeinschaft, in GSII, BD. V. 7–135. o. (röv. GG) 
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részt önmaga plasztikussá tételére, fel- és bemutatására törekszik, másrészt folya-
matosan el is mozdul ez elől a „plasztikussá tétel” elől: „Úgy akarjuk látni magun-
kat, s azt kívánjuk, hogy úgy is lássanak minket, amilyenek vagyunk, de ugyaneny-
nyire el is akarunk rejtőzni és ismeretlenek akarunk maradni, mert létünk minden 
meghatározottsága mögött a máslét kimondhatatlan lehetőségei rejtőznek.”7 Ebből 
a kétértelműségből következik a lelki élet két alapereje: a megnyilatkozásra törek-
vés (Drang nach Offenbarung) és az ettől való tartózkodás (Drang nach 
Verhaltung).  
 Az ember a leplezés és leleplezés együttes játékába, a realitástendencia és illú-
ziótendencia antagonizmusába van belevonva, anélkül, hogy el tudna, vagy el 
akarna előle menekülni. Ez a kölcsönhatás Plessner ítélete szerint, szükségszerűen 
félreértéshez vezet, mert amikor az ember láthatóságot és közvetítést keres, akkor 
megtagadtatik tőle, amikor menekül előle, akkor viszont kikerülhetetlen. A közve-
títés keresésének folyamata vezet ahhoz, hogy a megnyilatkozás kényszere a plasz-
ticitás igényével, a formába öltöztetéssel (Bekleidung mit Form) párosul, aminek 
alapvető eszköze a test mint kifejezési eszköz. Azonban a leplezés és leleplezés 
által indukált szükségszerű félreértés erre a formaöltésre is kiterjed: „A test abban a 
mértékben, ahol a lélek önálló formálásra és építésre törekszik, hamis, inadekvát 
szimbóluma a személyiségnek. Ahol szimbolizál, ott túl sokat mond, ahol szimbo-
lizálnia kellene, ott hallgat, és mint lomha test a lelki-szellemi szubjektumok közé 
tolódik.”8 Plessner ebben a korai művében még a psziché kettős karakterében loka-
lizálta a kifejezéshez-kötöttség, vagyis a kifejezéskényszer (Zwang zum Ausdruck) 
jelenségét (a test még pusztán a lelki szférával szembeállított kifejezési médium), 
de érett antropológiájában már az ember testi egzisztenciájának kettős karakteré-
ben, az ex-centrikus pozicionalitás összefüggésrendszerében helyezi el az expresz-
szivitás mozzanatát.9  
 A közvetítés kereséséből adódó formaöltés (ami magának a kifejezésnek a reali-
zációja) a pszichikai és a fizikai szféra közti, szakadásokat hordozó antropobiológiai 
átmenet, mely nem lokalizálható tisztán egyik szférában sem. A szükségszerű félre-
értés, vagyis az, hogy a test a „pszichikai in-adekvát szimbóluma” arra az elméleti 
alapvetésére utal, miszerint az emberi egzisztenciában egy alapvető törés mutatko-
zik meg, ami a testként lét (Körper sein) és a testben való lét (Körper haben) között 
létesül. Az ember állandóan ezen a törésen innen és túl tartózkodik, distanciát alkot-
va lényének pólusai között. Állandó kivetülésben van, mindegyik pozícióban és 

                                                 
7 „Wir wollen uns sehen und gesehen werden, wie wir sind, und wollen ebenso uns verhüllen und 
ungekannt bleiben, denn hinter jeder Bestimmtheit unseres Seins schlummern die unsagbaren Mög-
lichkeiten des Andersseins.” (GG 63. o.) 
8 „Der Leib ist also in dem Maße, als Seelisches nach eigener Formung und Bildung strebt, ein 
schlechtes, inadäquates Symbol der Persönlichkeit. Wo er symbolisiert, sagt er zu viel, wo er symbo-
lisieren soll, schweigt er und schiebt sich als träger Körper zwischen die geistseelischen Subjekte.” 
(GG 75. o.) 
9 Vö. Pietrowitz 1992, 222. o. 
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egyikben sem. Fizikai egzisztenciájának minden igénybevétele a lét és birtoklás, a 
kint és bent közötti egyensúly megteremtését követeli meg.  
 Pozíciójának ebből a középpont-nélküliségéből, excentricitásából adódik, hogy 
az emberi „életszubjektum” (Lebenssubjekt) mindennel indirekt-direkt, vagyis 
közvetítetten közvetlen (vermittelte Unvermitteltheit) módon áll kapcsolatban. Ez 
elsőre paradoxonnak tűnik, bár inkább egy antagonisztikus struktúrájú viszonyulás-
ról van szó. Egy közvetlen kapcsolat ott jön létre, ahol az összekapcsolódó ténye-
zők köztes tagok nélkül érintkeznek egymással. A közvetítetten közvetlen kapcso-
lat pedig a kapcsolat olyan formája, amiben a közvetítő köztes-tényező szükségsze-
rű, a kapcsolat közvetlenségének létrehozásában. A közvetített közvetlenség, az 
indirekt direktség, nem egy önmagát felbontó ellentmondás, hanem egy olyan 
szembenállás, ami feloldódik ugyan, de anélkül, hogy kioltaná önmagát.  
 A közvetített közvetlenség és az expresszivitás közti viszonyt egyfajta körszerű, 
önmagát motiváló mozgásként kell elképzelnünk. A megnyilatkozásra törekvés és 
a megnyilatkozástól való tartózkodás, a leplezés és leleplezés összjátéka kilöki az 
embert nyugalmi állapotából. Egyrészt rá van kényszerítve arra, hogy az expresszi-
vitás útján intencióinak (vágyak, ösztönök, kívánságok) mindig újbóli realizálása 
törekedjen. Másrészt ebben az újra és újra nekilendülő törekvésben mindig fellép 
egy diszkrepancia, ami meghiúsítja a teljes realizálást, ugyanis a formaöltés az 
elérni kívánt cél és a realizált végpont közti szakadást mutatja fel eredményként.  
 A lét és birtoklás, a kint és bent közötti egyensúly megteremthető, hiszen az 
ember élettevékenységei és a kulturális objektivációk létrehozása során képes or-
ganizálni magát, de ez soha nem jelent teljes transzparenciát. Plessner nem hisz a 
tökéletes kifejezhetőségben. Minden eredmény átmeneti, épp ez a közvetített köz-
vetlenség lényege. Az ember soha nem oda jut, ahová indult, ezért mindig tovább 
kell haladnia, így teremti meg saját történetiségét. A belső intenció és a realizáció 
közötti faktikus in-adekváció ebben az értelemben nem ítéli kudarcra az emberi 
törekvéseket, mert a distancia, a törés magának a megvalósulásnak formája, vagyis 
produktív, az expresszivitást továbbhajtó eredmény.10 A közvetített közvetlenség 
törvénye tehát az excentrikus pozicionáltságból fakadó, az expresszivitást újra és 
újra motiváló tényező.  

                                                 
10 Odo Marquard (Marquard 2001, 293. o.) az excentrikus pozicionalitás fogalmát Gehlen kompenzá-
ció-elmélete felől közelíti meg. Olvasata szerint az ember excentricitása kiegyenlítéseképp újraközpon-
tosítási kísérletekre kényszerül, s ezért teremti meg a technika, a kultúra különböző formáit. Marquard 
értelmezését annyiban lehetne pontosítani, hogy Plessner excentricitás-fogalma nem egy „hiányt” 
jelölő negatív fogalom, hanem valójában egy antagonisztikusan elgondolt pozitív erő. Az excentricitás 
magában foglalja saját újraközpontosítását, vagyis nem választható el tőle. Az expresszivitás nem 
kompenzálja az excentricitást, mert az excentricitás bizonyos értelemben tartalmazza az expresszivitás. 
A törés, illetve az in-adekváció maga az eredmény, és nem az eredménytől izolálható „hiány”.  
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 Plessner az expresszivitás antropológiai vizsgálatát elsősorban nem a társadal-
milag kódolt kulturális objektivációk elemzésével hajtja végre,11 hanem – híven az 
antropológiai tekintet organikus alapvetéséhez – az ilyen teljesítményeket megala-
pozó elemi jelenségek szintjére koncentrál: 

Az expresszivitás alapvonása nem a kulturális objektivációkon, hanem elsőd-
legesen és alapvetően az ember testi kifejezésén, a mimikában, gesztusban, 
sírásban-nevetésben, és a nyelvben mutatkozik meg.12 

 A filozófus tehát az ember testén (a nyelviség kérdése nem tartozik Plessner fő 
témái közé) kutatja a szellem és a test lényegösszefüggéseit, hogy az elementáris 
testi kifejezés felől ismerje föl az emberi lényeget. Ezen indíttatás alapján a testi 
expresszivitás jelenségének két nagy csoportját különíti el érett antropológiájában. 
 A legtöbb egyértelmű esetben az ember személyként, vagyis a kettős vonatko-
zású testi egzisztenciájának (testnek lenni és testet birtokolni) feszültség-terében 
mint tudatos egység nyilvánul meg. Ilyenkor a kifejezés szituációjában adekvát 
vagy megcélzott affektus a testi kifejezés mozgásalakzatában, azzal egységes képet 
alkotva jelenik meg. Ha a gesztus valami olyat fejez ki, „mellyel” az ember valamit 
tudatosan jelöl (meinen), akkor a mimikai kifejezésnek (hasonlóan például a 
fiziognómikus kifejezéshez) olyan jelentése van, „amelyben” egy izgalom (egy 
állapot vagy egy benső indulat) szimbolikusan fejeződik ki, anélkül hogy a jelölt és 
jelölő elválna saját anyagában. Az egységes, és a legtöbb esetben tudatosan előállí-
tott kifejezési kép a közvetített közvetlenség fénytörésében ugyan, de „olvasható”, 
mivel adott egy olyan értelmes, szituatív keret, amiben az ember testi létezésével és 
testi létezésében, egységesen rendezheti, organizálhatja önmagát. Vagyis az ember 
képes tájékozódni az élet szituatív kereteiben, hiszen az mint a rend és képlékeny-
ség, elaszticitás és egyértelműség belátható összjátéka nyilvánul meg számára.  
 Létezik azonban a testi kifejezéseknek egy másik csoportja is. Az ebbe a cso-
portba tartozó kifejezések akkor jönnek létre, amikor az ember olyan helyzetbe 
kerül, vagy olyan helyzetet provokál ki, mely testéhez való viszonyát dezorganizál-
ja. A testi egzisztencia mindennapjaiban ilyen fenoménként jelentkezik a sírás és 
nevetés, melyek az embert test-lélek egységének mélypontjára vetik vissza, és a 
megválaszolhatatlan helyzetre való válaszadás feladatát a testi automatizmus veszi 
át, amibe az ember, saját kontrollvesztését elismerve, mintegy „belezuhan”. Az így 
létrejövő kifejezési képre a testi expresszivitás más típusaitól eltérően opacitás 
jellemző, vagyis a transzparencia, a közvetlen olvashatóság hiánya.13 Az említett 

                                                 
11 A Soziale Rolle und menschliche Natur és más társadalomantropológiai vonatkozású cikkeiben 
Plessner az expresszivitás és a kulturális objektivációk összefüggését egy társadalmi szerepelmélet 
keretében tárgyalja.  
12 Pietrowitz 1992, 461. o. 
13 Az opacitás nem „olvashatatlanságot” jelent, csupán azt, hogy a kifejezési kép nem formalizálható 
egyértelműen, s ezzel a közvetve a nyelvi kifejezhetőség határait is jelzi. Az „opak” kifejezési kép a 
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mozzanat jelzi, hogy ezek a fenomének egy ún. „nyelv nélküli térben” létesülnek, 
de ez nem jelenti a nyelviség teljes eliminálását a kontextusból, ugyanis 

a nem nyelvi tartományt a nyelvre való tekintettel, azt szem előtt tartva – va-
gyis a nyelven belül vagy azzal szemben – kell behatárolnunk. A nyelven 
„belüli” vagy azzal „szembeni” meghatározásra azért van szükség, hogy ne 
tévesszük szem elől témánkat: nevezetesen azoknak a kifejezési formáknak a 
feldolgozását, amelyeket a nyelv nem képes a maga eszközeivel közölni és 
megérteni, illetve amelyek bizonyos nyelvi intenciók véghezvitele során le-
mondanak a nyelv eszközeiről.14  

 Plessner első koncepciózus kísérlete a testi kifejezés megértésére az 1925-ös 
Die Deutung des mimischen Ausdrucks (a továbbiakban DMA) című szöveg alap-
ján rekonstruálható. Ebben a szövegében Plessner egy átfogó kifejezés-elmélet 
megalkotására törekszik, vizsgálata mégis csupán a fenti felosztás első csoportját 
fedi le. Egy kifejezési elmélet differenciáltságának értékét értelemszerűen az adja 
meg, hogy képes-e a kifejezési mozdulatok egész területét értelmezni (Erre 
Plessner is tekintettel van, hiszen e kritérium alapján marasztalja el az őt megelőző 
szerzők elméleteit).15 Az előbbiek értelmében a DMA erre nem képes. A jelen dol-
gozat vizsgálata a továbbiakban arra irányul, hogy milyen utak vezetnek tovább a 
DMA-ból Plessner érett antropológiája, vagyis egy nagyobb lefedettséget biztosító 
(a fenti felosztás második csoportjára is kiterjedő), immár az antropológiai expresz-
szivitás kereteiben összegző elmélet felé. 

A testi–mimikai kifejezések 

A DMA-ban Plessner az emberi kifejezés relevanciájának és megérthetőségének 
kérdését a kortárs biológia eredményeivel párhuzamosan bontja ki, de alapállása a 
természettudománnyal szemben inkább kritikus, mint affirmatív. Fő célja a szaktu-
dományok által feldarabolt és a személyes élet kontextusából kiemelt jelenségterü-
letnek olyan vizsgálata, melynek során a szellemi–lelki és a fizikai folyamatok 
összefüggésébe való beágyazódása nem sérül, hanem világosabbá válik. 
 Gondolatmenetében az állati viselkedés állandó vonatkoztatási pontot képez, 
ezért a kortárs biológia állatkísérletei módszertani analógiaként szolgálnak számá-
ra. Az egész szöveg alapproblematikáját felvezető ilyen módszertani analógia 
Frederik Buytendijk 1917-es kísérlete, mellyel a biológus az alacsonyabb rendű 
állatok, különösen a varangyok táplálék-észlelését vizsgálta.16 A kísérlet menete a 

                                                                                                                            
létrejöttét motiváló megszüntethetetlen többértelműségre reagál adekvát módon saját utalásos-
homályos többértelműségével.  
14 Helmuth Plessner: Érzékek antropológiája, 185–259. o. (röv. ÉA) 217. o.  
15 Helmuth Plessner: Ausdruck und menschliche Existenz, GSII, BD. VII. 437. o. (röv. AE) 
16 Frederik J. J. Buytendijk (1887–1974) holland származású fiziológus és biológus. A dolgozat kon-
textusában érdemes röviden megemlíteni jelentőségét, hiszen a DMA társszerzőjéről van szó. (Emel-
lett még a párhuzamos tematikájú Die physiologische Erklärung des Verhaltens c. cikket is közösen 
jegyzik Plessnerrel.) Hatástörténetileg az is releváns, hogy Buytendijk szövegeinek francia recepciója 
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következő volt. Egy lezárt térben, ahol különböző kisebb tárgyak voltak elhelyez-
ve, eleresztenek egy varangyot. Az állat a legkisebb reakciót se mutatja a tárgyak-
kal szemben. Amikor viszont egy igazi táplálékot helyeznek el a kísérleti térben, a 
varangy egy pillanatig szemléli azt, majd elfogyasztja. Ezután az állat viselkedése 
megváltozik. Az eddig figyelemre se méltatott tárgyakat megközelíti, megpróbálja 
őket is elfogyasztani, de sikertelenül. Egy ideig folytatja ezeket a kísérleteket, majd 
miután elmúlik átmeneti érdeklődése, visszatér az a közömbös magatartás, mely a 
kísérlet kezdetén állt fönn. Ebből a kísérletből az a következtetés vonható le, hogy 
a közömbös tárgyak egy átmeneti jelentésváltozáson mentek keresztül, mert az 
állat számára azok a tárgyak, melyek valamilyen szempontból hasonlítottak a ka-
pott táplálékra, ideiglenesen új értékindexre tettek szert.  
 Az állat viselkedése nem magyarázható csupán egyfajta asszociációs működés-
sel, mert nem került sor mesterséges dresszúrára, vagyis az észlelés tárgyainak 
ingerértéke nem csak a tárgyaktól függ, hanem ugyanannyira az állat belső állapo-
tától is. Ennek a variábilis függőségnek a felismerése tanácstalanná teszi azokat a 
kutatókat, akik abból indulnak ki, hogy ugyanazoknak a tárgyaknak az észlelése 
mindig ugyanazokkal a pszichikai hatásokkal jár együtt. Plessner számára a kísérlet 
a következő, immár az emberi szférára vonatkozó antropológiai kérdést veti fel: 

Van-e az embernél olyan viselkedés, mely a racionális szférájának teljes ki-
kapcsolásával tisztán érzéki adatok alapján bomlik ki, s melyben az adatok 
ingerértékének megváltozása nem mennyiségi változásoktól függ, és nem is 
teljesen alakszerű rendezettségük alapján determinálódik, hanem az észlelési 
képre adott válaszreakció a változó belső állapotok és a környezet struktúrá-
jának viszonyában teljesedik be?17 

 A filozófus számára ilyen viselkedésnek mutatkozik a másik ember mimikai 
kifejezéseinek megértése–észlelése, mely a laboratóriumi körülményektől függet-
lenül a mindennapi tapasztalatban vizsgálható. 
 Az emberi kifejezés jelenségterülete egyszerre rejt magában biológiai, pszicho-
lógiai és ismeretelméleti problémákat, s éppen ezért nem szabad a különböző szak-

                                                                                                                            
(Plessnerével ellentétben) már a második világháború előtt elkezdődött. Merleau-Ponty gondolkodá-
sában (a korai La structure du comportement-ben) kimutathatóak azok a fogalmi rétegek, melyeket a 
Plessner filozófiai hatása alatt álló Buytendijk közvetített. Itt többek között arra a plessneri belátásra 
kell gondolni, miszerint az emberi viselkedésben egy immanens érthetőség (Verständlichkeit) 
konstituálódik, ezt fordítja, illetve konceptualizálja tovább Merleau-Ponty „intelligibilité immanente”-
ként. Buytendijk későbbi publikációiban (Prologemana einer anthropologischen Physiologie, 1965) 
próbálta hangsúlyozni Plessner invenciójának ezt a közvetítődését. Ehhez vö. Boudier 1993. 
17 „Gibt es nun beim Menschen ein Benehmen, das bei völliger Ausschließung seiner rationalen Sphä-
re an rein sinnlichen Daten sich entfaltet, und an welchem die eigenartige Veränderung des „Reizwer-
tes” der Daten nicht von ihrer quantitativen Veränderung abhängig erscheint. Auch nicht restlos durch 
ihre gestaltmäßige Ordnung determiniert ist, sondern wobei die Antwortreaktion auf das Wahrneh-
mungsbild sich erfüllt in dem Zusammenhang der wechselnden inneren Zustände und der Feldstruktur 
der Umgebung?” (DMA 74. o.) 
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tudományok eltérő módszerei által feldarabolni. Szaktudományos érdeklődéstől 
eltérő motiváltsággal és eszközökkel dolgozó vizsgálatra van szükség, amely a 
fenomenológiai deskripció módszerét alkalmazza, mert „ebben az értelemben min-
den ilyen irányú vizsgálat fenomenológiai módszerrel indul. A problematizálatlan 
életben adott fenomént helyezi a vizsgálat középpontjába, és lépésről lépésre halad 
a belső struktúra megvilágításában, immanens leírással a jelenség értelméhez, és a 
feltételeit megadó vonásokig.18 
 Plessner az elemzés során a fiziológiai magyarázó modellekkel, a mechaniszti-
kus és a szimbolikus kifejezés-elméletekkel szemben próbálja elhatárolni, illetve 
egyfajta negatív kontúrral megrajzolni azt a mezőt, amire az egész DMA épül: a 
viselkedés pszichofizikailag semleges rétegét (Schicht des Verhalten). A cikk első 
részében főként a fiziológiai és természettudományos módszerek kritikáját dolgoz-
za ki, majd a testi kifejezés és cselekvés mozgásalakzatának elválasztásával a kon-
kurens, történetileg áthagyományozódott kifejezés-elméletekkel (Darwin, Klages) 
való szembenállásának miértjét fejti ki. 

A viselkedés rétege és a fiziológia kritikája 

A testi kifejezések szükségszerűen mozgáskarakterrel rendelkeznek, viszont ha a 
vizsgálódás során azt az eljárást választjuk, hogy más mozgástípusoktól elhatárolva 
próbáljuk szférájukat azonosítani, akkor ez vagy (1) tautológiához, vagy (2) olyan 
fogalmak megalkotásához vezet, melyek a nem-kifejező mozgásokra is érvényesek.  
 A fenti kutatási dilemma Plessner szerint abból ered, hogy tisztán fiziológiai 
szempontból a kifejezési mozgások nem különböznek a mindennapi cselekvése-
inkkel együtt járó, azokat hordozó kísérőmozgásoktól (tárgyak megmarkolása, bú-
torok feldöntése stb.). A szerző vizsgálata a kifejező mozgások lényegjellegére 
irányul, ennek fényében az organikus mozgások lényegtipikus rendszerezése felté-
telezi azoknak az ismertetőjegyeknek a feltérképezését, melyekről a testi mozgás 
egységes processzuális jellege leolvashatóvá válik. Az ismertetőjegyek azonosítása 
azonban annyiban nehézkes, hogy ugyan minden organikus mozgás folyamatszerű, 
de kívülről nem megítélhető, hogy milyen „értelemkarakter” (Sinncharakter) adó-
dik általuk. 
 A Plessner által keresett lényegtipikus rendszerezés lehetősége csak akkor való-
sulhat meg, ha a szemléletileg adott mozgásképeket (Bewegungsbilder) helyezzük 
a vizsgálódás középpontjába. Mindezt anélkül, hogy a test kinematikáját fiziológia-
ilag szétdarabolnánk. A szemlélő számára a mozgások ugyan képszerűen jelennek 
meg, de ha a szemlélő mesterségesen alkotóelemeire bontja ezeket a képsorokat, 
elhagyja a – Plessner által a vizsgálat során szükségesnek tartott – közvetlen meg-

                                                 
18 „In diesem Sinne beginnt jede derartig gerichtete Untersuchung phänomenologisch. Sie setzt am 
Phänomen, wie es im vorproblematischen Leben da ist, und geht Schritt für Schritt in innerer Struk-
turerhellung, in immanenter Beschreibung der zum »Sinn«, zu den Bedingungen der Erscheinungen 
gehörenden Züge vor”. (DMA 76. o.) 
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értés területét, és kauzális magyarázóelvek szerint, egyes elemek addíciójával, pró-
bálja rekonstruálni azt a kinematikus összefüggést, ami szemléletileg (anschaulich) 
nem adott. Plessner szerint ezt a metódust mindenképpen el kell kerülni. 
 A mozgásképek eredete a DMA alapján azzal magyarázható, hogy az 
organicitás világában minden mozgás egységes ritmusban folyik le, egyfajta dina-
mikus alakot (Gestalt) mutat fel.19 Ezek a mozgások nem jól elkülöníthető szaka-
szokban követik egymást, nem mechanikusan preformált elemek illeszkednek 
egymásra, hanem egy egész (Ganzheit) mutatkozik meg, melyen belül az egyes 
mozgásrétegek individuálisan variálhatóak. Ebből következik, hogy az organikus 
test az egészlegesség (Ganzheitlichkeit) lényegjellemzőjével bír.  
 Plessner az organikus mozgások egészlegességének, egész-karakterének jellem-
zésére a mozgásmelódia (Bewegungsmelodie) Jakob von Uexkülltől kölcsönzött 
fogalmát használja, mert ez a terminus találóan emeli ki azt az élő mozgásban rejlő 
belső ritmizáltságot, ami a fiziológia izoláló absztrakciója számára – mely az élő 
testet mechanikus gépnek tekinti – megközelíthetetlen és érthetetlen. Ha izoláljuk 
az organizmust környezetével való intencionális kapcsolatától és mint testdolgot 
(Körperding) „csupaszon” szemléljük, akkor magatartásából helyváltoztatások 
érthetetlen sorozata marad, Plessner zenei hasonlatát használva: halott melódia. Ezt 
a halott melódiát érzékeljük ugyan, de nem tudjuk értelmileg követni, vagyis mint 
egy nem-muzikális zenehallgató, nem fogjuk fel annak jelentését. Az élő mozgás 
zenéje (vagyis a megformálódó jelentés) iránti fiziológiai „süketség” a természet-
tudományos megközelítés alapvető fogyatékossága: 

 Mindenütt, ahol a tisztán fiziológiai, illetve fizikális szempont – melynek 
ugyan megvan a maga teljes érvényessége – egyetlen mértékadó szemponttá 
válik, a test és környezetének képszerűen megjelenő viszonyai, a teljességé-
ben és közvetlenül megélhető környezet-intencionalitás helyébe az inger és 
reakció sematikus, csak indirekt, kísérleti úton ellenőrizhető viszonya lép.20 

 A természettudomány szerint (mely el akar kerülni minden antropomorfizáló 
tendenciát) az állat csak taktilis reakciókat mutathat; vagyis azok a környezet-
intencionált mozgások, melyekben a test környezetével való relációban 
(Leibumweltrelation) mutatkozik meg, elkerülik figyelmét, illetve puszta látszattá 
fokozza le őket. Plessner bemutatásában a természettudomány csak egy mestersé-

                                                 
19 Az alakot (Gestalt) itt olyan totalitásként értem, melynek elemei nem egyenként önmagukban, 
hanem egymáshoz viszonyított, az egészben elfoglalt helyzetük alapján határozódnak meg. Ehhez vö. 
Waldenfels 2000, 65. o. 
20 „Überall da, wo der rein physiologische bzw. physikalische Aspekt, der gewiß seine volle Seinsbe-
rechtigung hat, zum allein maßgeblichen Gesichtspunkt wird, treten an die Stelle der bildhaft erschei-
nenden Beziehung zwischen Leib und Umgebung, der voll und direkt erlebbaren Umweltintentionali-
tat des Leibes die schematische und nur indirekt im Experiment nachprüfbare Beziehung zwischen 
Reiz und Reaktion.” (DMA 79. o.) 
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gesen életre keltett testet tanulmányoz, egy olyan izolált tulajdonságösszességet, 
ami az érzéki összefüggéseiben megmutatkozó eleven test mechanikus redukciója. 
 A filozófus Die physiologische Erklärung des Verhaltens (1935) című ugyan-
csak Buytendijk-kal közösen jegyzet művében ezt a kritikát (Ivan P. Pavlov mód-
szerének elemzése útján) a következőképpen árnyalja tovább.21 Viselkedni azt je-
lenti, válaszolni, és érthetőnek akkor találjuk a választ, ha az állatot azon szituáció 
felől tekintjük, ami válaszát kikényszeríti. A fiziológus abból indul ki, hogy a 
szituáló körülményekkel nem kell foglalkoznia, és azonnal a magyarázathoz 
(Erklärung) hatolhat előre. Plessner szerint ez az eljárás vét az egzakt tudomány 
alapelvével szemben is, hiszen a fiziológus az élőlény megfigyelése során köteles 
tekintettel lenni a viselkedés természetes tagolódására egy szituációval összefüg-
gésben, mert ez alkotja minden további elemzés kiindulópontját. A fiziológus pusz-
tán testi eseményt lát ott, ahol kifejezés és immanens érthetőség (immante 
Verständlichkeit) uralkodik. A viselkedés ezen rétegének lefolyási rendje 
(Ablaufsordnung) azért tűnik el a kutató tekintet elől, mert a fiziológus nem engedi 
a viselkedést természetes szituáció-összefüggésébe, vagyis kifejező-karakterének 
és közvetlen érthetőségének konstitutív mezejébe illeszkedni.22  
 Az ilyen abszolutizáló és izoláló absztrakciókkal áll szemben az egészként értett 
(ganzheitlich) eleven test felfogása. Egy ilyen test a viselkedés közvetlen érthetőség-
gel és irányformákkal (Richtungform) rendelkező formarétegében nyilvánul meg. 

 Naivan szemlélve az állatok és emberek környezetre vonatkozó mozdulatai 
alakkaraktert és egészlegességet mutatnak, melyből a mozgássorok egy meg-
határozott értelmes egymásra következésben (Folgesinn) ragadhatóak meg. 
Az egyik mozdulat játékosnak, a másik örömtelinek, a harmadik ijedtnek, a 
negyedik haragosnak mutatkoznak egyszerűen azért, mert „játék”, „öröm”, 
„félelem”, és „harag” alatt alapvetően csak olyan mozgásalakzatokat értünk, 
melyek egy meghatározott és értelmes egymásra következést mutatnak.23 

 Plessner elismeri, hogy természetesen nem lehet pontosan tudni, mi zajlik le az 
állatban vagy a másik emberben, hiszen ez megközelíthetetlen a vizsgálódás szá-
mára. Mégis, az állat és az ember azon értelmes mozgásformái, melyekben a test és 
környezet láthatatlan viszonyai fejeződnek ki, szemléletileg megközelíthetők, és 
nem csupán egyfajta pszeudo-pszichológiai átlelkesítés révén ruházom fel őket a 

                                                 
21 Helmuth Plessner: Die physiologische Erklärung des Verhaltens. Eine Kritik an der Theorie 
Pawlows, In. GSI, BD. VIII. 7–33. o. 
22 Pavlovnak ezért kell a reflexet mint új és abszolutizált rendezőelvet „felfedeznie”, hogy általa a 
viselkedést (analitikusan kapott elemekből újra felépítve) magyarázhatóvá tegye.  
23 „Naiv betrachtet, zeigen die umgebungsbezogenen Bewegungen der Tiere und des Menschen einen 
Gestaltcharakter, eine Ganzheitlichkeit, aus der heraus die Bewegungsabfolge in einen bestimmten 
Folgesinn faßbar wird. Die eine Bewegung sieht dann spielerisch, die andere freudig, die dritte ängst-
lich, die vierte zornig aus, einfach darum, weil unter „Spiel”, „Freude”, „Angst”, „Zorn” im Grunde 
genommen nur Bewegungsgestalten von einer bestimmten Folgesinnigkeit verstanden werden.” 
(DMA 82. o.) 
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puszta mozgás leírását meghaladó jelzőkkel. Ez a megközelíthetőség egy olyan 
szemléleti bizonyosság, melyre az élőlény legegyszerűbb észlelése épül. Ilyenkor 
egy pszichofizikailag semleges réteggel van dolgunk, melyben az ember osztozik 
az állatokkal. 
 Plessner vizsgálódásának eddigi eredményeit négy pontban foglalja össze.  
 a) Az élő fizikai test (lebendiger Körper) kinematikájáról való fiziológai tudás 
nem zavarhatja meg a szemléletileg adott test (Leib) mozgásformáira irányuló 
vizsgálódást.  
 b) A szemléletileg adott test és mozgásformái olyan egységet alkotnak, melyről 
nem állítható, hogy egyértelműen vagy fizikai, vagy pszichikai lenne.  
 c) A vizsgálandó mozgásformák magának a viselkedésnek a formái, melyek a 
testnek környezetéhez való viszonyát szemléletileg közvetítik, illetve ezeket a vi-
szonyulási módokat konfigurálják. Vagyis a test és annak mozgásformái egy kör-
nyezet-intencionált egységet képeznek a viselkedés rétegében, aminek pszichológi-
ai és fizikai aspektusait nem lehet szigorúan elkülöníteni, mert egy ilyen distinkci-
óval szemben semlegesnek mutatkozik. 
 d) A pszichofizikai semlegességen túl a viselkedés rétegét a szemléletesség 
(Anschaulichkeit) és az érthetőség (Verständlichkeit) identitása jellemzi, mely a 
mozgásalakzatok formakarakteréből adódik, vagyis abból a sajátosságukból, hogy 
a környezet-intencionáltság miatt mindig rendelkeznek egy irányformával. Plessner 
ebből a „valamire irányultság” mentén létrejövő megformáltságból következtet 
arra, hogy a viselkedést nem lehet észlelni anélkül, hogy ne érteném meg, vagy ne 
érteném félre. A gesztusban és a többi mozgásformában képszerűen és értelemsze-
rűen indifferens módon adott iránymomentum (Richtungszug) mozzanata képezi 
azt a kötőanyagot, mely a mozdulat részeit jelentéses egységgé zárja össze. Ez az 
iránymomentum tisztán formális értelemben nem más, mint az, hogy a szemléleti 
adatokkal együtt mindig valami nem-szemléleti, nem-tárgyi is adott. Ezt a többletet 
nem tudjuk elhelyezni sem az észlelés szubjektumában, sem objektumában. 
 Plessner számára az előbbi felfedezés azért fontos, mert lehetőséget ad arra, 
hogy a puszta alakszerűség és az eleven test mozgásalakzatai közti elhatárolást 
elvégezhesse, vagyis egy antropológiai tendenciájúnak is nevezhető differenciát 
mutasson ki az élő és az élettelen között. Állítása szerint ugyanis (a fentiek értel-
mében) a viselkedés rétegének megjelenő lényegtermészete több mint „Gestalt”-ok 
sorozata, annak ellenére, hogy alakszerűen mutatkozik meg. Plessner újra a moz-
gásmelódia uexkülli fogalmára utal vissza, miszerint a melódia a nem-muzikális 
zenehallgató számára is alakká záródik össze, viszont a zeneértő számára, aki meg-
érti a melódia alakzatában létrejövő jelentést, már több mint alak. Ebből az követ-
kezik, hogy egy organikus mozgás, mely lehet, hogy ugyan formálisan analóg az 
anorganikus mozgással, azáltal tesz szert az alakszerűségen túlmutató többletre, 
hogy a viselkedés rétegén belül mint jelentéssel bíró egészlegesség összegezhető. 
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A viselkedés rétegének felbontása 

A viselkedés rétegének jellemzésével egy olyan vizsgálati mező jelölődött ki, ame-
lyen belül a testi-mimikai kifejezések azonosíthatóvá válhatnak. Ehhez azonban – 
mivel a vizsgálati mező egyelőre homogénnek mutatkozik – differenciálásra van 
szükség. A jelentéses viselkedésnek két fő iránya különböztethető meg, (1) a cse-
lekvés (Handlung) és (2) a kifejező mozgás (Ausdrucksbewegung). Plessner fi-
gyelme ugyan az utóbbira irányul, de a kifejező mozgás, s jelentésadásának speci-
fikus módja csak a cselekvés kontraszthatásában rajzolódik ki tisztán.  
 A cselekvés esetében a mozgás tényállása a mozgás és célja vonatkozásában 
válik érthetővé. A kifejező mozgás esetében ilyen célról nem beszélhetünk. A je-
lentéses viselkedésnek ez a két dimenziója azonos érzéki tényállás esetében is fel-
léphet, az pedig, hogy a viselkedést megértése közben melyik interpretációs lehető-
séget választjuk, előzetes ismereteink függvénye. 
 A viselkedés megértésének ezt a kettős karakterét Plessner azon a példán szem-
lélteti, amikor valaki egy kemény tárgyba harap bele. Ha ezt a mozgássort cselek-
vésként értjük, akkor az arcizmok vizuális eltorzulásának „mozgásképe” 
(Bewegungsbild) a cselekvés céljához (dió elroppantása) vezető izmok igénybevéte-
leként érthető meg. Ehhez a megértéshez azonban szükséges, hogy az interpretáló 
ismerje az arc eltorzulásának okát, vagy legalább következtetni tudjon a cselekvés 
feltételezett céljára. Csak akkor lehetséges cselekvésként megérteni ezt a mozgáské-
pet, ha élünk azzal az előfeltevéssel, hogy a mozgássorozat alanya valaminek az 
„érdekében”, vagyis kezdeményes jelleggel és önkényesen (Willkür) hajtja végre az 
érzéki tényállást.24 Abban az esetben viszont, ha az értelmező nem tud ilyen feltéte-
lezett célt társítani az eseményhez, az értelmezés egy másik oldalról közelíti meg a 
mozgássorozatot. Az arcizmok működése ilyenkor nem egy külső célra irányuló 
tevékenység eszköze, hanem önmagában is jelentéses kép, mely autonóm módon 
nyílik meg a megértés számára. Plessner ezt az önjogán is érvényes, a cselekvésre 
jellemző teleológiától mentes alakzatot nevezi „kifejezési képnek” (Ausdrucksbild).  
 A cselekvés és a kifejezés jelentésadási lehetőségeinek különbsége a mozgásfo-
lyamatok temporalitásának függvényében is megmutatkozik. Ugyanis, ha a cselek-
vés célra vonatkoztatott, akkor lezajlása feltételez egy végső fázist, melyben betel-
jesül és feloldódik. Ez a konstitutív végpont (melyet az értelmezőnek a fentiek 
értelmében legalább sejtenie kell) a mozgássorozatot „visszafelé” is rendező ténye-
ző, melyhez a cselekvés fokozatosan hatol előre. A végponthoz rögzítettséggel 
magyarázható, hogy a cselekvés temporális széttagolása olyan mozgásképeket 
eredményez, melyek puszta átmenetek, vagyis izolálva szemlélve őket „üresek”, 

                                                 
24 „Az ember önkényesen cselekszik, függetlenül attól, hogy ezt éppen milyen megfontolások alapján 
teszi és hogy miként vélekedik erről ő maga vagy a másik ember. Egy elhatározás lehet könnyű vagy 
nehéz, mégis mindenképpen el kell hozzá jutni – vagyis mindig valamilyen kezdeményezésből fakad. 
Ezt a kezdeményes jelleget nevezzük itt önkénynek (Willkür). Az önkény kényszerétől nem szaba-
dulhat meg az ember, mivel önmagát tekinti tevékenykedése forrásának.” (ÉA 235. o.) 
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hiszen meg vannak fosztva attól a jelentés-konstituáló „végződéstől”, amely pilla-
natnyi megformáltságukat értelmes sorozatba rendezi. 
 Ezzel szemben a kifejezés, mely beteljesülését önmagában hordja, semmilyen 
külső tényezőre nincsen ráutalva. Esetében nem egy jelentésadó teleologikus 
összfolyamat kibontakozását látjuk, illetve nem azt próbáljuk az egyes mozgáské-
pekből rekonstruálni. A kifejezés jelentése minden időbeli állomáson egészében 
jelen van, vagyis minden kifejezési kép magában hordja az egész mozgássorozat 
értelmét. A kifejezési képek tehát nem egy rekonstruálható nagyobb kép-
összefüggés mozaikjai, melyek egy kitüntetett pillanatban és visszamenőlegesen 
töltődnek fel jelentéssel, hanem jelentéssel az egyenletesség és szinkronicitás 
móduszaiban felruházódó mozgásképek. 
 A kifejezési kép jelentésessé válása nem jelent egyebet, mint a fenomén alakza-
tának, vagyis „Gestalt”-jának transzparenssé válását a megértés aktusában. A vi-
selkedés rétegének önmagától adódó, immanens érthetősége körülhatárolódik és 
rögzítődik, miközben a jelenségben (Erscheinung) plasztikussá válva feltárul: 
„Azáltal, hogy a kifejezési mozgást egy kép időtartamában összefoglalva látjuk, 
körülhatároljuk a magatartás értelemszerűségét egy meghatározott értelemalakzat-
tá. Szigorúan véve ezt nem is tesszük meg, hanem csak felleljük magában a kifeje-
zés megragadásában.”25 

A kifejezési elméletek kritikája 

Plessner vizsgálódása a DMA-ban a fiziológiai magyarázó-modellek mellett a 
mechanisztikus kifejezés-elméletek hagyományától is elhatárolódik. A szerző sze-
rint a kifejezés-elméletek sorában Piderittől Darwinon át Klagesig ez a megközelí-
tés uralkodott. A mechanisztikus megközelítésnek a kifejezési jelenségek kapcsán 
felvetett fő kérdése az, hogy megmagyarázhatóak-e a testi kifejezések a célszerű 
viselkedés szempontjából, ahogy az a cselekvésben és a nyelvben elénk lép? Ennek 
a kérdezésmódnak a legadekvátabb példája Darwin kifejezés-elmélete, melyet 
Piderit előkészít és Ludwig Klages életfilozófiai aspektusból kritikával illet.  
 Darwin elmélete három alapvető magyarázó elvre támaszkodik, melyek közül 
az első és központi a célszerűen asszociált, vagyis hasznosan társított megszokások 
elve. Ennek értelmében a kifejezési mozgások kialakulása arra vezethető vissza, 
hogy a megszokás ereje által eredetileg célszerűen strukturált cselekvések rögzül-
nek az élőlény viselkedésében, s azután is megmaradnak, hogy a létrejöttüket mo-
tiváló célok eltűntek: „Bizonyos összetett műveletek bizonyos lelkiállapotban köz-
vetlenül vagy közvetve arra szolgálnak, hogy bizonyos érzésen könnyítsenek. Va-
lahányszor ugyanez a lelkiállapot előidéződik, habár csak enyhe alakban is, a meg-
szokás hatalmánál és a társulásnál fogva hajlunk arra, hogy ugyanazokat a mozdu-

                                                 
25 „In dem wir die Ausdrucksbewegung in der Dauer eines Bildes zusammengefaßt erblicken, umran-
den wir die Sinnhaftigkeit des Verhaltens zu einer bestimmten Sinngestalt. Und strenggenommen tun 
wir das nicht, sondern finden es in der Ausdruckserfassung einfach vor.” (DMA 92. o.) 
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latokat végezzük, noha az adott esetben a legcsekélyebb haszonnal sem jár.”26Az 
ember akaratlagosan elnyomhat olyan műveleteket, melyeket a megszokás adott 
lelki konfigurációhoz rögzített, ilyen esetekben azonban a tudattól legkevésbé elle-
nőrzött izomcsoportok mégis képesek olyan mozgásra, melyeket kifejezőnek fo-
gunk fel. A társítással és a célszerű asszociációval rögzített mozgásformák (melye-
ket Darwin univerzálisnak tart) az ember biológiai múltjára emlékeztetnek, vagyis 
egy antropológiai horizontot nyitnak meg, hiszen Darwin elképzelésének értelmé-
ben a kifejezési mozgások olyan atavizmusokként foghatóak fel, melyekből a 
törzsfejlődés menetére lehet következtetni.27 Ennek egyik példája a szemfog elővil-
lanása, vagyis a száj eltorzulása egy „gúnyos”, illetve „haragos” arckifejezés moz-
gásalakzatában, mely a darwini elmélet szerint akkor válhat értelmezhetővé, ha a 
látszólag céltalan vonást az ember (fél)állati őseinek célorientált cselekvéseire ve-
zetjük vissza.28 (A szemfog „felvillanása” eredetileg egy puszta fenyegető mozdu-
lat része volt, aminek csak addig lehetett értelme, amíg az ember az antropoidákra 
jellemző nagy szemfogakkal bírt.)29 
 A kifejezési mozgások második magyarázó elve az ellentét elve, mely az első 
elvre támaszkodik. Ha a megszokások célszerű asszociálása során specifikus pszic-
hikai állapothoz specifikus mozdulat rögzül, akkor az ellentétes érzelmek ellentétes 
mozdulatokra ösztönöznek, mégha ez a mozgássor sohasem járt semmiféle előny-
nyel. Darwin szerint az ellentét elve alapján magyarázott kifejező mozgásoktól a 
mesterséges és egyezményes taglejtéseket csak nehezen lehet elkülöníteni, ezért 
elméletét illusztrálandó az állatvilágból hoz példát, a kutya támadó, illetve a vele 
ellentétes barátságos tartását elemezve. A kutya természetes kiválasztódás szerint 
kialakult támadó tartása a következő: merev törzs, egyenes testtartás, farkát teljesen 
mereven felfelé tartja, szőre felborzolódik. Ezeknek a kifejező mozgásoknak az 
ismeretében következtethetünk az állat barátságos tartására, mely részleteiben a 
támadó viselkedés ellentéte ugyan, de kifejező mozgáshoz híven minden célszerű-
ségtől mentes: sima szőr, hajlott törzs, leeresztett farok.  
 A harmadik magyarázó elv az idegrendszer alkatának közvetlen következmé-
nyeire alapozódik: „Az érzési szféra közvetlen hatása a testre, amely az idegrend-

                                                 
26 Darwin 1963, 28. o. 
27 „Meglehetősen kimerítően igyekeztem kimutatni, hogy az ember minden lényeges kifejezése az 
egész földön azonos. Ez a tény azért érdekes, mert új érvet állít amellé a felfogás mellé, hogy a külön-
féle fajták egyetlen törzsalaktól származtak, amelynek felépítése már majdnem teljesen emberi, elmé-
je pedig már nagymértékben emberi lehetett, már az előtt az idő előtt is, amikor a fajták szétváltak.” 
Darwin 1963, 279. o.  
28 Darwin megközelítése a pozitivista viselkedéskutatás és természettudomány „redukcionista” em-
berképét helyezi előtérbe. Az antropológiai redukcionizmus azt feltételezi, hogy minden emberi jelen-
ség megmagyarázható naturalista módon felfogott organikus elvekkel (vö. Bakonyi 2002, 68. o.). 
Ennek az eljárásnak eklatáns példája az a Plessner által számos alkalommal kritizált mosoly-
értelmezés, miszerint a mosoly ritualizált harapásként lehetne megérthető.  
29 Vö. AE. 438. o. 
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szer alkatának függvénye és kezdettől fogva független az akarattól, olyan elv, 
amely sok kifejezés kialakulását erősen befolyásolta.” Ezen elv értelmében minda-
zok a vegetatív folyamatok, melyek az akarattól és a szokástól függetlenedve, ön-
tudatlan automatizmusként vesznek erőt a szervezeten (mint például a sírás és ne-
vetés, izomreszketés, szédülési roham, a haj kifehéredése), egy megoldhatatlan 
helyzet lereagálásának eszközei. Erős érzelmek kísérői, de gyakorlati értelemben 
céltalanok, funkciójuk csupán az, hogy a tudat számára tehermentesítést jelentenek. 
Az ilyen működések azonban, az első elv értelmében, gyakran másokkal egyesül-
nek, sőt bizonyos esetekben lehetetlen eldönteni, hogy melyik elvnek mekkora 
jelentőséget tulajdonítsunk.  
 Piderit munkássága paradox módon közvetít Darwin és Klages között, mert (a 
tizenkilencedik század elején alkotva) megelőzi és előkészíti Darwint, de egy-
szersmind Klages Darwin-kritikáját is megelőlegezi. A törzsfejlődés konstruktív 
hipotézise nála még hiányzik, ezért a kifejező mozdulatot mint fiktív tárggyal ren-
delkező pótcselekvést határozza meg. Elmélete szerint minden ízérzethez adekvát 
szájmozdulatok tartoznak, melyek a kellemes érzetek jelenlétét meghosszabbítani 
és a kellemetlenekét megrövidíteni akarják. Ugyanezt a koordinációt találjuk meg 
az arcérzetek és a megfelelő szemmozgások, illetve az akusztikus érzetek és az 
adekvát fejmozdulatok között.  
 Ludwig Klages az Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft című könyvében 
támadja meg Darwin mechanisztikus kifejezéselméletét, és kétségebe vonja annak 
központi magyarázó elvét, a mozgás megszokás általi mechanizálódását. Állítása 
szerint a puszta ismétlés nem könnyíti meg a mozgással megcélzott siker elérését. 
Csak az akarati aktus az, ami megismételhető, mert a végrehajtott mozdulat nem 
esik egybe a szándékozott mozdulattal, ugyanis az azonos célhoz nem társulnak 
minden alkalommal azonos külső és belső körülmények. Ennek értelmében az élő 
szervezet mozgása mechanikus rendszerek mozgásától nem csupán sajátos céljai-
ban különbözik, hanem abban is, hogy ellentétben a mechanisztikus felfogással, 
mely szerint ugyanazok a hatások ugyanazokat, különböző hatások pedig különbö-
ző mozgásokat hoznak létre, az organizmus mindig egy hasonlóval válaszol egy 
hasonlóra. A kifejezés és a cselekvés vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a kifeje-
ző mozgás nem egy célorientáltságát elvesztett cselekvés, mely a törzsfejlődés 
folyamatában rögződött, hanem egy olyan mozgássorozat, ami egy cselekvés ha-
sonlata,30 de közvetlenül nem megfeleltethető egyetlen cselekvésnek sem, és nem 
is függ tőlük. 
 Plessner abban látja a klagesi felfogás gyenge pontját, hogy a „kifejezés mint a 
cselekvés hasonlata”-hipotézis a testi tényállásra tekintettel igazolhatatlan, mert a 
kifejezés és a cselekvés fiziológiai tulajdonságai (ahogy azt fentebb már láthattuk) 
megegyeznek. A mozgássorozatok tehát tisztán fiziológiai síkon nem megkülön-
böztethetőek. A DMA alapján ez a megkülönböztetés megértést igényel, mert nem 

                                                 
30 Klages 1923, 49. o.  
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„létkülönbségről” (Seinverschiedenheit), hanem „jelentéskülönbségről” (Sinnver-
schiedenheit) van szó.31  
 Klages a darwini módszertantól eltérően nem a kifejezési mozgások okára 
(mechanikus kauzalitás) kérdez rá, hanem a lelki tartalomra, abban az értelemben, 
hogy a kifejezésben „megnyilvánuló” kedélymozgásokra koncentrál. Egy ilyen 
vizsgálat során aztán természetszerűleg problematikussá válik a fizikai és a pszic-
hikai szféra éles elhatárolása, hiszen lehetetlen egy testi fenoméntól annak lelki 
tartalmához eljutni, ha nem tekintettük azt már előzetesen is benne lévőnek.  
 Plessner hangsúlyozza, hogy Klages ugyan (életfilozófiai irányultsága miatt) az 
„életáram” (Lebenswelle) egységének elvét képviseli, mégsem ismeri fel, hogy az 
eleven test viszonyrendszere alkotja azt a vizsgálati mezőt, melynek körülhatárolá-
sával a testi és pszichikai területei értelmezhetővé válnak. Ahelyett, hogy az eleven 
testi viselkedés egységrétegét felfedezné, Klages megkettőzi a pszichikai réteget, 
mert feltételez egy olyan motorikus impulzusértéket,32 melyet az érzelmek „törek-
vési alakzatának” (Antriebgestalt) nevez, ami aztán a konkrét kifejezés során moz-
gásformákká transzponálódik. 
 Klages a lélek és test „egymásba foglaltságát” (Ineinander) minden merev dic-
hotómiával szemben meg akarja védelmezni, és az élet egységes szféráját jelenség 
(Erscheinung) és értelem (Sinn) közvetlen egybeolvadásaként határozza meg.33 
 Plessner szerint Klages azt a hibát követi el, hogy az eleven viselkedés egység-
rétegében képi–értelmi indifferencia helyett preformált érzéki képek és képjelenté-
sek identikus együtt járását tételezi fel, vagyis a mindennapi viselkedés működését 
viszonyulások játéka helyett alakzatok statikus halmazának tekinti. Ez azt jelenti, 
hogy Klages számára az emberi kifejezés sematikus képvilág, s a test a kép és a 
jelentés interakcióját közvetítő mimetikus médium.34  
 A DMA kritikáját összegezve a következő állításokhoz jutunk. Plessner számá-
ra az alkotja Darwin és Klages elméletének közös pontját, hogy a kifejezési képek 
objektív módon és egyértelműen tartalmazzák jelentésüket. Mindkét szerző ezt a 
közvetlenül hozzáférhető jelentést keresi, de abban is egyetértenek, hogy a kifeje-
zés megértésének kereteit kizárólagosan a kifejezési kép határozza meg. Plessner 
szerint egy ilyen álláspontot képviselő kifejezés-elmélet nem tudja a természetes 
életben is megtalálható tényezőkre visszavezetni a kifejezés-megértést, mert olyan 
ősképek tételezését implikálja, melyek a kifejezés-értelmezés apriorisztikus tipoló-
giáját alkotják. A természetes életben, vagyis a viselkedés rétegében történő kifeje-
zés-megértés azonban nem egyirányú, a kifejezési képet mimetikusan rögzítő és 

                                                 
31 Vö. DMA 102. o. 
32 Helmuth Plessner: Das Lächeln, in GSII, BD. VII., 423. o. 
33 Vö. DMA 105. o. 
34 Klages kifejezés-elméletének ez a jellemzője minden bizonnyal összefügg azzal, hogy a filozófus 
legtöbb példája grafológiai elemzésből származik. (Albert 1995, 132. o.) A test az írás-képbe csupán 
mint egy közvetítő médium lép be, és az életáramot „vezető” vehiculum szerepére egyszerűsödik. 
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ezzel elfedő folyamatot jelent, hanem mindig interszubjektív szituációban lezajló, 
azt előfeltételező megértés. Darwin és Klages elméletei nincsenek tekintettel egy 
ilyen megértés-szituációra, illetve nem képesek helyesen integrálni azt.  

A testi kifejezések megértése 

Már korábban utaltunk rá, hogy Plessner szerint viselkedni annyit jelent, mint vála-
szolni, ami magával vonja azt, hogy abban a szituáció-összefüggésben kell elhe-
lyezni a viselkedő lényt, mely kifejező-karakterének immanens érthetőségét garan-
tálja. A természetes élet normális menetében az ember „otthonosan” mozog, tehát 
olyan szituációkban nyilvánul meg, melyek kezelhető viszonyokból álló játékterek, 
vagyis rendeltetéssel (Bewandtniss) bírnak. Az állat viselkedése során a választ 
igénylő szituációknak ki van szolgáltatva, mindig követi ezeket a viszonyokat és 
alkalmazkodik hozzájuk. Az ember ezzel szemben tudatosan viszonyul saját szitu-
ációi tagoltságához, felismeri ezek rendeltetését, sőt artikulálja őket.35 Plessner 
alapján ez azért lehetséges, mert a viselkedés rétegét kölcsönösség (Gegen-
seitigkeit) és viszonosság (Gegensinnigkeit) strukturálja, vagyis megosztom vala-
kivel viszonyaimat, illetve a kölcsönösség és a viszonosság móduszaiban építem 
fel és értem meg őket, s általuk magamat. Ennek a kettős tényezőnek az összhatá-
sában kerülnek elém a viselkedés rétegének irányformái által hordozott kifejezési 
képek, melyeket egy konkrét szituáció keretében próbálok artikulálni. 
 A kifejezés-megértés lehetőségeinek helyes körülhatárolásához három főbb 
feltételnek kell teljesülnie. Először is el kell kerülni azt a konvencionális felfogást, 
amely arra ösztönöz, hogy a pszichikait a hús-vér testen (Leib) „belül” lokalizáljuk. 
Plessner azon alapvető fenomenológiai belátásra utal, hogy a fizikai test (Körper) 
kiterjedt, ezért az „itt” karakterével rendelkezik, míg ezzel szemben a pszichikai a 
fizikai test „itt”-jének mintájára nem megragadható, vagyis „elhelyezkedése” csak 
nem-tulajdonképpeni módon adott: „A szubjektumok ott vannak, ahol a fizikai 
testek vannak és a természetes téridőben vannak, amikor és ameddig a testek élő 
testek, ám úgy tűnik, nem rendelkeznek önálló, egymástól különálló egyidejűség-
gel és saját időiséggel – nincs a holra és a mikorra vonatkozó saját helyzetrendsze-
rűk” – írja ennek kapcsán Husserl.36 Az Én az önmagánál-lét és az önazonosság 
abszolút pontja, vagyis egy tiszta és helyettesíthetetlen, térszerűtlen „ittpont”. A 
test (Körper) mint hús-vér test (Leib) belelép ugyan az Én szférájába, és egy térsze-

                                                 
35 Az állati és emberi viselkedésben rejlő lényegi különbség antropológiai szempontból arra a vezet-
hető vissza, hogy az állat egy őt meghatározó és lezáró környezettel (Umgebung, Positionsfeld stb.) 
lép kapcsolatba, míg az ember a konkrét környezeten túlnyúlva egy interszubjektíven megosztott 
világban (Welt) él. Scheler a környezetétől szabad embert „világra nyitottnak” nevezi (Scheler 1995, 
46. o.), míg Löwith „terresztrális ubikvitásról” beszél (Löwith 1974, 333. o.) ebben a kontextusban. 
Plessner a DMA-ban nem tematizálja antropológiai szókészlettel az ember világra-nyitottságát, bár 
okfejtésében jelen van a megkülönböztetés. Az emberi világ kérdése egyike azoknak a pontoknak, 
ahol a DMA előremutat Plessner antropológiai gondolkodása felé.  
36 Husserl 1998, 204. o. 
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rű tájolásba vonja, de ez a tájolás csak relatív lokalizáció. A patologikus testélmé-
nyek épp a pszichikai és a Körperleib nem-tulajdonképpeni térszerűségét hozzák 
felszínre, hiszen lehetségesek olyan törések a testérzékelésben, amikor egy 
deperszonalizáció hatására relatív pszichikai lokalizációm elmozdul, és saját testem 
idegenként, nem-hozzám-tartozóként nyilvánul meg.37 Az előbbiek értelmében 
módszertanilag hibásként és félrevezetőként lepleződik le minden olyan felfogás, 
mely úgy képzeli el az Én és a Körperleib viszonyát, mintha azok egymásba, illetve 
egymás mögé lennének „dobozolva” („Hintereinanderschachtelung” és „Inanei-
nanderschachtelung”). Plessner ehelyett egy „középre kapcsolást” javasol, vagyis, 
hogy a pszichikait a Körperleib és a „külső” objektumok transzfer-funkciójú köz-
tességébe „helyeződve” fogjuk fel. Egy olyan szférában, amely „térszerűen nem 
lokalizálható, ezért a tiszta »itt« karakterével kitüntetett szféra, kölcsönös, mert 
viszonos adottsága a testnek (Körperleib) és a másik objektumnak a hús-vér testen 
kívül.”38 
 A fenti összefüggésből adódik a második feltétel, melyet a testi kifejezések 
kutatása közben Plessner szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az idegen 
szubjektumok valóságára irányuló kérdés és valamely kifejezés értelmére irányuló 
kérdés között különbséget kell tenni, ugyanis a testi kifejezésre irányuló kutatás 
nem köteles az idegen szubjektum elfogadását megmagyarázni: „Az idegen szub-
jektumok realitásának kutatása sohasem tárgya a vizsgálatnak, hanem előfeltétele 
annak; nem csupán módszertani hipotézis, hanem egy, az emberi szféra struktúrá-
jában, az emberi magatartás rétegében megalapozott szemléleti szükségszerűség és 
bizonyosság.”39 
 Plessner a fenti kitétellel kapcsolatban Max Scheler Wesen und Formen der 
Sympathie című munkájára utal elismerően. Scheler ebben a szövegében kiemeli, 
hogy az idegen lelki tartalmak észlelését magyarázó konvencionális elméletek 
mindegyike abból indul ki, hogy a kifejező mozgásokat végző másik emberből 
egyedül átlátszatlan és statikus, optikai képek adottak. Ezeket a képeket aztán ab-
ból a szempontból veszik szemügyre, hogy megalkotottságuk milyen jellemzőjéből 
lehetne őket, az általuk „eltakart” lelki tartalmak értelmes helyettesítőjeként felfog-
ni. Scheler az ilyen beleérzéssel, introspekcióval, analógiás következtetéssel és 
utánzással operáló, közvetett hozzáférést feltételező elméletekkel szemben amellett 

                                                 
37 Vö. Waldenfels 2004. A patologikus nevetés testélménye során is hasonló test–én reláció alakulhat 
ki, ahogy ezt Bernard G. Prusak kifejti The sience of laughter. Helmuth Plessner’s Laughing and 
Crying Revisited című tanulmányában. (Prusak 2006) 
38 „..räumlich nicht lokalisierbare, darum mit dem Charakter des reinen „Hier” ausgezeichnete Sphäre 
der gegenseitigen, weil gegensinnigen Gegebenheiten des Körperleibes und der anderen Objekte 
außerhalb des Leibes.” (DMA 113. o.)  
39 „Die Realität anderer Subjekte ist niemals Gegenstand ihres Suchens, sondern ihre Voraussetzung; 
und nicht eine bloß methodologische Hypothese, sondern eine in der Struktur des menschlichen Sphä-
re, in der Schicht menschlichen Verhaltens gegründete anschauliche Notwendigkeit und Gewißheit.” 
(DMA 117. o.)  
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érvel, hogy a kifejezési képek egyáltalán nem statikusak és/vagy in-transzparensek. 
Scheler alapján a kifejezési képekben közvetlenül hozzáférhetővé válik a pszichi-
kus tartalom, mivel a belső észlelés fogalmát feltételező felfogása szerint a pszichi-
kus indifferens saját és idegen megkülönböztetésével szemben.40 Plessner ezt az 
indifferencia-lehetőséget továbbgondolhatónak véli, de a belső észlelés fogalmát 
elutasítja, mert számára a másik csak érzéki észlelésben adott, legalábbis ehhez a 
szenzualista minimál-feltételhez tartja magát a vizsgálódás során. 
 Fontos leszögezni, hogy azok az elméletek, melyeket Scheler (és őt követve 
Plessner) elutasított, az idegen lelki szféra megértésének kísérletében azért is 
mondhattak csődöt, mert az önvonatkozás kereteit is rosszul mérték fel. Elkövetik a 
pszichikai lokalizálásának azt a hibáját, amire már utaltunk, s ebből származik az a 
hamis ellentét, mely a másikat fizikai testének (Körperlichkeit) mozgó képsoroza-
taként helyezi önmagam hús-vér elevenségével (Leiblichkeit) szembe. Ennek a 
hamis ellentétnek a korrigálása alkotja a harmadik módszertani követelményt, 
melytől a kifejezés-megértés kapcsán nem szabad eltekinteni.41  
 A viselkedés rétegének kölcsönösségéből és viszonosságából az következik, 
hogy a másik teste nem pusztán mint fizikai esemény válik a szemlélet tárgyává, 
hanem mint Körperleib, vagyis mint testének kettős viszonylatában közvetített 
elevenség. Valaki nem csupán azért lehet hús-vér test, mert „belülről” átérezhető, 
hanem mert bele van helyezve környezet-intencionalitásába, vagyis mert egy őt 
körbeölelő világ része. (Itt akár arra is lehetne utalni, hogy a viselkedés valójában 
maga-tartás, abban az értelemben, hogy mindig egy valamihez tartásban helyezi el 
a viselkedés alanyát.) Ennek a világ és test közötti viszonyulásokban gazdag köl-
csönös összjátéknak nem csak egy egyedi perspektívából van meg az érvényessége. 
Plessner olyan „lét- és szemléletformát” (Seins- und Anschauungsform) ír le, ami 
nem abban az értelemben objektív, hogy puszta tapasztalati konstellációktól függ, 
és nem abban az értelemben szubjektív, hogy csak egy megélő énből kiindulva 
bizonyos. Mint szemléleti forma a viselkedés rétege nem tartozik hozzá sem a 
szubjektumhoz, sem az objektumhoz, mert épp a szubjektum–objektum in-
differenciája folytán garantálja a tapasztalás egységét.42  
 Csak mindezek fényében, vagyis a három előfeltétel tisztázása után lehetséges 
megpillantani azokat a konstitutív határokat, melyeken belül a másik ember testi-
kifejezései megérthetővé válnak. A kifejezési képek plasztikus egységformája a 
viselkedés rétegében egyszerre vonatkozási forma is az adott képek és a környezet 
között. A képek tehát nem mesterséges izolációban rögzülő töredékei egy élő test-

                                                 
40 Scheler az Én és Te megkülönböztetésével szemben indifferens „élmény-áramról” (Strom) beszél, 
mely sajátot és idegent elválasztatlanul, egymásba ágyazva hordoz. Vö. Scheler 1973, 240. o.  
41 A pszichikai lokalizálásának hibáját elkövető, introspekcióval és beleérzéssel dolgozó hagyomá-
nyos elméletek elutasítása Scheler és Plessner esetében hatástörténetileg összefügg a husserli pszicho-
lógia-kritikával, vagyis a pszichikai naturalisztikus meghamisítása elleni fellépéssel.  
42 Vö. DMA 122. o. 
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nek, hanem környezetükben és környezetükkel játszva váltakozó dinamikus alak-
zatok. Amikor ezeket az alakzatokat megértjük, akkor a pszichikaival nem is talál-
kozunk, állítja Plessner.43 Az, hogy mi van pontosan a másikban, nem derül ki, 
mert nem ez a kifejezési kép transzparenssé válásának az eredménye. Plessner 
nem hisz a tiszta kifejezhetőségben, ezt már a dolgozat elején is leszögeztük. A 
megnyilatkozásra törekvés (Drang nach Offenbarung) és a megnyilatkozástól tar-
tózkodás (Drang nach Verhaltung) összjátékában a faktikus in-adekváció kikerül-
hetetlen. A megértés során csupán azt látom, hogy a viselkedés játékos formái 
létesülnek, melyek a környezet-intencionalitással összhangban egy bizonyos tar-
tást (Haltung) rajzolnak ki: „Tartásokból, magatartásokból áll az interszubjektív 
egymással-lét, és a megértési vágyat kielégítjük, ha ezekbe a váltakozó tartásokba 
összefüggés kerül, és a látott test és környezete (melyhez adott esetben én is hoz-
zátartozom) közti szituáció egysége a folyamat lefolyásában egészlegesen megma-
rad, és helyreállítódik”.44 
 A hús–vér testek tartásainak dinamikus és statikus formakincse elégséges alapot 
nyújt ahhoz, hogy eligazodjunk a mindennapi élet során. A naiv–természetes meg-
értés elválik a pszichologizáló megértéstől (mert nem feltétlenül arra irányul, hogy 
milyen lelki folyamatok motiválják a kifejezési-képek létrehozását) és megmarad a 
viselkedés rétegében, ahol a tartások képszerű és értelemszerű, pszichikai és fizi-
kai, objektum és szubjektum vonatkozásában is indifferens sorozata egységes for-
manyelvvé áll össze. Ennek a formakincsnek a konkretizálása és árnyalása az 
interszubjektív közös világot feltételező mindenkori szituációban megy végbe. Ezt 
azért is szükséges kiemelni, mert Darwin és Klages elméletével szemben Plessner 
nem tartja lehetségesnek azt, hogy a testi-kifejezést egyedül a kifejezési képből 
meg lehetne érteni. Nem egy jelentése van a kifejezési képnek, ami a helyes forma-
táblázat és tipológia segítségével tisztán leolvasható lenne. A mimetikus logikát 
feltételező kifejezés-megértés nincs tekintettel arra, hogy a megértés állandó inga-
dozásnak van kitéve.45 
 A jelentésingadozás, illetve differenciált jelentéssokszorozódás lehetősége a 
hús–vér test intencionális karakteréből adódik, hiszen a testi mozgások formalehe-
tősége korlátozott. A viselkedés rétegében a környezetükkel kölcsönös oda-

                                                 
43 Vö. DMA 123. o. 
44 „Aus Haltungen, Verhaltungen besteht das intersubjektive Miteinander, und dem Verständnisdrang 
ist Genüge geschehen, wenn in diese sich abwechselnden Haltungen Zusammenhang kommt und die 
Einheit der Situation zwischen dem betrachteten Leib und seiner Umgebung (zu der eventuell Ich 
mitgehöre) im Fortgang des Ganzen gewahrt bleibt.” (DMA 123.o.) 
45 Fontos megjegyezni, hogy Plessner a DMA-ban minden testi–mimikai kifejezést szabadon variál-
hatónak tart, hiszen részben ez okozza a kifejezési képek jelentésingadozását. De ennek kapcsán azt is 
kiemeli, hogy egyedül a sírás és nevetés fenoménjei azok, melyek nem bírnak ilyen elasztikus 
variábilitással. Ez a megjegyzés arra utal, hogy Plessner már itt érzékeli a sírás és nevetés kivételes-
ségét, viszont még nem határolja el ezeket a fenoméneket a viselkedés rétegének más testi–mimikai 
kifejezéseitől. 
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visszairányulásban áramló alakzatok azonban mégis csupán a jelentésadás feltét-
elei, melyeket a konkrét szituációban egészítünk ki, formálunk, „fogalmazunk” 
plasztikussá. Az ilyen szituációkban (legyenek a viselkedés rétegének mozgásalak-
zatai önkényesek vagy önkéntelenek) az ember saját pszichofizikai kettősségének 
organizált egységében nyilvánul meg.  
 Ezen a ponton azonban felmerül a kérdés, hogy nem túl uniformizáló-e a visel-
kedés rétegének leírása a lehetséges mindennapi szituációkra tekintettel, illetve 
elég differenciált-e a viselkedés rétegében lezajló mozgásalakzatok csoportosítása. 
Az emberi viselkedés rétegében kirajzolódó tartásokban és magatartásokban – me-
lyekben az ember megnyilvánulásra törekvése ölt formát – önmagunk és a másik 
közvetett „láthatósága” konstituálódik, mely „lépten-nyomon követi az embert 
egész viselkedésében, és láthatóvá teszi számára a határokat, ameddig viselkedésé-
nek értelme van.”46 Vagyis viselkedésemnek olyan határai vannak, amelyekkel 
képes vagyok szembesülni, viszont ez azt jelenti, hogy egy határhelyzet megtapasz-
talása, az érhetőség és nem-érthetőség peremére sodródással jár. A DMA nem be-
szél az emberi viselkedés rétegének határhelyzeteiről, sem az ilyen határhelyzete-
ket jelző testi megnyilvánulásokról, csupán a testi kifejezés-megértés ingadozásá-
ról, ami azonban más eszközökkel, például a nyelvi közlés segítségével vagy cse-
lekvéssel stb. differenciálható. Ahhoz viszont, hogy a viselkedés rétegének kontúr-
jai pontosan kirajzolódhassanak szükséges a határok a megvonása, vagyis a perem-
re sodródást kinyilvánító testi jelenségek elemzésbe integrálása.  
 Plessner későbbi antropológiai írásaiban a testi határreakciók felől definiálja 
újra az emberi viselkedés rétegét, ami azzal a következménnyel jár, hogy megvál-
tozik a vizsgálandó fenomének gyűjtőkategóriája is. Immár az antropológiai érte-
lemben vett expresszivitás testi fenoménjairól lesz szó, melyek között a testi–
mimikai kifejezések csupán részterületet foglalnak el. A vizsgálat antropológiai 
fordulata az emberre irányuló kérdezés fogalmi kereteit is átalakítja, de ez nem 
jelenti azt, hogy a Körperleib megszüntethetetlen kettősségébe vont ember feno-
menológiai leírását el kellene vetni. Csupán arról van szó, hogy Plessner az excent-
rikus pozicionalitás sui generis antropológiai szerkezetében értelmezi újra, konfi-
gurálja át ezt a leírást. 
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„…egy igazság talánya” 

Az archaikus–rituális bohóc Foucault A bolondság története 

című művében  

BÁRSONY MÁRTON 

Foucault könyvének vállalása, hogy egy állandóan változó, soha a maga tudomá-
nyos minőségében nem rögzíthető és meg nem ismerhető, még a gyakorlati tapasz-
talatban sem megfogható fogalmat kísér végig több száz éves útján. 

 [A bolondság tudata] sohasem jelentkezett egységes tényként, mely homo-
gén, megbonthatatlan egészként ment volna át különféle átalakulásokon. A 
nyugati tudat számára a bolondság számtalan helyen bukkan föl egyszerre, 
olyan konstellációként, mely lassanként elmozdul, körvonalai átalakulnak, s 
amelynek az alakzata talán egy igazság talányát rejti. Jelentése apró darabok-
ra töredezik.1 

 Hosszú tudománytörténeti (vagy inkább paradigmatörténeti) elemzései apró 
részleteket szednek össze és a középkortól egészen a 19. századig rendezgetik azo-
kat, bemutatva egymáshoz fűződő viszonyukat. Foucault nem próbál meg felépíte-
ni belőlük egy szilárdan álló mozaikot, „egy igazság talányát”, mely talán nem is 
létezik. Viszont számtalan kor tudományának összetett viszonyrendszerében épít 
fel egy olyan struktúrát, melynek tulajdonképpen ez a „talány” válik alapkövévé. 
 Kutatásom – mind a témák érintkezése folytán, mind módszertani szempontból 
– igen közel áll A bolondság történetéhez, és igen sokat merít tudásából.2 A bohóc 

                                                 
1 Foucault 2004, 233. o. 
2 A francia fou/folie szavak jelentésben sokkal gazdagabbak, mint akár saját „őrült”, „bolond”, vagy 
„bolondos” szavunk. Ugyanakkor ezt a hármat a folie egyaránt tartalmazza. Valóban vitára érdemes 
kérdés, hogy a monográfia egészét tekintve az „őrület” fogalom jelentése összességében jobb válasz-
tás-e, ám ez a szempont számomra e helyen teljesen közömbös. Mindenesetre egy, az Histoire de la 

folie à l'âge classique-kal foglalkozó tanulmány sajnos nem hagyhatja figyelmen kívül a címben is 
elrejtett folie magyar fordításával kapcsolatban kialakult filozófiai disputát. Míg a fordító, Sujtó Lász-
ló a monográfia egészét illetően a „bolondság” szó mellett kötelezte el magát, mások (pl. Sutyák 
Tibor: Michel Foucault gondolkodása. Attraktor, Máriabesnyő–Gödöllő, 2007. 189. o.; Zuh Deodáth: 
„A bolondság fordítása – Recenzió: Michel Foucault: A bolondság története. Atlantisz, Bp., 2004.” 
Korunk, 2004/11. Kolozsvár, 112–116. o.) inkább az „őrület” szót tartják alkalmasnak. Valójában az 
egész művet tévesztik szem elől azok, akik minden mást kizárva döntenek a folie valamely magyar 
fordítása mellett. Foucault könyve ugyanis sem a bolondság, sem az őrület történetéről nem szól és ez 
– a látszattal szemben – pusztán a cím fordításakor jelent valódi problémát. Foucault célja egy – épp a 
történelem folyamán változó jelentésű – fogalom: a folie visszabontása. A folie magyarul egyaránt 
jelent bolondot, bolondozást és őrültet: a franciával szemben a magyar nyelv megkülönbözteti ezeket 
és más szavakat használ rájuk. Szem elől téveszti a célt, aki nem a folie-ból, mint mindegyikből indul 
ki, hiszen a kötet egész narratíváját elveszti. A bolondságot követve elmarad a folie történetének 
végére kifejlődő, orvostudományi és kemény, „erős” (Zuh Deodáth), vagyis „nem-könnyed” és „nem-
frivol” (Sutyák Tibor) jelentésárnyalata, melyet épp a könyv taglalta változás eredményez a rá eső 
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követése korokon, művészeteken keresztül sok tekintetben hasonló kihívásokat rejt. 
Bár a bolond és a bohóc korai története szorosan összefügg, Foucault történeti 
vizsgálódásainak kezdetekor már igencsak nehéz feladat feltérképezni rokonságu-
kat. A vizsgálódás módszere, Foucault technikai eszköztára már korábban is példa-
ként állt előttem. Alapvetésünk azonban különbözik, ennek oka pedig nem a téma 
különbözőségében keresendő. Foucault a bolondsággal kapcsolatban nem kísérelt 
meg a „gyakorlati, mitológiai vagy erkölcsi tudat homályosabb vagy kevésbé ho-
mályos formái” közé hatolni, nem kereste a „talán-igazság talányát”, még akkor 
sem, ha látszólag talált is nyomokat. Nem érdekli a kereszténység előtti világ bo-
londsága, vagy a nyugatin kívüli civilizációk tapasztalatai. A bohóc-figura kutatása 
ennél merészebb kell legyen. Saját teljesítményem esetén merész már az is, hogy 
Foucault-val próbálom magamat igazolni, és ahhoz, hogy feladatom teljesítéséhez 
közelebb kerüljek, többek között A bolondság történetének roppant gerincoszlopát 
használom lépcsőül. 
 Dolgozatom jelenlegi célja éppen az, ami korábban eszköze volt, hiszen a mo-
nográfiát már sokszor és sok helyen előrángattam saját gondolataim igazolásához. 
A cél pedig: eltalálni az archaikus–rituális bohóc útján egészen Foucault bolondjá-
ig. A bolondság követése a monográfiában persze nem véletlenül távolságtartó 
követés: Foucault figyelme a kor emberének paradigmatikus figyelmét elemzi, a 
bolondságra vetett, megváltozott tekintetet. Tárgya lezárt határvonalait az emberi 
megismerés mindenkori elégtelenségébe veti vissza, viszont két másik határt na-
gyon élesen meghúz: a kor és a vizsgált időszak határát. Így mulasztja el a bohócot, 
hisz ami A bolondság történetében bemutatásra kerül, az nem pusztán a bolondság 
– még kevésbé az őrület – története. Michel Foucault sem zárta ki mindezt, szöve-
gében erre egyértelmű utalást találunk. Célom egy feltételezés vizsgálata: vajon 
lehet-e „talán” a bohóc a bolondság mélyén megbúvó „igazság talánya”? 

1. 

Röviden tehát újra össze kell foglalnom, amit a bohóc-kutatás saját 
protagonistájáról tudni vél.3 Ha az antropológia és a vallástudomány szemszögéből 
                                                                                                                            
tekintetben. Az őrületet követve elmarad a bolondság, bolondozás és a szent bolondság „bolond 
szentsége”, mely a monográfia elején éppen a legszebben jellemzi a kor nem-pozitivista „folie-képét”. 
A folie ezen – a szövegben egyértelműen jelenlévő – jelentésárnyalata az, amely egyáltalán lehetsé-
gessé teszi bohóckodással kapcsolatos vizsgálódásomat, ezért – látszólag a fordításhoz hűen – magam 
is a bolondság szót fogom használni. Azonban fontos megjegyezni: bár az általam kiragadott részletek 
– épp a témámmal való érintkezésük folytán – nyilvánvalóan ezt a fordítást indokolják, Foucault 
szövege valójában épp arról szól, ahogy ez a korai jelentésárnyalat eltompul, majd – az ezt követő 
korok tekintetének változásával párhuzamosan – a folie egyre inkább válik azonossá azzal, amit ma-
gyarul „őrületnek” fordítunk. Foucault azonban a folie fogalom történetét követte végig és a fordítást 
övező vitákból egy dolog kiderül: franciaként ennek a könyvnek magyar címet bizonyosan nem tudott 
volna adni. 
3 Olyanok, mint William Willeford (Willeford, William: The Fool and His Scepter: A Study in 

Clowns and Jesters and Their Audience. Northwestern University Press, 1969.) és John Towsen 
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nézzük, a rituális bohóckodás már nem tűnik valamiféle rejtélyes jelenségnek. A 
primitív közösségekben ennek képviselői máig több különböző, de többnyire állan-
dó funkció birtokosai. Nem vitás, hogy az archaikum mágikus világegységének 
különleges letéteményesei voltak. A bohóc-jelenség története vizsgálható, mi több: 
a világ minden bohóca rokonítható egymással az öröklött funkciók mentén. Még-
sem kezelhető univerzális jelenségként, ugyanis az ismeretlenbe vesző, első rituá-
lis-bohócok után többé soha nem ment át különböző kultúrákban éppen ugyanazon 
a fejlődésen ugyanabban az időszakban. Bizonyos állomások itt-ott kimaradtak, a 
bohóc alakja sokszor gyorsan formalizálódott, sokszor a szakralitás része maradt. 
Azonban a különböző bohócalakokat is összeköti a funkció, mely évezredek alatt 
sem sokat változott – hiába differenciálódott az emberi gondolkodás és jutott oly 
messze az archaikum mágikus világegységétől. Bizonyos paradigmatikus változá-
sok azonban magyarázzák a figurában rejlő mai ambivalenciát. A bohóc viszont 
maga is érthetőbbé teszi a változást, leleplezi a paradigmát, és ez sajátos funkciói-
ból fakad. Foucault, anélkül hogy megszűnne a bolondságról beszélni, végigvezet 
egyet a legizgalmasabb fordulatok közül. 
 A rituális bohóc a régi királygyilkos szertartások hagyományáig megy vissza, 
melyekről már Frazer óta is oly sokat olvashattunk. Az istenkirály vagy máguski-
rály teste mágikus egységet képez a világgal. Ha a test megsérül vagy megöregszik, 
a természet elfordul a közösségtől: éhínség és meddőség lesz jutalmuk. Így a kirá-
lyokat meg kellett ölni, mielőtt alkalmatlanná váltak volna erre a funkcióra. Hogy 
az emberáldozati szertartás hogyan formalizálódott és vált ünneppé, arról hosszan 
lehetne beszélni.4 A hagyomány, a mágikus erők nyomán a világegység egyensú-
lyának a visszaállítása megteremtette azt a funkció-együttest, mely azóta is az ün-
nep régi médiumát, a bohócot jellemzi, bárhol bukkanjon is fel a humor, a művé-
szet világában vagy annak perifériáján. A bohóc művészeti jelenségként is ugya-
nezt az ontológiailag meghatározott valóság-élményt képviseli, feladata továbbra is 
az ember kollektív tudattalanjának biztosítani azt, amit legszívesebben metafizikai 
vigasznak nevezek. A metafizikai vigasz felkeltése a bohóc gyógyító funkcióját 
jelenti, ebből fakad a rituális nevetés minden áldásos hatása. A király megölése az 
archaikumban nem gyilkosságot jelentett, hanem éppen az ellentétét: termő, vajú-
dó, újjászülő halált. Az új király ép teste a szertartás végén helyreállította az egyen-
súlyt: ismét a bőség időszaka következett. Nem véletlen, hogy az éves ünnepi tra-
dícióvá profanizálódott hagyomány főképp a terméketlen, hideg és sivár tél végére 
és a természet ébredésének időszakára (például húsvét idejére) került. A tél legyő-

                                                                                                                            
(Towsen, John: Clowns. Prentice-Hall, 1976.), Constantin von Barloewen (Barloewen, Constantin 
von: Clowns. Versuch über das stolpern. Diederichs Verlag, Müchen, 2010.), Joseph Durwin 
(Durwin, Joseph: „Coulrophobia and the Trickster.” In Trickster's Way, 3/1. 4. cikk, The Berkeley 
Electronic Press, 2004.), hogy csak néhányat említsek. 
4 Magam is írtam már arról az örökségről, amelynek a keresztény ember húsvéti ünnepe is része a 
risus paschalis hagyományán keresztül: Bársony 2012, 25–32. o. 
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zése, a király meggyilkolása és az új király beiktatása a szertartáson magának a 
halálnak a legyőzését jelentette, hisz a mágikus egyensúly révén ugyanoda tudtak 
visszatérni, ahol az egyensúly elvesztése (vagy annak veszélye) előtt voltak. Az 
elbotló és újra felpattanó bohóc épp ennek a szerkezeti vázlata, azon nevetünk, 
ahogy a bohócot a legfurfangosabb módokon csalja csapdába a halál, de az mindig 
felébred belőle. Így nyújtott metafizikai vigaszt az elmúlt évezredekben. Ugyanak-
kor a mágikus világegység oly sok tabuja közül a király teste volt az egyik legna-
gyobb. A szakrális minőségében szent és szentségtelen test elpusztítása radikális 
tabu-döntés, melyet más tabuk döntésének kellett kísérnie. Természetesen a termé-
kenységi szertartások, földműves-rítusok esetén eleve nem voltak ritkák például az 
orgiasztikus elemek, de a királygyilkosság szertartása a világ feje tetejére fordítását 
jelentette. Bahtyin karneváli világa örökölte ezt, a római szaturnáliák mintájára, 
ahogy néhány napra minden világi rend a visszájára fordul és felbomlik a társadal-
mi hierarchia. A bohóc egyik előképe a karneváli – és proto-karneváli – világ bo-
londkirálya, aki a legszegényebbek közül a legostobább és leginkább alkalmatlan 
az uralkodásra: az egyensúlyát vesztett világegység modellje. Legyilkolása – akár 
formális rituálék jelképes módján is – az ünnep természetes velejárója (ahogy ír-
tam: a halál ez esetben termő halál). A szabadon meggyilkolható, szakrális tabu-
test homo sacerré teszi a bohócot, olyan figurává, aki a világ törvényein kívül he-
lyezkedik el. Minden tabu megdöntésének ura: a világ nagy és kitartó – kezdetben 
főként megerősítő, apofatikus – kritikusa. Vele bármi megtehető, ám ő is bármit 
megtehet bárkivel és bármivel: léte pusztán játékos karikatúrája a valódi, a társada-
lomban élő ember létének. Ebből fakadóan, ahogy homo sacer, úgy pharmakosz is, 
áldozati bárány felruházva a társadalom minden szerencsétlenségével, bűnével és 
átkával, melyeket a halálba visz magával. Kizárva az emberi, a társadalom világá-
ból, mégis képviselve mindazt, ami abban rossz; a bohóc az archaikus „szentség” 
egyik jellemző képviselője. Homo sacer és pharmakosz jelleméből adódik, hogy 
pszükhopomposz, kedvére ugrál és egyensúlyoz a kötélen, vagyis élet és halál hatá-
rán. Transzgresszív, az élet és a halál határán oda-vissza átlép, és erre képes min-
den más határt illetően is: gondoljunk csak a hierarchikus emberi kasztrendszer (ha 
úgy tetszik: társadalmi berendezkedés) határaira. 
 Ezek a funkciók a bohóc-figura esetén olyan általánosak, hogy a 21. századi 
szórakoztatóipar termékeiben is gyakran ugyanúgy működnek, mint a római 
szaturnáliák, az amerikai indián törzsek rítusai,5 vagy Srí-Lanka tánc-hagyományai 
alkalmával.6 A bohóc-rituálé a tradíció legfontosabb része: a bohócot megütik, a 

                                                 
5 Barloewen így ír az indián bohócokról, vagyis a Koshare alakjáról: „egy bohóc-szerű figura, aminek 
több válfaja is széles körben elterjedt többféle indián kultúrában is. Olyan közvetítő helyzetben volt, 
hogy éhezéssel és önfenyítéssel, imádkozással töltötte az időt mindaddig, míg a borús ég ki nem tisz-
tult, és a birsalmavirágok ki nem nőttek a termékennyé váló földből. A Koshare a világok határán állt: 
harcban állt a földi renddel, és a törzs tagja érdekében járt közre az isteneknél.” Barloewen 2010, 16. o. 
6 Robert Cheesmond in David 2007, 9–24. o. 
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földre hanyatlik, majd újra felkel. Az ünnepi hagyomány népszerűségére és széles 
körben történő elterjedésére jellemző, hogy milyen sok kultúrában találjuk meg 
nyomait. Az ünnepek középpontjában ott állt a „zűrzavar ura”, a deviáns vezér, a 
„szent bolond”, minden tabu megdöntője, a világ felfordítója, az élet harsány győ-
zelmének szimbóluma, aki a nevetésben egyesítette a tömeget és elhozta a metafi-
zikai vigaszt, sőt: magát a „metafizikai megváltást”. Így lép a történelem színpad-
ára a bohóc, az archaikus „világban-megnyugvás” médiuma. Ahogy már máshol is 
írtam, a bohóc az ünneplő tömeg előtt hanyatlik le és támad fel újra: a nevetésben 
így egyesíti a közönséget, a nevetésben pedig a halál kerül kizárásra, a közösség a 
halálon nevet, mely legyőzetett. Aki nevet, az él, a holtak képtelenek nevetni, mert 
a halál maga a némaság. 
 Ezt a hagyományt kerülgeti Mihail Bahtyin Rabelais-monográfiája, Jung 
Trickster archetípusa, de – és ezt kívánom bebizonyítani – Foucault könyve is A 

bolondság történetéről. 
 Minden fogalmi megkülönböztetés dacára ugyanis a bolondság, a bolond és a 
bohóc összeköthető ebben az archaikus–rituális alapban és a funkciókban, melyek 
ebben gyökereznek. Amikor Foucault művészeti alkotásokat vizsgál, gyakran fel is 
sejlik szavai mögött a „bohócarcél”.7 Jelen dolgozatom ezeket a pontokat kísérli 
meg feltérképezni a bolondság-monográfiában. Látnunk kell, hogy az archaikus–
rituális bohócok öröksége sokféleképpen osztódott szét később a bolondok, az ud-
vari bolondok és a bohócok között, ugyanakkor fontos a – jelen tanulmányban nem 
részletezett – kereszténység szerepe is az átalakulások elemzésekor. Krisztus szent 
bolondsága, a rituális bohóc keresztény öröksége az egyik legfontosabb közvetítő a 
reneszánsz bolondság felé. A kereszten szenvedő, meghaló, majd feltámadó „hús-
véti király” örökségére azonban itt nem kívánok külön kitérni.8 Foucault sem fél a 
„szent bolond” krisztusi hagyományának erejéről írni, így összekötvén azt bohóc-
cal és bolonddal egyaránt.9 

2. 

A történelem folyamán a bohóc alakja össze volt kötve a bolondéval. A bo-
lond általában olyan emberre utal, aki nincs teljesen birtokában józan eszé-
nek, vagy olyanra, akitől teljesen idegen maga az értelem, mindemellett ka-
rakterek széles skáláját foglalja magában, a falusi féleszűtől az ártalmatlan 
excentrikusig. [...] A bolond jellemzői meglehetősen közel állnak a „Termé-
szetes Emberéhez”. [...] A szent szertartásoktól és az uralkodói hatalomtól 
független, nyíltan istenkáromló és a hatalommal dacoló: szexuálisan gátlásta-
lan, valamint elragadó, trágár humorral bír.10 

                                                 
7 Foucault 2004, 476. o. 
8 Bársony 2012, 25–32. o. 
9 Foucault 2004, 221–223. 
10 Idézi Durwin 2004, 4. o. 
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 John Towsen részletes és kimerítő monográfiája sem különbözteti meg a falu 
bolondját,11 a bolond patologikus tapasztalatát és a színpad bohócát. A terület kuta-
tói gyakran feledkeznek meg az önálló bolondságról és Foucault munkájáról, álta-
lában annak függvényében, hogy melyik kor és kultúra kutatói. Az első csoport a 
tudományos interdiszciplinaritás jegyében nem hajlandó elválasztani a bolond ka-
tegóriáit, és pusztán kulturális jelenségként vizsgálja őket; ha a bohóccal foglalko-
zik, az számára egy nagy halmaz stilizált alakját jelenti. Az archaikus ősközössé-
geket, a „primitív” népeket, a reneszánsz előtti nyugati bohóchagyományokat vizs-
gáló kutatók, főképpen antropológusok és néprajzkutatók esetén nincs számottevő 
különbség bohóc–bolond és udvari bolond között, hisz szerepük a legtöbbször egy-
beesik, összefügg, egy kulturális funkció három arcát jelenti. A későbbi korok 
elemzői inkább a magas művészetek (irodalom, képzőművészet), a cirkuszművé-
szet területén kutatják a bohóc és a bolond szerepét. Ki kell emelni a történészt, aki 
az udvari bolondokkal (jester, court fool) foglalkozik, ezeket azonban már nem 
kulturális jelenségként kezeli: a szerepkör funkciói, azok jelentése és a benne örök-
lődő tradíciók elvesznek a történelmi individuum, a politikus alak dominanciája 
mellett. A történelem neves udvari bolondjai az udvari bolond legfontosabb elvá-
lasztójává is válnak, biztosítják a bohóc-örökség kifutását a politika és a közélet 
modern világában.12 Tulajdonképpen a legáltalánosabb tekintet ma, amely a bo-
londra vetül és a tekintet, amelyről Foucault beszél ugyanaz a tekintet, amelyet – 
kissé épp a vizsgált kor szemét magáévá téve – ő is rá vet. Ugyanis ez a tekintet, 
mely megkülönbözteti a szerepét játszó bohócot a patologikus bolondtól, éppen az, 
amely a Foucault által leírt kor paradigmatikus szüleménye volt, még ha néhány 
évvel korábban is kezdődött, mint a Foucault által leírt első dátum. A harmadik 
csoport az önálló bolond, a Foucault által is leírt pozitivista orvostudomány elme-
betege. Foucault ugyanakkor többet tesz, mint e legutóbbi csoport legtöbb kutatója: 
utánanyúl bolondjának a művészetbe, általános jelentéseket kutat. Mi több: eleve 
feltételezi egy korai, egységes jelentésegység létezését, mint szerepkört: 

 Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy [a bolond] egyéni ismertetőjelét valami-
féle orvostani humanitáriusságnak köszönheti, akárha egyedisége mindig 
csak patologikus alakot ölthetett volna. Valójában a bolond már a középkor-
ban – tehát jóval azelőtt, hogy a pozitivizmus orvostani státushoz juttatta vol-
na – szert tett bizonyos fokú egyéni fajsúlyra. Minden bizonnyal nem annyira 
a beteg, mint inkább az alak egyediségéről van szó. […] A bolondnak nem 
volt szüksége orvostani meghatározottságokra, hogy létrehozza egyéniségé-

                                                 
11 Towsen, John: Clowns: A Panoramic History of Fools and Jesters, Medieval Mimes, Jongleurs and 

Minstrels, Pueblo Indian Delight Makers and Cheyenne Contraries, Harlequins and Pierrots, 

Theatrical Buffoons, etc. Prentice-Hall, 1976. 
12 Manea, Norman: „Bohócokról: A diktátor és a művész. Jegyzetek egy Fellini szöveghez.” In: Bohó-

cokról. A diktátor és a művész (ford. Jávorszky Mária). Európa, Budapest, 2003. 97. o. 
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nek birodalmát: elegendő volt ehhez a középkor által körülötte kialakított 
holdudvar.13 

 Foucault azonban megáll ezen a ponton, nem próbál elmerülni a múltban, hogy 
megtalálja a gyökereket, amiket feltételez. Nehéz elképzelni, hogy a szellemileg 
sérült, önkéntelenül bolond bolondsága bármely időben is azonos lett volna a szere-
pét tudatosan játszó színész bohócságával/bolondságával. Mégis – és ezt Foucault 
felismeri –, a reneszánsz, és főként az utána következő kor ugyanazt látta bennük:14 
a jelentésvilág olyannyira megfelelt, az ismeret oly kevéssé különböztette meg az 
előtérbe tolt bohócot (vagy udvari bolondot) és az ártatlan falusi féleszűt, hogy azt 
örökké kárhoztatott, széttöredezett jelenünkben már nehezen tudjuk felismerni. Egy 
elmúlt kor tekintete egynek látta a kettőt, és bár Foucault ezt maga is sugallja, félre-
vezethet minket az, ahogy A bolondság történetében kijelöli a korszak határait; a 
történeti okfejtés egyszerűen túl későn kezdődik. Ma éppen annak a tekintetnek a 
birtokában csóváljuk a fejünket a fenti mondatokon, amely a nagy elzárás után vált 
általánossá. A régi kor tekintetét az azonos funkciók határozták meg, nem a ráció 
által skatulyákba tömködött és vitrinekbe szögezett világ, mely korábban egységes 
jelentésállományokat szétválasztott és új jelentés-kategóriákba sorolt. 
 Történelmi bizonyítékok is akadnak számosan: évszázadokon át elsősorban bo-
londokat kerestek a bohóc-szerepekre,15 a bohócgúnyát ideig-óráig civil ruhára cse-
rélő nem-bolond bohócokat pedig ugyanúgy bolondoknak tekintették a hétköznap-
okban (mindez homo sacer természetükből is fakad). A változás a reneszánszban 
veszi kezdetét. Foucault kizárólag a bolondság tapasztalatára redukálja energiáit, 
ezért figyelmen kívül hagyja a karneváli valóság kulturális jelentőségét, és éppen 
ennek köszönhető, hogy már nem szívesen köti össze témáját a bohócsággal.16 

                                                 
13 Foucault 2004, 171. o. 
14 Tekintve, hogy a monográfia magyar fordítását érintően vitás, hogy a „klasszicizmus koráról” vagy 
a „klasszikus korról” beszélünk, ezután idézőjelben – a fordításhoz látszólag hűnek maradva, valójá-
ban a döntést inkább kikerülve – fogom a nevezett időszakot klasszicizmusnak nevezni. 
15 Lever 1989, 77–79. o. Azt írja a bolondokról: „Ellentétben egy legendával, amely makacsul tartja 
magát, kiválasztásuk során a fizikai testi hiba sokkal kisebb súllyal esett latba, mint a szellemi fogya-
tékosság [...]. Ahhoz, hogy valaki királyi mulattatóvá váljék, fontosabb volt a megzavart értelem, mint 
a bohóc-külső. Persze a ragyogó karrier legbiztosabban az előtt nyílott meg, akit a természet nagylel-
kűen mindkettővel megajándékozott.” 
16 Ezt ékesen bizonyítja, hogy amit a 15. század végén lát megjelenni, az pontos mása annak, amit 
Bahtyin karneváli világként írt le. Pusztán egy történetileg késői időpont alapján kezdi a fogalommal 
való ismerkedést, nem kívánván messzebbre hatolni a múltba: „S a század utolsó éveiben az általános 
nyugtalanság száznyolcvan fokos fordulatot vesz: a halál zordonsága helyett a bolondság kigúnyolása 
kerül a középpontba. Az embert végzetesen semmivé redukáló szükségszerűség fölfedezését a sem-
minek tekintett emberi lét megvető szemlélete váltja föl. A halál abszolút határvonala keltette rettenet 
szakadatlan iróniában interiorizálódik: mintegy előre lefegyverzik, állandóan nevetségessé teszik 
azzal, hogy hol megszokott, leigázott formákba szorítják, hol minden pillanatban új alakban jelenítik 
meg az élet forgatagában, hol az egyéni bűnökben, fogyatékosságokban és nevetséges gyarlóságok 
alakjában szórják apró darabokban szét.” Foucault 2004, 28. o. Az idézet második fele a karneváli 
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 Azonban A bolondság története mégis alapos kórképet nyújt. A halál felett ara-
tott fényes győzelem, az élet karneváli ünnepsége ebben a korban egyre nehezeb-
ben érvényesül, ahogyan – mindenekelőtt – az élet maga kezd leértékelődni. A 
bolondság – és ezzel együtt a bohóc és az udvari bolond – jelentése, a világ felé 
vetett tekintete megváltozik: 

 A halál hozta megsemmisülés immár semmi, mert már korábban is a halál 
volt minden, s mert az élet nem más, mint hívság, felesleges szavak, csen-
gettyűk és csörgősipkák csilingelése. Már a fej is üres, melyből koponya lesz. 
A bolondság nem más, mint a halál már-itt-léte. 

 A metafizikai vigasz ambivalenssé válik. Az élet–halál–élet örök körforgásá-
ból örök halál lesz, és a teljes társadalom testét jelentő karneváli bohóc, a 
szent bolond most bolonddá válik, egy ostobává a sok közül, értéktelenné, 
mint maga az élet. A halál zsákmánya ezáltal szegényesebb lesz.  

 [A] bolond nevetéséről viszont elmondhatjuk, hogy előre kineveti a halál ne-
vetését, s a tébolyult mintegy semlegesíti az iszonyatot azzal, hogy előre jelzi 
a halált. A reneszánsz derekán Bolond Margit kiáltásai diadalmaskodnak a 
középkor végén a Campo Santo falain megénekelt A halál diadalán [...]. 
Most már nem az idők és a világ vége jelzi majd utólag, hogy őrültség volt 
nem gondolni rá, hanem az egyre nagyobb méreteket öltő, a mindent alat-
tomban elárasztó őrület mutatja, hogy a világ közel áll a végső katasztrófá-
hoz, amelyet az emberiség tébolya vált ki és tesz elkerülhetetlenné.17 

 A tapasztalat szétválasztódó, őrültté és álomszerűvé váló világát a kor embere 
már nem tudja értelmezni, főként abbeli késztetésében, hogy valahogyan feltétlenül 
értelmezni akarja. Az értelmezés, a tudás csak a bolond számára marad lehetséges:  

Ezt az oly elérhetetlen, oly félelmetes tudást a Bolond birtokolja a maga ár-
tatlan együgyűségében. Miközben az értelem és a bölcsesség embere csak tö-
redékes – és ennélfogva felettébb nyugtalanító – formákban pillantja meg, a 
Bolond egy sértetlen gömbben, teljes egészében viszi magával.18 

 A reneszánsz bohóc-alakjai éppen ennek az együgyű bolondnak és az értelem és 
bölcsesség bolondjának párosaiból állnak: ilyen Sancho Panza és Don Quijote, 
ilyen Lear király és bolondja. Azonban a bölcs ember itt már megtapasztalja a 
„klasszicizmus” fájdalmas „őrület-jelenségét” is, a „szentséges kitaszítottság” mel-
lett a magány és az értelem világából való kitaszítottság is megjelenik. Brant és 
Bosch, valamint a kor vizeinek bolondhajói szép közvetítései viszont a múlt fenn-
maradó jelentésviszonylatainak. Amikor Foucault arról ír, hogyan is kapcsolódik 
össze a bolondság és a víz tapasztalata, valójában az élet és a halál mezsgyéjén élő, 
át-átutazó pszükhopomposz jellemzőit írja le a bohócnak:  

                                                                                                                            
világot mutatja be, ám az első fele azért elárul valamit a legújabb szemléletről is: a halál elleni küzde-
lem ünnepi nevetését valóban elkezdi át és áthatni a gúny és az irónia divatja. 
17 Foucault 2004, 28–29. o. 
18 Foucault 2004, 68. o. 
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A bolond a túlvilág felé kel útra tébolyult sajkáján, s kikötéskor mindig a túl-
világból érkezve lép a partra. [...] Bizonyos értelemben egy félig valóságos, 
félig képzeletbeli geográfia mentén kibontva ábrázolja azt a limináris pozíci-
ót, amelyet a bolond a középkori ember töprengéseinek látóhatárán elfoglal.19 

 Az élet és halál határán oda-vissza hajózó, transzgresszív bohóc ott ül a bolon-
dok hajóin. A hagyomány erősen tartotta a bolond (nyilvánvalóan a bohóc) transz-
cendens kirekesztését „a külső világ belsejében, illetve a belső világ külső részén.” 
Bosch képén, ahol a hajó fedélzetén jól kivehetőek a kor világának szellemi fogya-
tékosai, még mindig egy csörgősipkás bohóc áll a tömeg fölött a hajóorrban. A 
világ vége felé útra bocsátott hajó a bolondokkal a bűnök elküldésének hagyomá-
nyát is felidézi. A pharmakosz szertartások gyakran járműveket, főként hajókat 
bocsájtottak útjukra, megtöltve fedélzetüket a tömeg bűneivel és átkaival. Ugya-
nígy Brant írása is árulkodó: a 113. fejezetben az egész társadalmat képviselteti a 
bolond-hajóban.20 Ekkor már nem pusztán arról van szó, hogy a bolond egyesíti a 
teljes közösséget, ugyanis a közösségnek már minden tagja bolond. 
 A humanizmus a keresztény „szent bolond” fogalmán keresztül maga is bo-
londként kezdi felfogni a világot: erre remek példa A balgaság dicsérete. A korai 
francia előadóművészet is termékeny talaja lesz ennek a bolondságnak. A „folie-k”: 
a farces (bohózatok) és a soties (bolondjátékok) a „Bolond”, az „Együgyű” és a 
„Balga” alakját bohóc-méltóságukban,21 ugyanakkor szent bolondként jelenítik 
meg, és bekövetkezik egy végletes megfordítása a jelentésvilágnak. A bohóc, mely 
a nevetésben egyesítette a világot, egységesített. Most viszont a világ veszi fel a 
bohócálarcot: az „óriási esztelenség” általánossá, sőt „a társadalomkritika általános 
metódusává válik”. A bolondban megélt egység helyébe a széttagoltság bolondsága 
lép, és már csak egyetlen egység létezik: hogy kivétel nélkül mindenki bolond. 
 A bohóc bolondsága tehát már nem egyesítő, hanem a világot sokféleképpen 
megosztó erő, és Erasmus után a bolondság elszakad korábbi értelmezési hagyo-
mányától: többé már nem állapotként, hanem mint viselkedés válik fontossá, és ez 
„a bolondságnak [...] az irónia áthághatatlan távolságból megmutatkozó kritikai 
tapasztalata.” Az elaprózottá és kaotikussá vált világ gúnyos kinevetéséről szól. A 

                                                 
19 Foucault 2004, 23. o 
20 Érdekes körülmény, hogy Brant Narrenschiffe is éppen 1494 farsangján látott napvilágot. Lever 
1989, 33. o. 
21 Mind Enid Welsford, mind Robert Klein kutatásai azt bizonyítják, hogy Erasmus könyvének narráto-
ra ezekre a francia hagyományokra épít, valódi sotie bohóc-előadás formájában íródik. Donald Gwynn 
Watson: „Erasmus' Praise of Folly and the Spirit of Carnival.” Renaissance Quarterly, 32/3. (1979. 
ősz), The University of Chicago Press, 336. o.: „Ezek olyan lármás, alkalmi tevékenységek vezetői 
voltak, mint a macskazene: második házasságoknak és nevetségesen egyenlőtlen korú házastársak 
esküvőinek kigúnyolása, a házastársukat bántalmazóknak és hasonló szégyenteleneknek a csúfolása, 
általában obszcén sértésekkel, szerenáddal kísérve, olyan fazekakon és serpenyőkön állva, melyekbe 
ételt, italt vagy pénzt vártak cserébe azért, hogy elhallgassanak. Fő feladatuk azonban különböző kör-
meneti és drámai játékok előadása volt ünnepi mulatságok, főként újév és farsangutó idején.” 
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korábbi korlátok felszakadása részben még mindig a keresztény világértelmezés 
újabb győzelmét jelentette a pogány hagyomány fölött.22 
 Erasmus alapján még a régi bohóc tabudöngető hagyományához kapcsolhat-
nánk minden földi hierarchia álságosságának kinevetését, azonban mindez már 
célzatos kritika, nem apofatikus gúnyolódás. A reneszánsz végére megerősödik 
tehát a bolondságnak egy olyan képe, mely eltávolodik a stilizált bohóc alakjától, 
és ugyanúgy alkalmazható lesz a társadalom teljes egészére, mint egyes kiszemelt 
csoportjaira. A klasszicista tudomány, és előfutára, Descartes filozófiája ezt a kö-
tődést szakítja el végleg, és a bolondságot teljesen új meghatározásba sorolja. A 
bolondság dialektikus viszonyba kényszerül, ellenpontja lesz egy új, divatos foga-
lomnak: az értelemnek, amelyek 

állandóan megfordítható viszonyba lépnek egymással, [...] a kölcsönös egy-
másra utaltságban mindketten hiteltelennek nyilvánítják önmagukat, miköz-
ben kölcsönösen megalapozzák egymást.23 

 A bolondság innentől fogva kizárólag valamilyen értelemhez vonatkoztatva 
létezik, és ezen az úton elveszíteni látszik mitikus–rituális abszolút jelentésvilágát, 
hosszú időre elválik a bohóctól. A bolondság végül az értelemnek lesz az egyik 
formája, betagozódik, és titkos tényezője, vagy másképp: egyik megnyilvánulási 
formája lesz.  

[Ha] létezik értelem, akkor csak a bölcsesség és bolondság folyamatos köré-
nek elfogadásában, kölcsönösségük és szétválaszthatatlanságuk világos tuda-
tosodásában létezik. [...] (az igazi értelem) azzal tartozik magának, hogy 
igénybe vegye a bolondság megjelölte utakat.24 

 Új neve is saját individuális (mitikus és archaikus-rituális) létlehetőségének 
elvesztését igazolja: a „nem-értelemmé” (deraison) válik. Az értelem saját megje-
lenési formáinak egyikeként fedezi föl a bolondságot – amivel képes elhárítani 
minden külső erőt, minden megtörhetetlen ellenségességet, a transzcendencia min-
den jelét. 
 Ezért is jelenhet meg oly sokszor a barokk irodalomban a bolondság: a művé-
szet, mely az 

önmagát kereső értelmet uralni igyekezvén elismeri a bolondság, saját bo-
londsága jelenlétét, bekeríti, körülzárja azt, hogy végül diadalt arathasson fe-
lette.25 

                                                 
22 A karneváli keretek teljes vereséget látszanak szenvedni, hisz azt, hogy „Isten szemében mindenki 
bolond”, már az fogja követni, hogy „az igaz keresztény számára minden nap ünnep”. Watson 1979, 
335. o. 
23 Foucault 2004, 47. o. 
24 Foucault 2004, 53. o. 
25 Foucault 2004, 57. o.  
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 Ezt ismerik fel a művészvilág kiemelkedő egyéniségei; ez jelenik meg Shakes-
peare Lear királyában, Don Quijotéban, és Foucault alapján a Scudéry regények-
ben, valamint Tristan l'Hermite színházában. A reneszánsz korszak leírása után így 
talán indokolt volna elengednünk a bolondságot, hadd menjen saját útjára, megsza-
badulva az őt addig terhelő archaikus–rituális bohóchagyomány terhétől. Azonban 
A bolondság története még okozhat számunkra néhány meglepetést: egy-egy pon-
ton mintha visszatérne a halott, majd ugyanoda-visszatérő királyok emlékezete. 

3. 

Miután Foucault hosszan és mélyrehatóan elemzi a karteziánus fordulatot, az elzá-
rás paradigmatikus korszakát és a pozitivista orvostudomány első tapasztalati hoz-
záállását, a harmadik rész bevezetőjében végül egy párhuzamos, a reneszánsz ta-
pasztalattal sokkal közvetlenebb bolondságot mutat be, méghozzá a művészet (va-
gyis az irodalom) példájával: Diderot Rameau unokaöccsére alapozva. Minthogy a 
bohóc archaikus–rituális alakja is legközvetlenebbül a művészet alkotásaiban fi-
gyelhető meg, nem csodálkozhatunk azon, hogy ebben a fejezetben újra felbukkan-
nak a hagyomány rég elveszettnek hitt jelentései, egy elfeledett világtapasztalat 
motívumai. A „klasszicizmus” bolond-keresésével párhuzamosan Rameau unoka-

öccse a karteziánus világképpel szemben is erős ellenpontot képez. A nem-értelem 
nagy struktúrája dereng fel, mely ősrégi arculatot hordoz, „többek között egy a 
közép-korra emlékeztető bohócarcélt.”26 Az unokaöcs ugyanakkor sokban az udva-
ri bolond (jester) hagyományra emlékeztet minket: a reneszánsz bölcs bolondjára, 
aki egy bolond világgal szemben mutatkozik bölcsnek. A bolond „birtoklása” egy-
ben az értelem rászorulását is mutatja.  
 Ugyanis azért jelenik meg az értelem számára kisajátítás tárgyaként, mert egy-
ben szükséglet tárgya a számára. Olyan szükségleté, amely létezésének magát a 
tartalmát és értelmét érinti: a bolond nélkül az értelem elveszítené saját realitását, 
nem volna egyéb, mint üres egyhangúság, önmaga unalma, állati elhagyatottság, 
mely feltárná saját ellentmondásait: „biztosra veszem, hogy most, amikor nem 
vagyok velük, kutyául unatkoznak.”27 
 A bohóc nem metafizikai vigaszt elégít ki, hanem az unalomba sorvasztó érte-
lem, a világ bántó megszokottsága ellenében nyilatkozik meg. Így ismét szükség 
van a magát a világon kívülre helyező, mégis abban minket megtartó bolond fellé-
pésére, aki megdönti a világtapasztalat sanyarú egyhangúságát. A király nincs meg 
a neki alávetett bolond nélkül, mert úgy értelem-alapú uralma semmis. 
 „Annak, aki bölcs lenne, egyáltalán nem lenne bolondja. Akinek tehát van bo-
londja, az nem bölcs; ha nem bölcs, akkor bolond; és talán, ha király lenne, akkor 
saját bolondjának bolondja.” Ami a kellemetlen vendég nevetséges személyében 
csak bohóckodás volt, az végső soron fenyegető kigúnyolási képesség. Rameau 

                                                 
26 Foucault 2004, 476. o. 
27 Foucault 2004, 477. o. 
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unokaöccsének története minden olyan ítéletalkotás szükségszerű ingatagságát és 
ironikus visszájára fordítását mutatja be, amely a nem-értelmet mint számára kül-
sődlegest és lényegtelent leplezi le. A nem-értelem lassanként visszatér ahhoz, aki 
ítéletet mond fölötte, s valamilyen visszafelé ható szolgaságot kényszerít rá.28 
 Ezen a karneváli úton győzedelmeskedik újra a legyőzött: a „zűrzavar ura” 
minden örökösnek és mindhatónak hitt szabályszerűség fölött, az élet pedig a halál 
fölött. A Foucault által leírt bolond rokona Sancho Panzának: 

Ha mi mondunk valami jót, olybá veszik, mintha valami bolond vagy meg-
szállott éppen véletlenül fején találná a szöget.29 

 Ugyanakkor rokona Don Quijoténak is:  

Rameau unokaöccsében maga az egyidejűség jelenik meg, ez a szisztemati-
kus képzelgéses akarat mozgatta, a teljes tudatosságig fokozott s totális világ-
tapasztalatként megvalósuló különcség.30 

 Ez a páros lerombolta és felépítette a világot bohócjátékában. A világot meg-
szüntetve újjáteremtő bohóc az, melyet oly könnyen köthetünk a mitikus idők szer-
tartásaihoz, tabuk zajos ledöntésének ünnepeihez. 
 Első pillantásra szívesen látnánk Rameau unokaöccsében a régi bolondok és 
bohócok rokonát és ruháznánk fel az irónia hatalmával, melyet amazok birtokoltak. 
Nem a figyelmetlen piaci sarlatán szerepét játssza-e az igazság napvilágra tárásá-
ban, azt a szerepet, mely oly sokáig illette meg a színházban, s amiről a klassziciz-
mus mindenestül elfeledkezett? Hiszen sokszor előfordul, hogy az igazság az ő 
szemtelen szavai nyomán csillan föl! Ezek a bolondok „megtörik azt az unalmas 
egyformaságot, melyet neveltetésünk, társadalmi szokásaink, bevett illemszabálya-
ink teremtettek.”31 
 Foucault amellett, hogy a szigorú tudományosság illúziójába esett klasszicista 
hagyományt tanulmányozza, egyetlen megfelelő pillatatban újra felismeri a bo-
lond/bohóc ős-igazságát, mely mindig szókimondó, mindig őszinte és mindig bot-
rányos. 
 Rameau unokaöccse éhes, és ezt ki is mondja. Az unokaöcsnél megjelenő mo-
hóságban és szemérmetlenségben, a benne újjászülető minden cinizmusban nem 
egy magát titkai feltárására elszánó álszentséget kell látnunk; titka ugyanis éppen 
abban áll, hogy nem lehet álszent.32 
 Az ünnep ontológiai valóságélménye és világtapasztalata nyilvánul meg Diderot 
művén keresztül, ahol élet-halál, lét-nemlét találkozik: 

                                                 
28 Foucault 2004, 478. o. 
29 Foucault 2004, 480. o. 
30 Foucault 2004, 481. o. 
31 Foucault 2004, 479–480. o. 
32 Foucault 2004, 481. o. 
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Újra nyitva áll előttünk a lehetőség, hogy a világ lényegét annak a képzelgés-
nek az örvénylésében ragadjuk meg, amely egy az igazsággal egyenértékű il-
lúzióban összegezi a valóság létét és nem-létét. [...] Most a képzelgés egy ál-
landó és azonnali szembenállás színtere: a szükség és a bűvölet, a lét magá-
nya és a látszat csillogása, a közvetlen teljesség és az illúzió nem-léte néz itt 
farkasszemet egymással.33 

 Olyan ünnep, melynek közepén – a felállított színpadon – ott áll a bohóc, aki 
testében – a nevetés eszközével – egyesíti a közösséget, az ismert világot, és meg-
szüntetve újjáteremti azt.  

Hahotázott volna bárki, ha látja, hogyan utánozza a különböző hangszereket. 
Felfújt, puffadt arccal, rekedt és komor hangon jelezte a kürtöket és a fagot-
tokat; átható orrhangon az oboákat; hihetetlen sebességgel szállt a hangja, 
mikor a húrosok zenéjét utánozva a legélethűbb zengéseket kereste, fütyülte a 
fuvolákat, búgta a keresztfuvolákat, jajongott, dalolt, vonaglott nekibőszül-
ten, mint valami őrült, egymaga megjátszotta a táncosokat, a táncosnőket, az 
énekeseket, az énekesnőket, egy egész zenekart, egy egész dalszínházat, s 
magát húsz szerepre téve rohangált, majd megtorpant, mint valami megszál-
lott, a szeme szikrázott, a szája habzott. Fullasztó hőség volt, izzadtság lepte 
be homloka redőit, végigfolyt az arcán s a rizsporral összekeveredve csíkok-
ban pergett le kabátjára. És még mi mindent csinált! Sírt, nevetett, sóhajto-
zott, hol ellágyultan, hol nyugodtan, hol haragosan nézett, hol fájdalmában 
elaléló nő volt, hol meg boldogtalan ifjú, kit lesújt a kétségbeesés, hol temp-
lom, mely felmagasodik, hol meg napnyugtával elcsöndesedő madársereg, 
majd magányos, üde ligetben csobogó patak, majd hegytetőről dübörögve 
völgybe zúduló ár, vihar, zivatar, halálba indulók jelszava, mely a szelek siví-
tásával, az ég zengésével keveredik. 34 

 Foucault a Diderot mű kapcsán nyílegyenes, egészen Artaud bolondságáig a 
bolondság tiszta tapasztalatáról ír. Megtalálja a fogalmak bábeli zűrzavarában, és 
nem feledkezik meg róla akkor sem, mikor a 21 század költészetében mutatkozik 
meg újra jelentésvilága. Troxlert idézve tárja elénk, amit Rameau unokaöccse kép-
viselt:  

Amit az álom is elmond képeinek rendetlenségén keresztül: egy nagyon ősi 
és nagyon közeli, nagyon csendes és nagyon fenyegető igazság az emberről: 
egy minden igazság alatt rejlő igazság, amely közelebb áll a szubjektivitás 
megszületéséhez, és a legelterjedtebb a dolgok szintjén; olyan igazság, amely 
az ember individualitásának mélységes visszavonulása, és a kozmosz kezdő 
formája: „Ami álmodik, az a szellem, midőn leszáll az Anyagba, s az Anyag, 
midőn felemelkedik a szellemhez [...] Az álom az ember lényegének feltáru-
lása, az élet legkülönlegesebb, legintimebb folyamata.”35 

                                                 
33 Foucault 2004, 482–483. o. 
34 Diderot 1960, 314. o. Foucault csupán egy részét idézi a műnek. 
35 Foucault 2004, 709. o. 
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 A bolondság történetében ritkán találunk olyan gyakorlatot vagy tudományos 
álláspontot, melyet Foucault ne tudna valamely korparadigmával egyeztetni és 
meghatározni. Mégis arról ír a harmadik rész első fejezetében, hogy a 17. és a 18. 
századi orvostani gondolkodás egy olyan összefüggést tételezett fel, melynek „sem 
alapelvei nem voltak kellőképp világosak, sem hatásai nem voltak egyértelműek.”36 
A kor szakértői feltételezték ugyanis, hogy a bolondság megjelenése szorosan kö-
tődik az éghajlati viszonyok alakulásához, a hold-álláshoz és a külvilág ehhez ha-
sonló jelenségeihez. Vajon lehetséges-e, hogy a kollektív tudattalanból az archai-
kus-rituális formák köszöntek vissza, azokból a „frazeriánus időkből”, mikor a 
természet mágikus összeköttetésben volt a király testével? Amikor a királyt, mint a 
közösség testét áldozták fel, felavatva az újat, ezzel mágikus újraéledésre, ugyano-
da-visszatérésre kényszerítve a természetet: akkor kötődött az emberi testhez ilyen 
szigorúan eső és szárazság, hó és napsütés, a terméketlent váltó termékeny évszak. 
A bohóc ünnepe volt a mágikus szertartás, a tavaszforduló rituáléja, mely most 
visszaköszön az emberiség mitikus emlékezetéből, és amelyet Az aranyágból is-
merhetünk. 
 A klasszicista felfogás számára a bolondság könnyen lehetett valamilyen külső 
környezet „milieu” következménye – pontosabban szólva, a világgal való valami-
lyen szolidaritás bélyege [...], az értelem birtoklása a gépezet fizikai állapotától és 
az összes rá irányuló mechanikai hatástól függ. Azt mondhatnánk, hogy a rene-
szánsz régi témáinak egyszerre naturalista és teológiai változatával találkozunk itt, 
melyek a bolondságot a kozmikus drámák és ciklusok valóságos együttesével hoz-
ták összefüggésbe. Ám ennek a függőségi kapcsolatnak a létesítéséből egy új foga-
lom bontakozik ki: a növekvő nyugtalanság hatására a világegyetem állandóival 
vagy nagy körkörösségeivel való kapcsolat, a világ évadjaihoz kapcsolódó bolond-
ság témájához lassanként a kozmosz egy adott elemével való függő viszony gondo-
lata társul.37 
 A természet kiengesztelésére űzött mágia olyan mélyen és erősen rejlik a bo-
londság tapasztalatában, mint a bohócjátékok felszíne alatt. Az elromlott külvilágot 
és a haragvó környezetet csak a megvadult, minden szabályt és tabut felrúgó bo-
lond tudja kezelni. Sade vára is ezt a régi hagyományt idézi, mikor felsejlik a ter-
mészet adta lehetőség a gyilkos tivornyára. „Hűnek kell maradni a természethez”, 
és aki kárt tett benne: helyre kell hoznia. Még akkor is, ha csak gyilkosság segítsé-
gével tudja helyreállítani a termékeny rendet.38 
 Bár Foucault nem tervezte feltérképezni A bolondság történetének „bolondság-
előtti” történetét, se bemutatni rokoni viszonyait olyan párhuzamos fogalmakkal, 
mint a bohóc, mégis rátalált a fogalmiság mélyén rejtőző archaikus–rituális eredet 
jelentéseire. Művének megírásakor a roppant feladat eleve nem egy konkrét cél, 

                                                 
36 Foucault 2004, 503. o. 
37 Foucault 2004, 504. o. 
38 Foucault 2004, 730–731. o. 
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egy „koherens és tudományosan zárt alakzat” megtalálására indította. A második 
rész – korábban már idézett – bevezetésében is erről panaszkodik: 

 Vajon a tudás melyik formája elég egyedi, ezoterikus vagy regionális ahhoz, 
hogy mindig csak egy adott helyen, és mindig csak egyetlen megfogalmazás-
ban álljon előttünk? Létezik-e olyan ismeret, amelyet egyszerre ismerünk 
elég jól és elég rosszul ahhoz, hogy egyetlen alkalommal, egyetlen formában 
és egyetlen adott megismerési mód révén tehetnénk szert rá? Létezik-e olyan 
koherens és szorosan zárt tudományos alakzat, amely körül ne keringenének 
a gyakorlati, mitológiai vagy erkölcsi tudat homályos formái?39 

 Nem támaszt, nem is támaszthat magával szemben olyan igényt, mely egy szét-
szóródott, egységes tapasztalatában nem-létezhető igazság kilátástalan üldözését 
jelentené. Pusztán néhány évszázad paradigmatikus változásában próbálja végigkí-
sérni a bolondságra vetett tekintet történetét.  
 Ez a vita makacsul visszatér az idők folyamán, és fáradhatatlanul veti föl – kü-
lönböző formákban, de azonos összhangba hozási nehézségek mellett – ugyan-
azoknak az örökösen különálló tudatformáknak a kérdését. 
 Ám még a klasszicizmus oly rideg, a bolondokat elzáró gyakorlatában is, mely 
a Rameau unokaöccse mutatta közvetlenség tapasztalatától oly messzire kereste az 
orvostudományba és az értelembe utalt bolondságot nem-értelem formájában, még 
ebben a korban is visszatalál egy ősi tapasztalat valaha volt igazságához. Racine 
klasszicista színpadán a nappalok és éjjelek váltakozása újra a bolond és újra a 
bohóc játékát idézi fel. Az éjszaka sötét tettei, kegyetlen és véres eseményei „kí-
nozzák engesztelhetetlenül a nappalt, s csak a halál újabb éjszakájában tűnnek majd 
el.” Míg viszont  

a tragikus személyiség mintegy a nappal sötét igazságára bukkant az éjszaká-
ban. [...]. Ezzel szemben a bolond nappal csak az éjszaka alakjainak állhatat-
lanságába ütközik: hagyja, hogy az álom illúziói elhomályosítsák a fényt, s 
nappala pusztán a látszat legfelszínesebb éjszakája lesz. 

 Ha figyelembe vesszük, hogy 

a nappal és az éjszaka tükörképszerűen helyezkednek el a klasszicista tragé-
diában: végeérhetetlenül verik vissza egymás képét, s hirtelen olyan mélysé-
get alakítanak ki önmaguk körül, amely egy csapásra körülkeríti az ember tel-
jes életét és halálát, 

akkor láthatjuk, hogy a bolond ismét élet és halál valamely uraként ül a képzelet 
trónusán. A tragédia hőse nem lehet a bolond, hiszen teljesen ki van zárva a létből. 

Hogyan is lehetne másként, mikor a nappalok illuzórikus visszfényével ru-
házza föl az éjszaka nem-létét?40 

                                                 
39 Foucault 2004, 233. o. 
40 Foucault 2004, 342–343. o. 
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 A bolond, vagy bohóc – az illúzió transzgresszív ura – a halál és élet változásá-
nak szigorú klasszicista rendjét puszta létével is képes megbontani. Halál és élet, 
éjszaka és nappal, sötétség és fény viszonyát illetően mágikus-rituális hatalma tel-
jében van. Foucault így írja le a bolond negatív, létből kitaszított, klasszicista ta-
pasztalatát. A bohóccal kapcsolatban sem látunk mást a cirkuszban, mikor a veszé-
lyes halálugrások szünetében nevetésben egyesíti közönségét, ezzel semmisítve 
meg a halált. Foucault bemutatja a reneszánsz (előtte a középkori) és a 19. század 
közötti párhuzamot is. Állítása szerint minden korszak újraértelmez; a bolondság 
soha meg nem ragadható, időben és térben örökké szétszóródó, megismerhetetlen; 
pusztán a kor paradigmatikus viszonyai között értelmezhető tapasztalat. Pedig az 
archaikus-rituális gyökerek ott vannak a vizsgált korban is, és azokhoz a Foucault 
is újra és újra visszatér; megtalálja az ugyanoda-visszatéréshez, a halált legyőző 
élethez vezető utat. 
 A bolondság nyelvére az jellemző a romantikus költészetben, hogy a vég s egy-
ben az abszolút újrakezdés nyelve: az éjszakába belevesző ember végéről, s ennek 
az éjszakának a végén egy olyan fény felfedezéséről szól, amely kezdetük kezdetén 
világít a dolgokból. [...] Ebben áll a bolondság hatalma: kimondja az embernek azt 
a tébolyult titkát, hogy bukásának végső pontja egyben az első reggele, hogy estéje 
a legifjabb fényben végződik, s hogy benne a vég újrakezdés.41 
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Művészettörténet a képi fordulat után
1
 

GÁRDONYI LÁSZLÓ 

Jonathan Harris Art History – The Key Concepts című művének vonatkozó szócik-
ke a művészettörténetet mint a művészet történelmi tanulmányozásának a tudomá-
nyát határozza meg. Ez Harris szerint magába foglalja a művek szerzőiségének, 
ikonográfiájának, társadalmi meghatározottságának és szemiotikai struktúrájának a 
kutatását.2 
 Sok kísérlet történt, hogy megpróbáljanak rendet teremteni ezekben a rendkívül 
divergens altudományaiban a művészettörténetnek. A legjellemzőbb, hogy igye-
keztek felhasználni Thomas S. Kuhn normáltudomány- és anómia-fogalmát,3 hogy 
legalább heurisztikusan felismerhessenek paradigmákat, vagy iskolákat, mint a 
Bécsi Iskola, Wöllfflin nevek nélküli művészettörténete, vagy Panofsky 
ikonológiai módszere.4  
 De e tudományelméleti módszer hatalmas problémával jár: az eredetileg egysé-
gesnek képzelt tudományterületet diszkrét alrendszerekre bontja. Ezen definíciók 
alapján úgy tűnik, hogy a művészettörténet különböző módszerei csak annyiban 
lennének kapcsolatban egymással, hogy ugyanazt a műtárgyat választották tár-
gyuknak, de módszertanuk annyira különbözik, hogy már nem értik meg egymást. 
 Mark A. Cheetham egy másik utat választott, hogy rendszerezze a művészettör-
ténetet. Állítása szerint az egész tudomány egy neokantiánus diszciplína. Nem ne-
héz Kant hatását kimutatni Panofsky elméletében, elég felmutatni fiatalkori tanul-
mányának azon részeit, melyek a priori fogalmakból igyekeznek megalapozni a 
Kunstwollen fogalmát,5 vagy az egész pályafutása alatt jellemző immanens jelentés 
fontosságát. Cheetham állítása szerint azonban Kant hatása jóval túlmutat 
Panofskyn, például Clement Greenberg is Kant formalista kritikai hagyományával 
alapozza meg saját elméletét,6 és az alapvető analitikus/szintetikus kubizmus meg-
különböztetés alapja is a Tiszta ész kritikájában keresendő. 
 A korábbi tudományos/elméleti megközelítésekhez képest rendkívül újszerű 
Jamel Elkins definíciója, aki a Why are our Pictures Puzzles című könyvében a 
következő módon fogalmazta meg a művészettörténet lényegét: „A képek egyszer 

                                                 
1 Ez a tanulmány az eredetileg Pekingben megjelent Art History After Mitchell's Pictorial Turn című 
szöveg módosított, újragondolt változata. 
2 Harris 2006, 23–25. o. 
3 Magyar példa: Rényi 2002. 
4 A paradigma kuhni fogalma nem alkalmazható a humántudományokra módosítás nélkül, mert ezek 
nem rendelkeznek megfelelő falszifikációs módszerekkel. Negativa non sunt propaganda, állítja 
Gombrich Raffaello Stanzáiról írt tanulmányában. A falszifikációról ld. Kuhn 2000, a művészettörté-
neti példa: Gombrich 1985. 
5 Ld. Panofsky 1984a. 
6 Ld. Cheetham 2001, 87–101. o. 
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és mindenkorra jelentés nélküliek, és a művészettörténet az a heg, ami elfedi ezt a 
sebet.”7 
 Rövid, elegáns és nem nélkülöz egyfajta humort sem, ugyanakkor felmutat min-
den problémát, ami a klasszikus tudományelméleti meghatározásokból következik. 
 Először is, egy gondolat alapján rendszerezi az egész művészettörténetet, még-
pedig a képek okozta problémák elfedésének a szándékával. Teszi ezt azzal a ki 
nem mondott prepozícióval, hogy a szöveges/képi tartalmak clara et distincta 
megkülönböztethetőek. Legalábbis ez az alapállás következtethető ki az allegóriá-
ból, amit használ: a képek (a vizuális tartalom) ejtik a sebet, és a művészettörténet 
szellemi munkája (a szöveges értelmezés) szükséges ahhoz, hogy ezen valamilyen 
módon úrrá tudjunk lenni.8 A rendszer ebből a szempontból nagyon emlékeztet 
Kuhn anomália–paradigma elméletére, a tudományos forradalmak szerkezetében. 
 Másrészt, Elkins definíciója kimondja, hogy a jelentésnek léteznie kell, hogy a 
jelenséggel számot tudjunk vetni. Úgy mutatja be a művészettörténetet, mint egy 
reakciót a jelentés hiányára, egy végtelen keresést, hogy meg tudjunk birkózni 
ezzel a fenyegetéssel.9 
 Úgy tűnik, hogy Elkins definíciója többé-kevésbé adaptálható a klasszikus mű-
vészettörténeti módszertanra, de azzal hogy saját magát hegnek képzeli és elfogadja 
a seb létét (és hogy metaforát használ logikai állítás helyett), saját paradigmájának a 
határterületére tévedt, ezért az alapköve lehet a további kritikai vizsgálódásoknak. 
 Ezek a bevezető gondolatok segítenek abban, hogy jobban megértsük a művé-
szettörténetet teljesen felforgató gondolatot: Mitchell képi fordulatát.10 E szerző 
szinte mindent megtámad, amit addig a művészettörténeti tudás szilárd tudományos 
alapjának gondoltunk.  
 Mitchell nyíltan támadja az akadémikus művészettörténet-írást és hasonlítja 
össze a francia elméleti munkákkal, csak azért, hogy új megvilágításba helyezhesse 
főszereplőjét: Erwin Panofsky-t, különösen 1924-es tanulmányát, A perspektíva 
mint szimbolikus formát. Mitchell állítása szerint a Panofsky iránt megújuló érdek-
lődés a képi fordulat egyik tünete.11 Ezt az állítását azonban nem támasztja alá 
semmivel, így az olvasó akaratlanul is elgondolkodik valódi indítékai felől. A ké-
telkedés jogosnak tűnik, ha az ember megvizsgálja a citációs indexeket, melyek azt 
mutatják, hogy habár Panofsky a nyolcvanas években tényleg egyike volt a legidé-
zettebb művészettörténészeknek, de a kilencvenes években Gombrich messze meg-
előzte.12 Ez felvet egy másik kérdést is: miért Panofsky, és miért nem Gombrich? 

                                                 
7 Ld. Elkins 1999, 14. o. 
8 Ez persze felveti azt a problémát, hogy a művészettörténet tényleg mindig szövegszerű-e. Ld. Ber-
ger 1972. 
9 Távoli kapcsolat, de igencsak jellemző, hogy Griselda Pollock a pszichoanalízist jellemzi válasz-
ként, a képek rejtélyes és aktív jelenvalóságára. Ld. Pollock 2006, 2. o. 
10 Ld. Mitchell 2008a. 
11 Ld. Mitchell 2008a, 136. o. 
12 Ld. Elkins – Newman 2007, viii. o.  
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Különösen annak a fényében, hogy Mitchell Iconology-jában,13 melynek címéből 
közhelyszerűen gondolhatnánk Panofskyra, egy egész fejezet szól Gombrichról, 
míg az előző neve csak négyszer fordul elő. 
 A megoldás kulcsa Althusser és annak ideológia-elmélete. Mitchell egy találko-
zót rendez Althusser és Panofsky között, a munkáikban előforduló rövid jelenetek 
alapján. Panofsky és Althusser rövid párbeszéde: „Ki van ott?” „Én!”.14 
 A mi szempontunkból a hat legfontosabb megfigyelés közül, melyet Mitchell 
tesz a panofskiánus ikonológiáról a legfontosabb, hogy végső soron objektumokat 
csinál az eredeti szubjektumokból. Ez a megfogalmazás rendkívüli módon emlé-
keztet arra a korábbi állítására, ami szerint Panofsky perspektíva–könyve homály-
ban hagyja, hogy történetének ki vagy mi a szubjektuma, azaz nem problematizálja 
a nézőt.15 Teszi ezt annak ellenére, hogy pontosan tudja, Panofsky számára a pers-
pektíva történetének rejtett mozgatórugója a néző szemének speciális felépítése.16 
 Nem nehéz kimutatni, hogy mindezek az állítások althusseri értelemben véve 
ideologikusak. De egy sokkal mélyebb szinten már Panofsky előtérbe állítása is 
ideologikus vonásokat mutat. A cél, hogy meghatározza a másikat, mint ahogy 
Althussernél a „te” képzi a másik szubjektumot. Panofsky perspektívaelméletét 
könnyebb elidegeníteni, mint Gombrich jóval árnyaltabb megoldását ugyanarra a 
problémára.17 Elidegenítésen a kritika feléledését értem, ahogy az olvasó a tudatára 
ébred, hogy nem egy transzparens, tudományos szöveggel van dolga. Ugyanaz az 
attitűd, amit Mitchell javasol Abrams The Mirror and the Lampjével szemben, ami 
inkább újraírásra szorul, mint kritika nélküli idézésre.18 
 Mitchell szövege nyíltan kijelenti, hogy Panofsky örökségének az újraolvasása 
a képi fordulat egyik szimptómája, és implicit módon azt, hogy elidegenítése egy 
szükséges, de nem elégséges lépés. 
 Panofsky ellenpárja Mitchell szövegében Jonathan Crary A megfigyelő módsze-
rei című könyve.19 Mitchell számára Crary szövege elhibázta célját, hogy leírja a 
18–19. századi néző élményrendszerét, mert nem volt képes megszabadítani magát 
a csábító idealista meta-narratívától. Ez az állítás már csak azért is furcsa, mert 
Mitchell is elismeri, hogy Foucault művei sem mentesek a nagy elbeszélés utáni 
vágytól.20 Első látásra Crary könyve éppen Panofsky életművének a kiegészítésé-
nek tűnik: a nézőt helyezi a középpontba. De hiányzik belőle a legfontosabb elem: 
Crary maga. Ez a kritika nem jelenik meg nyíltan Mitchell szövegében, hanem el 
van rejtve a különböző utalások szövevényében. Mitchell példái ugyanis mindig 

                                                 
13 Mitchell 1987. 
14 Mitchell 2008a, 148. o. 
15 Mitchell 2008a, 138. o. 
16 Ld. Panofsky 1984b. 
17 Ld. Gregory – Gombrich 1982. 
18 Mitchell 2008a, 140. o. 
19 Ld. Crary 1999. 
20 Mitchell 2008a, 142. o. 
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saját terébe és idejébe ágyazódnak: az öbölháború képeibe, vagy filmes utalásokba. 
Még azt is kijelenti, hogy: „Crary listája a cybervizuális technológiákról akár 
Schwarzenegger Predátorának effekt-katalógusa is lehetne.”21 Ez a megjegyzés 
mutatja az elégséges feltételét a képi fordulatnak: a szöveg írójának térbeli és idő-
beli öntudatát, és ezen keresztül a személyes kapcsolatát a képekhez: 

A jelenkori vizuális kultúra és a reprezentáció nem-diszkurzív rendjének ha-
talom/tudás hányadosa túl kézzelfogható, túlságosan be van ágyazódva a 
vágy, a dominancia és az erőszak technológiáiba, túlságosan át van itatva a 
neofasizmus emlékeztetőivel és a globális közösségi kultúrával ahhoz, hogy 
ne vegyünk róla tudomást. A képi fordulat nem válasz semmire, csupán a 
kérdésfelvetés egy módja.22 

 A probléma önreflexivitása az, ami megakadályozza, hogy a kuhni paradigma 
keretein belül tárgyaljuk a képi fordulatot. Az allegóriákkal és a mentális képekkel 
együtt a képek megjelennek nem csak az anomáliában, de a paradigmában is.  
Helyesebb inkább azt a kérdést felvetni: hogyan lehetséges művészettörténetet írni 
ilyen szintű önreflexióval? 
 Az első következménye az althusseri ideológiának a művészettörténetben a 
forrásművek és a tudományos szövegek halmazának az elmosódása. A humán tu-
dományokban egyébként is problematikus a tudományos kijelentés fogalmának 
meghatározása,23 így én a következő definíció alapján határolnám el a két halmazt: 
képes-e a mintaolvasó tökéletesen transzparensként, tehát a világ jelenségeit leíró, 
vagy leírni törekvőként olvasni a szöveget. 
 Első látásra könnyű elkülöníteni a forrásmunkák és a tudományos szövegek 
halmazát. Ekkehard műve, a híres Casus Sancti Galli, ami a Saint Gallen-i apátság 
történetét mondja el, nyilvánvalóan forrásmunka a történészek és a művészettörté-
nészek számára. Ugyanakkor a Pelican History of Arts egy tudományos sorozat,24 a 
művészettörténet mint tudomány határain belül. De ezek szélsőségek. Hogy bemu-
tathassam a problémát egy sokkal érdekesebb példát választottam: Giorgio Vasarit, 
akire rendszeresen hivatkoznak, mint a művészettörténet nagyapjára, híres könyve, 
A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete miatt. Vasari könyve alapozta 
meg azt a protodotudományos tradíciót, mely a művészek életrajzának szentelt 
kiemelkedő figyelmet.25 A Libro-ban a művészek életéről és műveiről közölt ada-
tok nagy részéről a kritikai kutatás bebizonyította, hogy hamisak, így a 21. századi 

                                                 
21 Mitchell 2008a, 143.o. 
22 Mitchell 2008a, 144. o. 
23 Predictable, Testable, Tentative. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a tudományelméletben 
is megkérdőjelezték már ezen előírásokat. Például Feyerabend 2002. 
24 Kiadja a Yale University Press. 
25 Ld. például: Francisco Pacheco spanyol művészeket feldolgozó könyvét: Arte de la pintura (1649) 
illetve Carel van Mander: Het Schilder-boek (1603) 
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kutatás számára a könyv az eredeti prototudományos szövegből forrásművé vált, 
mely többet mond el Vasari véleményéről, mint témájáról. 
 Vasari műve ugyanis nem csak életrajzok gyűjteménye, hanem csírájában tar-
talmazza a mai reneszánszkutatás alapvető korszakfelosztását, a trecento-
quattrocento-cinquecento fejlődési sort, és ezen kívül legalábbis Panofsky interpre-
tációja szerint a gótika fogalmát is érinti.26 Ez a meta-narratíva a mai napig elen-
gedhetetlen része a művészettörténetnek, még Gombrich is védelmébe veszi Vasari 
fejlődéstörténetét, és a maniera bella fogalmát.27 
 Nyugodtan leszögezhetjük, hogy tudományos szempontból nézve az itáliai rene-
szánsz története nem írható meg pusztán Vasari könyve alapján. Tényei megkérdő-
jelezhetőek, módszerei nem bizonyíthatóak, de ennek ellenére, elmélete megkerül-
hetetlen. Éppen ezért a tudományos kutatásnak az interpretációkra és az értelmezők-
re – mint Panofsky és Gombrich – kell támaszkodnia. Akiket szintén folyamatosan 
értelmeznek (mint például Mitchell), és kutatási eredményeiket összevetik az újabb 
eredményekkel. Például Panofsky Vasari elemzését Angela Maria Romanini kriti-
zálta,28 de perspektíva-könyvében is talált hibát a következő generáció.29 Ezek a 
részletek azonban nem változtatták meg az elmélet teoretikus alapvetéseit. 
 Nincs kétségem afelől, hogy a jövő művészettörténész-generációi be fogják 
bizonyítani, hogy azon dolgok egy jelentős része, melyeket mi szilárd ténynek 
gondolunk, pusztán faktoidok, és ez az iteráció a végtelenségig tart. Minden új 
felfedezés vagy elmélet újraírja az előzőeket, úgy, hogy közben kimondva vagy 
kimondatlanul, rájuk is épül. 
 Ez a felismerés sokkal többet jelent annál, minthogy a kutatónak el kell végez-
nie a klasszikus forráskritikai munkát. Azt jelenti, hogy minden szöveget interpre-
táció alá kell vetnie. Ha a kutató szorosan tartja magát ehhez a feltételezéshez, rá 
fog jönni, hogy még a kortárs művészettörténeti szövegek is forrásműként olvasha-
tóak. Például az analógia Giovanni Bellini és Mantegna Krisztus szenvedéseit be-
mutató festményei között nem tekinthető szoros történelmi jelenségnek, hanem a 
mi művészettörténeti látásmódunk egy termékének.30 Ebben az értelemben ez az 
összehasonlítás sokkal többet árul el a National Gallery kiállításáról, mint a quatt-
rocento festészetéről. 
 Mint Vasari és Panofsky példáján láthattuk, egy szöveg akkor is intakt és hatá-
sos maradhat, ha némely állításáról kiderül, hogy nem igaz. Az olvasó megváltoz-

                                                 
26 Ld. Panofsky 1982, 169–236. o. 
27 Természetesen Gombrich számára stíusok nem önálló létezők, hanem a történész visszatekintése 
alapján konstruált egységek, hiszen csak a retrospektív tekintet lesz képes felfedezni a fejlődési soro-
kat. Ugyanakkor nyíltan elismeri, hogy ezzel a rendszerezéssel a művészettörténész elveszíti a lehető-
ségét annak, hogy a műveket valódi mikrokozmoszként kezelje. Ld. Gombrich 1964. 
28 Ld. Romanini 1969. 
29 Ld. Gioseffi 1957 és Tobin 1990. 
30 Ld. Bätschmann 2008, 34–44. o. 
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tatja alapállását: a történelemre vonatkozó transzparencia eltűnik, és átveszi a he-
lyét a kritikai interpretáció. 
 Újra kell gondolnunk a forrásművek és tudományos munkák halmazának kétér-
tékű logikáját. Ugyanaz a szöveg mind a két halmazba is tartozhat egyszerre, és a 
nulla/egy értéket fel kell váltania egy köztes értéknek, mint a matematikában az 
elmosódott halmazok logikájában.  
 Ezt a logikát alapvetően a határesetek matematikai leírására fejlesztették ki, 
ahol nem található pontosan megfogalmazható kritériuma a halmaznak. Például az 
állatok halmazába nyilvánvalóan beletartozik a teve és a majom, de kérdéses, hogy 
belevonná-e a mindennapi ember a tengeri csillagot is.  
 L. A. Zadeh a következő módon definiálja az elmosódó halmazok logikáját: 

Az elmosódott halmazok osztálya jellemezhető egy olyan fA(x) függvénnyel, 
mely X minden valós pontjához egy fA(x) értéket rendel a [0, 1] intervallu-
mon egy adott tulajdonság alapján, mely azt jelzi, hogy milyen mértékben 
tartozik A halmazba az adott elem. Minél magasabb ez az érték, annál inkább 
beletartozónak tekinthető az elem. Ha A a klasszikus értelemben vett halmaz, 
ez csak két értéket vehet fel, 0-t és 1-et, tehát fA(x)=0 vagy fA(x)=1, attól 
fűggően, hogy X tagja vagy nem tagja A halmaznak. 31 

 Ha megengedjük, hogy az érték valós szám legyen a 0,1 intervallumon, képesek 
lehetünk kifejezni egy szöveg valós helyzetét a forrásművek, tudományos művek 
tengelyen. Ez a módszer nem statisztikai természetű, ahogy az elmosódott halma-
zok logikája sem az, hanem a halmaz tulajdonságainak a figyelembevételére alapul. 
 A minket érdeklő kérdésben a kontextus lesz meghatározó, amennyiben az ér-
deklődés mélysége fogja meghatározni a válasz árnyaltságát. Egy elméleti szöveg 
(mint amilyen ez is) esetében lehetséges, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a 
Pelican History of Arts mennyiben tudományos munka, és állíthatjuk, hogy meg-
közelítőleg 0.99-nyire az, de ezt egy például későgótikus francia szobrászattal fog-
lalkozó szöveg nyugodtan felkerekítheti 1-re. Nem ez a helyzet Panofsky életmű-
vével, ahol az előzetes érték jóval alacsonyabb, így a felkerekítés csak önreflexíven 
mehet végbe, vagy a szövegnek számolnia kell a nem precíz érvelés vádjával. Ter-
mészetesen nem azt javaslom, hogy minden szöveg számosítsa felhasznált irodal-
mát, pusztán egy elméleti modell bemutatása a célom. Az elmosódott halmazok 
logikája egy lehetséges kivezető út a problémából, de nem csodaszer. 
 A képi fordulat „én-fogalma” folyamatosan számításba veszi ezt a jelenséget 
írás közben, önreflexívvé és önértelmezővé téve ezáltal az egész folyamatot. Egy 
végtelen iterációban képzeli el magát, melynek folyamán végig tisztában van saját 
helyzetével. Ezzel felfüggeszti a tiszta tudományos megközelítést (és a szöveg 
transzparenciáját) és problematizálja az írás létrejöttét, az ideologikus én környeze-
tét. Ez a revelatív lépés engedi meg Mitchellnek, hogy anakronisztikus érvelésme-

                                                 
31 Ld. Zadeh 1965, 339. o. 
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neteket használjon. Csak egy 20. vagy 21. századi olvasó értheti meg a kapcsolatot 
Goethe camera obscurája és a Predátor között.32 
 Az egyén felismerése volt alapja a tudománytörténet soha véget nem érő konti-
nuumában a Compelling Visuality című tanulmánykötetnek.33 Ebben a szerkesztők 
olyan esszéket gyűjtöttek össze, melyek tudatosan anakronisztikus érveléssel igye-
keznek új, a klasszikus művészettörténet számára elérhetetlen elemeket felmutatni 
a reneszánsz és a barokk műveiben. A műtárgyakat valódi művészeti produktum-
ként kezelve azoknak 21. századi fontosságát emelik ki, nem pedig a múlt emlékei-
ként szemlélik. Ez a lépés egy új módszertan felé vezet, ahogy azt a szerkesztők is 
kiemelik az előszóban: 

 Ez maga után vonja annak a felismerését, hogy nincsen olyan pozíciója a 
szubjektumnak, ami kívül esik a történelmen: a műalkotás és a következő ko-
rok értelmezői az idő ugyanazon dinamikus folyamatában léteznek. Ezért az 
interpretáció formáját – a metodológiáját és stílusát – hozzá kell igazítani 
ezen körülményekhez. [...] Ez azt jelenti, hogy a teoretikus eszközök megvá-
lasztása és az értelmezés szóhasználata többé-kevésbé (vagy inkább amennyi-
re csak lehetséges) a műalkotás által meghatározottak.34

 

 A „műalkotás által meghatározott” („motivated by the work of art”) kifejezés 
ellentmond a szöveg korábbi részeinek. Később e helyett a „kezdeti személyes 
válasz” („initial personal response”) áll,35 ami sokkal jobban illeszkedik a gondo-
latmenetbe, hiszen a történész reakciójára utal, és nem magára a műre, ami a véget 
nem érő interpretációk tárgyává válik. 
 Ez az értelmező-központú gyűjtemény megpróbál konzekvens lenni, még akkor 
is, amikor bevallani kényszerül, hogy nem képes egyértelmű állításokat tenni. Az 
első szövegben Mieke Bal próbálja újradefiniálni a barokk szobrászatot (különös 
tekintettel Berninire) Walter Benjamin fordítás-elmélete alapján, és Louise 
Bourgeoise műveinek hatása alatt. Bal azt állítja, hogy még a szöveg illusztrációi is 
inadekvátak: 

Nem biztosítanak elégséges vizuális élményt olvasóimnak, hogy lássák, amit 
én láttam, három hónappal ezelőtt, amikor jegyzeteket készítettem a leírá-
somhoz, a fordításomhoz.36 

 Akkor lennék igazán meglepve, ha az ellenkezője történne. Az illusztráció, mint 
minden fordítás, szükségszerűen elvesz valamit az eredetiből, képtelen lesz tökéle-
tes pontossággal reprodukálni az eredeti intenciót, ahogy ezt maga Bal is bizonyí-
totta a korábbi oldalakon. De ezek után a szöveg még inkább önreflexívvé válik: 

                                                 
32 Mitchell 2008a, 142. o. 
33 Zwiljenberg – Farago 2003. 
34 Zwiljengberg – Farago 2003, xii. o. 
35 Uo. 
36 Bal 2003, 22. o. 
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A nyelvezetem indirekt volt, ami megfelel a nyelv természetének. Ugyanak-
kor lineáris is, és mégis körben járt, megkerülve, kikerülve a képzeletbeli kö-
zéppontot.37 

 Bal később beismeri, hogy ez a képzeletbeli középpont nem más, mint 
Bourgeois művészete, és a nem-megfelelő művészi bemutatása. De a valódi téma 
nem maga a mű, hanem Bal percepciója a művekről. A képzeletbeli középpont 
ebben az értelemben Mieke Bal maga. Althusser „én” fogalma implicit módon 
folyamatosan működik a szöveg hátterében, a témaválasztásnál és a módszertannál 
egyaránt. 
 A korábbi fejezetekből úgy tűnhet, mintha ennek a szövegnek az alapállása 
megegyezne Jonathan Harris szkopofóbiájával,38 azzal az attitűddel, hogy a képek-
ről való beszédből a látás folyamatát mindinkább igyekezne kikerülni. De nem ez a 
helyzet. Csupán azt akartam bizonyítani, hogy ha a látást magát ki is tudnánk ke-
rülni a művészettörténetben, akkor is kényes helyzetben találnánk magunkat. 
Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést: miben és hogyan változtatja meg a 
mitchelli, althusseri önreflexivitás a művészettörténetet a látvány szempontjából? 
 A képi fordulat előtti művészettörténet számára a képek a művészettörténet 
tárgyai voltak, a tudomány maga pedig módszerek halmaza, amivel megközelíthe-
tőkké és tárgyalhatókká válnak mint a stílus vagy valamilyen rejtett értelem hordo-
zói. Könnyű bemutatni, hogy (a kanti terminológián maradva) nem a képek, hanem 
pusztán a fenoménjaik a megközelíthetőek számunkra, és ez utóbbiak nem változ-
tathatatlanok, mert folyamatosan nyomot hagy rajtuk a művészettörténet, leírások-
kal, kanonizációval és a szemlélők korábbi vizuális tapasztalataival. 
 A vizuális tapasztalat újraformáló képessége közhelynek számít az érzékelés-
pszichológiában,39 amíg a művészettörténet számára inkább a kép helyes olvasata 
problematikájában jelenik meg, tehát egy ikonográfiai kérdésként, mintha a lénye-
ges kérdés a kép/szöveg fordítás lenne. 
 Panofsky számára ez a kérdés a preikonográfiai leíráshoz tartozott, és a néző 
praktikus tapasztalata jelentette a kiindulópontját: 

 Az emberek, állatok, növények formáját és magatartását bárki felismeri, és 
bárki meg tudja különböztetni a haragos arcot a nyájastól. Az természetesen 

                                                 
37 Uo. 
38 Harris 2001, 15. o.  
39 Rövid bibliográfia: Annis R. C. & Frost, B.: Human Visual Ecology and Orientation Anisotropies 
in acuicy, Science, 182, 1973; Apelle, S.: Perception and Discrimination as a Function of Stimulus 
Orientation: the Oblique Effect in Man and Animals, Psychological Bulletin, 78; Biederman I.: Geon 
Theory as an Account of Shape recognition in Mind and Brain, The Irish Journal of Psychology, 14, 
1993; Bruner, J. S. & Potter, M. C.: Interference in Visual recognition, Science 144; Harvey, L. O. jr.: 
Visual Memory: What is remembered? In Klix, F. & Hagendorf, H. (ed.): Human memory and Cogni-
tive Capabilities. The hague, Elsevier, 1986. Palmer, S. E & Rosch, E & Chase, P.: Canonical Per-
spective and the Perception of Objects. In J. Long & A. Baddeley (szerk): Attention and Performance, 
vol 9, Hillsdale, N. J. , Erlbaumm 1981. 
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előfordulhat, hogy adott esetben a személyes tapasztalatok nem elégségesek, 
amikor például valami szokatlan vagy furcsa eszközzel, vagy olyan növény-
nyel vagy állattal van dolgunk, amelyet nem ismerünk. Az ilyen esetekben 
azonban a tapasztalataink körét kitágíthatjuk úgy, hogy egy könyv vagy egy 
szakértő segítségéhez folyamodunk.40 

 A preikonográfiai leírás tehát nem problémamentes, de a további kutatás, és a 
szakértők segítségül hívása mindig válasszal fog szolgálni. Ezzel az alapállással 
szállt szembe Gombrich, amikor Dürer A nagy parázna című képén elemezte a bal 
oldalon éppen térdre-eső szerzetes figuráját.41 A képről ugyanis lehetetlen eldönte-
ni, hogy az alak a parázna asszony, vagy pedig a felette megjelenő angyalok előtt 
hajt-e térdet. Gombrich megvizsgálja a lehetséges kontextusokat, és arra a végkö-
vetkeztetésre jut, hogy a képeknek sokkal sűrűbb kontextusra van szükségük, mint 
a kijelentéseknek, és ennek a hiányában a kérdés eldönthetetlen. 
 Bätschmann azon az alapon száll vitába Gombrich érvelésével,42 hogy még a 
legpontosabb kontextus sem tudna mit kezdeni a korábbi, ezzel ellentétes vizuális 
tapasztalatokkal, amelyek ugyanúgy fontos szerepet játszanának az értelmezésben. 
A kétértelműség bele van kódolva a médiumba, és nem lehet átfordítani semmilyen 
szövegszerű kijelentésre.  
 Még ha úgy is tűnik, mintha Bätschmann műve túlhaladná az ikonográfiai leírás 
problémáját, a mélyben ő is a vizuális/textuális szétválasztással operál, és csak 
annyit tagad, hogy lehetséges lenne egy pontos fordítás. Értelmezése olyan, mintha 
megengedte volna az elmosódó halmazok logikáját az ikonográfiában: a kétértékű 
(jelen esetben angyalok/parázna) logika helyett nála az érték 0.5. 
 Ezek a megfigyelések nagyon fontosak, de csak előzetes lépésként értelmezhe-
tőek a képi fordulat megértéséhez. Mitchell nagy felfedezése nem arra vonatkozik, 
hogy a képek értelmezése nem mindig pontos, hanem különleges, nem-verbális 
létezésükre az életünkben és a gondolatainkban, és arra a képességükre, hogy logi-
kai szillogizmusok helyett működhetnek. A képi fordulatban Mitchell képi eszkö-
zöket használ problémák felvázolására (képzeletbeli jelenetet rendez, ahol az 
ikonológia és az ideológia kölcsönösen felismerhetik egymást),43 ugyanakkor csak 
egyetlen valódi képre hivatkozik: amikor Dan Rather összeillesztette az utolsó 
harci helikopter felszállását Saigonban, a kuwaitvárosi első leszállással. Ebben a 
példában a képek minden szöveg nélkül kapcsolódnak egymáshoz. Mitchell ironi-
kusan idézi Rathert: „Persze egy kép nem mond el mindent.”44 
 Biztosan állíthatjuk, hogy a képek kapcsolata valamilyen analógia, és hasonlóan 
működik a korábban említett Mantegna–Bellini párnál is. De a két összehasonlítás 

                                                 
40 Panofsky 1984c, 289. o. 
41 Ld. Gombrich 1969a. 
42 Ld. Bätschmann 1998, 18§. 
43 Mitchell 2008a, 149. o. 
44 Mitchell 2008a, 149. o. 
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másra vonatkozik: míg az utóbbi egy történelmi összehasonlítás, ahol a múlt re-
konstruálása a cél, addig az előbbi a múlt– jelen relációval számol, hogy ez jelen-
kori eseményt értékeljen, egy explicit ideologikus állításon keresztül. 
 A művészettörténetben gyakori az első fajta kapcsolatba állítás, de úgy tűnik, 
szinte teljesen hiányzik belőle a második típus: amikor a két vizuális tapasztalat 
analogikus, vagy egészen más alapon kölcsönösen felülírja egymást. 
 Ezt a problémát érintette részlegesen Bätschmann, amikor Michelangelo A nap 
és a hold teremtése című freskóját elemezte és összevetette Raffaello Puttó Neptun 
szigonyával című képével.45 A puttó kifejezetten egy variáció a Teremtő mozdulatá-
ra, gesztusaival és térbeli helyzetével, ahogy a hátát mutatja a nézőnek. A kapcsolat 
felismerése után a Teremtő mozdulata Michelangelónál elkerülhetetlenül humoros-
nak fog tűnni, a kikerülhetetlen asszociációk miatt. Bätschmann kapcsolatba hozza 
ezt a jelenséget a karikatúrák problémájával, de ahhoz, hogy példáját igazán érté-
kelni tudjuk, nagy vizuális műveltséggel és erudícióval kell rendelkeznünk. Ez el-
idegeníti a problémát, mintha egy mellékes jelenség lenne, ami csak nagyon kifino-
mult vizsgálódásoknál játszik szerepet, pedig távolról sem ez a helyzet. 
 George Didi-Huberman ugyanezt a problémát igyekezett bemutatni, de egy 
sokkal szélesebb körben hozzáférhető témán: Fra Angelico Árnyas Madonnáján: 

Amit Landino és minden művészettörténész képtelen volt látni és láttatni a 
15. századi tarka felületen – és itt jön az anakronizmus –, Jackson Pollock tö-
kéletesen látott és láttatott. Ha megpróbálom visszaidézni, hogy mi állított 
meg az utamon a San Marco folyosóján, azt hiszem, nem hazudok, ha azt 
mondom, hogy valami furcsa hasonlóság a reneszánsz konvent és az amerikai 
művész cseppjei között, amelyeket ismertem és csodáltam már sok éve.46 

 A kapcsolat biztos, hogy anakronisztikus, de működik. Ha a vizuális kapcsolat 
megjelent a szemlélőben, nem lehet többé kitörölni: beépül a látásba.47 
 Didi Huberman szövegének nem az anakronizmus a különlegessége, hiszen ez 
meglehetősen gyakran fordul elő a művészettörténetben, ahogy a tudósok saját 
koruk élményei alapján igyekeznek korábbi korok művészetét leírni. Hans Belting 
A művészettörténet végében azt tételezi, hogy ez egy szükségszerű lépés volt a 
tudomány kezdeteinél, hiszen maga a történelem fogalma is egy 19. századi, míg a 
stílus egy kora 20. századi fogalom. Belting összekapcsolja az avantgárd csoporto-
kat a művészettörténeti módszerekkel: a tiszta stílus keresését a stíluskritikával, a 
tudatalatti szerepét a szürrealizmusban az immanens jelentéssel az ikonológiában.48 
Belting még gúnyolódik is azokon a művészettörténészeken, akik az impresszio-

                                                 
45 Ld. Bätschmann 1998, 54§. 
46 Didi-Huberman 2003, 41. o. 
47 Imprinting-nek nevezi a pszichológia ezt a a jelenséget. Ld. Sekuler – Blake 2004, 4. o., 2. ábra. 
48 Belting 2006, 4. fejezet. 
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nizmus vagy optikai szubjektivizmus kifejezéseket használják a késő-antikvitás 
jellemzésére.49 
 Didi Huberman különlegessége, hogy elfogadja az anakronizmust, és beépíti a 
szövegbe. A szöveg középpontja így ő maga lesz, és explicit vizuális tapasztalatai. 
Ebben az értelemben a szöveg egy ideologikus „én”-t formál. 
 Biztos lehetne találni Didi Hubermanéhoz hasonló szövegeket. De követve 
Mitchell figyelmeztetését (A képi fordulat nem válasz semmire, csupán a kérdés-
felvetés egy új módja),50 szeretném megfordítani a kérdést: ha a képek képesek 
(akár anakronisztikus, de tagadhatatlan) kapcsolatok bemutatására, mit rejthetnek 
el előlünk? 
 A metaképek kapcsán Mitchell megvizsgálja a híres kacsa–nyúl rajzot, végig-
követve fejlődését a Flegende Blatter-től egészen Wittgensteinig, és úgy jellemzi a 
multi-stabil képeket, mint önreferenciákat, amely attitűdöt a szemlélőnek fel kell 
vennie, hogy megérthesse őket.51 
 Azt írja, hogy mindenki észreveheti majd, aki ezt az adott ábrát keresi, hogy 
Wittgensteinnek igaza van: nem egy kacsát vagy egy nyulat keres, hanem egy fur-
csa hibridet, ami nem hasonlít semmire, csak önmagára.52 
 Számomra úgy tűnik, hogy a kacsa/nyúl/kacsa–nyúl háromszög nem az egysze-
rű addíció sémája alapján működik. Amint a szemlélő felismerte mind a kacsát, 
mind a nyulat, képtelen lesz abba az eredeti állapotba visszajutni, melyben csak az 
egyiket (mindegy melyiket) látta. Így tehát az önreferencia kérdését újra kell vizs-
gálnunk, abban az értelemben, hogy minden új felfedezés csak gyanakvóbbá kell 
tegyen bennünket aziránt, hogy mit veszítettünk ezzel.  
 Nem könnyű a felejtésre példát találni a művészettörténet tudománytörténet-
ében, de talán az egyik legizgalmasabb Gombrich sajátos elmélete Bosch Gyönyö-
rök Kertje triptichonjáról. Mivel semmilyen szöveges forrás nem áll rendelkezésre 
a kép ikonográfiájáról, a művészettörténész kizárólag a képre és saját tapasztalatai-
ra tud támaszkodni. Gombrich teljesen újraértelmezi a szárnyak külső oldalát: 

 A világos, íves sugarak a viharfelhő alatt a triptichon bal szárnyán nem lehet-
nek mind tükröződések az íves felületen. Nem jelölhetnének inkább egy szi-
várványt? Az ok, hogy ezt a nyilvánvaló kérdést még sohasem tették fel, csak 
abban a tényben kereshető, hogy valahogyan perverznek tűnik, hogy egy 
grisaille szivárványt képzeljünk el.53

 

 Gombrich gondolatmenete nem csak logikus, de a szárnyak külső feliratainak 
eredete (nem a Teremtés könyvéből, hanem a Zsoltárokból valók) meg is erősítik 
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52 Ld. Mitchell 2008b, 150. o. 
53 Gombrich 1969b. 
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feltételezését.54 Ugyanakkor igaza van, amikor saját elméletét perverznek minősíti: 
a néző tudatalatti feltételezései (és a vizuális kultúránk) megakadályozzák, hogy 
valójában lássuk a fekete-fehér szivárványt. 
 Fel kell tennünk a kérdést: mi okozza ezt? A kép nem-konvencionális természe-
te, vagy a saját tapasztalataink? Továbbá: mit mondhatunk a korábbi korok képi 
tapasztalatairól (és ezzel együtt a látás képességéről)? 
 Ez a képi fordulat történeti jellege. Túlhaladottá vált a művészettörténet idea-
lisztikus meta-narratívája, és minden állítás, ami saját szándéka szerint a történel-
met írta volna le, saját céljával ellentétesen önmaga koráról, vizuális kultúrájáról, 
attitűdjeiről beszél. 
 Amikor Daniel Arasse kijelentette, hogy az Urbinói Vénusz egy pin-up,55 egy 
képzelt párbeszédbe sűrítette a leírást, hogy meg tudjon küzdeni a problémával. A 
két ellentétes állítás, hogy a kép egy pin-up, és hogy nem az, egyszerre kell, hogy 
működjön. Az előző megvilágítja Vénusz bal kezének mozdulatát, míg a második 
azt az önreflexiót mutatja be, hogy maga a pin-up kifejezés egy anakronizmus. Az 
előbbi állítás az érdekesebb számunkra. Úgy tűnik, hogy valami rejtőzött ezen a 
képen, annak ellenére, hogy nyíltan látható volt. Mintha valamilyen prüdéria meg-
akadályozott volna abban, hogy magunktól is felismerjük a bal kéz mozdulatát. 
Arasse bemutatja, hogy ez egy történelmi jelenség, már a korábbi leírások is elferdí-
tették a gesztust,56 és be kell vallanom, a szöveg nélkül én sem ismertem volna fel. 
 A probléma lényege, amit be akartam mutatni Arasse szövegén, nagyon hasonó 
ahhoz, ami Dantót is foglalkoztatta az Artworld című tanulmányában. A két állítás, 
miszerint „a is b and a is not b” egyszerre kell,57 hogy érvényesüljön, hogy feltárja 
az esztétikai és a mindennapi használat közötti különbséget. Arasse szövegénél a 
képi fordulat önreflexiójára van szükségünk, hogy megértsük a két ellentétes állítás 
igazságát: a néző nincs, mert nem lehet, a képről szóló igaz állítások birtokában a 
művészettörténeten keresztül, ugyanakkor a képekhez való viszonya rendkívül 
mélyen gyökerezik ebben a megértési módban. 
 Azt mondanám, hogy a művészettörténet maga akadályozza meg, hogy meglás-
suk a gesztus élénkségét Tiziano festményén. Könnyű bemutatni, hogy a tudo-
mányág érdeklődését a reneszánsz felé a 19–20. század határozta meg, és alapjában 
hiányzik belőle a szexuális attitűdök történeti vizsgálatának és kimondásának a 
lehetősége.58  

                                                 
54 Uo. 
55 Arasse 2010. 
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57 Danto 1964, 580. o. 
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korába. Freud é. n. 
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 Amikor ezzel mégis megpróbálkozik egy művészettörténész, mint Leo 
Steinberg, aki Krisztus szexualitásának a történetét vizsgálta a reneszánszban,59 
felvet egy olyan gondolatot, ami számunkra abszolút blaszfémiának tűnik. A vihar, 
amit könyve kavart, jól szemlélteti, hogy a művészettörténet egy modern tudo-
mány, és módszerei belevannak ágyazva előítéleteinkbe, és önreflexivitás nélkül 
csak ki nem mondott feltételezésinket ismételgeti majd nekünk. 
 Természetesen nincs a birtokomban semmilyen bizonyíték arra, hogy 
Gombrichnak vagy Arasse-nak, vagy bárkinek, akit idéztem, történelmileg igaza 
volt. A példák csak arra jók, hogy bemutassam a művészettörténet képi jellegét, 
ahogy észrevétlenül beépül gondolkodásunkba és meghatározza azt, amit a saját 
szemünkkel látunk. 
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A jogi büntetés igazolásának lehetséges alapelvei 

KIS-JAKAB DÓRA 

Bevezetés 

Dolgozatomban a büntetés társadalmi intézményének lehetséges magyarázatait 
vizsgálom. A vizsgálat fókuszpontja az, hogy mennyiben igazolható a társadalmi 
intézmények közbenjárásával a társadalom tagjaira kiszabott és a jog keretein belül 
érvényesített büntetés intézménye. Ebből kifolyólag a büntetést nem egyéni, egyedi 
esetekben vizsgálom, vagyis ezen dolgozat fő kérdése nem olyan problémák körbe-
járása, hogy például jogos-e Jonest öt hónapra bebörtönözni gyorshajtásért vagy 
sem, hanem az, hogy egyáltalán lehetséges-e valamifajta általános filozófiai igazo-
lását adni a büntetés intézményének. A dolgozat első részében ezen probléma álta-
lános kontextusát, az intézményi és morális kötelezettségek kérdését veszem rövi-
den szemügyre. A második részben H. L. A. Hart és John Rawls büntetésről alko-
tott felfogását, és a büntetés intézményének általuk felvetett igazolását mutatom be. 
 Mind Hart, mind Rawls felfogásában megtalálható az az elképzelés, amely en-
nek az írásnak is a fő állítása: nem egyértelmű, hogy megadható egy olyan általá-
nos és egyetlen magyarázó alapelv, amely általánosan igazolná a büntetés intézmé-
nyét. Azonban vannak olyan különböző célkitűzései a büntetés alkalmazásának, 
amelyek alapján a büntetés intézménye mégis racionalizálható és igazolható. Jelen 
dolgozat abból a feltevésből indul ki, hogy lehetséges a büntetés intézményét iga-
zolni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy van egyetlen olyan alapelv, amely kimerí-
tően igazolná a büntetés intézményét. Inkább úgy gondolom, hogy a „büntetés 
intézménye” kifejezés egy olyan átfogó fogalom, amely az esetek széles skáláját 
fedi le, a kisebb jogi kihágásoktól kezdve, amelyeket egy adott társadalom kontin-
gens társadalmi normái ellen követnek el (ilyen például az, ha valaki az úttest jobb 
oldalán vezet Londonban) egészen az olyan esetekig, amelyek, legalábbis morális 
intuícióink alapján, gyakorlatilag minden társadalomban általánosan büntetendők 
lennének (például az anyagyilkosság). Még ha nincsenek is olyan tettek, amelyeket 
minden egyes társadalom kivétel nélkül bűnösnek tart, ez nem ássa alá azt a kije-
lentést, hogy az egy adott társadalomban büntetendő cselekedetek nagyon különbö-
zőek lehetnek, és egyaránt magukba foglalják a kisebb társadalmi kihágásokat és a 
komoly bűnöket. 
 Így aztán, mivel az igazolni kívánt intézmény nagyon sokféle különböző gya-
korlatot foglal magában, meglehetősen nehéz, hacsak nem lehetetlen, egy olyan 
egyetlen és általános igazoló alapelvet találni, amely minden egyes esetet lefed. 
Annak érdekében, hogy a büntetés intézményét igazolhassuk, egy lehetséges meg-
közelítés az lenne, hogy olyan különböző alapelveket gyűjtünk össze, amelyek 
igazolhatják a büntetést különféle megfontolások alapján a különféle jogsértések 
esetében. Nem egyszerű elméletileg igazolni ugyanazon alapelv alapján a bünte-
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tést, amely a sebességkorlát átlépéséért jár, és amely a gyilkosság elkövetéséért 
kerül kiszabásra. Mindezen túl, a büntetésnek az a fajta plurális alapelvekre tá-
maszkodó igazolása, amely ebben az írásban kerül felvetésre, elég jól leképezi a 
valódi jogrendszerek mögött álló megfontolásokat. 
 Ebben az írásban négy ilyen célkitűzést vizsgálok meg, amelyek megfelelően 
igazolhatják a büntetés alkalmazását bizonyos esetekben. A büntetés intézménye 
megfelelően igazolható, ha mindezeket az alapelveket összességében vesszük fi-
gyelembe, és a különböző esetekben alkalmazott büntetéseket különböző alapelvek 
alapján magyarázzuk és igazoljuk. Így összességében egy komplex, több alapelvet 
felhasználó magyarázatot kapunk, amely a büntetés intézményének nem egyetlen 
átfogó célkitűzést tulajdonít, hanem arra világít rá, hogy a különböző esetekben a 
büntetés célja is különböző és komplex lehet. 

I. 

A kérdés, amelyet ebben a részben nagyon röviden körüljárok az, hogy az egyén 
morális kötelességei mennyiben függnek a társadalmi intézmények által rárótt kö-
telességektől. Ez a probléma, bár nem azonos a büntetés igazolásának kérdésével, 
mégis összefügg vele. Arthur Applbaum például utal egy olyan irányzatra, amelyet 
ő gyakorlat-pozitivizmusnak nevez. Ezen elképzelés alapelve az, hogy egy adott 
gyakorlatra vonatkozó szabályok „olyanok, amilyenek, nem amilyeneknek lenniük 
kellene”.1 Ez az elgondolás egy adott gyakorlat erkölcsi karakterét teljes mértékben 
zárójelezi. Ezzel szemben a gyakorlat-pozitivizmus úgy tartja, ahogy azt Applbaum 
megjegyzi, hogy az egyetlen feltétel, amelyet a gyakorlatnak ki kell elégíteni az, 
hogy konzisztens legyen. Így tehát ezen felfogás szerint semmiféle tartalmi megkö-
tés nem korlátozhatja a már társadalmilag elfogadott gyakorlatot.2 
 Michael Stocker, bár egy másik szempontból közelíti meg a kérdést, szintén úgy 
érvel, hogy nincs semmiféle fogalmi kapcsolat az erkölcsi és intézményi kötele-
zettségek között.3 Stocker amellett érvel, hogy bár lehetséges, hogy a társadalmi 
intézmények előfeltételei bizonyos erkölcsi kötelességeknek, ám az intézmények 
nem szolgálhatnak alapul az erkölcsi kötelességeknek. Az adott társadalomban 
felállított intézmények egyetlen szerepe az, hogy meghatározzák, mi igazságos és 
mi az erkölcsileg elvárható ezen társadalomban, vagyis kijelölik azokat a feltétele-
ket, amelyeknek aztán a társadalomban élő egyének kötelesek eleget tenni.4 Így 
aztán Stocker azt állítja, hogy a társadalom keretein belül hozott törvényeknek 
nincs semmiféle inherens morális kötelezőereje, amely önmagában arra kényszerí-
tené az embereket, hogy engedelmeskedjenek neki. A törvények csak annyiban 

                                                 
1 Applbaum 1999, 100. o. 
2 Uo., 100–101. o. 
3 Stocker 1970, 603. o. 
4 Uo., 610–613. o. 
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tesznek szert ilyen erőre, amennyiben a partikuláris törvényeken felül álló erkölcsi 
megfontolásokra, mint például az igazságosság gondolatára, hivatkoznak.5 
 Stocker elgondolását a büntetés intézményének igazolására alkalmazva nagyjá-
ból így lehetne megfogalmazni: senki sem azért van alávetve a társadalmi és jogi 
büntetéseknek, mert az ezeket kiszabó intézmények önmagukban véve erkölcsileg 
kötelező érvényűek lennének. A társadalomban élő egyén csupán abban az esetben 
van nekik alávetve, ha ezek a büntetések igazolhatóak bizonyos, a partikuláris jo-
gon felül és kívül álló megfontolásokra való hivatkozással. A büntetés intézményé-
nek esetén ilyen erkölcsi megfontolás lehet az igazságosság gondolatán kívül pél-
dául az érdem is. Röviden tehát, az intézményes büntetés nem igazolható arra hi-
vatkozva, hogy az összhangban van egy bizonyos társadalom partikuláris törvénye-
ivel, hanem azt csak olyan elsődleges morális alapelvekre hivatkozva lehet igazol-
ni, amelyek magát a partikuláris törvényi gyakorlatot támasztják alá. 

II. 

Hart és Rawls egyaránt kísérletet tett arra, hogy valamilyen módon igazolja a bün-
tetés intézményét. Hart amellett érvel, hogy a büntetés igazolásának kérdésköre 
meglehetősen komplex. Mint Hart megfogalmazza: „Szükséges, hogy tudatosítsuk, 
a különböző alapelvek (amelyek mindegyike nevezhető bizonyos értelemben 'iga-
zolásnak') egyaránt relevánsak lehetnek a büntetésről adott bármely erkölcsileg 
elfogadható beszámoló különböző részleteiben”.6 A büntetés ezen természeténél 
fogva plurális karaktere az, ahogyan már korábban említettem, amely azon törek-
vések ellenében dolgozik, hogy a büntetés intézményének egészét egyetlen alapelv 
segítségével igazoljuk. 
 Habár Hart nyilvánvalóan e mellet az elképzelés mellett érvel, mégis megkísérli 
definiálni a „büntetés alapvető vagy központi esetét”.7 A harti definíció a büntetés 
öt alapvető ismertetőjegyét azonosítja. Hart kijelenti, hogy egyrészt azoknak a dol-
goknak, amelyeket a büntetés kategóriába sorolunk, vagy fájdalmat kell magukkal 
vonniuk, vagy olyan egyéb következményekkel kell járniuk, amelyeket rendszerint 
kellemetlennek tartunk. Ezen túl a büntetés a jogi normák megsértésének követ-
kezménye kell legyen. Vagyis, vannak olyan dolgok, amelyek, bár a társadalom 
helytelennek tartja őket, mégsem büntetendőek az adott társadalom jogrendszere 
szerint (még ha az általánosan elfogadott erkölcsi vagy vallási egyetértés alapján az 
egyének helytelenítik is ezeket a cselekedeteket, és így az elkövetésük esetleg 
egyéb, nem jogi de mégis kellemetlen következményekkel járhat). Mindezen túl 
Hart definíciója szerint a büntetést egy bűnelkövetőre mérik jogsértése következ-
ményeként. Vagyis, valamiféle oksági kapcsolatnak kell fennállnia a jogsértés és a 
büntetés között. Emellett a büntetést kiszabó egyén személye is lényeges: értelem-

                                                 
5 Uo., 624. o. 
6 Hart 1960, 3. o. 
7 Uo., 4. o. 
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szerűen nem lehet a jogsértést elkövető egyén, de nem lehet bármely másik, a kö-
zösségbe tartozó tetszőleges egyén sem. A büntetést egy olyan hatóságnak kell 
kimérnie és végrehajtania, amelyet az adott társadalomban érvényes törvényes 
keretek között alapítanak meg.8 
 Ezek azok a kritériumok, amelyeket Hart véleménye szerint egy cselekvésnek ki 
kell elégítenie annak érdekében, hogy az adott cselekedetet a jogi büntetések köré-
be sorolhassuk. Hart ezen túl arra is kitér, hogy miért tiltják a törvények bizonyos 
fajta cselekedetek elkövetését, vagyis hogy miért nevezik ki ezen tetteket bűntett-
nek vagy jogsértésnek. Röviden, a kérdés az, hogy mi is a büntetések alkalmazásá-
nak célja. Hart válasza az, hogy a fő oka annak, hogy bizonyos cselekedeteket kri-
minalizálnak az, hogy e módon a társadalom tagjainak hivatalosan jelezik, hogy 
ezek a cselekedetek nem kívánatosak, és hogy arra ösztönözzék az egyéneket, hogy 
ritkábban kövessék el ezeket a tetteket. Vagyis Hart szerint a büntetés intézményét 
annak érdekében alapították, hogy bizonyos fajta cselekedeteket bátorítson, míg 
másoktól elriasszon. Azonban Hart hangsúlyozza, hogy az itt tárgyalt szempontok 
alapján csupán „a büntetőjog közvetlen célkitűzésit azonosítjuk”, azonban ez még 
nem egyenlő a büntetés igazolásával.9 Ezt szem előtt tartva Hart kísérletet tesz arra 
is, hogy megfogalmazzon egy olyan általános alapelvet, amely a büntetés intézmé-
nyét legitimálná. Kijelenti, hogy egy büntetési rendszert és gyakorlatot előnyös 
következményei igazolnak.10 
 Ez a meglehetősen utilitarista szellemiségű igazolás azonban egyrészt túlságo-
san homályos, másrészt nem kívánatos következményekkel járhat. Például, a harti 
igazolás alapján érvelni lehet amellett, hogy egy kisebb büntettet előnyös lehet 
aránytalan mértékben büntetni, mivel így elrettentenénk a többi embert attól, hogy 
az adott bűntettet ők is elkövessék. Így aztán, bár az eltúlzott büntetés nem előnyös 
a megbüntetett egyén szempontjából, ám ez mégis elhanyagolható veszteség, ha a 
kérdést az egész társadalom szemszögéből vizsgáljuk. Azonban ez az elgondolás 
ellentétes alapvető morális intuícióinkkal, mivel szembe megy mind az igazságos-
ság, mind az egyének egyenlő értékének alapelveivel. Így aztán egyértelmű, hogy a 
Hart által adott alapelv meglehetősen problematikus. 
 Rawls Kétfajta szabályfogalom című írásában szintén hangsúlyozza, hogy a 
büntetés kérdésköre eléggé zavaros. Ő úgy gondolja, hogy bár a büntetés partikulá-
ris intézményeit az emberek általánosságban elfogadják, azonban a büntetésnek 
magának az igazolása mégis problematikus, mivel nincsen olyan általánosan elfo-
gadott erkölcsi érv, amellyel az igazolható lenne.11 Rawls szerint a büntetést kétféle 
módon lehet igazolni. Az egyik lehetőség az, hogy a büntetést mint megtorlást 
fogjuk fel. Ezen elgondolás szerint a bűntett elkövetése fogalmilag magában foglal-

                                                 
8 Uo., 4–5. o. 
9 Uo., 6–7. o. 
10 Uo., 9–11. o. 
11 Rawls 1981, 365. o. 



A jogi büntetés igazolásának lehetséges alapelvei 247
 

 

ja a büntetést is, és erkölcsileg mindenképpen jobb – még magának a bűnelkövető-
nek is –, ha a bűntettre büntetés következik, mint ha a bűnöző elkerülné a büntetést. 
Az igazolás másik módja Rawls szerint a már korábban is említett haszonelvű meg-
fontolás lenne, amely azon elképzelés mellett áll ki, hogy a büntetés annyiban jo-
gos, amennyiben nyilvánvaló módon előmozdítja a társadalom érdekeit.12 Rawls 
végül is úgy gondolja, hogy a két lehetséges igazolási mód nem ugyanarra a tárgyra 
irányul – a haszonelvű megközelítés magát a büntetés intézményét legitimálja, és 
így a törvényhozó nézőpontját reprezentálja, míg a megtorlás partikuláris szabá-
lyok alá eső partikuláris esetekre vonatkozik, és a bíró nézőpontját képviseli. Így 
aztán Rawls szerint a kétféle igazolás különböző, de egyaránt alapvető szerepet 
játszik.13 
 Érdemes megjegyezni, hogy Rawls ezen írásában a büntetés konkrét eseteinek 
igazolását a megtorlás fogalmában találja meg. A megtorlás gondolata, ahogyan azt 
a dolgozatban később kifejtem, szoros kapcsolatban áll az érdem fogalmával. Ezen 
elképzelés szerint a büntetést azért róják ki, mert az azt elszenvedő egyén valami 
olyan tettet követett el, amellyel kiérdemelte a büntetést. Azonban Rawls később, 
Az igazságosság elméletében, azt a gondolatot, hogy az érdemet tegyük meg az 
elosztás alapelvének, hangsúlyozottan elutasítja. Éppen ellenkezőleg, Rawls egyik 
alapvető kijelentése az, hogy egy igazságos alapokon nyugvó társadalomban a 
társadalmi előnyöket nem szabad érdem alapján szétosztani az egyének között. 
Ahogyan Az igazságosság elméletében megfogalmazza: 

Egyesek talán úgy gondolják majd, hogy a jobb természetes adottságokkal 
rendelkezők megérdemlik azokat a javakat és azt a kiváló jellemet, amit az 
adottságok kifejlesztése tett lehetővé. Minthogy az ilyen ember ebben az érte-
lemben értékesebb másoknál, megérdemli azokat az előnyöket is, amelyeket 
adottságai révén érhetne el. E nézet azonban biztosan hibás. Átgondolt ítéle-
teink egyik sarkalatos pontja alighanem az, hogy a született adottságok meg-
oszlásából származó előnyök éppúgy nem megérdemeltek, mint a születés 
adta társadalmi helyzet. Ugyanúgy vitatható az az állítás is, hogy az ember 
megérdemli azt a kiváló jellemet, ami képessé teszi a képességeit fejlesztő 
erőfeszítésekre, hisz jelleme nagyrészt azokon a szerencsés családi és társa-
dalmi körülményeken múlik, amelyeket nem tekinthet a maga érdemének. 
Úgy tűnik, hogy az érdem fogalma nem alkalmazható ezekre az esetekre.14 

 Mégis úgy tűnik, hogy a Kétfajta szabályfogalomban Rawls éppen az érdem 
azon felfogását helyezi előtérbe, amelyet Az igazságosság elméletében megtagad. 
Ezen felül az utóbbi műben kifejtett elgondolás önmagában sem teljesen problé-
mamentes. Samuel Scheffler szintén amellett érvel, hogy Az igazságosság elméle-

tében kifejtett elképzelés meglehetősen nyugtalanító következtetések levonását 

                                                 
12 Uo., 365–366. o. 
13 Uo., 368–366. o. 
14 Rawls 1997, 136. o. 
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teszi lehetővé. Rawls határozottan fenntartja, hogy, mivel az egyének nem érdeme-
ik szerint tesznek szert képességeikre és pozitív jellemvonásaikra, így az azokból 
származó előnyöket sem érdemlik ki. Ebből azonban arra lehet következtetni, 
hogy, analóg módon érvelve, az egyének a negatív jellemvonásaikra és egyéb hiá-
nyosságaikra sem érdemük – vagy érdemtelenségük – alapján tesznek szert, így az 
ezekből származó hátrányokat sem érdemlik ki.15 A veszélyt itt annak lehetősége 
rejti, hogy esetleg a rawlsi gondolatok alapján az egyén nem vonható felelősségre 
erkölcsi és jogi mulasztásaiért, amennyiben ezen viselkedésének gyökere hátrányos 
személyiségéből származik. Meglehetősen nyilvánvaló, hogy Rawls ezt nem akarta 
állítani, a kérdés az, hogyan lehetne kikerülni ezt a problémát. 
 Scheffler, hogy ezt a következményt elkerülje, amellett érvel, hogy Rawls teóri-
ájában aszimmetria van az elosztás igazságossága és a megtorlás (vagyis büntetés) 
igazságossága között. Úgy értelmezi, hogy Rawls amellett érvel, hogy a javak iga-
zságos elosztása esetén „nincsen az érdemnek a jogrendszert megelőző legitim 
formája”.16 Azonban, Scheffler gondolatmenete szerint, az igazságos megtorlás 
máshogyan működik, mivel ebben az esetben Rawls figyelembe veszi és alkalmaz-
za az érdem kategóriáját: 

Azokat, akiket a büntetési igazságosság rendszere jogszerűen megbüntet, 
rendszerint valami olyasmit követtek el, amely az azt megtiltó törvény hiá-
nyában is helytelen lenne. Így aztán azok az egyének, akik jogos büntetést 
szenvednek el, rendszerint gyarlók és érdemtelenek azon mérce alapján meg-
ítélve is, amely független az igazságos büntetés alapelveitől.17 

 Scheffler érvelése valóban megalapozottnak tűnik, ráadásul összhangban van 
azzal, ahogyan Rawls saját elméletét fejtegeti A kétfajta szabályfogalomban (amely 
műre azonban, meglepő módon, Scheffler egyáltalán nem hivatkozik). Scheffler 
mégis figyelmen kívül hagy olyan passzusokat Az igazságosság elméletéből, mint 
például a korábban hosszan idézett fejtegetés, amelyben Rawls világosan kijelenti, 
hogy az egyes egyének különb, kiemelkedő személyisége “azokon a szerencsés 
családi és társadalmi körülményeken múlik, amelyeket [az egyén] nem tekinthet a 
maga érdemének”.18 Így aztán úgy gondolom, hogy a rawlsi elmélet problemati-
kusságát Schefflernek nem sikerült kielégítő módon semmissé tennie. Vagyis ez 
alapján továbbra sem evidens, vajon az egyén, akinek korai családi és szociális 
körülményei szerencsétlenül alakultak, mennyiben hibáztatható ezért, és az ebből 
fakadó hátrányokért. Úgy tűnik, az egyén kezdeti, eleve adott képességei és körül-
ményei Rawls elképzelése szerint igen jelentős mértékben meghatározzák annak 
személyiségét és lehetőségeit. Ha pedig ez így van, akkor az érdem szerinti bünte-
tés gondolata a rawlsi rendszerben éppen olyan igazságtalan lenne, mint az, hogy 

                                                 
15 Scheffler 2000, 981–982. o. 
16 Uo., 978. o. 
17 Uo., 978. o 
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valaki előnyökhöz jusson olyan adottságai alapján, amelyek nem tartoznak befo-
lyása alá. A legjobb megoldás arra, hogy ezt a problémát magunk mögött hagyjuk, 
amennyiben egyaránt tagadni akarjuk a természetből fakadó érdem szerinti elosztás 
gondolatát és mégis felelősségre akarjuk vonni a bűnözőket tetteikért, talán az len-
ne, ha valahogyan kimutathatnánk, hogy a jogsértő tett nem egyenes következmé-
nye az egyén hátrányos jellemvonásainak. Azonban ennek bizonyítása nem tartozik 
jelen írás céljai közé.  

III. 

Habár Rawls csak kettőt említ meg, valójában a büntetés alkalmazásának számos 
lehetséges célja lehet, amelyek magának a büntetés intézményének céljáról és elő-
nyeiről alkotott különféle elképzeléseket reprezentálják. Az itt felsorolt különböző 
lehetséges célok azon tipológián alapulnak, amelyet Connor Hanly állított össze, és 
amely a jogi büntetés intézménye mögött meghúzódó különféle megfontolásokat 
veszi számba. Hanly szerint a büntetésnek négyféle lehetséges célja van: a meggát-
lás, a megtorlás, az elrettentés és a rehabilitáció. A dolgozat utolsó részében ezt a 
négyféle célt mutatom be, valamint értékelem a mellettük és ellenük szóló különfé-
le érveket. 
 Hanly szerint az első cél, amelyet a büntetés alkalmazásával elérni kívánhatunk 
a meggátlás. A meggátlás gondolata mögött húzódó elképzelés a következő: általá-
ban előnyösnek tekinthetjük a közösség szempontjából, ha bűnözőnek, főleg ha a 
bűntett, amelyet elkövetett, igazán súlyos volt, nem áll szabadságában egy hasonló 
bűntett újbóli elkövetése – legalább azon időtartam folyamán, amíg a tettéért rá 
kirótt büntetését tölti. Hanly hangsúlyozza, hogy a meggátlásnak mint büntetésnek 
a gondolata különösen jelentős visszaeső bűnelkövetők esetében. Hanly szerint a 
büntetésnek mint meggátlásnak két fő fajtája van: a bebörtönzés és a halálbünte-
tés.19 A halálbüntetés tehát ezen nézőpont szerint a büntetés mint a további bűnözés 
meggátlásának legszélsőségesebb esete, amely véglegesen megakadályozza a bű-
nözőket bármiféle további bűntett elkövetésében. 
 A meggátlás, csakúgy mint a megtorlás, a büntetést múltbéli tettekre alapozva iga-
zolja. Vagyis ezekben az esetekben a büntetést elszenvedő egyén egy konkrét múltbéli 
tette és a rá kirótt büntetés között szoros oksági kapcsolat van. A büntetés ezen konkrét 
törvénysértő cselekedet jogi következménye. A büntetést szigorúan a múltbéli cseleke-
detekre alapozó magyarázatok annak okán is előnyösek, mivel az egyén cselekedete és 
az arra következő büntetés közti szoros oksági viszony miatt legalábbis elméletileg 
lehetetlen, hogy ártatlan emberek szenvedjenek el jogi büntetést. 
 Az viszont, hogy a bűnelkövetőket meggátoljuk további bűncselekmények el-
követésében nem lehet a jogi büntetés egyetlen alapelve. Először is, ahogyan Hanly 
is megemlíti, ez a fajta elképzelés eredményezhet aránytalanul súlyos büntetéseket 
kisebb kihágások esetén. Például, csak azért bebörtönözni valakit, mert újra és újra 

                                                 
19 Hanly 2006, 20. o. 
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szemetet dobál el az utcán, meglehetősen méltánytalan és túlzó.20 Ezen felül van-
nak olyasféle bűntettek, amelyeket egy egyén elvileg egész életében legfeljebb 
egyszer követhet el. Például az apagyilkosság ilyen bűn. Ha a büntetés egyetlen 
lehetséges igazolásának azt tekintjük, hogy az megakadályozza az elkövetőt abban, 
hogy újra elkövesse ugyanazt a bűntettet, akkor az apagyilkosságot elméletileg 
nem büntethetjük, mivel azt értelemszerűen újra már lehetetlen elkövetni. Ez az 
elképzelés azonban ellentétben áll intuitív erkölcsi érzékünkkel, amely azt követeli, 
hogy az apagyilkosok szenvedjenek el valamiféle büntetést tettükért.21 
 A büntetés második lehetséges célja, amelyet Hanly is megvizsgál, a megtorlás. 
A megtorlás talán a büntetések legrégebbi alapelve. Hanly a megtorlásnak három, 
kissé egymástól eltérő fajtáját különíti el, amelyek egy-egy szélesebb civilizációs-
kulturális korszaknak feleltethetőek meg. Hanly szerint a megtorlás kezdeti, ősi 
formájában nagyon hasonló volt a bosszúhoz, a szemet-szemért alapelvhez. Ebben 
az esetben a büntetés alkalmazása mögött az a megfontolás állt, hogy mivel a bűn-
elkövető tettével támadást hajtott végre a társadalom ellen, ez a bűntett feljogosítja 
a társadalmat arra, hogy megtámadja, megbüntesse a bűnöst. Később, a keresztény-
ség térnyerése után, a megtorlás módja kissé megváltozott, és a vezekléshez vált 
hasonlatossá. Ezen felfogás szintén fenntartja, hogy a bűnelkövető tettével a társa-
dalmat sértette meg, és ezen felül azt sugallja, hogy a büntetés elszenvedése jóváte-
szi a bűntettet és megváltja a bűnöst. Hanly a bűn és büntetés között működő di-
namikát a kereszténység egyik alapvető gyakorlatának, a bűnvallásnak és az erre 
következő feloldozásnak a dinamikájához hasonlítja. A megtorlás modern formája 
Hanly szerint a jogos érdem elmélete, amely erőteljesen alapoz az akaratszabadság 
gondolatára is. E nézet szerint az elkövető a büntettet szabad akaratából követi el, 
és ezért vonja magával a bűntett elkövetése a jogos megtorlást: a törvénytelen tettel 
az egyén jogosan kiérdemli a büntetést.  
 Hanly kiemeli, hogy éppen ez az aspektus az, amely miatt a büntetés mint meg-
torlás koncepciója igen méltányos: a megtorlás gondolata megköveteli, hogy a 
bűnelkövetőre kirótt büntetés arányos legyen a bűntettel, amelyet elkövetett. A 
tettesnek éppen annyi – se nem több, se nem kevesebb – büntetést kell elszenved-
nie, mint amennyit a bűnös tett elkövetésével kiérdemelt. Hanly megemlíti, hogy ez 
a szigorú arányosság hiányzik a büntetés mint meggátlás felfogásából. Azt, hogy a 
büntetés mint meggátlás ilyen aránytalansági problémát vet fel fentebb már kifej-

                                                 
20 Uo., 20–21. o. 
21 A fenti érvelés kétség kívül kissé kicsavart. Az apagyilkosság fenti példáját újrafogalmazhatjuk 
olyan módon, hogy az kikerüli ezeket az abszurd következményeket. Érvelhetnénk tehát amellett, 
hogy az apagyilkosság esetén a döntő tényező nem az, hogy a gyilkos az apját gyilkolta meg, hanem 
csupán az, hogy gyilkosságot követett el, amely tett azonban már megismételhető a jövőben is. Ha 
tehát az apagyilkosságot az emberölés eseteként fogjuk fel, a fenti érvelés már nem támaszt olyan 
súlyos problémákat. Mégis, még ha a fenti ellenérv kikerülhető is, egyéb gondolatkísérletek szintén 
elvezethetnek hasonlóan abszurd következményekhez, és így a javaslat, hogy a meggátlást nem lehet 
a büntetés egyetlen céljának tekinteni, továbbra is fennáll. 
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tettem: az utcán szemetelés esetén ez a felfogás megengedi a méltánytalanul súlyos 
büntetést, míg az apagyilkosság esete azt illusztrálja, hogy az elkövető akár arány-
talanul szelíd büntetésben is részesülhet. 
 Hanly hangsúlyozza, hogy a megtorlás, vagyis a társadalom támadása a koráb-
ban rátámadó egyénnel szemben, manapság a törvényen mint közvetítőn keresztül 
zajlik le, és így a bosszú aspektusa a lehető legalacsonyabb szinten marad.22 Ezen 
előnyös aspektusokon túl azonban a megtorlás mint a büntetés igazolása nem prob-
lémamentes. A fő gond talán az, hogy a megtorlás mint a büntetés egyetlen alapel-
ve sok ember számára túlságosan is a bosszút idézi. A büntetés mint puszta bosszú 
azonban nehezen egyeztethető össze a modern, felvilágosult, liberális demokráciák 
alapvetéseivel. Habár a büntetés mint megtorlás teljesen önállóan nem igazolhatja a 
büntetés intézményét, mégis nagy valószínűséggel ez a büntetés legszélesebb kör-
ben elfogadott és legalapvetőbb célja. Igazán kielégítően azonban csak egyéb, elő-
remutatóbb célokkal együtt alkalmazható. 
 Hanly tipológiája szerint a büntetés harmadik lehetséges célja az elrettentés. 
Hanly kijelenti, hogy az elrettentés azon alapvetésre épít, hogy „a megelőzés jobb, 
mint a gyógyítás”.23 A háttérben meghúzódó elvárás tehát az, hogy a büntetés al-
kalmazása biztosítja, hogy a jövőben kevesebb büntettet fognak majd elkövetni. 
Egyrészt a bűnözőnek a büntetés demonstrálja, hogy bűntettet nem éri meg elkö-
vetni, amennyiben figyelembe vesszük, hogy büntetéssel jár. Így a várakozás az, 
hogy a bűnöző ezt belátva a jövőben nem fog újabb bűntetteket elkövetni. Ezt az 
elgondolást nevezi Hanly egyéni elrettentésnek. Azonban éppen ez az elképzelés a 
büntetés mint elrettentés gondolatának egyik nagy gyengesége. Hanly is hangsú-
lyozza, hogy egyrészt az egyének jövőbeni viselkedése nem jósolható meg bizo-
nyosan, másrészt ez a fajta elképzelés szintén megengedi az aránytalan büntetések 
kirovását.24 
 Ennek oka az, hogy az elrettentés a büntetés egyik előre tekintő célja, amely a 
büntetés lehetséges jövőbeli következményeit hangsúlyozza. Így azonban nincs 
szükségszerű oksági kapcsolat a bűntett és az arra következő büntetés között. Az 
ilyen jellegű elképzelésekben rejlő legnagyobb veszély az, hogy végül is akár az 
ártatlanok megbüntetését is igazolhatják. Ezekben az esetekben az aránytalan bün-
tetések veszélye sokkal nagyobb, mint a múltbéli eseményekre visszatekintő és 
azokra koncentráló igazolások esetén. Ha tehát az elrettentést mint a büntetés 
egyetlen igazolását tekintjük, az ítélet súlyossága inkább múlik azon, hogy a bíró-
ság mit tart valószínűnek a bűnelkövető jövőbeni viselkedésével kapcsolatban, 
mint azon, hogy mennyire is volt súlyos a bűntett. Például tegyük fel, hogy Jones 
megsértette a közösség normáit azzal, hogy szemetelt a parkban. Miután tetten 
érték, kijelenti, hogy inkább fizet bármekkora büntetést, mintsem hogy felhagyjon 
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a szemeteléssel a jövőben és valamiféle furcsa okból a jövőben is meggyőződése-
sen szemetelni akar majd a parkban. Nos, ebben az esetben, amennyiben a Jonesra 
kiszabandó ítéletet kizárólag a büntetés mint elrettentés alapelve alapján állapítják 
meg, Jones meglehetősen kemény büntetést kapna. Ez lenne az egyetlen lehetőség 
arra, hogy a bíróság elrettentse őt a jövőbeni bűnelkövetéstől, és amennyiben Jones 
eléggé megátalkodott, talán még ez sem érné el a célját. 
 Hanly azt is megemlíti, hogy a büntetés mint elrettentés gondolatának támogatói 
azt is remélik, hogy a büntetés arra biztatja a társadalom tagjait, hogy kerüljék el a 
törvényellenes cselekedeteket. Ezt ő általános elrettentésnek nevezi. Amellett érvel, 
hogy ez az elgondolás szintén szerencsétlen következményekkel járhat. Például, ha 
egy egyén olyan bűncselekményt követ el, amely egyre gyakoribb az adott társada-
lomban, akkor az adott egyén olyan túlzó büntetést kaphat, amely a társadalom 
többi tagját elrettenti attól, hogy az adott bűntettet elkövesse a jövőben. Így aztán, 
ha egy adott időszakban sok ember hajlamos szemetet eldobálni a parkban, akkor a 
szintén szemetelő Jones könnyen kaphat nagyon súlyos büntetést e tettéért annak 
érdekében, hogy a többi engedetlen polgárnak demonstrálják az ilyesfajta viselke-
dés kellemetlen következményeit, és így elrettentsék őket attól. Hasonló módon, ha 
valaki egy nagyon ritka törvénysértést követ el, aránytalanul könnyű büntetést kap-
hatna ezért, még akkor is, ha tette egyébként igen súlyos kihágásnak számítana. 
Mindezen túl, ahogyan Hanly helyesen megemlíti, valójában nincs megfelelő bizo-
nyíték arra, hogy a jövőbeli potenciális bűnelkövetőket el lehetne rettenteni a bű-
nözéstől ezen a módon.25 
 A rehabilitáció, a büntetés negyedik lehetséges célja, szintén előre tekintő iga-
zolásmód. Ahogyan Hanly megfogalmazza, a rehabilitáció gondolata arra az elkép-
zelésre támaszkodik, hogy a bűnelkövetők a jövőben újra a társadalom hasznos 
tagjaivá válhatnak, és hogy ezt a folyamatot segíti a büntetés. A rehabilitáció támo-
gatói a bűntettet „egyfajta betegségnek látják, és a büntetést egyfajta terápiának 
vagy gyógymódnak”,26 és amellett érvelnek, hogy a rehabilitáció mind a bűnelkö-
vetőnek, mind a társadalom egészének hasznos. Habár Hanly elismeri, hogy a re-
habilitáció gondolata mögött húzódó szándék kétségkívül nemes, mégis hangsú-
lyozza, hogy sok nehézség merül fel az elképzeléssel kapcsolatban. Az első prob-
léma az, hogy a rehabilitáció véghezvitele igen nagyfokú állami beavatkozást igé-
nyel, amely pedig komoly anyagi ráfordítást is implikál. Ezzel szemben azonban 
megjegyezhető, bár Hanly ezt nem említi, hogy a büntetés egyéb formái szintén 
igencsak költségesek (például a meggátlás által megkövetelt börtönbüntetés finan-
szírozása). A rehabilitációval kapcsolatos legnagyobb probléma mégis az, hogy 
igen elenyésző a bizonyíték arra, hogy valójában működik.27 Így aztán végül is 
mindig az adott társadalmon múlik, hogy eldöntse, vállalja-e a terhét a bűnözők 
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rehabilitálásának, amely kétségkívül nemes és humánus, de nem elsöprően haté-
kony gyakorlat. 

Konklúzió 

Összességében tehát kijelenthető, hogy a büntetés igazolásának egyik módja sem 
képes olyan evidens és önmagában elégséges alapelvként szolgálni, amely igazol-
hatná a büntetés intézményének egészét. Meglehetősen nehéz, ha egyáltalán lehet-
séges, egyetlen mindent felölelő és racionális igazolását adni a büntetés intézmé-
nyének. Habár úgy tűnhet, hogy ez egy igen jelentős nehézség, valójában ez önma-
gában még nem implikálja, hogy a büntetés intézménye egyáltalán nem igazolható 
megfelelő módon. Amit kizár, vagy legalábbis megkérdőjelez, az csupán az, hogy 
létezne egyetlen általános igazoló alapelv. Azonban ha a fenti tipológia alapján 
felvázolt sokféle lehetséges igazolási módot együtt vesszük tekintetbe, úgy gondo-
lom, együttesen mégis kielégítő módon megoldhatják a büntetés intézményének 
racionális és morális igazolásának komplex és plurális problémáit. 
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Marxizmus és institucionalizmus. Két test, egy lélek? 

NAGY DÁNIEL GERGELY 

Bevezetés  

A 20. század elején az Egyesült Államokban kibontakozó institucionalista ökonó-
mia az intézmények gazdaságban és társadalomban betöltött szerepével, azok ki-
alakulásával, illetve fejlődésével foglalkozik, és elsősorban azt vizsgálja, hogy az 
intézmények milyen hatással vannak az egyének cselekedeteire, illetve döntéseire, 
valamint a társadalom egészére nézve. Az ’intézményi közgazdaságtan’ kifejezést 
először Walton Hamilton használta az Amerikai Közgazdasági Társaság (American 
Economic Association) 1918-ban megrendezett kongresszusán, melyen többek 
között J. M. Clark, Walter Stewart, William Ogburn, Harold Moulton és Thorstein 
Veblen is részt vett. Erre az időpontra teszi a közgazdaságtörténet az intézményi 
közgazdaságtan születését,1 mely irányzaton belül szokás régi és új 
institucionalizmusról beszélni. Habár jelentős különbségek vannak a két irányzat 
között, mind a régi, mind pedig az új intézményi közgazdaságtan az intézmények 
gazdaságban és társadalomban betöltött szerepét vizsgálja, azok működését tanul-
mányozza, valamint az intézmények történeti fejlődésével foglalkozik. 
 Véleményem szerint ezek a témák a marxizmus hagyományától sem idegenek, 
ennek ellenére nagyon úgy tűnik, hogy a két irányzat csak elvétve folytat párbeszé-
det róluk. Írásommal ezért arra teszek kísérletet, hogy megvizsgáljam, mi a viszony 
marxizmus és institucionalizmus között.2 Miben hasonlít és miben különbözik a két 
diszciplína? Vajon teljesen ellentétes paradigmákról van szó, vagy a két elmélet 
összeegyeztethető egymással? Illetve beszélhetünk-e marxista institucionaliz-
musról? Első lépésben ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához röviden, szinte 
csak címszavakban felsorolva ismertetném a régi és az új intézményi közgazdaság-
tan legfőbb jellemzőit, majd a szöveg második, és egyben legnagyobb részében a 
Geoffrey M. Hodgson és Alex Callinicos 2005-ben lezajlott vitáján keresztül mu-
tatnám meg, hogy látszólag milyen kibékíthetetlen ellentétek feszülnek az 
institucionalizmus képviselői és a marxisták között. Végezetül William M. Dugger 
és Howard J. Sherman Comparison of Marxism and Institutionalism című tanul-
mányának bemutatásával arra világítanék rá, hogy igenis lehetséges párbeszéd a 
két irányzat között, mely dialógust a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején 
felbukkanó, elsősorban a régi intézményi közgazdaságtan doktrínáihoz közel álló 
radikális institucionalizmus tette lehetővé. 

                                                 
1 Ld. erről bővebben: Rutherford 2011. 
2 Hodgson 2004 alapján.  
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I. Régi és új intézményi közgazdaságtan 

A régi institucionalizmus a neoklasszikus ökonómiai iskolától, de az új intézményi 
közgazdaságtantól is elsősorban módszertanában különbözik. Ez a többek között 
Thorstein Veblen, Clarence Ayers, John R. Commons és J. K. Galbraith nevével 
fémjelzett irányzat az egyéneket, valamint készségeiket, hajlamaikat, preferenciái-
kat, és képességeiket nem veszi adottnak, hanem úgy tartja, hogy az embert a tár-
sadalom, pontosabban azok a szabályok, normák, szokások stb. alakítják, melyek a 
társadalom intézményes keretei között jöttek létre.3 Homo oeconomicus helyett a 
régi institucionalizmus képviselői homo sociologicusként beszélnek az emberről, 
és úgy látják, hogy az intézmények, illetve a társadalom alakítja, formálja, illetve 
konstituálja az egyént, akinek gazdasági viselkedését is csak ezek között a keretek 
között lehet vizsgálni. Ezek alapján nagyon úgy tűnhet, mintha a régi 
institucionalizmus nem mint autonóm és önálló cselekvésekre képes individuu-
mokként kezelné az embereket, hanem olyan bábokként, akiket dróton rángatnak a 
társadalmi intézmények. Azonban a régi institucionalizmus nem egy strukturális, 
vagy éppen kulturális determinizmust képviselő elmélet, mivel képviselői szerint 
nemcsak az intézmények konstituálják az egyént, hanem fordítva is, az egyének 
hozzák létre és alakítják ki az intézményeket, s nekik áll hatalmukban megváltoz-
tatni őket.4 Mivel a régi institucionalizmus szerint az intézmények meghatározzák 
az egyének viselkedését a társadalomban, ezért a hatalom, a kormányzat, valamint 
az irányítás módszereinek, illetve struktúrájának a vizsgálata is fontos szerephez jut 
ebben holisztikus szemléletű, evolucionista és interdiszciplináris jellegű társada-
lomtudományi diszciplínában.  
 Az 1960-as években kialakuló, majd a hetvenes évek végén az intézményi köz-
gazdaságtanon belül önállósodó új institucionalizmusra is a holisztikus és evoluci-
onista szemléletmód, valamint interdiszciplinaritás jellemző. Markánsan különbö-
zik viszont elődjétől abban, hogy módszertanát tekintve individualista.5 Ez a töb-
bek között Ronald Coase, Douglass North, Oliver Williamson és Elinor Ostrom 
által képviselt irányzat az egyént veszi alapul a gazdaság és társadalom vizsgálata-
kor, mely kiindulópont alapján elemzi, tanulmányozza és modellezi az intézmé-
nyek kialakulását és működését. Tehát az új institucionalista ökonómia az egyéne-
ket és az egyének közötti viszonyokat veszi alapul, így az intézmények működésé-
nek, fejlődésének és átalakulásának magyarázatában nagyban támaszkodik a köz-
tük lévő interakciók értelmezésére.  
 Úgy vélem nagy vonalakban ezek a legfontosabb jellemzői a régi és az új in-
tézményi közgazdaságtannak, melyek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy meg-
értsük, mi a marxizmus és az institucionalizmus viszonya. Most pedig rátérnék a 

                                                 
3 Hodgson 2004, 85–86. o. 
4 Uo. 
5 Hodgson 2004, 88–89. o. 
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brit közgazdász, Geoffrey M. Hodgson és Alex Callinicos, brit politikai aktivista és 
marxista filozófus vitájára, amely 2005-ben zajlott le a Herthfordshire Egyetemen.6 

II. A Hodgson – Callinicos vita 

1. Geoffrey M. Hodsgon az institucionalizmus védelmében 

Miben ért egyet a marxizmus és az institucionalizmus? 

Hodgson az institucionalizmus és a marxizmus kapcsolatának kérdését tárgyaló 
vitában nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a két elméletnek köze lehetne egy-
máshoz. Úgy gondolja, hogy mind a marxizmus, mind pedig az institucionalizmus 
számára meghatározó a társadalmi struktúra és a társadalomban élő, cselekvő 
egyének viszonya. Mindkét elmélet azzal az igénnyel lép fel, hogy meghatározza, 
miként hat az egyén cselekvése a társadalmi rend egészére és viszont, valamint arra 
törekszik, hogy ezt a kapcsolatot teoretizálja. Hodgson szerint amikor a két elmélet 
erre tesz kísérletet, egyikre sem jellemző az, hogy kizárólag az egyéneket, illetve 
az egyéni cselekvéseket vizsgálva, vagy éppen fordítva, egyedül a társadalmi struk-
túra működésének megértésére fókuszálva próbálná leírni az egyén és a társadalom 
viszonyát, hanem mindkét elméletre a holisztikus szemlélet jellemző, azaz mindkét 
irányzat a részek és az egész, pontosabban az egyének és a társadalom kapcsolatát 
ezek kölcsönös összefüggéseiben elemezi, vizsgálja és magyarázza. Mindezek 
mellett arra is érdemes felfigyelni, állítja Hodgson, hogy a marxizmusra és az 
institucionalizmusra egyaránt jellemző az, hogy nem időtlen és mindenkor érvé-
nyes törvényszerűségek felállításával kívánják magyarázni a társadalomban és a 
gazdaságban zajló folyamatokat. A természettudományokkal ellentétben, ahol a 
fizika törvényszerűségei az Ősrobbanás óta változatlanok, a társadalomtudomány-
oknak számolniuk kell azokkal a változásokkal, melyek a gazdaságban és a társa-
dalomban végbemennek, így nem alkothatnak olyan törvényeket, melyek minden 
korra érvényesek.7 Hodgson úgy gondolja, hogy az institucionalizmus és a mar-
xizmus ebben a tekintetben is azonos állásponton van, mindkét irányzat olyan tár-
sadalmi, illetve gazdasági törvények felállítására, és elmélet kidolgozására törek-
szik, melyek érvényessége történeti, pontosabban korspecifikus, s éppen ezért nem 
zárkóznak el attól sem, hogy a történelem során a gazdaságban és a társadalomban 
végbemenő változásokra reagálva módosítsák elméletüket. Hodgson úgy látja, 
hogy az institucionalizmus, akárcsak a német történeti iskola, nem fogadja el, hogy 
egy elmélet minden korra és minden társadalomra érvényes lenne, de ugyanígy 
gondolkodik erről a marxizmus is, amire a legfőbb bizonyíték, hogy Marx Tőkéje 
kizárólag a kapitalizmus ökonómiájának elemzésére koncentrál, valamint egy ilyen 

                                                 
6 A vita teljes szövege megtalálható a Herthfordshire Egyetem internetes archívumában: https://uhra. 
herts.ac.uk/dspace/handle/2299/693 
7 Hodgson – Callinicos 2005, 3. o. 
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szemléletmódot tükröznek azok a módszertani fejtegetések, melyek a Grund-
rissében és A politikai gazdaságtan bírálatához című művében találhatóak.8 

Veblen kontra Marx: egyén és társadalom 

Marx számára a kapitalista termelési módban a tőkés a tőkét személyesíti meg, a 
bérmunkás pedig ehhez hasonlóan nem több, mint a munkát megszemélyesítő 
egyén.9 Hodgson szerint Marx elmélete ugyan holisztikus szemléletű, ugyanakkor 
– mint ahogyan ezt a fenti marxi meghatározás is mutatja –, a kapitalizmus vizsgá-
latakor A tőke szerzője egyértelműen a társadalom egészének elemzésére koncent-
rál, és elemzésében a társadalomban élő egyének, legyen szó akár tőkésekről, akár 
bérmunkásokról, csak kifejezik, vagy ha úgy tetszik, megszemélyesítik azt a társa-
dalmi rendszert, amelynek részét képezik. Hodgson arra hívja fel a figyelmet, hogy 
Veblen pont ezt tartotta Marx, a marxizmus, illetve a materialista alapokon nyugvó 
társadalomelméletek legfőbb gyengeségének. Veblen szerint az ilyen elméletek 
úgy tekintenek az egyénekre, mintha kizárólag a társadalmi folyamatok hordozói, 
közvetítői, vagy az adott társadalmi viszonyok megszemélyesítői lennének.10 
Hodgson értelmezése szerint Veblen institucionalista elmélete sokkal komplexebb 
módon határozza meg egyén és társadalom viszonyát, mint a marxi. Veblen elmé-
letében egyén és társadalom kölcsönösen meghatározza egymást, egymást 
konstituálja, azaz az emberek és a társadalom kapcsolatát a folytonos interakciók 
határozzák meg. A marxi elméletben a társadalom és az egyének közötti kapcsolat 
azáltal jön létre, hogy az egyének minden esetben társadalmi státuszuknak, osztály-
tudatuknak megfelelően cselekszenek. Racionális cselekvéseket hajtanak végre, de 
mozgásterük erősen behatárolt, hiszen a társadalmi felépítmény arra kényszeríti 
őket, hogy osztályhelyzetüknek és érdeküknek megfelelően cselekedjenek: a tő-
késnek kizsákmányolónak és profitéhesnek kell lennie, a bérmunkásnak pedig azért 
kell küzdenie, hogy magasabb béreket harcoljon ki magának, illetve hogy jobb 
körülmények között, kevesebb munkaórát dolgozzon. Utóbbi akkor képes erre, ha 
teljesen tudatosul benne elnyomott helyzete, és ha ez megtörtént, már nem arra fog 
törekedni, hogy a meglévő társadalmi szerkezeten belül szerezzen érvényt akaratá-
nak, hanem abban lesz érdekelt, hogy forradalmi úton felszámolja azt a társadalmi 
rendszert, amely őt elnyomja. Veblen teljesen másképp látta ezt, nem hitte, hogy az 
elnyomottak tömegét anyagi és osztályérdekeik egyértelműen a kapitalista viszo-
nyok forradalmi felszámolására fogják ösztönözni, nem gondolta, hogy a nincste-
lenek és a magántulajdonnal rendelkezők konfliktusának csak egyféle kimenete, a 
kommunizmus megvalósítása lehet. Hodgson Veblen gondolatmenetét követve 
ezért azt álltja, a proletariátus a kommunizmus helyett lehet, hogy a fasizmust, a 
rasszizmust vagy a nacionalizmust választja, ha úgy látja, ezek kínálnak megoldást 

                                                 
8 Uo. 
9 Ld. erről bővebben: Marx 1981b, 290. o. és 553. o.  
10 Veblen 1897, 136–137. o. 
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bajaira.11 Ami pedig Hodgson szerint a marxi elméletből hiányzik, viszont a 
vebleniben a kultúra révén jelen van, az egy olyan tényező, amely megmagyarázza, 
mi ösztönzi az embereket arra, hogy bizonyos fajta cselekedeteket szükségképpen 
végrehajtsanak.12 

Evolúciós ökonómia versus marxi teleológia 

Hodgson mindezek után annak különbségét hangsúlyozza, ahogyan az institucio-
nalisták és a marxisták, pontosabban Veblen és Marx a társadalom fejlődéséről és a 
történelem haladásáról gondolkodtak. Szerinte Marx teleologikus magyarázatot 
adott a történelem és társadalom fejlődésére, melyre bizonyíték materialista törté-
nelemelmélete. A termelőerők valamint a termelési viszonyok kapcsolatán alapuló, 
illetve az osztályharcok dinamizmusára felépített marxi történelemelmélet számára 
a kapitalizmus az utolsó osztálytársadalom, melyet a társadalomban ható erők 
szükségképpen fel fognak számolni, a történelem útja pedig szükségszerűen az 
osztály nélküli társadalom kiépüléséhez, a kommunizmus létrejöttéhez vezet. Ez a 
determinista, teleologikus szemlélet teljesen idegen a Veblen által képviselt, dar-
wini alapokon nyugvó evolucionista haladáskoncepciótól, állítja Hodgson. Veblen 
számára a haladásnak nincsen szükségszerű végkimenetele, mint Marxnál, és 
ugyan úgy látja, hogy az egyének legtöbbször saját társadalmi osztályuknak megfe-
lelően cselekszenek, de egyúttal azt is állítja, hogy társadalmi, illetve gazdasági 
cselekvésüket „nem racionális motívumok, mint inkább a rivalizálás ösztöne, a 
fitogtatás és kérkedő magamutogatás kényszere, az irigység lelki jellemzői, vagy 
éppen a korábbi társadalmi szokások vezérlik”.13 Ezért míg Marx a haladás mögött 
mindig tudatos erőket, jelesül osztályharcot vizionál, addig Veblen a fejlődéséről – 
amely természetesen nem minden esetben jelent tökéletesedést, mint Marxnál – 
nem a teleológia nyelvén beszél, hanem darwini terminusokban, a természetes sze-
lekció fogalmával operálva. 
 Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy Veblen biológiai folyamatokra 
vezeti vissza a társadalomban vagy a gazdaságban bekövetkező változásokat, vi-
szont ez az evolúciós szemlélet sokkal rugalmasabb, mint a marxi teleologikus 
haladásfelfogás, amely a vebleni evolucionizmussal szemben azt hirdeti, hogy a 
társadalomban zajló folyamatok csak egy irányba tartanak, egyféle kimenetet, a 
kommunizmus megvalósulását eredményezhetik. 
 
 
 

                                                 
11 Hodgson – Callinicos 2005, 4. o. 
12 Az eredeti angol szövegben: „The missing link in Marxism is a theory of what implies people to do 
specific things. This theory has to be in part a cultural theory. It has to take on board the cultural 
circumstances as well as basic material relations.“ Hodgson – Callinicos 2005, 4. o. 
13 Hausmann 2007, 1018. o. 
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Hallgatólagos tudás és központi tervezés 

Veblen és Marx álláspontja azonban nemcsak az egyén és a társadalom viszonyá-
nak kérdésében, illetve a történelemben, a társadalomban és a gazdaságban lezajló 
változások értelmezésének tekintetében mutat eltéréseket Hodgson szerint, hanem 
a két szerző másként vélekedett az emberi tudásról is. Hodgson Callincosszal foly-
tatott vitájában amellett érvel, hogy Marx tudásfogalma sokkal inkább behatárolt, 
mint Veblené. Nem kérdés, hogy az amerikai közgazdász számára a tudásnak meg-
határozó szerepe van a gazdaságban, de észre kell vennünk szerinte, hogy Veblen 
tudásfogalmába a társas együttélés során elsajátított, rögzült és a körülményekhez 
adaptált gyakorlati készségek, illetve ismeretek is beletartoznak, ellentétben Mar-
xéval, aki számára nem ezek a berögzült szokások és magatartásformák jelentik a 
technológiai tudás forrását. Hodgson szerint amikor Marx arról írt a Német ideoló-
giában, hogy a kommunizmusban az ember majd kedvére váltogathatja, milyen 
elfoglaltságokkal tölti az idejét, reggel mondjuk vadászik, délután halászik, este 
pedig kritikát ír, akkor egyszerűen figyelmen kívül hagyta, mennyi tanulás szüksé-
ges ahhoz, hogy valaki szert tegyen valamilyen gyakorlati tudásra, illetve készség-
re, ezért úgy gondolja, mindenki egyformán érthet mindenhez.14 Hodgson ezért 
Veblen álláspontját elfogadva úgy látja, hogy az egyéni készségek és képességek a 
bevett szokásokon alapulnak, melyek lehetővé teszik az egyének adaptációját a 
változó környezethez, és mindezek miatt lehetetlen felszámolni a munkamegosz-
tást, mint azt Marx hirdeti. Továbbá Marx arra sem ad magyarázatot, hogy miért 
lehet lecserélni a képzett munkaerőt képzetlenebbre. Marx erről így ír A tőke első 
kötetének huszonharmadik fejezetében: „Láttuk, hogy a tőkés termelési módnak és 
a munka termelőerejének fejlődése […] képessé teszi a tőkést arra, hogy ugyanak-
kora tőkeértékkel több munkaerőt vásárol[jon], azáltal, hogy mindinkább felváltja a 
tanultabb munkásokat kevésbé tanultakkal, az éretteket éretlenekkel, a férfiakat 
nőkkel, a felnőtt munkaerőt fiatalokkal vagy gyerekekkel.”15 Hodgson úgy véli, 
hogy Marx mindezt azért mondhatta, mert nem számolt annak a tanulás révén elsa-
játított, majd szokás módjára rögzült tudásnak a létezésével, amiről Veblen beszélt, 
és a munkát csak mint fizikai, repetitív, és mechanikus részműveletekre bontható 
tevékenységként határozta meg.  
 Ha elfogadjuk Veblen tudáskoncepcióját, akkor Marx és a marxisták a szocia-
lizmus politikai gazdaságtanával kapcsolatos, s a poszt-kapitalista társadalom öko-
nómiájára vonatkozó elképzelései tarthatatlanokká válnak. Marx úgy gondolta, 
hogy a piac önkényes és anarchisztikus koordinációja helyett a társadalom gazda-
ságát a racionális, szükségletek szerinti termelés érdekében a munka műhelyeken 
belüli megosztásához hasonlóan a priori és tervszerűen követett szabály szerint kell 
irányítani, így nem lesz különbség a munka műhelyeken belüli és társadalmi meg-

                                                 
14 Hodgson – Callinicos 2005, 6–7. o 
15 Marx 1981b, 594. o. 
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osztása között, mint a kapitalizmusban. Marx ugyan nem úgy képzeli el a poszt-
kapitalista társadalom gazdasági struktúráját és annak koordinációját, mint a terv-
utasításos gazdaságról szóló tanait továbbgondoló Lenin, aki egy nagy gyárként 
vizionálja a jövő társadalmának gazdaságát, melyet egy központi tervhivatal irá-
nyít, de ő is előre kidolgozott, az össztársadalmi termelés egészére vonatkozó terv-
ben gondolkodott. Összességében tehát Marx úgy látta, hogy a poszt-kapitalista 
társadalom gazdasága hatékonyabb gazdasági kalkulációt képes végezni a kapita-
lista termelési módnál azáltal, hogy felszámolja a piacot és a pénzt, illetve közpon-
tilag összesíti a gazdaságban szétszórt információkat, melyek alapján átfogó terme-
lési koncepciót, azaz terveket dolgoz ki a gazdaság számára. Ez azonban hamis 
ígéret, mivel a modern, összetett munkamegosztáson és emberek millióinak 
együttműködésén alapuló gazdaságban senki sem látja át a termelés egész rendsze-
rét, és lehetetlen összegyűjteni azt a millióféle információt, melyek a társadalom-
ban szétaprózottan vannak jelen, nem is beszélve arról, hogy ennek a tudásnak a 
nagy része nem is explicit, hanem hallgatólagos, ahogyan azt Veblen is megállapí-
totta. A piacgazdaságban ezeket az információkat a piaci árak fejezik ki, ha felszá-
moljuk a pénzt és a piacot, mint ahogyan azt a központi tervezésben gondolkodó 
marxisták szeretnék, akkor ez egy, a kapitalizmusnál szükségképpen alacsonyabb 
hatékonyságú gazdasági rendszer kiépüléséhez fog vezetni. Ebben a tekintetben 
Thorstein Veblen azonos álláspontot képvisel Ludwig von Misesszel és Friedrich 
von Hayekkel,16 viszont Hodgson szerint Veblen velük ellentétben nem zárja ki a 
tervezést és a piaci versenyt egyesítő vegyes gazdaság kialakításának lehetőségét. 
Azonban Hodgson úgy látja, hogy a vegyes gazdaság nem elég erős alternatíva a 
marxisták számára a kapitalizmussal szemben, ők a magántulajdon, a pénz, a piac 
és az árutermelés teljes körű felszámolására törekszenek, mert egyszerűen nem 
látják át, mennyire kiiktathatatlanul fontos szerepet tölt be a piac a gazdaság mű-
ködésében. Az institucionalisták ezzel szemben ezt pontosan látják, nem akarják 
eltörölni a piacot, ami kibékíthetetlen nézetkülönbségekhez vezet köztük és a piac 
felszámolásától hatékonyabb, racionálisabb és igazságosabb gazdaság, illetve tár-
sadalom létrejöttét remélő marxisták között. 

2. Alex Callinicos a marxizmus védelmében 

A kapitalizmus sajátos logikája 

Alex Callinicos Hodgson megállapításaira reagálva először is arra tér ki, hogy mi-
lyen közös pontokon egyeznek a marxisták és az intézményi közgazdaságtan hívei-
nek nézetei. Szerinte a két irányzat közös nevezője az, hogy mind a marxizmus, 
mind pedig az institucionalizmus képviselői elutasítják a neoklasszikus közgazda-
ságtan doktrínáit, és egyetértenek abban, hogy az önérdekkövető, illetve racionális 
egyén helyett az intézmények állnak a gazdaság középpontjában, s a gazdaság 

                                                 
16 Hodgson – Callinicos 2005, 7–9. o. 
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helyzetét nagyrészt ezeknek a kultúra és a politika világával is összefonódó intéz-
ményeknek a viszonyai határozzák meg. Emellett mindkét elmélet figyelembe ve-
szi a gazdasági folyamatok történelmi alakulását, valamint egyaránt nagy jelentő-
séget tulajdonítanak a piacgazdaság működési mechanizmusainak és törvényszerű-
ségeinek leírásakor az egyensúlyi állapot hiányának, s annak, hogy a kapitalizmus-
ban a piaci viszonyok alapvetően rendkívül összetettek és kaotikusak. Mindezen 
hasonlóságok ellenére Callinicos úgy gondolja, hogy Marx és az ő tanításait elfo-
gadó marxisták kapitalizmus-analízise sokkal gazdagabb és kiforrottabb, mint az 
institucionalistáké.17 Callincos szerint Marx legnagyobb teljesítménye az volt, hogy 
a kizsákmányolás elméletén, valamint a tőkés felhalmozás általános törvényeinek 
kimutatásán keresztül sikerült rávilágítania arra, milyen természetellenes, embertől 
idegen és könyörtelen absztrakt logika szerint működik a kapitalizmus. 
 A kapitalizmus absztrakt logikáját nagyban meghatározzák azok az intézmé-
nyek, amelyek között ez a sajátos logika működik, és érvényesülni tud, így Marx és 
a marxisták, akárcsak az institucionalisták, nem hagyják figyelmen kívül azt, hogy 
egyes intézményes keretek lehetővé teszik bizonyos gazdasági folyamatok kibon-
takozását, s hogy a kapitalizmus logikája szükségképpen összefonódik ezekkel az 
intézményekkel. Mindezek ellenére nem állítják, hogy a kapitalista termelési mód 
minden korban egyértelműen megfeleltethető lenne ugyanannak a speciális 
intézményegyüttesnek, mert ha a kapitalizmus történetét nézzük, azt látjuk, hogy 
különböző intézményes keretek határozták meg a különböző típusú kapitalizmus-
alakulatokat, például voltak olyan időszakai a kapitalizmusnak, amikor az állam 
nagyobb szerepet vállalt a gazdaság koordinálásában, és a laissez-faire elve kevés-
bé érvényesült, de bizonyos periódusokban pont ennek fordítottját tartották a gaz-
dasági élet szereplői kívánatosnak.18 Emellett azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a kapitalizmus nemcsak együtt létezik bizonyos fennálló intézmé-
nyekkel, hanem ha érdekei úgy kívánják, fel is számol olyan intézmény-
együtteseket, amelyek működését akadályozzák. Ezért amíg az institucionalisták 
csak olyan intézkedéseket és intézményi reformokat szorgalmaznak, amelyek meg-
látásaik szerint a meglévő keretek között emberibbé, jóindulatúbbá és kevésbé 
elnyomóvá tehetik a kapitalizmust, addig Marx és követői a kapitalizmus sajátos 
logikájának megszüntetését szorgalmazzák, s azt akarják, hogy a gazdaság (és a 
társadalom) egy igazságosabb és demokratikusabb, az emberek valós szükségleteit 
szem előtt tartó logika szerint működjön. 

Államszocializmus, központi tervezés, teleológia és a politikai cselekvés problémája 

Ezt követően Callinicos amellett érvel röviden, hogy miért téved Hodgson, amikor 
a marxi poszt-kapitalista társadalmat az államszocializmussal azonosítja. Ehhez a 
német filozófus egyik kései művét, A gothai program kritikáját hívja segítségül, 

                                                 
17 Hodgson – Callinicos 2005, 10. o. 
18 Hodgson – Callinicos 2005, 10–11. o. 
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amelyben Marx többek között azt írja, hogy „a szabadság abban áll, hogy az állam 
a társadalom fölé rendelt szervből a társadalomnak mindenben alárendelt szervvé 
váljon”.19 Ez a marxi tétel azért fontos Callinicos számára, mert szerinte bizonyítja, 
hogy Marx tervgazdaságot szeretett volna a kommunizmusban, de a gazdaság köz-
ponti irányítását nem a koordinációt csak bürokratikus úton gyakorolni képes ál-
lamra bízta volna. Callincios úgy látja, hogy a marxi kommunizmus nemcsak azt 
ígéri, hogy megszabadítja a tömegeket a kapitalizmus embertelen logikájától, ha-
nem hogy felszabadítja a centralizált, bürokratikus burzsoá állam elnyomása alól is. 
 Callinicos szerint Hodgson abban is téved, hogy Marx nem vesz tudomást azok-
ról a fogalmakról, amiket a brit közgazdász Veblen nyomán hallgatólagos tudás-
nak, bevett szokásoknak, illetve a társas együttélés során elsajátított, rögzült és 
körülményekhez adaptált gyakorlati készségeknek nevez. Marx szerinte nem csak 
az egész szerkezetet vizsgálva akarta megérteni a társadalmat, hanem elemzésében 
nem feledkezett meg a tradíciók, szokások, örökölt körülmények stb. jelentőségéről 
sem. Louis Bonapartre brumaire tizennyolcadikája című művében például azt írja, 
hogy „Az emberek maguk csinálják a történelmüket, de nem szabadon, nem maguk 
választotta, hanem közvetlenül készen talált, adott és örökölt körülmények között 
csinálják. Valamennyi holt nemzedék hagyománya lidércnyomásként nehezedik az 
élőkre.”20 Továbbá az a hodgsoni állítás sem igaz Callincos szerint, hogy Marx 
nem magyarázta meg, mi ösztönzi az embereket arra, hogy bizonyos fajta cseleke-
deteket szükségképpen végrehajtsanak. Callinicos szerint Marx történelemelmélete, 
a történelmi materializmus teljes egészében erre szolgál magyarázatul, és igenis 
vannak olyan marxista szerzők, mint például Antonio Gramsci, akik a proletariátus 
öntudatra ébredésében, vagy éppen öntudatának elnyomásában az intézmények, 
szervezetek, ideológiák és a kultúra meghatározó szerepét hangsúlyozzák. 
Callinicos úgy látja, hogy Hodgson hasonlóképpen abban is téved, hogy Marx tör-
ténelemelmélete teleologikus. Ugyan a történelmi materializmus sokban különbö-
zik a darwini fejlődéselmélettől, de Marx sem úgy értelmezi a történelmi haladását, 
hogy minden folyamat egy irányba, a kommunizmus megvalósulása felé mutat. 
Marx szerint a történelem során a különböző termelési módokban jelentkező válsá-
gok mindig felkínálják a régi társadalmi viszonyok felszámolásának lehetőségét, 
pontosabban azt, hogy a termelőerők fejlődése a nekik megfelelő szintű termelési 
viszonyok közepette menjen végbe, de ez nem vezet mindig szükségképpen a régi 
termelési mód felbomlásához, illetve egy új rend kiépüléséhez.21 Nagyon is lehet-
séges, hogy a változás nem következik be, és a régi termelési módban meglévő 
osztálykonfliktusok is fennmaradnak. Ez pedig azt jelenti, hogy Marx történelem-
elméletében nem eleve meghatározott a haladás iránya, nincs előre kijelölve az az 
út, amit az emberiségnek be kell járnia, s a változásoknak mindig számos kimene-

                                                 
19 Marx 1981a, 25. o. 
20 Marx 1962, 105. o. 
21 Ld. erről bővebben: Hodgson és Callinicos 2005, 13–14. o. 
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tele lehet. Ha ez nem így lenne, állítja Callinicos, akkor a politikai cselekvésnek, 
vagy ha tetszik a forradalmi gyakorlatnak semmi értelme nem lenne, hiszen mi 
értelme lenne kísérletet tenni a világ megváltoztatására, ha a haladást mozgató erők 
úgyis majd mindent véghezvisznek helyettünk.22 

3. Összegzés 

Az előző oldalakon ismertetett vita alapján úgy tűnhet, mintha kibékíthetetlen el-
lentétek feszülnének a marxisták és az institucionalizmus képviselői között, s csak 
elvétve találunk olyan témákat, amelyekben a két irányzat azonos állásponton len-
ne, vagy olyan problémákat, amelyekre mind a marxizmus, mind pedig az 
institucionalizmus egyforma megoldást kínálna. Azonban már jóval a Callincos-
Hodgson vita előtt születtek olyan művek, melyek szerzői sokkal több közös neve-
zőjét mutatták ki a marxizmusnak és az institucionalizmusnak, mint a 2005-ben 
inkább a két irányzat összeférhetetlenségét hangsúlyozó vitapartnerek. Elsősorban 
a intézményes közgazdaságtanon belül magukat radikális institucionalistáknak 
nevező szerzők tettek kísérletet arra, hogy kapcsolatot teremtsenek marxizmus és 
institucionalizmus között. Ezt a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején 
megjelent irányzatot mind a neoklasszikus közgazdaságtan, s a liberális, illetve az 
Oliver Williamson és Douglas North által képviselt új intézményi közgazdaságtan 
tanainak, mind pedig a sztálini éra alatt érvényes szovjet marxizmus doktrínáinak 
elutasítása jellemzi, ugyanakkor ezek a ’középosztálybeli radikálisok’ nem tagad-
ják meg a régi intézményi közgazdaságtan módszertanát és főbb tanításait, Marxtól 
pedig az osztály, illetve osztálytudat fogalmát veszik át.23 A J. K. Galbraith, Rick 
Tilman, Bill Waller és Ron Stansfield nevével fémjelzett irányzatot képviseli Wil-
liam M. Dugger és Howard J. Sherman, akik Comparison of Marxism and 
Institutionalism című 1994-es tanulmányukban arra tesznek kísérletet, hogy tisz-
tázzák a marxizmus és az institucionalizmus viszonyát. 

III. Radikális institucionalizmus és marxizmus 

Dugger és Sherman tanulmányában tizenegy kérdést vizsgál, melyek közül az első 
hat a társadalom alapvető viszonyaira, a másik öt pedig társadalmi változások di-
namikájára vonatkozik. Céljuk az, hogy a tizenegy kérdésre adott lehetséges mar-
xista és (radikális) institucionalista válaszokat összehasonlítsák, és ezáltal pontos 
képet adjanak olvasóiknak a két diszciplína viszonyáról.  
 Az első csoport legelső kérdése arról szól, hogy melyek a legfontosabb társa-
dalmi viszonyok? Dugger és Sherman szerint a marxisták számára az osztályviszo-
nyok, az institucionalisták számára pedig a hatalmi-uralmi viszonyok a legfonto-
sabbak. Erre a kérdésre a két irányzat nem ad egymásnak ellentmondó válaszokat, 
és nem is beszél el egymás mellett, hanem a szerzők inkább úgy látják, hogy a 
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marxizmus és az institucionalizmus ebben a kérdésben egyfelől verseng egymással, 
másfelől kiegészíti egymást: az institucionalisták hatalomfogalma lefordítható a 
marxisták osztályfogalmára, valamint arra, amit az utóbbi iskola képviselői terme-
lési viszonyoknak neveznek. Az institucionalista terminológiában a hatalom egy-
szerűen az a képesség, amellyel rá tudunk venni másokat, hogy a mi akaratunk 
szerint cselekedjenek. Ezzel a képességgel a kapitalizmusban a tőkések rendelkez-
nek, akik arra kényszerítik a munkásokat, hogy munkabérért neki dolgozzanak, 
tehát az institucionalisták hatalomfogalma lefordítható a marxisták által használt 
kizsákmányolás-fogalomra. A két elmélet kiegészíti egymást, mivel az institucio-
nalista hatalom fogalom csak arra ad magyarázatot, hogyan jött létre az egyenlőtlen 
jogrend például a munka világában, addig a marxista paradigmában szereplő osz-
tályellentétek azt is megindokolják, miért vannak az egyenlőtlenségből adódó konf-
liktusok a gazdaságon és a társadalmon belül. Viszont a marxisták és az 
institucionalisták különbözőképpen magyarázzák a társadalmi változásokat: egyik 
fél az osztályharcra hivatkozva teszi ezt, míg a másik az új és az elavult képzetek 
közötti konfliktussal, a kulturális késésre (cultural lag) támaszkodva,24 így ebben a 
tekintetben a két elmélet egymással verseng, azaz a kifejezések, illetve terminusok, 
amiket használnak mást jelentenek, de ezekkel az egymástól különböző terminu-
sokkal valójában ugyanazt a jelenséget kívánják magyarázni.  
 A következő megválaszolandó kérdés arról szól, hogyan függ össze a technoló-
gia a képzetekkel?25 Az institucionalisták számára a technológia az, ahogyan előál-
lítunk bizonyos dolgokat, képzeteink pedig azzal függenek össze, ahogyan erről 
gondolkodunk, s a kettő kölcsönösen meghatározza egymást. A marxisták erről úgy 
gondolkodnak, a technológia kihatással van az osztályviszonyok alakulására, és 
viszont, valamint azt állítják, hogy az egyes társadalmi osztályok tagjai, osztály-
helyzetüknek megfelelő képzetekkel rendelkeznek, de utóbbiak kölcsönösen meg-
határozzák az osztályviszonyokat is. Dugger és Sherman szerint, ha a marxi terme-
lőerők fogalmát az institucionalista technológia-fogalommal azonosítjuk, valamint 
a marxi felépítményt – azaz azokat a jogi és kulturális képződményeket, melyek a 
hatalmi viszonyokat szentesítik – pedig az institucionalisták hatalmi struktúráról 
alkotott koncepciójának feleltetjük meg, akkor látni fogjuk, hogy mindkét elmélet 
arra ad magyarázatot, hogy a technológia, vagy a termelőerők fejlettségi szintje 
miként határozza meg a felépítményt, vagy a képzetek szisztematikus rendszerének 
egészét. Ezért Dugger és Sherman úgy látja, hogy a marxizmus és az 
institucioanlizmus válaszai ebben a kérdésben egyeznek, viszont eltérő magyaráza-
tot adnak arra, hogy a modern társadalmakban miért nincsenek összhangban képze-

                                                 
24 Az eredeti szövegben: „Marxism explains change in terms of class conflict, and radical 
institutionalism does so in terms of cultural lag. One involves a struggle against class interest, while 
the other involve a struggle against outmoded ideas.“ Sherman – Dugger 1994, 121. o. 
25 Az eredeti szövegben a kérdés így hangzik: „How ar technology and ideas related?“ Sherman – 
Dugger 1994, 104. o. 
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teink a technológia fejlettségi szintjével: a marxisták ennek hátterében elnyomó 
tőkés osztályérdekeket látnak, míg az institucionalisták a kulturális késés jelensé-
gével magyarázzák ezt.  
 Annak a kérdésnek a megválaszolásakor, hogy beszélhetünk-e osztálykonfliktu-
sokról a társadalomban, a két irányzat más és más terminológiát használ, és azok a 
különböző viszonyok, illetve kapcsolatok, melyek kiemelt szerepet kapnak az 
elemzésben paradigmánként különböző jelentéssel bírnak, ugyanakkor az, amit 
mindketten magyarázni akarnak, valamint a probléma, amit vizsgálnak, nos ez 
tulajdonképpen azonos. A marxizmus osztályérdek vezérelte emberi viselkedésről, 
valamint az osztályérdekek konfliktusáról beszél az antagonisztikus társadalomban, 
mely konfliktusok krízisekbe torkollanak, megágyazva a gyökeres, forradalmi-
politikai változásoknak. A radikális institucionalisták szerint az emberek nem cse-
lekszenek ennyire tudatosan, mivel olyan téveszmékben és mítoszokban hisznek, 
amely meggátolják, hogy valós gazdasági érdekeiket képviselve lépjenek fel. Ezek 
a hiedelmek a kollektív cselekvés béklyói, ezért a gazdasági érdekek konfliktusa a 
kultúra közvetítésével, indirekt módon megy végbe a társadalomban, nagy változá-
sok pedig akkor következnek be, amikor a tudományoknak sikerül leszámolnia az 
olyan hiedelmekkel, babonákkal, tévhitekkel, és mítoszokkal, mint a rasszizmus, a 
nemi diszkrimináció vagy az osztályelőítéletek. Sherman és Dugger úgy látja, hogy 
a marxizmus és a az institucionalizmus nagyon is másképpen értelmezi a társada-
lomban megjelenő konfliktusokat, forradalmi változásokat, vagy ha tetszik para-
digmaváltásokat, és csak akkor találhatják meg a közös nevezőt, ha a marxisták 
hajlandóak elfogadni, és elméletükbe integrálni az institucionalizmus kulturális 
késés koncepcióját, valamint azt a gondolatot, hogy a változás az intézmények 
közvetítése által, nem pedig csak és kizárólag azok felszámolásán keresztül mehet 
végbe, míg a radikális institucionalizmusnak át kell vennie a marxizmusnak a tuda-
tos osztályérdekek mentén zajló konfliktusokról, valamint társadalmi krízisekről 
szóló tanításait.26 
 Ami az osztályok, a technológia, valamint a képzetek összefüggésére vonatkozó 
kérdést illeti, ebben Duggerék szerint a két elmélet között akkor jöhet létre kon-
szenzus, ha a marxizmus osztályérdek fogalmát azok szerint a uralmi relációk sze-
rint értelmezzük, amikről a (radikális) institucionalizmus beszél, abban a kérdésben 
viszont mind a marxizmus, mind pedig az intézményi gazdaságtan egyetért, hogy 
nem lehet a társadalmi összefüggéseket csak a technológiára, vagy a képzetekre, 
esetleg az osztályokviszonyokra visszavezetni, hiszen mindkét irányzat szemlélete 
holisztikus, és mindenfajta redukcionalizmust elutasít. Nézeteik csak a technológia 

                                                 
26 Az eredeti szövegben: „Reconciliation is possible on the institutionalist side if to cultural lag and 
gradual change through institutional adjustment the Marxist of class conflict and sudden change due 
to crisis is added. Reconciliation is possible on the Marxist side if to class conflict and change through 
crisis, the institutionalism of cultural lag and change through institutional adjustment are added.“ 
Sherman – Dugger 1994, 104. o. 
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társadalomra gyakorolt hatásának értelmezésében térnek el, mivel az egyik fél az 
osztálykonfliktusok, a másik fél pedig a kulturális késés jelenségével próbálja ezt 
megragadni. Végezetül az első kérdéscsoportban már csak azt kell megválaszolni-
uk a szerzőknek, hogyan gondolkodnak az egyénről a marxisták és az institucio-
nalisták. Nagy vonalakban az előbbi iskola számára az egyén a társadalom része, 
cselekvéseit pedig egyértelműen társadalmi, illetve osztályhelyzete befolyásolja, 
míg az utóbbi irányzat képviselői úgy gondolják, hogy az egyének viselkedésére, 
döntéseire és cselekedeteire azok az intézmények gyakorolnak hatást, amelyek a 
társadalomban jelen vannak, ennek ellenére az emberek mind az egyéni, mind pe-
dig a kollektív cselekvés révén képesek megváltoztatni azokat az intézményes ke-
reteket, melyek megléte rájuk hatást gyakorol. Mindezek miatt Sherman és Dugger 
úgy látja, hogy mindkét irányzat elutasítja a neoklasszikus közgazdaságtan indivi-
dualista módszertanát, és a metodológiai kollektivizmus jellemző rájuk. Ezzel a 
módszerrel a marxizmus és az institucionalizmus egyaránt olyan magyarázatokat 
dolgoz ki, melyek segítségével érthetővé válik, hogy az a miliő, környezet, közeg 
vagy kontextus, melyben az egyének élete zajlik, milyen hatással van rájuk, illetve 
hogy ők mennyiben hatnak ebben az értelemben környezetükre. Tehát ebben a 
kérdésben marxizmus és institucionalizmus válaszai megfelelnek egymásnak.  
 A második, a társadalmi változások dinamikájára vonatkozó kérdések közül az 
első arról szól, hogy vajon a marxizmus és az institucionalizmus számára elfogad-
hatóak-e az ahistorikus, történelmietlen társadalomtudományok. Mint már koráb-
ban is láttuk erre a kérdésre mindkét irányzat egyértelmű nemmel felel, és elutasítja 
a minden korra, társadalmi rendszerre és gazdaságra érvényes törvényekben gon-
dolkodó, történetietlen társadalomtudományokat, köztük a neoklasszikus közgaz-
daságtant. Az eddig tárgyaltak alapján ahhoz sem fér semmi kétség, hogy marxis-
ták és institucionalisták egyaránt úgy gondolják, hogy a társadalom állandó moz-
gásban van és változik, azonban mindketten úgy látják, hogy ez a mozgás nem 
egyenlő mindig a progresszíóval. Abban a kérdésben viszont a két irányzat meg-
osztott, hogy ez a folyamat teleológiailag determinált-e vagy sem. A kérdésre adott 
institucionalista és marxista válaszok közül véleményem szerint utóbbi érdekesebb, 
mert azt már Hodgsonnál láttuk, hogy az intézményi közgazdaságtan evolucionista 
koncepciója számol a társadalmi mozgások végkimenetelének különféleségével. 
Sherman és Dugger úgy látja, hogy napjainkban már csak kevés olyan marxista 
van, aki a történelemben ható erőkre bízná a haladást, a mai marxisták többsége 
inkább azt vallja, hasonlóan Alex Callinicoshoz, hogy az emberek adott körülmé-
nyek között maguk csinálják a történelmüket.27 Az osztályviszonyok nem merő 
absztrakciók, hanem valódi emberi viszonyok, nagy társadalmi változásokra pedig 
csak akkor kerül sor, ha az emberekben tudatosul helyzetük, valamint érdekeltek és 
kellően motiváltak abban, hogy az megvalósuljon. Mindez természetesen össze-
függ az utolsó előtti kérdéssel, amely arról szól, hogy mi a haladás mozgatórugója. 

                                                 
27 Sherman – Dugger 1994, 124. o. 
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Sherman és Dugger két megjegyzést fűz ehhez a kérdéshez, melyet szerintük lé-
nyegében a marxizmus és az institucionalizmus képviselői már megválaszoltak az 
előző pontban. Először is arra hívják fel a figyelmet, hogy a szovjet marxizmust 
elutasító marxisták nem állítják, hogy az osztályviszonyok minden körülmények 
között a termelőerők fejlődését segítik elő, vannak olyan helyzetek, amikor éppen 
visszafogják ezt a folyamatot, ami szintén egy új társadalom kiépítésének lehetősé-
gét felkínáló feszültségekhez, konfliktusokhoz, és krízisekhez vezethet. Másrészt 
azt is fontos kiemelni a szerzőpáros szerint, hogy az institucionalisták fejlődésel-
mélete a halmozott okság elvére épít, továbbá az sem mellékes, hogy az intézményi 
gazdaságtan képviselői számára a társadalmi változások kimenetele mindaddig 
bizonytalan, amíg az azt vezérlő folyamatok nincsenek tudatosan kontrollálva, ha 
viszont ez megvan, akkor adott körülmények között meg is lehet választani a fejlő-
dés irányát. Sherman és Dugger úgy véli, hogy ebben a kérdésben is inkább egybe-
esnek a válaszok, ahelyett hogy egymással versengenének, ellentmondanának 
egymásnak vagy elbeszélnének egymás mellett. Ugyanez a helyzet az utolsó meg-
válaszolandó kérdés esetében is, mely arra irányul, hogy vajon egyszerű, lineáris 
folyamatként tekint-e a két elmélet a haladásra vagy sem. A tanulmány szerzői úgy 
látják, hogy az erre a kérdésre adott válaszok tekintetében korábban voltak ellenté-
tek marxizmus és institucionalizmus között, amely elsősorban a lineáris történe-
lemszemlélettel rendelkező szovjet marxizmus marxizmuson belüli dominanciájá-
nak volt köszönhető.28 Manapság azonban az institucionalistákhoz hasonlóan a 
komoly marxista szerzők is rendkívül komplex és változatos kimenetelű folyama-
toknak tekintik a különféle társadalmi mozgásokat. 

IV. Marxizmus és institucionalizmus: Két test, egy lélek? 

Míg a Callinicos–Hodgson vita arra világított rá, hogy a marxizmus és az 
institucionalizmus paradigmái között nem nagyon lehetséges átjárás, addig Sher-
man és Dugger kísérlete megmutatta, hogy igenis lehetséges párbeszéd a két irány-
zat között, és hogy vannak olyan kérdések, amelyekre marxisták és 
institucionalisták, legalábbis az intézményi közgazdaságtan paradigmáján belül 
magukra mint radikális institucionalistákra hivatkozó szerzők nagyon is hasonló 
válaszokat adnak. Ami a hasonlóságokat illeti, véleményem szerint nem érdemes 
abban kételkedni, hogy mindkét irányzat az egyén, az ismeretek, a tudás, az intéz-
mények és a társadalom kapcsolatát holisztikus megközelítésben vizsgálja, vala-
mint afelől sincs semmi kétség, hogy mind a marxizmus, mind pedig az 
institucionalizmus nem statikus és merev, hanem állandóan változó, dinamikusan 
fejlődő rendszerként tekint a gazdaságra és a társadalomra. Mindezek miatt nem 
utasítanám el egy olyan hibrid paradigma létjogosultságát, mint az 
institucionalizmus és a marxizmus módszertanának szintézisére törekvő 
institucionalista marxizmus, noha a két irányzat között fennálló markáns ellentétek 

                                                 
28 Sherman – Dugger 1994, 125. o. 
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azt nem teszik lehetővé, hogy úgy tekintsünk rájuk, mint két olyan testre, melyen 
egy lélek kénytelen osztozni. 
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BALÁZS KATA 

Charles de Tolnay (Tolnay Károly) tulajdonában több képzőművészeti alkotás is sze-
repelt. A firenzei Casa Buonarrotiban – amelyet 1965-től haláláig igazgatott, s ahol 
lakása is volt – készült egy már több ízben megjelent fotó2. A fényképen Ferenczy 
Noémi művei láthatók, és a hozzájuk kapcsolódó levelek is tanulmányozhatóak.3 
 A Firenzében őrzött Tolnay-hagyaték rendszerezési munkálatai jelenleg folya-
matban vannak, és amíg be nem fejeződnek, a hagyaték publikálása nem lehetsé-
ges, nem engedélyezett. Éppen ezért ebben az írásban sincs módom annak bármely 
részére vonatkozó részletező, alaposabb elemzésre, inkább csak a figyelem felkel-
tését szolgáló rövid közlésre vállalkozhattam. Így csupán híradásként írhatom azt 
is, hogy a hagyatékban egyéb fotográfiák is találhatóak, amelyek a Tolnay-lakás 
belső tereiben további magyar művészek alkotásait mutatják: egy Nemes Lampérth 
József-alkotás,4 több Ferenczy Béni által készített grafika (ezekkel kapcsolatban 

                                                 
1 A firenzei tartózkodást a TÁMOP ösztöndíj tette lehetővé. A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg (a támogatás száma TÁMOP 
4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003). 
2 Rényi 2006, 315–328. o. Itt szerepel újraközölve az a fotó (A felvételt lásd MTA BTK MI, Vayer 
Lajos-hagyaték, MKI-C-I-195/192.), amelyet Vayer Lajos jelentetett meg a Casa Buonarroti igazgatói 
dolgozószobájáról Ferenczy Noémi munkáival (Vayer [közreadja] 1981. Művészettörténeti Értesítő, 
1981/3. 217.) 
3 Tímár (közreadja) 1978, 341–347. o. Lásd továbbá Tolnay 1934. és Tolnay 1978. Ferenczy Noémi 
és Tolnay (elsősorban az 1934-es monográfiához kapcsolódó) levélváltásairól Pálosi Judit is érteke-
zik, ill. az egykor a Tolnay-hagyatékba tartozó leveleket közöl (Pálosi 1998.). A kecskeméti Cifrapa-
lota őriz néhány Ferenczy Noémi-levelet, amelyek az egykor Hubay Miklós által berendezett Tolnay-
emlékkiállítás részét képezték, néhány egykor Tolnay tulajdonába tartozó Ferenczy Noémi-alkotással 
együtt. Tolnay illetve testvére, Viktor gyűjteményében az alábbi művek tartoztak: Napraforgók, 
vázlat, 1928; Pihenők, gobelin; Pék, vázlat; Gerendavivő, vázlat, 1927; Zsindelyező, vázlat, 1934; Ásó 
ember, gobelin; Szövő nő, gobelin, 1934. 
4 A Nemes Lampérthtal kapcsolatos adatokért lásd MKCS-C-I-77/1876/1-3. Tolnay a levelet Frank-
furtból írta 1922. február 17-én. Eszerint Tolnay – a baráti kör közeli barátja, a bécsi Schuster doktor 
és Wilde Ferenc kérésére írt – levélben számol be Nemes Lampérthtal kapcsolatos berlini emlékeiről 
(a festőt már korábban ismerte, minden bizonnyal mindkettejük érintettségénél fogva a Vasárnapi 
Körben). Ugyanezzel a kéréssel többekhez fordultak a festő barátai, hogy segítséget kérjenek az akkor 
már súlyos skizofréniával küszködő alkotó pontos diagnózisának felállításához azzal, hogy írják le 
megfigyeléseiket a művész megnyilvánulásairól találkozásaik alapján. Tolnay visszaemlékezése 
szerint (adatként megjelent Molnár 1967.) többször találkoztak Berlinben, ill. Potsdamban, és egy 
ízben Nemes Lampérth Bokros-Birmannal együtt látogatta meg őt. Nemes Lampérth Tolnayval való 
ismeretségéről másoknak írt leveleiben is említést tesz (lásd MNG Adattár, Wilde Ferenc-hagyaték). 
Wilde Ferenc Molnár Zsuzsának írta, hogy Tolnay, úgy, mint előbb Wilde János, Otto Beneschhez a 
bécsi Kunsthistorisches Museumba vitte Lampérth rajzait (MKCS-C-I-77/1749).  
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visszaemlékezések és levelek is rendelkezésünkre állnak),5 egy Szőnyi István-
festmény6 ezek szerint egészen biztosan Tolnay tulajdonában volt. Ha a hagyaték 
digitalizálása befejeződik, a fotográfiák feldolgozása könnyebbé válik majd, és 
felfejthető lesz a művek provenienciája is.7 
 Tolnay gyűjteményével kapcsolatban a legközvetlenebb forrásunk Borsos Mik-
lós, aki Tolnayval való találkozásáról szóló szövegében tesz említést a művekről 
(többek közt egy Claude Lorrain- és egy Fragonard-grafikáról is), amelyek legna-
gyobbrészt grafikák voltak, és a húszas évek folyamán jutottak Tolnay birtokába, 
leginkább párizsi tartózkodása idején, apai ajándékként.8 
 Ebben a rövid írásban, addig is, amíg a hagyaték végleges rendezése befejeződik, 
olyan művekről szeretnék szólni, amelyek kevésbé közismertek, és egészen bizto-
san Tolnay gyűjteményébe tartoztak egykor, egyszersmind tudósi tevékenységével 
is összekapcsolódnak.  
 I. Az első egy Tolnay által Id. Pieter Brueghelnek tulajdonított lap, Tájkép kas-
téllyal címen ma Brueghel tanítványa, Jacques (Jacob) Savery (esetleg célzottan 
Brueghel stílusában készült) munkájának tartják, és 1590 körüli datálással, ma a 
Pierpont Morgan Libraryben található. Ide Tolnay hagyatékából került 1985. no-
vember 18-án, a Sotheby’s közvetítésével.9 A toll és barna tinta technikával készült 
lap Tolnay Brueghellel kapcsolatos kutatásaihoz kötődik, sőt, a Brueghel-
szakirodalom és a hozzá kapcsolódó attribúciós viták szempontjából is példaértékű 
lehet. Maga is „áldozatául esett” ugyanis annak a Tolnayt felülbíráló revíziós hul-
lámnak, mely az egykor Brueghelnek tulajdonított grafikai műveket átutalta a 
Savery-testvérek oeuvre-jébe.10 Tolnay ezt a rajzot az általa felállított terminológia 
szerint Brueghel Kis tájképek-sorozatába (1559–1561) helyezte, hasonlóan a ma 
szintén Jacques Saverynek tulajdonított Tájkép három utazóval c. laphoz, amely a 
northamptoni Smith College Museum of Art gyűjteményében található 1958 óta. 
 II. A második lap egy Pissarro-grafika. Firenzében, magántulajdonban találha-
tó, ahova Tolnay ajándékaként került. Ez az alkotás egészen bizonyosan franciaor-

                                                 
5 Lásd a Wilde Ferenc hagyatékot az MNG Adattárában (részben közölve: Kontha 1983a, 54–57. o. és 
Kontha 1983b, 49–53. o.) ill. Balázs 2011, 81–94. o., valamint Tolnay 1979, 23. o. (közölve: Kontha 
[kép. vál.] – Réz (öá. és szerk.) Tolnay 1984, 184–187. o. Ezek szerint Tolnay tulajdonában egy 
nőalakról készült Ferenczy Béni-grafika, egy, a Szépművészeti Múzeumban őrzött Delacroix-akvarell 
(Villámlástól megrettent ló, 1825–29) és a sokáig Leonardónak tulajdonított lovasszobor hatását 
mutató lótanulmány, valamint egy Rómában, oszlopokról készült grafika szerepelt. 
6 Tolnay Szőnyi István lányával, Zsuzsával Olaszországban szoros kapcsolatot ápolt. Szőnyi Zsuzsa 
visszaemlékezése szerint eredetileg édesapján keresztül ismerték egymást. A Gresham-körhöz tartozó 
művészekkel Tolnay biztosan kapcsolatban állt, nagyrészt rájuk „alapozta” az 1937-ben francia nyel-
ven írt előadását a magyar festészetről (Tolnay 1937.) 
7 Tudjuk, hogy a firenzei egyetem magyar tanszékének vezetőjéhez, Hubay Miklóshoz Budapestre is 
kerültek olyan tárgyak, amelyek egykor Tolnay tulajdonában voltak. 
8 Borsos 1979, 46–52. o., ill. Borsos 1981.  
9 Köszönettel tartozom a Pierpont Morgan Library munkatársainak és Alessandro Bonsantinak. 
10 Kutatástörténetét lásd: Muehlig– Rich – Sievers 2000, 49–51. o. 



Charles de Tolnay egykori műgyűjteményének néhány darabjáról 275
 

 

szági vásárlás útján került Tolnay birtokába, a mai tulajdonosnak tett szóbeli közlé-
se alapján is kijelenthetjük. 
 A lapon több rajztanulmány sorakozik, melyek egy nőalakot ábrázolnak külön-
böző nézetből és testtartásban, lényegében mozdulattanulmányokként foghatók fel. 
Pissarro azon alkotói korszakához kapcsolódik, amikor a francia vidék élete, a 
munka és a geometrikus képépítés iránt érdeklődött a leginkább, és rajzait festmé-
nyei megkomponálásához használta. A szénrajz tudomásom szerint reprodukálva 
még nem volt, de az Ashmolean Museum Pissarro-grafikákat tartalmazó katalógu-
sában11 utalnak rá, párhuzamba állítva egy hasonló szerkezetű másik lappal. Ez az 
utóbbi a Corot és a rajzművészet szempontjából különösen nagyhatású Millet rea-
lizmusából kiinduló Pissarrónak venezuelai korszakában alkalmazott vonalvezetés-
ét idézi, de már az emberi test geometrikus-„moduláris” felfogását mutatja, amely 
rövid, szaggatott körvonalakból épül fel, és így a művésznek inkább azt a korszakát 
valószínűsíti, amikor Pissarro Bretagne-ban, Montfoucault-ban dolgozott. A Tol-
nay tulajdonában lévő alkotás is ennek a korszaknak lehet a terméke, és az 1874/5 
körüli időszakra datálható. 
 III. A harmadik mű Pissarro barátjának és tanítványának, Cézanne-nak egy 
akvarellje. Abban az időszakban, amikorra a Pissarro-grafika tehető, Cézanne is 
hasonló geometrikus felfogásban dolgozott, és ahogy Pissarro, a grafikákban fej-
lesztett, kiérlelt megoldásokat, eredményeket ő is felhasználta a festményein. Cé-
zanne számára is fontos volt a körvonal és a felépített szerkezet (amely az emberi 
alak és az azt körülvevő környezet között érzékelhető feszültség felszámolására tett 
kísérletekhez vezetett). Ismerve Tolnaynak Cézanne művészete iránti elkötelezett-
ségét, lehetséges, hogy ennek a két művész közti felfogásbeli rokonságnak is része 
volt abban, hogy Pissarro műve is bekerült a gyűjteményébe az ott korántsem meg-
lepő módon jelenlévő Cézanne-alkotás mellé. Ez a Cézanne-mű azonban későbbi 
időszakra tehető, akkorra, amikor a mester már eltávolodott a lineáris szemlélettől. 
A professzor egykori, hozzá közel álló asszisztensének szóbeli közlése alapján 
azzal a képpel azonosítható, amelyet rövid elemzéssel együtt, 1975-ben Tolnay 
maga publikált,12 jelenlegi őrzési helye ismeretlen. Az akvarell befejezetlen.13 John 
                                                 
11 Bretell – Loyd 1980, 16. o. és 112. o. 
12 Tolnay 1975, 355–356. o. Az itt szereplő szöveg francia eredetiből való fordítása (Saját fordításom, 
Debreczeni Melindának köszönettel tartozom a segítségéért): „Egy fákat és lombokat ábrázoló, befe-
jezetlen tájképről van szó, egy 29,5 × 45,5 cm-es papírra festett tájképről. A feltételezések szerint 
(John Rewald) az akvarell először Vollard-nál volt, onnan pedig a párizsi Zak Galéria tulajdona lett, 
ahol John Rewald vásárolta meg. Több mint harminc évvel ezelőtt került John Rewaldtól egy másik 
magángyűjteménybe. / A kép 1885–1890 körül készült, amikor Cézanne kialakította személyes stílu-
sát Aix-en-Provence-ba már visszatérve. / A kicsit megsárgult fehér lapon bal és jobb oldalon az 
ecsetvonások (ceruzarajz nélkül) átlósan enyhén elhajló két fát formáznak; ez a »természetes keret« 
pedig egymás mellett, szabad ritmusban elhelyezkedő mályva, lila, világoszöld, rózsaszín és kék 
foltokat ölel körül. Ezek kétségtelenül az árnyékokat (balra, a fa közelében), a lombokat és a fény-
visszaverődéseket ábrázolják. Ebben is felfedezhető Cézanne »optikai törvénye«, amit ő így fogalma-
zott meg: »A tárgyak nem hatolnak egymásba… soha nem szűnnek meg élni… észrevehetetlenül 
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Rewald Cézanne grafikáit feldolgozó katalógusa14 az 1890 körüli időkre datálta, 
Venturi véleményéhez képest korábbra (aki a saját maga által felállított korszakolás 
szerint a „konstruktív és szintetikus” időszakra, 1900–1906 közé tette),15 Tolnay 
datálásához (1885–90) képest viszont későbbre. Tolnay a tulajdonában lévő műről 
közölt rövid elemzésében fontos megjegyzéseket tett, elsősorban a motívumok 
kivitelezésének sorrendjével kapcsolatban.16 Eszerint az aixi mester középen kezdte 
a kép kidolgozását, ennek következtében az egész felületet fény és levegősség járja 
át. Rewald a mű provenienciájának leírásában az eredeti tulajdonosként Vollard-t 
határozta meg, akitől a párizsi Galerie Zakhoz került a munka, onnan John 
Rewaldhoz, tőle pedig Tolnayhoz. A vétel pontos időpontjáról sajnos nincsen tu-
domásunk, de minden bizonnyal Tolnay Amerikába települése előtt történt. 
 Cézanne az akvarellt másodlagos műfajnak tekintette, e munkáit a festmények 
előtanulmányaiként kezelte akkor is, ha sajátos technikai megoldásokat alkalmazott 
rajtuk: az egyes festékrétegek teljes száradásáig várt a lapok folytatásával. Vollard 
fedezte fel a Cézanne-akvarellek jelentőségét, és az első kiállításokat is ő rendezte 
belőlük, még Cézanne életében, 1895-ben, majd egy nagy tárlatot nyitott, szerve-
zett 1905-ben. Később Cézanne fia további nagy mennyiségű akvarellt adott át 
Vollard-nak, ez a lap is így juthatott el a párizsi galeristához, de az sem zárható ki, 
hogy még Cézanne életében került hozzá. 
 Cézanne-nal Tolnay pályája kezdete óta foglalkozott (mestere, Fülep indította 
erre, aki párizsi útja alkalmával 1906/7-ben, elsőként adott hírt a francia festőről 
Magyarországon).17 Első, a provence-i mester művészetét elemző írása 1924-ben 
jelent meg.18 Tolnay, Fülep alapvető megállapításaira alapozva, egy olyan korban, 

                                                                                                                            
terjednek ki a visszfényük által…« / Cézanne ezeket a szenzációkat az akvarellen a papír teljes felüle-
tét befedő könnyű és szimultán foltokban mutatja meg. A középvonal mentén, nem pedig lent kezdi 
az akvarellt, ezért olyan könnyed és légies a »táncoló visszatükröződések« képe. / Ch. De Tolnay / 
Tiszteletteljes hódolatomat szeretném kifejezni a munkája iránt, amit az aixi mester, a francia művé-
szet középkortól a modern időkig terjedő kutatásával végzett, valamint aziránt, hogy sikerült megsze-
reznie a Louvre számára ennek a mesternek az egyik legszebb tájképét. / Örömteli felfedezésekben 
oly gazdag és alapos munkáján át csodáljuk azt a férfit, aki győzedelmesen és lankadhatatlanul tudta 
követni a saját maga által kitűzött nemes célokat.” 
13 Az akvarell befejezetlensége Tolnaynak a provence-i mesterrel kapcsolatos egyik legjelentősebb 
kérdését erősíti, és összefügg a „levegősség” hangsúlyozásával is, amit előtérbe helyezett a munkáról 
írt szövegében. Erről a problémáról maga a francia mester vallott így, 1905. október 23-án kelt leve-
lében: „A szín-érzékletek, melyek a fényt alkotják, s elvonatkoztatás következményei, már nem teszik 
lehetővé, hogy telefessem a vásznam, sem azt, hogy továbbhaladjak a tárgyak körülhatárolásában, 
amikor a találkozási pontok halványak, gyengék; ebből következik, hogy képem vagy festményem 
befejezetlen.” Fehér 2012, 414. o. 
14 Rewald 1983, 353. sz. 
15 Venturi 1936, 1038. sz. 
16 Lásd 12. jegyzet 
17 Tolnay 1974, 103–105.o. (Az említett Cézanne-nal foglalkozó szövegek Fülep Lajos: Salon 
d’automne 1906; Paul Cézanne, 1906; Cézanne és Gauguin, 1907; Paul Cézanne, 1907). 
18 Tolnay 1987, 230–243. o. (eredetileg megjelent: Ars Una, 1924. március, I/6, 205–226. o.) 
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melynek világképe fragmentálódott, Cézanne művészetében találta meg az „egysé-
ges világképet”, és ugyanakkor Cézanne és Brueghel Popper Leótól származó pár-
huzamba állításából indult ki.19 A Popper által bevezetett Allteig terminus jelenté-
sével, Popper, Fülep és Tolnay megfigyeléseinek irányából nézve, valamint Cézan-
ne korai recepciójával, antiimpresszionista olvasatával20 is, Gosztonyi Ferenc ta-
nulmánya foglalkozik a Szépművészeti Múzeum Cézanne-kiállításának katalógu-
sában.21 Ha a geometrikus szemléletű Pissarro-grafikát is ebbe a sorba állítjuk, 
Ferenczy Noémivel való párhuzamhoz érkezünk. Ami Ferenczy Noémit leginkább 
foglalkoztatta, az a forma kérdése volt,22 a szövött színfolttal visszaadható forma, a 
szövött színfoltokból felépíthető kompozíció problémája. Ehhez a felismeréshez 
fokozatosan, a szecesszió organikus motívumkincsét alkalmazó munkáktól jutott 
el, míg végül témaválasztásai is eltávolították a természeti-bukolikus modellektől, 
és a húszas évektől mindennapi munkájukat végző alakokkal népesítette be a mű-
veit. Olyan rokonság ez, amely az eltérő műfaji-technikai-történelmi-társadalmi 
körülmények ellenére is hasonló, „formakereső” művészetszemléletet mutat a fran-
cia mesterek és a magyar gobelinművész között (Tolnay olvasatában mindannyian 
művészettörténeti vizsgálatra „érdemesek”, „nagymesterek”). 
 Ez a szemlélet állt egyértelműen Tolnay érdeklődésének homlokterében, és ez 
állt gyűjteménye személyes preferenciáinak hátterében is. 
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19 Popper 1910 (1983), 73–82. o. 
20 Ennek értelmében világossá válik az is, hogy a Tolnay által választott Pissarro-grafika is a mester 
azon időszakából származik, amikor hátat fordított az impresszionizmus eszköztárának. 
21 Gosztonyi 2012, 179–190. o. 
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Magyar mustrák 

Ornamentális formaképzés és nemzeti identitás Gróh István 

és Kovách Géza tervezéselméletében 

KATONA JÚLIA 

Nemzeti identitás és ornamentika összefüggéseire két nagy volumenű kiállítás és 
szakkatalógus, valamint több publikáció is rámutatott a hazai művészettörténeti 
kutatás elmúlt szűk évtizedében. A Néprajzi Múzeum 2005–2006-os életmű kiállí-
tása és kapcsolódó katalógusa Huszka József, a rajzoló gyűjtő1 címmel annak a 
rajztanárnak és etnográfusnak az életművét dolgozta fel, aki az 1880-as évektől 
kezdve az új magyar stílus, a magyar nemzeti műipar kialakításának katalizátora 
volt, és aki megszállott motívumgyűjtő tevékenységével fél évszázadon át e célt 
szolgálta. A Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású tematikus kiállítása 2010–2011-
ben XIX. Nemzet és művészet. Kép és önkép2 címmel a hosszú 19. század művészeti 
jelenségeiben értelmezett sokrétű nemzet-fogalmat mutatta be. Az időbeli és tudo-
mányterületi határok kitágításával az ornamentika 20. századi és kortárs művészeti 
megközelítéseiről pedig az Ernst Múzeum 2007-es, Ornamentika és modernizmus3 
című tanulmánykötete nyújtott képet. Hasonlóan, az elmúlt évek kutatási tendenci-
ájába illeszkedett az a művészet- és oktatástörténeti tanulmánnyal kísért annotált 
bibliográfiai jegyzék, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának 
díszítőművészeti mintakönyv együttesét dolgozta fel Díszítmények és ideák vonzá-
sában4 címmel. Ez utóbbi publikáció előkészítése folyamán kerültek olyan magyar 
alkotók a kutatás homlokterébe, akik elsősorban tanári tevékenységükről voltak 
ismertek, ugyanakkor a korszakban kibontakozó ornamentika-vitákban is határo-
zottan állást foglaltak. Így nyert újra jelentőséget Gróh Istvánnak több, ornamenti-
kaelmélettel foglalkozó publikációja és teljes tanári tevékenysége, valamint e ta-
nulmány harmadik szereplőjének, Kovách Gézának, a Mintarajziskola tanárának 
kevésbé ismert formatani műve. Az ornamentikáról alkotott elképzeléseik tekinte-
tében mindketten kétségtelenül Huszka József köpönyegéből bújtak ki, és az ő 
szemléletét referenciapontként tekintve definiálták saját hitvallásukat. 
 Az ornamentális formaképzés és nemzeti identitás összekapcsolásának kérdésé-
ben is Huszka József (1854–1934) szemlélete tekinthető viszonyítási pontnak az őt 
követő rajztanárok és művészek felfogásának elemzésében. Huszka személyisége, 
magyar ornamentikáról vallott nézetei igen erősen megosztották a korabeli művé-

                                                 
1 Fejős 2006. 
2 Király – Róka – Veszprémi 2010; Katona 2010, 354–357. o. 
3 Szikra 2006. 
4 Katona – György 2010. 
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szeti szcénát, életpályája is a támadások–elfogadások kettős tartományában moz-
gott, amely természetszerűleg kihatott az általa kitűzött cél megvalósítására. 
 Huszka az erdélyi és észak-magyarországi falfreskók feltárásával és restaurálá-
sával a magyar műemlékvédelem ügyét szolgálta, azonban mégsem ezzel, hanem 
magyar díszítőmotívumokat gyűjtő tevékenységével vált ismertté. A magyar stílus, 
a magyar nemzeti műipar megteremtését szolgáló gyűjtőtevékenysége eredményeit 
számos kiadványban publikálta, továbbá a társadalom összes néprétegének szánt, a 
magyar ornamentika ősformáit bemutató kézikönyvét végül 1898-ban jelentette 
meg a Magyar Mérnök- és Építész-egylet és a Magyar Királyi Vallás- és Közokta-
tásügyi Minisztérium támogatásával Magyar ornamentika5, német nyelven 1900-
ban Magyarische Ornamentik6 címmel. Mintaalbumai, csakúgy, mint a magyar 
ornamentikáról vallott nézetei nagy hatással voltak a századforduló tervezőgenerá-
ciójára, a korszak meghatározó rajztanáraira, iparművészeire, építészeire7. Ellen-
pontként ugyanakkor ismeretes Huszkának az akadémiai körökkel kialakult nézet-
eltérése, melynek jól nyomon követhető példája volt a Magyar Iparművészet ha-
sábjain 1899-ben Hampel Józseffel kibontakozó vitája8. Ebben a tágabb körű pozi-
tív fogadtatás és szűkebb, negatív elutasítás nyomán kirajzolódó erőtérben Huszka 
mintegy fél évszázadon át ragaszkodott eredeti elképzeléséhez, mely szerint az új 
magyar stílus kialakítása kizárólagosan a magyar ornamentika ősformáinak adaptá-
lását jelentheti. A külföldi stíluselemek átvételével felépülő historizáló építészeti-
iparművészeti közegben Huszka exkluzív stílusteremtő koncepciója azonban elszi-
getelt jelenségként tűnt fel. Az új magyar stílus megteremtését nemzeti-nemzetközi 
kontextusba helyező problémafelvetésben az ő megoldása kizárólagosan a nemzeti 
elemek felmutatására korlátozódott. Felvetődött a kérdés: a stílusteremtési kísérle-
tek a nemzeti elemek kizárólagos újrafelhasználásával vagy nemzetközi elemek 
átvételével történjenek? 
 Bár Huszka nyomán haladtak a századfordulón azok a művész-tanárok, akik a 
Mintarajziskola9 és az Iparművészeti Iskola10 kulcsfigurái voltak, a stílusteremtés 
kérdésében Huszkáétól eltérő megoldásokat mutattak fel. A kétpólusú nemzeti-
nemzetközi megközelítésben a hogyan teremtsünk új magyar stílust? kérdését töb-
ben többféleképpen válaszolták meg. Alább két rajztanár koncepcióját mutatom be: 
a műemlékvédelemben Huszkához hasonlóan úttörő szerepet betöltő Gróh Istvánét 
(1867–1936), aki 1896-tól az Iparművészeti Iskola tanára, majd egy évtizeden ke-
resztül rektora volt (1917–1926), valamint Kovách Gézáét (1862–?), aki a Minta-
rajziskola ékítményes rajz és geometria tanáraként működött. 
                                                 
5 Huszka 1898. 
6 Huszka 1900. 
7 Sinkó 2002, 197–221. o. 
8 Hampel 1899, 98–105. o., Huszka 1899, 149–157. o. 
9 Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, később Mintarajziskola és Rajzta-
nárképző, majd Képzőművészeti Főiskola. 
10 Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola, majd Magyar Iparművészeti Főiskola. 
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A történeti mintakönyvek és az idegen minták hatása 

Gróh István személyében az új magyar díszítő stílus megteremtése az iparművészet 
alakításában központi szerepet betöltő Iparművészeti Iskola elsődleges céljává vált. 
A gyakorló művész-tanár Gróh az intézményben betöltött vezető pozíciója miatt 
immár nemcsak saját személyes művészi ambíciójaként, hanem az iskola fő célja-
ként is a magyar díszítő-stílus fejlesztését jelölte meg. 

 Harminc esztendőt töltöttem az orsz. iparművészeti iskolán ékítményes-
tervezés tanításában, nehéz töprengés és kísérletezés ideje volt végig, míg rá 
találtam az igaz útra. Mert hogy ezen állásomban a magyar díszítő-stílus fej-
lesztésére rendeltettem – a hogy erre rendeltetett az egész intézmény – azzal 
tisztában voltam eleitől fogva, hanem a mikéntet meglelni nehéz volt.11 

 Gróh célja teljes mértékben egyezett Huszkáéval, az új magyar díszítő formák 
alkotásához vezető utat azonban más hangsúlyok nyomán képzelte megvalósítható-
nak. Mindamellett, hogy Gróh meghatározó oktatói tevékenységet folytatott, több 
nagy terjedelmű mintagyűjteményt is megjelentetett, és a témával kapcsolatban 
jelentős elméleti-történeti cikkeket is közreadott. Ezekben Huszkával ellentétben azt 
állította, hogy a sokszorosított grafikai technikák, a modern sajtó megjelenésével, 
valamint az internacionális művészi neveléssel a műalkotások olyan elérhető közel-
ségbe kerültek, hogy lehetetlenség lenne vegytiszta, nemzetközi hatásoktól mentes 
nemzeti stílust és új, érintetlen, steril, nemzet-specifikus formavilágot létrehozni. 
 A 19. század közepén kibontakozó és a század második felében kiteljesedő in-
formációáramlási folyamatok, a külföldi stílusoknak és motívumoknak ez a fajta 
testközelsége két új kulturális jelenségnek volt köszönhető. A korabeli világ (vagy 
legalábbis annak Európát és egyes Európán kívüli országokat jelentő szelete) ipa-
rának, kultúrájának, szemléletének megismerésében és bizonyos gondolkodási 
modellek, munkamódszerek, struktúrák átvételében óriási szerepet játszottak a 
világkiállítások. Ezek mintaértékűnek tekintett legelső példája, az 1851-es londoni 
világkiállítás pedig közvetlenül katalizálta a századközép információs boomjának 
berobbanását egy új mintakönyvtípus, a történeti mintakönyv formájában. A két 
jelenség több meghatározó építész tevékenységében is összpontosult, akik közül a 
legismertebb az az Owen Jones (1809–1874) volt, aki egyfelől a londoni világkiál-
lítás szuperintendánsaként, a Crystal Palace belsőépítészeti kialakításáért felelős 
építészként (ő jegyezte a Kristálypalotának a vörös-sárga-kék alapszínekre redukált 
színkoncepcióját), az Alhambra-udvarhoz írt vezető szerzőjeként, másfelől az 
1856-os The Grammar of Ornament12 című történeti mintakönyvével vált ismertté 
(1. kép). Jones a hordozó felületről leválasztott díszítőmotívumokat történeti szem-
pontok szerint rendezte, és az új reprodukciós technika, a kromolitográfia segítsé-
gével sokszorosított mintalapokon tette közzé. Zavarba ejtő közelségbe kerültek 

                                                 
11 Gróh 1929. 
12 Jones 1856. 
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európai és Európán kívüli kultúrák motívumai, lehetőség nyílt azok összehasonlítá-
sára és elemzésére is, így a 120 litografált táblán a törzsi, ókori egyiptomi, ókori 
asszír és perzsa, ókori görög, római, pompeji, bizánci, arab, török, mór ornamensek 
(ez utóbbiak az Alhambrából) mellett perzsa, indiai, hindu, kínai, kelta, középkori, 
reneszánsz, Erzsébet-kori és itáliai díszítőelemek, végül a természetből vett levél-
formák sorakoztak. Az angol építész koncepciójában és technikai kivitelezésében is 
példaként tekintett mintakönyvét hamarosan hasonló volumenű francia és német 
művek követték, majd nyomukban haladtak a kevésbé látványos, ám a rajzoktatás-
ban annál gyakrabban használt mintaalbumok és falitáblák tucatjai és százai. Albert 
Racinet (1825–1893) L'ornement polychrome13 című, közel 2000 motívumot tar-
talmazó 100 táblája 1869-ben Párizsban (2. kép), Heinrich Dolmetsch (1846–1908) 
Der Ormementenschatz14 című műve pedig 1887-ben Stuttgartban került először a 
nagyközönség elé (3. kép). Ezek a mintakönyvek ugyanakkor az európai művészeti 
oktatási intézmények alapvető taneszközei is voltak, hazai viszonylatban a képzés 
alapját jelentették a Királyi József Műegyetem Középkori Műépítéstani, valamint 
Rajzi tanszékén, továbbá a Mintarajziskolában (a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem elődintézményében) és az abból 1880-ban kivált és fokozatosan önállósult, egy 
ideig mégis szoros adminisztrációs és személyi kapcsolatban működő Iparművé-
szeti Iskolában (a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem elődintézményében). A Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára tulajdonképpen érintetlenül őrzi a fenti 
oktatási intézmények közül a legnagyobb volumenben fennmaradt, több mint 500 
kötetet számláló mintakönyv együttest15. 
 Az idegen motívumok befolyása elkerülhetetlen és szükségszerű volt. A külföl-
di minták által ilyen erősen áthatott szellemi környezetben született meg a 19. szá-
zad utolsó harmadában Budapest historizáló építészeti arculata, amely a nemzeti 
stílusteremtés kérdését ismét felvetette. Huszka elborzasztó példaként tekintett a 
városra, hiszen a korabeli nagyvárosi építkezések felfogásának legfontosabb motí-
vumát, a nemzeti géniusz fogalmát negligálták: „Ez a város, ez az európai chaosz, 
ez a bábel hamis tükör!”16 

A magyar díszítő-stílus fejlesztése Gróh István koncepciója szerint 

Gróh a nemzeti-nemzetközi vitájában sokkal megengedőbb volt, a korabeli európai 
építészetben és iparművészetben zajló folyamatokat bizonyos tekintetben reáli-
sabbnak látta, a nemzeti fogalmát sem metszette ki a nemzetközi környezetből, 
ezért az új stílus tekintetében az idegen és a nemzeti elemek kiegyensúlyozott adap-
tációját javasolta. 

                                                 
13 Racinet 1869. 
14 Dolmetsch 1887. 
15 A mintakönyvegyüttes annotált bibliográfiája: Katona – György 2010. 
16 Huszka 1890, 20. o. 
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 Az új magyar díszítőformák forrásainak megjelölésében Gróh már eleve olyan 
történeti műcsoportokat választott, amelyekben meglátása szerint a nemzeti és a 
nemzetközi elemek kiegyensúlyozott elegye nyilvánul meg, mint pl. a 14. századi 
gömör megyei falfreskókon és az erdélyi reneszánsz hímzéseken. 
 Az új magyar díszítő stílus megteremtésére Gróh mint rajztanár és intézmény-
igazgató az Iparművészeti Iskolában következetesen alkalmazott oktatási sziszté-
mát dolgozott ki, ekként a modern magyar ornamentika létrehozását rajzoktatási 
kérdésként is kezelte. A formaalkotás bázisát „tartalékalapként”17 a rajzoktatásban 
jelölte meg, melynek tulajdonképpen saját státuszából fakadóan kell közvetítenie a 
magyar ornamentika motívumtárát. E „tartalékalap” forrásainak a 14. századi 
gömör megyei falfreskók, 17–18. századi mennyezetfreskók, „agyagipari orna-
mentek”, 16–18. századi kályhacsempék, 17–18. századi ónzománcos cserépedé-
nyek, hímzések, szűrhímzések, zsinórdíszítések, csipkék, fafaragások, székely-
kapuk műcsoportjait tartotta. A 19. század általánosan elterjedt felfogását követve a 
minták közvetítését a tanárok által sajátkezűleg összeállított szemléltető eszközök-
kel, ún. falimintákkal képzelte el. Gróh arra buzdította a rajztanárokat és rajztanár-
jelölteket, hogy oktatási segédletként közvetlen környezetük fennmaradt tárgyait 
alapul véve állítsák össze saját magyar díszítőművészeti falimintáikat. Ennek min-
tapéldájaként tekinthető Gróh saját kiadásában 1904-ben megjelent Magyar stílusú 
rajzminták18 című összeállítása. A grafikai sorozat a díszítőformákat erősen stilizál-
tan, idealizáltan és ennek megfelelően meglehetősen leegyszerűsítve mutatja be, 
így alakítva alkalmassá a természeti formákat az iparművészeti tervezés számára. 
Gróh szemléletében a növényi díszítmények természethű, naturális ábrázolása a 
díszítménytervezés zsákutcája, motívumképzési módszertanában a növények szer-
kezeti felépítése kap prioritást. 

 Maga az ábrázolás módja: az ideális növénynek sematikus módon, kereszt-
metszetben való ábrázolása, mely nem a megjelenését, hanem az előkép 
struktúráját adja vissza, bármennyire naiv, mégis teljesen jogos. Ma már las-
san díszítőművészeink is meg kezdik érteni, hogy a növény egyed külsejének, 
megjelenésének kétségbeejtően alapos tanulmányozása és változatlan bevite-
le az ornamentbe oly dolog, a minek nem csak a nép naiv művészi felfogása 
mond ellent, de (még a japánt sem véve ki) az összes históriai stílusok.19 

 Az ipariskolák számára kialakított rajzoktatási koncepcióban a faliminták által 
közvetített „tartalékalapot” az első évben kell lefektetni a magyar történeti díszítő-
formák megismerésével és rajzolásával. A második év a külföldi történeti díszítő 
stílusok tanulmányozásának időszaka, a harmadik-negyedik évfolyamokon pedig 
önálló tervezési feladatok kerülnek kiadásra. 

                                                 
17Gróh 1899, 198. o. 
18 Gróh 1904. 
19 Gróh 1904, 3. o. 
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 Gróh saját tanítványai gondolkodását sem korlátozta azzal, hogy kizárólagos 
forrásként jelölte volna meg a tervezés számára a magyar történeti díszítőformák 
tanulmányozását, a magyar mellett ugyanis az idegen, külföldi minták alapos vizs-
gálatát is előírta. A Huszka-féle magyar nemzeti géniusz a korszellemmel kombi-
nálva jutott érvényre az irányítása alatt dolgozó növendékek munkáiban, mint azt 
az 1899-ben a Magyar Iparművészetben megjelent Jövő stílusunk20 című írásának 
illusztrációi is bizonyítják. A tanítványok magyar díszítőformákat bemutató minta-
tervei már a szecesszió nyilvánvaló jegyeit hordozzák magukon, hasonlóan azok-
hoz a növendéki motívumtervekhez, amelyek az 1907-ben megjelent Magyar díszí-
tő művészet21 második kötetének gerincét alkotják (4. kép). Gróh ebben a nagysza-
bású kétkötetes válogatásában történeti folytonosságában láttatja a magyar orna-
mentikát: a Népies művészet című első kötet a sajómenti magyar házépítés, a ma-
gyar faépítészet, fafaragás, agyagipar és hímzés példáit mutatja be fotóreprodukci-
ókon és rajzokon, a második kötetben pedig Gróh István tanárnak és tanítványai-
nak munkái címmel az Iparművészeti Iskola növendékeinek 200–250 db, ékítmé-
nyes rajz órákon kivitelezett terve látható. 
 Gróh a történeti forrásokból merített inspirációkon túl a növendékek fantáziájának 
is tág teret engedett, mint az a tervezés módszereiből is kitűnik. A tervezés ecsettel 
történik azért, „… hogy a tömeghatás tűnjék ki már az idea csíra korában, …”22. 
 Ezt követik a színtervek, majd a kész munka kivitelezése a vezető tanár útmuta-
tásait követve. A Gróh-tanítványok 1929 körüli Új magyar díszítések23 című terv-
sorozatában nyilvánvalóan tükröződik e kötöttségektől mentes, a fantáziának tág 
teret adó szemlélet, amely már a motívumok elnevezésében is megmutatkozik: 
kitárt-karú virág, gabalyodó, szomorúfa, szarvas-virágos, hagymából-kelt, három-
szögbe-illő, aprógombás, zsámbéki sarjadzás, zölddel-szegett, páros-csüngős, kí-
gyóbőrös, felemás, ijedség, magvas, bajuszos, stb. (5. kép). 

A díszítőrendszer magasabbrendű szervezete: Kovách Géza tervezéselmélete 

A Mintarajztanoda 19. századi és 20. század eleji történetének kulcsfigurái voltak 
azok a ma már teljesen ismeretlen tanárok, akik évtizedeken keresztül szürke emi-
nenciásként szolgálták mind az iskolát, mind a hazai rajzoktatás egészét. Közéjük 
tartozott Várdai (Werdenstetter) Szilárd (1856–1936), aki 1878-ban a Rauscher 
Lajos (1845–1914) vezette ékítményes rajz órák tanársegédjeként kezdte pályafutá-
sát a Mintarajztanodában, majd 1892-től lett a szemléleti látszattan és az ékítmé-
nyes rajz rendes tanára, mely tárgyakat az iparművészeti rajzzal együtt 1923-ig, 
nyugdíjba vonulásáig oktatta. Mindemellett 1888-tól ő volt az iskola könyv- és 

                                                 
20 Gróh 1899, 197–203. o. 
21 Gróh 1907. 
22 Gróh 1904, 11. o. 
23 Gróh 1929. 
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metszettárának őre, 1902-től 1923-ig pedig ő kezelte az intézmény adminisztratív 
és gazdasági ügyeit. 
 Hozzá hasonló tanáregyéniség volt az azonos területen tevékenykedő, a hazai 
rajzoktatást aktívan szervező Kovách Géza (1862–?), aki 1886-ban kezdte tanári 
pályafutását az Iparművészeti Iskolában kisegítő tanárként, ahol 1892 és 1894 kö-
zött segédtanárként, majd 1894-től rendes tanárként oktatott. 1894-től párhuzamo-
san a Mintarajztanoda ékítményes rajz tárgyát tanította kisegítő tanárként, valamint 
a nők számára rendszeresített geometriai tanfolyamot vezette segédtanárként. 1897-
től a Mintarajztanoda rendes tanára, 1903-tól pedig a Műegyetemre távozó Schulek-
től vette át a látszattan tárgyat. Várdaival közel egyidőben, 1924-ben vonult nyug-
díjba. Rajzoktatásügyi tevékenységét számos bizottság tagjaként fejtette ki24. 
 Kovách a modern magyar díszítő stílus megteremtésének egy másik alternatívá-
ját dolgozta ki. Mint körvonalazódott, e kérdésben Huszka kizárólagosan a nemzeti 
elemek felhasználása mellett tette le voksát, Gróh ezzel szemben tágabb horizont-
ról, a hazai folyamatokat a nemzetközi irányzatokba ágyazva tekintette át, így az 
internacionális stíluselemekkel kevert nemzeti motívumok mellett érvelt. 
 A nemzeti-nemzetközi keveredésének azonban a hazai rajzoktatásban Kovách 
tevékenységével egy másik változata is kirajzolódott az 1910-es években, amely a 
nemzetközi tendenciákból nem a stíluselemek átvételét és magyar díszítésmódra 
történő adaptálását vette alapul, hanem a külföldi mintakönyvekben az 1850-es 
években eleinte csak szórványosan megjelenő formaképzési elvek szisztematikus 
alkalmazását preferálta. Az Owen Jones által 1856-ban felvázolt, a stílusteremtés 
eszközeiként értelmezett formaképzési elvek az 1870–1880-as évekre egyes fran-
cia, angol és német szerzők kezei alatt komplex formatani rendszerekké alakultak, 
melyek közül a legismertebb és legáltalánosabban elterjedt Franz Sales Meyer 
(1849–1927) 1886-ban kiadott Ornamentale Formenlehre25 című műve volt (6. 
kép). A német ornamentika professzor, költő, festőművész Meyer díszítőművészeti 
formatana, bár nélkülözi a színesen litografált táblákat, mégis Jones, Racinet és 
Dolmetsch műveivel közel azonos ismertségre tett szert, hiszen kézikönyvként 
használt összefoglalója a gyakorlati díszítő tervezés ABC-je lett a 19. század utolsó 
évtizedeiben és a 20. század első felében is. Meyer az ornamentikát következetesen 
felépíthető díszítőrendszerként értelmezi, melynek egyes elemeire a különböző 
történeti korszakok eltérő megoldásokat mutattak fel. Kézikönyvében a díszítő-
rendszer formatani szempontból rendszerezett elemeinek különféle stílusú megol-
dásai láthatók úgy, hogy a közös síkgeometriai alapokra-elvekre visszavezetett 
díszítőformák a kortárs díszítménytervezés számára is használhatóvá váltak. Meyer 
A díszítés elemei című első fejezetében a geometriai elemek, a természeti formák 

                                                 
24 Az Országos Szakfelügyelő Bizottság elnöke, az Országos Rajztanárvizsgáló Bizottság tagja, az 
Országos Közoktatási Tanács rendes tagja, az Országos Iparoktatási Tanács rendes tagja, az Országos 
Rajztanáregyesület választmányi tagja. 
25 Meyer 1886. 
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(növényi, állatalakos, emberalakos ornamensek) és a mesterséges tárgyak különbö-
ző formáit mutatja be. A második fejezet a díszítmények funkcionális alkalmazását 
tekinti végig elsősorban az épületornamentikára fókuszálva, a harmadik egység 
pedig javarészt az iparművészeti tárgydíszítés megoldásait összegzi. 
 Kovách Magyar mustrák26 című, először 1926-ban kiadott könyvecskéjében a 
külföldről átvett rendszerszemlélet nyomán nem kevesebbre vállalkozott, minthogy 
az új magyar stílus díszítőrendszerét alapozta meg a Meyer-féle szisztémához ha-
sonló struktúrában. A gyakorlati hasznosítás mellett a könyv magasabb szintű célja 
a magyar nép díszítőművészeti formakincsének „átnemesítése” egy „magasabb-
rendű szervezetté”27 a történeti stílusok rendezőelveinek segítségével. „Ez tehát 
annyit jelent, hogy nem elégedhetünk meg népies anyagunk formakincsével és 
alakításmódjaival, hanem a fejlett stílek eredményeinek felhasználásával 
magasabbrendű szervezetté kell díszítőművészetünket átnemesítenünk.”28

 

 A Magyar mustrákban a szerző a magyar ornamentikát egyetlen formacsoportra 
redukálta, a stilizált „növényornamentikai anyagra”29 mint a magyar díszítés legka-
rakteresebb, a szomszédos népek stílusától markánsan elütő formacsoportra. Ebből 
a megfontolásból hagyta ki a „naturalisztikus növénydíszeket”30, valamint a stili-
zált állati és emberi alakokat. Az új magyar díszítőrendszer Kovách felfogásában a 
stilizált növényi formák geometriai alapokon-elveken végigvezetett szisztematikus 
újratervezését jelenti a fejezetekben megjelölt alapformák szerint (7. kép): 

III. Sorozat: Mutatványok folyó- és terülődíszek tervezéséhez, bevezetve ge-
ometrikus és konvencionális alakításokkal 

IV. Sorozat: Háromszögeknek, négyzetnek s néhány többoldalú szabályos 
sokszögnek díszítése 

V. Sorozat: A körformátum díszítése 

VI. Sorozat: Vegyes anyag 

A) Formátumhoz nem kötött díszek 

B) Különböző formátumok díszítései 

C) A téglány-formátum díszítése, egyszerűbb és összetettebb kiképzé-
sekben31 

 A szerző a magyar díszítés növényi formatárát áttekintve bizonyos hiányokat 
vél felfedezni, így a tervezés szempontjából fontosnak látja megemlíteni, hogy a 
magyar ornamentika, bár bimbó- és virágalakokban rendkívüli gazdagságot mutat, 

                                                 
26 Kovách 1926. 
27 Kovách [s. a.], 5. o. 
28 Kovách [s. a.], 5. o. 
29 Kovách [s. a.], 7. o. 
30 Kovách [s. a.], 7. o. 
31 Kovách [s. a.], 10–13. o. 
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levélformákban azonban meglehetősen szegényes. Hasonlóan, a növényi tőelemek 
is feltűnő hiányosságokat mutatnak, „…egyedüli jellegzetes tőelemünk a szív-
alak“32. A magyar népi ornamentikának ezeket a hiányosságait saját tervezéseivel 
pótolja a már meglévő elemek variálásával, így pl. a szívalakot különféle mellék-
formákkal egészíti ki a gyakorlati tervezés számára. 
 A meglévő formák variálása, a variábilitás egyben a stílusteremtés kulcsfogal-
ma is Kovách elméletében, hiszen az a stílusfejlődés elengedhetetlen feltétele 
szemben a naturalisztikus tendenciákat követő egyénieskedő látásmóddal (8. kép). 

 Legfőképpen arra törekedtem, hogy díszítésünk anyagából a variálásra legal-
kalmasabb formákat és megoldásokat kiemeljem, mert a közhasználatra ezek 
bírnak különösebb értékkel.33 

 Valamely stíl kifejlesztéséhez föltétlenül szükséges egy variabilis forma-
kincs… Az egyénien különleges alkotásokat épen az jellemzi, hogy azokat 
variálni nem, legföljebb utánozni lehet. A művészi variálás mindig bizonyos 
hozzáadást is követel, sokszor egyenesen átteremtésnek mondható; híjával 
van minden ilyesminek az utánzás.34 

 Ami viszont a naturalisztikus formákat illeti, ezeknek jelentőségét sem sza-
bad túlbecsülnünk a díszítőművészetben. … A stílusnak nincs szüksége a na-
turalisztikus formák végtelen sokaságára; ezeknek túltengése nem gazdagság-
ra, hanem jellegtelenségre vezet. …A keleti szőnyegek káprázatos szépségü-
ket nem az újat hajhászó kísérletezéseknek, hanem a régieken avatott kezek 
által végzett variáló fejlesztésnek köszönhetik. … Az egyénieskedésnek ku-
darcai, a naturalisztikus formák hajszolásának zagyva eredményei után, el 
kell következnie ismét a történelmi stílek alaposabb és alázatosabb tanulmá-
nyozásának. Ez adhat lendületet magyar díszítő stílusunknak is, és fölemelhe-
ti azt a népiesség színvonaláról…35 

 A modern magyar ornamentika megteremtésében a nemzeti elemeket exkluzív 
módon kezelő szemlélet (Huszka), valamint a nemzeti és nemzetközi formákat 
kiegyensúlyozott keveredésben tekintő felfogás (Gróh, Kovách) még az 1930-as 
években is párhuzamosan élt egymás mellett. Huszka egyre bonyolultabbá váló 
eredetkutatásai az 1930-ban megjelent A magyar turáni ornamentika története36 
című művében összegződtek, amely újabb lendületet adott a nemzeti géniusz to-
vábbi térhódításának, ugyanakkor ezzel párhuzamosan szintén 1930-ban látott nap-
világot Kovách Géza Magyar mustrák37 című könyvének második kiadása, amely 
az alternatív megoldások egyidejű létjogosultságát bizonyította. 

                                                 
32 Kovách [s. a.], 5. o. 
33 Kovách [s. a.], 4. o. 
34 Kovách [s. a.], 4. o. 
35 Kovách [s. a.], 4. o. 
36 Huszka 1930. 
37 Kovách 1930. 
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Az 1937-es párizsi magyar pavilon a világkiállítás 

építészetének tükrében 

RÁKOS KATALIN 

Jelen tanulmányban az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának felépíté-
sét vizsgálom egyrészt a világkiállítás többi épületéhez, másrészt a különböző 
nemzetek pavilonjaihoz viszonyítva. Röviden kitérek a pavilonban rendezett kiállí-
tás felépítésére is.1 A tanulmány egy folyamatban lévő kutatás résztémájának ösz-
szegzése. 

Az 1937-es világkiállítás építészetének sajátosságai 

Az 1937-es párizsi világkiállítást az 1900-as kiállítás területén rendezték meg. Két 
tengelyre épült fel, a Szajna mentén és erre merőlegesen az Eiffel torony, 
Trocadéro kert, Mars mező vonalában (1. kép).  
 Maradandó épületként erre az alkalomra épült a Palais de Chaillot és a Musée 
d’Art Moderne. 
 A külföldi pavilonok három területen helyezkedtek el. Az első helyszín a Szajna 
két partja, a Trocadéro – Pont d’Iena – Eiffel torony tengelyre merőlegesen, a má-
sik a Palais de Chaillot előtti park, középen a ma is ott álló szökőkút mentén, a 
harmadik az Eiffel torony mögötti rész volt.  
 A Szajna parton és a Mars mezőn ehhez csatlakozott az ötvenhárom francia 
pavilon az iparágak, a kézműves mesterségek bemutatóival, illetve elvont fogalmak 
megtestesítőiként, többek közt a kerámia, a bőrgyártás, a turizmus, az élelmezés és 
a rádió pavilonja, a levegő palotája, az elektromosság és fény palotája. Ezeken 
kívül a tizenegy kolónia és a tizenhét régió összefüggő együttesei bővítették a fran-
cia épületek számát.2 
 A francia régiók pavilonjai – Le centre régional – külön csoportban épültek fel 
a folyóparton (2. kép). Az épületek külseje egyrészt a hagyományok továbbélésé-

                                                 
1 A tanulmányt a következő források és szakirodalom alapján írtam: a Kiscelli Múzeum Építészeti 
Gyűjteményének Györgyi Dénes hagyatékában és a Magyar Építészeti Múzeumban található tervek, a 
Magyar Országos Levéltár Külügyminisztériumi anyagának a világkiállításra vonatkozó dokumentu-
mai (Párizsi Világkiállítás 1937, K728), korabeli hivatalos francia és magyar katalógusok (Exposition 

Internationale de arts et des techniques dans la vie moderne 1937, Catalogue Officiel, Tome II. Pa-
ris), hazai és külföldi szakmai és népszerűsítő folyóiratok (L’Illustration, Exposition Paris, 1937; Le 

Décor d’Aujourd’hui; Magyar Iparművészet), a világkiállítással foglalkozó néhány szakkatalógus 
(Cinquantenaire de l’Exposition internationale des Arts et des Techniques dans la Vie moderne 1987, 
Institut Français d’Architecture, Paris-Musées, Paris; Art and Power: Europe Under the Dictators 

1930-45,1995, Hayward Gallery, London) és a kiállítás főépítészének munkásságát feldolgozó tanul-
mány (Udovicki-Selb, Danilo 2001, „The Elusive Faces of Modernity: Jacques Gréber and the 
Planning of the 1937 Paris World Fair”, Urban History Review, Toronto, Vol. XXIX, No.2, 20–35.). 
2 Ades 1995, 60. o. 
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nek fontosságát hirdette, másrészt a modern szükségletek kielégítését, melyet a 
régió helyi szellemiségének, klímájának, nyelvének figyelembe vételével terveztek. 
Számos építész indult ki a modern formákból, ami hangsúlyosan jelentkezik példá-
ul Languedoc épületén. Ennek bejárata egy több szintet átfogó üvegezett ív volt. 
Maga a pavilon sima falú, nyílás nélküli, egyszerű kubus.3 Az épületek nagy részé-
nél a helyi építészet formáit idézték modernizálva.4 
 Hasonlóan egy csoportban épült fel a franciák tengerentúli gyarmatainak kiállí-
tása az Ile des Cygnes területén, a Szajna keskeny, hosszú szigetén. Elszigetelve a 
többitől, a tengeren túli világ épületei több helyen a vízbe nyúltak. A pavilonokat 
francia építészek tervezték, akik az adott ország hagyományaiból merítettek inspi-
rációt.5 
 A kiállítás épületeinek elrendezését a főépítész, Jacques Gréber által felállított 
követelmények határozták meg. Gréber-nek a világkiállításon betöltött szerepével 
Danilo Udovicki-Selb foglalkozott behatóbban.6 A pavilonok építészetével kapcso-
latban az ő megállapításaiból indultam ki. Udovicki-Selb felhívja a figyelmet arra, 
hogy Gréber csodálta Albert Speer építészetét,7 melyet a szerző a modernizált 
klasszicizmusként meghatározott irányzatba sorol. A kiállításon ennek a képviselői 
a már említett Palais de Chaillot és a Musée d’Art Moderne, melyek kőhomlokzata 
arisztokratikus nagyságával tűnt ki a pavilonok közül. A kiállítás pavilonépítészete 
ezek kontrasztjaként jelent meg, könnyed színességük ellentétben állt a maradandó 
épületek méltóságával.8 Udovicki-Selb szerint Gréber-t az 1933-as chicagói vásá-
ron látottak inspirálták a színes pavilonok megvalósulásának támogatására. Az 
1937-es világkiállításra megjelent írásában Gréber arra hívta fel a figyelmet, hogy 
szürke korszakunkban megfeledkezünk a fali dekoráció öröméről, melynek felele-
venítéséhez rehabilitálni kellene a színes építészetet.9 Az épületek színezése már az 
1935-ös brüsszeli világkiállításon is meghatározó szerepet játszott, a magyar pavi-
lonról írt korabeli bemutatókban is hangsúlyozták előtérbe kerülését.10  
 Udovicki-Selb a pavilonépítészetet nemzetközi építészetként (International 

Style) határozza meg. Szerinte Gréber szándékosan helyezte egymással szembe, a 
Szajnára merőleges főtengely két végére a Palais de Chaillot és a Palais de la 
Lumière vagy más néven Palais de l’Electricité épületét, mint a modernizált klasz-
szicizmus és a nemzetközi stílus megtestesítőit.11  

                                                 
3 Vigato 1987, 268–279. o. 
4 Lécuyer 1937, 38–43. o. 
5 Géraud 1937, 58–60. o. 
6 Udovicki-Selb 2001, 20–35. o. 
7 Udovicki-Selb 2001, 28. o. 
8 Udovicki-Selb 2001, 29. o. 
9 Gréber 1937, 8. o. 
10 Nádai 1935, 173–174. o. 
11 Udovicki-Selb 2001, 20. o. 



Az 1937-es párizsi magyar pavilon a világkiállítás építészetének tükrében 293
 

 

 Udovicki-Selb tanulmányában kiemeli továbbá az elektromos fény szerepét, 
mely a haladás alapvető művészi és technikai szimbólumaként a kiállítás hívósza-
vait idézte: Exposition internationale des Arts et des Techniques dans la Vie 

moderne. Az építészeti pluralizmust a kiállítás szervezői a mesterséges fény minél 
többrétű alkalmazásával akarták egybefogni. Gréber-től erről többször is olvasha-
tunk.12 A fény fontosságának kiemelését bizonyítja a Palais de la Lumière-nek a 
főtengely egyik végébe való helyezése is. Edmond Labbé, a világkiállítás főbiztosa 
természetfeletti erőként beszélt az elektromosságról, melynek apoteózisát a pavilo-
nok, a szökőkutak, és az Eiffel torony változó kivilágítása biztosította (3. kép).13 
 Az építészeti sokszínűség a teljes kiállítást tekintve az Udovicki-Selb által meg-
határozott két főirányán túl kiegészült a már említett régiók és gyarmatok építésze-
tével. Itt a hagyományok tovább élésére helyezték a hangsúlyt, ami eltért mind a 
klasszikus, mind a modern építészettől. 
 A külföldi pavilonokat részletesen tanulmányozva jelentős eltérésekkel találko-
zunk, melyeket véleményem szerint több csoportosítási szempont alapján is vizs-
gálhatunk.14 Az egyik lehetséges szempont a modern építészethez való kapcsola-
tuk. Ebben három kategóriát különböztettem meg, de már itt megjegyzem, hogy 
egyes pavilonoknál átfedéseket fedezhetünk fel a kategóriák közt.  
 Az első a modern építészetet leginkább követő épületek csoportja. Az ide tarto-
zó példák szerkezete, homlokzata geometrikus, főként négyszögletes formákból 
épül fel a külső díszítése nélkül. Alapjuk általában fémszerkezet, melynek jelentős 
részét üvegfelületek borítják. Példa rá a belga, a japán, a svéd és a csehszlovák 
pavilon (4. kép).  
 A második kategória a modernizált klasszikus, melyben antik építészeti eleme-
ket használtak fel, vagy pedig a felépítésben követték az antik hagyományokat, 
esetleg a két gyakorlat egyszerre érvényesült. Ilyen a német, az olasz és a jugoszláv 
pavilon.  
 A harmadik kategória a „dekoratív modern”. Az épületek itt is egyszerű geo-
metriai formák, mint az első kategóriában, de a homlokzatokon a nagy üvegfelüle-
tekkel szemben általában a nyílás nélküli falfelületek domináltak, melyek szobrá-
szati, festett vagy mozaik dekoráció számára biztosítottak helyet. Ilyen többek közt 
Nagy-Britannia és Magyarország pavilonja (5. kép). Az átfedések a csoportok kö-
zött olyan jellemzők miatt jelentkeztek, mint például egy pavilon erőteljes színe – 
példa rá a fémváz szerkezetű belga pavilon, melyen a sötétrózsaszín dominált –, 
vagy arra is találunk példát, amikor a külsejében teljesen dísztelen konstrukció a 
belsőben nagyméretű díszített felületet rejt. Ilyen volt a svéd pavilon bejárati csar-
nokában álló több méter magas kerámia relief. 

                                                 
12 Gréber 1937, 9. o. 
13 Labbé 1937, 301. o. 
14 Cinquantenaire 1987, 133–204. o. 
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 Egy másik csoportosítási szempont az épület szimbólum jellege. Ezalatt azt 
értem, hogy az épület külseje felépítésében, anyagában, díszítésében vagy a három 
közül több szempontból is hordoz-e, és ha, igen, akkor milyen, az adott nemzetre 
vonatkozó szimbolikus utalást.  
 A szimbolikus külső megformálásra a legszélsőségesebb példa a norvég pavilon 
két hatalmas alumíniummal borított fal közé szorított, fjordot idéző bejárata. Ide 
sorolható az Egyesült Államok felhőkarcolóként magasba nyúló, 45 méteres tornya 
(6. kép), vagy a magyar pavilon épületén az ország keresztényiségét jelképező 
templomtorony a bejáratnál.  
 A szimbolikus anyaghasználatban a két legszembetűnőbb példa a finn pavilon 
faburkolatával és a csehszlovák pavilon variált üvegfelületeivel, mindkettőnél a 
legprosperálóbb iparágukat hangsúlyozva ezzel.  
 A homlokzat díszítése lehet figurális vagy dekoratív, a magyar pavilonnál 
mindkettőre látunk példát. Miként a templomtorony, a figurális díszítés is a keresz-
tényiség hangsúlyozását szolgálta: egy Madonna szobor a főhomlokzaton, illetve a 
tornyon az ország címerét emelő angyalok reliefje. 
 A kiállítás korabeli elemzői ezeknek a szempontoknak csak egy részéről írtak, 
főként a freskó és az épületdekoráció reneszánszáról, a színességről és a dekorativi-
tásról, mint a modern építészet szigorúságát megszelídítő jellemzőkről. Nagy eszté-
tikai újításként üdvözölték a polikrómiát, mely megbontja a masszív és egybefüggő 
vonalakat.15 A francia pavilonok közül is számos kapott külső dekorációt, például a 
turizmus, a munka és a bőrművesség pavilonja.  
 A pavilonok modernségét anyaghasználatukban és racionális felépítésükben 
látták, a geometrikus formákban, a kiállított anyag minimálisra redukálásában,16 
illetve az ablakszalagok és sima falfelületek kontrasztjában.17 A kritikák szerint a 
korábbi évek modern művészetének egyszerűségéből következik, hogy ismét a 
dekoráció felé fordultak a tervezők, ami, mint ahogy azt a kiállítás bizonyította, a 
modern és a klasszikus épületeken is jól mutat.18 
 A különböző nemzetek kiállításainak általános jellemzője volt az ország techni-
kai erejének bemutatása, a nemzetek közti békés verseny hangsúlyozása turizmu-
suk, válogatott ipari és kézműves termékeik, illetve szociális fejlesztéseik bemuta-
tása révén.19 A kézművesség a francia régiók kiállításában is kiemelten jelent meg, 
az ehhez csatlakozó gyarmatok bemutatóját pedig konkrétan a helyi kézműves 
hagyományokra építették fel, erről árulkodik a kiállítási egység címe is: 
L’Artisanat dans le décor de la vie locale. Ennek a kiállítási résznek a rendezői 
azért a kézművesség bemutatására koncentráltak, mert úgy gondolták, hogy ez 

                                                 
15 Gallotti 1937, 110–111. o. 
16 L’Illustration, Exposition Paris, 1937, 92. o. 
17 Zahar 1937, 15. o. 
18 Le Décor d’Aujourd’hui 1937. N0 23. 19–28. o. 
19 Lambert 1937, 44–53. o. 
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lehetőséget ad az őslakosoknak hagyományaik további gyakorlására, miközben a 
francia civilizáció által biztosított fejlődés gyümölcseit is élvezhetik.20 

Magyar vonatkozású előzmények, Györgyi Dénes kiállítási építészete 

A magyar pavilon felépítését meghatározta tervezőjének, Györgyi Dénesnek ko-
rábbi munkássága. Egyrészt a párizsit megelőző két világkiállítási pavilon tervezé-
sében való részvétele, Barcelonában és Brüsszelben. Másrészt a két világháború 
közti számos kiállítási enteriőr tervezése az Országos Magyar Iparművészeti Iskola 
tanáraként. A Györgyi Dénes által tervezett kiállítási terekre jellemző az egyszerű-
ség, az átláthatóság, valamint az ünnepélyesség. Az utóbbit szobrok elhelyezésével 
biztosította.21 A világkiállításokon ez népművészeti anyag szerepeltetésével egé-
szült ki és a Magyarország nyugati kereszténységét hangsúlyozó egyházművészet 
bemutatásával. 
 Az 1929-es barcelonai világkiállításon a Magyar Országos Képzőművészeti 
Tanács megbízásából Györgyi Dénes és Menyhért Miklós tervezte a több nemzetet 
befogadó kiállítási csarnok bejárati egységét, valamint ebben a részben a magyar 
bemutatót.22 Az épület bejáratának pártázatos erődjellegű tornyát a korabeli cik-
kekben „sumir-turáni” motívum együttesként említették, mely a századfordulón 
kialakult nézet szerint a magyarok kulturális gyökereire utalt, a Szasszanida biroda-
lommal való egykori szoros kapcsolatra. A torony egyben azt is jelképezte, hogy a 
magyar nép az európai lélek védőbástyája volt a Kelet erőszakos támadásaival 
szemben.23 Az 1920-as évektől kezdve a területeiben megcsonkított Magyarország 
előszeretettel hangsúlyozta ezt a szerepet Nyugat-Európa felé. 
 A hat évvel későbbi brüsszeli pavilon főhomlokzata már nagyvonalú, sík hom-
lokfalból állt, egyszerű üvegkirakatokkal tagolva, melyeket Basilides Barna festett 
parasztfigurái díszítettek. A főhomlokzaton az egyetlen, kiemelkedő díszítő elem a 
barcelonai pavilonról már ismert, a kapu két oldalát keretező szögletes formákba 
sűrített, dekoratív növényi ornamentika. A pavilon sima falát fent tengerzöldre, lent 
narancssárgára festették, a belső térbe festett felülvilágítóval vittek színt, a fedett 
díszudvar például kékes fényben úszott.24A főhomlokzat előtt két oldalon egy-egy 
nagyméretű szobor állt: Pásztor János Kazinczy és Dózsa Farkas András Magyar 

Feltámadás című alkotása. Utóbbi egy férfialakban személyesítette meg a csonka 
ország újjászületését.  
 A brüsszeli világkiállítás pavilonjához több terv található Györgyi Dénes hagya-
tékában, a Kiscelli Múzeumban. Egy 1935. január 10-ei dátummal ellátott alapraj-
zon a megvalósult változattól igen eltérő megoldást látunk.25 A terv a párizsi pavi-
                                                 
20 Géraud 1937, 58–60. o. 
21 Györgyi Kálmán emlékkiállítás az Iparművészeti Múzeumban: Gerdő Ödön 1934. 81–83.  
22 Magyar Iparművészet 1929, 25–26. o. 
23 Magyar Iparművészet 1929, 171–172. o. 
24 Dr. Nádai 1935, 173–174. o. 
25 l.t.sz.: 66.145.3 Kiscelli Múzeum, Építészeti Gyűjtemény, Györgyi Dénes hagyaték, XIII/5. 
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lon előzményének tekinthető, a főhomlokzaton ugyanis középről jobbra eltolt tor-
nyot tervezett az építész. Már itt megjelent a párizsi magyar pavilon szimbolikus 
részeként épített torony gondolata.  
 A párizsit megelőző két világkiállítás magyar bemutatóinak felépítése is az 
1937-es előzményének tekinthető. Barcelonában a berendezett terek ünnepélyessé-
gét szobrokkal érte el a tervező. A kiállításon képzőművészeti alkotások és népmű-
vészeti kollekció szerepelt, utóbbi a rendezők külön kérésére.26 A képzőművészeti 
anyag mellett külön egyházművészeti részt is kialakítottak.27  
 A brüsszeli kiállításon Györgyi Dénes már egyedül tervezte a bemutató felépí-
tését is. A már említett 1935. január 10-ei terven a művészetre és az idegenforga-
lomra helyezte a hangsúlyt, továbbá külön termet biztosított az egyházművészet 
számára. A végső elrendezésben, ahogyan ezt későbbi tervei mutatják, elhagyta az 
egyházművészeti termet és a tornyot is, a magyar ipar számára viszont több termet 
tervezett.28  
 Az 1929-es pavilon esetében a turáni irányzat, a keleti ősökre való utalás került 
előtérbe, 1935-ben és 1937-ben viszont a „római iskolás” olasz vonal, és ezen ke-
resztül a magyarok európaiságának bizonyítása, nagy valószínűséggel Gerevich 
Tibor szerepétől nem függetlenül, aki az 1937-es kiállítás művészeti bizottságának 
tagja volt.29 A neoklasszicista tendenciák ekkor egész Európában jelen voltak az 
értékek megőrzésének és a rendezett világ iránti igénynek a megnyilvánulásaként. 

Az 1937-es magyar pavilon sajátosságai 

Az 1935-ös brüsszeli világkiállítási pavilon sikere után Györgyi Dénes nyerte el az 
1937-es párizsi szereplés épületének és berendezésének megtervezését. A megbí-
zást egy zártkörű, mindössze néhány hetes határidejű, meghívásos pályázat után 
kapta.30  
 A magyar pavilon a Palais de Chaillot előtti lejtős terepen állt a Szovjet pavilon 
feletti parkban, a Román pavilon közvetlen szomszédságában. Györgyi Dénesnek 
öt méteres szintkülönbséghez kellett alkalmazkodnia, amit úgy oldott meg, hogy a 
Szajna felőli, vagyis a déli oldalt kétszintesre tervezte, itt helyezte el a kijáratot, a 
bejáratot pedig az északi, egy szintes részen. A két szintet középen egy felülvilágí-
tóval ellátott, fedett díszudvarban kötötte össze, ebbe helyezve el a lépcsőt. A láto-
gatót körbe vezette, végig az egymásba nyíló termeken. Minden homlokzaton a 
bejárathoz épített karcsú torony dominált, ahhoz rendeződött a vízszintesekkel 
(ablaksorok, erkélyek, párkányok) hangsúlyozott, ki-beugratásokkal tagolt pavilon-

                                                 
26 Magyar Iparművészet 1929, 53. o. 
27 Magyar Iparművészet 1929, 69. o. 
28 l.t.sz.: 66.145.4 Kiscelli Múzeum, Építészeti Gyűjtemény, Györgyi Dénes hagyaték, XIII/5. 
29 Teleki Andor levele Tormay Gézának, 1936. március 10.  
30 Teleki Andor még a pályázat kiírása előtt egy levelében hivatkozik Tormay Géza korábbi említésé-
re, mely szerint Györgyi Dénessel akar együtt dolgozni. Megkérdezi, hogy megbízásos alapon fog 
folyni a munka, vagy pályázatot írnak ki: Teleki Andor levele Tormay Gézának, 1936. február 19.  
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tömeg (7. kép). A homlokzatalakításnál a nagy, sima falfelületeket a bejáratoknál 
és a kijáratnál sűrű minta ellenpontozta.31 A pavilon falait élénksárgára, a dombor-
mű dekorációt patinás bronz árnyalatú zöldre festették. A díszítés a hímzett vagy 
rátétes suba, illetve szűr szerkezetéből és motívumvilágából indult ki. A síkban 
tartott, a keret szögletességéhez igazodó, azt teljesen kitöltő minta Huszka József 
kutatásai óta Lechner Ödön épületeinek hatására számos olyan épület dekorációját 
inspirálta, ahol a magyaros elemek hangsúlyozása volt a cél. A párizsi pavilonon 
így alakították ki például a főbejárat melletti dombormű sávot, ahol virágos, szíves 
díszítés adott keretet a magyar nép életét bemutató jeleneteknek (8. kép).32 A stili-
zált növényi motívumok már a barcelonai és a brüsszeli világkiállítás kapuzatának 
keretében is megjelentek. A felépítés, a tömegalakítás, a színesség és a szerkezetet 
hangsúlyozó dekoráció miatt a magyar pavilont a különböző nemzetek pavilonjai 
között a „dekoratív modern” stíluskategóriába sorolhatjuk. A műleírás az építő-
anyagoknál a vasat, az acélt és az üveget hangsúlyozza.33 Ezek azonban rejtetten 
jelentek meg, a szerkezet nem került bemutatásra, ellentétben a külföldi pavilonok 
korábban elsőként említett kategóriájába tartozó épületekkel. A torony tetejére 
higanygőzlámpákkal belülről megvilágított, csillag formájú üvegtornyot helyezett 
az építész, mely fontos szerepet játszott a világkiállítás éjszakai fényjátékaiban. 
 Párizsban, mint már Brüsszelben is, az építészre hárult a kiállítási anyag össze-
válogatásának jelentős része. Ehhez kapcsolódott a tervpályázati kiírás arra vonat-
kozó követelménye, hogy a képzőművészet a kiállítás művészi környezeteként 
jelenjen meg (9. kép), mindez úgy, hogy „a magyar művészi szellem teljes erejével 
érvényesüljön”.34 
 Györgyi Dénes az épületet egy olyan keresztény nép házaként határozta meg, 
mely ezer éves múltra tekint vissza,35 ami a római iskolások által képviselt, hivata-
losan támogatott magyar művészet és a népművészet fontosságának kiemelésével 
érvényesült. A világkiállítás hivatalos katalógusában is kiemelték a magyar pavi-
lonnal kapcsolatban a népművészet által inspirált gazdag dekorációt a bejáratoknál, 
az épület körül a népi allegorikus alakokat – a parasztot, a csikóst és a pásztort –, 
valamint a színes üvegablakot, mely ugyan a gótikus katedrálisok méltóságát idéz-
te, inspirációja azonban már teljesen modern.36 
 A bejárattal egy vonalban, a teremsort kápolna jellegű egyházművészeti terem 
zárta Árkayné Sztehló Lili fent említett Kálvária üvegablakával. Jobbra került vé-
kony pillérek mögé Molnár-C. Pál Feltámadás című falképe, középre Weichinger 
Károly és Ohmann Béla keresztelőmedencéje, körben a falakra Pátzay Pál aposto-

                                                 
31 Teleki Andor levele Tormay Gézának, 1936. március 10.  
32 l.t.sz.: 66.162.31. Kiscelli Múzeum, Építészeti Gyűjtemény, Györgyi Dénes hagyaték, XIII/2. 
33 Teleki Andor levele Tormay Gézának, 1936. március 10.  
34 Tervpályázati hirdetmény, MOL, 1937, K728, 1. cs. 3. tétel 
35 Györgyi 1937, 173–176. o. 
36 Catalogue Officiel, Tome II. Paris, 1937, 180–183. o. 
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lai illetve Ohmann Béla kálvária domborművei, és a térbe függesztve ugyancsak 
Ohmann korpuszos keresztje. Itt állt még Sidló Ferenc Siratók című szoborcsoport-
ja is (10. kép). A keresztényiséget hangsúlyozó torony lábánál Pátzay Pál három 
méter magas, vörös és aranyszínűre festett, Szent Istvánt ábrázoló fa szobra állt. 
 A bemutatott anyagban kiemelt szerepet kapott az iparművészet, ezt egészítették 
ki a szobrok és a festmények dekorációs illetve illusztrációs elemként. Aba-Novák 
Vilmos ezüst alapra festett, francia-magyar történelmi kapcsolatokat ábrázoló fres-
kója az első teremben a teljes falfelületet betöltötte. Minden teremben nagyobb 
méretű faldekoráció kapott helyet: a Budapest Fürdőváros termében Kovács Margit 
Duna Királynője című kerámiareliefje, a mezőgazdaságéban Szőnyi István Aratás 

című falképe, a fedett díszudvarban, a lépcső mellett Medveczky Jenő Mezőgazda-

ság című képe, a textilipar termében Kontuly Béla Magyar Ipar című pannója. Az 
étterem, ahová a kiállítás végén a látogató útja vezetett Diósy Antal magyar népvi-
seletbe öltözött alakokat ábrázoló falképeivel és az Iparművészeti Iskola diákjainak 
munkáival, kazettás mennyezettel várta vendégeit (11. kép).  
 A magyar épület a külföldi pavilonoknak azon csoportjába tartozott melyek 
ugyan a modern építészet formavilágát alkalmazták felépítésükben, de azt gazda-
gon dekorálták kívül-belül egyaránt. A magyar pavilon dekoratív díszítményei, 
továbbá a hangsúlyos torony szimbolikusan utaltak az ország által képviselt szel-
lemiségre, jelen esetben a magyarság keresztényiségére, a népművészeti és vallási 
motívumok kiemelésével. 
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Vajda Lajos szentendrei városképei az antik egyiptomi 

térfogalom értelmezései alapján 

RADÁK JUDIT 

A Vajda Lajos hagyatékban1 fennmaradt írásos feljegyzések alapján jól látható, 
hogy a művészt különösen érdekelték a térelméletek, a különböző kultúrák térábrá-
zolási megoldásai. Tanulmányomban Vajda néhány szentendrei városképének 
elemzésével azt igyekszem bebizonyítani, hogy az 1935 és 1937 között készült 
rajzok egy részének értelmezéséhez új szempontokat nyújt, ha megismerjük ebből 
az időszakból egyes olvasmányainak a tartalmát, illetve – megfordítva a gondolat-
menetet –, azt is, hogy Vajda gyakorlati munkája során felhasználta olvasmányai 
elméleti tanulságait. Egyetlen példát kiemelve, Heinrich Schäfer egyiptológus 
1919-ben megjelent Von ägyptischer Kunst besonders der Zeichenkunst című 
könyvére koncentrálva,2 röviden ismertetem az abban található térábrázolási meg-
oldásokat, és rámutatok arra, mi lehet a magyarázata, hogy Vajda életművében 
feltűnően sokszor visszatért a térproblematikához, amikor látszólag nagyon egysze-
rű formák, formarendszerek variációit készítette el. Vajda műveinek elemzése so-
rán arra is igyekszem választ adni, hogy miként lehet értelmezni esetében a képi 
megjelenítés változásait, miért gondolta újra és strukturálta át folyamatosan motí-
vumrendszerét, a szentendrei házak különböző építészeti elemeit. Erre a jelenségre 
már Mándy Stefánia is rámutatott egy 1959-es tanulmányában: „Vajda tudatos 
művész: lát, szelektál, alakít, szerkeszt, gondolkodik. Egy-egy munkáját sok-sok 
töprengés, próbálkozás, kombinációs mozdulatsor kíséri – s e kísérletező kedvből a 
rajzok egymással összefüggő, hosszú sora születik meg.”3 Észrevételét a szentend-
rei házakkal kapcsolatban későbbi, 1983-as monográfiájában további kutatásra 
ösztönző kérdésként fogalmazta meg: „mi vezette Vajdát a házak hosszú sorának, 
megannyi változatának (…)” elkészítéséhez?4 Mándy elképzelése szerint az ismét-
lődések hátterében a Korniss Dezsővel elgondolt szentendrei program rajzmontá-
zsaihoz kapcsolódó motívumgyűjtés áll.5 Hipotézisem szerint a megfigyelt változá-
sok mindig egy-egy új gondolati elem felmerülése miatt, konkrétabban egy új tér-
ábrázolási szisztéma hatására következtek be. 

                                                 
1 A feleségével 1936 és 1941 között váltott és a hagyatékban található levelek teljes szövege 1996-
ban jelent meg Jakovits Vera és Kozák Gyula szerkesztésében (Jakovits – Kozák 1996). Az ún. Pepita 
füzeteket jelen tanulmány írója dolgozza fel doktori disszertációjában. Az utóbbiakban található 
olvasmányainak listája. 
2 Schäfer 1919. 
3 Mándy (1959) 1972, 89. 
4 Mándy 1983, 50. 
5 Erre utal az is, hogy Mándy a házakról, a templomokról, és az építészeti motívumokról A vonalrajzok és 
rajzmontázsok motívumvilága című fejezetben ír 1983-as monográfiájában, ld. Mándy 1983, 144–150. 
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 Vajda elgondolása szerint a különböző kultúrák ismerete a művészekre termé-
kenyen hat. Ezt fogalmazta meg 1936. szeptember 3-án feleségének, Vajda Júliá-
nak írt levelében: 

 Amit a formanyelved kialakításáról írsz, abban teljesen igazad van, kedvesem, 
az egyáltalán nem baj, ha valaki kezdetben más hatások alatt dolgozik, ez 
majd’ mindenkinél így van. Én magam is így voltam, és még ma is bizonyos 
külső hatások kényszere alatt vagyok, de ezt talán már sohasem fogom levetni 
tudni, és talán nem is fontos. Az egész mindenség kölcsönhatásnak van kitéve, 
ez alól senki sem vonhatja ki magát, s nincs kivétel. Egyik ember vagy egyik 
kultúra, civilizáció, művészet megtermékenyíti a másikat, az élet törvénye ez.6 

 Vajda feljegyzéseiben számos, így az antik egyiptomi kultúrával kapcsolatban is 
több kötet címe szerepel, és ezek közül Heinrich Schäfer már említett könyve külö-
nösen jelentős, mivel Vajda meg is említi 1937. május 2-án Júliának írt levelében: 

Egy új könyvet vettem ki a könyvtárból, Schäfer Von ägyptischer Kunst 
besonders der Zeichenkunst. A könyv nagyon érdekes dolgokat tárgyal, ame-
lyek engem főképp érdekelnek és érdekeltek azelőtt (is), a térbeliség problé-
máival foglalkozik főképpen, de hibája van rengeteg, főképpen az, hogy hi-
ányzik nála a világszemléleti bázis felismerése.7 

 Ezt követően az eredeti német nyelvű fő- és alcímeket sorolja fel hosszasan (1. 
kép). Leveleinek 1996-os kiadásában még nem sikerült beazonosítani ezt a köny-
vet, azonban a kiadvány 20. oldalán közölt fakszimilé közelebbi figyelmet érdemel. 
Vajda ugyanis itt Schäfer könyvének tartalomjegyzékét jegyzetelte ki, sűrű sorok-
ban, emiatt nagyon nehezen olvasható, bizonyára ezért kerülte el eddig a kutatók 
figyelmét.8 Az eredeti tartalomjegyzék összevetésével az is egyértelművé válik, 
hogy Vajdát elsősorban valóban a térproblémák foglalkoztatták. Ezt bizonyítja, 
hogy a könyv főcímei (nem az összes) mellett, a térproblémákkal foglalkozó alcí-
mek részletesen szerepelnek, illetve némelyiknél (alcímnél és főcímnél egyaránt) 
aláhúzással jelezte fokozottabb érdeklődését. A címek felsorolása után a kötet mot-
tóját is leírta Júliának (itt is aláhúzásokkal emelt ki részeket), erre a könyv további 
ismertetésénél még visszatérek. 
 Schäfer könyve, amint azt Vajda is írta levelében, főként a térbeliség kérdésével 
foglalkozik. Az első három rövid fejezetben Schäfer felvázolja addigi ismereteiket 
az egyiptomi művészetről, majd általánosságban ír az egyiptomi művészet jellem-
zőiről, a festészetről és a reliefművészetről. A következő három fejezetben hossza-
san mutatja be a térábrázolással kapcsolatos kérdéseket. A Viszonyulás a perspektí-
vához (Vajdánál Die Perspektive erőteljesen aláhúzva) című negyedik fejezetben 

                                                 
6 Vajda Lajos 1936. szeptember 3-án írt levele Júliának. Jakovits – Kozák 1996, 45–46. A levél előz-
ményét, Júlia korábbi levelét nem ismerjük, de a kontextusból kiderül, hogy Júlia saját művészetével 
kapcsolatban, az egyéni hangnem megtalálásának nehézségeiről írhatott. 
7 Vajda Lajos 1937. május 2-án írt levele Júliának. Jakovits – Kozák 1996, 20. 49–50. 
8 Jakovits – Kozák 1996, 20. 
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leszögezi, hogy az egyiptomi művészet tárgyalásával kapcsolatban a lineáris pers-
pektíváról lesz szó, és három megállapítást tesz: 

1. A testek a képi ábrázolás számára áthatolhatatlanok. Ezért a közelebbiek el-
takarják a távolabbiakat, amennyiben ezek a szemmel egy vonalban fekszenek. 

2. A távolabbi dolgok, magasságban és szélességben egyaránt, kisebbnek lát-
szanak, mint az azonos nagyságú közelebbiek. 

3. Egy vízszintes síkban vagy síkon a dolgok annál magasabban fekvőnek 
látszanak, minél távolabb vannak tőlünk, és szemünk [vonala] felett minél 
magasabban helyezkednek el.9 

 A három megállapítást együttesen a lineáris perspektíva feltételének tekinti. A 
második megállapítás a testek rövidülését jelenti, és ez az, ami az antik egyiptomi 
művészetben nagyon ritkán jelenik meg. A rövidülés következetes alkalmazásának 
kezdete az i.e. 5. században a görög művészethez köthető, név szerint szamosi 
Agatharkhosz és athéni Apollodorosz voltak a perspektíva feltalálói. Schäfer meg-
fogalmazásában, ekkor még nem lehet matematikai tökéletességről (mathematische 
Vollkommenheit) beszélni, ahhoz a 15. században jutunk csak el. Véleménye sze-
rint azok a népek, amelyek zárt kultúrában éltek, és így a görög művészet sem ha-
tott rájuk, nem alkalmazták a perspektívát. Ilyen volt az antik egyiptomi kultúra is, 
mely az 5. században ragaszkodott saját hagyományához. Schäfer hangsúlyozza, 
hogy a három megállapítás együttes alkalmazása nem a művészi látás fejlettségére 
vagy fejletlenségére utal, hanem az érzéki világ visszaadásának két különböző 
megfigyeléséből adódik. A perspektivikus ábrázolásnál az érzéki benyomások pon-
tos visszaadása a cél, azoknál a népeknél pedig, amelyek nem alkalmaznak rövidü-
léseket, a dolgok tárgyszerű jelenvalóságának ábrázolása. Ezzel kapcsolatban hi-
vatkozik a könyve mottójául is választott idézetre, Goethe Polygnots Gemälde 
című, 1803-as írásának egy részletére,10 amely Vajdának Júliához küldött levelében 
is szerepel az alábbi kiemelésekkel: 

 Abból a magasságból, ahová újabb időkben a festészet lendült, újra visszate-
kinteni ősi kezdeteire, ezen művészet alapítóinak becses tulajdonságait ma-
gunkévá tenni és az ily művek mestereit tisztelni, akik számára bizonyos áb-
rázolási eszközök – amelyek a mi tanulóink számára már megszokottak – is-
meretlenek voltak, ehhez bizony eltökélt szándékra, nyugodt lemondásra és 
azon stílus magasabb értékének a belátására van szükség, amelyet joggal ne-

                                                 
9 Schäfer 1919, 45.: „1. Körper sind für den Bild undurchdringlich. Daher verdecken die näheren die 
ferneren, soweit beide mit dem Auge in einer Linie liegen. 2. Fernere Dinge erscheinen uns, in Höhe 
sowohl wie Breite, kleiner als nähere gleicher Größe. 3. Dinge in oder auf einer wagerechten Ebene 
scheinen um so höher zu liegen, je weiter sie von uns entfernt sind, und je höher unsere Augen über 
ihnen stehen.“ A magyar fordításért köszönet Szőke Annamáriának. 
10 Goethe, Johann Wolfgang: Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi. Idézi: Schäfer 1919. (mottó) 



304 Radák Judit
 

 

vezhetünk lényeginek, mert inkább a tárgyak lényegével, mintsem azok lát-
szatával törődik.11 

 A test-, és a térábrázolás fejlődése az egyiptomi rajzművészetben (Die 
Entwicklung der Körper- und Raumdarstellung in der ägyptischen Zeichenkunst) 
című fejezetben Schäfer azokra az eljárásokra hoz példákat, amelyeket a tér és a 
test ábrázolásánál alkalmaznak. Az ábrázolási módokat három általa felállított cso-
portba sorolt műveken keresztül vizsgálja: egyszerű testek, többtagú testek és több 
egyedi testből álló csoport. Az egyiptomi művek mellett analógiaként gyerek- és 
primitív népek rajzai szerepelnek. Itt csak azokat az eljárásokat mutatom be, ame-
lyeket Vajda levelében aláhúzással kiemelt. 
 Az első ilyen, Vajda által fontosnak tartott fogalom a Schäfer által idézőjelben 
használt „Röntgenbilder”.12 Ez arra az eljárásra utal, amikor a rejtett dolgok látha-
tóvá válnak. A vékony, átlátszó ruha alatt látszódik az ember szíve, köldöke vagy a 
nemi szerve. Az egyiptomi képen a szőlőpréselők lábfejét az erjesztőkád oldala 
kitakarná, mégis láthatóak, illetve a másik példán a gabonatároló-edények tartalmát 
látjuk (2. kép). Ezzel az eljárással Schäfer korábban bemutatott három szabálya 
közül a testek átláthatatlanságára vonatkozó 1. szabályt szegik meg.  
 A levélben kiemelt másik kifejezés a „Schnittzeichnungen”, amelyet „metszeti 
rajzoknak” lehetne fordítani.13 Az ábrázolásokon a motívumok, dolgok metszeti 
rajzokból, illetve különböző nézőpontból ábrázolt felületekből épülnek fel. A 
Schäfer által leírt Halottaskönyv egyik részletén a vízszintesen jelölt talaj fölött a 
sírház külső nézetét látjuk nyitott ajtóval (3. kép). A sírházból a föld feletti részen 
is ábrázolt akna fut a mélyben fekvő sírkamrába. Az aknát keresztmetszetben mu-
tatja, a mélyben elhelyezkedő négy részre tagolt sírkamrának viszont az alaprajzát 
látjuk. Az alaprajzban a múmia és a vele eltemetett eszközök teljes nézetben jelen-
nek meg. A nézőpontváltások, az alaprajz és a metszeti-rajz szintézise az ember 
adott dologról alkotott tudásának felhasználásával válik értelmezhetővé.  
 A harmadik aláhúzott terminus a „Räumlisches Übereinander”, azaz téri egy-
másfölöttiség, amely az egyiptomiaknak arra a térábrázolási megoldására utal, 
amikor az egyik tárgy a másikon helyezkedik el.14 Az egyik szemléltető példán a 
játéktábla felülnézetből, míg a bábuk a tábla peremén teljes nézetből láthatók (4. 
kép). Schäfer hangsúlyozza, hogy ebben az esetben a bábuk pontosan illeszkednek 

                                                 
11 „Von der Höhe, auf welche sich in den neuern Zeiten die Malerei geschwungen hat, wieder zurück 
auf ihre ersten Anfänge zu sehen, sich die schätzbaren Eigenschaften der Stifter dieser Kunst zu 
vergegenwärtigen und die Meister solcher Werke zu verehren, denen gewisse Darstellungsmittel 
unbekannt waren, welche doch unsern Schülern schon geläufig sind, dazu gehört schon ein fester 
Vorsatz, eine ruhige Entäußerung und eine Einsicht in den hohen Wert desjenigen Stils, den man mit 
Recht den wesentlichen genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Gegenstände als um ihre 
Erscheinung zu tun ist.“ A magyar fordításért köszönet Szőke Annamáriának. 
12 Schäfer 1919, 78–79. 
13 Schäfer 1919, 79–80. 
14 Schäfer 1919, 104–107. 
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a peremhez. Az egyiptomi történelmi kor kezdetétől olyan képi megoldások is is-
meretesek, amelyeken a felső tárgy az alsó felett lebeg. 
 A példákat látva az ábrázolási mód tekintetében szembetűnő a hasonlóság Vaj-
da 1935 és 1938 közötti szentendrei városképeinek egy részével; a transzparencia, 
a nézőpontváltások a szakirodalomban gyakran használt kifejezések Vajda életmű-
vével kapcsolatban. Elemzéseim során abból a feltételezésből indulok ki, hogy 
Schäfer Vajda számára legfontosabb megállapításai nem maradtak hatás nélkül 
egyes műveire sem. 
 A Hegyi házak (5. kép) vonalszövedékeiben felfedezhető a település lakóházai-
nak egymásmelletti és egymásmögötti helyzete. Ez a rajzi sűrítés a tárgyak, az épü-
letek kapcsolatára utal, a közelség érzetét kelti. Nincs horizontvonal, az egymás 
mögött álló épületek homlokzatai áttűnnek. Hasonlóan az egyiptomi, transzparens 
ábrázolásokhoz, a térmélységet Vajda nem a perspektíva szabályait követő vizuális 
megoldásokkal érzékelteti, hanem mintegy „fogalmilag” ragadja meg. Vajda meg-
maradt életművében ehhez a rajzhoz szorosan kapcsolódik két másik munka, a Há-
zak felett című kép vonalrajzos (6. kép) és tempera (8. kép) változata. Ezeket az 
előbbivel összevetve, a vonalstruktúrák apró változásait megfigyelve közelebb kerü-
lünk a művész térábrázolási kísérleteihez, jobban megértjük azok „fogalmiságát”.  
 A Hegyi házak című rajzon látható jobb oldali két ház viszonya egyértelműnek 
tűnik; a takarás miatt tudjuk, hogy az alacsonyabb ház előrébb helyezkedik el, 
azonban a hátsónak az ablaka megjelenik az elülsőnek az oromzatán. A másik két 
műről ez a ház teljesen eltűnik, csak utalásszerűen egy apró részletben bukkan fel: 
az oromzat aljánál lévő tetőkiszögelés alatt az első rajzon transzparenciában megje-
lenő ablaknak a bal alsó sarka látható. Ennek a kis elemnek a továbbvitele, a ké-
sőbbi rajzokon való megjelenése is bizonyítja, hogy Vajda tudatosan egymásra 
építette munkáit. Az ablak sarka a kiinduló rajznál még a valóságnak megfeleltet-
hető, míg a később keletkezett munkáknál már csak töredékében, kompozíciós 
motívumként van jelen. Az a következetesség, ahogyan ez a kis elem újra és újra 
feltűnik, világosan elárulja, hogy nem véletlenszerű, az átrajzolás során becsúszott, 
technikai hibáról van szó, hanem tudatosan használt, jelentéssel bíró részlete ez a 
műveknek. A megfigyelt látvány rögzítése helyett, itt már a ritmus, a felület osztá-
sa, a pozitív-negatív formákkal való komponálás a cél. Az ábrázoló művészetben 
az ábrázolt dolog megjelenése értelmezhető pozitív formaként, Vajda rajzainál a 
házak (kontúr)vonalakkal válnak el az őket körülvevő tértől. A kontúr tehát válasz-
tóvonal, egyszerre határozza meg a pozitív és a negatív formát. Vajda transzparens 
képeinél ez a képlet feloldódni látszik, az egymásra rétegzett pozitív formák eseté-
ben felcserélődhetnek a funkciók, az a felületrészlet, amely az egyik ház viszonyla-
tában pozitív formaként szerepel, egy másik, egymáson elhelyezett térszeletet vizs-
gálva már negatív formaként értelmezhető. A művész ezt a tér játékot, ezt a fe-
szültséget, a kompozíció festett változatánál is fenntartja. A temperakép jobb olda-
lán látható három ház térbeli helyzetét könnyű értelmezni. Hozzánk legközelebb a 
legkisebb, keskeny, baloldalán megtört vonallal kialakított ház áll. Mögötte a vilá-
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gos színű, szélesebb épület helyezkedik el, majd leghátul a féloromzatú építmény 
van. Ennek az állításnak az egyértelműsége megkérdőjeleződik a házakon elhelye-
zett ablakok alaposabb vizsgálata során. Nem dönthető el, hogy melyik ablak, me-
lyik épülethez tartozik. A világos ablakok éppen úgy tartozhatnak az elől lévő söté-
tebb tónusú házhoz, mint a világoshoz. A két másik rajz alapján sejthető, hogy 
ennek az épületnek az ablakai. Ugyanakkor a vonalasan megjelenő, a jobb oldali 
ablakba belógó, sávozott téglalapforma értelmezéséhez nincs semmilyen támpon-
tunk, mindkét lakóhelynek lehet része. Az épületek megfestettségük, színnel kitöl-
tött felületük ellenére transzparensek. A képek jobb oldalán megjelenő transzpa-
rencia háromrétegűsége nem a klasszikus, előtérre, középtérre és háttérre tagolódó 
teret képezi le. A térviszonyoknak, az épülettömegek együttes hatásának egy telje-
sen új megjelenési formáját mutatják. Ezt a hatást erősítik a képek bal oldalának 
épületrajzai. Annak ellenére, hogy a Hegyi házak esetében a három magas oromza-
tot Vajda vonallal köti össze, ez a képfelületen jelentős elem mégsem teremti meg 
az egész képen belüli, egységes, valós térérzetet. A rajzon szereplő összes ház a lap 
aljához illeszkedik. A horizont hiánya, a rövidülések és a távolság érzékeltetésének 
elvetése ellenére felismerhető a térmélység. A transzparencia Vajdánál ugyanúgy, 
mint az egyiptomi művészet esetében, arra szolgál, hogy a tudottat, a hétköznapi 
életünkből tapasztalat útján megismertet felidézze. Nem a látvány általi benyomás 
megragadása a cél. Ebből következik, hogy a képbefogadás mechanizmusa a 
transzparens épületrajzoknál ezzel éppen ellentétes, az európai mimetikus művé-
szeti hagyományoktól eltérően a tudásból, a fogalmi gondolkodásból indul ki. A 
rajzszövet felfejtése közben az értelmezés során alakul ki a térélmény.  
 Transzparens rétegek jellemzik, de az előzőektől teljesen eltérő felfogásban 
készült a Ház, mellette fabódé című kép (9. kép). A Mándy Stefánia könyvében 
közölt címmel ellentétben a rajzon kettőnél több építmény látható.15 Egy nagyobb 
ház a homlokzatával, frontálisan jelenik meg, egy kisebb nyeregtetős épület és a 
fabódé pedig oldalról. A két utóbbi építményen megfigyelhetünk rövidüléseket, de 
ezek egymással semmilyen összefüggésben nincsenek, nem érvényes rájuk semmi-
lyen ismert térábrázolási rendszer következetes szabályossága. Axonometrikus 
ábrázolásnál pontos információt kapunk az ábrázolt tárgy, épület alaprajzáról, 
arányrendszeréről. A perspektivikus ábrázolásnál adottá válik az alkotó/néző hely-
zete az adott épülethez képest. A Monge rendszer merőleges vetítősíkjai az épület 
szerkezetéről nyújthatnak információt. Ennél a képnél egyik rendszer sem érvénye-
sül, mindegyik csak épületrészleteknél jelenik meg utalásszerűen. Az európai kul-
túrából ismert térábrázoló megoldások részleges használatát Vajda egy másik 
struktúrának rendeli alá. Nem egy megszokott hierarchia szerint rendezi el a képal-
kotó elemeket, több elv egyszerre jelenik meg, nem egymást kioltva, hanem egy-
mást kiegészítve, utalásszerűen, azonos hangsúllyal. Az egymásra halmozással, a 
sűrítéssel a tömeg is érzékelhető. A tömegkiterjedés érzékeléséhez elég, ha az arra 

                                                 
15 Mándy 1983. MS 1937/26. 
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utaló jeleket felfogjuk. Ezek a jelek a rajzon a helyenként felbukkanó rövidülések, 
takarások, a föld síkjától való apró elmozdulások. Csakúgy, mint az előző munkák-
nál, Vajda itt is a fogalmi gondolkodásból indul ki. 
 A Háztetők toronnyal című rajzon (10. kép) a transzparencia mellett a Schäfer 
könyvéből megismert, az egyiptomi kultúrára jellemző másfajta ábrázolási módok 
(„téri egymásfölöttiség”, „metszeti rajzok”) is megfigyelhetőek. A különböző né-
zőpontokból ábrázolt épületek kiterjedésének iránya, az egymáshoz viszonyított 
helyzetük Szentendre belvárosának sajátos, szabálytalan elrendezésére utal. Az 
előtérben látható három homlokzat a lap aljához illesztett elhelyezés miatt látszólag 
egy síkban fut, azonban a középső és a jobb oldali épület oldalhomlokzatai is rész-
ben megjelennek, így érzékelteti Vajda a szentendrei kis utca enyhe kanyarulatát. 
A Vajdára jellemző sűrítés a kompozíció közepén tapasztalható, ahol Vajda a 
transzparencia módszerével a házak mögötti épületeket jelzi. Ugyanakkor, a temp-
lomtornyot csak részben takarja ki az előtte álló épület oromzata. Ugyanezen épület 
nyeregtetőjén áttetszik a torony felénk eső oldalfalának a bal éle, amelynek meg-
hosszabbított vonala a torony párkányzata fölött tovább nyúlik. Ez a vonal egy a 
képsíkra merőlegesen elfordított házhomlokzat meghatározó elemévé válik. A 
homlokzat elforgatásával Vajda egy távoli, a képsíkra merőleges kis utcát jelez. A 
kis utca távolságának az észlelésére Vajda formajátéka különböző lehetőséget biz-
tosít. A torony bal éléből tovább futó vonal a képsíkra merőlegesen ábrázolt hom-
lokzat talpvonalát is jelentheti. Ebben az esetben a kis négyzetekkel tagolt felület 
ajtóként értelmezhető. Az említett vonal és a torony azzal párhuzamos csúcsdísze 
között kialakult geometrikus alakzat az elforgatott ház lábazatát is jelölheti. Ebben 
az esetben a ház megnövelt méretével közelebb kerül hozzánk, és a négyzetekkel 
tagolt ajtó ablakká válik. A téri játék e ház teljesen meg nem rajzolt tetőjénél is 
folytatódik, a befejezetlen forma a végtelen tér érzetét kelti. 
 A következő két grafika (Cím nélkül, 11. kép és Hegyi falu, 7. kép) úgy is ér-
telmezhető, hogy a különböző nézőpontból ábrázolt felületek, metszetek és a ki-
sebb építészeti elemek formakapcsolatai egy házat jelölnek. A cím nélküli kép 
esetében a halványrózsaszínű papír felületének nagy részét fehér temperafestékkel 
fedte le. A lap aljához igazított ház utcai homlokzatán kívül az épület többi eleme 
(vagy egy másik épület homlokzata, valamint a baloldalon egy galambdúc) a kü-
lönböző sűrűséggel felhordott fehér alapon lebeg. Feltételezésem szerint Vajda az 
egyes elemek tömörségét a felületkezeléssel érzékelteti. Az építészeti elemek ez 
esetben fedetlenül maradnak, színüket a papír alapszíne adja. A kitöltött és üresen 
hagyott felületek variálása Vajda egész életművében jelen van. Az előzőhöz hason-
ló Vajda felületkezelési megoldása a Hegyi falu estében, ahol a pettyegetett vagy 
apró téglalapokkal áttört, geometrikus formák jelzik a tömör elemeket. Ebben az 
értelmezésben a középső merőleges sáv az utcát, a nyitott teret jelöli. Az utat sze-
gélyező és lezáró formák utalnak a városra vagy a címben szereplő falura. Más 
értelmezésben – az egyiptomi művészethez hasonlóan – a különböző nézőpontból 
ábrázolt felületek és metszeti rajzok összessége utalhat a ház fogalmára. 
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 A rajzok felhasználásával elkészített tempera-kollázsokból csak néhány ismert 
(Lebegő házak 12. kép). Ezeket a műveket is meghatározza a transzparencia, amely 
módszernél a vonal, a vonalszövet alkalmazása kézenfekvő. Első megközelítésben 
azonban nem tűnik adekvátnak, hogy Vajda a transzparencia megjelenítéséhez nem 
az áttetsző, lazúros akvarellt használta, hanem a temperát, amely fedőfesték, és 
technikájából következik, hogy az alsó réteget a felette lévő elfedi, még hígítva is. 
Véleményem szerint Vajda azért nem az akvarellt választotta, mert annak vizes 
közegével képeiben a „levegősség” is megjelent volna; az áttetsző, levegős réteg 
nem lett volna összeegyeztethető az ábrázolt motívumok „tömörségével”. A vonal-
rajzok elemzéseiből kiderül, hogy Vajda számára a házak tömbszerűsége is fontos 
volt. A külső és belső tér megkülönböztetésére, a tömörség jelzésére, illetve a kü-
lönböző, egymást metsző formák elkülönítésére finom színárnyalatokat kevert ki a 
festékből, és némely felületen hígította azt. Egy ilyen „tömör” színárnyalat tölti ki a 
motívumok közötti köztes teret is, amely így módon nem levegőként, és nem is 
talajként értelmezhető, hanem egy olyan szimbolikus térként, amely egyenrangú az 
anyaggal, és amely összefüggésbe hozható az ikonfestészetben is meghatározó, 
szellemi természetű hátterekkel, amelyek hagyományos anyaga a tojástempera. 
 Nincs módom itt kitérni arra, hogy Vajda térábrázolási kísérletei és az ezek 
alapján körvonalazható térszemlélete, valamint korának hasonló törekvései között 
milyen összefüggések fedezhetők fel, valamint arra sem, hogy az itt elemzett mű-
veiből milyen világkép rajzolódik ki. Csupán jelezni tudom, hogy Vajda számára 
fontosak voltak a különböző térábrázolási megoldások összefüggései az adott kul-
túra világszemléletével: Júliának korábban már idézett levelében megjegyezte, 
hogy hiányolta Schäfer könyvéből a világszemléleti bázist.16 Tanulmányomban 
elsősorban arra kívántam felhívni a figyelmet, hogy az írott források, a művész 
által tanulmányozott könyvek ismeretében új szempontból lehet értékelni Vajda 
műveit, mivel ezek révén fény derül azokra az elméleti kérdésekre, amelyekkel 
művészi gyakorlatában is foglalkozott. Kutatásai során nemcsak az európai művé-
szeti tradíciót vizsgálta, hanem az egyiptomi, és más, Európán kívüli kulturális 
hagyományokat is igyekezett megismerni. Az új információknak, a nyugati kultú-
rától eltérő térszemléleteknek, ábrázolási metódusoknak a saját érdeklődési körébe 
való beleillesztése, mint ahogy az itt is kiderült, Vajda műveiben is tetten érhető, 
ezekben visszakövethető. 
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16 Vajda Lajos 1937. május 2-án írt levele Júliának. Jakovits – Kozák 1996, 49–50.  
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Kötél és identitás 

Megjegyzések Lakner László Identitás (Kötél) című alkotásához 

FEHÉR DÁVID 

Lakner László konceptuális fordulata 

Mindössze néhány héttel első önálló kiállításának1 megnyitása után, a második 
Iparterv kiállításon2 Lakner László egy a korábbi műveitől eltérő alkotással jelent-
kezett, amelyre számos progresszív művész is felfigyelt.3 Míg a Kulturális Kapcso-
latok Intézetében rendezett kiállításán Lakner a pop art jellegzetes motívumait (szá-
jakat, rózsákat) idéző festményeket állított ki, addig a második Iparterv kiállításon 
egy képtáblára applikált vastag hajókötelet és mellette egy azt ábrázoló, valósághű-
en megfestett, barnaszínű, lenyomatszerű festményt mutatott be (1. kép).4 A valós 
tárgy és a festett másolat egymás mellé rendelése, a hétköznapi tárgy (kötél) műal-
kotássá, ready-made-dé nyilvánítása a korszak konceptuális tendenciáival mutat 
rokonságot, Lakner László életművében konceptuális fordulatot jelez, a magyar 
művészettörténet korai konceptuális példái közé tartozik. 
 A következőkben megkísérlem Lakner László fordulatát kontextualizálni: a 
korszakváltás körülményeit és feltételezhető motivációit rekonstruálni, majd elhe-
lyezni a művet a hatvanas évek végének – Lakner által nagy valószínűséggel ismert 
– nemzetközi művészeti tendenciái között. A fiatal művész és társai „horizontját”, 
a korszak nemzetközi progresszív irányzataira vonatkozó ismereteit és az informá-
ciószerzés körülményeit is vizsgálom. A felmerülő párhuzamok segítségével a 
lakneri szemlélet sajátosságait is igyekszem leírni, melyek rávilágíthatnak a mű-
vész későbbi, hetvenes évekbeli konceptuális és fotórealista alkotásainak is néhány 
fontos aspektusára. Az összehasonlító vizsgálat során mindvégig szem előtt tartom 
Körner Éva figyelmeztetését, miszerint a felszínes formaelemzés téves eredmé-
nyekhez vezethet: a „morfológiai közelítésmód már csak azért sem alkalmas a ha-
zai történések megközelítésére, mert innen tekintve minden, ami nálunk történt, 
harmadrendű dolog. Laknert nem lehet megérteni a pop-artból, a pszeudo […] az 
akkori magyar állapotok alapkérdéseit fogalmazta meg.”5 Ugyan a „morfológia” 
kifejezés ebben az esetben nem tekinthető pontosnak, Körner nyilatkozata mégis 

                                                 
1 Lakner László önálló kiállítása, Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapest, 1969 (megnyitás: 1969. 
szeptember 19.). 
2 Iparterv II., 1969, Iparterv irodaháza, Budapest (rendezte: Sinkovits Péter, megnyitás: 1969. október 24.). 
3 Vö. pl. Pauer Gyula nyilatkozatával Beke Lászlónak: „Végül is még nem volt sehol sem a Pszeudo, 
amikor Lakner kötelét már láttam, és a valódi kötél jelenléte és ennek lenyomata, ez éppen úgy kap-
csolódik Jovánhoz, mint hozzám, sőt számomra ez nyilván tanulságos is volt.”, Vö. Beke 2005, 42. o. 
4 Lakner László: Identitás (Kötél) 1969, kötél, olaj, vászon, 120 × 100 cm; kötél: 159 × 54 cm, Szom-
bathelyi Képtár, Szombathely (Ltsz. F.83.8). 
5 P. Szabó Ernő 1991, 8. 
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előremutató. Az olykor meglepő formai vagy motivikus hasonlóságok megtévesz-
tőek lehetnek, hisz elfedhetik a lényegi eltéréseket. Az analógiák feltárásával a 
szándékom épp ezen eltérések leírása, árnyalása, és annak a kérdésnek a vizsgálata, 
hogy a korszak magyarországi avantgárdjának meghatározó alakjai miképp 
„transzformáltak” bizonyos „nyugatról” ismert megoldásokat, helyénvaló-e ese-
tükben más kontextusban létrejött (stílus)fogalmak („pop art”, „konceptualizmus”) 
használata, adaptálása, mennyiben helytálló Körner Éva állítása, miszerint „nincse-
nek izmusok Magyarországon”.6 Lakner művét azonban nemcsak a nemzetközi 
tendenciák között, hanem a lakneri életművön belül is elhelyezem. Esettanulmá-
nyom ennyiben a szakdolgozatomhoz, majd doktori disszertációmhoz kapcsolódó, 
készülő Lakner oeuvre-katalógus tanulságait is hordozza. Az életmű szisztematikus 
dokumentálása és katalogizálása tette ugyanis lehetővé a konzekvens gondolatme-
netként is felfogható alkotófolyamat rekonstruálását. 
 Úgy érzem, Lakner korszakos jelentőségű művének vizsgálata az életmű belső 
összefüggésein túlmutató, a hidegháborús korszak kelet-európai avantgárdjára vo-
natkozó általánosabb kérdésekhez is vezethet. Zárásként a kutatás néhány ilyen 
aspektusára is felhívom a figyelmet. 

A második Iparterv kiállítás és a nyugati művészetre vonatkozó információ-

szerzés kérdései  

Az első és a második Iparterv kiállítást a nagyobb művészettörténeti összefoglalá-
sok korszakos jelentőségű eseményként említik.7 A kiállítások célkitűzését prog-
ramadó szövegben foglalta össze azok fiatal rendezője, Sinkovits Péter:  

E tizenegy fiatal művész kiállítása jelzi azokat a törekvéseket, amelyek a vi-
lág legjobb avantgárd irányzataihoz kapcsolódnak. Megkísérlik az együtt lé-
pés kínzóan nehéz, de mindig eredményt-hozó feladatát magukra vállalni. 
Odakötődnek a pop-art, informel, új absztrakt, illuzionista absztrakt, abszt-
rakt impresszionizmus (sic!) gyűjtőnevekkel jelzett tendenciákhoz. Feladatuk 
nem csupán a megismert eredmények átvétele, nem epigonizmus, hanem 
személyes, indulatokkal töltött egyéni feldolgozás. Egységes szemléletmód 
csak most van kialakulóban, ez a kiállítás kísérlet arra, hogy lehetőséget te-
remtsen a legfrissebb törekvések tisztázására.8  

 Sinkovits mondatai pontosan jelzik a művészek és a rendező szándékait, a nem-
zetközi trendekkel való „együtt lépés” feladatát, amely nem egyszerű átvételt, 
„epigonizmust”, hanem „egyéni feldolgozást” jelent. Az Iparterv kiállításokon 
szereplő művészek9 pontosan megfogalmazott és reflektált céljai közé tartozott, 
                                                 
6 Asztalos, Anik Cs. (Körner Éva) 1974, 105–111. 
7 Pl. Zwickl 1999, 166. skk.; Kovalovszky 2002, 196. skk. Az Iparterv kiállítások jelentőségéről lásd 
még: Beke–Hegyi–Sinkovits (szerk.) 1980; Varga (szerk.) 2010. 
8 Sinkovits 1968, o. n. 
9 Az első Iparterv kiállításon szerepelt: Bak Imre, Frey Krisztián, Hencze Tamás, Jovánovics György, 
Keserü Ilona, Konkoly Gyula, Lakner László, Molnár Sándor, Nádler István, Siskov Ludmil és Tót 
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hogy a hivatalosan „támogatott” hazai közeg provincializmusával szemben olyan 
műveket hozzanak létre, amelyek értelmezhetők a legfrissebb nemzetközi művé-
szeti diskurzus(ok) összefüggésrendszerében. 
 A szándékot jelzi, hogy az első Iparterv kiállítás rendezése az 1968-as kasseli 
documenta mintáját követte,10 amelyet Bak Imre és Nádler István megtekintettek.11 
A kiállítás célja a pop arthoz kapcsolódó figurális és nonfiguratív (elsősorban hard 
edge) tendenciák magyar vonatkozásainak bemutatása és összevetése, reakcióként 
a nemzetközi művészeti világ legfontosabb művészeti eseményére. Az 1969-es 
kiállítás hangsúlyai megváltoztak, s a változás összefüggésbe hozható egy másik 
rendkívüli jelentőséggel bíró nyugat-európai kiállítás hírével. Ez a tárlat a Harald 
Szeemann által a berni Kunsthallében rendezett, majd Londonban is bemutatott 
When Attitudes Become Form volt,12 amelynek katalógusát az „iparterves” művé-
szek ismerték, nagy valószínűséggel többen birtokolták is (2. kép).13 Szeemann 
kiállítását gyakran említik a konceptualizmus európai térhódítását jelző korszakos 

                                                                                                                            
Endre (az eseményhez kapcsolódott a szintén ebben a helyiségben rendezett Akciófesztivál, melyen 
Erdély Miklós, Méhes László és Szentjóby Tamás szerepelt); egy évvel később a második Iparterv 
kiállításon a fent említett alkotókon túl kiállított: Baranyay András, Major János, Méhes László, 
Szentjóby Tamás, az eseményhez kapcsoló kiadványban szerepel továbbá Erdély Miklós és Pálfalusi 
Attila is. 
10 A szervezésben aktívan résztvevő Bak Imre szóbeli közlése (2006); a Kortárs Magyar Művészeti 
Lexikon Sinkovits Péter és Hornyik Sándor által jegyzett Iparterv-cikkében is megjelenik az a gondo-
lat, hogy az első Iparterv-kiállítás az 1968-as „kasseli Documenta 4 szervezési elveit követte”. Sinko-
vits – Hornyik 2000, 187–189. (az idézet helye: 187. o.) A két Iparterv-kiállításhoz kapcsolódó kiad-
vány címe, Dokumentum 69–70 (Budapest, 1970) szintén erre az összefüggésre utalhat. 
11 Lehetséges, hogy mások is megtekintették az 1968-as kasseli documentát, annyi állítható biztosan, 
hogy Bak és Nádler tapasztalatai nagyban meghatározták a kiállítás alapkoncepcióját. 
12 When Attitudes Become Form, Kunsthalle Bern, 1969. március 22. – április 27. (Rendezte: Harald 
Szeemann) 
13 Lakner visszaemlékezése szerint Konkoly birtokában volt egy példány ebből a katalógusból. (Lak-
ner László szóbeli közlése. 2009-ben nyolc hónapot töltöttem Berlinben, ahol heti rendszerességgel 
beszélgettem Lakner Lászlóval. A beszélgetések egy részét rögzítettem is. A szóbeli közlés megjelö-
léssel ezekre a személyes beszélgetésekre utalok); feltehetően Erdély Miklósnak is volt belőle példá-
nya (Szőke Annamára közlése); Sinkovits Péter visszaemlékezése szerint a kiállítás hírét (és valószí-
nűleg katalógusát) Perneczky Géza hozta: „A koncept művészet 1969-ben jelent meg Magyarorszá-
gon, közvetlenül azután, hogy Harald Szeemann a berni Kunsthalléban megrendezte az évtized talán 
legfontosabb kiállítását: a When attitudes become form (Amikor az attitűd formává változik). A külön-
leges és mindenkit felkavaró tárlat hírét Perneczky Géza hozta Bernből, ahol a műfaj ma már olyan 
klasszikusai állítottak ki, mint Joseph Beuys, Jan Dibbets, Michael Heizer, Eva Hesse, Douglas 
Huebler, Yves Klein, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, Richard Long, Walter de Maria, 
Mario Merz, Robert Morris, Bruce Nauman, Denis Oppenheim, Panamarenko, Pino Pascali, 
Pistoletto, Robert Smithson stb. A tárlat híre mindenkit felkavart, s természetesen az akkor legprog-
resszívebbnek számító Iparterv csoport tagjait is.” (vö. Sinkovits 2002); a Harald Szemann-féle kiállí-
tás magyarok általi befogadásához lásd még Perneczky Géza visszaemlékezését a Nézetek című film-
ben (1985, rendezte: Maurer Dóra – Beke László); BBS Archívum, Műcsarnok, Budapest. 
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eseményként.14 Ennek megfelelően a második Iparterv-kiállításon bemutatott mű-
vek közül Lakner alkotása mellett több kiállított mű – így Konkoly Gyula Emlék-
műve (1969)15 vagy Szentjóby Tamás Háromszemélyes hordozható lövészárok 
(1969)16 című alkotása – közel állt a konceptualizmus szemléletéhez. 
 Amennyiben elfogadjuk Sinkovits Péter korábban idézett megállapítását, misze-
rint az Iparterv művészeinek fontos célkitűzései közé tartozott a nemzetközi tren-
dekkel való „lépés tartás”, szintén fontos kérdéssé válhat, hogy milyen csatornákon 
keresztül juthattak információhoz a vasfüggönyön túli művészetről. A hatvanas-
hetvenes években a művészek ritkán juthattak el személyesen „nyugati” területek-
re, így forrásaik az utazásokon s társaik élménybeszámolóin túl igen csekélyek 
voltak. Ahogy erről Perneczky Géza ír az Iparterv generációról szóló visszaemlé-
kezésében:  

 Azt hiszem, nem vetem el a sulykot, ha azt mondom, hogy az Iparterv művé-
szei a mester-iskolájukat tulajdonképpen a Váci-utcai idegen nyelvű köny-
vesboltban végezték, mert a tájékozódásukhoz szükséges könyvek és kataló-
gusok akkoriban egyedül ott voltak nálunk kaphatók. Lakner volt e téren az 
éllovas, és szinte kihívó volt, ahogyan forszírozta a versenyt, hogy ki tud meg 
először valami igazán fontosat és döntő jelentőségűt a nyugati »szcénéből«, 
ki alkalmazza aztán azt a műtermében is – legyen az technikai vonatkozású 
újítás vagy valami szemléleti jellegű dolog. De még így is előfordult, hogy 
egy-egy napon Konkoly vagy Jovánovics valami frissebbet festett vagy 
szobrott, illetve »art-poverozott«. Ez így előadva nagyon csúnyán hangzik, de 
e mögött a magatartás mögött egyszerűen az tény állott, hogy New York a 
hatvanas években olyan radikális erővel és szuggesztivitással vette át Párizs-
tól a stafétabotot, hogy akit csak egy csöppet is érdekelt még, hogy mi törté-
nik a világban, az tényleg kényszerítve volt arra, hogy naponta frissítse fel az 
információit. Olyan volt ez, mint valami börze. Érthető hát, hogy a művé-
szek, akik egyáltalán még számítani igyekeztek, sehol Európában nem en-
gedhették meg maguknak, hogy ne forgassák a New York-i katalógusokat.17  

 Perneczky leírásából kiderül, milyen jelentőséggel bírt a korszakban egy-egy 
nyugati műalkotásra, újításra vonatkozó információ. Mindez nemcsak a hátráltatott 
információáramlással, a politikai szituációval, hanem a gyorsan változó művészet-
fogalommal és a trendek váltakozásának „felgyorsulásával” is összefüggésben volt. 
Lakner rendkívül fontosnak tartotta a legfrissebb irányzatok megismerését. A kér-
dést a művészetében is tematizálta: Jövendölés művészet – Hommage à Koperni-

                                                 
14 Vö. pl. Godfrey 1998, 201. skk.; Wood 2002, 45.; A When Attitudes Become Form történetéhez és 
rekonstrukciójához lásd: Rattemeyer, Christian (et al.) 2010, 130–265. o. 
15 Konkoly Gyula: Emlékmű, 1969, jég, géz, hipermangán (megsemmisült); a mű szerepel Tony 
Godfrey konceptualizmusról szóló összefoglaló kötetében is: Godfrey 1998, 267. o.; a mű értelmezé-
séhez lásd: Székely 2008, 37. skk. 
16 Szentjóby Tamás: Háromszemélyes hordozható lövészárok, 1969, fa, nád, géz, alumínium 93 × 180 
× 60 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (ltsz. MM.93.43). 
17 Perneczky 1996. 
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kusz (1971)18 című konceptuális művén egy csillagászati távcsőbe tekint, mintegy a 
jövő művészetét fürkészve (27. kép).19 A távcsőből távoli, elérhetetlen területeket 
szemlél, mintegy utalva a magyarországi színtér izoláltságára is. 
 Az Idegen nyelvű Könyvesbolt kiadványai mellett szintén fontos volt az Orszá-
gos Idegennyelvű Könyvtár és a különféle követségi könyvtárak. A korszak prog-
resszív művészei közül többen is postai úton, személyes kapcsolatfelvétel által 
szereztek közvetlen információkat.20 Ezen túl rendkívüli szereppel bírt a Fészek 
Művészklub könyvtára, amelyet Molnár Éva vezetett.21 A könyvtárba számos aktu-
ális művészeti folyóirat járt, többek között az Art in America, a Cimaise, a L’Oeil, a 
Quadrum, a Studio International, az Opus International,22 s ezeken túl fontos mű-
vészeti könyvek is hozzáférhetők voltak. A megrendelt folyóiratok és könyvek 
listáját Molnár Éva Lakner Lászlóval konzultálva állította össze. Az Iparterv kiállí-
tások művészei közül sokan (így Bak Imre, Nádler István, Tót Endre, Jovánovics 
György, Konkoly Gyula, Lakner László23) rendszeresen látogatták a könyvtárat, 
ahol számos pop art-hoz és konceptualizmushoz köthető művész alkotásainak rep-
rodukcióival találkozhattak, s így viszonylag sok ismerettel rendelkeztek a nyugati 
művészeti színtérről. Ezek az ismeretek azonban töredékesek voltak, továbbá szinte 
semmit sem láttak eredetiben. Szintén fontos körülmény, hogy a legtöbben – gyak-
ran nyelvi hiányosságok miatt – a szövegeket alig olvasták, szinte kizárólag a rep-
rodukciókkal foglalkoztak, s a művekről csupán részinformációkkal rendelkeztek 
(mindez gyakran termékeny félreértésekhez is vezetett). 
 A Fészek Könyvtár folyóiratanyagának tanulmányozása által rekonstruálható az 
odajáró „iparterves” művészek ismereteinek egy része, s ezáltal az alkotófolyamat 
egyik szakasza. Kimutatható válik, melyek voltak azok a tendenciák, amelyekhez 
kapcsolódni szándékoztak, ugyanakkor a kapcsolódás szándékán túl fontos hangsú-
lyozni az eltéréseket is. A következőkben a Lakner számára minden bizonnyal 

                                                 
18 Lakner László: Jövendölés művészet. Hommage à Kopernikusz, 1971, szitanyomat, 120 × 84 cm; a 
műről lásd: Brendel 2000, 183. o. 
19 A művész saját elképzelése. (Lakner László szóbeli közlése, Berlin, 2009). 
20 Például Attalai Gábor, Bak Imre, Tót Endre. Az információszerzés kérdéséhez lásd a hatvanas-
hetvenes években Jasper Johnsszal, Robert Indianával, Joseph Beuysszal és Christóval is levelező 
Attalai Gábor visszaemlékezését. Fehér 2011, 117–118. 
21 Ahogy erre Konkoly Gyula emlékezik: „A hatvanas években – megtudandó, mi van a művészettel – 
ki lehetett menni, háromévente egyszer, vagy be-ki az illetett követségek könyvtárába. A hatvanas 
években a belügy minden ki-be, be-ki ügyet lefotózott. A hatvanas években Molnár Éva megrendelte 
nekünk az összes nyugati képzőművészeti folyóiratot, ezúton a belügynek csak egyszer kellett Molnár 
Évát lefotóznia – a belügy jó sok filmet megspórolt – mi pedig a Fészek könyvtárában laktunk, Mol-
nár Éva nővérünk és anyánk lett. Ha nincs Molnár Éva, nincsenek hatvanas évek!” A Konkoly Gyula 
konceptuális műveiből [1969–70-es „etikai műveiből”] a Fészek Galériában rendezett kiállítás meg-
hívóján. Konkoly Gyula, Budapest, 1991. szeptember 23. 
22 Fontos jeleznem, hogy a lista nem teljes, a Fészek Művészklub könyvtárának feldolgozása külön 
kutatás tárgyát képezheti. 
23 Fehér Dávid beszélgetése Molnár Évával, Budapest, 2010. 
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hozzáférhető művészeti kiadványok, és a készülő Lakner oeuvre-katalógus alapján 
megkísérlem rekonstruálni az Identitás (Kötél) összefüggésrendszerét. 

Lakner „Identitása” 

Lakner művének központi motívuma, a vastag hajókötél gyakran tér vissza a kor-
szak minimal art-hoz köthető alkotásain. A második Iparterv kiállítás szempontjá-
ból meghatározó When Attitudes Become Form katalógusában két ilyen mű repro-
dukciója is megjelent: Bernd Lohaus Tempel (1967)24 (3. kép) című alkotásáé, il-
letve Barry Flanagan 2 Space Rope Sculpture-jéé (1967) (4. kép).25 Flangan művé-
szetének ekkoriban visszatérő motívuma a vastag kötél (gondoljunk 4 casb 2 vagy 
Rope Bag című, szintén 1967-es alkotásaira26 [5–7. kép]). A kötél mint médium és 
motívum megjelenik Claes Oldenburgnál is,27 ám még gyakrabban Robert Morris 
művein (pl. Untitled Sculpture, 196328 [8. kép]), a kelet-európai példák közül nagy 
jelentőséggel bírtak Magdalena Abakanowicz kötél installációi.29 Lakner tehát egy, 
az időszak nemzetközi művészeti kiállításain, illetve a Budapesten is hozzáférhető 
művészeti folyóiratokban és kiadványokban gyakran szereplő motívumot alkalma-
zott. Az Identitás beilleszthető lehet a korszak fontos kötél-művei közé. 
 Amennyiben Lakner akkori „horizontját” kíséreljük meg rekonstruálni, a kötél 
médiumához egy másik tendenciát is társíthatunk: ez a christói „csomagolásművé-
szet”, amelyet egészen Man Ray (esetleg Marcel Duchamp) kötelet tematizáló 
objektjeiig is visszavezethetünk, a megkötözött Venus Restaurée-ig (1936) (10. 
kép),30 illetve az Isidore Ducasse rejtélye (1920)31 című objektig (9. kép). Man Ray 
művei Laknert már a hatvanas évek végén is foglalkoztathatták, 1971-ben készített 
egy a Venus Restaurée-t idéző konceptuális fényképet (Kötés I., 1971 [11. kép]),32 

                                                 
24 Bernd Lohaus: Tempel, 1967, kötél fa, 400 × 280 cm, reprodukálva: When Attitudes Become Form. 
Live in your head. Works-Concepts-Processes-Situations-Information, kat. Kunsthalle Bern, 1969, o. n. 
25 Barry Flanagan: 2 Space Rope Sculpture, 1967, 20 m × 15 cm, reprodukálva: Szeemann, Harald 
(szerk.) 1969, o. n. 
26 Barry Flanagan: 4 casb 2, 1967; Barry Flanagan: Rope Bag, 1967 mindkét mű reprodukálva: Studio 
Internaional, Sept. 1967, 98–99. o. 
27 Claes Oldenburg: Rope Garden, 1969, reprodukálva: Art in America, Jan. 1970 (ugyan a reprodu-
kálás dátuma későbbi, mint Lakner műve, a példa érzékelteti a motívum elterjedtségét). 
28 Robert Morris: Untitled Sculpture, fa, kötél, 13.7 × 40 × 8.9 cm, 1963, reprodukálva: Russell – 
Gablik 1969, 29. kép (a kötet hozzáférhető volt a Fészek Könyvtárban, továbbá Lakner László is 
rendelkezett belőle egy példánnyal). 
29 Pl. Magdalena Abakanowicz: Kötél installáció (megvalósítva: Edinburgh Cathedral, 1972). 
30 Man Ray: Venus Restaurée, 1936, gelatin silver print, 165 × 114 mm, J. Paul Getty Museum, 
California. 
31 Man Ray: Isidore Ducasse rejtélye, 1920, objekt (megsemmisült, újból kivitelezve 1971), fényképe 
reprodukálva: Lippard 1966, 165. kép, 180. o. (A kötet megvolt a Fészek Könyvtárban, továbbá 
Lakner László is birtokolt egy példányt a könyv 1967-es kiadásából; szintén figyelemreméltó, hogy 
Lippard a Man Ray művével szemközti oldalon Christo egyik becsomagolt objektjét közli.) 
32 Lakner László: Kötés I., 1971, fénykép, 530 × 390 mm , a művész tulajdona. 
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amelyet a Még kér a nép filmplakát33 alapmotívumaként is felhasznált. Isidore 
Ducasse alakja művészetének ugyan csak később vált gyakran idézett motívumává, 
a választás feltehetően a szürrealista-dadaista művészet iránti fiatalkori érdeklődé-
sére vezethető vissza.34 Lakner Oidipus című, 1966-ra datálható kollázsa (12. 
kép),35 amely az Identitás előzményei közé sorolható, ebbe az összefüggésrend-
szerbe helyezhető. A mű központi motívuma, az összekötözött csomag Christo 
objektjeire emlékeztet (13. kép),36 az enigmatikus, freudi asszociációkat keltő 
„Oidipus” felirat azonban a szürrealista művek problematikáját is megidézi. A 
megkötözés szublimáltan erotikus tartalmakra is utalhat, amelyek Lakner művésze-
tében később olyan műveken tértek vissza, mint a Megkötözött (1971) (11. kép) 
vagy a Kötés II. (1971) (14. kép).37 
 Lakner Kötele azonban nem pusztán a hatvanas évek kötél-műveivel és a „cso-
magolásművészet” christói vagy szürrealista példáival hozható összefüggésbe, 
hanem a művész korábbi kötél-ábrázolásaival is. Már az Anyagbogár (1959) című 
korai festményén kötélről lelógatott tárgyak láthatók. Az 1963–64-es Halott az 
utcán című festményére kötelet applikált, kötéllel összekötözött alakok jelentek 
meg a Forradalmárok kivégzésén (1965) (15. kép), a Buddhista szerzetesek kivég-
zésén (1965) (16. kép), a Felhő és fogoly (1967) (17. kép) című festményen, Krisz-
tus is kötéllel van megkötözve a Rembrandt-tanulmány Che Guevarávalon (1967) 
(19. kép), és ott van két 1969-es művön, a Kenyéren (18. kép) és az Amerigo Tot 
plakáton is, az egész könyv-sorozatot indító Az én Lukács könyvem (1970) előzmé-
nyein.38 A kötél Lakner hetvenes évekbeli konceptuális munkásságának egyik 
kulcsmotívuma (1970-ben festett egy további kötél-képet (23. kép), illetve később 

                                                 
33 Lakner László: Még kér a nép, 1972, filmplakát, offset, papír, több méretben: 112 × 80 cm, 80 × 58 
cm, 56 × 40 cm, 23 × 17 cm, OSzK, Budapest. 
34 Lakner szürnaturalista korszakának legfontosabb hivatkozási pontja a szürrealizmus, a szürrealista 
irodalom és képzőművészet rendkívüli módon foglalkoztatta, erre utalhat, hogy 1969-es önálló kiállí-
tásának katalógusában megjelent André Breton Nadja című kötetének borítója. 
35 Lakner Lászó: Oidipus, 1966, olaj, papír, kollázs, 360 × 215 mm, a művész tulajdona. 
36 A rembrandti olajzöld tónusok és a festői textillenyomat pedig Lakner Rembrandt-parafrázisait is 
idézik. 
37 Lakner László: Kötés II. (Új kötés. Saját kezem megkötözve), 1971, offsetnyomat, 150 × 190 mm, a 
művész tulajdona; a megkötözésnek ezek az aspektusai térnek vissza Lakner S/M sorozatán is az 
1980-as évek első éveiben. 
38 Lakner László: Aranybogár, 1959, olaj, vászon, 50 × 35 cm, mgt.; Lakner László: Halott az utcán, 
1963–64, olaj, vászon, 120 × 140 cm; Lakner László: Forradalmárok kivégzése, 1965, olaj, vászon, 
106 × 100 m, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (ltsz. MM.76.20); Lakner László: Buddhista szerze-
tesek kivégzése, 1965, olaj, vászon, 100 × 240 cm, Janus Pannonius Múzeum, Pécs (Nagykanizsa, 
letét); Lakner László: Felhő és fogoly, 1967, olaj, vászon, 122 × 90 cm, Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest (ltsz. MM.81.329); Lakner László: Rembrandt-tanulmány Che Guevarával, 1967, szita-
nyomat, papír, 700 × 500 mm; Lakner László: Kenyér („Panem nostrum quotidianum”), 1969, olaj, 
vászon, papír, applikáció, vegyes technika, 102 × 272.5 cm, Janus Pannonius Múzeum, Pécs; Lakner 
László: Amerigo Tot plakát, 1969, offset, papír, 80 × 57 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (ltsz. 
XY.89.142); Lakner László: Az én Lukács könyvem, 1970, fotó, szitanyomat, papír, 465 × 300 mm. 
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készített egy kötél szobrot is (24. kép),39 a felkötözött könyvek festmény- és 
objekt-sorozata (20. kép) egészen a hetvenes évek közepéig meghatározó az élet-
műben). Az Identitás I. egyszerre kapcsolódik Lakner korábbi művészetéhez és a 
hatvanas évek egyik, az egyetemes művészetben is gyakran alkalmazott motívu-
mához, mintha Lakner korábbi kötél-ábrázolásait gondolná tovább egy aktuális 
trendre is reflektálva. 
 Az Identitás azonban markánsan eltér Barry Flanagan40 vagy Robert Morris 
hajókötelet alkalmazó environmentjeitől. A kötél motívuma ugyanis Lakner művé-
szetében a leggyakrabban politikai tárgyú „proteszt-képeken” jelent meg, s össze-
kapcsolódott vele a rabság, a megkötözöttség képzete. A mű lehetséges politikai 
olvasatát erősítette az eredeti kontextus, az Iparterv kiállításon bemutatott műtár-
gyak. A lehetséges politikai olvasatra evidenciaként utalt az Iparterv kiállítások 
rendezője, Sinkovits Péter a párizsi Magyar Intézetben rendezett Groupe Iparterv – 
Le Progrés de l’illusion41 című kiállítás kapcsán:  

…méltán hiányzott [Lakner László] a Szombathelyi Képtárban őrzött Identi-
tás I. Kötél és lenyomat című műve, amely politikai attitűdjével és tematiká-
jával jól kapcsolódott volna Konkoly Gyula vérző jegéhez és Szentjóby Ta-
más Háromszemélyes hordozható lövészárok című munkájához is. De jelen-
tőségét nem ez adja, hanem az alkotás konceptuális szellemisége. »A valóság 
és annak mása« koncepció érzékletes megfogalmazása.42 

 Konkoly Gyula október 24-én (!) működésbe hozott vérző Emlékműve (1969), 
Szentjóby Tamás Háromszemélyes hordozható lövészárka (1969) vagy Jovánovics 
György Fekvő (Baj) (1969)43 című szobra olyan kontextust jelentett, amelyben a 
befogadó érzékenyebbé válhatott – az olykor nagyon áttételes – politikai utalások-
ra.44 Lakner László Kötele is hordozhatott ilyen utalásokat. A kötél kínzóeszközzé 
válhat, amely – Lakner egy korábbi művét (25. kép) idézve – engedelmességre 
kényszerít. Gondoljunk Lakner Leaded-art (1971)45 című (21. kép), body arttal 
rokon, konceptuális fényképére, amelyen a művész orrára egy fémgyűrűt erősítet-
                                                 
39 Lakner László: Kötél. Schéma de Principe, 1970, olaj, vászon, 170 × 140 cm, magántulajdon, 
Budapest; Lakner László: Kötél-emlékmű, é.n., karton, kötél 12 × 12 × 28 cm, a művész tulajdona. 
40 Barry Flanagant – saját nyilatkozata szerint – az „általános vizuális konfigurációk” foglalkoztatták 
köteles művein, a tér és a plasztika viszonyait vizsgálta: Lakner ezzel szemben képelméleti, ontológi-
ai és áttételesen politikai kérdésekre is reflektált. Flanagan nyilatkozatát és kötél-műveinek kontextu-
sát ld. Wallis 2011, 43. skk. 
41 Groupe Iparterv – Le Progrés de l’illusion 1968–1969, Institut Hongrois, Párizs, 2010. április 15. – 
július 10. (kurátor: Kolozsváry Marianna). 
42 Sinkovits Péter 2010, 7. o. 
43 Jovánovics György: Fekvő (Baj), 1969, gipsz, fa, lakkvászon, fém, 68 × 250 × 120 cm, a figura 
magassága 180 cm, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár. 
44 Jovánovics plasztikájának lehetséges politikai olvasatára a pályatárs Erdély Miklós is utalt Önle-
hallgatás című szövegében: „Politikai gipszágyon fekszem. (A gipsz én vagyok, az ágy vörös.)” Vö. 
Erdély 1991, 5. o. 
45 Lakner László: Leaded-art (A vezetett), 1971, fotó, Maurer-Gáyor archívum, Budapest. 
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tek, amihez egy vastag hajókötél kapcsolódik. A kötél ebben az esetben a fegyel-
mezés eszközeként jelenik meg, amelynek segítségével a haszonállat szerepébe 
kerülő kiszolgáltatott művészt az „orránál fogva vezetik”. A vezetett, irányított 
művészet (ön)ironikus ábrázolása az általános társadalmi viszonyokra is vonatkoz-
tatható, visszavezethet az Engedelmesen (1966)46 című festmény (25. kép) proble-
matikájához. A kötélhez fenyegető képzetek tapadnak Lakner művészetében, s 
ezek az Identitás (Kötél) című alkotás olvasatát is befolyásolhatják. 
 A kötél-motívum ilyen értelmezését erősítheti a művész egyik munkajegyzete, 
amelyen egy orosz közmondást írt fel a mű ceruzavázlata mellé: „Ez a kezdete 
annak a végnek, amellyel véget ér a kezdet”. A kezdet és a vég, a végtelen és a 
véges, a pusztulás és az újjászületés sajátos korrelációjára utal Lakner, amely a 
Kötéllel legfeljebb asszociatív kapcsolatba hozható. Az egymást kiegészítő ellenté-
tek egységére vonatkozó gondolat a zen filozófiával rokonítható, amelyre Lakner 
gyakran hivatkozik ekkori műveivel – főképp a Rózsa- és Száj-sorozatokkal47 – 
kapcsolatban.48 A Kötél esetében a „kezdet” és a „vég” talán összefüggésbe hozha-
tó az eredet, a modell és az eredmény, a másolat, a leképzés, a végső mű viszonyá-
val. A kötél-tárgy és a kötél-festmény kiegészítik, kölcsönösen „értelmezik” egy-
mást. Felmerülhet azonban egy másik összefüggés is. Amint a csukott Szájakat 
ábrázoló festmények kapcsán Lakner egyszerre utal a zen filozófiában fontos üres-
ségre, csöndre és a politikai szituációból adódó kényszerű hallgatásra, úgy a Kötél 
sem pusztán egy kétpólusú egység érzéki megjelenítése, hanem áttételes, fenyegető 
utalásokat is hordozhat. A kötél összekapcsolódik a pusztulás képzetével, amely 
ráadásul egy orosz (!)49 közmondásban fogalmazódik meg. A függőleges irányú, 

                                                 
46 Lakner László: Engedelmesen, 1966, olaj, vászon (alsó részén fa), applikáció, 78 × 118.5 cm, Szent 
István Király Múzeum, Székesfehérvár (Ltsz. SZIKM 66.131.1). 
47 Pl. Lakner László: Rózsák, 1968, olaj, vászon, 120 × 200 cm, magángyűjtemény, Budapest; Lakner 
László: „Kis” rózsák, 1968, olaj, vászon, 50 × 40 cm (darabonként), 25 részes, összesen 250 × 200 
cm, magángyűjtemény(ek), Budapest (a gyűjtő a műveket darabonként értékesítette, ezért a sorozat 
szétszóródott); Lakner László: Barna rózsa, 1969, olaj, vászon, 170 × 130 cm, magánggyűjtemény, 
Budapest; Lakner László: Cikk-cakk rózsa, 1969, olaj, vászon, átmérő: 200 cm, Szombathelyi Képtár, 
Szombathely (Ltsz.F.88.29); Lakner László: Tondó-száj, 1968 vagy 1969, olaj, vászon, farostlemez, 
átmérő: 148 cm, Janus Pannonius Múzeum, Pécs (ltsz. JPM 90.15); Lakner László: Száj, 1969, olaj, 
vászon, 92 × 200 cm, Kiscelli Múzem – Fővárosi Képtár, Budapest (ltsz. KM.89.6), Lakner László: 
Lépcsős száj, 1969, olaj, vászon, 160 × 140 cm, magángyűjtemény, Budapest; Lakner László: Száj, 
1969, olaj, vászon, átmérő 143 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (ltsz. MM.89.99). 
48 Lakner nyilatkozatát idézi Brendel 2000, 54. o.: „A Rózsa- és a Száj-témával évek óta erősödő 
rajongásomnak a buddhizmusért állítottam emlékművet”. (Brendel szövegének előző mondata konk-
retizálja, hogy kifejezetten a Zen Buddhizmusról van szó; a Száj-sorozat központi motívuma, a csu-
kott száj lehetséges politikai konnotációira Lakner személyes beszélgetéseink során utalt.) 
49 Lakner az 1960-as évek végén, más művein konkrétan idézi az orosz történelmet és kultúrát. A 
Kötéllel egy időben, 1969-ben festette Doszvidányijá című alkotását (1969, olaj, vászon, 150 × 200 
cm, lappang), melyen orosz vöröskatonák jelennek meg egy 1919-es fénykép nyomán: a 
„doszvidányijá” felirat okán a festmény a történelmi olvasat mellett az orosz elnyomásra utaló, aktuá-
lis, politikai jelentéseket is hordozott. Ugyan veszélyes lenne túlzott jelentőséget tulajdonítani a mű-
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„lógó” kötél a nézőben olyan asszociációkat válhat ki, mint Lakner 1972-es Önle-
író objektje (22. kép),50 amelyen a felirat szabad vershez hasonló sorai – „üvegla-
pon / lógva / árnyékot vetve” – egy abszurd, fenyegető helyzetet írnak le. 
 Lakner röviddel az Identitás után festett egy másik kötelet ábrázoló festményt is 
(Kötél. Schéma de Principe, 1970 [23. kép])51: a központi motívum, a hurkolódó 
kötél a kompozíció jobb felső sarkában kisméretben is megjelenik a „schéma de 
principe” felirattal (ugyanezt a kompozíciós sémát és feliratot ismétli az Egy zsák 
mag című festményen52 is). Az „elv sémája” – a művész visszaemlékezése szerint – 
a nagyítás, a transzformáció eljárására utal. Míg az Identitás esetén a modell azo-
nos méretű másolatként, a Schéma de Principe-en felnagyított másolatként ismét-
lődik. A másolás, nagyítás mint – Antonioni nagyhatású filmjében, a Nagyításban 
(1966) is megjelenő – képelméleti problematika éppúgy foglalkoztatta Laknert, 
mint a kötél anyagszerűsége, a különféle anyagi minőségek leképezésének kérdése. 
A hurkolódó kötél ugyanakkor a „kezdet” és a „vég” korábban idézett kérdéséhez 
is visszavezet: a hurokból képzett csomó egy körkörösen önmagába záruló struktú-
rát képez, amely kapcsán az akasztás képzetére is asszociálhatunk. 
 Lakner kötél-ábrázolásait azonban nem pusztán a bennük rejlő áttételes-
közvetett politikum választja el a korszak ismert kötél-műveitől, hanem a művész 
által választott műforma is. A kötelet Lakner a hagyományos táblakép részeként 
mutatja be: a kötél mint képre applikált „talált tárgy” a festmény modelljeként jele-
nik meg. A képpár az eredeti és a másolat viszonyára vonatkozó kérdések megfo-
galmazására sarkall. A látványelvű leképezés folyamatára mint konceptuális prob-
lémára reflektál, ugyanakkor mindezt hagyományos53 festői eszközökkel teszi, 
ahogy később Beke Lászlónak nyilatkozott: „Ha úgy akarod: máig is konceptuális 
festőnek tartom magam.”54 Lakner László konceptuális működésére mint festői 
tevékenységének kiterjesztésére tekint,55 s ennyiben a műveinek anyagi mivolta, az 
alkotásban rejlő érzéki potenciál nem tekinthető másodlagosnak, szemben a kon-
ceptuális művészet a műtárgy „elanyagtalanítására”56 irányuló tendenciájával.57 

                                                                                                                            
vész munkajegyzetének, a vázlat mellett lejegyzett asszociáció érzékeltet valamit az alkotófolyamat 
során felmerülő gondolatokból, ötletekből, melyek jelzik a mű lehetséges – Lakner akkori önértelme-
zésétől sem idegen – konnotációit. 
50 Lakner László: Önleíró objekt, 1972, plexilap, letraset-betűk, cca. 70 × 50 cm, a mű megsemmisült, 
1973-ban nagy valószínűséggel szerepelt a balatonboglári kápolnában, a „Szövegek-texts” című kiállí-
táson, egy évvel később pedig az FMK „Kép/Vers” című tárlatán. 
51 A mű adatait lásd a 39. jegyzetben. 
52 Lakner László: Egy zsák mag, 1970, olaj, vászon, 150 × 200 cm, mgt. 
53 A barna tónusok Lakner Rembrandt-sorozatát is idézik, nyomatékosítva a festői hagyományhoz 
való csatlakozás igényét. 
54 Beke 1994, o. n. 
55 „Az összes »nem-festészeti« tevékenységeket, amelyekbe akkor belefogtam, nem a festészet »meg-
haladásának« vagy valami azon kívülinek tekintettem, hanem a festészet kiterjesztésének.” Beke 
1994, o. n. 
56 Erről lásd részletesen: Lippard 2001. 
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 Lakner Identitása a szó legszorosabb értelmében a művész festői tevékenységét 
terjeszti ki, hisz az itt alkalmazott kompozicionális alapséma az életmű egy korábbi 
vonulatát folytatja, Lakner kettősképeinek sorába illeszkedik. A kettőskép-séma 
először 1964–65 körül jelent meg grafikáin.58 Ezeken a grafikákon és bizonyos 
festményeken gyakoriak az „A-A”, „A-B” betűkkel jelölt, a képekről leolvasható, a 
két kép-fél megfelelésére utaló „azonosság-képletek”, illetve az 1-es és a 2-es 
számjegyek, amelyek a film-szekvenciákra emlékeztető narratívák leolvasását segí-
tik – ebben a kontextusban a figurák állapotok, fázisok reprezentációivá válnak. 
Ezek legismertebb és legsikeresebb példája egy másik fontos mű, az Engedelmesen 
(1966) (25. kép) volt (de ilyen például a Levél Barbarának című 1967-es fest-
mény59 is, vagy a Rózsák, 196860 és a Saigon, 196961). A konceptualizmussal ekkor 
még egyáltalán nem foglalkozó Laknert tehát a kezdetektől fogva érdekli a dipti-
chon-forma, illetve a később ehhez kapcsolódó ismétlés általi megkettőzés mint 
kompozicionális séma, amely először filmjelenetekre emlékeztető montázs-
kompozíciókon jelent meg, később a megkettőződéseket ábrázoló (warholi) „kvázi-
pop art” festményeken. Ennek a logikának Lakner művészetében a lenyomat a 
technikai megfelelője, mellyel a tárgy tökéletes másolatát hozhatja létre. Lenyo-
matokkal már az 1950-es évek végén kísérletezett, de ez 1965-től kezdődően vált 
dominánssá. A filmjeleneteket idéző festett montázsok ismétlődő figurái, a kettős-
képek egymásnak megfeleltetett képmezői, a képet és pontos mását egymás mellé 
helyező lenyomatok mind az alakok (ön)azonosságának, Lakner kifejezésével, 
„identitásának” kérdését vetik fel. 
 A konceptuális kérdésfelvetés és az érzékien festői képalkotás egyidejűségének 
szemléletes példája egy másik 1969-es (tán 1970-es?) kép, az Anyag a + b (azo-
nosság) (26. kép),62 amelyen a barna textília mellett annak barna lenyomata jelenik 
meg. A kettő szinte megkülönböztethetetlenné válik. A mű, ahogy címe is jelzi, az 
Identitáson is megjelenő problémakörrel függ össze, a leképezés folyamatát 
tematizálja: fogalmi indíttatású mű, mégis alapvetően meghatározza karakterét a 

                                                                                                                            
57 Lakner Identitás (Kötél) című alkotása összevethető Joseph Kosuth azon konceptuális műveinek 
logikájával, melyeken a művész hétköznapi tárgyakat párosít azok szöveges és fotografikus leképezé-
sével (pl. Joseph Kosuth: One and three chairs, 1965). Lakner művének azonban meghatározó sajá-
tossága, hogy hagyományos festészeti kvalitásokat is hordoz. 
58 Az 1963–64-es Halott az utcán című képen jelenik meg először a kettősképekre jellemző diptichon-
forma (akárcsak az applikált kötél motívuma). 
59 Lakner László: Levél Barbarának, 1967, olaj, juta, vászon, applikáció, 130 × 150 cm, mgt. 
60 Lakner László: Rózsák, 1968, olaj, vászon, 120 × 200 cm, mgt. 
61 Lakner László: Saigon, 1969, olaj, vászon, 123 × 210 cm, Kiscelli Múzeum, Fővárosi Képtár, 
Budapest (Ltsz. KM.78.77). 
62 Lakner László: Anyag a + b (azonosság), 1969–70, olaj, vászon, zsák és lenyomata, falapra montí-
rozva, keretben, 120 × 240 cm, a művész tulajdona. Az „azonosság” címrész Brendelnél szerepel, s itt 
a mű 1970-es dátummal jelenik meg (vö. Brendel, 2000, 52. o.); a Metamorphosis-katalógusban 1969-
es datálással, azonosság címrész nélkül jelenik meg a mű, vö. Hirsch – Néray (szerk.) 2004, 84. o. 
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képfelület festőien érzéki mivolta, ahogy erre a mű kapcsán Beke László is rávilá-
gított.  

 Zsákvászonra készült, mint ahogy a popképek között több is hordoz 
zsákapplikációt; olajfestmény, de nincs rajta motívum, hacsak a gyűrődéseket 
és a hajtogatás nyomait nem tekintjük annak; informel festmény, amely ma-
gát a hordozót és a festéket mutatja meg, továbbá konceptuális gondolkodás-
ról tanúskodik, amennyiben a festmény egyik térfelét mintegy a másik le-
nyomataként – vagy egymás másolataiként? – tételezi. Mindezen kívül ez a 
filozofikus »azonosság« még érzékien szép is!63 

 Az Identitás tehát motivikus szempontból Lakner korábbi kötél-ábrázolásait, 
kompozicionális szempontból pedig a korábbi kettősképeket folytatja, miközben a 
hatvanas évek második felének kötél-műveihez is kapcsolódik. Problémafelvetése 
konceptuális, ugyanakkor áttételes politikai tartalmakat is hordoz, megformálását 
tekintve pedig megőrzi a Laknerre jellemző festői kvalitásokat, lakneri „identitását”. 
 Az Identitás Lakner legkorábbi konceptuális jellegű alkotásai közé tartozik: a 
művész konceptuális és fotórealista korszakában64 váltak az „eredeti” és „másolat” 
viszonyára vonatkozó kérdések még hangsúlyosabbá. Az Identitás azonban nem-
csak Lakner életművében, hanem a magyar művészettörténetben is korszakváltást 
jelez, hisz a második Iparterv kiállításon kiállító művészek közül többen jelentkez-
tek a konceptuális művészettel rokonítható alkotásokkal. A váltás összefüggésbe 
hozható a nemzetközi trendekkel, s a művészek számára hozzáférhető információk 
áramlásával, ám – mint az Identitás példája is mutatja – az esetek többségében nem 
egyszerű átvételről beszélhetünk, hanem a nyugati színtéren felfedezhető megoldá-
sok újragondolásról az adott életmű keretei között. 

                                                 
63 Beke 2005, 30. o. 
64 Lakner fotórealista művei szorosan összefüggenek a művész konceptuális fényképeivel, 
objektjeivel. Lakner párhuzamosan alkotott fotórealista festményeket és konceptuális alkotásokat. 
Ugyan a fotórealizmus az 1972-es kasseli documentán is egyszerre jelent meg a konceptuális tenden-
ciákkal, ritkán mutatható ki a konceptuális és a fotórealista művek között olyan szoros összefüggés, 
mint Lakner László életművén belül. Ennek az összefonódásnak lehet a példája az Identitás is: Lakner 
a hétköznapi tárgyat ezúttal nem a festményre applikálja, mint például a Menekülő (1966, olaj, fa, 
applikáció, 102 × 73 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest) esetében, hanem a kettőt egymás mellé 
rendeli. A kötél duchamp-i értelemben vett ready-made, talált tárgy, melyet megfest. Egymás mellé 
kerül a festmény és a ready-made. A ready-made megfestése, mintegy festészetté válása Lakner 
fotórealista tevékenységében is visszatér: 1971 körül megfestette Duchamp fésűjét (olaj, vászon, 
200 × 150 cm, magángyűjtemény, Budapest), mintegy utalva arra, hogy a fényképeket talált doku-
mentumként, „talált tárgyként”, sajátos ready made-ként dolgozza fel. A duchamp-i ready-made-et az 
anyagszerű, „retinális művészet” keretei közé helyezi, melynek lényegi eleme a leképezés mibenlété-
re vonatkozó médiumelméleti problematika. (A duchamp-i ready made fogalmához ld. pl. Duchamp 
1995 (1961), 16. o.; a „retinális művészet” kérdéséhez Duchamp gondolkodásában ld. Duchamp-
Cabanne 1991 (1977), 69. skk. (különösen: 77. o.) 
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Az Iparterv identitása – néhány megjegyzés 

Az utóbbi megállapítás általánosabb kérdésekhez vezethet. Ugyan az identitás kife-
jezést Lakner ezúttal az „eredeti” és a „másolat”, a „tárgy” és a „leképezés”, a „kö-
tél” és a „festmény” látszólagos „azonosságának” körülírására használta, a kifeje-
zést később az életmű más összefüggéseire is vonatkoztatta.65 A fentebb leírt össze-
függések kapcsán nemcsak Lakner személyes útjára, hanem a nyugati tendenciák-
kal „együtt lépő” iparterves művészek „identitására” is kérdezhetünk. 
 Különös kihívást jelent az „ipartervesek” és a kelet-európai régió más, velük 
rokonítható művészeinek interpretálása, hisz a művészet „centrumaihoz” való kap-
csolódás az esetükben sosem szolgai igazodást jelentett. Inkább a művészi eljárá-
sok, motívumok kreatív újragondolását. Ahogy a „pop art” sem az arrafelé nem is 
létező fogyasztói társadalmat kritizálta, úgy a sajátosan értelmezett „fotórealizmus” 
sem a realitás és a hiperrealitás baudrillard-i problematikáját, hanem inkább a tár-
sadalmi viszonyokat tükrözte szenvtelen látleletként. Erről nemrég a budapesti 
Ludwig Múzeum Édentől keletre című kiállítása is meggyőző képet adott.66 Gon-
doljunk másik példaként a régió sajátos konceptuális művészetére, amely elsősor-
ban nem ontológiai-analitikus kérdésekre, hanem egzisztenciális-politikai problé-
mákra reflektált, s tilalmas megnyilvánulási formának bizonyult.67 
 A bevezetőben már említettem Körner Éva megállapítását, miszerint „nincsenek 
izmusok Magyarországon”; egy későbbi tanulmányában pedig ezt írta: „a keleti 
koncept art szótári tisztasággal nem körvonalazható”.68 Jóllehet a „nyugati” 
konceptualizmust sem lehetséges „szótári tisztasággal” meghatározni, hisz a leg-
több esetben nehézségekbe ütközik egy művészeti irányzat definíciószerű megfo-
galmazása, a kelet-európai tendenciák nyugatról származó fogalmakkal történő 
leírása különösen problematikus lehet, hisz a formális hasonlóságok elfedhetik a 
lényegi eltéréseket. 
 A magyarországi avantgárd jelenségeire (is) alkalmazhatónak tűnik Jan 
Białostocki (Ljubo Karaman könyvére alapozott) distinkciója,69 miszerint megkü-
lönbözteti a periférikus és a provinciális művészi teljesítményeket, az előbbieknek 
kifejezetten pozitív értéket tulajdonítva. Míg a provinciális művészet a centrum 
hatása alatt áll, annak alárendelődve szolgaian követi előképeit, a periférikus mű-

                                                 
65 Az Önmodellezések című sorozaton Lakner a személyes identitását vizsgálja, később, emigrációja 
után az identitáskeresés jelentősége még erősebb lesz az életműben; Lakner László szóbeli közlése, 
2009; maga az Identitás címadással kapcsolatban sem állítható teljes biztonsággal, hogy a mű eredeti, 
1969-es címe volna, hisz először Brendel János monográfiájában jelenik meg (Brendel, 2000, 87. o.), 
a művész azonban jelen címváltozatot tartja érvényesnek. 
66 Édentől keletre – Fotórealizmus: Valóságváltozatok, Ludwig Múzeum, Budapest, 2011. szeptember 
14. – 2012. január 15. (kurátor: Erőss Nikolett), a katalógusban megkíséreltem a fenti szempontokat is 
figyelembe véve reflektálni a magyarországi fotórealizmus karakterisztikumaira: Fehér 2012, 14–39. o. 
67 Vö. pl. Körner 1994. 
68 Körner 1994, 187–188. o. 
69 Białostocki 1986, 49–58. o. 



324 Fehér Dávid
 

 

vészet csúcsteljesítményei a centruméval egyenrangúak, ám attól eltérő karakterű-
ek. A periféria művészei a centrumból érkező impulzusok, általuk olykor csak hiá-
nyosan megismert tendenciák között szabadon válogatva hoznak létre meglepően 
eredeti műveket, amelyek olykor produktív félreértések eredményei. Jóllehet 
Białostocki a későközépkori és a koraújkori művészetre korlátozta megfigyeléseit, 
mondván a modern korszak felgyorsuló információáramlásában azok érvényüket 
veszítik, a fogalmak fenntartásokkal mégis alkalmazhatóak maradnak a hideghábo-
rú nyugati centrumoktól elzárt, „információhiányos” keleti blokkjának kontextusá-
ban. Az itt létrejövő nemzetközi rangú életművek ilyen pozitív értelemben vett 
periférikus – ám semmiképp sem provinciális – művészeti jelenségnek tekinthetők. 
 Az előző alfejezetben igyekeztem bemutatni Lakner Identitás című műve és az 
úgynevezett „centrum” kötél-ábrázolásai közötti összefüggéseket, amelyeket árnyal 
a mű eredeti kontextusa Lakner életművében és a második Iparterv kiállításon. 
Hasonlóan komplex elemzések írhatók az ekkoriban Ed Kienholz-cal, George 
Segallal vagy Paul Thekkel közeli rokonságban lévő Jovánovics György, a pfahleri 
és stellai hard edge-et továbbgondoló Bak Imre, a kruschenick-i absztrakcióval 
rokon Nádler István, a Claes Oldenburg-i formanyelvet sajátosan újraértelmező 
Konkoly Gyula és több más alkotó a hatvanas évek végén készült műveiről. Az 
ilyen elemzések esetében célszerű lehet a művészettörténet-írásban gyakran sema-
tikusan alkalmazott „hatás” egyirányú fogalma helyett a „transzfert”,70 a „lefordí-
tást”, az „átalakítást”, a re-kontextualizálást hangsúlyozni. 
 A centrum és a periféria között hierarchikus viszonyt tételező, nyugatközpontú 
történetírás, amelyet Piotr Piotrowski „vertikális történelemként” ír le,71 gyakran 
elsiklik a pozitív értelemben vett periféria genuin teljesítményei felett. A felületi 
hasonlóságok mellett könnyen elsikkadhatnak a meghatározó különbségek, hisz a 
vasfüggöny keleti oldalának művészeti színtere afféle „közeli Másikként” se nem 
elég közel, se nem elég távol nem volt a nyugati „centrális” erőtértől ahhoz, hogy 

                                                 
70 A „kulturális transzfer” fogalmának korábbi alkalmazása a magyarországi művészettörténet egy 
másik progresszív művészcsoportjára: Forgács 2011, 32–37. o.; egy másik példa a kulturális transzfer 
magyarországi alkalmazására a művészettörténetben (ezúttal intézményi kontextusban): Sinkó 2009, 
147. skk. A fogalom Michael Werner, német történésztől származik (vö. Balázs 2004, 245–253. o.; 
Werner – Zimmermann 2009, 96–129. o.; Werner – Zimmermann 2007, 5–30. o.). A kulturális 
transzfer-kutatások céljai közé tartozik a kultúrák „exportjainak”, illetve idegen kultúrák „befogadási 
feltételeinek” vizsgálata, nem pusztán hatásokat, hanem a kultúrák „közvetítésének”, „lefordításá-
nak”, „megértésének” lehetőségeit is vizsgálják, főképp ezen folyamatok intézményi feltételeit. Ilyen 
elméleti keretek között lehetségesnek tűnik a különböző művészeti stílusok „befogadásának” és új 
kontextusba helyezésének folyamatait mint művészettörténeti problémát vizsgálni. Egy ilyen kutatás-
nak szerves része lehet az információszerzés és információáramlás feltételeinek analízise, a stílusok 
„importjának” és újraértelmezésének mint folyamatnak a vizsgálata. A kulturális „cserekapcsolatok” 
elemzése a középkorkutatástól az utóbbi évszázad nyugat felé orientálódó – utazó, informálódó – 
művészeinek bemutatásáig számos új eredménnyel szolgálhat. 
71 Piotrowski 2009, 49–58. o.; a problémához lásd még: Strauss 1991; Orišková 2008, 17–70.; 
Piotrowski, 2009, 11. skk. 
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adekvát értelmezést nyerhessen. Így ez a terület napjainkig – kevés kivételtől elte-
kintve – az artworld vakfoltja maradt. Piotrowski megoldási javaslata egy a hie-
rarchikus centrum-periféria viszonyt lebontó, dekonstruáló „horizontális történe-
lem” és egy hozzá kapcsolódó relacionális, kritikai földrajz, amelyben a kelet-
európai művészettörténet nem a nyugati művészettörténet árnyképeként, hanem 
egy másféle, alternatív narratívaként jelenik meg, egy pluralisztikus, Hans Belting 
által is leírt „többszólamú művészettörténet”72 részeként. Kérdés, mennyiben való-
sítható mindez meg. Az azonban bizonyos, hogy a kelet-európai művészettörténet 
megfelelő értékeléséhez elengedhetetlenek a jelentésváltozások finom hálózatát 
bemutató műértelmezések, esettanulmányok, amelyek rekonstruálják az alkotó 
horizontját, a nyugat felé orientálódó, ám lokális kérdésekre is válaszokat kereső 
művészek „identitását”. 
 Noha ebben a tanulmányban ilyen komplexitású kérdésekre aligha találhattam 
választ, igyekeztem Lakner korai fő műve kapcsán néhány fontos kérdésre felhívni 
a figyelmet. Meggyőződésem, hogy az Identitás című alkotás nemcsak Lakner 
életműve, hanem a magyarországi „konceptualizmus” története szempontjából is 
nagy jelentőséggel bír. Bízom benne, hogy az itt felvetett részproblémákat tovább-
gondolva komplexebb képet nyerhetünk a korszak pozitív értelemben periférikus 
művészeti teljesítményeiről. 
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Konstrukció/Rekonstrukció 

Hámos Gusztáv panoráma-szekvenciáiról 

PÁLL EVELIN 

Az alábbi rövid tanulmányban Hámos Gusztáv (1955), 1979-es emigrációját köve-
tően máig Berlinben élő médiaművész panoráma-szekvenciáinak (1974) keletke-
zéstörténetét mutatom be. 
 Hámos Gusztáv tizenhét évesen, szakközépiskolai tanulmányai mellett már a 
Marcibányi téri 1022-es filmklub tagja volt. Egy évvel később, 1973 nyarán, Ga-
lántai György balatonboglári kápolnaműtermében Najmányi László és a Kovács 
István Stúdió Barátságos bánásmód című darabjának1 és a Kassák Színház King 
Kong című darabjának az előadásait fotózta.2 Ismerősei, baráti körének tagjai az 
1970-es évek magyar undergroundjának kulturális, szellemi életének részvevői 
közül kerültek ki, többek között Pór György, Csalog Zsolt, Erdély Miklós, Beke 
László, Háy Ágnes, Maurer Dóra, Vető János, valamint Kiss Mariannon keresztül 
az úgynevezett rózsások.3 Kiss Mariann Pór György baráti köréhez tartozott, akivel 
az elkövetkezendő évtizedekben Hámos gyakran dolgozott együtt, és jó kapcsolat-
ban volt Kiss főiskolás barátaival is, többek között Halász Andrással, Károlyi 
Zsigmonddal és Drozdik Orsolyával, akikkel gyakran megfordult a Rózsa presszó-
ban. Kiss Mariann Halász Andrással együtt szervezte az első akciót a Rózsa presz-
szóban, 1976 márciusában.4 

                                                 
1 1973. július 21. A nagyításra nem került negatívok a Barátságos bánásmód című előadásról Hámos 
tulajdonában vannak. A Törvénytelen avantgárd című kötetben szereplő fotók Veres Júliától szár-
maznak. Klaniczay – Sasvári 2003, 159. o. A tanulmány a Hámos Gusztáv munkássága. Különös 
tekintettel a korai évekre (1972–1979) I–II. című szakdolgozatom egyes fejezeteinek, részfejezeteinek 
átdolgozott, rövidített változata. Páll 2012. 
2 King Kong I–II. rész: 1973. augusztus 13., III. rész: augusztus 14., I–II–III. rész: augusztus 16–17–18. 
A nagyításra nem került negatívok Hámos tulajdonában vannak. A Törvénytelen avantgárd kötetben 
szereplő fotók nem Hámostól, hanem Galántai Györgytől származnak. Klaniczay – Sasvári 2003, 173. o. 
3 A budapesti Rózsa presszót 1976–78-ig gyakran látogatták a Képzőművészeti Főiskola hallgatói és 
barátaik, négy akciót is rendeztek ott. Az Ernst Múzeumbeli Rózsa presszó című kiállításon (1998. 12. 
10 – 1999. 1. 30.). bemutatott művészek névsora: Bogdány Dénes, Dixi, Drozdik Orsolya, Fazekas 
György, Fehér László, Galántai György, Halász András, Herceg László, Horváth Emese, Károlyi 
Zsigmond, Kelemen Károly, Király Vilmos, Kiss Mariann, Koncz András, Lengyel András, Méhes 
Lóránt, Nagyvári László, Sarkadi Péter, Tolvaly Ernő, a kiállítottak között szerepeltek még a presszó-
hoz lazábban kapcsolódó barátok is: Beke László, Birkás Ákos, Bódy Gábor, Diner Tamás, Erdély 
Miklós, Hajas Tibor. 
4 Mesterséges légzés című első „rózsaakció”, happening és akciósorozat, Rózsa presszó, Budapest, 
1976. március 7., résztvevők: Bogdány Dénes, Drozdik Orsolya, Fazekas György, Galántai György, 
Halász András, Károlyi Zsigmond, Kelemen Károly, Kiss Mariann, Koncz András, Nagyvári László, 
Sarkadi Péter, Tolvaly Ernő (képzőművészeti főiskolások), rendezte: Bogdány Dénes, Halász András 
és Károlyi Zsigmond. Forrás az Artpool kontextus-kronológiája. 
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 A mindig pénzzavarban lévő fiatalember Pór György ajánlására 1973-ban a 
Népművelési Intézethez került mint külső munkatárs. Pór az 1970-es évek első 
felében a cigány családok körében korábban megkezdett kutatásait folytatta, továb-
bá az Intézet megbízásából szociológiai felmérést készített az ipari dolgozók kultu-
rális igénystruktúráival és a családpolitikával kapcsolatban.5 Hámos 1973-tól kér-
dezőbiztosként vett részt a terepkutatásokban egészen Pór megbízatásának felfüg-
gesztésig, ezzel párhuzamosan Csákó Mihály, és később Csalog Zsolt is foglalkoz-
tatták kutatásaikban. A terepmunkák során készített dokumentumfotók révén tere-
lődött a figyelme a fotó és a valóság viszonyának kérdésére. A szociofotó társada-
lomkritikus műfaja és a médiumspecifikus kérdéseket feszegető panoráma-
szekvenciák között Hámos érdekes utat járt be. 
 Első dokumentumfotósi megbízásait (1973) Csákó Mihálytól kapta a Csákó és 
Liskó Ilona által közösen vezetett országos kutatásban.6 A felmérések során az 
August Sander által is képviselt két világháború közötti „új tárgyilagosságra” (Ne-
ue Sachlichkeit) jellemző portrékat készített,7 amelyekre az objektivitásra való 
törekvés és a tiszta, tárgyilagosan figuratív ábrázolásmód volt jellemző.8 Az egyéni 
vagy két-négyfős csoportportréin az alakok kimerevített, beállított pózokban lát-
szanak.9 (1–5. kép) Hámos kezdeti elképzelése a fotóról mint a látott világ doku-
mentumáról fokozatosan alakult át. A folyamatban szerepet játszott annak a szocio-
fotós társaságnak a megismerése, amely a zuglói Bálint György Ifjúsági Klub ré-
szeként működött, és akikkel Hámos 1974-ben ismerkedett meg. 
 Az ifjúsági klubot az Orfeo Klub központi alakjai szervezték 1971-ben a Haza-
fias Népfront épületének a pincéjében.10 Az Orfeo Klub együtteseinek története 
1969-ben kezdődött a Malgot István szobrászművész irányításával alapított báb 
együttessel.11 Az alapítótagok a Képzőművészeti Főiskola hallgatói, tanárai voltak, 
Malgot mellett Bálványos Huba grafikus-tanár, Fábry Péter fotós, Kiss Mihály 
grafikus, Lóránt Zsuzsa szobrász-tanár, Németh Ilona és a színész Fodor Tamás. 
1971-ben vált ki Fodor Tamás vezetésével a Színjátszó Stúdió, amely átalakulva, 
kisebb megszakításokkal a máig fennálló Stúdió K.-ként működik Fodor irányítá-
sával. Az Orfeo Bábszínház mellett 1971-ben megalakult az Orfeo Zenekar, és 
képzőművészeti, főként fotós tevékenységet is folytattak a klub tagjai. Mind a gra-

                                                 
5 Sasvári 2000, o.n. 
6 Erről a kutatásról a szerzőpáros több publikációja is megjelent az 1970-es években: Csákó – Liskó 
1978a és 1978b.  
7 August Sander fotóival Hámos otthon találkozott, Nemes Károly filmtörténész édesanyja második 
férje volt. Filmtörténeti munkássága a korban jelentősnek számított, többek között: Nemes 1973. 
8 Baki 2005, o.n. 
9 A felvételek 6 × 6-osak. Magántulajdonban található 4 db 50 × 50 cm-es vintage és közel 20 db 
6 × 6-os vintage. 
10 Thököly u. 71., a dátum Csomor Béla, Csomor László bátyjával készített interjú alapján 
(2010.11.30.). 
11 Az Orfeo Klubról: Az Orfeo csoport 2000 és Apor 2011. 
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fikusok, mind a fotósok körének központi magját az orfeósok képzőművészeti terü-
leten tevékenykedő tagjai alkották, pantomimmal, politikai montázzsal és szociofo-
tóval foglalkoztak. Az alapítótagok új baloldalisága marxi alapokon nyugodott, 
szimpatizáltak a maoizmussal, a klub élénk politikai viták színtere volt. Az újonnan 
csatlakozók közül a „balosok” ezért el is hagyták az Orfeót. Az értelmiségi szerep-
kör számára kerestek új alternatívákat, nem elégedtek meg képzőművészeti mun-
kák létrehozásával, fő céljuk a közönséggel való közvetlen kapcsolat kialakítása 
volt. Az 1972-es sorozatos államhatósági atrocitások, a sajtóban megjelenő táma-
dások hatására az Orfeo bábegyüttes a nevét Angela Davis Klubbra változtatta, és 
még 1972-ben elhagyta a Thököly úti helyszínt, majd 1978-ban bekapcsolódott a 
25. Színház tevékenységébe. Egyedül a képzőművészeti csoport maradhatott a 
Bálint György Ifjúsági Klubban, az orfeósok távozásával az együttesekre jellemző 
radikális magatartás a fotós társaság munkáiból és munkamódszeréből eltűnt. Idő-
vel Hámos jelenléte is kényelmetlenné vált a fotós klubban, mert az „új baloldali” 
radikális eszmeiséggel, Pórral és a Malgot-féle politikai állásponttal szimpatizált.12 
Pór Györgyhöz fűződő barátsága is okot adott az államhatósági megfigyelésekre,13 
ezért a társaságtól művészeti felfogásában amúgy is különböző fiatal fotóst 1976 
elején finoman eltanácsolták a Thököly úti klubból. A fotókör tagjai14 főként az 
észak-magyarországi bányász- és ipari városokat, kisebb településeket járva készí-
tették az embert középpontba helyező felvételeiket, követve a falukutatók valóság-
feltáró mozgalmát.15 Azonban Hámos elképzelése a szociofotó megújításáról és 
kritikájáról távol állt az 1970-es évek szociofotós törekvéseitől. Csalog Zsolt „ma-
kacs racionalista, tudós ambíciójú valóságkutatóként” aposztrofálja egy vele készí-
tett interjúban,16 mert Hámos célja a valóság objektív feltárása, ami szemben állt 
azzal az együttérzés kiváltására apelláló, a szegények, a kirekesztettek mindennap-
jait dokumentáló szociofotós hagyománnyal, amely a fotós klubban uralkodott. 
Hámos kezdetektől tisztában volt azzal, hogy a hagyományos szociofotó, az ún. 
„megrázó dokumentum”,17 a megfelelő beállítás és nézőpont kiválasztásának ered-
ményeképpen jött létre, célja a részvét- és figyelemfelkeltés. Végül a tárgyszerűség 
Sanderéhez hasonlító útját is elhagyta, és a szociofotó kritikájaként a fotó ismeret-
elméleti kérdései felé fordult: a fotó és az általa leképzett valóság kapcsolatát vizs-
gálta panoráma-szekvenciáiban. 

                                                 
12 Egyik akciója például Egyesülés a szocialista szoborral címmel 1974-ben készült, a fennálló szoci-
alista rendszer ideológiájától való elhatárolódására és kritikus szemléletére utal (7. kép). 
13 Sasvári 2000, o.n., az ügyiratok egy helyütt Hámost is említik. 
14 A társaság laborjának mentora Csomor László, a kör legaktívabb tagjai Csomor László és Béla, 
Horváth Dávid, Fejér László, Vertel Andrea, Kepes Judit, Török Márta és Hámos Gusztáv voltak. 
15 Kepes Judit például a Magyarország felfedezése című szociológiai sorozat A Makoldi család című 
kötetéhez készített illusztrációkat. Fábián 1977. A képeket tartalmazó oldalak számozás nélküliek. 
16 Csalog 1976, 91. o. 
17 A dokumentumfotográfia fogalmának elemzését Matz a stílustipológia és a hatáselemzés szempont-
jából végzi el. A „megrázó dokumentum” kifejezés is tőle származik: Matz 1981, 100. o. 
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 Szülőházában, egy budapesti bérházban készítette el első panorámafelvételeit 
1974-ben. Egy előzetesen kiválasztott helyszínen egy helyben megállva fényképe-
zőgépével a filmfelvételekkor szokásos svenkelés mozdulatával vertikális sorokban 
a gömbként felfogott teret mintegy leképezte, majd a kész fotókat X × Y méretű 
mátrixokba ragasztotta fel.18 (6. kép) Az eljárás fontos része, hogy Hámos mindig 
egy középponti képből indult ki, és ennek a térből és időből kiragadott felvételnek 
a környezetét teremtette meg, ami úgy is értelmezhető, hogy dokumentálta az első 
felvétel kontextusát. Meglátásom szerint az eljárás technikájának fő mozzanatait 
(középső képből történő kiindulás, szisztematikus rögzítés) egy 1976-os interjú-
részlettel összevetve a panoráma-szekvenciák az elmondottak szinte szó szerinti 
„illusztrálásának” tekinthetők: 

 A felszabadulás téren megy egy hölgy, két kutyát vezet. A „fotós szem” ész-
reveszi, lekapja – téma. Nekem nem az, így nekem nem téma. Ahhoz, hogy 
értelmezzem, tudnom kell, mi az, hogy Felszabadulás tér, végig kell fényké-
peznem a teret. Tudnom kell, hol áll az illető hölgy a társadalom spektrumá-
ban, mi van tőle jobbra és balra, tehát végig kell fényképeznem azt a spekt-
rumot is, tulajdonképpen teljes társadalmi valóságunkat. Ismernem kell az il-
lető ember személyes életét, amelyben a téri pillanat egy pillanat, végig kell 
tehát kísérnem kockánként azt is – legalább három dimenziót tehát, hogy a 
koordináták metszésében értelme legyen a látott egyszeri képnek.19 

 Tehát a középső kép ebben az esetben az idézetben szereplő Felszabadulás téri 
hölgy, akiről úgy kíván többet megtudni a fotós, hogy szisztematikusan rögzíti az 
alakot környező tér többi részét is. Az interjúban összekapcsolódik a fotográfiai 
eljárás és a szociológiai terepkutatások tapasztalata: Hámos egy egyén társadalom-
ban elfoglalt helyének megragadását az őt körbevevő teljes társadalmi „spektrum” 
feltérképezésével tartja elérhetőnek. Hogy társadalmi spektrum alatt pontosan mit 
ért, hogy a Csákó és Csalog által is képviselt kritikai szociológia mely vizsgálati 
módszereire, elveire gondol, nem világos.20 Azonban a teljes gömbként felfogott 

                                                 
18 A panoráma-szekvenciák tehát tulajdonképpen gömbpanoráma-szekvenciák, tehát a teret gömb 
jellegében fogják fel és képezik le, azonban az egyszerűség kedvéért a rövidebb panoráma-szekvencia 
kifejezést használom. 
19 Csalog 1976, 90. o. 
20 Az 1960-as, 1970-es évek szociológiai elméleti vitájának központi kérdéseit a társadalmi struktúra 
értelmezése és annak vizsgálati módszerei képezték, – a kritikai szociológia vezető alakja pedig Ke-
mény István volt. Az általa következetesen képviselt kritikai szociológiában elvetette a társadalom 
leírására alkalmatlan fogalmak és sémák rendszerét, kutatásaiban, írásaiban a nagy társadalmi folya-
matok léptékeire, mechanizmusaira és érdekviszonyaira hívta fel a figyelmet. A szociológiai tényfel-
táró- és elemző munkák, köztük Kemény cigány- és szegénykutatásai egyre közvetlenebbül kapcso-
lódtak a kívánatos politikai reformfolyamatokhoz, egyszersmind rendszerkritikus hangot ütöttek meg. 
Csákó Mihály és Liskó Ilona, a dolgozatomban korábban említett Csalog Zsolt mellett a kritikai 
szociológiát képviselték kutatásaikban. Csalog Zsolt Kemény szűkebb baráti köréhez tartozott, és 
részt vett azokon a szemináriumokon, amelyeket Kemény az 1972. évi cigányfelvétel közreműködői-
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tér pontjainak szisztematikus rögzítése az interjú alapján párhuzamba állítható 
azoknak a szociológiai terepkutatásoknak a gyakorlatával (az egyén és környezete 
vizsgálatával, valamint a mintavételezési eljárásokkal), amelyeken Hámos mint 
kérdezőbiztos és fotós dolgozott. 
 Ugyanakkor a szociofotó kritikájaként végzett kísérletek olyan médium-
specifikus szekvenciákat eredményeztek, amelyek a fotográfiai eljárás folyamatá-
nak dokumentálásán túl a valós térélmény rögzítésének és bemutatásának lehetet-
lenségét mutatták be: a fotó perspektivikusan szervezett tere és a valós térérzékelés 
különbségének a kérdését vetették fel. A perspektivikus képpel kapcsolatban 
Peternák Miklós hívta fel a figyelmet arra, hogy „a keretbe foglalt, jelen idejű lát-
vánnyá alakított, egyidejűleg felfogott kép, a reneszánsz perspektíva találmányának 
messze ható következménye”.21 A perspektivikus kép mint a látógúla síkmetszete 
valójában egy mesterségesen létrehozott tér, amely teljesen figyelmen kívül hagyja 
a pszichofiziológiai tér közvetlen látási és tapintási érzeteken alapuló térélményét. 
Már Erwin Panofsky rámutatott, hogy a centrális perspektíva szerkesztési elvei 
többek között a monokuláris (mozdulatlan, fél szemmel történő) látás modelljén 
alapulnak.22 Az ilyen mesterséges módon egyneművé alakított perspektivikus tér 
tehát tagadja „az elöl és a hátul, a jobb és a bal, a testek és a köztes tartomány (a 
»szabad tér«) különbözőségét, hogy a térrészek és a tértartalmak összességét egyet-
len »quantum continuum«-má [folyamatos mennyiséggé] olvassza egybe”.23 A két 
mozgó szemmel történő látás látómezeje a szferoid, más néven a forgási vagy két-
tengelyű ellipszoidnak is nevezett geometriai testtel modellezhető, a létrejövő kép, 
az ún. binokuláris kép reprezentálására pedig egy önálló fotográfiai technika, a 
sztereográfia alkalmas. 
 A mátrixba rendezett gömbpanoráma-szekvenciák a fentebb leírt centrális pers-
pektíva mesterséges jellegének bemutatásaként értelmezhetőek. A kritika a tablók 
egészében nyilvánul meg, mert a panoráma-szekvencia egyes képeit a mátrixba ren-
dezés a reneszánsz perspektíva szempontjából értelmezhetetlen látvánnyá alakítja. 
 Hámos az időben lineárisan fotózott képek mátrixba rendezett tablók formájá-
ban történő installálásával a fényképezés folyamatának rekonstrukcióját végezte el. 
A rekonstrukció fogalma mind Beke László, mind Szilágyi Sándor Hámos pano-
ráma-szekvenciáiról szóló elemzésében fontos helyet kap.24 Beke a fényképezés 
folyamatának rekonstrukciójáról beszél Hámos módszerével és az installálás mi-
kéntjével kapcsolatban, míg Szilágyi az emberi felfogóképesség egy speciális ese-
tének, a térérzékelés folyamatának rekonstrukciójáról. Szilágyi Sándor valós fizio-

                                                                                                                            
nek tartott. A témáról bővebben: Csalog 1976 és 1991, Kemény – Rupp – Csalog – Havas Gábor 
1976, Kemény 1999 és 2000. 
21 Peternák 2007, 270–271. o. 
22 Panofsky 1984, 170–248. o. 
23 Panofsky 1984, 173. 
24 Beke 1977, 76. o. és Szilágyi 2007, 138. o. 
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lógiai térérzékeléssel kapcsolatos megállapításával nem értek egyet, mert vélemé-
nyem szerint Hámos az egypontos perspektíva szerkesztési elveinek megfelelő 
homogén, egymással össze nem függő terek sorozatát hozta létre, tehát a valóság-
ban nem létező (kép)terek (avagy fiktív térélmény) konstrukcióját.25 A fotográfia 
eszközeivel történő valós térérzékelést rekonstruálni kívánó kísérlet kudarcát az 
installálás formája hangsúlyozza, a végeredmény perspektivikus térszilánkok nehe-
zen beazonosítható, absztrakt együttese. 
 Hámos korai fotóhasználatában a fotó valóságreferencialitásának a kérdése, a 
fotó dokumentumértékének a megkérdőjelezése szociológiai érdeklődéséből indult 
ki. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a panoráma-szekvenciák médium-
specifikus kísérleteiben tetten érhető-e még a „közvetlen társadalmi problemati-
ka”,26 avagy ez a fotográfia médiumspecifikus használata során eltűnik? Vélemé-
nyem szerint Hámos panoráma-szekvenciáinak formai újításai különböző mérték-
ben kötődnek a társadalmi problematikához, legszorosabban a Leányszállás 1–7. és 
a Női munkásszállás (1977) című sorozata, amelyek egy társadalmi célú művészeti 
akció dokumentációjaként készültek el.27 (9–16. kép) 
 A Képzőművészeti Főiskola festőszakos hallgatója, Kiss Mariann kezdeménye-
zésére baráti körének tagjaiból megalakult a Környezet Átalakító Kísérleti Csoport. 
Az 1977 januárja és márciusa között folytatott kísérlet célja a vizuális átalakítások 
hatásainak megfigyelése egy adott közösségi teret használók mindennapi életében. 
A Budafoki úton található női munkásszállás sivár előterét a szálló lakóival együtt 
meghatározott koncepció alapján közösen kifestették. A falakra a Beatles együttes 

                                                 
25 A fiziológiai érzékelés egyik alapvető jellemzője, hogy bármilyen felületet, képet, tárgyat 
szakkadikus szemmozgásokkal tapogatunk le. A Fovea-látás elmélete azt a jelenséget írta le, hogy 
egy adott pontra koncentrálva, éppen a kiválasztott pont lesz elmosódott és a körülötte lévő területek 
látszódnak élesen. A szakkadikus szemmozgás másodpercenkénti 20 öntudatlan kis mozgást jelent, 
amely a Fovea-látás természetes korrekciója. (A téma összefoglalása: Monaco 2007, 156–160; 
Sekuler – Blake 2004, a vonatkozó fejezet: Mélységészlelés, 241–276. o.) A monokuláris látás esetén 
a két szemmel történő látással befogható 170° körüli látótartomány helyett annak 2/3-át tudja a néző 
fejforgatás nélkül áttekinteni, a már említett szakkadikus szemmozgásainak következtében. A sztereó-
látás, más szóval binokuláris látás fejmozgatás nélkül vízszintesen 170°, függőlegesen 120° tarto-
mányban teszi lehetővé az egyén körül lévő tér észlelését. A teljes térélmény feltárulásához egy bizo-
nyos időintervallum alatti fej- és testmozgás, valamint a közel egyidejűnek tekinthető szakkadikus 
szemmozgások szükségesek. A Hámos Gusztáv által összeállított tablók mérete átlagosan kb. 80 × 
130 cm, aminek áttekintéséhez fej- és testmozgás alapvetően nem szükséges, a szakkadikus szem-
mozgások természetesen jelen vannak, mint minden látási folyamatban. Így csak részben tudom 
elfogadni Szilágyi megállapítását, miszerint a tabló lehetővé teszi a közel egyidejű érzékelési esemé-
nyek (szakkadikus szemmozgás) bemutatását, azonban, véleményem szerint az egyént körülvevő tér 
érzékeléséhez szükséges forgó mozgást nem. 
26 A kifejezés: Bódy 1987, 259. o. 
27 A katalógusban 1978-as dátum szerepel, azonban nem tekinthető mérvadónak, Hámos maga sem-
milyen kapcsolatban nem áll(t) a Képtárral. Ld.„Helyzet” ’83. A 70-es évek művészete a Sárospataki 
Képtárban 1983, o.n. A sorozat az egyetlen fennmaradt vintage, jelenleg a Sárospataki Képtár tulaj-
donában van. 
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tagjait ábrázoló falképek kerültek.28 A tablóként installált, 5 × 7-es mátrixba rende-
zett hét gömbpanoráma-szekvencia (8–14. kép) és az egy sorba rendezett nyolcadik 
panoráma-széria (15–16. kép) szemlélteti a mátrixba rendezettség fentebb említett 
specifikusságait az egyes fotók perspektivikus enyészpontjainak összesíthetetlensé-
géről, a valós térképzetet meg se közelítő térszilánkok összességéről, miközben a 
néző szeme a függőleges és vízszintes sorokon ugrálva-cikázva próbálja értelmezni 
a látottakat. A hét tabló mindegyike az átalakítás egy stádiumát mutatja be, a sivár, 
minden eseménytől mentes előtér lassan alakul át a festési munkálatok különböző 
fázisai szerint. Az egyes előtér-panorámák – egy tabló kivételével – önmagukban 
nem tartalmaznak narratív elemeket, a felbukkanó alakok staffázsfigurák, az együt-
tes egésze adja ki az átalakítási munkálatok fázisainak a sorát. A negyedik tablón, az 
alsó és felső sort kivéve, egyazon férfi látható különböző testhelyzetekben. (12. kép) 
 Az ismertetett módszerrel készítette Hámos a sorozat első hét gömbpanoráma-
szekvenciáját (9–15. kép), annyi különbséggel, hogy a Leányszállás 5–7. tablóin az 
épületről kívülről és belülről készített gömbpanoráma-sorozatok részleteinek kom-
binációja látható. (13–15. kép) Az épület külső környezetéről három, egymás köze-
lében lévő helyszínen készültek a gömbpanorámák. A panorámát alkotó fotók felét 
a tabló diagonálisan kettéosztott egyik felére ragasztotta Hámos, míg a fennmaradó 
részre a belső térről készült panoráma-sorozat egy részlete került. A külső-belső 
terek kombinációjaként létrejött tablókon a külső terek központi képe nem esik 
egyben a belső térről készült gömbpanoráma központi képével: nem a bejárati ajtó 
külső nézete kerül a városképek központjába, hanem mindig más és más tárgy, 
egyszer egy lomb nélküli fa, másszor egy kietlen úttestrészlet.  
 A hét tablóval egységet alkotó Női munkásszállás című különálló fotósor nyolc 
darab képe alatt Hámos saját írása olvasható, mely tanúsítja az alkotó fogékonysá-
gát a társadalmi problémák és közösségi terek közti összefüggések iránt, és mind a 
nyolc tablóra vonatkozik:  

 Nekem egy ilyen előtér mindig hihetetlenül agresszív. Ami az első szintje az 
agresszivitásnak, az a két sor ajtó. Bekerülsz egy olyan térbe, ahol még nem 
vagy bent, de már kint sem vagy, és ez a sem bent levés, sem kint levés még 
ugyanúgy lehet bent levés is, mert ott van a portásfülke, amelyiktől függsz te, 
és ha odafigyelek a portásfülkére, akkor hallom, hogy a telefon, a posta, az 
egész leányotthon információs csatornája a portásfülke-szűrőn keresztül ér-
kezik be a lányokhoz, és a portásoknak határozott döntési joguk és lehetősé-
gük van, hogy a szerelmi, családi és mindenféle, az életükre vonatkozó do-
logba belelássanak és beleszóljanak. Ettől válik számomra embertelenné és 
agresszívvé egyszersmind. És még a felirat a falon: „AZ ELŐTÉRBEN 
TARTÓZKODNI TILOS!”,29 amit ellenpontoz az, hogy az előtérben renge-

                                                 
28 Az adatok: a Kiss Mariannal és Hámossal készített interjúk és Szilágyi 2007, 140. o. alapján, pon-
tos cím: Budafoki út 106. 
29 Az első négy tabló központi képe az előtérből a szobák felé vezető ajtó, amely fölött tisztán olvas-
ható az idézett szövegben is hangsúlyozott „AZ ELŐTÉRBEN TARTÓZKODNI TILOS!” felirat. 
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tegen vannak, hiszen hol a fenében is várnának egymásra, ebből viszont 
érezhető egy baromi erős feszültség is. 30  

 A Leányszállás 1–7. és Női munkásszállás (1977) című tablók egyértelműen 
tanúskodnak Hámos szociológiai problémák iránti fogékonyságáról, míg az első 
elkészült panoráma-szekvencia, a Szinva utcai bérház belső udvara esetében nin-
csenek hasonló indítékok. Azonban, véleményem szerint, a fentebb elemzett inter-
júrészlet a ’Felszabadulás téri kutyás hölgyről’ magára Hámosra is vonatkoztatha-
tó, ebben az esetben szó szerint önmagát fotózta körbe a fotós (hiszen a svenkelő 
mozdulat közben kezdetben kezében tartotta, később statívra helyezte a kamerát), 
egyszersmind lakhelyét bemutatva, mintegy szociográfiát készített önmagáról. 
Hámos a zuglói szociofotós kör munkáival polemizálva, a szociofotó kritikájaként 
alakította ki „saját szociofotóit”, a médiumspecifikus gömbpanoráma-
szekvenciákat, amelyeket a magyar művészettörténet-írás a konceptuális művészet 
példáiként tarthat számon.31  
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a mű megsemmisült (Forrás: a művész archívuma)



23. Lakner László: Kötél. Schéma de Principe, 1970, olaj, vászon,  
170 × 140 cm, magántulajdon, Budapest  
(Forrás: Brendel 2000. 57. kép, 85. o.)

24. Lakner László: Kötél-emlékmű, é. n., karton, kötél, 12 × 12 × 28 cm, 
a művész tulajdona (Forrás: Brendel 2000. 56. kép, 84. o.)



25. Lakner László: Engedelmesen, 1966, olaj, vászon (alsó részén fa), applikáció, 78 × 118.5 cm, 
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, Ltsz. SZIKM 66.131.1 (Fotó: Sulyok Miklós)

26. Lakner László: Anyag a + b (azonosság), 1969–70, olaj, vászon, zsák és lenyomata, falapra 
montírozva, keretben, 120 × 240 cm, a művész tulajdona (Forrás: Brendel 2000. 32. kép, 52. o.)



27. Lakner László: Jövendölés művészet. Hommage à Kopernikusz, 1971,  
szitanyomat (fotó: Gadányi György), papír, 120 × 84 cm, a művész tulajdona  
(Forrás: a művész archívuma)



Páll Evelin

1. Hámos Gusztáv: Csákókutatás. Szakmun
kástanulók – Cukrászok 1–3, 1973, vintage, 
ezüst zselatin, 6 × 6 cm, magántulajdon. 
Részlet a sorozatból.

2–5. Hámos Gusztáv: Csákókutatás. Szakmunkástanulók 1–9, 1973, 6 darab vintage, 
ezüst zselatin, 6 × 6 cm, magántulajdon. Részlet a sorozatból.



6. Hámos Gusztáv: Szinva utca, 1974, 4 × 5 darab fotóból álló tabló, ezüst zselatin  
fotók, kartonra ragasztva, elveszett. Publikáció in: Oosteuropese Conceptuele Fotografie. 
Katalógus. Eindhoven, 1977. 31–32. o.

7. Hámos Gusztáv: Egyesülés a szocialista szoborral, 1974/1977, az azonos című akcióról Sitku 
Valéria kb. egy tucat felvételt készített dokumentációként. Az öt darab kiválasztott fotó egy 
4 × 5 darab fotót tartalmazó tabló második sorát alkotta. A nagyítások valószínűleg 1977-ben 
készültek, elvesztek. Kiállítva és publikálva in: Oosteuropese Conceptuele Fotografie. Katalógus. 
Eindhoven, 1977.



8–14. Hámos Gusztáv: Leányszállás 1–7, 1977, 6 × 7 darab fotó, a fotók egyenként  
12.5 ×17.8 cm, a tabló 80 × 130 cm, zselatinos ezüst fotók farost alapon, Sárospataki 
Képtár. Az itt látható tablók (retusált negatívokból az eredeti tablók alapján  
összeállítva) digitális rekonstrukciók, Hámos Gusztáv tulajdonában vannak.

9.



10.

11.



12.

13.



14.

15–16. Hámos Gusztáv: Női munkásszállás, 1977, 8 darab fotó sorba rendezve, a fotók egyenként 
12.5 × 19 cm, a tabló 30 × 165 cm, zselatinos ezüst fotók farost alapon, Sárospataki Képtár  
(Forrás: Szilágyi 2007, 138–139. o.)
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